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Söz dünyasının günəşi



Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin
“Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Dün ya ədə biy ya tı nın gör kəm li 
nü ma yən də si, da hi Azər bay-
can şairi və mü tə fək ki ri Ni za-
mi Gən cə vi bə şə riy yə tin bə dii 
fi  kir sal na mə sin də ye ni sə hi fə 
aç mış na dir şəx siy yət lər dən dir. 
Nə həng sə nət ka rın xal qı mı-
zın mə nə viy ya tı nın ay rıl maz 
his sə si nə çev ril miş par laq ir si 
əsr lər dən bə ri Şər qin mi sil siz 
mə də ni sər vət lər xə zi nə sin də 
özü nə məx sus la yiq li ye ri ni qo-
ru yub sax la maq da dır.

Ni za mi Gən cə vi öm rü bo yu döv-
rün mü hüm mə də niy yət mər kəz-
lə rin dən olan qə dim Azər bay can 
şə hə ri Gən cə də ya şa yıb- ya ra da raq, 
Ya xın və Or ta Şərq fəl sə fi -ic ti mai 
və bə dii-es te tik dü şün cə ta ri xi ni 
zən gin ləş di rən ecaz kar söz sə nə-
ti in ci lə ri ni də məhz bu ra da ər sə yə 
gə tir miş dir. Ni za mi Gən cə vi nin ge-
niş şöh rət tap mış “Xəm sə”si dün-
ya poetik-fəl sə fi  fi k ri nin zir və sin də 
da ya nır. Mü tə fək kir şair çox say da 
da vam çı la rın dan iba rət bö yük bir 
ədə bi mək tə bin bü növ rə si ni qoy-
muş dur. Ni za mi nin ən məş hur 
ki tab xa na və mu zey lə ri bə zə yən 
əsər lə ri Şərq mi niatür sə nə ti nin in-
ki şa fı na da tə kan ver miş dir.

Ni za mi dü ha sı hər za man dün ya 
şərq şü nas lı ğı nın diq qət mər kə zin-
də ol muş dur. Öl kə miz də Ni za mi 
sə nə ti nin öy rə nil mə si və ta nı dıl ma-
sı sa hə sin də xey li iş gö rül müş, əsər-
lə ri nin ni za mi şü nas lıq da yük sək 
qiy mət lən di ri lən el mi-tən qi di mət-
ni ha zır lan mış, ki tab la rı nə fi s tər-
ti bat da və küt lə vi ti raj la nəşr edil-

miş dir. Ni za mi nin ədə biy yat da 
və in cə sə nət də yad da qa lan ob ra zı 

ya ra dıl mış dır. Mü tə fək kir şairin 
doğ ma şə hə ri Gən cə də məq bə-
rə si, Ba kı da, Sankt-Pe ter burq da 
və Ro ma da hey kəl lə ri ucal dıl-
mış dır. Azər bay can Mil li Elm-
lər Aka de mi ya sı nın Ədə biy yat 

İns ti tu tu və Mil li Azər bay can 
Ədə biy ya tı Mu ze yi Ni za-

mi Gən cə vi nin adı nı da şı yır. 

Bö yük Bri ta ni ya nın Oks ford Uni-
ver si te ti nin Ni za mi Gən cə vi Mər kə-
zi uğur la fəaliy yət gös tə rir.

Ni za mi Gən cə vi nin yu bi ley lə ri öl-
kə miz də hər za man tən tə nə ilə ke çi-
ril miş dir. Da hi şairin 800 il lik yu bi le-
yi onun ir si nin təd qi qi və təb li ğin də 
əsas lı dö nüş ya rat mış dır. Azər bay-
ca nın klas sik ədə bi-mə də ni ir si nə 
hə mi şə mil li təəs süb keş lik və və-
tən pər vər lik möv qe yin dən ya na şan 
ümum mil li li der Hey dər Əli yev Ni-
za mi ir si nə də xü su si diq qət ye tir miş-
dir. Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü ilə 
1979-cu il də qə bul olun muş “Azər-
bay ca nın bö yük şairi və mü tə fək ki ri 
Ni za mi Gən cə vi nin ir si nin öy rə nil-
mə si ni, nəş ri ni və təb li ği ni da ha da 
yax şı laş dır maq təd bir lə ri haq qın da” 
qə rar Ni za mi ya ra dı cı lı ğı nın təd qi qi 
və təb li ği üçün ye ni pers pek tiv lər aç-
mış dır. Öl məz sə nət ka rın 1981-ci il də 
Ulu Ön də rin bi la va si tə tə şəb bü sü və 
iş ti ra kı ilə ke çi ri lən 840 il lik yu bi ley 
mə ra sim lə ri öl kə nin mə də ni hə ya tı-
nın əla mət dar ha di sə si nə çev ril miş-
dir. 2011-ci il də Ni za mi Gən cə vi nin 
870 il li yi döv lət sə viy yə sin də sil si lə 
təd bir lər lə ge niş qeyd edil miş dir.

2021-ci il də da hi şair və mü tə-
fək kir Ni za mi Gən cə vi nin ana dan 
ol ma sı nın 880 il li yi ta mam olur. 
Azər bay can Res pub li ka sı Kons ti tu-
si ya sı nın 109-cu mad də si nin 32-ci 
bən di ni rəh bər tu ta raq, qüd rət li söz 
və fi  kir us ta dı nın in san la rı daim əx-
la qi ka mil li yə ça ğı ran və yük sək mə-
nə vi key fi y yət lər aşı la yan zən gin ya-
ra dı cı lı ğı nın bə şər mə də niy yə ti nin 
nailiy yə ti ki mi müs təs na əhə miy yə-
ti ni nə zə rə ala raq qə ra ra alı ram:

1. 2021-ci il Azər bay can Res pub-
li ka sın da “Ni za mi Gən cə vi İli” elan 
edil sin.

2. Azər bay can Res pub li ka sı nın Na-
zir lər Ka bi ne ti “Ni za mi Gən cə vi İli” 
ilə bağ lı təd bir lər pla nı ha zır la yıb hə-
ya ta ke çir sin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 yanvar 2021-ci il.

miş dir. Ni za mi nin ədə biy yat da 
və in cə sə nət də yad da qa lan ob ra zı 

ya ra dıl mış dır. Mü tə fək kir şairin 
doğ ma şə hə ri Gən cə də məq bə-
rə si, Ba kı da, Sankt-Pe ter burq da 
və Ro ma da hey kəl lə ri ucal dıl-
mış dır. Azər bay can Mil li Elm-
lər Aka de mi ya sı nın Ədə biy yat 

İns ti tu tu və Mil li Azər bay can 
Ədə biy ya tı Mu ze yi Ni za-

mi Gən cə vi nin adı nı da şı yır. 

Sənətin bayraqdarı ucalar kainatda,
Aydan da, günəşdən də öc alar kainatda. 

“Sirlər xəzinəsi”

Çalış öz xalqının işinə yara,
Geysin əməlinlə dünya zərxara.

“Yeddi gözəl”
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Ədəbi-mədəni irs xalqı yaşadan dəyərdir
“Hər bir öl-

kə nin mə də ni 
hə ya tı onun 
sə viy yə si ni 
gös tə rir. Azər-
bay ca nın müs-
tə qil öl kə ki mi 
ya şa ma sı üçün 
mə də niy yət, 
in cə sə nət çox 
bö yük əhə-
miy yət kəsb 
edir” – Pre-
zi dent İl ham 
Əli ye vin bu 
söz lə ri, öl kə-
mi zin keç di yi 
mə də ni in ki şaf 
yo lu nun də-
yə ri ni diq qə tə 
çat dır maq la 
ya na şı, mə də niy yə tə döv lət 
qay ğı sı nın nə də rə cə də va cib 
ol du ğu nu da vur ğu la yır.

Döv lət baş çı sı nın mə də ni 
ir sə da vam lı diq qət və qay ğı-
sı Azər bay can ədə biy ya tı nın 
ko ri fey si ma la rı na mü na si-
bət də də özü nü ifa də edir. 
2019-cu ilin öl kə miz də “Nə si-
mi ili” ki mi qeyd olun ma sı və 
2021-ci ilin “Ni za mi ili” elan 
edil mə si, bu mü tə fək kir şair-
lə rin zən gin ir si nin ya şa dıl-
ma sı və təb li ği nə bö yük töh fə 
ol maq la bə ra bər, Azər bay can 
xal qı nın ço xəsr lik ta ri xə ma lik 
mə də niy yət və ədə biy ya tı nın 
tən tə nə si dir. Əsr lər bo yu mil-
li-mə də ni də yər lə ri miz, elə cə 
də dün ya söz xə zi nə si ni zən-
gin ləş dir miş ədə biy ya tı mız 
bi zi xalq ola raq ya şa dıb, mil li 
iden tik li yi mi zin tə min olun-
ma sın da mü hüm rol oy na yıb.

Pre zi dent 2021-ci il yan-
va rın 5-də ye ni mə də niy yət 
na zi ri Anar Kə ri mo vu vi-
deofor mat da qə bul edər kən 
bu nu bir da ha diq qə tə çat dı-
rıb: “Azər bay ca nın zən gin və 
tək ra ro lun maz mə də niy yə ti 
bi zim qü rur mən bə yi miz dir. 
Uzun il lər ər zin də Azər bay-
can müs tə qil lik dən məh rum 

idi, xal qı mız baş qa döv lət lə-
rin tər ki bin də ya şa yır dı. Bu-
na bax ma ya raq xal qı mı zın 
ira də si, mil li kök lə rə bağ lı lı-
ğı im kan ver mə di ki, xal qı-
mız as si mil ya si ya ya uğ ra sın. 
Bi zim mə də niy yə ti miz mil li 
mən su biy yə ti mi zi qo ru maq 
üçün baş lı ca rol oy na yıb dır...

Bi zim zən gin ədə biy ya tı mız 
dün ya da ta nı nır və biz haq-
lı ola raq öz da hi şair lə ri miz-
lə fəxr edə bi lə rik. 2021-ci il 
mə nim sə rən ca mım la “Ni za-
mi ili” elan olu nur... 2019-cu 
il isə di gər da hi Azər bay can 
şairi “Nə si mi ili” ol muş dur. 
Bu, onu gös tə rir ki, döv lət tə-
rə fi n dən və şəx sən Pre zi dent 
tə rə fi n dən bi zim ədə biy ya tı-
mı za, bi zim da hi şair lə ri mi zin 
xa ti rə si nə çox bö yük hör mət 
var, qay ğı var...”.

Bu xü sus da sö zü nün qüd-
rə ti  ilə, tə rən nüm et di yi ali 
də yər lər lə in san lı ğa yol gös-
tə rən Ni za mi Gən cə vi nin 
müs təs na ye ri var. Zən gin ir si 
əsr lər dən əsr lə rə, nə sil lər dən 
nə sil lə rə əma nət olan Ni za-
mi nin dü ha sı bə şə riy yə tin 
önü nü ay dın la dan işıq se li nin 
ən par laq və  tü kən məz qay-
naq la rın dan bi ri dir...



Günəşin ordusu boy versə əgər,
Xəlvəti çəkilər qaçaq kölgələr.

“Leyli və Məcnun”

Birlikdən yaranıb zəfər döyüşdə,
Dostların birliyi gərək hər işdə.

“İskəndərnamə” (“Şərəfnamə”)

Nizaminin şeiri oxunan zaman,
O da hər bir sözdə görünər əyan.
Yüz il sonra sorsan, bəs o hardadır?
Hər beyti səslənər: “Burda, burdadır”.

Yüz de yil, iki yüz de yil, və fa tın-
dan sək kiz yüz il öt sə də, Ni za mi 
dü ha sı bü tün ca ha nı ay dın la dan 
sö zü nün qüd rə ti ilə bi zim lə dir, 
əsr lər son ra da ola caq. Ni za mi sö-
zü nün əsr lər dir in san lı ğa bəxş et-
di yi zi ya 2021-ci il də da ha par laq 
hiss olun du. Bu par laq lıq tək cə o 
sö zün işı ğın dan qay naq lan mır. 
Bu il xal qı mı zın onil lik lər dir in-
ti za rın da ol du ğu ta ri xi Zə fər dən 
son ra ürək do lu su nə fəs al dı ğı mız, 
sər həd lə ri bü töv Və tə nin qü ru ru-
nu ya şa dı ğı mız bir il ol du.

Ni za mi nin 880 ya şı və Zə fə ri mi-
zin ilk il dö nü mü. İl lə rin bir-bi ri ni 
be lə tap ma sı tə sa düf də ol sa, ya-
şa dı ğı mız şan lı ta ri xin na xı şı məhz 
be lə ol ma lı idi. Çün ki hər Zə fər dən 
son ra bir İn ti bah var. Qa ra bağ qa li-
biy yət li 2020-ci il də Ni za mi dü ha lı 
mə də niy yət ili ilə da vam et mə li idi. 

2021-ci il otuzil lik ay rı lıq dan 
son ra ayaq bas dı ğı mız Qa ra bağ da 
dir çə li şin və bu tor paq la bə ra bər 
ru hu mu zun da yük sə li şi nin ye ni 
sa yım nöq tə si ol du. Xal qı mı zın 
əsr lər bo yu Qa ra bağ tor pa ğın da 
ya rat dı ğı, ya şat dı ğı və son otuz il-
də iş ğal çı lar tə rə fi n dən məhv edi-
lən ta ri xi-mə də ni ir si mi zin bər pa-
sı ümu mi lik də mə də niy yə ti mi zin 
bü töv ləş mə si de mək dir. Sər həd-
lə ri bü töv lə şən öl kə miz də bu dir-
çə li şə, mil li ru hun yük sə li şi nə ən 
par laq işı ğı dün ya mə də niy yə ti nə 
bəxş et di yi miz bö yük dü ha – Gən-
cə li Ni za mi dü ha sı sa la bi lər di. 

2021-ci il də otuz ilin əsa rə tin dən 
son ra yurd yer lə ri miz də qu ru cu-
luq iş lə ri baş lan dı. Qa ra ba ğa Bö-
yük Qa yı dış tək cə in san la rı mı zın 
doğ ma yurd la rı na dö nü şü de yil, 
ey ni za man da bu tor paq lar da ge-
niş an lam da mə də niy yə tin ye ni-
dən bər qə rar ol ma sı de mək dir. 
Mə də niy yət tək cə abi də, mə də-
niy yət oca ğı, sə nət əsə ri de yil. 
Mə də niy yət mə də ni tə fək kür, in-
sa niy yət, bə şə ri də yər lər və bu 
də yər lə rə sa diq lik dir. Biz Qa ra-
ba ğı dir çəlt mək lə ora da otuz il lik 
iş ğa lın yox et di yi mə də niy yə ti bu 
ge niş an lam da da bər pa edə cə yik. 

Tə sa dü fi  de yil ki, Mə də niy yət Na-
zir li yi nin 2020-ci ilin Zə fər so raq lı 
gün lə rin də baş la nan və bu il da-
vam edən la yi hə lə ri nin əsas de vi zi 
də bu dur: Qa ra ba ğa mə də niy yət lə 
qa yı dı rıq!

Azər bay can xal qı bu bə şə ri də-
yər lə ri hə lə XII əsr də Ni za mi nin 
mis ra la rı, beyt lə ri ilə dün ya ya bə-
yan et miş di. Ni za mi hik mə ti nin 
in ci lə ri əsr lər dir bə şə ri dü şün cə-
yə nur sə pir, çün ki qay na ğı tü-
kən məz dir, göy də ki Gü nəş ki mi. 
Bu dü ha nın çağ daş dün ya ya la-
yi qin cə ta nı dıl ma sı ümu mi lik də 
Azər bay can mə də niy yə ti nin bey-
nəl xalq miq yas da təq di ma tı nın 
mü hüm tər kib his sə si dir. 

Bu iş də hə lə ötən əs rin 70-80-ci 
il lə rin də mə də niy yə ti mi zin bö-
yük ha mi si, ulu ön dər Hey dər 
Əli yev müs təs na xid mət lər gös-
tə rib. Mə lum ol du ğu ki mi, Ni-
za mi nin əsər lə ri nin Azər bay can 
di lin də ilk nəş ri, bir sı ra san bal lı 
təd qi qat lar şairin 800 il lik yu bi-
le yi ilə əla qə dar 1940-cı il lər də 
hə ya ta ke çi ril sə də, son ra bu pro-
ses nis bə tən sən gi miş di. Hey dər 
Əli ye vin tə şəb bü sü ilə res pub li-
ka nın o vaxt kı ali rəh bər qu ru mu 
– Azər bay can KP MK-nın  “Azər-
bay ca nın bö yük şairi və mü tə fək-
ki ri Ni za mi Gən cə vi nin ir si nin 
öy rə nil mə si ni, nəş ri ni və təb li ği ni 
da ha da yax şı laş dır maq təd bir lə-
ri haq qın da” 1979-cu il 6 yan var 
ta rix li qə ra rı nın qə bul edil mə si 
Ni za mi ir si nin tər cü mə və təb li ği-
nə, ni za mi şü nas lı ğın ye ni in ki şaf 

döv rü nə tə kan ver di. Ni za mi nin 
840 il li yi nin – döv rün kon yunk-
tu ra sı ilə yu var laq sa yıl ma yan 
yu bi le yin SS Rİ miq ya sın da qeyd 
olun ma sı Hey dər Əli ye vin və-
tən pər vər li yi nin gös tə ri ci si, so vet 
rəh bər li yi ya nın da nü fu zu nun 
nə ti cə si idi.

Ulu ön dər 1993-cü il də, ar tıq 
müs tə qil Azər bay ca nın rəh bə-
ri olar kən hə min döv rü be lə xa-
tır la mış dı: “Ni za mi Gən cə vi nin 
840 il li yi ni bö yük bir yu bi ley ki-
mi qeyd edən də bi zə çox yer də 
irad tu tur du lar ki, 840 il yu var-
laq ta rix de yil dir. An caq biz sü-
but et dik ki, Ni za mi Gən cə vi elə 
bir şəx siy yət dir, ta rix də, dün ya 

mə də niy yə tin də elə bir iz qo yub 
get miş dir ki, onun yu bi le yi hər il 
ke çi ri lə bi lər... Bu, Azər bay ca nı, 
onun ta ri xi ni bir da ha dün ya ya 
ta nıt maq üçün im kan dır”.

Hə qi qə tən də, Ni za mi Azər-
bay ca nı dün ya da ta nı dan ən bö-
yük mə də ni də yər dir. Bu, dü nən 
də be lə idi, sa bah da be lə ola caq. 
Ni za mi adı ilə şə rəfl  ə nən 2021-ci 
il də də bö yük mə də niy yət təd bir-
lə ri nə hik mət zi ya sı bəxş et di. 

“Ni za mi ili”ndə söz-sə nət be-
şi yi miz Şu şa nın ar tıq rəs mən 
Azər bay ca nın mə də niy yət pay-
tax tı elan edil mə si ədə bi-mə də-
ni ir si miz lə ta ri xi Zə fə ri mi zin 
bir gə tən tə nə si ol du. Hey dər 
Əli yev Fon du nun Şu şa nın əs-
ra rən giz dü zün də təş kil et di yi 
“Xa rı bül bül”  fes ti va lı mə də niy-
yə ti mi zin Qa ra ba ğa qa yı dı şı nın 

baş lan ğı cı ol du. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin de di yi ki mi, qə dim tor-
pa ğı mız dan biz bü tün dün ya ya 
me saj ver dik. Bu, sülh, mə də niy-
yət, bir gə ya şa yış, to le rant lıq, mil-
li həm rəy lik me sa jı dır. Fes ti val da 
öl kə miz də ki xalq la rın mə də ni 
zən gin li yi nin nü ma yi şi olan kon-
sert proq ra mı da bu me saj lar üzə-
rin də  kök lən miş di. Bu il 880 yaş lı 
Ni za mi nin 3 əs ri ar xa da qoy muş 
xə lə fi  Va qi fi n söz şə fə qi də Şu şa-
da bər pa olu nan poezi ya gün lə ri 
ilə “Ni za mi ili”nin  mə də niy yət 
işı ğı na qo vuş du...

***
Ni za mi Gən cə vi nin 880 il li yi, 

ya şa dı ğı mız pan de mi ya nın bəl li 
şərt lə ri də nə zə rə alın maq la, qüd-
rət li söz us ta dı nın adı na və şa nı na 
la yiq şə kil də qeyd edil di. 2021-ci 
il mə də niy yət lə, Ni za mi sö zü ilə 
baş la dı, da vam et di. İl bit sə də, 
söz bit mə yə cək.

Bu ta ri xin ya zıl dı ğı mət bu 
sə hi fə lər də im za sı ol maq həm 
məm nu niy yət, həm də mə-
su liy yət de mək dir. Da hi 
şairin 880 il li yi nə ki çik töh-
fə say dı ğı mız bu nəşr də də 
“Ni za mi Gən cə vi İli”nin 
mə də ni mən zə rə si ni yığ-
cam, məc mu hal da diq qə-
ti ni zə təq dim edi rik. Son-
da üç nöq tə qo ya raq...

Bu ta ri xin ya zıl dı ğı mət bu 
sə hi fə lər də im za sı ol maq həm 
məm nu niy yət, həm də mə-
su liy yət de mək dir. Da hi 
şairin 880 il li yi nə ki çik töh-
fə say dı ğı mız bu nəşr də də 
“Ni za mi Gən cə vi İli”nin 
mə də ni mən zə rə si ni yığ-
cam, məc mu hal da diq qə-
ti ni zə təq dim edi rik. Son-
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D
a hi Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri nin 880 il li yi şə rə fi  nə 
elan olun muş “Ni za mi Gən cə vi İli” çər çi və sin də Mə-
də niy yət Na zir li yi nin bi la va si tə təş ki lat çı lı ğı, elə cə də 
ya xın dan iş ti ra kı və dəs tə yi ilə tək cə öl kə miz də de yil, 

onun hü dud la rın dan kə nar da da sil si lə təd bir lər, la yi hə lər hə-
ya ta ke çi ri lib. Bu sil si lə nin ilk bö yük təd bi ri qar daş Tür ki yə də 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRKSOY ilə bir-
lik də təş kil edi lib. Türk dün ya sı nın gör kəm li şəx siy yət lə ri nin 
ta nı dıl ma sı və təb li ği ni fəaliy yə ti nin mü hüm is ti qa mə ti sa yan 
TÜRK SOY “Ni za mi Gən cə vi İli”nə də bö yük diq qət ayı rıb.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mo vun Tür ki yə yə rəs mi sə fə ri 
ge di şin də 2 mart 2021-ci il ta ri-
xin də An ka ra da – TÜRKSOY-un 
qə rar ga hın da Ni za mi Gən cə vi-
nin 880 il li yi nə həsr olun muş 
ki tab və rəsm sər gi lə ri nin açı lış 
mə ra si mi ke çi ri lib. Azər bay-
ca nın Tür ki yə də ki Sə fi r li yi və 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı-
nın da iş ti ra kı ilə ger çək-
lə şən təd bir də əv vəl cə 
mü tə fək kir şairin hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı ba rə də mə-
lu mat ve ri lib.

Ni za mi ya ra dı cı lı ğı nı bü-
tün dün ya üçün tü kən məz 
ədə bi xə zi nə ki mi də yər-
lən di rən TÜRK SOY-un 

Baş ka ti bi Dü sen Ka-
seinov vur ğu la yıb ki, 
əsr lər öt dük cə da hi 
şairin bə dii ir si da ha 
ge niş ya yı lır və se vi lə-
se vi lə oxu nur. Ni za mi 

“Xəm sə”si ilə tək cə Azər-
bay can və türk ədə biy ya tı-

nı de yil, bü tün dün ya ədə bi 

coğ ra fi  ya sı nı əha tə si nə, tə si ri al tı-
na al mış bir şair dir. 

Ni za mi ir si ni, onun tə rən nüm 
et di yi ide ya la rı nə sil lə rə nü mu-
nə ki mi də yər lən di rən Azər bay-
ca nın Tür ki yə də ki sə fi  ri Xə zər 
İb ra him bil di rib ki, əv vəl ol du ğu 
ki mi, bu gün də, gə lə cək də də biz 
qar daş xalq lar ola raq bir yer də öz 
mə nə vi xə zi nə mi zi dün ya ya ta nı-
da caq və qü rur du ya ca ğıq.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə-
ri mov Pre zi dent İl ham Əli yev 
tə rə fi n dən elan edil miş “Ni za-

mi Gən cə vi İli”nin da hi şairin 
zən gin ir si nin öy rə nil mə si və 
təb li ği nə əla və zə min ya rat dı-
ğı nı vur ğu la ya raq qeyd edib ki, 
dün ya da rəğ bət lə oxu nan Ni za-
mi ya ra dı cı lı ğı əbə di lik qa za nıb. 
Ni za mi Gən cə vi bir çox Av ro pa 
klas sik lə rin dən əsr lər ön cə əda-
lət, to le rant lıq, bir gə ya şa ma, hu-
ma nizm, in san hü quq la rı, qa dın 
azad lı ğı ki mi bə şə ri də yər lə ri 
təb liğ edən əsər lər ya ra dıb.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mov Türk dün ya sı nın mə də niy-
yə ti ni təb liğ edən və bu sa hə də 
mü hüm iş lər gö rən TÜRK SOY-
un qə rar ga hın da ol maq dan 
məm nun lu ğu nu bil di rə rək bu 
mə kan da Ni za mi Gən cə vi nin 880 

il li yi nə həsr olun muş sər-
gi nin, elə cə də 2021-ci il də 
100 il lik yu bi le yi ta mam 
olan Azər bay ca nın Xalq 
rəs sa mı Mi ka yıl Ab dul la-
ye vin Ni za mi ir si nə həsr 
olun muş əsər lə rin dən iba-
rət sər gi nin təş ki li nə gö rə 
baş ka tib Dü sen Ka seino va, 
həm çi nin gös tər di yi dəs tə-
yə gö rə Tür ki yə nin Mə də-
niy yət və Tu rizm Na zir li yi-
nə tə şək kü rü nü bil di rib. 

Son ra təd bir iş ti rak çı-
la rı Azər bay can Mil li Ki-

tab xa na sı nın fon dun dan Ni za-
mi Gən cə vi nin əsər lə ri və onun 
haq qın da nəşr lər dən iba rət 

ki tab sər gi si ilə ta nış olub lar. 
Mil li Ki tab xa na nın di rek to ru 
Kə rim Ta hi rov təq dim olu nan 
nəşr lər haq qın da mə lu mat ve-
rib. İş ti rak çı lar həm çi nin Xalq 
rəs sa mı Mi ka yıl Ab dul la ye vin 
Ni za mi əsər lə ri nin mo tiv lə ri 
əsa sın da ya rat dı ğı rəsm lə rin 
və mo zaik tab lo la rın, ta nın mış 
rəs sam Va qif Uca ta yın “Ni za mi 
işı ğın da” tab lo su nun fo to rep ro-
duk si ya sı və “Xəm sə” mo tiv lə ri-
nə çə kil miş mi niatür lə rin nü ma-
yiş olun du ğu sər gi yə ba xıb lar. 

Mə ra si min bə dii his sə sin də 
bö yük bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy-
li nin Ni za mi nin qə zəl lə ri nə bəs-
tə lə di yi məş hur “Sev gi li ca nan” 
və “Sən siz” ro mans la rı səs lə nib.

***
Xalq rəs sa mı Mi ka yıl Ab dul la-

ye vin da hi şairin “Xəm sə”si nin 
mo tiv lə ri əsa sın da çək di yi rəsm-
lə rin və məş hur mo zaik tab lo la rın 
rep ro duk si ya la rın dan iba rət sər gi 
mar tın 3-də İs tan bul da – Mal tə pə 
Bə lə diy yə si nin Tür kan Say lan Mə-
də niy yət Mər kə zin də də nü ma yiş 
olu nub. Qeyd edək ki, sö zü ge dən 
mo zaik tab lo lar Ba kı met ro su nun 
“Ni za mi” stan si ya sı nın di var la rı-
nı bə zə yir. Sər gi nin açı lış len ti ni  
TÜRK SOY-un Baş ka ti bi Dü sen 
Ka seinov, mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mov və Mal tə pə Bə lə diy yə si-
nin baş qa nı Əli Kı lıç kə sib lər.

ədə bi xə zi nə ki mi də yər-
lən di rən TÜRK SOY-un 

Baş ka ti bi Dü sen Ka-
seinov vur ğu la yıb ki, 
əsr lər öt dük cə da hi 
şairin bə dii ir si da ha 
ge niş ya yı lır və se vi lə-
se vi lə oxu nur. Ni za mi 

“Xəm sə”si ilə tək cə Azər-
bay can və türk ədə biy ya tı-

nı de yil, bü tün dün ya ədə bi 

Hər zaman rəiyyətin diləyinə qulaq as,
Ürəkdən məzlumların ürəyinə qulaq as.

“Sirlər xəzinəsi”

Qohumdan mehriban yadlar az deyil,
Həm vəfalı, sadiq, həm də şirindil.

“Xosrov və Şirin”

Nizami irsi dünya üçün ədəbi xəzinədir
TÜRKSOY-da “Nizami Gəncəvi İli”nin açılışı
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Ovçu səbirsizlik göstərsə əgər,
Oxu nişanəyə dəyməz, yan gedər.

“Yeddi gözəl”

Həyasız adama qarşı sərt rəftar
Yumşaq davranmaqdan faydalı olar. 

“İskəndərnamə” (“İqbalnamə”)

Ö
l kə mi zin ki tab xa na la-
rın da Ni za mi Gən cə vi-
nin əsər lə rin dən və  zən-
gin ir si nə həsr olun muş 

təd qi qat lar dan iba rət yüz-
lər lə ad da ki tab lar top la nıb. 
Da hi şair lə bağ lı nəşr lə rin 
ən zən gin sax lanc ye ri Azər-
bay can Mil li Ki tab xa na sı dır. 
Yan va rın 22-də Mil li Ki tab-
xa na da açı lı şı olan “Bö yük 
Azər bay can şairi və mü tə-
fək ki ri – Ni za mi Gən cə vi” 
möv zu sun da ki tab sər gi si 
“Ni za mi ili”nin ilk təd bi ri 
ki mi də əla mət dar idi.

Təd bir çər çi və sin də həm çi nin 
gör kəm li şərq şü nas Yev ge ni Ber-
tel sin rus di lin də yaz dı ğı  “Bö-
yük Azər bay can şairi Ni za mi” 
ki ta bı nın Lon don da işıq üzü 
gö rən in gi lis di lin də nəş ri nin və 
“Azər bay can əl yaz ma la rı Pra qa 
Mil li Ki tab xa na sın da” ad lı ka ta-
lo qun təq di ma tı da ke çi ril di. 

Bil di ril di ki, ki tab Oks ford Uni-
ver si te ti nəz din də ki Ni za mi Gən-
cə vi Mər kə zi İda rə he yə ti nin üz vü, 
AMEA-nın vit se-pre zi den ti, aka-
de mik Nər giz Pa şa ye va nın tə şəb-
bü sü ilə hə min mər kəz tə rə fi n dən 
nəşr olu nub. “Azər bay can əl yaz-
ma la rı Pra qa Mil li Ki tab xa na sın-
da” ad lı ka ta loq isə Hey dər Əli yev 
Fon du, Mə də niy yət Na zir li yi və 
Mil li Ki tab xa na nın bir gə hə ya ta 

ke çir di yi “Mil li-mə nə vi də yər lə-
ri mi zin Və tə nə qa yı dı şı” la yi hə si 
çər çi və sin də real la şıb. Ka ta loq Ni-
za mi “Xəm sə”si nin XIV-XV əsr lə rə 
aid əl yaz ma la rı nı da əha tə edir.

Mə ra sim də çı xış edən mə də niy-
yət na zi ri Anar Kə ri mov Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin Azər bay ca nın ta-
ri xi ir si ni, mə də niy yə tin, elm və 
ədə biy ya tın in ki şa fı nı daim diq-
qət də sax la dı ğı nı de di. Qeyd et di 

ki, döv lət baş çı sı tə rə fi n dən da hi 
şəx siy yət lə ri miz ilə bağ lı xa ti rə 
il lə ri nin elan olun ma sı, gör kəm li 
ədə biy yat və mə də niy yət xa dim-
lə ri nin yu bi ley lə ri nin ke çi ril mə si 
haq qın da sə rən cam la rın im za la-
ma sı ümu mi lik də mə də ni ir si mi-
zə bö yük qay ğı nın tə za hü rü dür. 
2021-ci ilin öl kə miz də “Ni za mi 
Gən cə vi İli” elan olun ma sı da bu 
ənə nə nin əya ni nü mu nə si dir.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko mi-
tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va, Xalq 
ya zı çı sı El çin, mil lət və ki li, Azər-
bay can da Ata türk Mər kə zi nin rəh-
bə ri, aka de mik Ni za mi Cə fə rov, 
Azər bay can Dil lər Uni ver si te ti nin 
rek to ru, aka de mik Ka mal Ab dul la, 
AMEA-nın Əl yaz ma lar İns ti tu tu-
nun di rek to ru, aka de mik Tey mur 
Kə rim li və di gər çı xış edən lər  “Ni-
za mi ili”nin əhə miy yə tin dən bəhs 
et di lər. Xalq ar tis ti Mə ley kə Əsə do-
va və Əmək dar ar tist El şən Rüs tə-
mov Ni za mi Gən cə vi nin şeir lə rin-
dən nü mu nə lər söy lə di lər.

1941-ci il okt yab rın 19-da, İkin ci Dün ya mü ha ri bə si nin qız ğın 
ça ğın da, blo ka da ya alın mış Le ninq rad (in di ki Sankt-Pe ter burq) şə-
hə rin də, Döv lət Er mi ta jın da Ni za mi Gən cə vi nin 800 il lik yu bi le yi-
nə həsr olun muş top lan tı ke çi ril miş di. Top lan tı ya məş hur şərq şü-
nas lar, ta nın mış ədə biy yat, mə də niy yət xa dim lə ri qa tıl mış dı... 

80 il son ra ey ni gün də Er mi taj-
da Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik 
yu bi le yi qeyd olu nub. Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət 
Na zir li yi və öl kə mi zin Sankt-Pe-
ter burq da kı Baş Kon sul lu ğu nun 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən təd bir bu 
mə kan da 80 il əv vəl baş tut muş 
ta ri xi yu bi le yi bir da ha ya da sa lıb.

Er mi ta jın di rek to ru Mi xail Piot-
rovs ki Ni za mi Gən cə vi dü ha sın-
dan da nı şa raq bil di rib ki, bö yük 
Azər bay can şairi nin ya ra dı cı lı ğı 
Ya xın və Or ta Şərq də fəl sə fi  cə rə-
yan la rın, ədə bi mək tə bin əsa sı nı 
qo yub. O xa tır la dıb ki, 80 il ön cə, 
Bö yük Və tən mü ha ri bə si döv rün-
də və Sankt-Pe ter bur qun – o vaxt-

kı Le ninq ra dın blo ka da sı nın 42-ci 
gü nün də Ni za mi nin 800 il lik yu-
bi le yi Er mi taj da qeyd olu nub.

Təd bir də çı xış edən Azər bay-
can mə də niy yət na zi ri nin müavi ni 
Sev da Məm mə də li ye va Er mi taj da 
“Ni za mi ili” çər çi və sin də be lə bir 
təd bi rin ke çi ril mə si nin əhə miy yə-
ti ni diq qə tə çat dı rıb. Vur ğu la nıb 
ki, 1941-ci ilin 19 okt yabr ta ri xin-
də, şə hə rin blo ka da da ol du ğu bir 
vaxt da Döv lət Er mi ta jın da Ni za-
mi nin 800 il lik yu bi le yi nin qeyd 
olun ma sı Azər bay ca nın bö yük 
şairi nə ve ri lən yük sək də yə rin tə-
za hü rü idi və şairin 880 il li yi nin də 
ey ni ta rix də Er mi taj da qeyd edil-
mə si əla mət dar ha di sə dir.

Təd bir də Er mi ta jın fon dun da 
sax la nı lan Ni za mi Gən cə vi nin 
“Xəm sə”si nin na dir nüs xə si nü-
ma yiş olu nub, şairin ya ra dı cı lı ğı-
na dair mə ru zə lər din lə ni lib, əsər-
lə ri nin mo tiv lə ri üz rə çə kil miş və 
ha zır da Er mi taj da və Sankt-Pe ter-
burq da kı Ru si ya Mil li Ki tab xa na-
sın da sax la nı lan mi niatür lər haq-
qın da təq di mat lar ke çi ri lib. Son da 
kon sert proq ra mı təq dim olu nub.

Nizami ünvanlı kitabların sərgisi

Ermitajda tarixi yubileyin ildönümü

Xalça eskizi müsabiqəsi
“Ni za mi ili”nin diq qət çə kən la yi hə lə rin dən bi ri də da hi 
şairin 880 il li yi nə həsr edi lən bey nəl xalq xal ça es ki zi mü sa-
bi qə si olub. Hey dər Əli yev Fon du, Mə də niy yət Na zir li yi 
və Mil li Xal ça Mu ze yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən mü sa-
bi qə də ya şı 20-dən çox ya ra dı cı şəxs lər iş ti rak edib. 

Bey nəl xalq mün sifl  ər he yə ti tə rə fi n dən 43 iş ti rak çı ara sın-
dan iki nə fər – “Dü şün cə lər” ad lı es ki zin müəl li fi , azər bay-
can lı rəs sam El dar İba dul la yev və “İn ti ka lun” (ərəb di lin-
dən tər cü mə də “ke çid”) ad lı es ki zin müəl li fi , ru si ya lı teks til 
di zay ne ri Ol qa La şen ko qa lib se çi lib.

“Ni za mi ili”nin diq qət çə kən la yi hə lə rin dən bi ri də da hi 
şairin 880 il li yi nə həsr edi lən bey nəl xalq xal ça es ki zi mü sa-
bi qə si olub. Hey dər Əli yev Fon du, Mə də niy yət Na zir li yi 
və Mil li Xal ça Mu ze yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən mü sa-

Bey nəl xalq mün sifl  ər he yə ti tə rə fi n dən 43 iş ti rak çı ara sın-
dan iki nə fər – “Dü şün cə lər” ad lı es ki zin müəl li fi , azər bay-
can lı rəs sam El dar İba dul la yev və “İn ti ka lun” (ərəb di lin-
dən tər cü mə də “ke çid”) ad lı es ki zin müəl li fi , ru si ya lı teks til 
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“Ni za mi Gən cə vi İli”, sö zün 
ge niş an la mın da, Azər bay can 
mə də niy yə ti nin, ədə biy ya tı nın, 
in cə sə nə ti nin bay ra mı ol du. 
Əla mət dar ilin yad da qa lan 
təd bir lə rin dən bi ri də 15-26 
no yabr ta ri xin də Mə də niy yət 
Na zir li yi, AMEA, Gən cə Şə hər 
İc ra Ha ki miy yə ti, Ni za mi Gən-
cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi və 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şən 
Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Fes ti va lı idi. Ba kı da və bö yük 
şairin doğ ma yur du Gən cə də 
real la şan fes ti val “Ni za mi ili” 
haq qın da döv lət baş çı sı nın 
mü va fi q sə rən ca mı nın ic ra sı 
ilə əla qə dar Na zir lər Ka bi ne ti 
tə rə fi n dən təs diq edil miş Təd-
bir lər Pla nı na əsa sən ke çi ril di.

***
Fes ti va lın ilk gü nün də Ba kı da, 

Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin-
də Ni za mi nin söz lə ri nə ya zıl mış 
əsər lər dən iba rət vo kal mu si qi si 
ax şa mı ke çi ri lib.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mov qo naq la rı sa lam la ya raq bil-

di rib ki, Azər bay ca nın gör kəm li 
şəx siy yət lə ri nin adı ilə əla mət dar 

il lə rin elan edil mə si öl kə miz də 
klas sik ədə bi ir si mi zə nə qə dər 
bö yük diq qət ol du ğu nu gös tə-
rir: “Hər bir cə miy yə tin in ki-
şa fı na bö yük mü tə fək kir lə rin 
tə si ri olur. Ni za mi Gən cə vi o 

da hi lər dən dir ki, Azər bay-
can fəl sə fi  fi k ri nin və mil li 

də yər lə ri nin dün ya da ta nı-

dıl ma sı na xid mət edib. Onun XII 
əsr də əsər lə rin də bə yan et di yi ide-
ya lar XXI əsr də də ak tual dır”.

Kon sert proq ra mın da Ü.Ha cı-
bəy li, Q.Qa ra yev, Ə.Bə dəl bəy li, 
C.Ca han gi rov, Ə.Hü seyn za də, 
A.Rza ye va, S.Ələs gə rov, müasir 
bəs tə kar lar D.Əli ye va, P.Axun-

do va, C.Al lah ver di yev və G.Ab-
dul la za də nin Ni za mi nin söz lə ri-
nə yaz dıq la rı əsər lər səs lən di ri lib.

Ta nın mış vo kal çı lar – Xalq ar-
tist lə ri Gül naz İs ma yı lo va, Sa mir 
Cə fə rov və Əmək dar ar tist İl ham 
Nə zə ro vu kon sert meys ter lər Svet-
la na Əh mə do va, Dil şad Əli ye va 
və Ül viy yə Ka zı mo va mü şa yiət 
edib. Əmək dar müəl lim Tə ra nə 
Yu si fo va nın rəh bər li yi ilə Azər-
bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı tə-
lə bə xo ru nun çı xı şı da ma raq la 
qar şı la nıb.

***
No yab rın 15-də Gən cə şə hə rin də 

fes ti va lın açı lış mə ra si mi ke çi ri lib. 

Gən cə Re gional Mə də niy yət İda rə-
si nin (RMİ) rəh bər li yi və mə də niy-
yət iş çi lə ri Ni za mi nin məq bə rə si ni 
zi ya rət edib lər. Son ra Ni za mi Gən-
cə vi Mu ze yi zi ya rət olu nub. 

F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət 
Fi lar mo ni ya sı nın Xalq çal ğı alət-
lə ri or kest ri və Döv lət Ka me ra 
Or kest ri nin iş ti ra kı ilə kon sert 
proq ra mı təq dim olu nub.

Fes ti va lın ikin ci gü nü Gən cə 
şə hə rin də ki Ni za mi Poezi ya Teat-
rı nın “Ni za mi işı ğın da” ta ma şa sı 
nü ma yiş olu nub. Fik rət Əmi rov 
adı na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni-
ya sı nın qar şı sın da Gən cə Döv lət 
Dram Teat rı akt yor la rı nın ifa-
sın da Ni za mi nin poema la rı nın 
mo tiv lə ri əsa sın da “Xəm sə” ədə-
bi-bə dii kom po zi si ya sı təq dim 
edi lib. Fi lar mo ni ya nın “Xəm sə” 
est ra da an samb lı nın çı xı şı ge cə yə 
rəng qa tıb.

Kon sert dən son ra mə də niy yət 
na zi ri nin bi rin ci müavi ni El nur 
Əli yev və Tür ki yə nin Gən cə də-
ki baş kon su lu Ze ki Öz türk çı xış 
edə rək fes ti va lın əhə miy yə ti ni 
vur ğu la yıb, in cə sə nət us ta la rı na 
tə şək kür lə ri ni bil di rib lər.

***
No yab rın 16-da Azər bay can 

Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let 
Teat rın da Ni za mi nin “Yed di gö-
zəl” poema sı əsa sın da bö yük bəs-
tə kar Qa ra Qa ra ye vin yaz dı ğı ba let 
nü ma yiş olu nub. Q.Qa ra yev ya ra-
dı cı lı ğı nın par laq nü mu nə si olan 
“Yed di gö zəl” (1952) ba le ti nin lib-
rett  o müəl li fi  İs ma yıl Hi da yətz  a də, 

Yu ri Slo nims ki və Sa bit Rəh man, 
qu ru luş çu ba let meys te ri Pyotr Qu-
sev, məs lə hət çi və ay rı-ay rı rəqs lə-
rin qu ru luş çu su  Qə mər Al mas za-
də, rəs sam la rı Ən vər Al mas za də, 
Fyodr Qu sak olub.

Ta ma şa da Əmək dar ar tist lər 
Anar Mi ka yı lov (Bəh ram şah), 
Ni gar İb ra hi mo va (Gö zəl lər gö-
zə li), Cə mi lə Kə ri mo va (Bi zans 
gö zə li), El mi ra Sü ley ma no va 
(Slav yan gö zə li), Sa mir Sə mə-
dov (Sə mən dər), həm çi nin ba-
let ar tist lə ri Sa mi rə Məm mə do-
va (Hind gö zə li), Ni gar Əli ye va 
(Xa rəzm gö zə li), Yu li ya Ferş tand 
(Çin gö zə li), Ayan Ey va zo va 
(Məğ rib gö zə li) iş ti rak edib lər.

***
No yab rın 17-də M.Ma qo ma yev 

adı na Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Fi lar mo ni ya sın da Gənc-
lər Ka me ra Or kest ri nin (Ba ku 
Cham ber Orc hest ra) kon ser ti ke-
çi ri lib. Or kest rin ifa sın da (di ri jor 
– Əmək dar ar tist Fuad İb ra hi-
mov) Ü.Ha cı bəy li nin “Araz ba rı” 
əsə ri səs lən di ri lib. Ope ra mü ğən-
ni si, Və tən mü ha ri bə si iş ti rak-
çı sı, Pre zi dent mü ka fat çı sı Atəş 
Qa ra ye vin ifa sın da Üze yir bə yin 
“Sev gi li ca nan” ro man sı ma raq-
la qar şı la nıb. Or kest rin ifa sın da 
Ü.Ha cı bəy li nin “Sən siz” (so list – 
bey nəl xalq mü sa bi qə lər laureatı 
Ma hir Ta ğı za də) və F.Əmi ro vun 
“Ni za mi” sim fo ni ya sı (bə dii qi-
raət – Xalq ar tis ti Zəh ra Qu li ye va) 
ge cə yə rəng qa tıb. Mu si qi ax şa-
mı na Q.Qa ra ye vin “Yed di gö zəl” 
ba le tin dən vals la ye kun vu ru lub.

***
Gən cə şə hə ri nin Hey dər Əli yev 

mey da nın da no yab rın 18-də fl əş-
mob təş kil olu nub. Gən cə RMİ, 
şə hər İc ra Ha ki miy yə ti və Təh sil 
İda rə si nin dəs tə yi, Gən cə Şə hər 
İc ti mai İş ti rak çı lıq Məc li si nin tə-
şəb bü sü ilə ha zır la nan fl əş mob 
za ma nı 8800 nə fə rin iş ti ra kı ilə 
Ni za mi nin port re ti və 880 rə qə-
mi nin təs vi ri ya ra dı lıb.

***

mov qo naq la rı sa lam la ya raq bil-
di rib ki, Azər bay ca nın gör kəm li 
şəx siy yət lə ri nin adı ilə əla mət dar 

il lə rin elan edil mə si öl kə miz də 
klas sik ədə bi ir si mi zə nə qə dər 
bö yük diq qət ol du ğu nu gös tə-
rir: “Hər bir cə miy yə tin in ki-
şa fı na bö yük mü tə fək kir lə rin 
tə si ri olur. Ni za mi Gən cə vi o 

da hi lər dən dir ki, Azər bay-
can fəl sə fi  fi k ri nin və mil li 

də yər lə ri nin dün ya da ta nı-

Ədalət mülkündən kim üz çevirsə,
Ona aqil deməz ağıllı kimsə.

“İskəndərnamə” (“Şərəfnamə”)

Çox gözəl olsa da, eybi gizləmək,
Dost dostun eybini örtməsin gərək. 

“Leyli və Məcnun”

Əlamətdar ilə töhfə – Nizami festivalı
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Su artıb həddini aşarsa əgər,
İçəni doyurmaz, mütləq qərq edər.

“Xosrov və Şirin”

Kamalına görədir şan-şöhrətin dünyada,
Onsuz adın, hünərin olar çətin dünyada. 

“Sirlər xəzinəsi”

No yab rın 19-da fes ti val çər çi və-
sin də Gən cə Döv lət Kuk la Teat rı 
Ni za mi nin “Yed di gö zəl” poema-
sın dan məş hur “Xe yir və Şər” əh-
va la tı əsa sın da ey niad lı ta ma şa 
nü ma yiş et di rib. Səh nə əsə ri nin qu-
ru luş çu re jis so ru teat rın di rek to ru, 
Əmək dar ar tist Fər mail Pa şa yev, 
qu ru luş çu rəs sa mı Ən ti qə Bə di ro-
va dır. Ni za mi ro lun da Əmək dar ar-
tist Xu da yət Əs gə rov çı xış edib. 

***
Ni za mi fes ti va lı çər çi və sin də 

da ha bir təd bir no yab rın 20-də 
Mil li Ki tab xa na da ke çi ri lib. Ni-
za mi nin əsər lə ri nə çə kil miş mi-
niatür lər dən iba rət sər gi Mə də-
niy yət Na zir li yi, TÜRK SOY və 
Mil li Ki tab xa na nın bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə ər sə yə gə lib. Ki tab xa-
na nın di rek to ru Kə rim Ta hi rov, 
Mə də niy yət Na zir li yi Ki tab sə na-
ye si şö bə si nin mü di ri Akif Ma rifl  i, 
Xalq rəs sam la rı Arif Hü sey nov və 
Si rus Mir zə za də çı xış edib lər. Bil-
di ri lib ki, sər gi də ki mi niatür lə rin 
bir qis mi ilk də fə nü ma yiş olu nur. 

Hə min gün Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat-
rı “Ni za mi ili”nə və fes ti va la ən 
yax şı töh fə lər dən bi ri ni – Fik rət 
Əmi ro vun “Ni za mi” ba le ti nin 
prem ye ra sı nı təq dim et di. “Ni-
za mi” ba le ti ilk də fə 1991-ci il də 
ta ma şa ya qo yul sa da, son ra uzun 
müd dət səh nə dən uzaq qal mış-
dı. Ta ma şa nın mu si qi rəh bə ri və 
di ri jo ru, Əmək dar ar tist Əy yub 
Qu li yev, qu ru luş çu ba let meys ter, 
Xalq ar tis ti Ka mil la Hü sey no va 
və lib rett  o müəl li fi  Əj dər Ul duz 
üç lü yü nün iş bir li yi sə nət se vər lə-
rə bö yük bəs tə ka rın ecaz kar mu-

si qi si ilə süs lə nən səh nə əsə rin-
dən zövq al maq im ka nı ya ra dıb. 
Ni za mi ob ra zı nı (şairin gənc lik 
və ahıl döv rü) iki ar tist – Anar 
Mi ka yı lov və Gü la ğa sı Mir zə yev, 
di gər par ti ya la rı Ni gar İb ra hi mo-
va (Afaq), Sa mir Sə mə dov (Əj-
da ha), El mi ra Sü ley ma no va (To-
vuz qu şu), Ayan Ey va zo va (Şa hin 
qu şu), Ti mur Odu şev (Fər had) və 
baş qa la rı ifa edib lər.

***

No yab rın 22-də Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zin də (BMM) 
TÜRK SOY-un nəşr et di yi “Ni-
za mi ni oxu yaq” (“Reading Ni-
za mi Gan ja vi”) və Azər bay can 
Mil li Ki tab xa na sı nın nəşr et di yi 
“Ni za mi Gən cə vi. Bib lioq ra fi  ya” 
ki tab la rı nın təq di ma tı ke çi ri lib. 
Qo naq lar əv vəl cə mər kə zin fo ye-
sin də “Ni za mi əl yaz ma la rı dün-
ya ki tab xa na la rın da” ad lı sər gi ilə 
ta nış odub lar.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mov çı xış edə rək de yib ki, Ni za-
mi Gən cə vi bü tün Türk dün ya sı 
üçün bir işıq mən bə yi, bir ör nək-

dir. Na zir ye ni nəşr lə rin ər sə yə 
gəl mə sin də zəh mə ti ke çən lə rə öz 
tə şək kü rü nü bil di rib.

TÜRK SOY-un Baş ka ti bi Dü sen 
Ka seinov bil di rib ki, “Ni za mi ni 
oxu yaq” ki tab-al bo mun da Türk 
dün ya sı rəs sam la rı nın Ni za mi nin 
əsər lə ri nə çək dik lə ri mi niatür lər 
də yer alıb.

Son ra AMEA-nın vit se-pre zi-
den ti, Ni za mi adı na Ədə biy yat 
İns ti tu tu nun baş di rek to ru, aka-
de mik İsa Hə bib bəy li, M.Fü zu li 
adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun 
baş di rek to ru, aka de mik Tey mur 
Kə rim li, Mil li Ki tab xa na nın di-
rek to ru, pro fes sor Kə rim Ta hi ro-
vun çı xış la rı din lə ni lib. 

Təd bir də həm çi nin TÜRKSOY-
un əla mət dar il mü na si bə ti lə tə-
sis et di yi “Ni za mi” xa ti rə me da-
lı nın da təq di ma tı olub. Kon sert 
proq ra mın da Ni za mi nin söz lə ri-
nə bəs tə lə nən ro mans lar səs lən-
di ri lib.

***
AMEA-nın M.Fü zu li adı na Əl-

yaz ma lar İns ti tu tun da no yab rın 
22-də ke çi ri lən “Ni za mi Gən cə vi 
ir si əl yaz ma lar da, mi niatür lər də 
və mu si qi də” möv zu sun da el mi 
konf rans da fes ti va lın yad da qa lan 
təd bir lə rin dən olub. TÜRK SOY-un 

Baş ka ti bi Dü sen Ka seino vun da 
iş ti rak et di yi konf rans da ma raq-
lı mə ru zə lər din lə ni lib. Təd bir 
çər çi və sin də həm çi nin ins ti tut da 
Ni za mi Gən cə vi əl yaz ma la rı nın 
təd qi qi şö bə si nin açı lış mə ra si mi 
də olub.

***
Hə min gün Gən cə Döv lət Fi lar-

mo ni ya sı nın Ur ban Mər kə zin də 
Gən cə RMİ-nin dəs tə yi ilə şə hər 
uşaq rəs sam lıq və in cə sə nət mək-
təb lə ri nin şa gird və müəl lim lə-
ri nin Ni za mi “Xəm sə”si nin mo-
tiv lə ri əsa sın da ər sə yə gə tir di yi 
70-dən çox rəsm əsə ri nin yer al dı-
ğı sər gi nü ma yiş et di ri lib.

***

No yab rın 23-də fes ti val çər çi və-
sin də Mil li Ki tab xa na da “Söz lə ri 
Ni za mi nin dir” ad lı disk-al bo-
mun təq di ma tı ke çi ri lib. Al bo ma 
şairin “İs kən dər na mə” poema sı 
əsa sın da ra diota ma şa nın lent 
ya zı sı, Ni za mi nin söz lə ri nə 
ya zıl mış mah nı və ro mans-
lar, F.Əmi ro vun “Ni za mi nin 
xa ti rə si nə” sim li sim fo ni ya sı 
və Q.Qa ra ye vin “Yed di gö-
zəl” ba le ti da xil dir. Çı xış-
lar dan son ra kon sert proq-
ra mı təq dim olu nub.

mun təq di ma tı ke çi ri lib. Al bo ma 
şairin “İs kən dər na mə” poema sı 
əsa sın da ra diota ma şa nın lent 
ya zı sı, Ni za mi nin söz lə ri nə 
ya zıl mış mah nı və ro mans-
lar, F.Əmi ro vun “Ni za mi nin 
xa ti rə si nə” sim li sim fo ni ya sı 
və Q.Qa ra ye vin “Yed di gö-
zəl” ba le ti da xil dir. Çı xış-
lar dan son ra kon sert proq-
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B
ö yük söz us ta dı nın adı 
ilə röv nəq lə nən 2021-ci 
ilin iş ti rak çı dairə si və 
əhə miy yət ba xı mın dan 

ən iri miq yas lı təd bi ri 15-26 
no yabr ta ri xin də Mə də niy yət 
Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı və 
Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy-
yə ti nin dəs tə yi ilə ke çi ri lən 
Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Fo ru mu ol du. Fo rum həm 
Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Fes ti va lı nın, həm də ümu mi-
lik də “Ni za mi ili”nin ye ku nu 
sa yı la caq la yi hə idi.

“Ni za mi Gən cə vi: mə də niy yət-
lər ara sın da kör pü” möv zu su na 
həsr olun muş təd bir də 15 öl kə-
dən rəs mi lər, bey nəl xalq təş ki lat-
lar və dip lo ma tik kor pu sun nü-
ma yən də lə ri, ümu mi lik də 40-dan 
çox alim və eks pert iş ti rak edir di.

Fo ru mun “Fair mont Ba ku-Fla-
me To wers” ho te lin də ger çək lə şən 
açı lış mə ra si min də ön cə Mə də niy-
yət Na zir li yi Me dia və kom mu ni-
ka si ya şö bə si nin mü di ri Mər yəm 
Qa far za də çı xış edə rək təd bir haq-
qın da mə lu mat ver di. Qeyd et di ki, 
“Ni za mi Gən cə vi İli” mü na si bə ti lə 
Mə də niy yət Na zir li yi müx tə lif la-
yi hə və təd bir lər hə ya ta ke çi rib. Ni-
za mi Gən cə vi Bey nəl xalq Fo ru mu 
bu sil si lə nin ən bö yük təd bi ri dir. 

Açı lış mə ra si min də çı xış edən 
Baş na zi rin müavi ni Əli Əh mə-
dov bil dir di ki, bö yük Azər bay-
can şairi və mü tə fək ki ri Ni za mi 
Gən cə vi nin ya ra dı cı lı ğı ümum bə-
şə ri də yər lə rə xid mət edir. Şairin 
ya ra dı cı lı ğın da tez-tez rast gə li-
nən xe yir və şər, əda lət li cə miy-
yət ki mi an la yış lar bə şə riy yə tin 
bü tün dövr lə ri nə aid dir.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mov çı xı şın da bil dir di ki, bu gün 

Azər bay can dün ya da mə də-
niy yət lə ra ra sı dialoq, to le rant-
lıq, sülh, əmək daş lıq və da ya-
nıq lı in ki şaf ki mi mü tə rəq qi 
ide ya la rın fəal təb li ğat çı sı ki-
mi çı xış edir. Xal qı mı zın mə-

də niy yə ti nin, mul ti kul tu ral 
də yər lə ri nin və ba xış la rı nın 

for ma laş dı rıl ma sın da Ni za-

mi Gən cə vi nin müs təs na ro lu olub. 
Şər qin bö yük şairi və mü tə fək ki ri 
olan Ni za mi dün ya ədə biy ya tın da 
də rin iz qoy muş da hi şəx siy yət dir. 

Tür ki yə nin mə də niy yət və tu-
rizm na zi ri Meh met Nu ri Er soy 
çı xı şın da Ni za mi Gən cə vi ni da hi 
şair ol maq la ya na şı, ast ro no mi ya, 
fəl sə fə, coğ ra fi  ya, tibb və ri ya ziy-
ya tı, ey ni za man da bir ne çə di li 
mü kəm məl bi lən alim ki mi sə ciy-
yə lən dir di.

Öz bə kis ta nın mə də niy yət na zi ri 
Ozod bek Na zar be kov Türk dün-
ya sı nın iki bö yük ədə bi şəx siy yə ti 
– Ni za mi Gən cə vi və Əli şir Nə vai 
ya ra dı cı lıq la rı nı mü qa yi sə et di. Bil-
dir di ki, bu il Öz bə kis tan Pre zi den-
ti nin sə rən ca mı ilə öz bək xal qı nın 
da hi şairi və mü tə fək ki ri, döv lət xa-
di mi Əli şir Nə vainin 580 il li yi yük-
sək sə viy yə də qeyd olu nur. 

Ru si ya Fe de ra si ya sı Pre zi den-
ti nin bey nəl xalq mə də ni əmək-
daş lıq üz rə xü su si nü ma yən də si 
Mi xail Şvıd koy de di ki, Ni za mi 
Gən cə vi yə Mosk va da və Sankt-
Pe ter burq da hey kəl qo yu lub. Ru-
si ya da hətt  a rus əsil li bir şairin hər 
iki şə hər də hey kə li nə az tə sa düf 
olu nur. Ni za mi Gən cə vi bu şə hər-
lər də adı nın əbə di ləş di ril mə si nə 
la yiq dir. O tək cə Azər bay ca nın 
de yil, Şər qin da hi oğ lu dur. Ni za-
mi Gən cə vi İs lam dün ya sın da və 
da ha ge niş mə kan da maarif işı ğı 
yan dı rıb. Hə min işıq bu gün də 
bi zim üzə ri miz də dir.

Açı lış nitq lə rin dən son ra Ni za-
mi Gən cə vi Bey nəl xalq Fo ru mu-
nun Kom mü ni ke si qə bul edil-
di. Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci 
müavi ni El nur Əli yev sə nəd haq-
qın da mə lu mat ver di. İş ti rak çı lar 
son ra “Ni za mi əsər lə ri nin mo tiv-
lə ri mi niatür sə nət də” möv zu sun-
da sər gi ilə ta nış ol du lar.

Nizaminin qəzəl və 
kəlamları fransız dilində
Fo rum çər çi və sin də no yab rın 

24-də fran sız di lin də nəşr edil miş 
“Ni za mi Gən cə vi: qə zəl lər və kə-
lam lar” (“Nîzâmî Gand javî: Gha-
zals suivis de Ap ho ris mes”) ki ta-
bı nın təq di ma tı ol du. 

Fran sa Mil li El mi Təd qi qat lar 
Mər kə zi nin (CNRS) əmək da şı, is-
lam şü nas alim Kə rim İf rak, Azər-
bay can da Fran sız İns ti tu tu nun 
ic ra çı di rek to ru Co na tan Ha kan 
Ün lü, Azər bay can Dil lər Uni ver si-
te ti nin Fran sız di li lek si ko lo gi ya sı 
və üs lu biy ya tı ka fed ra sı nın mü-

di ri Gül na rə Sa dı xo va ki tab ba rə-
də fi  kir lə ri ni bö lüş dü lər. Bil di ril di 
ki, ki tab da mər hum azər bay can lı 
pro fes sor, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to-
ru Əli Mu sa yev tə rə fi n dən 1990-cı 
il lər də Ni za mi Gən cə vi nin fran sız 
di li nə tər cü mə olun muş 50 qə zə li 
və 50 kə la mı yer alıb.

***
Fo ru mun ilk iş gü nü iki pa nel 

ic las ke çi ril di. 
“Ni za mi nin Or ta əsr Şər qin də si-

ya si və ic ti mai ənə nə lə rə tə si ri” möv-
zu sun da ilk pa nel ic la sı Ba kı Slav yan 
Uni ver si te ti nin ka fed ra mü di ri, pro-
fes sor Rə hi lə Qey bul la ye va nın mo-
de ra tor lu ğu ilə ger çək ləş di. 

İc las da Fran sa nın “Mu suomans 
en Fran se” jur na lı nın baş re dak-
to ru Jan Mi şel Brun Ru si ya Mil li 
Ki tab xa na sı Əl yaz ma lar de par-
ta men ti nin şərq şü nas lıq sek to ru-
nun mü di ri Ol qa Va sil ye va, Ər-
zu rum Ata türk Uni ver si te ti nin 
pro fes so ru Ne mət Yıl dı rım, Kı-
rık ka le Uni ver si te ti nin pro fes so ru 
Ad nan Ka ra İs ma yı loğ lu müx tə lif 
möv zu lar da mə ru zə et di lər. 

İkin ci pa nel ic las “Ni za mi Gən-
cə vi “Xəm sə”si nin dün ya ədə-
biy ya tı na və mə də niy yə ti nə tə si-
ri” möv zu su na həsr olun muş du. 
Fran sa Mil li El mi Təd qi qat lar Mər-
kə zi nin əmək da şı Kə rim İf rak, Pa-
kis tan Mil li Aka de mi ya sı Folk lor 
və Mad di Mə də ni İrs İns ti tu tu nun 
pro fes so ru Tal ha Ali Kus ha va ha, 
Ma ca rıs ta nın Ka ro li Gas par Uni-

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mov çı xı şın da bil dir di ki, bu gün 

Azər bay can dün ya da mə də-
niy yət lə ra ra sı dialoq, to le rant-
lıq, sülh, əmək daş lıq və da ya-
nıq lı in ki şaf ki mi mü tə rəq qi 
ide ya la rın fəal təb li ğat çı sı ki-
mi çı xış edir. Xal qı mı zın mə-

də niy yə ti nin, mul ti 
də yər lə ri nin və ba xış la rı nın 

for ma laş dı rıl ma sın da Ni za-

Kin ilə, sülh ilə sınanmış cahan,
Sülhündən xeyir olmuş, kinindən ziyan.

“İskəndərnamə” (“Şərəfnamə”)

Kim ki, xalqı bir gecə ədli ilə şad etdi,
O, demək, öz sabahkı evini abad etdi.

“Sirlər xəzinəsi”

Mədəniyyətlər arasında körpü yaradan düha

8



Yaxşılar cilovu verməzlər pisə,
Satmazlar dostları yada, nakəsə.

“Yeddi gözəl”

Quyuya salsan da yaxşılığı bil,
Yenə qayıdacaq, o, itən deyil. 

“Leyli və Məcnun”

ver si te ti nin pro fes so ru Mik los Sar-
ko zi, Ba kı Slav yan Uni ver si te ti nin 
ka fed ra mü di ri, pro fes sor Rə hi lə 
Qey bul la ye va, kul tu ro loq, pro fes-
sor Fuad Məm mə dov və fəl sə fə 
üz rə fəl sə fə dok to ru Mail Ya qu bun 
mə ru zə lə ri din lə nil di.

***
“Ni za mi Gən cə vi “Xəm sə”si nin 

dün ya ədə biy ya tı na və mə də niy yə-
ti nə tə si ri” möv zu lu pa nel fo ru mun 
ikin ci gü nü, no yab rın 25-də də da-
vam et di.  “LiFFt” nəş ri nin baş re-
dak to ru Mar qa ri ta Al mu ham me do-
va, Ru si ya Mil li Ki tab xa na sı nın şö bə 
mü di ri Ol qa Yast re bo va, Şo ta Rus ta-
ve li adı na Gür cüs tan Ədə biy yat İns-
ti tu tu nun əmək da şı Ga ga Lo mid ze, 
Tbi li si Döv lət Uni ver si te ti nin pro-
fes so ru Ma ka El ba kid ze, Daş kənd 
Döv lət Pe da qo ji Uni ver si te ti nin pro-
fes so ru Er kin Nu rid di nov, Ər da han 
Uni ver si te ti nin (Tür ki yə) əmək da şı 
Han za de Gü ze loğ lu, tür ki yə li di gər 
araş dır ma çı Zaur Şü kü roğ lu mə ru-
zə lər lə çı xış et di lər.

Xatirə nişanı
No yab rın 25-də Mə də niy yət Na-

zir li yi tə rə fi n dən tə sis edi lən “Ni za-
mi Gən cə vi nin 880 il li yi (1141-2021)” 

xa ti rə ni şa nı bey nəl xalq fo ru mun 
fəx ri qo naq la rı na təq dim olun du. 

Xa ti rə ni şa nı nı fo rum iş ti rak çı-
la rı na mə də niy yət na zi ri nin bi rin-
ci müavi ni El nur Əli yev təq dim 
et di. O, çı xı şın da xa ti rə ni şa nı nın 
da hi şairin ya ra dı cı lı ğı nın təb li ği 
ba xı mın dan əhə miy yə ti ni vur ğu-
la dı, onun bey nəl xalq aləm də Ni-

za mi ir si ni tə rən nüm edən sim vol 
ki mi qiy mət lən dir di. 

Nizami “Xəmsə”si özbəkcə 
No yab rın 25-də da hi Azər bay-

can şairi nin öz bək di lin də çap 
olu nan “Xəm sə”si nin təq di ma-
tı ke çi ril di. Nəşr Öz bə kis tan da kı 

Hey dər Əli yev adı na Azər bay can 
Mə də niy yət Mər kə zi nin (AMM) 
la yi hə si üz rə ər sə yə gə lib.

Təq di mat da çı xış edən mə də-
niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni 
El nur Əli ye və de di ki, tər cü mə 
bir ba şa ori ji nal dan edi lib və bu 
da əsə rin bə dii də yə ri nin qo ru-
nub sax la nıl ma sı de mək dir. 

Öz bə kis ta nın Azər bay can da kı 
sə fi  ri Bəh ram Əş rəf xa nov, “Öz bə-
kis tan-Azər bay can” Dost luq Cə-
miy yə ti nin ic ra çı di rek to ru, pro-
fes sor Er kin Nu rid di nov, AMEA 
Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun baş di-
rek to ru, aka de mik Tey mur Kə-
rim li və baş qa la rı nəşr la yi hə si nin 
əhə miy yə ti ni vur ğu la dı lar. 

Son da El nur Əli yev fo rum da öz-
bək nü ma yən də he yə ti nə “Ni za mi 
Gən cə vi – 880” xa ti rə ni şa nı nı təq-
dim et di.

***
Fo ru mun so nun cu gü nü – no yab-

rın 26-da iki pa nel ic la sı ke çi ril di.
“Xəm sə” dialoq la rı nın di dak tik 

ro lu” möv zu su na həsr olu nan pa-
nel AMEA-nın Z.Bün ya dov adı na 
Şərq şü nas lıq İns ti tu tu Ərəb öl kə-
lə ri ta ri xi şö bə si nin mü di ri Fər da 
Əsə do vun mo de ra tor lu ğu ilə ger-
çək ləş di. İc las da İta li ya nın Piemon-

te Uni ver si te ti nin pro fes so ru Ste fa-
nia Si ni, Öz bə kis tan dan pro fes sor 
Ba ki jon Tu ki yev, Daş kənd Döv lət 
Uni ver si te ti nin müəl li mi İl yas İs-
ma yı lov da hi Azər bay can şairi nin 
hik mət xə zi nə si olan “Xəm sə”si nin 
möv zu və ide ya is ti qa mət lə ri haq-
qın da mə ru zə et di lər.

Azər bay can İla hiy yat İns ti tu tu-
nun rek to ru Aqil Şi ri no vun mo de-
ra tor lu ğu ilə ke çi ri lən axı rın cı pa-
ne li nin möv zu su “So vet döv rün də 
Ni za mi təd qi qat la rı” idi. Pa nel də 
Tbi li si Döv lət Uni ver si te ti nin əmək-
da şı İr ma Ra tiani, Mir zə Uluq bəy 
adı na Öz bə kis tan Döv lət Uni ver si-
te ti nin Öz bək ədə biy ya tı ka fed ra sı-
nın mü di ri Ha mi dul la Bal ta ba yev, 
Öz bə kis ta nın “Da rakc hi” nəş riy yat 
evi nin di rek to ru Rus tam jon Cab ba-
rov Ni za mi nin zən gin ir si nin keç-
miş itt  i faq döv rün də təd qi qi ilə bağ-
lı mə ru zə lə ri ni təq dim et di lər. 

Nizami çətiri altında
yeni görüşədək...

Pa nel dən son ra fo ru mun bağ la nı-
şı ol du. Mə də niy yət na zi ri nin bi rin-
ci müavi ni El nur Əli yev çı xış edə rək 
üç gün da vam edən fo ru ma qa tı lan 
hər kə sə tə şək kü rü nü bil dir di. Qeyd 
et di ki, mə də niy yət həm də bə şə ri 
də yər dir. Ni za mi Gən cə vi də bi zim 
mə də ni də yə ri miz dir. Ni za mi Gən-
cə vi Gən cə dən do ğan bir gü nəş dir. 
Sək kiz əsr keç mə si nə bax ma ya-
raq, Ni za mi öz hik mət lə ri ilə bu 
gün də bö yük bir coğ ra fi  ya ya işıq 
sa çır: “Gə lə cək də bir da ha Ni-
za mi Gən cə vi çə ti ri al tın da gö-
rüş mək di lə yi ilə siz lə rə uğur-
lar ar zu la yı ram”.

Bu nun la da Ni za mi so-
raq lı da ha bir təd bir ta ri xə 
qo vuş du. İn san lıq var ol-
duq ca Ni za mi ide ya la rı da 
ya şa ya caq. 

Sək kiz əsr keç mə si nə bax ma ya-
raq, Ni za mi öz hik mət lə ri ilə bu 
gün də bö yük bir coğ ra fi  ya ya işıq 
sa çır: “Gə lə cək də bir da ha Ni-
za mi Gən cə vi çə ti ri al tın da gö-
rüş mək di lə yi ilə siz lə rə uğur-

Bu nun la da Ni za mi so-
raq lı da ha bir təd bir ta ri xə 
qo vuş du. İn san lıq var ol-
duq ca Ni za mi ide ya la rı da 
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2009-cu il də əsa sı qo yu lan və 
ənə nə vi ola raq (iki il dən bir) 
təş kil olu nan Ba kı Bey nəl xalq 
Ki tab Sər gi si bu də fə “Ni za mi 
ili”ndə ger çək ləş di. Mə də niy-
yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı-
ğı ilə 6–10 okt yabr ta ri xin də 
ke çi ri lən VII Ba kı Bey nəl-
xalq Ki tab Sər gi si bö yük söz 
us ta dı nın 880 il li yi nə həsr 
edil miş di. Oxu cu ilə ki tab çı-
nın, ya zar la na şi rin gö rüş ye ri 
Ba kı Eks po Mər kə zi idi...

***
VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər-

gi si nin açı lış mə ra si min də Azər-
bay can Res pub li ka sı Baş na zi-
ri nin müavi ni Əli Əh mə dov, 
mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mov, təh sil na zi ri Emin Əm rul-
la yev, Tür ki yə mə də niy yət və 
tu rizm na zi ri nin müavi ni Ah met 
Mis bah De mir can, bir ne çə öl-
kə nin Azər bay can da kı sə fi r lə ri, 
mil lət və kil lə ri, elm və mə də niy-
yət xa dim lə ri iş ti rak edib lər.

Baş na zi rin müavi ni Əli Əh mə-
dov açı lış nit qin də qeyd edib ki, 
bə şər si vi li za si ya sı nı ki tab sız və 
ya zı sız tə səv vür et mək müm kün 
de yil. Azər bay can ta ri xi nin qə-
dim ənə nə lə ri də ki tab və ya zı ilə 
bir ba şa bağ lı dır. Ni za mi Gən cə vi 
ki mi bö yük dü ha la rı mı zın əsər lə-
ri nin gü nü mü zə gə lib çat ma sı da 
məhz ya zı və ki ta bın sa yə sin də 
müm kün olub.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mov bil di rib ki, mə də niy yə tin in-
ki şa fı na, mil li-mə nə vi ir sə diq qət 
və qay ğı ilə ya na şan döv lə ti miz 
ki ta ba, mü ta liəyə bö yük də yər 
ve rir. 14 il lik ta ri xə ma lik Ba kı 
Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si öl kə miz-
də ke çi ri lən müx tə lif sa hə lər üz-
rə bey nəl xalq təd bir lər sı ra sın da 
cə miy yət tə rə fi n dən bö yük ma-
raq la qar şı la nan və iş ti rak çı ba-
xı mın dan küt lə vi li yi ilə se çi lən 

la yi hə lər dən bi ri dir. Diq qə tə 
çat dı rı lıb ki, buil ki sər gi də 13 
öl kə dən 43 qu rum (nəş riy yat, 
ki tab xa na, sə fi r lik) və 120-dən 
çox yer li nəş riy yat-po liq ra fi -
ya və ki tab la əla qə li müəs si sə 

iş ti rak edir. Beş gün ər zin də 
müx tə lif for mat da 200-dən 

çox təd bir təş kil olu na caq. 

Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik 
yu bi le yi nə həsr olu nan sər gi çər-
çi və sin də da hi şairin əsər lə ri ilə 
bağ lı ay rı ca gu şə ya ra dıl dı ğı nı 
vur ğu la yan na zir qeyd edib ki, 
sər gi nin əsas özəl lik lə rin dən bi ri 
də onun qa lib xal qın, Zə fər çal-
mış Azər bay can döv lə ti nin təş kil 
et di yi ilk bey nəl xalq ki tab bay ra-
mı ol ma sı dır. 

Təh sil na zi ri Emin Əm rul la yev 
ki ta bın cə miy yət hə ya tın da kı ro lun-
dan da nı şıb. Söy lə yib ki, ki tab təh si-
lin mər kə zin də du ran əsas an la yış-
lar dan bi ri dir, ki tab mə də niy yət dir.

Tür ki yə nin mə də niy yət və tu-
rizm na zi ri nin müavi ni Ah met 
Mis bah De mir can ki tab sər gi lə-
ri nin keç miş lə bu gü nü, ya zar la 
oxu cu la rı ey ni mə kan da bir ləş-
dir di yi ni vur ğu la yıb. 

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin 
səd ri, Xalq ya zı çı sı Anar sər gi nin 

əhə miy yə tin dən da nı şıb, ki ta bın 
mü ta liə va si tə si ki mi hə lə də öz 
də yə ri ni qo ru du ğu nu qeyd edib.

*** 
Qeyd edək ki, sər gi nin spon so-

ru “BP-Azər bay can” şir kə ti, baş 
TV tə rəf da şı İc ti mai Te le vi zi ya idi. 
Təş ki la ti dəs tə yi “Cas pian Event 
Or ga ni sers” şir kə ti hə ya ta ke çi rib.

Sər gi nin zən gin proq ra mın-
da Ni za mi ün van lı, mü tə fək kir 
şairin ir si ilə bağ lı bir sı ra təd bir 
və təq di mat lar da yer alıb.

Okt yab rın 8-də Mə də niy yət 
Na zir li yi nin dəs tə yi ilə Mil li Ki-
tab xa na nın real laş dır dı ğı iki la-
yi hə nin – “Ni za mi Gən cə vi. Bib-
lioq ra fi  ya” ki ta bı nın və “Söz lə ri 
Ni za mi nin dir” CD al bo mun təq-
di ma tı ke çi ri lib.

Mil li Ki tab xa na nın di rek to ru, 
pro fes sor Kə rim Ta hi rov çı xış edə-

rək “Azər bay ca nın gör kəm li şəx siy-
yət lə ri” se ri ya sın dan nəşr olu nan 
bib lioq ra fi  ya nı, elə cə də CD al bo mu 
“Ni za mi ili”nə töh fə ad lan dı rıb. 

Mə də niy yət Na zir li yi Ki tab sə-
na ye si şö bə si nin mü di ri Akif Ma-
rifl  i de yib ki, Mil li Ki tab xa na nın 
əmək daş la rı tə rə fi n dən ha zır la-
nan ki tab və CD al bom təd qi qat çı-
lar üçün fay da lı mən bə ola caq.

Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi Ki tab xa na lar və ya yım-
lar baş ida rə si nin mü dir müavi ni 
Ta ner Be yoğ lu bu il Azər bay can-
da Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik 
yu bi le yi mü na si bə ti lə “Ni za mi 
Gən cə vi İli”, Tür ki yə də isə Yu nus 
Əm rə nin və fa tı nın 700-cü il dö nü-
mü mü na si bə ti lə “Yu nus Əm rə 
İli” elan olun ma sı nı Türk dün ya sı 
adı na mü hüm ha di sə lər ki mi xa-
rak te ri zə edib. 

Da ha son ra Mil li Ki tab xa na nın 
də və ti ilə bey nəl xalq sər gi yə qa-
tı lan Ru si ya, Bol qa rıs tan, Öz bə-

kis tan, Qır ğı zıs tan və Gür cüs tan 
mil li ki tab xa na la rı nın rəh bər lə ri 
çı xış edib lər. 

***
Bey nəl xalq ki tab sər gi si çər çi-

və sin də Ba kı Ex po Mər kə zin də 
Əmək dar rəs sam Tar yer Bə şi ro-
vun müəl li fi  ol du ğu “Bəh ram 
Gur və Dür sə ti” xal ça sı nın təq di-
ma tı ke çi ri lib.

Müəl lif bil di rib ki, Ni za mi nin 
“Yed di gö zəl” poema sı na həsr 

cə miy yət tə rə fi n dən bö yük ma-
raq la qar şı la nan və iş ti rak çı ba-
xı mın dan küt lə vi li yi ilə se çi lən 

la yi hə lər dən bi ri dir. Diq qə tə 
çat dı rı lıb ki, buil ki sər gi də 13 
öl kə dən 43 qu rum (nəş riy yat, 
ki tab xa na, sə fi r lik) və 120-dən 
çox yer li nəş riy yat-po liq ra fi -
ya və ki tab la əla qə li müəs si sə 

iş ti rak edir. Beş gün ər zin də 
müx tə lif for mat da 200-dən 

çox təd bir təş kil olu na caq. 

Kamalındır dövlətin, kamalına arxalan,
Amalındır comərdlik, amalına arxalan. 

“Sirlər xəzinəsi”

Heç qorxma acizə zülm edənlərdən,
Yoxsa qul olarsan onlara hökmən. 

“İskəndərnamə” (“İqbalnamə”)

Kitabla görüş yeri
Nizami işığında keçən VII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi
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Vəhşi ilə dost olsa insan dünyada,
Vəhşi adətincə ömr edər o da.

“Leyli və Məcnun”

Çarpış dünya ilə şiri-nər kimi,
Yoxsa udar səni o, əjdər kimi. 

“Yeddi gözəl”

olu nan xal ça əsə rin müx tə lif sü-
jet lə ri əsa sın da qu ru lub. Ara sa-
hə nin mər kə zin də tağ lı otaq da 
Bəh ram Gur və yed din ci sa ra yın 
gö zə li Dür sə ti təs vir edi lib. Sa-
ra yın ət ra fın da isə Dür sə ti tə rə-
fi n dən nəql edi lən he ka yə dən 
fraq ment lər ve ri lib. Azər bay can 
Mil li Xal ça Mu ze yi nin Ənə nə-
vi tex no lo gi ya şö bə sin də ər sə yə 
gə lən xal ça nın to xu cu la rı Əmi nə 
Əli ye va və Tə ra nə Qa sı mo va dır.

***

Mil li Ki tab xa na nın “Ni za mi 
Gən cə vi əl yaz ma la rı dün ya ki tab-
xa na la rın da” ad lı elekt ron mə lu-
mat ba za sı nın təq di ma tı da ke çi ri-
lib. Vur ğu la nıb ki, Hey dər Əli yev 
Fon du nun dəs tə yi ilə Mə də niy yət 
Na zir li yi və Mil li Ki tab xa na “Mil-
li-mə nə vi də yər lə ri mi zin Və tə-
nə qa yı dı şı” la yi hə si çər çi və sin də 
dün ya nın mil li ki tab xa na la rın da 
və mu zey lə rin də mü ha fi  zə edi lən 
Azər bay can ədə biy ya tı nın klas sik-
lə ri nə aid əl yaz ma la rın müəy yən 
olu na raq elekt ron və ka ğız nüs xə-
lə ri nin öl kə mi zə gə ti ril mə si ni hə-
ya ta ke çi rir. La yi hə çər çi və sin də 
Ni za mi, Nə si mi, Fü zu li və di gər 
klas sik lər lə bağ lı əl yaz ma la rın nüs-
xə lə ri Mil li Ki tab xa na ya gə ti ri lib.

***
Sər gi çər çi və sin də Ba kı Eks po 

Mər kə zin də “Ni za mi Gən cə vi və 
Alek sandr Puş kin bir ara da” ad lı 
ədə bi-mu si qi li kom po zi si ya təq-

dim olu nub. Ba kı da kı Ru si ya İn-
for ma si ya-Mə də niy yət Mər kə zi nin 
(RİMM) təş kil et di yi təd bir də Emil 
İs ma yı lov “Azər bay can” (N.Gən cə-
vi nin di lin dən), Tey mur Ka zı mov 

“Mой город Баку” (“Mə nim Ba-
kı şə hə rim”; A.Puş ki nin di lin dən) 
mah nı la rı nı ifa edib lər. 

RİMM-in nü ma yən də si Dmit-
ri İqo rov Azər bay can və Ru si ya 
ara sın da kı mə də ni əla qə lər dən 
söz açıb.

***
VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər-

gi sin də Bey nəl xalq Türk Mə də-
niy yə ti və İr si Fon du, Mə də niy-
yət Na zir li yi və F.Kö çər li adı na 

Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı nın 
bir gə əmək daş lı ğı çər çi və sin də 
ər sə yə gə lən la yi hə nin – N.Gən-
cə vi nin “Yed di gö zəl” poema sı 
əsa sın da uşaq lar üçün iş lən miş 
elekt ron ki ta bın təq di mat mə ra-
si mi də olub. La yi hə nin məq sə di 
gənc nəs li Azər bay ca nın da hi 
şairi və mü tə fək ki ri Ni za mi 
Gən cə vi nin zən gin ir si ilə ya-
xın dan ta nış et mək dir.

Sər gi də həm çi nin sö zü-
ge dən la yi hə nin da va mı 
ola raq, Res pub li ka Uşaq 
Ki tab xa na sı tə rə fi n dən  
“Yed di gö zəl” poema sı nın 
jest di lin də tər cü mə si nin 
təq di ma tı ke çi ri lib.

gənc nəs li Azər bay ca nın da hi 
şairi və mü tə fək ki ri Ni za mi 
Gən cə vi nin zən gin ir si ilə ya-

Sər gi də həm çi nin sö zü-
ge dən la yi hə nin da va mı 
ola raq, Res pub li ka Uşaq 
Ki tab xa na sı tə rə fi n dən  
“Yed di gö zəl” poema sı nın 
jest di lin də tər cü mə si nin 
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VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si nin da vam et di-
yi gün lər də pay tax tı mız da olan ta nın mış al ma ni-
ya lı şərq şü nas, Köln Uni ver si te ti nin pro fes so ru 
Ste fan Vayd ner (Ste fan Weid ner) Ba kı Döv lət 
Uni ver si te ti (BDU) və Al ma ni ya nın Azər bay can-
da kı Sə fi r li yi nin real laş dır dı ğı “Ni za mi həf tə lə ri” 
la yi hə si çər çi və sin də mü ha zi rə oxu yub.

BDU-nun Şərq şü nas lıq fa kül tə si nin pro fes sor-
müəl lim he yə ti və tə lə bə lə ri, Azər bay can Döv lət 

Neft və Sə na ye Uni ver si te ti və Ba kı Slav yan Uni-
ver si te ti tə lə bə lə ri nin qa tıl dı ğı  mü ha zi rə də pro-
fes sor Ste fan Vayd ner “Şərq şü nas lı ğa ye ni dən 
ba xış. Ni yə Şərq ide ya sı hə lə də fay da lı dır” möv-
zu sun da çı xış edib. Qo naq Ni za mi nin Av ro pa da 
təd qi qi, onun Qərb öl kə lə rin də ya şa mış ya zı çı və 
şair lə rə tə si ri, tər cü mə mə sə lə lə ri, Şərq və Qərb 
ədə bi ənə nə lə ri nin mü ba di lə si, son əsr lər də ədə bi 
əla qə lə rin tə sir dairə si və s. ba rə də da nı şıb, din lə-
yi ci lə rin sual la rı nı ca vab lan dı rıb.



Q
üd rət li söz us ta dı nın 880 il li yi mü na si bə ti lə Ni za mi dü ha-
sın dan nur sa çı lan dün ya nın bir çox yer lə rin də yu bi ley təd-
bir lə ri ke çi ri lib. Mə də niy yət Na zir li yi nin, Dias por la İş üz rə 
Döv lət Ko mi tə si nin dəs tə yi, sə fi r lik lə ri mi zin, mə də niy yət 

mər kəz lə ri mi zin təş ki lat çı lı ğı, yer li qu rum la rın iş ti ra kı ilə sər gi 
və təq di mat lar, konf rans lar, ədə bi-bə dii ax şam lar, kon sert proq-
ram la rı ke çi ri lib.  On la rın bir qis mi ni diq qə tə çat dı rı rıq. 

***
Tür ki yə də “Ni za mi Gən cə vi 

İli” mü na si bə ti lə real la şan təd-
bir lər də TÜRK SOY təş ki lat-
çı və iş ti rak çı ki mi çı xış edib. 

Mə lum ol du ğu ki mi, 2021-ci il 
qar daş öl kə də “Yu nus Əm rə 
İli” elan edi lib. Türk dün ya-
sı nın iki bö yük dü ha sı – da-
hi Azər bay can şairi Ni za mi 
Gən cə vi nin ana dan ol ma sı nın 
880 il li yi və bö yük türk şairi 
və mü tə fək ki ri Yu nus Əm rə-
nin və fa tı nın 700-cü il dö nü mü 
mü na si bə ti lə TÜRK SOY tə-
rə fi n dən sil si lə kon sert proq-
ram la rı ke çi ri lib. 15–20 no yabr 
ta ri xi ni əha tə edən kon sert tu-
ru Ədir nə, Tə kir dağ, Bur sa və 
An tal ya da ger çək lə şib. “Türk 
dün ya sı nın şah əsər lə ri” ad lı 
kon sert lər də Azər bay can, Qa-
za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə-

kis tan və Tür ki yə dən vo kal-
çı və inst ru men tal ifa çı lar, 
Trak ya Uni ver si te ti Bal kan 
Sim fo nik Or kest ri, Bur sa 
Re gional Döv lət Sim fo nik 
Or kest ri və An tal ya Döv lət 

Sim fo nik Or kest ri çı xış 
edib.

***

Ru si ya da – Mosk va və Sankt-
Pe ter burq şə hər lə rin də Ni za mi 
Gən cə vi nin 880 il lik yu bi le yi nə 
həsr olu nan təd bir lər ke çi ri lib.  

Mosk va da kı Mil lət lər Evin də ke-
çi ri lən təd bir də  “Ba kı lı lar” klu-
bu nun rəh bə ri Cə mil Sa dıx bə yov, 
Mak sim Qor ki adı na Dün ya Ədə-
biy ya tı İns ti tu tu nun apa rı cı el mi 
iş çi si, ni za mi şü nas Abu zər Ba ğı-
rov, təd bi rə vi deobağ lan tı ilə qo-
şu lan alim lə rin çı xış la rı din lə ni lib.

Sankt-Pe ter burq da kı Döv lət Er-
mi ta jın da Ni za mi nin 880 il li yi nə 
həsr olu nan təd bir dən əla və, bu 
şə hər də ki Ru si ya Mil li Ki tab xa na-
sın da da Ni za mi Gən cə vi nin söz-
lə ri əsa sın da kon sert proq ra mı təq-
dim olu nub, “Ni za mi nin sö zü nü 
hiss et” ad lı sər gi açı lıb. Təd bir də 
Azər bay can mə də niy yət na zi ri nin 
müavi ni Sev da Məm məd ə li ye va 
və ki tab xa na nın di rek to ru Vla di-
mir Qrons ki çı xış edib lər.

***
Pol şa da – Ka liş şə hə rin də Azər-

bay can Döv lət Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rı nın mu si qi rəh bə ri, 
Əmək dar ar tist Əy yub Qu li ye vin 
di ri jor lu ğu ilə Ni za mi Gən cə vi nin 
880 il li yi mü na si bə ti lə “Azər bay-

can no ta sı – sim fo nik kon sert” təş-
kil olu nub. Ka liş Fi lar mo ni ya sı nın 
sim fo nik or kest ri və so list, ta nın-
mış viola ifa çı sı Kşiş tof Ti men dorf 
Fik rət Əmi ro vun “Ni za mi” və Qa-
ra Qa ra ye vin “Yed di gö zəl” ba let-
lə rin dən par ça lar səs lən di rib lər.

Da ha bir təd bir Var şa va da Dias-
por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə si nin 
dəs tə yi və Pol şa da kı sə fi r li yi mi zin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şib. Sə fi r 
Nər giz Qur ba no va, Bey nəl xalq 
Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du-
nun pre zi den ti Gü nay Əfən di ye-
va, Pol şa Elm lər Aka de mi ya sı nın 
rəh bə ri Je jı Du şıns ki çı xış edib lər. 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və 
İr si Fon du, AMEA, Dias por la İş 
üz rə Döv lət Ko mi tə si və Azər bay-
ca nın Pol şa da kı Sə fi r li yi nin bir gə 
əmək daş lı ğı çər çi və sin də Ni za mi 
haq qın da pol yak di lin də nəşr olu-
nan “Ka ğı za in ci tək söz lər dü zən 
şah lar şa hı yam” ki ta bı və poçt 
mar ka la rı təq dim olu nub.

***

Öz bə kis tan da Ni za mi Gən cə-
vi nin 880 il li yi da hi Azər bay can 
şairi ni özü nə us tad sa yan, onun 
“Xəm sə”si nə nə zi rə ya zan Əli şir 
Nə vainin 580 il li yi ilə bir ara da 
qeyd olu nub. Nə vainin və tə nin-
də Ni za mi yə də rin rəğ bət bəs lə-
ni lir. Daş kənd Döv lət Pe da qo ji 
Uni ver si te ti nin Ni za mi nin adı nı 
da şı ma sı da bu na ör nək dir.

Öz bə kis tan da kı Hey dər Əli yev 
adı na Azər bay can Mə də niy yət 
Mər kə zi (AMM) tə rə fi n dən da hi 
şairə həsr olu nan sil si lə təd bir lər 
ke çi ri lib. Təd bir lə rin açı lış mə ra-

si min də Ə.Nə vai adı na Daş kənd 
Döv lət Öz bək Di li və Ədə biy ya tı 
Uni ver si te ti nin tə lə bə lə ri Ni za mi-
nin əsər lə ri əsa sın da bə dii kom po-
zi si ya nı təq dim edib lər. AMM-in 
di rek to ru Sa mir Ab ba sov, Ni za mi 
adı na DD PU-nun pro fes so ru Er kin 
Nu rid di nov çı xış edib lər. Öz bə kis-
ta nın mu ğam (ma kom) us ta sı Dav-
ron Ka dı ro vun Ni za mi nin qə zəl lə ri 
üs tün də ifa sı ma raq la qar şı la nıb.

De kab rın 1-də  AMM-in tə şəb-
bü sü ilə Daş kənd də ke çi ri lən “Ni-
za mi Gən cə vi və Əli şir Nə vai mə-
də niy yət və ədə biy yat gün lə ri” 
çər çi və sin də Əbu Rey han Bi ru ni 
adı na Şərq şü nas lıq İns ti tu tun da 
“Ni za mi Gən cə vi və Əli şir Nə vai 
əsər lə ri əl yaz ma lar da” ad lı sər gi 
təş kil olu nub.

***
Mi sir də – məş hur İs kən də riy-

yə Ki tab xa na sın da Ni za mi nin 880 
il li yi nə həsr olu nan təd bir ke çi ri-
lib. Ni za mi nin İs kən də riy yə Ki-
tab xa na sın da kı büs tü nün önü nə 
gül dəs tə lə ri qo yu lub. Azər bay ca-
nın Mi sir də ki sə fi  ri Tu ral Rza yev 
şairin zən gin ir si ba rə də da nı şıb. 

İs kən də riy yə Ki tab xa na sı nın di-
rek to ru Mus ta fa əl-Fə ki bil di rib 
ki, Ni za mi Gən cə vi Şər qin da hi 
şəx siy yət lə rin dən bi ri dir. Mi sir də 
Azər bay can dias po ru nun rəh bə ri 
Sey mur Nə si rov iki öl kə nin ta ri xi 
və mə də ni ir si ilə bağ lı ərəb mən-
bə lə rin də olan fakt lar dan söz açıb.

***
Uk ray na da – bu öl kə nin ikin ci 

bö yük şə hə ri olan Xar kov da Ni-
za mi Gən cə vi nin abi də si nin açı-
lış mə ra si mi ke çi ri lib. Sent yab-
rın 15-də ke çi ri lən mə ra sim də 

kon sert lər də Azər bay can, Qa-
za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə-

kis tan və Tür ki yə dən vo kal-
çı və inst ru men tal ifa çı lar, 
Trak ya Uni ver si te ti Bal kan 
Sim fo nik Or kest ri, Bur sa 
Re gional Döv lət Sim fo nik 
Or kest ri və An tal ya Döv lət 

Sim fo nik Or kest ri çı xış 
edib.

Mərdə təmiz bir ad candan əfzəldir,
Ləkəli qalmaqdan ölüm gözəldir. 

“Leyli və Məcnun”

Adil ol, şad yaşa ömrünü bütün,
Olmasın əlində açılmaz düyün.

“İskəndərnamə” (“İqbalnamə”)

Dünyada “Nizami Gəncəvi İli”
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Hər bir dərdə qatlaş, möhkəm duraraq,
Gözlə ki, basmasın yük səni ancaq.

“Xosrov və Şirin”

Mərdə layiq sifət deyildir, inan,
Ki, bal oğurlansın bal arısından.

“Yeddi gözəl”

Azər bay can mə də niy yət na zi ri-
nin bi rin ci müavi ni El nur Əli yev, 
Azər bay ca nın Uk ray na da kı sə fi  ri 
El mi ra Axun do va, Xar kov Şə hər 
Şu ra sı nın ka ti bi, me rin sə la hiy-
yət lə ri ni ic ra edən İqor Te re xov, 
Xar kov Vi la yət Döv lət Ad mi nist-
ra si ya sı səd ri nin müavi ni Yev-
ge ni Qrits kov, de pu tat lar, Azər-
bay can dias po ru nun təm sil çi lə ri, 
şə hər sa kin lə ri iş ti rak edib lər.

Abi də nin müəl li fi  həm və tə-
ni miz, Uk ray na nın Xalq rəs sa-
mı, ta nın mış hey kəl tə raş Ka tib 
Məm mə dov dur. Abi də şə hə rin 
mər kə zi his sə sin də, Fe yer bax 
mey da nın da qo yu lub.

Ki yev Bey nəl xalq Ki tab Sə nə-
ti Fes ti va lı çər çi və sin də Ni za mi 
Gən cə vi nin “Ley li və Məc nun” 
poema sı nın Uk ray na di li nə tər cü-
mə olun muş ki ta bı nın təq di ma tı 
olub. Uk ray na da “Ya ros la vov Val” 
nəş riy ya tın da işıq üzü gö rən ki tab 
Azər bay can Döv lət Tər cü mə Mər-
kə zi nin la yi hə si dir. 

***
Çin də – Pe kin Xa ri ci Dil lər Uni-

ver si te ti nin (PX DU) Azər bay can 
di li ka fed ra sın da “Ni za mi ir si” 
la yi hə si hə ya ta ke çi ri lib. Ka fed ra-
nın mü di ri, fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə 
dok to ru Aq şin Əli yev bil di rib ki, 
la yi hə üz rə Ni za mi nin əsər lə ri-
nin, ni za mi şü nas lı ğa aid araş dır-
ma la rın Çin di li nə tər cü mə si də 
nə zər də tu tu lur. Qeyd edək ki, 
Çi nin Təh sil Na zir li yi nin mü va-
fi q qə ra rı na əsa sən, Pe kin Xa ri ci 
Dil lər Uni ver si te tin də 2018-2019-
cu təd ris ilin dən eti ba rən Azər-
bay can di li üz rə kadr ha zır lı ğı 
baş la nıb. 

***

Gür cüs tan da – Tbi li si də ki 
M.F.Axund za də adı na Azər bay-
can Mə də niy yə ti Mu ze yin də Ni-

za mi Gən cə vi nin 880 il li yi nə həsr 
olun muş rəsm sər gi si açı lıb. İyu-
lun 8-də ke çi ri lən mə ra sim də bu 
öl kə də sə fər də olan Azər bay ca nın 
mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov, 
Gür cüs tan mə də niy yət na zi ri nin 
müavi ni Ka xa Si xa re lid ze iş ti-
rak edib lər. Anar Kə ri mov qon-
şu Gür cüs tan da bu cür sər gi lə rin 
açıl ma sı nın mə də ni əla qə lə ri mi-
zin in ki şa fı na xid mət et di yi ni bil-
di rib. Ka xa Si xa re lid ze bil di rib ki, 
N.Gən cə vi nin əsər lə ri nə Gür cüs-
tan da da bö yük ma raq var. Onun 
fəl sə fi  fi  kir lə ri bu gün də se vi lir və 
gə lə cək nə sil lər üçün elm mən bə-
yi ola caq. Təd bir də Azər bay ca nın 
Gür cüs tan da kı Sə fi r li yi nin Ni za-
mi nin 880 il lik yu bi le yi ilə əla qə-
dar elan et di yi rəsm mü sa bi qə si-
nin qa lib lə ri də təl tif olu nub.

***
İta li ya da Ni za mi Gən cə vi nin 880 

il lik yu bi le yi Hey dər Əli yev Fon du 
və öl kə mi zin sə fi r li yi nin təş ki lat-

çı lı ğı ilə pay taxt Ro ma nın “Vil la 
Borg he se” par kın da qeyd olu nub.

Xa tır la daq ki, 2012-ci il də “Vil-
la Borg he se” par kın da Hey dər 
Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə Ni-
za mi nin abi də si ucal dı lıb.  Təd bir 
iş ti rak çı la rı abi də ni zi ya rət edib-
lər. Son ra park da yer lə şən “Ca sa 
del Ci ne ma” ki no teat rın da bə-
dii-mu si qi li təd bir ke çi ri lib. Azər-
bay ca nın İta li ya da kı sə fi  ri Məm-
məd Əh məd za də, “Sand ro Te ti 
Edi to re” nəş riy yat evi nin rəh bə ri 
Sand ro Te ti və tür ko loq, is lam şü-
nas lıq elm lə ri dok to ru Fe de ri ko 
De Ren zi çı xış edib lər. Təd bir də 
“Sand ro Te ti Edi to re” tə rə fi n dən 
nəşr olun muş şərq şü nas-alim 

Y.Ber tel sin “Bö yük Azər bay can 
şairi Ni za mi Gən cə vi” ki ta bı nın 
ital yan di li nə ilk aka de mik tər cü-
mə si də təq dim olu nub.

***
UNES CO-da (Pa ris) Ni za mi 

Gən cə vi nin ana dan ol ma sı nın 
880 il lik yu bi le yi nə həsr olun-
muş təd bir ke çi ri lib. Təd bir də 
Azər bay ca nın UNES CO ya nın-

da daimi nü ma yən də si, sə fi r El-
man Ab dul la yev, UNES CO Baş 
di rek to ru nun mə də niy yət iş lə ri 
üz rə müavi ni Er nes to Ott  o ne Ra-
mi rez, Tür ki yə nin UNES CO ya-
nın da daimi nü ma yən də si, sə fi r 
Al tay Cen gi zer çı xış edib lər.

Er nes to Ott  o ne Ra mi rez Ni za-
mi Gən cə vi nin fəl sə fi  ide ya la rın-
dan da nı şıb: “Ni za mi Gən cə vi 
əsər lə rin də ifa də olu nan də yər lər 
ara sın da ən əsa sı mə də niy yət lə-
ra ra sı dialoq dur ki, o da bu gü-
nün ça ğı rı şı dır. Onun mə də niy-
yət lə ra ra sı mü ba di lə yə açıq olan 
dün ya gö rü şü in sa nı va leh edir”.

Ni za mi əsər lə ri nin mo tiv lə ri 
əsa sın da çə kil miş mi niatür lər dən 
iba rət sər gi təd bir iş ti rak çı la rı tə-
rə fi n dən ma raq la qar şı la nıb. Azər-
bay can lı piano çu Eti bar Əsəd li və 
fran sız violon çel çi Al ber tin Obert 
şairin söz lə ri nə ya zıl mış mu si qi lə-
ri ifa edib lər.

***
AŞ PA-da (St ras burq) – qu-

ru mun pa yız ses si ya sı za ma nı 
Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik yu-
bi le yi ilə əla qə dar sər gi açı lıb. 
Sər gi Hey dər Əli yev Fon du nun 
dəs tə yi ilə Azər bay ca nın Av ro-
pa Şu ra sı ya nın da Daimi Nü ma-
yən də li yi tə rə fi n dən təş kil edi lib. 

Sər gi də Ni za mi nin Hey dər 
Əli yev Fon du tə rə fi n dən 
nəşr edil miş fran sız və in-
gi lis dil lə rin də ki tab la rı, 
“Xəm sə” mo tiv lə ri əsa-
sın da çə kil miş mi niatür-
lər nü ma yiş olu nub. 

Sər gi də Ni za mi nin Hey dər 
Əli yev Fon du tə rə fi n dən 
nəşr edil miş fran sız və in-
gi lis dil lə rin də ki tab la rı, 
“Xəm sə” mo tiv lə ri əsa-
sın da çə kil miş mi niatür-
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B
a kı Şə hər Mə də niy yət 
Baş İda rə si nin əha-
tə et di yi mə də niy yət 
ocaq la rın da – teatr, 

kon sert müəs si sə lə rin də, 
mə də niy yət mər kə zi və ki-
tab xa na lar da “Ni za mi ili” ilə 
bağ lı müx tə lif təq di mat lar, 
mü sa bi qə lər ke çi ri lib, şairin 
ya ra dı cı lı ğı nı əks et di rən 
vi deoma te rial lar ha zır la nıb, 
sər gi lər təş kil olu nub. Əla-
mət dar il mü na si bə ti lə baş 
ida rə nin də dəs tək ver di yi 
təd bir lər ger çək lə şib.

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda-
rə si nin F.Əmi rov adı na 6 nöm rə-
li on bi ril lik İn cə sə nət mək tə bi və 
Cöv dət Ha cı yev adı na 3 nöm rə li 
on bi ril lik Mu si qi mək tə bi nin iş ti-
ra kı ilə “Ni za mi Gən cə vi nin əsər-
lə ri Azər bay can bəs tə kar la rı nın 
ya ra dı cı lı ğın da” möv zu sun da 
vir tual el mi konf rans ke çi ri lib.

***

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş 
İda rə si nin Ba kı Uşaq və Gənc-
lər Teat rı (BUGT) “Sö zün ni za-
mı” ad lı bə dii qi raət fes ti va lı 
ke çi rib. BUGT-nin “Bir teatr, bir 
fes ti val” la yi hə si çər çi və sin də 
real laş dır dı ğı say ca be şin ci fes-
ti val da akt yor la rın ifa sın da Ni-
za mi poezi ya sın dan nü mu nə-
lər teat rın “Youtu be” ka na lın da 

yer ləş di ri lib. Ümu mi lik də 23 
vi deoçarx ta ma şa çı la ra təq-
dim olu nub. Ta ma şa çı la rın 
səs ver mə si nə əsa sən, Gü lər 
Ləz gi ye va, Əda lət Ağa ver-
di yev (“Sən siz”əm – “Gəl” 
kom po zi si ya sı) I, Rauf Hü-
seyn li (“Bu ge cə yat maq 

nə dir” qə zə li) II, Tür kan Şah-
mar lı (“Qoy sə nə söy lə sin” qə-
zə li) III yer lə ri tu tub lar. Fes ti va la 
10 mart – Mil li Teatr Gü nün də 
ye kun vu ru lub, baş ida rə tə rə fi n-
dən qa lib lə rə dip lom lar təq dim 
olu nub.

***

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə-
ti və İr si Fon du nun təş ki lat çı lı ğı 
və “İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me-
mar lıq Qo ru ğu İda rə si, Ba kı Şə hər 
Mə də niy yət Baş İda rə si, Ba kı Xo-
reoq ra fi  ya Aka de mi ya sı nın dəs tə-
yi ilə Şir van şah lar sa ra yın da Ni za-
mi Gən cə vi nin 880 il lik yu bi le yi nə 
həsr edil miş təd bir ke çi ri lib. 

Fon dun pre zi den ti Gü nay Əfən-
di ye va təd bi ri aça raq qeyd edib ki, 
Ni za mi Gən cə vi nin qo yub get di yi 
zən gin mi ras, onun söz hik mə ti-
nin də yə ri əsr lə rə sığ mır. Ona gö-
rə də Ni za mi bü tün za man la rın 
müasi ri ola raq qa la caq.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mov qeyd edib ki, Ni za mi Azər-
bay can dan kə na ra çıx ma sa da, 
əsər lə ri, fəl sə fi  fi  kir lə ri  Türk dün-
ya sı na, Ya xın Şər qə, hətt  a bü tün 
dün ya ya ya yıl dı, ör nək ol du. 

Ge cə də Bey nəl xalq Türk Mə də-
niy yə ti və İr si Fon du nun hi ma yə si 
ilə ya ra dıl mış “Də də Qor qud” ka-
me ra or kest ri nin kon sert proq ra mı 
təq dim olu nub. Xalq ar tis ti Yal çın 
Adı gö zə lo vun di ri jor luq et di yi or-
kestr Üze yir Ha cı bəy li, Qa ra Qa-
ra yev və Fik rət Əmi ro vun Ni za mi 
Gən cə vi ir sin dən bəh rə lə nə rək ya-
rat dıq la rı mu si qi lə ri ifa edib.

ti val da akt yor la rın ifa sın da Ni-
za mi poezi ya sın dan nü mu nə-
lər teat rın “Youtu be” ka na lın da 

yer ləş di ri lib. Ümu mi lik də 23 
vi deoçarx ta ma şa çı la ra təq-
dim olu nub. Ta ma şa çı la rın 
səs ver mə si nə əsa sən, Gü lər 
Ləz gi ye va, Əda lət Ağa ver-
di yev (“Sən siz”əm 
kom po zi si ya sı) I, Rauf Hü-
seyn li (“Bu ge cə yat maq 

Az sözün incitək mənası solmaz,
Çox sözün kərpictək qiyməti olmaz.

“Leyli və Məcnun”

Gecə şam nə qədər şən-şən gülümsər,
Pərvanə seyri də o qədər sürər.

“İskəndərnamə” (“Şərəfnamə”)

Paytaxtda “Nizami ili”

14

Səhnədən keçən irs
Mil li teatr sə nə ti mi zin in ki şa fı nın bü tün 
mər hə lə lə rin də Ni za mi nin hə yat və ya ra dı-
cı lı ğı səh nə də ön plan da olub. Da hi şairin 
880 il li yin də də teatr la rın re per tuarı na nə zər 
sa lar kən bu nu gö rü rük.

Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın re per tuarın-
da uzun səh nə öm rü nü ya şa yan “Yed di gö zəl” (Qa-
ra Qa ra yev) ba le ti ni xü su si qeyd et mə li yik. Bun dan 
baş qa, “Ley li və Məc nun” ( Qa ra Qa ra ye vin ey niad-
lı sim fo nik poema sı əsa sın da), “Xe yir və Şər” (To fi q 
Ba kı xa nov)  bir pər də li ba let lə ri ni, həm çi nin da hi 
şairin “Xəm sə”sin dən seç mə lər lə ər sə yə gə lən “Ni-
za mi” (Fik rət Əmi rov) ba le ti ni də xa tır la ma lı yıq.

Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın səh nə sin də uzun 
müd dət dir oy na nı lan “Qə ti bə İnanc” ta ma şa sı 
M.S.Or du ba di nin “Qı lınc və qə ləm” ro ma nı nın mo-
tiv lə ri əsa sın da səh nə ləş di ri lib. Ta ma şa nın möv zu 
və ide ya yü kü Ni za mi nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı dır.

Aka de mik Rus Dram Teat rı nın re per tuarın da 
uzun il lər dir “Yed di gö zəl” əsə ri əsa sın da ha zır-
la nan ey niad lı ta ma şa var.

Aka de mik Mu si qi li Teatr şairin 880 il li yi nə həsr 
olun muş “Sən siz” ad lı xo reoq ra fi k kom po zi si ya-
nı təq dim edib.

Teatr la rın re per tuar la rın da kı Ni za mi möv zu lu 
əsər lər sı ra sın da uşaq və gənc lər lə bağ lı nü mu nə lər 
diq qə ti xü su si lə cəlb edir. “Sir lər xə zi nə si” poema sı 
əsa sın da ər sə yə gə lən “Xe yir və Şər” ta ma şa sı Döv-

lət Gənc Ta ma şa çı lar, A.Şaiq adı na Azər bay can Döv-
lət Kuk la, Ba kı Uşaq və Gənc lər teat r la rı nın, elə cə də 
öl kə də ki di gər kuk la teatr la rı nın re per tuarın da yer 
alıb. Şairin yu bi ley ilin də Gən cə Döv lət Dram Teat rı 
isə “Xəm sə” ad lı kom po zi si ya ha zır la yıb.

***
Mə də niy yət Na zir li yi və Azər bay can Teatr Xa-

dim lə ri İtt  i fa qı nın (AT Xİ) təş ki lat çı lı ğı ilə “Ni za-
mi Gən cə vi İli” çər çi və sin də 29-30 ap rel də “Sən-
siz” ad lı bə dii qi raət mü sa bi qə si ke çi ri lib.

Mün sifl  ə rin qə ra rı na əsa sən, bi rin ci ye rin qa li bi 
müəy yən ləş mə yib. II ye rə Ba kı Uşaq və Gənc lər 
Teat rı nın akt yo ru Ni yaz Qa sı mov, Aka de mik Rus 
Dram Teat rı nın akt yo ru Ya ros lav Tri fo nov, III ye rə 
Min gə çe vir Döv lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı, Xalq 
ar tis ti El la Ya qu bo va, Şu şa Döv lət Mu si qi li Dram 
Teat rı nın akt ri sa sı Ba har Həm zə ye va la yıq gö rü lüb.



A
p re lin 30-da Azər bay can Mu si-
qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi-
nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Ni za mi və 
mu si qi” ad lı bey nəl xalq on layn 

konf rans ke çi ri lib. Konf ran sa Azər-
bay can, Avst ri ya, Al ma ni ya və Tür ki-
yə dən 30-a ya xın təd qi qat çı qa tı lıb.

Mu ze yin di rek to ru, Əmək dar mə də niy-
yət iş çi si Al la Bay ra mo va konf ran sı aça raq 
Ni za mi ya ra dı cı lı ğı nın mu si qi sə nə tin də 
xü su si yer tut du ğu nu, şairin poema və 
qə zəl lə ri əsa sın da müx tə lif janr lar da əsər-
lə rin bəs tə lən di yi ni de yib.

Konf rans da “Ni za mi ya ra dı cı lı ğın da 
mu si qi”, “Ni za mi Gən cə vi: mu si qi alət-
lə ri”, “Er kən Or ta əsr lər döv rü nün ün-
lü or taq türk alim lə ri – Fə ra bi, İbn Si na 
və Ni za mi Gən cə vi nin mu si qi və mu si qi 
tər bi yə si haq qın da fi  kir lə ri”, “Səh nə əsər-
lə rin də Ni za mi Gən cə vi ob ra zı” və di gər 
möv zu lar da mə ru zə lər din lə ni lib.

***

Ma yın 5-də Bəs tə kar lar İtt  i fa qın da “Ni-
za mi və mu si qi” möv zu sun da el mi konf-
rans ke çi ri lib.  Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
pro fes sor İm ruz Əfən di ye va nın “Azər bay-
can mu si qi şü nas lıq el min də da hi Ni za mi-
yə həsr olun muş əsər lər”, sə nət şü nas lıq 
üz rə fəl sə fə dok tor la rı Kö nül Nə si ro va nın 
“Bo ris Asaf ye vin “Slav yan gö zə li” ope ra-
sı nın ya ran ma ta ri xi”, Bə növ şə Rza ye va-
nın “Ni za mi döv rü nün “Rə hab” dəs ga hı 
bəs tə kar ya ra dı cı lı ğın da”, Hə bi bə Məm-
mə do va nın “Azər bay can bəs tə kar la rı nın 
xor əsər lə rin də Ni za mi poezi ya sı”, Ay tən 
Ba ba ye va nın “Sol tan Ha cı bə yo vun “İs-
kən dər və ço ban” ope ra sı”, mu si qi şü nas 
Nər giz Qu la mo va nın “Ni za mi möv zu su 
To fi q Ba kı xa no vun ya ra dı cı lı ğın da (“Xe-
yir və Şər” ba le ti)” möv zu la rın da mə ru zə-
lə ri din lə ni lib. 

***
No yab rın 25-də ABİ-nin Ü.Ha cı bəy li adı-

na kon sert sa lo nun da gənc bəs tə kar la rın 
ka me ra-vo kal əsər lə rin dən iba rət “Ni za-
mi və mu si qi” ad lı kon sert ke çi ri lib. Ül kər 
Aşur bə yo va nın “Gö züm ay dın, gö zü mə 
su rə ti-ca nan gö rü nür”, La lə Əh mə do va-
nın “Gö rü nür”, El vin Qu li ye vin “Ge cə”, 
Ay dan Əli ye va nın, “Ola caq san”, Ümi də 
Fə tə li ye va nın “Ey dost”, Və fa Ba ğır za də-
nin “Eşq”, Ha kim Məm məd li nin “Gö züm 
ay dın” və Sa ra Dil ru ba nın “Bu qəl bim ahu-
zar edər” ad lı əsər lə ri səs lən di ri lib.

***
Azər bay can Bəs tə kar lar İtt  i fa qı (ABİ) 

“Ni za mi Gən cə vi İli”ndə qə zəl-ro mans 
jan rın da mü sa bi qə ke çi rib. İyu nun 29-da 
mü sa bi qə qa lib lə ri mü ka fat lan dı rı lıb. 

İtt  i fa qın səd ri, Xalq ar tis ti, pro fes sor 
Fi rən giz Əli za də qo ca man bəs tə kar lar-
la bə ra bər gənc bəs tə kar la rın da qa tıl dı-
ğı mü sa bi qə nin əhə miy yə tin dən da nı şıb. 
ABİ-nin ka ti bi, Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi, mün sifl  ər he yə ti nin üz vü Zem fi  ra Qa-
fa ro va mü sa bi qə yə ma raq lı əsər lə rin təq-
dim edil di yi ni de yib.

Bi rin ci də rə cə li mü ka fa ta Xalq ar tis ti 
Da daş Da da şov, ikin ci də rə cə li mü ka fa-
ta sə nət şü nas lıq na mi zə di La lə Cə fə ro va, 
üçün cü də rə cə li mü ka fa ta Xalq ar tis ti Azər 
Da da şov la yiq gö rü lüb. Bəs tə kar lar dan Ta-
hir İbi şov, Fə rid Fə tul la yev və Kə ma lə Əli-
za də fəx ri dip lom la təl tif olu nub lar.

***

De kab rın 3-də Qa ra Qa ra ye vin Ev-Mu-
ze yin də “Mu si qi Ni za mi “Xəm sə”si nin 
sə hi fə lə rin də” ki ta bı nın (müəl lifl  ər Al-
la Bay ra mo va və Rauf  Şeyx za man lı) və 
“Ni za mi və mu si qi” bey nəl xalq on layn 
konf ran sı nın ma te rial la rı top lu su nun təq-
di ma tı ke çi ri lib.

Hər kim qənaətlə əgər şad olar,
O, hörmətli olar, sərazad olar.

“Yeddi gözəl”

Sözü nəzmə çəkmək asandır, asan,
Gərək söz üstündə sən can qoyasan.

“Xosrov və Şirin”

Nizami və musiqi
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Muzey eksponatının hekayəsi
“Ni za mi ili” çər çi və sin də Mə də niy yət Na zir li-
yi nin “Mu zey eks po na tı nın he ka yə si ni sən da-
nış” la yi hə si üz rə növ bə ti mü sa bi qə real la şıb. 

De kab rın 1-də Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də mü sa-
bi qə nin ye kun la rı na həsr olun muş  mə ra sim də çı xış 
edən mə də niy yət na zi ri nin müavi ni Sev da Məm mə-
də li ye va diq qə tə çat dı rıb ki, 2020-ci il də əsa sı qo yu lan 
la yi hə cə miy yət də mu zey lə rə ma ra ğın ar tı rıl ma sı, 
ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti nin təş vi qi və is te dad lı müəl lifl  ə-
rin aş ka ra çı xa rıl ma sı məq sə di da şı yır. Bu də fə ki mü-
sa bi qə Ni za mi ya ra dı cı lı ğı nın, o cüm lə dən “Xəm sə” 
mo tiv li mu zey eks po nat la rın təb li ği nə xid mət edib.

Mü sa bi qə nin 50-dən çox iş ti rak çı sı ara sın dan üç 
nə fər qa lib se çi lib. I ye rə Nər giz Hə şi mo va (“Şə hid 
ilə Xa rı bül bü lün mə həb bə ti”), II ye rə Aişə Sə fə ro va 
(“Bəh ram şah yed di gö zə lin port re ti nə ba xır”), III 
ye rə Ömər Məm məd za də (“Na kam sev gi nin xa ti rə-
si”) la yiq gö rü lüb.

“Xəmsə” Şərq-Qərb mədəni əlaqələrində
AMEA Ni za mi Gən cə vi adı na Mil li Azər bay can 
Ədə biy ya tı Mu ze yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 25–27 
no yabr ta ri xin də “Ni za mi Gən cə vi “Xəm sə”si-
nin Şərq-Qərb ədə bi-mə də ni əla qə lə ri sis te min-
də ye ri və ya rat dı ğı ye ni is ti qa mət lər” möv zu-
sun da bey nəl xalq el mi konf rans ke çi ri lib.

Hib rid for mat da təş kil edi lən el mi konf ran sı mu ze-
yin baş di rek to ru, aka de mik Ra fael Hü sey nov aça raq 
Ni za mi Gən cə vi nin bə şə riy yə tin bə dii fi  kir sal na mə-
sin də özü nə məx sus ye rə ma lik na dir şəx siy yət ol-
du ğu nu söy lə yib. Bil di rib ki, Ni za mi ya ra dı cı lı ğı nın 
miq ya sı, mü ra ciət et di yi möv zu lar la bü tün dün ya 
xalq la rı nın şairi dir, bü tün mil lət lər Ni za mi ya ra dı-
cı lı ğın da özü nü ta pa bi lər. Tə sa dü fi  de yil ki, fars-
dil li, rus dil li, türk dil li və di gər xalq la rın ədə biy ya-
tın da Ni za mi Gən cə vi yə yüz lər lə nə zi rə ya zı lıb.

Konf ran sa Azər bay ca nın müx tə lif elm, təh sil 
ocaq la rı ilə ya na şı, Tür ki yə, Qa za xıs tan, Öz bə-
kis tan və İta li ya dan ta nın mış şərq şü nas alim-
lər qa tı lıb. 11 böl mə ic la sın da ümu mi lik də 
100-dən ar tıq mə ru zə təq dim olu nub.



D
a hi şair və mü tə fək-
kir Ni za mi Gən cə vi 
(1141–1209) Azər bay can 
xal qı nın bə şər mə də niy-

yə ti nə bəxş et di yi ən qüd rət li 
söz us ta dı, bən zər siz fi  kir 
ada mı dır. Ni za mi nin zən gin 
ir si Azər bay can dan dün ya ya 
açı lan ədə biy yat qa pı sı, yurd-
dan ca ha na ya yı lan söz-sə nət, 
tə fək kür zi ya sı dır. 

Ni za mi Azər bay ca nın qə dim 
mə də niy yət və sə nət mər kəz-
lə rin dən olan Gən cə şə hə rin də 
dün ya ya göz açıb, bu ra da təh sil 
alıb, əsr lər dir ide ya-bə dii tə ra və-
ti ni itir mə yən hik mət xə zi nə si – 
“Xəm sə”si ni də doğ ma yur dun-
da ər sə yə gə ti rib.

Gən cə nin zən gin elm və ədə-
bi-mə də ni mü hi ti nin şairin dün-
ya gö rü şü nün for ma laş ma sın da 
ne cə bö yük rol oy na ma sı Ni za-
mi nin zən gin ədə bi mi ra sı ilə təs-
diq olu nur. Gən cə da hi şairin 
əbə di im za sı nın, sə nət mö hü rü-
nün mə ka nı dır. Gən cə de yi lən də 
Ni za mi, Ni za mi de yi lən də Gən cə 
ya da dü şür... 

***

Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə-
rən ca mı na əsa sən, bö yük mü tə-
fək ki rin 880 il li yi mü na si bə ti lə 
2021-ci ilin “Ni za mi Gən cə vi İli” 
elan edil mə si ilə əla qə dar res pub-
li ka mı zın hər gu şə sin də, elə cə də 
xa ri ci öl kə və bey nəl xalq təş ki lat-
lar da rən ga rəng yu bi ley təd bir lə ri 
ke çi ri lir. Gən cə şə hə ri isə dün ya 
şöh rət li öv la dı nın yu bi le yi ni da-
ha möh tə şəm, ma raq lı təd bir lər lə 
qeyd edir. İlin əv və lin dən Gən cə 
Re gional Mə də niy yət İda rə si nin 
ta be müəs si sə lə rin də və di gər 
mə də niy yət ocaq la rın da Ni za mi 

so raq lı müx tə lif səp ki li la yi hə-
lər hə ya ta ke çi ri lib.

Gən cə Şə hər İc ra Ha ki-
miy yə ti nin dəs tə yi, Gən cə 
Re gional Mə də niy yət İda rə-
si nin (RMİ) təş ki lat çı lı ğı ilə 

Hey dər Əli yev mey da nın da 
Ni za mi Gən cə vi nin 880 il li-

yi nə həsr olun muş ümum-

şə hər təd bi ri ke çi ri lib. Təd bir də 
şə hə rin rəh bər li yi, mil lət və kil lə ri, 
Tür ki yə və Gür cüs ta nın Gən cə də-
ki baş kon sul la rı, ic ti maiy yət nü-
ma yən də lə ri iş ti rak edib lər. 

Yu bi ley təd bi ri nin iş ti rak çı la rı 
əv vəl cə sər gi ilə ta nış olub lar. Çı-
xış lar da bil di ri lib ki, Ni za mi bü tün 
öm rü bo yu döv rün mü hüm mə də-
niy yət mər kəz lə rin dən olan qə dim 
Gən cə də ya şa yıb, dün ya ədə bi-fəl-
sə fi  dü şün cə ta ri xi ni zən gin ləş di-
rən ecaz kar söz sə nə ti in ci lə ri ni 
bu ra da qə lə mə alıb. Mü tə fək kir 
şair çox say da da vam çı la rın dan 
iba rət bö yük bir ədə bi mək tə bin 
bü növ rə si ni qo yub. Ni za mi nin 
əsər lə ri nə çə ki lən və bu gün ən 
məş hur ki tab xa na və mu zey lə ri 
bə zə yən mi niatür lər Şərq də in cə-
sə nə tin in ki şa fı na tə kan ve rib. 

Rəs mi his sə dən son ra Gən cə 
Döv lət Dram Teat rı nın təq di ma-
tın da “Xəm sə” ədə bi-bə dii kom-
po zi si ya sı nü ma yiş et di ri lib. Gən-
cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı Xalq çal ğı 
alət lə ri an samb lı nın (bə dii rəh bər 
– Əmək dar ar tist El çin El çi yev) 
ha zır la dı ğı kon sert proq ra mı da hi 
bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin “Ko-
roğ lu” ope ra sın dan “Uver tü ra” ilə 
baş la yıb. Ni za mi nin söz lə ri nə ya-
zıl mış mah nı və  ro mans lar, öl kə-
mi zi və da hi şairin yur du nu vəsf 
edən mu si qi lər səs lən di ri lib.

***
“Ni za mi Gən cə vi İli” çər çi və-

sin də Gən cə də ke çi ri lən növ bə ti 
ümum şə hər təd bi ri də yad da qa-
lan olub. İda rə, müəs si sə, təş ki lat 

və hü quq mü ha fi  zə or qan la rı nın 
rəh bər lə ri, ic ti maiy yət nü ma-
yən də lə ri Ni za mi Gən cə vi nin 
abi də si ni zi ya rət edib, önü nə tər 
çi çək lər dü züb lər. 

Şə hə rin Ca vad xan kü çə si bo-
yun ca təş kil edi lən mə ra sim 
Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın 
təq di ma tın da “Xəm sə” ad lı ədə-
bi-bə dii kom po zi si ya ilə açı lıb. 
“Ozan” qə dim mil li mu si qi alət-
lə ri an samb lı, “Xəm sə” ritm qru-
pu, “Göy göl” Döv lət Mah nı və 
Rəqs An samb lı, “Gən cə qön çə-
lə ri” və di gər mu si qi kol lek tiv lə-
ri nin çı xış la rı təd bi rə rəng qa tıb. 

Şə hər də ki Rəs sam lıq və İn-
cə sə nət mək təb lə ri nin, elə cə də 
Uşaq-gənc lər in ki şaf mər kə zi nin 
ye tir mə lə ri və şə hər sə nət kar la rı-
nın əl iş lə rin dən iba rət sər gi nü-
ma yiş olu nub. 

Gən cə Döv lət Kuk la Teat rı nın 
kol lek ti vi də təd bi rə öz töh fə si ni 
ve rib. Kol lek tiv Ni za mi nin “Yed-
di gö zəl” poema sın dan “Xe yir və 

Şər” na ğı lı nı təq dim edib. Aşıq 
Şəm şir adı na Kəl bə cər ra yon Mə-
də niy yət evi, Sa mux ra yon Sər kar 
kənd Uşaq mu si qi mək tə bi nin kol-
lek tiv lə ri də ma raq lı çı xış la rı ilə 
ta ma şa çı la rın zöv qü nü ox şa yıb. 
Da ha son ra Gən cə Döv lət Fi lar mo-
ni ya sı nın önün də kon sert proq ra-
mı təq dim olu nub. Gən cə Ur ban 
Mər kə zin də isə “Gən cə sə nət” və 
“Gən cə ki tab” sər gi- yar mar ka sı 
təş kil olu nub. 

***
Gən cə RMİ-nin təş ki lat çı lı ğı ilə 

da hi şairin məq bə rə si əra zi sin-
də “Ni za mi yur du – Gən cə” ad lı 
təd bir ke çi ri lib.

İda rə nin rəisi Va sif Cən nə tov, 
rəis müavi ni Asəf Məm mə dov, 

Gən cə Döv lət Ta rix-Mə də niy yət 
Qo ru ğu nun di rek to ru Cu ma lik 
Rə hi mov, Mə də niy yət Na zir li yi 
ya nın da Mə də ni İr sin Qo run ma-
sı, İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə Döv-
lət Xid mə ti Gən cə Re gional İda-
rə si nin rəisi Hə sən Mir zə yev və 
di gər iş ti rak çı lar şairin məq bə rə-
si ni zi ya rət edib lər. 

Təd bi rin bə dii his sə sin də Gən cə 
Döv lət Dram Teat rı akt yor la rı nın 
ifa sın da “Xəm sə”nin mo tiv lə ri əsa-
sın da ha zır lan mış ədə bi-bə dii kom-
po zi si ya təq dim olu nub. F.Əmi rov 
adı na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı 
Xalq çal ğı alət lə ri or kest ri nin mü-
şa yi  ə ti ilə or kest rin so lis ti, Əmək ar 
mə də niy yət iş çi si Meh pa rə Cə fə-
ro va Ü.Ha cı bəy li nin Ni za mi nin 
söz lə ri nə yaz dı ğı “Sev gi li ca nan” 
ro man sı nı ifa edib.

ta be müəs si sə lə rin də və di gər 
mə də niy yət ocaq la rın da Ni za mi 

so raq lı müx tə lif səp ki li la yi hə-
lər hə ya ta ke çi ri lib.

Gən cə Şə hər İc ra Ha ki-
miy yə ti nin dəs tə yi, Gən cə 
Re gional Mə də niy yət İda rə-
si nin (RMİ) təş ki lat çı lı ğı ilə 

Hey dər Əli yev mey da nın da 
Ni za mi Gən cə vi nin 880 il li-

yi nə həsr olun muş ümum-

Xəcalət çəkəni etməzlər zəlil,
Bu zülmkarlıqdır, ədalət deyil.

“Yeddi gözəl”

Xalqa rahatlıq istə, əzmə, incitmə onu,
Utanmaqdan başqa şey deyil bu işin sonu.

“Sirlər xəzinəsi”

Bölgələrimiz “Nizami ili”nin işığında
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***
Re gional ida rə və Gən cə Döv-

lət Ta rix-Mə də niy yət Qo ru ğu 
Ni za mi Gən cə vi məq bə rə fi  lialı-
nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Ni za-
mi və və tən pər vər lik” möv zu-
sun da təd bir ke çi ri lib. 

Ön cə Və tən mü ha ri bə si şə hid-
lə ri nin əziz xa ti rə si nə eh ti ram 
ola raq F.Əmi rov adı na Gən cə 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı mu ğam 
üç lü yü nün ifa sın da “Xu da yar 
təs ni fi ” təq dim edi lib. 

Re gional ida rə nin rəisi Va sif 
Cən nə tov çı xış edə rək “Ni za mi 
ili” çər çi və sin də ida rə nin ta be li-
yin də fəaliy yət gös tə rən mə də-
niy yət müəs si sə lə rin də ke çi ri lən 
ənə nə vi və on layn təd bir lər haq-
qın da söz açıb. 

Təd bir Gən cə Döv lət Fi lar mo-
ni ya sı mu ğam üç lü yü nün da hi 
şairə həsr et di yi mu si qi nöm rə si 
ilə ba şa ça tıb.

***

Gən cə RMİ- nin tə şəb bü sü ilə 
“Ni za mi məq bə rə si nin ta ri xi və 
ta le yi” möv zu sun da on layn təd-
bir təş kil olu nub. Təd bir də Mə-
də ni İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və 
Bər pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti nin 
sek tor mü di ri Ma hir Qəh rə ma-
nov, AMEA Gən cə Re gional Böl-
mə si nin şö bə mü di ri, pro fes sor 
Xə lil Yu sifl  i, Tür ki yə nin Səl cuq 
Uni ver si te ti nin pro fes so ru Ali 
Te mi zel və Ni za mi Gən cə vi Mu-
ze yi nin di rek tor əvə zi Kö nül Sü-
ley ma no va nın çı xış la rı din lə ni lib. 

Ni za mi məq bə rə si nin ta ri xi, 
me mar lıq xü su siy yət lə ri haq qın-
da söz açı lıb.

***
Gən cə şə hər Hey dər Əli yev 

Mər kə zin də ni za mi gan ja vi.az 
say tı nın təq di mat mə ra si mi ke-
çi ri lib. Təd bir də şə hə rin ic ra baş-
çı sı Ni ya zi Bay ra mov, Al ma ni ya-
nın öl kə miz də ki sə fi  ri Volf qanq 
Ma niq, Tür ki yə nin Gən cə də ki 

baş kon su lu Ze ki Öz türk, mil-
lət və ki li Müş fi q Cə fə rov, Gən cə 
RMİ-nin rəisi Va sif Cən nə tov, ic-
ti maiy yət nü ma yən də lə ri iş ti rak 
edib lər.  Mə lu mat ve ri lib ki, ye ni 
sayt da Ni za mi Gən cə vi nin hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı, ha be lə da hi şair 
haq qın da təd qi qat əsər lə ri, mət-
buat ma te rial la rı yer alıb. 

Təq di mat da Gən cə Döv lət 
Dram Teat rı akt yor la rı nın “Xəm-
sə” mo tiv lə ri əsa sın da ha zır la-
dı ğı ədə bi-bə dii kom po zi si ya, 
Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın 
so list lə ri Meh pa rə Cə fə ro va və 
Ru hiy yə İs gən də ro va nın ifa sın-
da mu si qi nöm rə lə ri ma raq la 
qar şı la nıb.  İn cə sə nət və Rəs sam-
lıq mək təb lə ri şa gird lə ri nin əl iş-
lə rin dən iba rət sər gi lə ri nü ma yiş 
et di ri lib.

***

Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya-
sın da ke çi ri lən kon sert də Ni-
za mi yur du nun yu bi ley ili nə 
yad da qa lan töh fə lə rin dən olub. 

Fi lar mo ni ya nın Xalq çal ğı alət lə-
ri or kest ri nin təq dim et di yi kon-
sert proq ra mı Gən cə RMİ-nin 
tə şəb bü sü, şə hər İc ra Ha ki miy-
yə ti nin dəs tə yi ilə real la şıb. 

Kon sert Ü.Ha cı bəy li nin “Ko-
roğ lu” ope ra sın dan rəqs lə baş-
la yıb. Proq ram da Xalq ar tis ti 
Se vinc İb ra hi mo va, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Meh pa rə Cə fə-
ro va, Əmək dar ar tist Kə ma lə Ta-
ğı za də, Mil li Kon ser va to ri ya nın 
tə lə bə si Gü nel Ha cı ye va və di-
gər so list lər, “Xəm sə” uşaq rəqs 
an samb lı çı xış edib.  “Sev gi li ca-
nan” (Ü.Ha cı bəy li), “Anam Azər-
bay can” (O.Rə cə bov), “Öl kəm” 
(A.Zey nal lı), “Gü lüm” (F.Əmi-
rov) və s.  ro mans və mah nı lar 

səs lə nib, “İgid lər”, “Naz elə mə” 
rəqs lə ri ifa olu nub.

Gən cə RMİ Gən cə şə hər Uşaq 
in cə sə nət mək tə bi “Ni za mi – 
880” ad lı mu si qi li ədə bi-bə dii 
kom po zi si ya təq dim edib. Sse-
na ri müəl li fi  Gü nay Hü seyn li, 
mu si qi tər ti bat çı sı Mə sud Kə ri-
mov olan kom po zi si ya da Ni za-
mi nin söz lə ri nə ya zıl mış mah nı 
və ro mans lar ifa olu nub, şairin 
qə zəl lə ri səs lən di ri lib. Gən cə 
Döv lət Kuk la Teat rı nın rəs sa-
mı və akt yo ru Mə həm məd 
Ha cı yev da hi şairin ob ra-
zın da səh nə yə çı xıb. Son da 
RMİ-nin rəisi kom po zi si-
ya nın ha zır lan ma sı na gö-
rə mək tə bin rəh bər li yi nə 
və pe da qo ji kol lek ti vi nə 
min nət dar lı ğı nı bil di rib.

və ro mans lar ifa olu nub, şairin 
qə zəl lə ri səs lən di ri lib. Gən cə 
Döv lət Kuk la Teat rı nın rəs sa-
mı və akt yo ru Mə həm məd 
Ha cı yev da hi şairin ob ra-
zın da səh nə yə çı xıb. Son da 
RMİ-nin rəisi kom po zi si-
ya nın ha zır lan ma sı na gö-
rə mək tə bin rəh bər li yi nə 
və pe da qo ji kol lek ti vi nə 

Belə misal çəkmiş aqil bir insan:
“Qurd girməz sürüyə, yatmasa çoban”.

“İskəndərnamə” (“İqbalnamə”)

Poladdan dağ olsa yenə də, inan,
Onu parça-parça dağıdar insan.

“Xosrov və Şirin”
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Nizami yurdunda kitab bayramı
26-28 no  yabr ta  ri  xin  də “Azər  bay  can Nəş  riy  yat  la -
rı” İc  ti  mai Bir  li  yi  nin təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə F.Əmi  rov 
adı  na Gən  cə Döv  lət Fi  lar  mo  ni  ya  sı  nın Ur  ban 
Mər  kə  zin  də I Gən  cə Ki  tab Sər  gi  si ke  çi  ri  lib. 
Mə  də  niy  yət Na  zir  li  yi, Gən  cə Şə  hər İc  ra Ha  ki -
miy  yə  ti, Gən  cə Re  gional Mə  də  niy  yət İda  rə  si və 
Gən  cə İc  ti  mai İş  ti  rak  çı  lıq Məc  li  si  nin dəs  tə  yi ilə 
ke  çi  ri  lən sər  gi “Ni  za  mi ili”nə həsr olu  nub.

Ki  tab bay  ra  mı  nın açı  lış mə  ra  si  min  də xa  ri  ci iş  lər 
na  zi  ri  nin müavi  ni El  nur Məm  mə  dov, Gən  cə Şə  hər 
İc  ra Ha  ki  miy  yə  ti  nin baş  çı  sı Ni  ya  zi Bay  ra  mov, Tür -
ki  yə  nin Gən  cə  də  ki baş kon  su  lu Ze  ki Öz  türk, mil  lət 
və  kil  lə  ri Sa  bir Rüs  təm  xan  lı, Müş  fi q Cə  fə  rov, Pər  vin 
Kə  rim  za  də, Mə  də  niy  yət Na  zir  li  yi Ki  tab sə  na  ye  si 

şö  bə  si  nin əmək  da  şı Kam  ran Mu  sa  yev, Gən  cə RMİ-
nin rəisi Va  sif Cən  nə  tov, ya  zar  lar, mə  də  niy  yət iş  çi -
lə  ri, ic  ti  maiy  yət nü  ma  yən  də  lə  ri iş  ti  rak edib.



M
a sal lı Re gional 
Mə də niy yət İda-
rə si (RMİ) Ma sal-
lı ra yon Hey dər 

Əli yev Mər kə zi nin təş ki-
lat çı lı ğı, Nə ri man Nə ri ma-
nov adı na şə hər 2 nöm rə li 
və Də mir çi kənd tam or ta 
mək təb lə ri müəl lim və 
şa gird lə ri nin iş ti ra kı ilə 
“Ni za mi Gən cə vi ir si nin 
öy rə nil mə si və təb li ğin-
də Hey dər Əli ye vin ro lu” 
möv zu sun da on layn konf-
rans ke çi ri lib.

Mər kə zin di rek to ru Dil bər 
İba ye va bil di rib ki, bö yük söz 
us ta dı nın ir si nin araş dı rıl ma sı 
və təb li ği ümum mil li li der Hey-
dər Əli ye vin diq qət mər kə zin-

də olub. 1979-cu il də Hey dər 
Əli ye vin tə şəb bü sü ilə res pub-
li ka nın ali rəh bər qu ru mu nun 
– Azər bay can KP MK-nın  Ni-
za mi Gən cə vi nin ir si nin öy rə nil-
mə si ni, nəş ri ni və təb li ği ni da ha 
da yax şı laş dır maq təd bir lə ri ilə 
bağ lı qə ra rı nın qə bul edil mə si 
bu is ti qa mət də ge niş im kan lar 
ya ra dıb.

Hey dər Əli yev Mər kə zi və 
Ma sal lı Döv lət Re gional 
Kol le ci nin bir gə təş ki lat-
çı lı ğı ilə “Mü tə fək kir şair 
Ni za mi Gən cə vi ir si nin 
təb li ği” möv zu sun da təd-
bir ke çi ri lib. Çı xış lar dan 

son ra kol le cin tə lə bə lə-
ri da hi şairin qə zəl lə ri ni 

səs lən di rib lər.

Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
“Poezi ya dün ya sı nın da hi si – Ni-
za mi Gən cə vi ya ra dı cı lı ğı” möv-
zu sun da da ha bir təd bir də gənc 
kö nül lü lər tə rə fi n dən şairin qə-
zəl lə ri səs lən di ri lib.

Hey dər Əli yev Mər kə zi nin 3D 
ki no za lın da “Ni za mi Gən cə vi 
İli” çər çi və sin də ra yon gənc lə ri 
üçün “Ni za mi” (1982) bə dii fi l mi 
nü ma yiş et di ri lib. 

Ma sal lı ra yon Mər kə zi Ki tab-
xa na sı Ni za mi nin 880 il lik yu bi-
le yi ilə əla qə dar ki tab sər gi si təş-
kil edib. 

Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yin-
də ke çi ri lən “Azər bay can ədə-
biy ya tın da Ni za mi Gən cə vi nin 
ro lu” möv zu sun da təd bir də ra-
yo nun Xır man da lı kənd tam or ta 
mək tə bi nin şa gird lə ri tə rə fi n dən 
söz us ta dı nın müd rik kə lam la rı 
və qə zəl lə ri səs lən di ri lib.

Ra yon Mə də niy yət Mər kə zi-
nin nəz din də fəaliy yət gös tə rən 
Xalq teat rı Ni za mi nin “Sir lər xə-

zi nə si” poema sın dan “Kər pic kə-
sən ki şi nin he ka yə ti” ad lı vir tual 
ta ma şa-kom po zi si ya nü ma yiş 
et di rib. 

Xalq teat rı həm çi nin şairin 
“Ley li və Məc nun” poema sı nın 

mo tiv lə ri əsa sın da ey niad lı vir-
tual ta ma şa-kom po zi si ya təq dim 
edib. Ta ma şa ya gənc pro dü ser 
Mər hə mət Lə lə yev qu ru luş ve-
rib. Səh nə işin də Xalq teat rı nın 

ya ra dı cı kol lek ti vi ilə ya na şı, 
ra yo nun Də mir çi kənd tam or-
ta mək tə bi nin bir qrup is te dad lı 
şa gir di də rol alıb. Kom po zi si-
ya da saf, ül vi hiss lər, döv rün 
əx laq nor ma la rı, va li deyn-öv lad 
mü na si bət lə ri mək təb li lə rin ifa-
sın da bə dii-ya ra dı cı üsul lar la 
çat dı rı lıb. Ta ma şa iz lə yi ci lər tə-
rə fi n dən ma raq la qar şı la nıb.

Ma sal lı ra yon İn cə sə nət mək-
tə bin də “Ni za mi ili” mü na si bə-
ti lə şa gird lə rin əl iş lə rin dən iba-
rət sər gi təş kil olu nub. Təd bir də 
RMİ-nin rəisi Bəx ti yar Qı lın cov 
və ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri iş-
ti rak edib. 

***
Re gional ida rə nin təş ki lat çı lı-

ğı, Ma sal lı, Cə li la bad və Yar dım-
lı ra yon la rın da fəaliy yət gös tə-
rən mə də niy yət müəs si sə lə ri nin 
iş ti ra kı ilə vir tual “Yaz fes ti va-
lı” ke çi ri lib. “Ni za mi Gən cə vi 
İli” çər çi və sin də ke çi ri lən, da-
hi şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı 
əha tə edən fes ti val da mü va fi q 
sə nət is ti qa mət lə ri üz rə I, II və 
III yer lə ri tut muş iş ti rak çı lar re-
gional ida rə nin dip lo mu ilə təl tif 
olu nub.

Yar dım lı ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də “Ni za mi Gən cə vi 
İli” ilə əla qə dar təd bir ke çi ri lib. 

Mər kə zin rəh bər li yi və əmək daş-
la rı, gənc kö nül lü lə rin iş ti rak et di-
yi təd bir də bö yük şairin ide ya lar 
alə min dən, Azər bay can ədə biy ya-
tı na tə sir lə rin dən söz açı lıb. 

ya ra dıb.
Hey dər Əli yev Mər kə zi və 
Ma sal lı Döv lət Re gional 
Kol le ci nin bir gə təş ki lat-
çı lı ğı ilə “Mü tə fək kir şair 
Ni za mi Gən cə vi ir si nin 
təb li ği” möv zu sun da təd-
bir ke çi ri lib. Çı xış lar dan 

son ra kol le cin tə lə bə lə-
ri da hi şairin qə zəl lə ri ni 

səs lən di rib lər.

Xudpəsənd olmayan təmiz bir insan,
Qorxmaz nə yaxşıdan, nə də yamandan.

“Leyli və Məcnun”

Fələklərə yüksəldər hünər, cəsarət səni,
Hünərsiz alçalarsan, tapar rəzalət səni.

“Sirlər xəzinəsi”
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S
a bi ra bad Re gional Mə də-
niy yət İda rə si nin (RMİ) 
əha tə et di yi müəs si sə lər-
də “Ni za mi Gən cə vi İli” 

mü na si bə ti lə müx tə lif təd bir 
və la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lib.

Re gional ida rə və Ba kı Uşaq və 
Gənc lər Teat rı nın bir gə təş ki lat çı lı-
ğı ilə ger çək lə şən “Sö zün ni za mı” 
ad lı on layn təd bir də şairin bə şə ri 
ide ya la rın dan söz açı lıb.

Teat rın di rek to ru, Əmək dar ar-
tist İn ti qam Sol tan Ni za mi ədə bi 
mək tə bi nin əsr lər bo yu da vam 
et di yi ni diq qə tə çat dı rıb. RMİ-nin 
rəisi Fə rid Qur ban za də öl kə baş-
çı sı nın sə rən ca mı ilə 2021-ci ilin 
“Ni za mi Gən cə vi İli” elan edil-
mə si ni ədə biy yat, ta rix və mə də-
niy yə ti mi zə eh ti ra mın tə za hü rü 
ol du ğu nu qeyd edib. 

Teat rın sse na ris ti Ar zu Sol ta nın 
on layn plat for ma üzə rin dən təş-
kil et di yi Ni za mi Gən cə vi nin hə-
yat və ya ra dı cı lı ğı na aid vik to ri na 
ma raq la qar şı la nıb.  Son da teat rın 
akt yor la rı Meh man Pi ri yev, Ni yaz 
İl ya soğ lu, Gü lər Ləz gi ye va, Gül-
nar Əli za də, Əda lət Ağa ver di yev, 
Əf ruz Əli ye va, Toğ rul İsa bəy li 
və Rö yal Al lah ver di yev Ni za mi 
poezi ya sın dan nü mu nə lər səs lən-
di rib lər, şairin əsər lə ri əsa sın da 
kom po zi si ya nü ma yiş et di ri lib.

***
Sa bi ra bad RMİ-nin təş ki lat çı lı-

ğı ilə Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik 
yu bi le yi mü na si bə ti lə “Poezi ya-
mı zın nə həng gü nə şi” ad lı on layn 

konf rans ke çi ri lib. Konf rans da 
AMEA-nın vit se-pre zi den ti, Ni za-
mi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu nun 
baş di rek to ru, aka de mik İsa Hə-
bib bəy li şairin fe no me nal bə şə ri 
ir sin dən bəhs edib.

Mil li Məc li sin de pu ta tı Əziz 
Ələk bər li bil di rib ki, Ni za mi nin 
ədə bi ir si hu ma nizm, yük sək 
əx laq və bi lik mən bə yi, hik mət 
xə zi nə si ol maq la bə ra bər, həm 
də can lı ta ri xi miz dir. Re gional 
ida rə nin rəisi Fə rid Qur ban za də 
şairin ümum bə şə ri ma hiy yət da-
şı yan poetik ya ra dı cı lı ğı nın Şərq 
bə dii tə fək kü rü nü zən gin ləş dir-
di yi ni vur ğu la yıb.

Vi deokonf rans da AMEA-nın 
Fəl sə fə və So siolo gi ya İns ti tu tu-
nun şö bə mü di ri, pro fes sor Rə na 
Mir zə za də, Ar xeolo gi ya və Et noq-
ra fi  ya İns ti tu tu nun şö bə mü di ri, 
pro fes sor Arif Məm mə dov, Mil-
li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin 
əmək da şı, me mar lıq üz rə fəl sə fə 
dok to ru Nar da nə Yu si fo va və baş-
qa la rı nın çı xış la rı din lə ni lib.

***
Re gional ida rə “Ni za mi ili”ndə 

ağac ək mə ak si ya sı hə ya ta ke çi rib. 
İda rə nin rəh bər li yi və əmək daş-
lar, mə də niy yət kö nül lü lə ri nin 
iş ti rak et di yi ak si ya çər çi və sin də 
ra yon da kı ta ri xi ha ma mın, Şıx lar 
kən din də Ba ba Sa mid tür bə si nin, 
Ni za mi kənd kənd Mə də niy yət 
evi nin hə yə tin də ucal dıl mış Ni-
za mi hey kə li nin ət ra fın da tə miz-
lik-abad lıq iş lə ri apa rı lıb, müx tə lif 
növ ağac ting lə ri əki lib.

***
Sa bi ra bad RMİ və Gənc lə rin 

İn ki şaf və Kar ye ra Mər kə zi ra-
yon nü ma yən də li yi nin bir gə təş-
ki lat çı lı ğı ilə Ni za mi Gən cə vi nin 
880 il lik yu bi le yi nə həsr edi lən 
“Qı zıl beş lik” ad lı kö nül lü lə ra ra-

sı bi lik ya rış ma sı ke çi ri lib. Fi nal 
mər hə lə sin də da ha çox xal top la-
yan Gənc lə rin İn ki şa fı və Kar ye ra 
Mər kə zi nin kö nül lü lə ri I, re gional 
ida rə nin kö nül lü lə ri II, Döv lət Aq-
rar İn ki şaf Mər kə zi nin kö nül lü lə ri 
isə III ye rə la yiq gö rü lüb lər. Qa lib 
ko man da ya ku bok, fəx ri fər man 
və hə diy yə lər təq dim edi lib.

***
Sa bi ra bad ra yon Mə də niy yət 

Mər kə zi nin ta be li yin də fəaliy yət 
gös tə rən Ye ni Gü də cü hür qə sə bə 
Klub-ic ma mər kə zi nin kol lek ti-
vi Ni za mi Gən cə vi nin yu bi le yi nə 
həsr olun muş təd bir ke çi rib. Mə-
də niy yət Mər kə zi nin əha tə et di-
yi Min ba şı kənd Mə də niy yət evi, 
Əh mə da bad kənd Folk lor evi, di-
gər mə də niy yət ocaq la rı da bö yük 

şairin 880 il li yi ilə əla qə dar təd bir-
lər təş kil edib lər. 

M.Ə.Sa bir adı na Mər kə zi Ki-
tab xa na da Sa bi ra bad Döv lət So-
sial-İq ti sa di Kol le ci tə lə bə lə ri nin 
iş ti ra kı ilə təd bir ke çi ri lib, Sa bi-
ra bad ra yon MKS və Sa bi ra bad 
Re gional “ASAN Xid mət” Mər-
kə zi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Ni za mi – 880” ad lı ki tab sər gi si 
təş kil olu nub.

Sa bi ra bad ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də YAP Gənc lər Bir li yi-
nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Xəm sə” res-
pub li ka  in tel lek tual  fes ti va lı nın 
II re gional tu ru ke çi ri lib. Mü sa bi-
qə də Sa bi ra bad, Saat lı, Ha cı qa bul, 
İmiş li, Bey lə qan, Neft ça la, Sal yan, 
Şir van, o cüm lə dən Xo ca vənd və 
Fü zu li böl gə lə ri ni təm sil edən ko-
man da lar iş ti rak edib.

***
Sa bi ra bad RMİ-nin hə ya ta ke-

çir di yi “Mə də ni kənd – mə də ni 
mü hit” la yi hə si çər çi və sin də Saat-
lı ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin 
Cə fər xan kənd Di yar şü nas lıq evi, 
kənd tam or ta mək tə bi və kənd 
ki tab xa na sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Ni za mi Gən cə vi – 880” ad lı təd-
bir ke çi ri lib. Təd bir çər çi və sin də 
ki tab sər gi si nü ma yiş olu nub, 
mək təb li lər şairin şeir lə rin dən 
ör nək lər səs lən di rib.

Ha cı qa bul ra yon Mər-
kə zi Ki tab xa na sı və Saat lı 
ra yon Mə də niy yət Mər kə-
zi nin Cə fər xan kənd Di yar-
şü nas lıq evi fi  lialı “Ni za mi 
Gən cə vi İli” ilə əla qə dar 
sər gi lər təş kil edib lər.

bir ke çi ri lib. Təd bir çər çi və sin də 
ki tab sər gi si nü ma yiş olu nub, 
mək təb li lər şairin şeir lə rin dən 

Ha cı qa bul ra yon Mər-
kə zi Ki tab xa na sı və Saat lı 
ra yon Mə də niy yət Mər kə-
zi nin Cə fər xan kənd Di yar-
şü nas lıq evi fi  lialı “Ni za mi 
Gən cə vi İli” ilə əla qə dar 

Ağac əkən zaman elə yerdə ək
Ki, yəqin biləsən o bar verəcək.

“Xosrov və Şirin”

Həddən çox yeməyə etməsən adət,
Mədəni doldurmaq zəhmətdir, zəhmət. 

“İskəndərnamə” (“Şərəfnamə”)

Bölgələrimiz “Nizami ili”nin işığında
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X
aç maz Re gional Mə də-
niy yət İda rə si (RMİ) 
Qu sar ra yon Hey dər 
Əli yev Mər kə zi, Qu-

sar Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
və AMEA Ni za mi Gən cə vi 
adı na Ədə biy yat İns ti tu tu-
nun bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Ni za mi Gən cə vi nin hik mət 
xə zi nə si” möv zu sun da el mi-
prak tik konf rans ke çi ri lib. 

Qu sar ra yon Hey dər Əli-
yev Mər kə zin də ke çi ri lən təd-
bi rə vi deobağ lan tı ilə qo şu lan 
AMEA-nın vit se-pre zi den ti, Ni-
za mi Gən cə vi adı na Ədə biy yat 
İns ti tu tu nun baş di rek to ru İsa 
Hə bib bəy li açı lış nit qi ilə çı xış 
edib. Aka de mik bil di rib ki, so-
vet döv rün də Ni za mi Gən cə vi 
kom mu nizm ideal la rı na uy-
ğun təb liğ edi lib. İn di Ni za mi 
Gən cə vi müs tə qil Azər bay can 
ideal la rı əsa sın da öy rə nil mə li və 
təb liğ olun ma lı dır. Ni za mi nin 
əsər lə rin də Azər bay can coğ ra fi -
ya sı nın, xü su si lə Dər bənd, Kə-
pəz da ğı, Bər də, Gən cə, Ma ra ğa, 
Təb riz və baş qa yer lə rin ad la rı-
nın çə kil di yi ni vur ğu la yan alim 
de yib: “Ni za mi azər bay can ca 
dü şü nüb, fars ca ya zıb. Onun iş-
lət di yi zər bi- mə səl lər, ata lar söz-
lə ri, fra zeolo ji bir ləş mə lər və s. 
azər bay can lı tə fək kü rü nü ifa də 
edir. Azər bay can xal qı Ni za mi-
nin tim sa lın da dün ya ya qüd rət li 
sə nət kar ve rib. Şairin əsər lə rin-
də bə şə ri lik lə ya na şı, və tən pər-
vər lik ru hu nun ol ma sı bö yük 
xə zi nə dir. O, sa ray şairi ol ma sa 
da, Azər bay can Ata bəy lər döv lə-
ti nin ideolo qu olub, Şir van şah-
lar ilə də ya xın əla qə lər qu rub. 
Ni za mi “Şah na mə” ənə nə si ni 

sın dı rıb, şa hın in san lar la mü-
na si bə tin dən, hökm dar la rın 
da xi li dün ya sın dan ya zıb. O, 
ədə biy ya tı sal na mə çi lik dən 
xi las edib”. 

Konf rans da Ni za mi ir si-
nin müx tə lif as pekt lə ri ni 
əks et di rən mə ru zə lər din-

lə ni lib.

***
Re gional ida rə nin “Kənd lər də 

mə də niy yət gün lə ri” la yi hə si çər-
çi və sin də Xaç maz ra yon Ni ya za-
bad kənd Folk lor evin də ke çi ri lən 
təd bir də Ni za mi Gən cə vi nin ya-
ra dı cı lı ğı nı əks et di rən gu şə nü-

ma yiş olu nub. Qı mıl qış laq kənd 
Folk lor evi nin bə dii rəh bə ri El çin 
İb ra hi mo vun ifa sın da da hi şairin 
“Ley li və Məc nun” poema sın dan 
“Oğ lum Mə həm mə də nə si hət” 
his sə si səs lən di ri lib. La yi hə üz rə 
ra yo nun Qa la ğan kənd Di yar şü-
nas lıq klu bun da ke çi ri lən təd bir-
də isə klu bun fəal la rı nın iş ti ra kı 
ilə “Kər pic kə sən ki şi nin das ta nı” 
əsə ri səh nə ləş di ri lib.

***

Şab ran Xalq teat rı nın kol lek-
ti vi Ni za mi Gən cə vi nin 880 il li-
yi nə həsr olun muş ədə bi-bə dii 
kom po zi si ya nü ma yiş et di rib. 

Kom po zi si ya da şairin ya şa dı-
ğı dövr, ya ra dı cı lı ğı və mü ba ri-
zə lər lə do lu hə ya tı əks olu nub. 
Şab ran Ra yon Pi rə bə dil Ta rix 
Mu ze yin də isə “Ni za mi Gən cə-
vi – 880” ad lı sər gi təş kil edi lib.     

***

B.Sə fə roğ lu adı na Qu ba ra yon 
Mə də niy yət Mər kə zi nin “Art” 
ya ra dı cı lıq stu di ya sı tə rə fi n dən 
N.Gən cə vi nin “Kər pic kə sən ki-
şi nin das ta nı” mən zum he ka yə si 
vi deokom po zi si ya ha lın da len tə 
alı nıb. Kom po zi si ya Qu ba “Kö-
nül lü lər teat rı” akt yor la rı nın ifa-
sın da ha zır la nıb.

Qu ba Uşaq in cə sə nət mək tə-
bin də Ni za mi Gən cə vi nin 880 
il li yi nə həsr olun muş təd bir ke-
çi ri lib. Təd bir də Ü.Ha cı bəy li-
nin da hi şairin söz lə ri nə yaz dı-
ğı “Sən siz” və “Sev gi li ca nan” 
ro mans la rı mək tə bin müəl lim-
lə ri nin ifa sın da təq dim olu nub. 

Təh sil oca ğı nın şa gird lə ri tə rə-
fi n dən Ni za mi nin qə zəl, rü bai 
və hik mət li söz lər səs lən di ri lib, 
“Kər pic kə sən ki şi nin das ta nı” 
əsə ri əsa sın da səh nə cik gös tə ri lib. 
Qu ba şə hər Uşaq in cə sə nət mək tə-
bin də təş kil olu nan sər gi də Ni za-
mi nin port ret lə ri, “Ley li və Məc-
nun”, “Yed di gö zəl”, “Xos rov və 
Şi rin” və baş qa əsər lə ri nə çə kil miş  
rəsm lər nü ma yiş et di ri lib.

***
Qu sar ra yon Uşaq in cə sə nət 

mək tə bin də “Də rin fəl sə fə yə və 
mən ti qə ma lik bən zər siz sə nət-
kar – Ni za mi Gən cə vi” ad lı ədə-
bi- bə dii kom po zi si ya-kon sert 
təş kil olu nub. Kom po zi si ya da 
“Xəm sə”yə da xil olan poema lar 
əsa sın da səh nə cik lər nü ma yiş 
et di ri lib. Kon sert çər çi və sin də 

mək tə bin Rəs sam lıq şö bə si şa-
gird lə ri nin əl iş lə rin dən iba rət 
sər gi təş kil edi lib. 

Qu sar Döv lət Rəsm Qa le re ya-
sın da Uşaq in cə sə nət mək tə bi 
Rəs sam lıq şö bə si nin şa gird lə ri 
və gənc rəs sam la rın əl iş lə rin dən 
iba rət “Ni za mi nin ecaz kar və sir-
li dün ya sı” ad lı sər gi ke çi ri lib.

Xaç maz RMİ-nin əha tə et di-
yi Si yə zən ra yo nun da kı mə də-
niy yət müəs si sə lə rin də də “Ni-
za mi Gən cə vi İli” mü na si bə ti lə 
sər gi lər, on layn gö rüş lər təş kil 
olu nub, kom po zi si ya lar, vi-
deoçarx lar ha zır la na raq so sial 
şə bə kə lər də ya yım la nıb. 

lar ilə də ya xın əla qə lər qu rub. 
Ni za mi “Şah na mə” ənə nə si ni 

sın dı rıb, şa hın in san lar la mü-
na si bə tin dən, hökm dar la rın 
da xi li dün ya sın dan ya zıb. O, 
ədə biy ya tı sal na mə çi lik dən 
xi las edib”. 

Konf rans da Ni za mi ir si-
nin müx tə lif as pekt lə ri ni 
əks et di rən mə ru zə lər din-

lə ni lib.

Məmləkətin dayağı ədalətdir hər zaman,
Ədalətin nəsibi səadətdir hər zaman.

“Sirlər xəzinəsi”

İnsan yem dalınca qaçmasın gərək,
Quşdan ayıq olsun, zirəkdən zirək. 

“Yeddi gözəl”
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S
um qa yıt Re gional 
Mə də niy yət İda rə si-
nin (RMİ) ta be li yin də 
fəaliy yət gös tə rən mə-

də niy yət müəs si sə lə rin də 
“Ni za mi Gən cə vi İli” mü-
na si bə ti lə müx tə lif təd bir lər 
təş kil olu nub. 

Sum qa yıt Döv lət Rəsm Qa le re-
ya sı və şə hər Gənc lər və İd man 
Baş İda rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
açıq ha va da “Xəm sə”dən dam-
la lar” ad lı rəsm sər gi si ke çi ri lib. 

Sər gi də Sum qa yıt Re gional 
Mə də niy yət İda rə si nin ta be li-
yin də fəaliy yət gös tə rən uşaq 
in cə sə nət mək təb lə ri şa gird lə-
ri nin əl iş lə ri nü ma yiş olu nub. 
Təq dim edi lən rəsm lər ara sın-
da Ni za mi əsər lə ri nin mo tiv lə ri 
əsas yer tu tub. 

Sum qa yı tın Ta ri xi Mu ze yin də 
Ni za mi nin 880 il li yi mü na si bə ti-
lə şə hər Bül bül adı na 2 nöm rə li 
Uşaq in cə sə nət mək tə bi şa gird-
lə ri nin əl iş lə rin dən iba rət sər gi 
ke çi ri lib.

Sum qa yıt Poezi ya evin də “Ni-
za mi Gən cə vi – 880” möv zu-
sun da vi deokonf rans ke çi ri lib. 
Şair, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru 
Vü qar Əh məd, Poezi ya evi nin 
di rek to ru, şair İb ra him İl yas-
lı, Azər bay can Döv lət Pe da qo ji 
Uni ver si te ti nin pro fes so ru Mah-
mud Al lah man lı və baş qa la rı da-
hi şairin ya ra dı cı lı ğı nın müx tə lif 
yön lə ri nə nə zər sa lıb lar.

***
Ab şe ron ra yon Mə də niy yət 

Mər kə zi nin öz fəaliy yət kol-
lek ti vi tə rə fi n dən “Ni za mi ili” 
mü na si bə ti lə da hi şairin “Xəm-
sə”si əsa sın da səh nə cik lər ha-
zır la na raq ra yon Ta rix-Di yar-
şü nas lıq Mu ze yin də nü ma yiş 
et di ri lib.

***
Re gional ida rə tə rə fi n dən da-

hi şairin 880 il lik yu bi le yi ilə 
əla qə dar elan edil miş “Ən qı-
sa fi lm” on layn mü sa bi qə sin də 

Sum qa yıt şə hər “Dost luq” Mə-
də niy yət evi “Eş qi-Ni za mi” ad lı 
qı sa fi lm lə bi rin ci ye rə la yiq gö-
rü lüb. Film də Ni za mi Gən cə vi-
nin poema la rı nın mo tiv lə ri əsa-
sın da qum la rəsm əsər lə ri təs vir 
edi lib.

Şə hər Mə də niy yət evi Ni za-
mi nin yu bi le yi nə həsr olu nan 
vi deoçarx ha zır la ya raq so sial 
şə bə kə sə hi fə lə rin də nü ma yiş 
et di rib. Vi deoçarx da “Ve te-
ran lar” xalq xo ru Üze yir Ha-
cı bəy li nin şairin söz lə ri nə bəs-
tə lə di yi “Sən siz” ro man sı nı 
səs lən di rib.

Şum qa yıt şə hər “28 May” 
Di yar şü nas lıq evi də Ni za mi 
Gən cə vi ir sin dən bəhs edən  vi-
deoçarx la rı so sial şə bə kə lər də 
ya yım la yıb. Vi deoçarx lar da bə-
dii qi raət dər nə yi nin üz vü Al-

maz Rə şid li nin ifa sın da şairin 
“Xos rov və Şi rin” və “Sir lər xə-
zi nə si” poema la rın dan par ça lar 
səs lən di ri lib.

Sum qa yıt şə hər Co rat qə sə-
bə Mə də niy yət evin də fəaliy yət 
gös tə rən rəsm dər nə yi nin üzv lə-

ri da hi Azər bay can şairi Ni za mi 
Gən cə vi nin 880 il lik yu bi le yi ilə 
əla qə dar çək di yi rəsm əsər lə ri ni 
so sial şə bə kə sə hi fə lə rin də pay-
la şıb lar.

***
Sum qa yıt Re gional Mə də niy-

yət İda rə si nin əha tə et di yi Zən-
gi lan Ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yin də “Ni za mi Gən cə vi-
nin Azər bay can ədə biy ya tın da 
ro lu” ad lı də yir mi ma sa ke çi ri-
lib. Təd bir də “Xəm sə”yə da xil 
olan ilk əsər – “Sir lər xə zi nə si” 
poema sın dan söz açı lıb.

Zən gi lan ra yon Mə də niy yət 
evi so sial şə bə kə lər üzə rin dən 
Ni za mi nin “Ney lə mi sən” qə zə-
li və “İs gən dər na mə” poema sı 
haq qın da vi deoma te rial nü ma-
yiş et di rib.

Zən gi lan kənd klu bun da 
“Ni za mi-880” ad lı ədə bi-bə-
dii ge cə təş kil edi lib. Təd bir də 
Zən gi lan ra yon 33 nöm rə li or ta 
mək tə bin şa gird lə ri da hi şairin 
qə zəl lə ri ni səs lən di rib lər.

***
Xı zı ra yon Mər kəz ləş di ril miş 

Ki tab xa na Sis te min də (MKS) 
Ni za mi nin 880 il li yi mü na si-
bə ti lə “Şər qin par laq ul du zu” 
ad lı sər gi açı lıb. Sər gi də bö yük 
şairin “Sir lər xə zi nə si”, “Ley li və 
Məc nun” və “Xos rov və Şi rin” 
poema la rın dan fraq ment lər dən 
iba rət rəsm nü mu nə lə ri yer alıb. 

Xı zı ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də C.Cab bar lı adı na 
Xı zı ra yon Mə də niy yət Mər kə-
zi və Hey dər Əli yev Mər kə zi-
nin təş ki lat çı lı ğı ilə “XII əs rə 
sə ya hət” ad lı sər gi ke çi ri lib. 
Sər gi də Ni za mi Gən cə vi nin 
əsər lə ri əsa sın da əl iş lə ri 
nü ma yiş olu nub. Sər gi çər-
çi və sin də həm çi nin ra yon 
Mə də niy yət Mər kə zi nin 
təş kil et di yi “Xəm sə” on-
layn rəsm mü sa bi qə si nin 
qa lib lə ri dip lom lar la təl-
tif edi lib. 

nin təş ki lat çı lı ğı ilə “XII əs rə 
sə ya hət” ad lı sər gi ke çi ri lib. 
Sər gi də Ni za mi Gən cə vi nin 
əsər lə ri əsa sın da əl iş lə ri 
nü ma yiş olu nub. Sər gi çər-
çi və sin də həm çi nin ra yon 
Mə də niy yət Mər kə zi nin 
təş kil et di yi “Xəm sə” on-
layn rəsm mü sa bi qə si nin 
qa lib lə ri dip lom lar la təl-

Şüşəyə öncə sən vurma daş-kəsək,
Qırılsa, çətindir onu düzəltmək. 

“İskəndərnamə” (“Şərəfnamə”)

Hər kəs ki zülm üçün qılıncı aldı,
Qantökən şir kimi pəncəsiz qaldı.

“Xosrov və Şirin”
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L
ən kə ran Re gional Mə-
də niy yət İda rə si (RMİ) 
Q.Və li yev adı na Lən kə-
ran şə hər Mə də niy yət 

Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə Ni za mi Gən cə vi nin 880 
il li yi nə həsr olun muş “Hər 
mis ram söy lə yər: bur da, 
bur da dır” ad lı teatr laş dı rıl-
mış ədə bi-bə dii kom po zi si-
ya təq dim edi lib. 

Mər kə zin əmək daş la rı nın “Va-
qif” dram trup pa sı nın Meh di 
Hü sey nin “Ni za mi” pye si nin 
mo tiv lə ri əsa sın da ha zır la dı ğı 
kom po zi si ya da Ür gə kənd Ya ra-
dı cı lıq evi nin bə dii rəh bə ri, mü-
ğən ni El gün Əli za də və “Ay lo lo” 
rəqs qru pu nun ifa sın da mu si qi 
nöm rə lə ri iz lə yi ci lə rin ma ra ğı na 
sə bəb olub. Təd bir çər çi və sin də 
şə hər Mər kə zi Ki tab xa na sı Uşaq 
şö bə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə ki tab 
sər gi si də təş kil olu nub. 

Son da re gional ida rə nin rəisi Şa-
hin Şah ba zov çı xış edə rək kom po-
zi si ya nın ər sə yə gəl mə sin də zəh-
mə ti olan la ra tə şək kü rü nü bil di rib, 
kol lek ti və uğur lar ar zu la yıb. 

***
Lən kə ran şə hər Hey dər 

Əli yev Mər kə zin də ta nın-
mış pe da qoq və ədə biy yat-
şü nas, Azər bay can SSR-in 
ilk mə də niy yət na zi ri ol muş 

Məm məd Ələk bə ro vun 
(1899-1959) “Ni za mi Gən-

cə vi və Azər bay can xalq 

ya ra dı cı lı ğı” mo noq ra fi  ya sı nın 
təq di ma tı ke çi ri lib. Mər hum ali-
min na mi zəd lik dis ser ta si ya sı 
AMEA Mə həm məd Fü zu li adı na 
Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun do sen-
ti Əziza ğa Nə cəf za də tə rə fi n dən 
ki tab ha lın da nəşr et di ri lib. 

Təd bir də Ni za mi ya ra dı cı lı-
ğı na həsr olun muş ədə bi-bə dii 
kom po zi si ya təq dim edi lib. 

Son da Hey dər Əli yev Mər kə-
zi nin rəsm stu di ya sı nın ha zır-
la dı ğı “Ni za mi Gən cə vi əsər lə ri 
uşaq la rın gö zü ilə” ad lı sər gi yə 
ba xış ke çi ri lib. 

C.Cab bar lı adı na Lən kə ran 
şə hər 1 say lı Uşaq mu si qi mək-
tə bin də Ni za mi Gən cə vi nin 880 
il li yi mü na si bə ti lə təd bir ke çi ri-
lib. Təd bir də Ni za mi nin qə zəl lə-
ri və poema la rın dan fraq ment lər 
əsa sın da kom po zi si ya nü ma yiş 
olu nub. 

Şə hər Gənc lər və İd man İda-
rə si, Ni za mi Gən cə vi adı na Mil li 

Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi, 
Gən cə də ki Ni za mi Gən cə vi Mu-
ze yi və Ni za mi Gən cə vi məq bə-
rə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə vi-
deokonf rans ke çi ri lib. “Ni za mi 
Gən cə vi İli” çər çi və sin də təş kil 
olu nan təd bi rə Tür ki yə nin Səl cuq 
Uni ver si te ti nin pro fes so ru Ali Te-
mi zel də qo şu lub. Çı xış edən lər 
Ni za mi Gən cə vi ni bə şə riy yə tin 
bə dii fi  kir sal na mə sin də ye ni sə-
hi fə aç mış na dir şəx siy yət lər dən 
bi ri ki mi sə ciy yə lən di rib lər. Son-
ra Ba kı və Gən cə şə hər lə rin də 
yer lə şən Ni za mi Gən cə vi mu zey-
lə ri nə və Gən cə şə hə rin də ki Ni-
za mi Gən cə vi məq bə rə si nə vir-
tual sə ya hət təş kil olu nub.

***
RMİ-nin ta be li yin də fəaliy yət 

gös tə rən As ta ra ra yon Hey dər 
Əli yev Mər kə zi nin təş ki lat çı lı-
ğı ilə “Ni za mi Gən cə vi İli” da hi 
şairin bə şə riy yə tə ver di yi mi-

sil siz töh fə lə rə ye ni dən ba xış ili 
ki mi ta ri xə ya zı lır” möv zu sun da 
vi deokonf rans ke çi ri lib.

O.Ka zı mi adı na As ta ra Uşaq 
mu si qi mək tə bin də mu ğam sin-
fi  nin müəl lim və şa gird lə ri tə-
rə fi n dən mu si qi li ədə bi-bə dii 
kom po zi si ya ha zır la nıb. Mu si-
qi nin mü şa yiəti ilə Ni za mi nin 
qə zəl lə ri səs lən di ri lib, “Sir lər xə-
zi nə si” poema sın dan “Kər pic kə-
sən ki şi nin das ta nı” he ka yə ti ilə 
bağ lı səh nə cik nü ma yiş olu nub. 
Kom po zi si ya mək tə bin mu ğam 
sin fi  nin müəl li mi El ya na Məm-
mə do va nın ifa sın da “Sev gi li ca-
nan” ro man sı ilə ba şa ça tıb.

As ta ra Döv lət Rəsm Qa le re-
ya sı Ni za mi Gən cə vi nin 880 
il li yi nə həsr olun muş on layn 
rəsm mü sa bi qə si ke çi rib. Qa-
le re ya nı, ra yo nun ümum təh-
sil mək təb lə ri ni, Lən kə ran və 
Qa zax Rəs sam lıq mək təb lə ri ni 
təm sil edən 25 gən cin əl iş lə ri 
nü ma yiş et di ri lib. Pər vin Qəh-
rə man lı (As ta ra şə hər 1 nöm rə li 
or ta mək təb) I, Ay sun Cüm şü-
do va (Sə rək kənd or ta mək tə bi) 
II, Nəz rin Qəh rə man lı (As ta ra 
şə hər 1 nöm rə li or ta mək təb) III 
yer lə ri tu tub lar.

Hey dər Əli yev Mər kə zin də Ni-
za mi nin yu bi le yi nə həsr olun muş 
təd bir də mək təb li lə rin ifa sın da 
ədə bi-bə dii kom po zi si ya nü ma yiş 
et di ri lib. Son ra iş ti rak çı lar Ni za mi-
nin 880 il lik yu bi le yi  mü na si bə ti lə 
ha zır la nan sər gi ilə ta nış olub lar.

kol lek ti və uğur lar ar zu la yıb. 

Lən kə ran şə hər Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də ta nın-
mış pe da qoq və ədə biy yat-
şü nas, Azər bay can SSR-in 
ilk mə də niy yət na zi ri ol muş 

Məm məd Ələk bə ro vun 
(1899-1959) “Ni za mi Gən-

cə vi və Azər bay can xalq 
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Vurub-yıxmaqla deyil ağıllılıq, unutma,
Gücünü ədalətdən heç zaman uca tutma! 

“Sirlər xəzinəsi”

Yaxşı adamların göz yum eybinə,
Yaxşı şey öyrətməz yaman göz sənə. 

“Xosrov və Şirin”



K
ür də mir Re gional Mə də niy yət İda rə si (RMİ) Kür də mir 
ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də da hi şair və mü tə fək-
kir Ni za mi Gən cə vi nin ana dan ol ma sı nın 880 il li yi nə 
həsr edil miş təd bir ke çi ri lib. Kür də mir re gional “ASAN 

Xid mət” Mər kə zi ilə bir gə təş kil edi lən təd bir də şairin zən gin 
ya ra dı cı lı ğın dan söz açı lıb.

Kür də mir RMİ, ra yon Təh-
sil Şö bə si və AMEA-nın Ni za mi 
Gən cə vi adı na Mil li Azər bay-
can Ədə biy ya tı Mu ze yi Aran re-
gional fi  lialı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Xəm sə” mö cü zə si” ad lı bə dii 
qi raət mü sa bi qə si ke çi ri lib. Mü-
sa bi qə gənc nəs lə Ni za mi ir si ni 
də rin dən mə nim sət mək, on la rın 
bə dii qi raət qa bi liy yət lə ri ni in-
ki şaf et dir mək məq sə di lə təş kil 
olu nub. İki tur dan iba rət ol maq la 
on layn for ma da ke çi ri lən mü sa-
bi qə də ra yo nun 59 ümum təh sil 
müəs si sə si nin şa gird lə ri iş ti rak 
edib lər. Beh bud Alı yev I, Səm ra 
Mux ta ro va və Təh mi nə Hey də ro-
va II, Hə qi qət Məm mə do va, Ay-
dan Mə nə fo va və Ta ma ra Ədi lo-
va III yer lə rə la yiq gö rü lüb lər. 

Yu  bi  ley ilin  də Kür  də  mir RMİ-
nin dəs  tə  yi ilə “Ni  za  mi Gən  cə  vi -
nin poetik port  re  ti” (tər  tib  çi Ra  mil 
Əh  məd, təq  di  mat ya  zı  sı  nın müəl -
li  fi  AMEA-nın Ni  za  mi Gən  cə  vi 
adı  na Ədə  biy  yat İns  ti  tu  tu  nun 
baş el  mi iş  çi  si, pro  fes  sor Ca  van  şir 
Yu  sifl   i) və “Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin 
əsər  lə  ri  nin el va  riant  la  rı” (tər  tib  çi 
Fə  rid Hü  seyn,  təq  di  mat ya  zı  sı  nın 
müəl  li  fi  AMEA-nın Folk  lor İns -
ti  tu  tu  nun şö  bə mü  di  ri, pro  fes  sor 
Sey  fəd  din Rza  soy) ki  tab  la  rı nəşr 
olu  nub. Hər iki nəş  rin la  yi  hə rəh -
bə  ri və ön söz müəl  li  fi  re  gional 
ida  rə  nin rəisi, fəl  sə  fə üz  rə fəl  sə  fə 
dok  to  ru Faiq Xu  dan  lı  dır. “Ni  za -
mi Gən  cə  vi  nin poetik port  re  ti” 
ki  ta  bın  da XX-XXI əsr  lər  də Ni  za  mi 
Gən  cə  vi  yə it  haf olu  nan şeir  lər  ilk 
də  fə sis  tem  li şə  kil  də təq  dim edi  lir. 
“Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin əsər  lə  ri  nin el 
va  riant  la  rı” ki  ta  bın  da şairin əsər -
lə  ri  nin folk  lor  da – na  ğıl  lar  da, das -
tan  lar  da özü  nə hə  yat qa  zan  mış 
sü  jet  lə  ri top  la  nıb. Hər iki nəş rin 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yin də 
təq di ma tı ke çi ri lib.

RMİ-nin tə şəb bü sü ilə, həm çi-
nin ida rə nin əha tə et di yi beş ra-
yon (Kür də mir, İmiş li, Bey lə qan, 
Fü zu li, Xo ca vənd) üz rə müəs si-
sə lər üçün Ni za mi Gən cə vi nin 
880 il li yi mü na si bə ti lə təq di mat 
buk let lə ri çap edi lib.

***
Kür də mir RMİ-nin təş ki lat çı lı-

ğı ilə “Ni za mi Gən cə vi və Yu nus 
Əm rə ir si: ta ri xi lik və müasir lik” 
möv zu sun da də yir mi ma sa ke-
çi ri lib. Mil li Azər bay can Ədə-
biy ya tı Mu ze yi nin Aran re gional 
fi  lialın da təş kil olu nan təd bir də 
re gional ida rə nin də və ti ilə İs tan-

bul Uni ver si te ti nin müəl lim lə ri 
də iş ti rak edib lər. İmiş li ra yon 
Mə də niy yət Mər kə zi nin di rek to-
ru Sər vər Şi ri nov, xa nən də Ba xış 
Ba ba şov və tar zən Fər rux Xəm-
mə do vun ifa sın da Ni za mi Gən-
cə vi nin ya ra dı cı lı ğı əsa sın da 
ədə bi-mu si qi li proq ram təq dim 
edi lib. Re gional ida rə nin rəisi 
Faiq Xu dan lı qo naq la rı təq dim 
et dik dən son ra Mil li Azər bay can 
Ədə biy ya tı Mu ze yi Aran re gional 
fi  lialı nın mü di ri Ya qut Ba ha dur-
qı zı “Ni za mi Gən cə vi ya ra dı cı lı-
ğı nın Azər bay can mə də niy yə ti nə 
tə si ri”, İs tan bul Uni ver si te ti nin 

do sen ti Meh met Sam sak çı “Türk 
ədə biy ya tın da Yu nus Əm rə: dü-
nən və bu gün”, re gional ida rə nin 
Xo ca vənd ra yo nu üz rə baş məs-
lə hət çi si, ya zı çı-ədə biy yat şü nas 
Ra mil Əh məd “Mo dern dün ya 
ədə biy ya tın da Ni za mi Gən cə vi 
tə si ri” möv zu la rın da çı xış edib-
lər. Ya zı çı Əli sə fa Aza yev və İs-

tan bul Uni ver si te ti nin müəl li mi 
Kaan Ka pan Ni za mi Gən cə vi və 
Yu nus Əm rə ya ra dı cı lı ğı haq qın-
da fi  kir lə ri ni bö lü şüb lər. 

***
Re gional ida rə nin əha tə et di yi 

Xo ca vənd ra yon MKS-nin təş-
ki lat çı lı ğı ilə Xo ca vənd Mər kə zi 
Ki tab xa na sı nın hə yə tin də Ni za-
mi Gən cə vi nin hik mət xə zi nə si 
he sab olu nan “Xəm sə”si ni sim-
vo li zə edən beş çi nar tin gi əki lib.

İmiş li ra yon Mə də niy yət Mər-
kə zin də isə Ni za mi Gən cə vi nin 
qə zəl lə ri əsa sın da “Məc li si-üns” 

ad lı mu si qi li kom po zi si ya nü-
ma yiş olu nub. İmiş li ra yon Uşaq 
mu si qi mək tə bi nin müəl lim lə ri 
Fər rux Xəm mə dov (tar) və Ba xış 
Ba ba şo vun (xa nən də) ifa et di yi 
kom po zi si ya da Ni za mi Gən cə-
vi ob ra zın da ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zi nin di rek to ru Sər vər Şi-
ri nov çı xış edib. 

***
Bey lə qan ra yon Hey dər Əli-

yev Mər kə zin də “Ni za mi döv rü, 
ədə bi ir si və mək tə bi” ad lı təd bir 
təş kil olu nub. Təd bir də mər kə-
zin əmək daş la rı və Bey lə qan 
şə hər 4 nöm rə li tam or ta mək-
tə bin müəl lim və şa gird lə-
ri iş ti rak edib lər. Təd bi rin 
so nun da mək təb li lər da hi 
şairin şeir lə rin dən nü mu-
nə lər söy lə yib lər. Mər kə zin 
əmək da şı tə rə fi n dən ha-
zır la nan vi deoçarx nü ma-
yiş et di ri lib.

təş kil olu nub. Təd bir də mər kə-
zin əmək daş la rı və Bey lə qan 
şə hər 4 nöm rə li tam or ta mək-
tə bin müəl lim və şa gird lə-
ri iş ti rak edib lər. Təd bi rin 
so nun da mək təb li lər da hi 
şairin şeir lə rin dən nü mu-
nə lər söy lə yib lər. Mər kə zin 
əmək da şı tə rə fi n dən ha-
zır la nan vi deoçarx nü ma-
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Taxtın payəsini o qədər yüksəlt,
Yıxıldığın zaman çəkmə əziyyət. 

“Yeddi gözəl”

Bir yerdə insafdan olmasa nişan,
Quruyar istidən, çürüyər sudan.

“İskəndərnamə” (“İqbalnamə”)
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B
ər də Re gional Mə də-
niy yət İda rə si (RMİ) 
Bər də Ra yon Ta rix-Di-
yar şü nas lıq Mu ze yi və 

Sum qa yıt Poezi ya evi nin bir-
gə la yi hə si ilə Ni za mi Gən cə-
vi nin 880 il lik yu bi le yi nə həsr 
olun muş “Bər də nə gö zəl dir, 
ne cə qə şəng dir...” ad lı on layn 
ədə bi-bə dii təd bir ke çi ri lib. 
Da hi şair “İs kən dər na mə” 
poema sın da qə dim Bər də ni 
bu söz lər lə vəsf edib.

Bər də ra yon MKS-nin 3 nöm rə-
li şə hər ki tab xa na fi  lialı “Ni za mi 
ili” mü na si bə ti lə şairin bən zər siz 
mə həb bət abi də si – “Xos rov və 
Şi rin” poema sı əsa sın da  MKS-

nin Ko la yır kənd ki tab xa na fi  lialı 
“Ni za mi Gən cə vi nin qə zəl lə rin-
dən” ad lı vi deoçarx ha zır la yıb.

MKS-nin S.Vur ğun adı na Mər-
kə zi Ki tab xa na sı “Bə şə ri ide ya lar 
car çı sı” ad lı sər gi, Hü seyn bəy li 
kənd ki tab xa na fi  lialı “Ni za mi 
Gən cə vi poezi ya sı” ad lı “uca dan 
oxu saatı” təş kil edib. 

Bər də şə hər 3 nöm rə li Uşaq 
mu si qi mək tə bi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə “İs kən dər na mə” ad lı ədə bi-

mu si qi li təd bir ke çi ri lib. Çı xış 
edən lər 2021-ci ilin “Ni za-
mi ili” elan edil mə si nin öl kə 
rəh bər li yi tə rə fi n dən mil li-
mə nə vi və mə də ni də yər lə-
rə gös tə ri lən diq qə tin tə za-

hü rü ol du ğu nu bil di rib lər. 
Son ra Mu si qi mək tə bi nin 

şa gird lə ri Ni za mi nin əsər-

lə ri nə ya zıl mış ro mans lar, elə-
cə də mu ğam ifa la rın dan iba rət 
kom po zi si ya lar təq dim edib lər.

***

Tər tər ra yon Mə də niy yət Mər-
kə zi “Ni za mi Gən cə vi İli” ilə 
əla qə dar “Şərq poezi ya sı nın 
“Xəm sə” zir və si” ad lı sil si lə təd-
bir lər hə ya ta ke çi rib. La yi hə çər-
çi və sin də mər kə zin fi  lial la rın da 
müx tə lif təd bir lər təş kil olu nub. 
Ha cı qər vənd kənd Mə də niy yət 
evi nin bə dii öz fəaliy yət dər nə yi 
üzv lə ri nin Ni za mi nin “Sir lər xə-
zi nə si” poema sı əsa sın da ha zır-
la dı ğı səh nə cik sil si lə nin yad da-
qa lan təd bir lə rin dən olub.

Tər tər Ra yon Ta rix-Di yar şü nas-
lıq Mu ze yi və ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zi nin ta be li yin də olan Yu-
xa rı Sa rı ca lı kənd klu bu Ni za mi 
Gən cə vi nin 880 il li yi mü na si bə ti-
lə vi deoçarx lar ha zır la yıb lar.

***

Min gə çe vir Döv lət Dram Teat rı 
“Ni za mi Gən cə vi İli”nə töh fə ola-
raq “Xır da söh bət lər” ad lı nəq li 
ta ma şa nü ma yiş et di rib. Ni za mi-
nin “Sir lər xə zi nə si” poema sın-
dan “İki rə qib ali min he ka yə ti”, 
“Fi ri dun la cey ra nın he ka yə ti”, 
“Ha run Ər-Rə şid lə dəl lə yin he-
ka yə ti” əh va lat la rı nın səh nə re-
dak si ya sı əsa sın da ha zır la nan ta-
ma şa nın müəl li fi  teat rın re jis so ru 

Ca vid Tə vək kül dür. Mey dan 
teat rı ənə nə sin də qu ru luş ve-
ril miş ta ma şa da gənc akt yor lar 
Pa şa Sal ma nov, Tur qut Mə sim li, 
El vin Ək bər li rol alıb lar. 

Min gə çe vir şə hər şə hid F.Qa sı-
mov adı na Uşaq in cə sə nət mək-
tə bi nin for te piano müəl li mi Əs-
mər İb ra him li “Ni za mi Gən cə vi 
İli”nə həsr olun muş vi deoçarx 
ha zır la yıb.

***
Yev lax şə hər Hey dər Əli yev 

Mər kə zi, Om buds ma nın Gən cə 

Re gional Mər kə zi və Yev lax MKS-
nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Ni za-
mi Gən cə vi və in san hü quq la rı” 
möv zu sun da vi deokonf rans ke-
çi ri lib. Hey dər Əli yev Mər kə zi-
nin di rek to ru Ay gün Qa sı mo va 
Ni za mi ya ra dı cı lı ğı nın bən zər-
siz xə zi nə ol du ğu nu vur ğu la yıb. 
Om buds ma nın Gən cə Re gional 
Mər kə zi nin rəh bə ri Sə bu hi Ab ba-
sov Ni za mi əsər lə rin də in san la ra 
ve ri lən də yər dən, in san haq la rı na 
həsr olun muş beyt lər dən nü mu-
nə lər gə ti rə rək möv zu ət ra fın da 
ge niş mə lu mat ve rib. Yev lax ra-
yon MKS-nin mü dir müavi ni To-
fi q Hə sə nov, Hey dər Əli yev Mər-
kə zi nin əmək da şı Sev da Əli ye va 
və baş qa la rı Ni za mi ir sin də gənc-
li yə ve ri lən də yər dən da nı şıb lar.

Yev lax şə hər Mər kə zi Ki tab-
xa na sı Uşaq şö bə si nin əmək daş-
la rı “Ni za mi Gən cə vi İli” çər-
çi və sin də da hi şairin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı nı əks et di rən sər gi 
təş kil edib lər.

Yev lax şə hər 1 nöm rə li Uşaq 
mu si qi mək tə bi nin müəl lim lə ri 
isə “Ni za mi nin hə ya tı və li ri ka-
sı” möv zu sun da təd bir ke çi rib lər. 
Çı xış lar da da hi şairin ömür yo lu 
haq qın da mə lu mat ve ri lib, li rik 
şeir lə ri nin əhə miy yə ti vur ğu la nıb.

Yev lax şə hər Mə də niy yət Mər-
kə zi nin fi  lialı – Xa na bad kənd 
klu bu, şə hər Mər kə zi Ki tab xa-
na sı və MKS-nin Nə mər li kənd 
ki tab xa na fi  lialı Ni za mi ir si ilə 
bağ lı vi deoçarx lar ha zır la ya raq 
so sial şə bə kə lər də pay la şıb lar.

mu si qi mək tə bi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə “İs kən dər na mə” ad lı ədə bi-

mu si qi li təd bir ke çi ri lib. Çı xış 
edən lər 2021-ci ilin “Ni za-
mi ili” elan edil mə si nin öl kə 
rəh bər li yi tə rə fi n dən mil li-
mə nə vi və mə də ni də yər lə-
rə gös tə ri lən diq qə tin tə za-

hü rü ol du ğu nu bil di rib lər. 
Son ra Mu si qi mək tə bi nin 

şa gird lə ri Ni za mi nin əsər-

Dünyanı namusla olur saxlamaq,
Onunla ucalır dövlət və bayraq.

“İskəndərnamə” (“Şərəfnamə”)

Yamanlıq etməkdən uzaq ol, uzaq,
Pisliyin əvəzi pislik olacaq.

“Xosrov və Şirin”
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A
ğ daş Re gional Mə də niy yət İda rə si (RMİ) Ağ daş ra yon 
Hey dər Əli yev Mər kə zin də re gional ida rə və ARB te le-
ka na lı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Sö zün seh ri” ad lı te-
le vi zi ya mü sa bi qə si ke çi ri lib. Mü sa bi qə RMİ-nin əha tə 

et di yi Ağ daş, Göy çay, Ucar və Zər dab ra yon la rın da is te dad lı 
qi raət çi lə rin aş kar olun ma sı və ta nı dıl ma sı məq sə di lə təş kil 
edi lib.

Ta  nın  mış pe  da  qoq Bəy  lər 
Bəy  lə  rov, Ni  za  mi adı  na Mil  li 
Azər  bay  can Ədə  biy  ya  tı Mu  ze -
yi Aran re  gional fi   lialı  nın rəh -
bə  ri Ya  qut Ba  ha  dur  qı  zı və şair, 
qi  raət  çi Va  qif Ya  qu  boğ  lu  nun 
mün  sifl   i  yi ilə ke  çi  ri  lən se  çim 
tur  la  rın  da ümu  mi  lik  də 35 nə -
fər (14 yaş dan yu xa rı) iş  ti  rak -
çı  dan 12 nə  fər se  çi  lib. 7 həf  tə 
da  vam edən mü sa bi qə də bə dii 
qi raət hə vəs kar la rı öz ba ca rıq-
la rı nı nü ma yiş et di rib lər. Mün-
sifl  ər he yə ti nin qə ra rı ilə Ağ daş 
ra yo nun dan Tu ra nə Şı xə li ye va 
I, Göy çay dan İra də Məm mə-
do va II, ye nə Ağ daş dan Əf sa-
nə Dos tu ye va III yer lə rə la yiq 
gö rü lüb lər. Qa lib lə rə dip lom 
və hə diy yə lər təq dim olu nub.  
Mü sa bi qə ARB-nin  “ARB Gü-
nəş” və re gional “EL” ka nal la rı 
tə rə fi n dən ya yım la nıb.

Ağ daş ra yon Mər kə zi Ki tab-
xa na sı nın oxu za lın da Ni za mi 
Gən cə vi əsər lə ri nin qi raəti üz rə 
mü sa bi qə ke çi ri lib. Ağ daş ra-
yon Şıx lı kənd ki tab xa na sı isə 
Ni za mi Gən cə vi nin “Yed di gö-
zəl” poema sın dan “Xe yir və Şər” 
mən zum he ka yə si nin təh li li nə 
həsr olun muş təd bir təş kil edib. 

Çı xış edən lər da hi şairin bu əsər-
də or ta ya qoy du ğu hu ma nist dü-
şün cə lə rin dən söz açıb lar. 

Ağ daş Ra yon Ta rix-Di yar şü-
nas lıq Mu ze yi nin təş ki lat çı lı-
ğı ilə “Ni za mi Gən cə vi – bə şə ri 
şair” ad lı on layn təd bir ke çi ri lib. 
Təd bir də da hi Azər bay can şairi-
nin Gən cə də do ğu lub, bu ra da 
ya şa yıb-ya rat ma sı na bax ma ya-
raq, əsər lə rin də bü tün in san lı-
ğı dü şün dü rən ide ya lar or ta ya 
qoy du ğu vur ğu la nıb.

Re gional ida rə nin tə şəb bü sü 
ilə Ni za mi Gən cə vi nin Ağ daş şə-
hə rin də ki abi də si nin ət ra fın da 
tə miz lik, bər pa və ye ni dən qur-
ma iş lə ri hə ya ta ke çi ri lib.

***
Zər dab ra yon Mər kə zi Ki tab-

xa na sın da “Ni za mi Gən cə vi İli” 
ilə əla qə dar mə lu mat gü nü ke çi-
ri lib. Ra yon Mər kə zi Ki tab xa na sı 
və MKS-nin 3 say lı Kör pü kənd 
kənd ki tab xa na fi  lialı Ni za mi nin 
880 il li yi ilə bağ lı “açıq ki tab xa-
na” təş kil edib lər.

Zər dab ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də “Bə şə riy yə tin Ni-
za mi dü ha sın dan bəh rə lən mə yə 
çox bö yük eh ti ya cı var” ad lı təd-
bir ke çi ri lib. Çı xış lar da bil di ri lib 
ki, bə şə riy yət sülh, əmin-aman-
lıq içə ri sin də ya şa maq is tə yir sə, 
da hi Azər bay can mü tə fək ki ri nin 
ideal la rı na is ti nad et mə li dir. 

Zər dab şə hər Uşaq in cə sə nət 
mək tə bin də Ni za mi Gən cə vi nin 
ana dan ol ma sı nın 880 il li yi mü na-

si bə ti lə təd bir ke çi ri lib. Bil di ri lib 
ki, Ni za mi Gən cə vi Azər bay can 
ədə biy ya tı nın, mə də niy yə ti nin 
in ki şa fın da müs təs na xid mət lə ri 
olan da hi söz us ta dı dır. 

Zər dab ra yon MKS-nin 4 say-
lı şə hər ki tab xa na fi  lialı ra yo nun 
Hə sən bəy Zər da bi adı na is ti ra-
hət par kın da “Dün ya nın bir in ci-
si, Ni za mi nin “Xəm sə”si” baş lı ğı 
al tın da ki tab sər gi si təş kil edib.

***

Ucar ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zi və Kür də mir ra yon 
Hey dər Əli yev Mər kə zi nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Ni za mi Gən cə-
vi nin ya ra dı cı lı ğın da qa dın ob-

raz la rı” möv zu sun da vi deokonf-
rans ke çi ri lib. Bil di ri lib ki, sək kiz 
əsr əv və lin möv cud şərt lə ri çər-
çi və sin də Ni za mi qa dı na yük sək 
də yər ve rib, ye ri gə lən də on la rı 
baş qəh rə man sə viy yə sin də təq-
dim edib. Müəl li fi n Şi rin, Nü şa-
bə və di gər qa dın qəh rə man la rı 
öz id ra kı, mən ti qi ilə bu gün də 
oxu cu lar da rəğ bət ya ra dır. 

Ucar ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də “Ni za mi dü ha sı” 
möv zu sun da on layn qə zəl qi-
raəti mü sa bi qə si ke çi ri lib. Mü sa-
bi qə nin qa lib lə ri dip lom və hə-
diy yə lər lə təl tif olu nub lar.

***

Göy çay ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Ni-
za mi Gən cə vi dü ha sı” möv zu-

sun da də yir mi ma sa təş kil edi-
lib. Çı xış lar da Ni za mi nin tək cə 
şair de yil, müx tə lif elm lə rin bi-
li ci si olan alim, mü tə fək kir ki mi 
key fi y yət lə rin dən də söz açı lıb. 

Ra yon MKS-nin 9 say lı Mır tı 
kənd ki tab xa na fi  lialı nın təş ki lat-
çı lı ğı ilə “Ni za mi Gən cə vi İli” 
mü na si bə ti lə “açıq ki tab xa na” 
ke çi ri lib. 

Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu-
ze yin də “Bə şə ri ide ya lar 
car çı sı – Ni za mi Gən cə vi”, 
Rə sul Rza nın Ev-Mu ze-
yin də isə “Şərq in ti ba hı nın 
zir və si nə ba xış – “Ni za mi 
Gən cə vi İli” ad lı təd bir lər 
ke çi ri lib.

çı lı ğı ilə “Ni za mi Gən cə vi İli” 
mü na si bə ti lə “açıq ki tab xa na” 

Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu-
ze yin də “Bə şə ri ide ya lar 
car çı sı – Ni za mi Gən cə vi”, 
Rə sul Rza nın Ev-Mu ze-
yin də isə “Şərq in ti ba hı nın 
zir və si nə ba xış – “Ni za mi 
Gən cə vi İli” ad lı təd bir lər 

Dünyada çox ləziz, şirin meyvələr
Pis gözə uğrasa torpağa düşər.

“Leyli və Məcnun”

Bir dost ki dost ilə hey nifaq eylər,
O, demək, düşmənlə ittifaq eylər.

“Yeddi gözəl”
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B
i lə su var Re gional 
Mə də niy yət İda rə si 
(RMİ) Bi lə su var ra yon 
Mə də niy yət Mər kə zin-

də “Ni za mi ili” mü na si bə ti lə 
“Klas sik ir si miz dən” ad lı 
bə dii qi raət mü sa bi qə si ke çi-
ri lib. YAP  ra yon təş ki la tı nın 
dəs tə yi ilə ger çək lə şən mü-
sa bi qə də 1, 2 və 3-cü yer lə rin 
qa lib lə ri nə fəx ri fər man lar 
təq dim olu nub. Mə də niy yət 
Mər kə zi nin da ha bir la yi hə si 
Gənc lə rin İn ki şaf və Kar ye ra 
Mər kə zi Bi lə su var ra yon nü-
ma yən də li yi ilə bir gə ha zır-
la nan “Ni za mi Gən cə vi” ad lı 
ta ma şa olub.

Bi lə su var Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yin də “Ni za mi Gən cə vi 
İli”nə həsr edil miş sər gi təş kil 
edi lib. Sər gi də Ni za mi nin ya ra-
dı cı lı ğı nı əks et di rən to xu ma əl 
iş lə ri nü ma yiş olu nub.

***
Bi lə su var RMİ-nin ta be li yin-

də ki Neft ça la ra yon Hey dər Əli-
yev Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Gən cə li da hi” möv zu sun da on-
layn təd bir ke çi ri lib. Ra yon Ta-

rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yin də 
isə “Ni za mi Gən cə vi İli” ad lı 
sər gi təş kil edi lib. Ra yo nun 
Qə dim kənd kənd klu bu və 
Bo yat kənd Di yar şü nas lıq evi 

Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik 
yu bi le yi mü na si bə ti lə vi-

deoçarx lar ha zır la yıb lar.

***
Bi lə su var RMİ-nin əha tə et-

di yi Cəb ra yıl ra yon Bö yük 
Mər can lı kənd Uşaq in cə sə nət 
mək tə bin də Ni za mi Gən cə vi-
nin yu bi le yi ilə əla qə dar təd bir 
təş kil olu nub. Cəb ra yıl Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
müavi ni Fə ri də İba ye va nın da 
iş ti rak et di yi təd bir də müəl lim 

və şa gird lər Ni za mi nin söz lə-
ri nə ya zıl mış şeir və mu si qi lər 
ifa edib, rəsm əsər lə ri nü ma yiş 
olu nub. 

Cəb ra yıl ra yon Mə də niy yət 
evi və İ.Ta hi rov adı na Meh di li 
kənd tam or ta mək tə bi nin müəl-
lim və şa gird lə ri nin iş ti ra kı ilə 
ke çi ri lən təd bir də mə də niy yət 
evi əmək daş la rı nın əl iş lə rin dən 
iba rət sər gi nü ma yiş et di ri lib.

Cəb ra yıl ra yon Mər kə zi Ki tab-
xa na sı “Bö yük Azər bay can şairi 
və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə-
vi” ad lı ki tab sər gi si təş kil edib. 

Təd bir də ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti nin baş çı sı Ka mal Hə sə nov, 
ümum təh sil mək təb lə ri nin pe-
da qo ji kol lek tiv lə ri, ic ti maiy yət 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər. 
Ki tab xa na qar şı sın da təş kil edil-
miş sər gi də Ni za mi nin hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı nı əks et di rən ki-
tab lar nü ma yiş olu nub. Bö yük 
Mər can lı kənd Uşaq in cə sə nət 
mək tə bi xa nən də lə ri nin ifa sın-
da Ni za mi nin şeir lə ri əsa sın da 
mu si qi li kom po zi si ya nü ma yiş 
et di ri lib.

*** 

Sal yan Döv lət Rəsm Qa le re ya-
sın da “Ni za mi Gən cə vi ya ra dı cı-
lı ğı gənc rəs sam la rın fır ça sın da” 
ad lı rəsm mü sa bi qə si ke çi ri lib. 
Mü sa bi qə yə re gional ida rə nin 
əha tə et di yi ra yon lar dan 34 gənc 
rəs sam qa tı lıb. On lar 3 saat müd-
də tin də can lı ola raq Ni za mi ya-
ra dı cı lı ğı üz rə əsər lər çə kib lər. 

Rəsm lər mün sifl  ər tə rə fi n dən 
qiy mət lən di ri lib, qa lib lər mü ka-
fat lan dı rı lıb. 

Sal yan ra yon Mə də niy yət Mər-
kə zin də “Ni za mi Gən cə vi İli” 
mü na si bə ti lə ke çi ri lən təd bir də 
şairin ya ra dı cı lı ğın dan, dün ya 
ədə biy ya tı nın in ki şa fı na ver di yi 
töh fə lər dən söz açı lıb. Ni za mi-
nin qə zəl lə ri səs lən di ri lib, kom-
po zi si ya lar nü ma yiş et di ri lib.

Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
Ni za mi Gən cə vi nin 880 il li yi 
mü na si bə ti lə sər gi təş kil olu-
nub. Sər gi nin açı lı şın da ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Se-
vin dik Hə tə mov, Mil li Məc li sin 
de pu ta tı Ja lə Əh mə do va və Bi-
lə su var RMİ-nin rəisi Əli sul tan 
Sa dı xov iş ti rak edib lər. Sər gi də 
hey kəl tə raş Rauf İb ra hi mov, 
rəs sam lar Ər ki naz Sal man za də, 
Sə riy yə Ya rı ye va, Fa ti mə Əli ye-
va, Tu ran xa nım Ca va do va və 
Vü sa lə Kə rim za də nin əl iş lə ri 
nü ma yiş olu nub. Hey dər Əli-
yev Mər kə zi tə rə fi n dən ke çi ri-
lən şeir qi raəti mü sa bi qə sin də 
isə 20-yə ya xın mək təb li iş ti rak 
edib.

Ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yin də “Ni za mi Gən cə vi 
və mu zey lər” baş lı ğı al tın da də-
yir mi ma sa, “Yed di gö zəl” ad lı 
“na ğıl ax şa mı”, “Ni za mi nin sü-
jet və ob raz la rı” baş lı ğı ilə ədə-
biy yat çı lar la gö rüş və “Sir lər 
xə zi nə si” baş lı ğı al tın da mək-
təb li lər ara sın da bi lik ya rış ma sı 
ke çi ri lib.

yev Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Gən cə li da hi” möv zu sun da on-
layn təd bir ke çi ri lib. Ra yon Ta-

rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yin də 
isə “Ni za mi Gən cə vi İli” ad lı 
sər gi təş kil edi lib. Ra yo nun 
Qə dim kənd kənd klu bu və 
Bo yat kənd Di yar şü nas lıq evi 

Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik 
yu bi le yi mü na si bə ti lə vi-

deoçarx lar ha zır la yıb lar.

Bazarın rəvacdır yaxşı işlərlə,
Kasadlıqda qoyma dostunu belə.

“Xosrov və Şirin”

Özünə ölüncə özün ol qonaq,
Ağac ol, özündən doğur qol-budaq. 

“İskəndərnamə” (“Şərəfnamə”)
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A
ğs ta fa Re gional Mə də-
niy yət İda rə si (RMİ) 
Ağs ta fa ra yon Hey-
dər Əli yev Mər kə zi 

və ra yon Mər kəz ləş di ril-
miş Ki tab xa na Sis te mi nin 
(MKS) bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Bə şə ri ide ya lar car çı sı” 
möv zu sun da də yir mi ma sa 
ke çi ri lib. Ağs ta fa ra yon Mə-
də niy yət Mər kə zi, elə cə də 
Bö yük Kə sik kənd Mə də-
niy yət evi, Kol xəl fə li, Pi ri li, 
Mol la Cə fər li, Xıl xı na kənd 
klub la rı Ni za mi Gən cə vi-
nin 880 il lik yu bi le yi nə həsr 
olun muş on layn təd bir lər 
ke çi rib lər. MKS-nin fi  lial-
la rı, ra yon Ta rix-Di yar şü-
nas lıq Mu ze yi də da hi şairə 
həsr olun muş  on layn təd-
bir lər təş kil edib lər.

Ağs ta fa Döv lət Rəsm Qa le re-
ya sın da rəsm dər nə yi şa gird-
lə ri nin əl iş lə rin dən iba rət “Ni-
za mi Gən cə vi əsər lə ri gənc lə rin 
gö zü ilə” ad lı sər gi təş kil edi lib. 
Qa le re ya və ra yon MKS-nin bir-
gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən təd-
bir də isə şairin poetik qüd rə tin-
dən, əsər lə rin dən söz açı lıb.

***

Ağs ta fa RMİ-nin əha tə et di-
yi To vuz ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zi nin, To vuz ra yon Azər-
bay can Aşıq Sə nə ti Döv lət Mu-
ze yi nin, Düz Qı rıq lı kənd Uşaq 
mu si qi mək tə bi nin təş ki lat çı lı ğı 

ilə Ni za mi ir si nə həsr olun muş 
on layn təd bir lər ke çi ri lib.

Ra yon Döv lət Rəsm Qa le re-
ya sı tə rə fi n dən “Ni za mi Gən-
cə vi ya ra dı cı lı ğı gənc lə rin gö zü 
ilə” ad lı dər nək üzv lə ri nin əl 
iş lə rin dən iba rət vir tual rəsm 
sər gi si təş kil olu nub. To vuz ra-
yon MKS-nin Mər kə zi Ki tab xa-
na sı nın Uşaq şö bə si “Ni za mi 
nə si hət lə ri” ad lı təd bir təş kil 
edib. Aşıq Ə.Cə fə rov adı na To-
vuz ra yon Mə də niy yət Mər kə-
zi nin təş ki lat çı lı ğı və fi  lial la rın 
iş ti ra kı ilə “Hər kə la mın bir 
mək təb dir” ad lı on layn təd bir 
ke çi ri lib.

***

Qa zax ra yon Hey dər Əli-
yev Mər kə zi və Qa zax Döv lət 
Rəsm Qa le re ya sı nın bir gə təş-
ki lat çı lı ğı ilə “Ni za mi Gən cə vi 
poema la rı rəsm lər də” möv zu-
sun da on layn rəsm mü sa bi qə si 

ke çi ri lib. Ye ni yet mə və gənc lər 
çək dik lə ri 20-yə ya xın əl işi-
ni mü sa bi qə yə təq dim edib lər. 
Qa lib lə rə dip lom lar təq dim 
olu nub.

Ra yon Hey dər Əli yev Mər-
kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Ni za-
mi ir si nin təd qi qin də və təb li-
ğin də Hey dər Əli ye vin əvəz siz 
xid mət lə ri” ad lı təd bir ke çi ri-
lib. Mər kə zin di rek to ru Cey-
hu nə Hü sey no va və di gər çı xış 
edən lər ulu ön də rin res pub-
li ka mı za rəh bər li yi döv rün də 
da hi  şairin 840 il li yi nin yük-
sək sə viy yə də qeyd olun ma sı, 
“Ni za mi” fil mi nin çə kil mə si, 
Ni za mi məq bə rə si nin tə mi ri, 
“Xəm sə”nin ye ni tər cü mə və 
nə fis tər tib də nəşr edil mə si, 
Ba kı da met ro stan si ya la rın dan 
bi ri nə şairin adı nın ve ril mə si 
ba rə də söh bət açı lıb.

Qa zax Döv lət Rəsm Qa le re-
ya sı və ra yon Gənc lər və İd man 
İda rə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Ni za mi Gən cə vi ya ra dı cı lı-
ğı gənc rəs sam la rın fır ça sı ilə” 
baş lı ğı al tın da rəsm mü sa bi qə-
si ke çi ri lib. Mü sa bi qə də Eş qin 
Qu li yev I, Ema Car çı lı II, Ru hin 
Xas məm mə dov və Zül fü qar Ab-
dul la yev III yer lə rə la yiq gö rü-
lüb lər.

Qa zax ra yon MKS-nin təş ki-
lat çı lı ğı ilə E.Hü sey nov adı na 
Mər kə zi Ki tab xa na və fi  lial la rı 
şairin “Sir lər xə zi nə si” poema-
sı nın on layn mü za ki rə si ni ke-
çi rib. 

Ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yin də “Ni za mi Gən cə vi 

və Şərq də in ti bah” ad lı təd bir 
təş kil olu nub. M.P.Va qif və 
M.V.Vi da di nin Xa ti rə Mu ze yi 
və ra yon mə də niy yət müəs si-
sə lə ri əmək daş la rı nın iş ti rak 
et di yi təd bir də Ni za mi ya ra-
dı cı lı ğı nın Şərq də ədə bi-mə-
də ni dü şün cə nin in ki şa fı-
na ver di yi töh fə lər dən söz 
açı lıb. Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yin də ger çək lə şən 
“Ni za mi Gən cə vi nin li ri-
ka sı” möv zu sun da də yir-
mi ma sa da isə şairin zən-
gin ya ra dı cı lı ğı nın çox 
az his sə si ni təş kil edən 
li ri ka sı nın ide ya-bə dii 
də yə ri vur ğu la nıb.

də ni dü şün cə nin in ki şa fı-
na ver di yi töh fə lər dən söz 
açı lıb. Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yin də ger çək lə şən 
“Ni za mi Gən cə vi nin li ri-
ka sı” möv zu sun da də yir-
mi ma sa da isə şairin zən-
gin ya ra dı cı lı ğı nın çox 
az his sə si ni təş kil edən 
li ri ka sı nın ide ya-bə dii 

Yaşa ki, dünyaya işıq verəsən,
Torpağa göz dikmə ilan kimi sən.

“Leyli və Məcnun”

Hünər ardınca qoş, xalqa hünər saç,
Qapılar bağlama, ər ol, qapı aç.

“Yeddi gözəl”
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Ş
əm kir Re gional Mə də-
niy yət İda rə si nin (RMİ) 
Şəm kir ra yon Hey dər 
Əli yev Mər kə zi və ra yon 

Təh sil şö bə si nin bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə “Ni za mi Gən cə vi 
– 880” ad lı şeir qi raəti mü-
sa bi qə si ke çi ri lib. Mər kə zin 
qa le re ya za lın da Ni za mi 
ir si nə həsr olu nan ki tab lar 
və şa gird lər tə rə fi n dən çə kil-
miş rəsm əsər lə rin dən iba rət 
sər gi təş kil olu nub.

Hey dər Əli yev Mər kə zi nin təş-
ki lat çı lı ğı, ra yon Mər kəz ləş di ril-
miş Ki tab xa na Sis te mi (MKS), 
Daş kə sən Ra yon Ta rix-Di yar şü-
nas lıq Mu ze yi, Gən cə Hey dər 
Əli yev Mər kə zi əmək daş la rı nın 
iş ti ra kı ilə “Da hi Azər bay can 
şairi Ni za mi Gən cə vi nin 880 il li-
yi” baş lı ğı al tın da vi deokonf rans 
ke çi ri lib. 

Şəm kir ra yon MKS-nin Mər-
kə zi Ki tab xa na sı və fi  lial la rın da 
“Ni za mi Gən cə vi İli” mü na si-
bə ti lə “Bə dii söz xə zi nə si nin in-
ci si”, “Şər qin fe no men şairi”, 

“Əsr lə rə ya di gar qal mış ad”, 
“Sön məz gü nə şin hik mət dər-
ya sı”, “Bə şə ri ide ya lar car çı sı”, 

“Poezi ya mı zın sön məz gü-
nə şi”, “Ni za mi ir si və bə şə ri 
də yər lər” və di gər möv zu-
lar da sər gi lər, ədə bi-bə dii 
ge cə lər təş kil olu nub. MKS-

nin Oxu cu la ra xid mət şö-
bə si açıq ha va da “Ni za mi 

Gən cə vi – 880” baş lıq lı ki-

tab sər gi si təş kil edib. Sər gi də 
şairin əsər lə ri nə çə kil miş rəsm 
nü mu nə lə ri də təq dim edi lib. 

Ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yin də ke çi ri lən təd bir də 
mi niatür dər nə yi nin rəh bə ri Fər-
man Hü sey nov Şərq də bu sə nə-
tin in ki şa fın da Ni za mi ir si nin 
ro lu haq qın da mə lu mat ve rib. 
Dər nək üzv lə ri da hi mü tə fək ki-
rin əsər lə ri nə həsr edil miş mi-
niatür lər çə kib lər.

***

Şəmkir RMİ Gədəbəy rayon 
Slavyanka kənd Uşaq musiqi 
məktəbində Nizami Gəncəvinin 
880 illiyi münasibətilə tədbir 
təşkil olunub. Tədbirdə dahi 
şairin həyat və yaradıcılığını 
əks etdirən rəsm lər və əsərləri 
nümayiş etdirilib. Daha sonra 
Nizaminin əsərlərinə yazılmış 
musiqilərin müşayiəti ilə kom-
pozisiyalar təqdim olunub.

***
Re gional ida rə nin Göy göl ra yo-

nu üz rə nü ma yən də li yi, Göy göl 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti və ra yon 
Təh sil şö bə si nin bir gə təş ki lat çı lı-
ğı ilə Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
Ni za mi Gən cə vi nin ana dan ol ma-
sı nın 880 il lik yu bi le yi nə həsr edil-
miş “Xəm sə mö cü zə si” ad lı rəsm 
mü sa bi qə si ke çi ri lib. Mü sa bi qə də 
ra yon ümum təh sil mək təb lə ri nin 
şa gird lə ri iş ti rak edib lər. Qa lib iş-
ti rak çı la ra fəx ri fər man və xa ti rə 
hə diy yə lə ri təq dim olu nub. 

RMİ-nin Göy göl ra yo nu üz rə 
nü ma yən də li yi “Ni za mi ili” mü-
na si bə ti lə açıq ha va da rəsm sər-
gi si təş kil edib. Nü ma yən də li yin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən da ha bir 
təd bir də Ni za mi Gən cə vi nin əsər-
lə rin dən, bö yük şairin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı na həsr olun muş ki tab-
lar dan iba rət sər gi və mək təb li lə-
rin Ni za mi nin ya ra dı cı lı ğı nı əks 
et di rən rəsm lə ri nü ma yiş et di ri lib.

Göy göl ra yon MKS-nin Oxu-
cu la ra xid mət şö bə sin də isə Ni-
za mi Gən cə vi nin 880 il lik yu bi-
le yi mü na si bə ti lə “Hər ge cəm 
ol du kə dər...” baş lı ğı al tın da 
təd bir təş kil olu nub.  MKS-nin 
şö bə lə ri tə rə fi n dən Ni za mi ya-
ra dı cı lı ğı na həsr olun muş me-
to di ki və sait və vi deoçarx lar ha-
zır la nıb. 

***
RMİ-nin ta be li yin də ki Daş kə-

sən ra yon Hey dər Əli yev Mər-
kə zi və Daş kə sən MKS-nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Ni za mi ya ra dı-
cı lı ğın da hu ma ni tar və de mok-
ra tik fi  kir lə rin in ki şa fı, in san 
haq la rı nın təb li ği və mü da fi əsi” 
möv zu sun da vi deokonf rans ke-
çi ri lib. 

Ra yon MKS-nin təş ki lat çı lı ğı, 
kənd ki tab xa na fi  lial la rı, elə cə 
də Daş kə sən ra yon S.Vur ğun 
adı na 4 say lı tam or ta mək tə bin 
şa gird lə ri nin iş ti ra kı ilə “Ni za-
mi və dün ya ədə biy ya tı” möv-
zu sun da təd bir ke çi ri lib. Çı xış-
lar da da hi Azər bay can şairi nin 

dün ya ədə bi fi k ri nə tə si rin dən 
söz açı lıb.

Daş kə sən ra yon Mə də niy-
yət Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ümum təh sil mək təb lə ri ara sın da 
bi lik ya rı şı ke çi ri lib. Ya rış da fərq-
lə nən iş ti rak çı la ra mər kəz tə rə-
fi n dən dip lom lar təq dim olu nub. 
Mər kəz həm çi nin Uşaq in cə sə nət 
mək tə bi nin şa gird lə ri ara sın da 
mu si qi mü sa bi qə si təş kil edib.

“Əsr lə rə ya di gar qal mış ad”, 
“Sön məz gü nə şin hik mət dər-
ya sı”, “Bə ş

“Poezi ya mı zın sön məz gü-
nə şi”, “Ni za mi ir si və bə şə ri 
də yər lər” və di gər möv zu-
lar da sər gi lər, ədə bi-bə dii 
ge cə lər təş kil olu nub. MKS-

nin Oxu cu la 
bə si açıq ha va da “Ni za mi 

Gən cə vi – 880” baş lıq lı ki-

Barış zamanında döyüş başlayan
Heç ağıllı adam sayılmaz, inan!

“Xosrov və Şirin”

Könlündə lovğalığa deyil, hünərə ver yol,
Hər zaman, harda olsan - hünərin ovçusu ol.

“Sirlər xəzinəsi”
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Ş
ə ki Re gional Mə də niy-
yət İda rə si nin (RMİ) 
ta be müəs si sə lə ri də 
“Ni za mi ili” çər çi və-

sin də bö yük şairin hik mət 
xə zi nə si nə bir da ha nə zər 
ye ti rib, çe şid li təd bir lər təş-
kil edib lər. 

M.F.Axund za də adı na Şə ki 
şə hər Mə də niy yət Mər kə zin də 
“Ni za mi dün ya sı na sə ya hət” 
ad lı ədə bi-bə dii kom po zi si ya 
təq dim edi lib. Mər kə zin ta be li-
yin də fəaliy yət gös tə rən Ki çik 
Dəh nə kənd Di yar şü nas lıq klu-
bun da “Söz xə zi nə si” ad lı ədə-
bi-bə dii ax şam, Şə ki kənd Folk-
lor evin də isə “Ni za mi ir si nə 
mə həb bət” ad lı mü ha zi rə təş kil 
olu nub. 

Şə ki şə hər Mər kəz ləş di ril miş 
Ki tab xa na Sis te mi nin (MKS) 
Mər kə zi Ki tab xa na sın da “Sir-
lər xə zi nə si” ad lı bi lik ya rış ma-
sı ke çi ri lib. Şə ki şə hər 4 nöm rə li 
Uşaq mu si qi mək tə bin də ke çi ri-
lən təd bir də da hi Ni za mi nin qə-
zəl lə ri nə ya zıl mış ro mans lar ifa 
olu nub, “Yed di gö zəl” poema-
sın dan “Xe yir və Şər” he ka yə ti 
səs lən di ri lib.

Bi lə cik kənd Folk lor evi və 
MKS-nin 24 say lı ki tab xa na fi -
lialı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Da hi Ni za mi nin söz dün ya sı” 
ad lı təd bir ke çi ri lib. Kənd mək-
tə bi nin şa gird lə ri Ni za mi nin 
qə zəl lə rin dən nü mu nə lər söy lə-
yib lər. 

Şə ki şə hər Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də Ni za mi Gən cə vi nin 
880 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə 
ki tab və rəsm lər dən iba rət sər gi 
ke çi ri lib. Sər gi də şairin ki tab-
la rı, “Xəm sə”yə çə kil miş mi-
niatür lər, Hey dər Əli yev Fon-
du tə rə fi n dən mər kə zə hə diy yə 
edi lən nəşr lər nü ma yiş et di ri-
lib. Şə ki Döv lət Dram Teat rı nın 
gənc akt yor la rı nın iş ti ra kı ilə 
ha zır lan mış kom po zi si ya nü-
ma yiş olu nub.

Xalq şairi Bəx ti yar Va hab za-
də nin Şə ki şə hə rin də ki ev-mu-
ze yin də Ni za mi nin yu bi le yi 
mü na si bə ti lə təd bir ke çi ri lib. 
Təd bir də Oxud kənd Əh mə diy-
yə Cəb ra yı lov adı na tam or ta 
mək tə bin şa gird lə ri nin ifa sın da 
şairin əsər lə ri əsa sın da ha zır lan-
mış səh nə cik lər təq dim olu nub.

***

Za qa ta la ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zi və Gənc lə rin İn ki şaf və 
Kar ye ra Mər kə zi Za qa ta la nü-
ma yən də li yi nin bir gə təş ki lat çı-
lı ğı ilə “Ni za mi Gən cə vi İli”nə 
həsr olun muş on layn konf rans 
ke çi ri lib. Konf rans da əla mət dar 
il çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lər dən bəhs olu nub. Hey-
dər Əli yev Mər kə zin də ke çi ri lən 
“Da hi lik zir və si – Ni za mi” ad lı 
təd bir də isə şə hər 1 say lı tam or-
ta mək tə bin şa gird lə ri nin ha zır-
la dı ğı ədə bi-bə dii kom po zi si ya 
nü ma yiş et di ri lib. 

Za qa ta la ra yon MKS “İn ci tək 
söz lər seç, dün ya bə zən sin” ad lı 
on layn şeir qi raəti mü sa bi qə si ke-
çi rib. 30-dan çox oxu cu nun iş ti rak 
et di yi mü sa bi qə də Hü rü Məm-
mə do va I, Ay tən Sü ley ma no va II, 
Gü lay Şa ba no va III yer lə rə la yiq 
gö rü lüb lər. 

***
Şə ki RMİ-nin əha tə et di yi 

Oğuz ra yon M.F.Axund za də 
adı na Mə də niy yət Mər kə zin də 

“Da hi lər lə uca lan dün ya mız” ad-
lı ədə bi-bə dii ge cə ke çi ri lib. Da hi 
şairin ya ra dı cı lı ğı nı əks et di rən 
ki tab və rəsm lər dən iba rət sər gi yə 
ba xış dan son ra “Sən siz” ro man sı 
səs lən di ri lib.  Bə dii öz fəaliy yət 
dər nək lə ri nin üzv lə ri və ra yon-
da fəaliy yət gös tə rən mə də niy yət 
klub la rı nın əmək daş la rı Ni za mi 
ya ra dı cı lı ğın dan nü mu nə lər söy-
lə yib, səh nə cik lər təq dim edib lər. 

***
Qax ra yon Mə də niy yət Mər-

kə zi nəz din də fəaliy yət gös tə rən 
İs ma yıl Da ğıs tan lı adı na Xalq 
teat rın da “Yed di gö zəl” poema-
sın dan “Xe yir və Şər” əh va la tı 
əsa sın da ta ma şa gös tə ri lib. Gül-
şad Pa şa ye va nın qu ru luş ver di yi 
ta ma şa da Xe yir ob ra zı nı Şəm səd-
din Qu li yev, Şər ob ra zı nı İb ra him 
Pa şa yev can lan dı rıb, di gər ob raz-
la rı Nə vai Əli yev, Ay dan Əh mə-
do va, Əli Yu nu sov ifa edib lər.

Mə də niy yət Mər kə zin də təş kil 
olu nan “Ni za mi xə zi nə sin dən 
in ci lər” ad lı bə dii qi raət mü-
sa bi qə sin də Mə lək Meh rab lı I, 
Şəb nəm Bay ram za də və Sə bi nə 
Bay ram lı II, Sər xan Məm məd li, 
Ay lin Mu rad lı və Ki fa yət Şə ri fo-
va III yer lə ri tu tub lar.

Qax Döv lət Kuk la Teat rı nın ya-
ra dı cı he yə ti Gən cə Döv lət Kuk la 
Teat rı nın qo na ğı olub. Qax lı akt-
yor la rın “Xe yir və Şər” ta ma şa sı 
ma raq la qar şı la nıb.

***

Ba la kən ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zi teatr se vər lə rə “İd rak 
işı ğı sön məz dir” ad lı ta ma şa 
təq dim edib. Mə də niy yət 
Mər kə zi nin bə dii rəh bə ri Tu-
ral Kə ri mo vun qu ru luş ver-
di yi ta ma şa da rol la rı mər kə-
zin “Kö nül lü lər” qru pu nun 
üzv lə ri Nu ray Əs gə ro va, 
Emil Ha cı yev və Fər had 
Əh mə dov ifa edib lər.

Ba la kən ra yon Mə də niy yət 
i teatr se vər lə rə “İd rak 

işı ğı sön məz dir” ad lı ta ma şa 
təq dim edib. Mə də niy yət 
Mər kə zi nin bə dii rəh bə ri Tu-
ral Kə ri mo vun qu ru luş ver-
di yi ta ma şa da rol la rı mər kə-
zin “Kö nül lü lər” qru pu nun 
üzv lə ri Nu ray Əs gə ro va, 
Emil Ha cı yev və Fər had 

Əlini vurmasa oda bir nəfər.
Odun istisini necə hiss edər? 

“Leyli və Məcnun”

O qədər xəbərsiz yatma hər zaman
Ki, birdən sel gəlib aşar başından.

“İskəndərnamə” (“İqbalnamə”)
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İ
s ma yıl lı Re gional Mə də-
niy yət İda rə si nin (RMİ) 
təş ki lat çı lı ğı ilə da hi Azər-
bay can şairi Ni za mi Gən cə-

vi nin 880 il li yi mü na si bə ti lə 
“İn ci tək söz lər” möv zu sun da 
təd bir ke çi ri lib. Təd bir də 
Mil li Məc li sin de pu ta tı Şa hin 
Se yid za də, İs ma yıl lı RMİ-nin 
rəisi El çin Nə cə fov, Qo bus-
tan Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın müavi ni Tə ra nə 
Gü lə li ye va və baş qa la rı çı xış 
edə rək mü tə fək kir şairin 
ya ra dı cı lı ğın dan, əsər lə ri nin 
ümum bə şə ri sə ciy yə da şı ma-
sın dan söz açıb lar. Təd bi rin 
bə dii his sə sin də in cə sə nət 
us ta la rı və Qo bus tan şə hər 
R.Beh bu dov adı na Uşaq in cə-
sə nət mək tə bi nin müəl lim və 
şa gird lə ri nin ifa sın da Ni za-
mi nin söz lə ri əsa sın da mu si qi 
nöm rə lə ri səs lən di ri lib.

İs ma yıl lı Ra yon Ta rix-Di yar-
şü nas lıq Mu ze yin də “Ni za mi 
Gən cə vi İli” ilə əla qə dar on layn 
rəsm mü sa bi qə si ke çi ri lib. Ra-
yon MKS tə rə fi n dən isə oxu cu lar 
ara sın da “Xəm sə” ad lı on layn 
şeir qi raəti mü sa bi qə si təş kil 

edi lib. 
İs ma yıl lı ra yon Hey dər 

Əli yev Mər kə zi nin əmək-
daş la rı və fəal oxu cu la rın iş-
ti ra kı ilə Ni za mi Gən cə vi nin 
“Sir lər xə zi nə si” poema sın-

dan “Kər pic kə sən ki şi nin 
das ta nı” he ka yə ti əsa sın da 

ta ma şa təq dim olu nub.

***
Ağ su ra yon Mə də niy yət Mər-

kə zin də “Ni za mi Gən cə vi İli” 
çər çi və sin də təd bir ke çi ri lib. 
Təd bir də Üze yir Ha cı bəy li nin 
şairin söz lə ri nə yaz dı ğı “Sən-
siz”, “Sev gi li ca nan” ro mans la-
rı ifa olu nub, şeir lə rin dən par-
ça lar səs lən di ri lib, əsər lə rin dən 

iba rət ki tab sər gi si nü ma yiş et-
di ri lib. 

Ağ su ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Ni-
za mi nin 880 il li yi mü na si bə ti lə 
“Dün ya ad la nan yer” ad lı rəsm 
sər gi-mü sa bi qə si ger çək lə şib. 
Hey dər Əli yev adı na park da 
açıq ha va da ke çi ri lən təd bir də 
ye ni yet mə və gənc rəsm hə vəs-
kar la rı nın 100-ə ya xın əl işi nü-
ma yiş olu nub. Fərq lə nən rəsm-
lə rin müəl lifl  ə ri dip lom la təl tif 
olu nub. 

***

Şa ma xı şə hər İn cə sə nət Təh si-
li Mər kə zin də “Ni za mi Gən cə-
vi – 880” ad lı rəsm sər gi si ke çi-
ri lib. Sər gi də da hi Azər bay can 
şairi nin əsər lə ri əsa sın da çə kil-
miş nü mu nə lər və söz us ta dı nın 
port ret lə ri nü ma yiş olu nub. 

M.Ə.Sa bi rin Ev-Mu ze yin də 
“Ni za mi dü ha sı və qa dın ob ra-
zı” möv zu sun da də yir mi ma sa 
təş kil olu nub. Ev-mu ze yi və Şa-
ma xı YAP Gənc lər Bir li yi nin bir-
gə təş ki lat çı lı ğı ilə Şa ma xı ra yon 

ümum təh sil mək təb lə ri nin şa-
gird lə ri ara sın da “Qı zıl qə ləm” 
ad lı on layn şeir mü sa bi qə si ke-
çi ri lib.

Ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yin də “Xəm sə” ad lı şeir 
qi raəti mü sa bi qə si ke çi ri lib. Mu-
ze yin əmək daş la rı tə rə fi n dən 
Şa ma xı şə hər 6 say lı tam or ta 
mək təb də “Ta rix də iz bu ra xan 
da hi şair – Ni za mi” ad lı mü ha-
zi rə oxu nub. Mu zey tə rə fi n dən 

“Söz lə ri ilə dün ya nı fəth edən 
şair” ad lı ki tab sər gi si də təş kil 
olu nub.  

Şa ma xı Döv lət Rəsm Qa le re-
ya sı “Ni za mi ili” mü na si bə ti lə 
“Öl məz sə nə tin ya şa dır sə ni”, 
“Qəlb lər də ya şa yan şair” ad lı 
sər gi lər ke çi rib. Ra yon Mər kə zi 
Ki tab xa na sın da isə “Kər pic kə-
sən ki şi nin das ta nı” ad lı bə dii 
kom po zi si ya və ki tab sər gi si təş-
kil olu nub. Şa ma xı ra yon Hey-
dər Əli yev Mər kə zin də də sər gi 
ke çi ri lib, “Ni za mi” bə dii fi l mi 
nü ma yiş et di ri lib. 

***
Qə bə lə ra yon Hey dər Əli yev 

Mər kə zi və Hey dər Əli yev adı-
na Mə də niy yət Mər kə zi nin bir-
gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Ni za mi ili” 
mü na si bə ti lə “Söz, ki tab və mü-
ta liə” ad lı təd bir ke çi ri lib. Hey-
dər Əli yev Mər kə zin də həm çi-
nin “Ni za mi – uşaq la rın gö zü 
ilə” ad lı sər gi, “Ni za mi Gən cə vi 
– “Sir lər xə zi nə si” ad lı təd bir təş-
kil olu nub. 

Qə bə lə Döv lət Rəsm Qa le re-
ya sın da təş kil edi lən “Ni za mi 
Gən cə vi – 880” ad lı sər gi də qa-
le re ya nın fon dun da sax la nı lan 
da hi şairin port ret lə ri ilə ya na-
şı, hə vəs kar rəs sam la rın əl iş lə ri 
və de ko ra tiv sə nət nü mu nə lə ri 
nü ma yiş olu nub. Qə bə lə ra yon 
MKS-də və fi  lial lar da da “Ni-
za mi ili” mü na si bə ti lə müx tə lif 
təd bir lər ke çi ri lib.

ara sın da “Xəm sə” ad lı on layn 
şeir qi raəti mü sa bi qə si təş kil 

edi lib. 
İs ma yıl lı ra yon Hey dər 

Əli yev Mər kə zi nin əmək-
daş la rı və fəal oxu cu la rın iş-
ti ra kı ilə Ni za mi Gən cə vi nin 
“Sir lər xə zi nə si” poema sın-

dan “Kər pic kə sən ki şi nin 
das ta nı” he ka yə ti əsa sın da 

ta ma şa təq dim olu nub.

Bəla görəcəksən pislik etdinsə,
Əvəz verəcəkdir dünya hər kəsə.

“Xosrov və Şirin”

Düşməni qanına qərq etmək olar,
Dostla vuruşmağın mənasımı var?  

“Leyli və Məcnun”
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A
ğ ca bə di Re gional Mə-
də niy yət İda rə si nin 
(RMİ) təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Ni za mi Gən cə vi – bü-

tün bə şə riy yə tin şairi” baş-
lı ğı al tın da təd bir ke çi ri lib. 
Təd bir də şairin bə şə ri ide ya-
la rın dan bəhs edi lib, Ni za mi 
ya ra dı cı lı ğı na dün ya alim lə ri 
tə rə fi n dən diq qət gös tə ril di-
yi vur ğu la nıb. Qeyd edi lib 
ki, müx tə lif öl kə lə rdə Ni za-
mi nin hey kəl lə ri ucal dı lıb, 
şairin əsər lə ri xa ri ci dil lə rə 
tər cü mə edi lib. 

Ağ ca bə di ra yon Hey dər Əli-
yev Mər kə zi və ra yon da fəaliy-
yət gös tə rən “Ələk” ədə bi məc-
li si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Ni za mi Gən cə vi İli”nə həsr 
olu nan vi deokonf rans ke çi ri lib. 
Çı xış edən lər şairin ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da söz açıb lar. Azər bay-
can xal qı nın bə şər mə də niy yə-
ti xə zi nə si nə bəxş et di yi bö yük 
ədə bi şəx siy yət lər dən bi ri olan 
Ni za mi Gən cə vi nin öl məz əsər-
lə ri ilə dün ya şöh rə ti qa zan dı ğı 
vur ğu la nıb.

Ağ ca bə di ra yon Hey dər Əli-
yev Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Ni za mi nin sir li xə zi nə si” möv-
zu sun da in şa ya zı mü sa bi qə si 

ke çi ri lib. Ağ ca bə di şə hər ümum-
təh sil mək təb lə ri şa gird lə ri nin 
iş ti rak et di yi mü sa bi qə də fərq-
lə nən  5 nöm rə li tam or ta mək-
təb dən Fi dan Şah ver di ye va və 
Fə ri də Ək bə ro va, 4 nöm rə li mək-
tə bin şa gir di Gü lər Ab dul la ye va 
dip lom la təl tif olu nub lar.

Ağ ca bə di ra yon Hey dər Əli-
yev Mər kə zin də Ni za mi nin 880 
il li yi nə həsr olu nan “Sö zün də 
su ki mi lə ta fə ti var” ad lı təd bir 
ke çi ri lib. Təd bir də Ni za mi hik-
mət lə rin dən, şairin sö zə ver di yi 
qiy mət dən da nı şı lıb.  

Ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yin də ya zar la rın, mə də niy-
yət müəs si sə lə ri  əmək daş la rı nın 

iş ti ra kı ilə “Ni za mi ili”ndə ədə-
bi mü hit” möv zu sun da də yir mi 
ma sa təş kil edi lib.

Ağ ca bə di ra yon MKS-nin 
əmək daş la rı və fəal oxu cu la rı Ni-
za mi Gən cə vi nin Gən cə şə hə rin-
də yer lə şən məq bə rə si ni zi ya rət 
edib lər. Məq bə rə ilə ta nış lıq dan 
son ra qo naq lar Ni za mi Gən cə vi 
Mu ze yi nə də baş çə kib lər. Gən-
cə Döv lət Ta rix-Mə də niy yət Qo-
ru ğu Ni za mi məq bə rə fi  lialı nın 
mü di ri Gül na rə İs ma yı lo va zi ya-
rət çi lə rə mü tə fək kir şairin hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı haq qın da ət rafl  ı 
mə lu mat ve rib.

***

Re gional ida rə nin əha tə et di yi 
La çın ra yon MKS-nin Pir ca han 
kənd ki tab xa na fi  lialı “Ni za mi – 
880” ad lı vi deoçarx ha zır la yıb. 
Ma te rial da şairin ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da mə lu mat və mü tə fək-
ki rin afo rizm lə rin dən nü mu nə-
lər ve ri lib.

***
Ağ ca bə di RMİ-nin ta be müəs-

si sə si olan Ağ dam ra yon Ra hib 
Məm mə dov adı na Dö yüş Şöh rə-
ti Mu ze yin də “Ni za mi Gən cə vi 
İli” mü na si bə ti lə təd bir ke çi ri lib. 
Şairin zən gin ədə bi ir sin dən söz 
açı lıb, Ni za mi Gən cə vi haq qın-
da ha zır la nan vi deo slayd nü ma-
yiş olu nub. R.Məm mə dov adı na 
Mah rız lı kənd tam or ta mək tə bi-
nin şa gird lə ri şairin şeir lə rin dən 
par ça lar söy lə yib lər. Mu zey tə rə-
fi n dən şa gird lə rə fəx ri fər man lar 
təq dim edi lib.

Ağ dam ra yon Gü lab lı kənd 
Uşaq mu si qi mək tə bi nin tar 
müəl li mi İn ti qam Ok tay lı və 
ta nın mış xa nən də, Xalq ar tis-
ti Tey yub As la no vun iş ti ra kı ilə 
Gən cə də, Ni za mi Gən cə vi nin 
məq bə rə si önün də bəs tə kar Vü-
qar Ca mal za də nin da hi söz us ta-
dı nın qə zə li nə bəs tə lə di yi mah nı 
üçün klip çə ki lib.

Qamışın hansı otdan baxma göyərdiyinə,
Bax, gör onu şəkəri çıxardı nə ağ günə.

“Sirlər xəzinəsi”

Ciddiyyət gözləmək yüngül adamdan,
Gövhər istəməkdir arpa satandan. 
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Yurdun hər yerində hikmət şəfəqi 
AMEA-nın Nax çı van Böl mə sin də “Xəm sə”yə da xil olan ilk 
əsər – “Sir lər xə zi nə si” poema sı və “Ni za mi nin hik mət və 
nə si hət lə ri” ki ta bı nın mü za ki rə si ke çi ri lib.  Böl mə nin səd ri, 
aka de mik İs ma yıl Ha cı yev bö yük şairin dün ya ədə biy ya tın da 
möv qe yin dən da nı şıb. Böl mə nin İn cə sə nət, Dil və Ədə biy yat 
İns ti tu tu nun şö bə mü di ri Ra miz Qa sı mo vun, fi  lo lo gi ya üz rə 
fəl sə fə dok tor la rı Fi ru din Rza yev və Ay gün Oru co va nın çı xış la-
rı din lə ni lib.

***
Nax çı van Döv lət Uni ver si te-

ti (NDU) “Şərq ədə biy ya tın da 
Ni za mi Gən cə vi ya ra dı cı lı ğı” 
möv zu sun da on layn el mi konf-
rans ke çi rib. Rek tor Elb rus İsa-

ye vin açı lış nit qin dən son ra 
NDU-nun pro fes so ru Sə da qət 
Hə sə no va “Ni za mi Gən cə vi nin 
söz dün ya sı”, Min gə çe vir Döv-
lət Uni ver si te ti nin do sen ti Es-
mi ra Cə fə ro va “Ni za mi Gən cə-

vi ya ra dı cı lı ğın da to le rant lıq və 
çox mə də niy yət li lik”, Nax çı van 
Müəl lim lər İns ti tu tu nun pro fes-
so ru Yu sif Sə fə rov “Nax çı van 
folk lo run da “Xos rov və Şi rin” 
poema sı ilə səs lə şən rə va yət lər” 
möv zu la rın da çı xış edib lər. Böl-
mə ic las la rın da AMEA-nın Ni-
za mi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu, 
Z.Bün ya dov adı na Şərq şü nas lıq 
İns ti tu tu, Fəl sə fə və So siolo gi-
ya İns ti tu tu, Azər bay can Döv lət 
Rəs sam lıq Aka de mi ya sı əmək-
daş la rı nın mə ru zə lə ri din lə ni lib.

***
Nax çı van MR Ali Məc li si nin 

Nax çı van şü nas lıq Mər kə zi və 
mux tar res pub li ka Ya zı çı lar Bir-
li yi Ni za mi nin “Sir lər xə zi nə si” 
poema sı nın mü za ki rə si ni ke çi rib. 
Təd bi ri mər kə zin el mi ka ti bi 
Ni had Tar ver di yev açıb. NMR 
Ya zı çı lar Bir li yi nin səd ri, şair 
Asim Ya di gar, AMEA Nax-
çı van Böl mə si İn cə sə nət, 
Dil və Ədə biy yat İns ti tu tu, 
Folk lor şü nas lıq şö bə si nin 
mü di ri, fi  lo lo gi ya üz rə fəl-
sə fə dok to ru El xan Məm-
mə dov və baş qa la rı nın 
çı xış la rı din lə ni lib.
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1141 – Cə ma ləd din İl yas ibn 
Yu sif Ni za mi Gən cə vi Azər bay-
ca nın Gən cə şə hə rin də do ğu lub 
və 68 il lik öm rü nü bu şə hər də 
ya şa yıb.

1169 – Dər bənd hökm da rı Ni-
za mi ni öz sa ra yı na cəlb et mək 
üçün ona Afaq ad lı bir kə niz 
gön də rib. 

1174 – Şairin Afaq dan Mə həm-
məd ad lı bir oğ lu olub. 

1175 – “Xəm sə”nin ilk ki ta bı 
olan “Sir lər xə zi nə si” poema sı nı 
ta mam la yıb. 

1179 – Şairin hə yat yol da şı və-
fat edib və o, ikin ci də fə Göv hər 
ad lı bir qa dın la ev lə nib. 

1180 – “Xos rov və Şi rin” 
poema sı nı bi ti rib, Azər bay can 
Ata bəy lər döv lə ti nin hökm da rı  
Mə həm məd Ca han Pəh lə va na 
hə diy yə gön də rib. 

1186 – Mə həm məd Ca han Pəh-
lə va nın ölü mün dən son ra onun 
ye ri nə keç miş Qı zıl Ars lan Ni za-
mi ilə gö rüş mək üçün Gən cə yə 
gə lib. 

1188 – “Xəm sə”nin üçün cü ki-
ta bı – “Ley li və Məc nun” poema-
sı nı ya zıb. 

1197 – Ma ra ğa ha ki mi Ağ sun-
qur Kör pə Ars la na it haf et di yi 
“Yed di gö zəl” poema sı nı ta-
mam la yıb. 

1203 – “Xəm sə”nin so nun cu 
poema sı nı – ya ra dı cı lı ğı nın ən 
uca zir və si sa yı lan “İs kən dər na-
mə”ni bi ti rib.

1209 – Gən cə şə hə rin də və fat 
edib. 

XIII əsr – Ni za mi nin Gən cə şə-
hə ri nin ya xın lı ğın da – Əh məd li 
kən din də dəfn olun du ğu yer də 
ağ əhəng da şın dan qə bi rüs tü tür-
bə si ti ki lib. 

XIV–XIX əsr lər – “Xəm sə”nin 
Ya xın və Or ta Şər qin müx tə-
lif şə hər lə rin də kö çü rü lən  
əl yaz ma la rı na min lər lə mi-
niatür çə ki lib. “Xəm sə”nin 
gü nü mü zə gə lib ça tan ən 
qə dim əl yaz ma sı 1318-ci ilə 

aid dir və Teh ran Uni ver si-
te ti nin ki tab xa na sın da sax-

la nı lır. Ba kı da, AMEA-nın 

Əl yaz ma lar İns ti tu tun da sax-
la nı lan nüs xə lər dən ən qə di mi 
1421-ci ilə aid dir.

1845 – Ni za mi Gən cə vi nin 
“Xəm sə”si Teh ran da daş bas ma 
üsu lu ilə çap edi lib.

1848 – “Xəm sə” Hin dis ta nın 
Bom bey şə hə rin də fars di lin də 
çap olu nub. XIX əs rin ikin ci ya-
rı sın da Teh ran da “Xəm sə”nin 
da ha bir ne çə də fə ça pı hə ya ta 
ke çi ri lib.

1860 – Bom bey də çap olu nan 
Lüt fə li bəy Azə rin “Atəş kə də” 
təz ki rə sin də (XVIII əsr də ya zı-
lıb) Ni za mi baş da ol maq la yü zə-
dək azər bay can lı ədib haq qın da 
mə lu mat top la nıb.

1891 – Ana dan ol ma sı nın 750-
ci il dö nü mün də Gən cə ya xın lı-
ğın da şairin tür bə si nin ye rin də 
məq bə rə ucal dı lıb. 

1896 – M.Te vin ko vun “Qə dim 
Ru si ya ilə Xə zər ya nı döv lət lə-
rin mü na si bət lə ri nin  Ni za mi nin 
“İs kən dər na mə” poema sın da bir 
mən bə ki mi xa rak te ris ti ka sı” ad-
lı ki ta bı Tifl  is də rus di lin də çap 
edi lib. 

1907 – Ni za mi nin “Oğ lum Mə-
həm mə də nə si hət”i M.Ha di nin 
tər cü mə sin də “Fü yu zat” jur na-
lın da nəşr edi lib. 

1909 – Mir zə Mə həm məd 
Axund za də şair haq qın da “Şeyx 
Ni za mi” ad lı ilk ki ta bı Gən cə də 
çap et di rib. 

1932 – Şairin Gən cə də ki məq-
bə rə si üzə rin də mü vəq qə ti abi də 
qo yu lub.

1938, 25 iyun – Azər bay can KP 
MK “Bö yük Azər bay can şairi Ni-
za mi Gən cə vi nin ana dan ol ma sı-

nın 800 il li yi nin bay ram edil mə si 
haq qın da” qə rar qə bul edib. 

1939, 1 no yabr – Azər bay-
can SSR XKS tə rə fi n dən “Bö yük 
Azər bay can şairi Ni za mi Gən-
cə vi nin ana dan ol ma sı nın 800 
il li yi nə həsr edi lən daimi sər gi 
(ev-mu zey) təş kil et mək haq qın-
da” qə rar qə bul edi lib. Hə min il 
Ni za mi nin “Şeir lər” ki ta bı nəşr 
edi lib. 

1940 – Mosk va da Ni za mi yə 
həsr edil miş el mi ses si ya təş kil 
olu nub. Ni za mi əsər lə ri nin tər-
cü mə si üz rə Ba kı da ümu mitt  i-
faq mü şa vi rə si ke çi ri lib. “Xəm-
sə”yə da xil olan poema lar ilk 
də fə Azər bay can di li nə tər cü mə 
olu na raq nəşr edi lib.

1941, 29 ap rel – Azər bay can 
KP MK Bü ro su şairin 800 il lik 
yu bi le yi nin ke çi ril mə si (1941-ci 
il 16 okt yabr ta ri xin də) ilə bağ lı 
qə rar qə bul edib. Hə min il SS Rİ 
EA Azər bay can Fi lialı Ni za mi 
adı na Dil və Ədə biy yat İns ti tu-
tu nun ha zır la dı ğı “Ni za mi li ri-
ka sı” ki ta bı çap dan çı xıb.

1941, 17 okt yabr – Ni za mi-
nin 800 il lik yu bi le yi mü ha ri bə 
şə raitin də Sankt-Pe ter burq da, 
Döv lət Er mi ta jın da qeyd edi-
lib. 

1945 – Ba kı da Ni za mi Mu ze yi-
nin açı lı şı olub. Son ra lar Ni za mi 
Gən cə vi adı na Azər bay can Ədə-
biy ya tı Mu ze yi ki mi fəaliy yət 
gös tər mə yə baş la yıb.

1947 – Ni za mi Gən cə vi nin 800 
il lik yu bi le yi döv lət sə viy yə sin-
də (Azər bay can və SS Rİ miq ya-
sın da) tən tə nə li şə kil də, sil si lə 
təd bir lər lə qeyd edi lib. Gən cə də 
qə dim məq bə rə nin ye rin də daş 
məq bə rə in şa edi lib, şairin abi-
də si ucal dı lıb (hey kəl tə raş Fuad 

Əb dür rəh ma nov), Mosk va da 
SSRİ Elm lər Aka de mi ya sı və So-
vet Ya zı çı la rı İtt  i fa qı nın Ni za mi 
Gən cə vi nin 800 il li yi ilə bağ lı 
tən tə nə li ic la sı, Sankt-Pe ter burq-
da, elə cə də Gür cüs tan, Öz bə kis-
tan, Er mə nis tan, Türk mə nis tan, 
Lat vi ya və di gər res pub li ka lar da 
yu bi ley təd bir lə ri ke çi ri lib.

1949 – Ba kı da, Ni za mi Mu ze yi 
qar şı sın da şairin abi də si (müəl-
li fi  Fuad Əb dür rəh ma nov, me-
mar lar Mi ka yıl Hü sey nov və Sa-
dıq Da da şov) qo yu lub. 

1976, 31 de kabr – Ba kı Met ro-
po li te ni nin “Ni za mi” stan si ya sı 
is ti fa də yə ve ri lib. 

1979 – Azər bay can KP MK 
“Azər bay ca nın bö yük şairi və 
mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin 
ədə bi ir si nin öy rə nil mə si ni, nəş-
ri ni və təb li ği ni yax şı laş dır maq 
təd bir lə ri haq qın da” qə rar qə bul 
edib. Azər bay can da ənə nə vi Ni-
za mi Poezi ya Gün lə ri ke çi ril mə-
yə baş la nıb. 

bə si ti ki lib. 
XIV–XIX əsr lər
Ya xın və Or ta Şər qin müx tə-
lif şə hər lə rin də kö çü rü lən  
əl yaz ma la rı na min lər lə mi-
niatür çə ki lib. “Xəm sə”nin 
gü nü mü zə gə lib ça tan ən 
qə dim əl yaz ma sı 1318-ci ilə 

aid dir və Teh ran Uni ver si-
te ti nin ki tab xa na sın da sax-

la nı lır. Ba kı da, AMEA-nın 

İstəyirsən evin salamat qala,
Evə yad adamı buraxma əsla.

“Xosrov və Şirin”

Öz qəbiləsinə asi olan şəxs
Onunla bir yerdə yaşaya bilməz. 

“Leyli və Məcnun”

Nizami Gəncəvi: özü və irsi illərdə
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Hər kəs zor göstərsə işində əgər,
İşinin nizamı pozulub gedər.

“Yeddi gözəl”

Madam ki, sülh ilə göyərər dilək,
Döyüşə at çapmaq daha nə gərək?

“İskəndərnamə” (“Şərəfnamə”)

1980 – Ba kı şə hə rin də ra yon-
lar dan bi ri nə mü tə fək kir şairin 
adı ve ri lib. 

1981 – Azər bay can KP MK Ni-
za mi Gən cə vi nin 840 il lik yu bi le-
yi nin qeyd edil mə si ba rə də qə-
rar qə bul edib. Azər bay can SSR 
Na zir lər So ve ti “Ni za mi adı na 
me dal tə sis  edil mə si haq qın da” 
qə rar qə bul edib. Ni za mi Gən cə-
vi yə həsr olun muş SS Rİ-nin poçt 
mar ka sı bu ra xı lıb. Şairin 840 il-
li yi Mosk va da, İtt  i faq lar Evi nin 
Sü tun lu Sa lo nun da tən tə nə li su-
rət də qeyd edi lib. Ba kı da, Le nin 
adı na Sa ray da tən tə nə li yu bi ley 
təd bi ri ke çi ri lib.  

1982 – “Azər bay can fi lm” Ki-
nos tu di ya sın da “Ni za mi” bə-
dii fi l mi (sse na ri müəl lifl  ə ri İsa 
Hü sey nov, El dar Qu li yev, qu-
ru luş çu re jis sor El dar Qu li yev, 
qu ru luş çu ope ra tor Arif Nə ri-
man bə yov, qu ru luş çu rəs sam 
Ma yis Ağa bə yov, bəs tə kar Qa ra 
Qa ra yev, baş ro lun ifa çı sı Müs-
lüm Ma qo ma yev) çə ki lib.

1990 – Azər bay can KP MK 
“Ni za mi Gən cə vi nin ana dan ol-
ma sı nın 850 il li yi haq qın da” qə-
rar qə bul edib. 

1991 – SS Rİ Mə də niy yət Na-
zir li yi nin “Ni za mi Gən cə vi nin 
ana dan ol ma sı nın 850 il li yi qar-
şı sın da yu bi ley təd bir lə ri ke çi ril-
mə si haq qın da” əm ri im za la nıb. 
Mosk va da Ni za mi Gən cə vi nin 
abi də si nin açı lı şı olub. 850 il lik 
yu bi ley mü na si bə ti lə SS Rİ-nin 1 
rubl yu bi ley mo ne ta sı bu ra xı lıb. 
Təb riz Uni ver si te tin də Ni za mi-
nin 850 il lik yu bi le yi nə həsr olun-
muş bey nəl xalq el mi konf rans 
ke çi ri lib.

1992 – Tür ki yə nin pay tax tı An-
ka ra da “Azər bay can şairi Ni za mi 
Gən cə vi sim po ziumu” ke çi ri lib. 

1993 – Azər bay can Mil li Ban-
kı Ni za mi Gən cə vi nin port re ti 
həkk olun muş 500 ma nat lıq əs-
gi na sı tə da vü lə bu ra xıb. 

1996 – Lük sem burq da Ru-
si ya Fe de ra si ya sı Sə fir li yi nin 
əra zi sin də Ni za mi Gən cə vi nin 
abi də si ucal dı lıb. Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
Hey dər Əli yev açı lış da çı xış 
edib. 

1998 – Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti Hey dər Əli-
yev “Ni za mi Gən cə vi nin Sankt-
Pe ter burq şə hə rin də abi də si nin 
qo yul ma sı haq qın da” sə rən cam 
im za la yıb. 

2002, 9 iyun – Ru si ya nın Sankt-
Pe ter burq şə hə rin də Ni za mi Gən-
cə vi nin abi də si nin açı lı şı ke çi ri lib. 
Mə ra sim də Azər bay can və Ru si-
ya pre zi dent lə ri Hey dər Əli yev 
və Vla di mir Pu tin iş ti rak edib lər.

2004, 23 mart – Daş kənd də 
Azər bay can və Öz bə kis tan pre-
zi dent lə ri İl ham Əli yev və İs lam 
Kə ri mo vun iş ti ra kı ilə Ni za mi 
Gən cə vi nin büs tü nün açı lış mə-
ra si mi olub.

2005 - Mol do va nın pay tax tı Ki-
şi neuda Ni za mi Gən cə vi nin abi-
də si ucal dı lıb. Pre zi dent İl ham 
Əli yev və Mol do va nın döv lət 
baş çı sı Vla di mir Vo ro nin açı lış 
mə ra si min də iş ti rak edib lər.

2006 – Şairin Gən cə şə hə rin də-
ki məq bə rə si və ət ra fın da kı park 
ye ni dən qu ru lub. 

2008 – Ni za mi Gən cə vi nin xa-
ti rə si nə həsr olun muş 100 ma nat 
də yə rin də qı zıl xa ti rə sik kə lə ri 
tə da vü lə bu ra xı lıb. 

2010 – UNES CO-nun Mər kə-
zi Asi ya Araş dır ma la rı İns ti tu tu 
Sə mər qənd də “Ni za mi və Nə vai: 
ta ri xi və mə də ni əla qə lər” möv-
zu sun da bey nəl xalq el mi konf-
rans ke çi rib. 

2011, 23 dekabr – Pre zi dent 
İl ham Əli yev “Da hi Azər bay-
can şairi və mü tə fək ki ri Ni za mi 
Gən cə vi nin 870 il lik yu bi le yi nin 
ke çi ril mə si haq qın da” sə rən cam 
im za la yıb. 

2012 – Ni za mi Gən cə vi nin 870 
il lik yu bi le yi nə həsr olun muş 
“Ni za mi gün lə ri” ad lı sil si lə  təd-
bir lər ke çi ri lib. Azər bay can Mil li 
Ki tab xa na sı tə rə fi n dən ilk də fə 
ola raq “Ni za mi Gən cə vi” fun da-
men tal bib lioq ra fi  ya sı nəşr edi lib. 
İta li ya nın Ro ma şə hə rin də da hi 
şairin abi də si nin açı lı şı (20 ap rel) 
olub. Azər bay ca nın bi rin ci xa nı-
mı Meh ri ban Əli ye va mə ra sim-
də iş ti rak edib. Pre zi dent İl ham 

Əli yev Gən cə də “Xəm sə” abi də- 
komp lek si nin və Ni za mi nin hey-
kə li nin açı lı şın da iş ti rak edib. 

2013 – Oks ford Uni ver si te ti (Bö-
yük Bri ta ni ya) nəz din də Ni za mi 
Gən cə vi adı na Azər bay can şü nas-
lıq və Qaf qaz şü nas lıq Mər kə zi 
ya ra dı lıb. Mər kəz bö yük mü tə fək-
ki rin ir si nin təb li ği ilə bağ lı nəşr 
la yi hə lə ri hə ya ta ke çi rir.

2014 – Pre zi dent İl ham Əli yev 
Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə-
yi ilə Gən cə də in şa olu nan Ni za-
mi Gən cə vi Mu ze yi nin açı lı şın da 
(21 yan var) iş ti rak edib. Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Ni za mi 

Gən cə vi adı na Qı zıl me da lı tə sis 
(Azər bay can Res pub li ka sı nın 
2014-cü il 16 may ta rix li Qa nu nu 
ilə) edi lib. Azər bay can Res pub li-
ka sı Pre zi den ti nin 27 iyun 2014-
cü il ta rix li Fər ma nı ilə Ni za mi 
Gən cə vi adı na Qı zıl me dal ilə 
təl tif et mək sə la hiy yə ti AMEA 
Rə ya sət He yə ti nə ve ri lib.

2018 – Gən cə nin Ha cı kənd qə-
sə bə sin də “Ni za mi Gən cə vi: xə-
ləfl  ər və xə ləfl  ər par kı” is ti fa də-
yə ve ri lib. 

2019, 21 no yabr – Pre zi dent 
İlham Əli ye vin iş ti ra kı ilə Sum-
qa yıt şə hə rin də “Ni za mi” ki no-
teat rı nın ye ni bi na sı nın açı lı şı 
olub. Bi na nın qar şı sın da şairin 
hey kə li qo yu lub. 

2020, 10 fev ral – Pre zi dent 
İlham Əli yev AMEA-nın Ni za mi 
Gən cə vi adı na Mil li Azər bay can 
Ədə biy ya tı Mu ze yi nin 80 il lik 
yu bi le yi nin qeyd edil mə si haq-
qın da sə rən cam im za la yıb. 

2021, 5 yan var – Pre zi dent 
İlham Əli yev Azər bay can Res-
pub li ka sın da 2021-ci ilin “Ni-
za mi Gən cə vi İli” elan edil mə si 
haq qın da sə rən cam im za la yıb. 
“Ni za mi ili” öl kə miz də və xa-
ric də sil si lə təd bir və la yi hə-
lər lə qeyd olu nub, o cüm lə-
dən 15–26 no yabr ta ri xin də 
Ba kı da və Gən cə də Bey-
nəl xalq Ni za mi Gən cə vi 
Fes ti va lı, 24–26 no yabr da 
Ba kı da Ni za mi Gən cə vi 
Bey nəl xalq Fo ru mu ke çi-
ri lib.
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D
a hi şair və mü tə fək kir 
Ni za mi Gən cə vi Azər-
bay can xal qı nın dün ya 
ədə biy yat və mə də-

niy yə ti nə bəxş et di yi na dir 
şəx siy yət lər dən dir. Bö yük 
söz, fi  kir us ta dı nın sək kiz 
əsr ön cə ya rat dı ğı ədə bi irs 
bu gü nə qə dər ol du ğu ki mi, 
gə lə cək də də öz ide ya-bə dii 
də yə ri ni qo ru yub sax la ya caq.

Bən  zər  siz li  ri  ka  sı ilə kö  nül  lə -
ri ox  şa  yan Ni  za  mi Gən  cə  vi dün -
ya ədə  bi fi k  ri  nə öz adı  nı məhz 
“Xəm  sə” (beş  lik) ilə əbə  di həkk 
et  di  rib. Müəl  li  fi n “Beş xə  zi  nə” 
(“Pənc gənc”) ad  lan  dır  dı  ğı bu 
hik  mət top  lu  su onun ya  ra  dı  cı  lıq 
qüd  rə  ti  nin, söz-sə  nət du  yu  mu  nun 
hü  dud  suz  lu  ğu  nu gös  tər  mək  lə ya -
na  şı, ədə  bi-nə  zə  ri və for  ma, möv -
zu, ide  ya ba  xı  mın  dan Ni  za  mi  nin 
in  qi  la  bi ye  ni  li  yi ki  mi də  yər  li  dir. 
“Sir  lər xə  zi  nə  si”, “Xos  rov və Şi -
rin”, “Ley  li və Məc  nun”, “Yed  di 
gö  zəl” və “İs  kən  dər  na  mə” ad  lı 
poema-məs  nə  vi  lər bə  şə  riy  yə  ti dü -
şün  dü  rən, in  san  la  rı əda  lə  tə, sül  hə, 
bir  li  yə, xe  yir  xah  lı  ğa səs  lə  yən mü -
tə  rəq  qi ide  ya  lar məc  mu  su  dur. 

“Sir lər xə zi nə si”
“Xəm  sə”nin ilk əsə  ri “Sir  lər 

xə  zi  nə  si” (“Məx  zə  nül-əs  rar”) 
poema  sı  dır. Şairin 1175-ci il  də ya -
zıb bi  tir  di  yi əsər əru  zun sə  ri bəh -
rin  də  dir. Poema Ər  zin  can ha  ki -
mi Mə  lik Fəx  rəd  din Bəh  ram şa  ha 
həsr olu  nub.

Di  dak  tik poema jan  rı  nın ən qiy -
mət  li nü  mu  nə  lə  rin  dən he  sab olu -
nan “Sir  lər xə  zi  nə  si” 2288 beyt  dən 
iba  rət  dir. Əsə  ri ay  rı-ay  rı vaxt  lar  da 
Azər  bay  can di  li  nə Sü  ley  man Rüs -
təm, Ab  ba  sə  li Sa  rov  lu və Xə  lil 
Rza Ulu  türk tər  cü  mə edib. 

İde  ya ba  xı  mın  dan Şərq-is  lam 
dün  ya  sın  da məş  hur olan “Kə  li -
lə və Dim  nə”, “Qu  tad  qu-bi  lik”, 
“Hə  di  qə  tül-hə  qi  qə”, “Si  ya  sət -
na  mə”, “Qa  bus  na  mə”, “Çə  har 
mə  qa  lə” ki  mi əsər  lə  rə və xalq 
ya  ra  dı  cı  lı  ğı nü  mu  nə  lə  ri  nə ya -

xın olan “Sir  lər xə  zi  nə  si” 
həm də bir sı  ra xü  su  siy  yət  lə  ri 

ilə on  lar  dan fərq  lə  nir.

“Sir lər xə zi nə si” poema sı mü-
qəd di mə, 20 mə qa lət (söh bət) və 
bu mə qa lət lə ri epik löv hə lər lə əks 
et di rən 20 ki çik mən zum he ka yə-
dən iba rət dir. Bö yük şair əsə rin 
əv və lin də tov hid, mi na cat, nət ad-
lı baş lıq lar al tın da Al la hın qüd rə-
tin dən, pey ğəm bər dən söh bət açır.

Əsər də ki bir çox mə qa lə və he ka-
yə lə ri müəl li fi  dü şün dü rən prob-
lem lə rə həsr edi lib. “İn sa nın mər tə-
bə si haq qın da” bi rin ci, “Əda lət və 
in sa fı göz lə mək haq qın da” ikin ci, 
“Pad şa hın rəiy yə tə qay ğı gös tər mə-
si haq qın da” üçün cü mə qa lət lər, he-
ka yət lər dən isə “Özün dən naümid 
olub ba ğış la nan pad şa hın he ka-
yə si”, “Nu şi rə van və bay quş la rın 
söh bə ti”, “Sul tan Sən cər və qa rı”, 
“Za lım pad şah la za hi din das ta nı”, 
“Bir şah za də nin he ka yə si” və baş-
qa la rı mü tə fək kir ədi bin döv lət və 
cə miy yət mü na si bət lə ri ni, hu ma nist 
də yər lə ri əks et di rir. Da hi şair döv-
rü nün za lım hökm dar la rı nı bə zən 
axi rət lə qor xu dur. Gah da zül mün 
bu dün ya da on la ra zə rər ye ti rə cə yi-
ni xa tır la dır. Bə zən də on la rı xal qın 
qə zə bi ilə hə də lə yir...

Ni za mi nin bu poema sı da əsr lər 
ön cə dən öl kə mi zin hü dud la rın dan 
kə nar da ta nın ma ğa baş la yıb. 1786-
cı il də Hin dis tan da çap edi lən “Sə-
fi  ne yi-Asi ya yi” məc muəsi nin ikin-
ci nöm rə sin də “Sir lər xə zi nə si”nin 
iyir mi mə qa lə ti dərc edi lib. Əsər 
V.Con son tə rə fi n dən in gi lis, L.Hayn 
tə rə fi n dən isə la tın dil lə ri nə tər cü mə 
olu nub. Son ra əsər Ru si ya da işıq üzü 
gö rüb, Av ro pa da tək rar nəşr edi lib. 

“Xosrov və Şirin”
“Beş lik”də ikin ci poema olan 

“Xos rov və Şi rin” əsə ri da hi Ni-
za mi tə rə fi n dən eş qə ucal dı lan 
bən zər siz söz abi də si ki mi sə ciy-
yə lən di ri lir. Şair əsə ri Sa sa ni şa hı 
II Xos rov Pər viz (570-628) və onun 
hə yat yol daş la rın dan bi ri olan Şi-
rin haq qın da Şərq də ge niş ya yı lan 
əf sa nə əsa sın da qə lə mə alıb.

Bu əf sa nə yə ya zı lı ədə biy yat da 
ilk də fə fars şairi Fir dov si nin “Şah-
na mə”sin də qı sa şə kil də to xu nu lub. 
Ni za mi Gən cə vi isə bu möv zu ya ay-
rı ca əsər həsr edib. Müəl li fi n 1180-ci 
il də bi tir di yi poema Ata bəy Mə həm-
məd Ca han Pəh lə va na (1136-1186) 
həsr edi lib. Əsər də ey ni za man da 
Azər bay can ata bəy lə rin dən Toğ rul 
ibn Ars lan Səl cu qi və Qı zıl Ars la nın 
da ad la rı çə ki lir. 12 min 112 mis ra-
dan iba rət olan poema əruz vəz ni-
nin hə zəc bəh rin də dir. 

Bö yük şair əsər də saf mə həb bə ti 
tə rən nüm et mək lə ya na şı, onu daim 
dü şün dü rən əda lət li şah prob le mi-
nə də ge niş yer ayı rıb. Müəl lif mü-
tə rəq qi ide ya la rı nı poema da ya rat-
dı ğı Hür müz şah, Mə hin Ba nu və 
nə ha yət, Şi rin ki mi əda lət li şah ob-
raz la rı va si tə si lə ifa də edib.

Da hi şair ila hi eş qin fo nun da 
bir çox ic ti mai mət ləb lər dən bəhs 
edib. Fər ha dın Şi ri nə olan pak 
sev gi si əsa sın da əsl mə həb bə tin 
in sa nı ucalt maq qüd rə ti ni gös tə-
rib. Xos rov la Şi ri nin ma cə ra la rı 
işı ğın da isə eş qin hökm da rı də yiş-
dir mək və ka mil ləş dir mək im kan-
la rı nı is bat edib. Ma hir daş yo nan 

Fər ha dın tim sa lın da isə əmək çi in-
sa nın fə da kar ob ra zı ya ra dı lıb.

“Xos rov və Şi rin” poema sı nın 
ma raq lı və ori ji nal qu ru lu şu var. 
Əsər bü tün Or ta əsr poema la rı ki-
mi mi na cat, nət, ki ta bın ya zıl ma 
sə bə bi, Toğ rul Ars lan, Mə həm məd 
Ca han Pəh lə van və Qı zıl Ars la nın 
tə ri fi , eşq haq qın da şairin mü la hi-
zə lə ri ki mi gi riş fə sil lər lə baş la nır. 

Poema ilk də fə cü zi ix ti sar la 
Əvəz Sa dı qov tə rə fi n dən di li mi zə 
sət ri tər cü mə edi lib və 1941-ci il də 
“Azər nəşr”də çap olu nub. Əsə rin 
Azər bay can di li nə poetik tər cü mə-
si isə Xalq şairi Rə sul Rza tə rə fi n-
dən hə ya ta ke çi ri lib.

“Xos rov və Şi rin” əsə ri Şərq də mə-
həb bət poema la rı nın ya ran ma sı na 
bö yük tə sir gös tə rib. Ni za mi ədə bi 
mək tə bin dən la yi qin cə bəh rə lə nən 
XIII əs rin tür kə sil li hind şairi Əmir 
Xos rov Dəh lə vi 1298-ci il də “Şi rin və 
Xos rov”, XIV əsr də Azər bay can şairi 
Arif Ər də bi li “Fər had na mə”, gör-
kəm li öz bək şairi Əli şir Nə vai “Fər-
had və Şi rin” poema la rı nı, Xalq şairi 
Sə məd Vur ğun “Fər had və Şi rin” 
(1941) mən zum dra mı nı ya zıb lar. 

“Xos rov və Şi rin” əsə ri Or ta əsr-
lər dən üzü bə ri Şərq alə min də təs-
vi ri sə nə tin in ki şa fı na da mü hüm 
töh fə ve rib. 

“Leyli və Məcnun”

“Xəm sə”yə da xil olan üçün cü 
əsər “Ley li və Məc nun” poema sı-
dır. Be lə bir möv zu da əsər yaz ma ğı 
şair dən Şir van şah I Ax si tan (1160-
1197) xa hiş edib. Bu na bax ma ya raq 

təm, Ab  ba  sə  li Sa  rov  lu və Xə  lil 
Rza Ulu  türk tər  cü  mə edib. 

İde  ya ba  xı  mın  dan Şərq-is  lam 
dün  ya  sın  da məş  hur olan “Kə  li -
lə və Dim  nə”, “Qu  tad  qu-bi  lik”, 
“Hə  di  qə  tül-hə  qi  qə”, “Si  ya  sət -
na  mə”, “Qa  bus  na  mə”, “Çə  har 
mə  qa  lə” ki  mi əsər  lə  rə və xalq 
ya  ra  dı  cı  lı  ğı nü  mu  nə  lə  ri  nə ya -

xın olan “Sir  lər xə  zi  nə  si” 
həm də bir sı  ra xü  su  siy  yət  lə  ri 

ilə on  lar  dan fərq  lə  nir.

Az sözün incitək mənası solmaz,
Çox sözün kərpictək qiyməti olmaz.

“Leyli və Məcnun”

Heç kimsəylə yola getmirsə bir kəs,
Ona bel bağlayıb bir iş görülməz.

“Xosrov və Şirin”

Əbədiyaşar beş söz – hikmət gövhəri
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Bərk daşlar içində gizlənər gövhər,
Gövhər çətinliklə əldə edilər.

“İskəndərnamə” (“İqbalnamə”)

Bilir bu hikməti hər arif kişi,
Pis nəticə verməz yaxşının işi.

“Yeddi gözəl”

Ni za mi heç də döv rün şah la rı nı tə-
min edə cək əsər ya rat mır. O da ha 
çox öz na ra hat dü şün cə lə ri ni qə lə-
mə alır. Ax si tan şair dən bu “gə lin”i 
(möv zu nu) fars, ərəb əf sa nə və rə-
va yət lə ri ilə bə zə mə yi is tə yir. Şair 
möv zu ət ra fın da cid di ax ta rış lar 
apa rır və bən zər siz bir söz abi də si 
ucal dır. Söz us ta dı “Ley li və Məc-
nun”u 1188-ci il də ya zıb bi ti rib. 

4600 beyt dən iba rət, hə zəc bəh-
rin də olan poema Ya xın Şərq xalq-
la rı nın folk lo run da ge niş ya yıl mış 
bir das tan-rə va yə ti əks et di rir. 
Ni za mi bu şi fa hi nü mu nə ni ya zı lı 
ədə biy ya ta gə ti rən ilk şair dir.

Əsər VII əsr də in di ki Səudiy-
yə Ərə bis ta nı əra zi sin də ya şa mış 
Qeys ibn Mu ləv vəh ad lı gən cin 
hə ya tı və Ley li ad lı qı za olan na-
kam sev gi sin dən bəhs edir. Qeys 
Ley li yə sev gi si ni ifa də edən şeir və 
nəğ mə lər ya zır. Ley li nin ata sın dan 
qı zı nı ona ərə ver mə yi xa hiş edir. 
Ata bu nun qə bi lə qay da la rı na zidd 
ol du ğu nu bil di rir. Bun dan son ra 
Ley li baş qa bi ri nə ərə ve ri lir. Əsas 
ha di sə lər də bun dan son ra cə rə-
yan edir. Qeys səh ra ya üz tu tur, öz 
eş qi yo lun da Məc nu na çev ri lir...

Poema dan ki çik bir par ça ilk də-
fə İn gil tə rə şərq şü na sı, tər cü mə çi 
Ceyms At kin son tə rə fi n dən in gi lis 
di li nə tər cü mə edi lə rək 1836-cı il də 
ya yım la nıb, 1894 və 1915-ci il lər də 
tək rar nəşr olu nub. Əsə rin rus di li-
nə tər cü mə si isə Y.Ber tels (ki çik pro-
zaik tər cü mə) və T.Forş tə rə fi n dən 
edi lib. Poema nın fars di lin dən rus 
di li nə pro zaik tər cü mə si ni isə pro-
fes sor Rüs təm Əli yev ger çək ləş di-
rib. “Ley li və Məc nun” bü töv hal da 
Azər bay can di li nə Xalq şairi Sə məd 
Vur ğun tə rə fi n dən tər cü mə edi lib. 

Ni za mi dən son ra bir çox şair-
lər rə va yə ti öz ba xış la rı na uy ğun 
müx tə lif va riant lar da qə lə mə alıb-
lar. 1298-ci il də Ə.X.Dəh lə vi fars 
di lin də ikin ci “Ley li və Məc nun” 
poema sı nı ya zıb. Azər bay can şairi 
Hə qi ri Təb ri zi 1426-cı il də ana di-
li miz də ey niad lı poema qə lə mə 
alıb. Bun dan əla və, Ə.Ca mi fars ca, 
Ə.Nə vai isə öz bək cə Ni za mi tə si ri 
ilə bu möv zu da poema lar ya zıb lar. 
Bö yük Azər bay can şairi Mə həm-
məd Fü zu li nin 1536-cı il də qə lə mə 
al dı ğı ey niad lı poema ide ya-bə dii 
xü su siy yət lə ri və tə bii ki, ana di li-
miz də ol ma sı ilə bü tün “Ley li və 
Məc nun”la rın ba şın da da ya nır. 

N.Gən cə vi nin “Ley li və Məc-
nun” məs nə vi si Ya xın Şərq xalq-
la rı nın in cə sə nə ti nə də də rin tə sir 
gös tə rib. Da hi bəs tə kar Qa ra Qa-
ra yev 1969-cu il də əsə rin mo tiv lə ri 
əsa sın da “Ley li və Məc nun” sim fo-
nik poema sı və bi rakt lı ba let ya zıb.

“Yeddi gözəl”

Ni za mi “Xəm sə”nin dör dün cü-
sü olan “Yed di gö zəl” (“Həft pey-
kər”) poema sı nı 1197-ci il də qə lə-
mə alıb. Ma ra ğa ha ki mi Əlaəd din 
Kör pə Ars la na it haf edi lən “Yed di 
gö zəl” müx tə lif he sab la ma la ra gö-
rə, 4637-5136 beyt dən iba rət dir.

Hökm dar və xalq prob le mi 
poema nın ana xətt  i ni təş kil edir. 
Əru zun xə fi f bəh rin də olan əsə rin 
möv zu su Sa sa ni lər sü la lə si nin be şin-
ci hökm da rı Bəh ram Gur (406-439) 
haq qın da rə va yət lər dən alı nıb. Şair 
əsər də Bəh ram şa hın hə ya tı nı əks et-
dir mək adı al tın da öz döv rü haq qın-
da tən qi di fi  kir lə ri ni ifa də edib.

Əsər əsa sən Hin dis tan, Tür küs tan, 
Xa rəzm, Rus, Çin, Rum (Bi zans) və 
İran öl kə lə rin dən gə ti ri lən və rəng-
li sa ray lar da ya şa yan yed di gö zə lin 
he ka yə lə rin dən iba rət dir. Ma raq-
lı na ğıl və mə həb bət ma cə ra la rı nın 
içə ri sin də şair zülm kar şah la rı xal-
qın qay ğı sı na qal ma ğa, döv lə ti, öl-
kə ni əda lət lə ida rə et mə yə ça ğı rır...

Dün ya nın bir ne çə apa rı cı di li nə 
tər cü mə olu nan “Yed di gö zəl” rus 
di li nə tam şə kil də Vla di mir Der-
ja vin (nəzm lə, 1959, Mosk va) və 
Rüs təm Əli yev (nəsr lə, 1983, Ba kı) 
tə rə fi n dən tər cü mə edi lib. Poema-
nın Xalq şairi Məm məd Ra him tə-
rə fi n dən Azər bay can di li nə bə dii 
tər cü mə si 1983, 2004, 2006 və 2013-
cü il lər də Ba kı da nəşr olu nub.

Onu da qeyd edək ki, əsr lər bo-
yu “Yed di gö zəl” əsə ri nin əl yaz ma 
nüs xə lə ri ni bə zə yən Təb riz, Şi raz, 
He rat, İs fa han, Yəzd, Bu xa ra və 
di gər şə hər lər dən olan mi niatür-
çü rəs sam lar poema nın müx tə lif 
səh nə lə ri ni əks et di rən əsər lər ya-
ra dıb lar. Da hi Ni za mi nin bu əsə ri-
nin dün ya da şöh rət qa zan ma sın da 
bö yük bəs tə kar Qa ra Qa ra ye vin 
“Yed di gö zəl” ba le ti (1952) mü-
hüm rol oy na yıb.

“İskəndərnamə”
Ni za mi yə dün ya şöh rə ti qa zan-

dı ran hik mət xə zi nə si “Xəm sə” 
“İs kən dər na mə” poema sı ilə ta-
mam la nır. Bu əsər lə şairin məfk  u-
rə və ya ra dı cı tə xəy yü lü özü nün 
ən yük sək zir və si nə yük sə lir.

Bö yük şair il lə rin ya ra dı cı lıq təc rü-
bə sin dən son ra poema nı heç kim dən 
si fa riş al ma dan, öz ar zu su ilə qə lə mə 
alıb. Müəl li fi n 1203-cü il də bi tir di yi, 
əru zun mü tə qa re be-məq sur (məh-
zuf) bəh rin də ya zı lan “İs kən dər na-
mə” poema sı iki his sə dən iba rət dir: 
“Şə rəf na mə” (“Şə rəf ki ta bı”, 6835 
beyt) və “İq bal na mə” (“Bəxt ki ta bı”, 
3625 beyt). “İq bal na mə”yə “Xi rəd-
na mə” (“Ağıl ki ta bı”) də de yi lir.

“Şə rəf na mə” Azər bay can Ata-
bəy lə rin dən Nüs rə təd din Əbu bəkr 
ibn Mə həm mə də, “İq bal na mə” isə 
Mo sul ha ki mi Mə lik İz zəd di nə it-
haf edi lib. “Şə rəf na mə” Ab dul la 
Şaiq, “İq bal na mə” Mi ka yıl Rza qu-
lu za də tə rə fi n dən fars ca dan ana 
di li mi zə tər cü mə edi lib.

Da hi şair poema nı ya zar kən qə-
dim dün ya nın bö yük sər kər də si 
Ma ke do ni ya lı İs kən də ri əsə ri üçün 
qəh rə man se çib. Haq qın da müx tə-
lif mən bə lər dən ma te rial top la yıb. 

On la rı öz hə yat idealı na, is tək və 
ar zu la rı na uy ğun şə kil də iş lə yib.

Əsər də qəh rə ma nın mən şə yi nə 
dair müx tə lif rə va yət lə rin təs vi ri 
ve ri lir. Mü tə xəs sis lər qeyd edir ki, 
Ni za mi İs kən dər lə bağ lı ha di sə lə ri 
araş dı rar kən yu nan dil li mən bə lər-
dən də ya rar la nıb. 

Poema da mərd, ira də li və ba ca-
rıq lı Bər də hökm da rı Nü şa bə ob ra-
zı diq qə ti cəlb edir. Əsər də ye ni tip li 
döv lət və onun baş çı sın dan, əda lət li 
qu ru luş dan söh bət açı lır. Şair ey ni 
za man da qə dim Bər də nin zən gin-
lik lə ri haq qın da da bəhs edir...

Poema ideal cə miy yət qu ru lu şu-
nun təs vi ri ilə kul mi na si ya nöq tə si-
nə ça tır. Son ra qəh rə ma nın xəs tə li yi 
və ölü mü ilə əla qə li ola raq oxu cu-
ya kə dər li səh nə lər, tə biət səh nə lə ri 
təq dim edi lir. İs kən də rin ölü mü nü 
gös tə rən səh nə lər və son ra kı fi  nal 
his sə də fi  lo sofl  a rın, hətt  a Ni za mi-
nin özü nün ölü mü təs vir olu nur.

“İs kən dər na mə” poema sı da 
yük sək ide ya-bə dii də yə ri ilə Ya-
xın Şərq xalq la rı ədə biy ya tı na güc-
lü tə sir gös tə rib. Ə.X.Dəh lə vi nin 
“Ayi ne yi-İs kən dər”, Ə.Ca mi nin 
“Xi rəd na me yi-İs kən dər”, Ə.Nə-
vainin “Səd di-İs kən dər” və baş-
qa əsər lər Ni za mi poema sı nın 
tə si ri ilə ya zı lan ədə bi nü mu-
nə lər dən dir.

Müx tə lif dövr lər də Təb riz, 
Şi raz, He rat, İs fa han, Yəzd, 
Bu xa ra və di gər şə hər lər dən 
olan mi niatür çü-rəs sam lar 
“İs kən dər na mə”nin əl yaz-
ma nüs xə lə ri ni bə zə yən 
əsər lər ya ra dıb lar.
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Ziyadxan ƏLİYEV
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

O
r ta əsr lər dən baş la-
ya raq  Azər bay can 
mi niatür sə nə ti nin  
in ki şa fın da poezi ya-

nın güc lü ro lu ol muş dur. 
Mi niatür lər hə min dövr lər-
də ər sə yə gə ti ri lən əl yaz-
ma la rı bə zə miş lər. XIII-XIX 
əsr lər də xətt  at lar tə rə fi n dən 
üzü kö çü rül müş əl yaz ma la-
rın bi zim döv rü mü zə gə lib 
çat mış nü mu nə lə ri gös tə rir 
ki, rəs sam la rın ya rat dıq la rı 
bu ecaz kar mi niatür lər hə-
min əsər lə rin bə dii-es te tik 
də yə ri ni du yu la sı də rə cə də 
ar tır mış dır. On la rın ara sın-
da da hi Azər bay can şairi 
Ni za mi Gən cə vi nin əsər lə-
ri nə çə kil miş mi niatür lər 
xü su si yer tu tur.

Təd qi qat lar gös tə rir ki, Ni za-
mi “Xəm sə” sinin müx tə lif əsr lə rə 
aid edi lən və sə hi fə lə ri mi niatür-
lər lə bə zə dil miş nüs xə lə ri nə dün-
ya nın ən müx tə lif öl kə lə rin də 
rast gəl mək müm kün dür. Hə min 
əl yaz ma lar da kı mi niatür lər say 
eti ba ri lə yal nız Fir dov si nin “Şah-
na mə”sin dən bir qə dər az dır. 
Keç miş SS Rİ-nin və xa ri ci öl kə-
lə rin mu zey və şəx si kol lek si ya-
la rın da 338 möv zu üz rə XIV-XIX 
əsr lər də çə kil miş 3500-ə qə dər 
be lə mi niatür qo ru nur. 

“Xəm sə”yə da xil olan bü-
tün poetik in ci lər rəs sam la rın 
ya ra dı cı lıq la rın da yer al sa da, 
he sab la ma lar Ya xın Şərq də di-
dak tik-fəl sə fi  şeirin ən yax şı 
nü mu nə si sa yı lan “Sir lər xə zi-
nə”si nə nis bə tən az mü ra ciət 

edil di yi ni təs diq lə yir. Bə zi 
təd qi qat çı lar bu nu poema-
nın həc mi ilə əla qə lən di rir-
lər. An caq əsər də ki hər bir 
mən zum he ka yə nin nə si hət 
xa rak te ri da şı ma sı rəs sam-

la ra şairin dü şün cə lə ri-
ni ob raz lı tu tum da ifa də 

et mə yə im kan ver miş dir. 

Bü tün lük də əsər də ki 23 sü je tə 
rəsm lər çə kil miş dir. Hökm dar 
və onu əda lə tə səs lə yən rəiy yə-
tin qar şı laş dı ğı səh nə mi niatür-
çü lə rin da ha çox diq qə ti ni cəlb 
et miş dir. Bağ dad, He rat, İs fa-
han və Şi raz mi niatür mək təb lə-
ri nü ma yən də lə ri nin çək dik lə ri 
əsər lər də bu qa ba rıq gös tə ril-
miş dir. On la rın ara sın da 1539-
1543-cü il lər də üzü kö çü rül müş 
“Xəm sə”yə (Lon don, Bri ta ni ya 
Mu ze yi) çə kil miş mi niatür il-
lüst ra si ya lar yük sək bə dii mə-
ziy yə ti nə gö rə fərq lə nir.

Yük sək bə dii də yə ri nə gö rə 
Azər bay can la ya na şı, həm də Ya-
xın və Or ta Şərq ki tab mə də niy-
yə ti nin uni kal nü mu nə lə rin dən 
he sab olu nan və məş hur xətt  at 
Şah Mah mud Ni şa pu ri nin in cə 
“nəs tə liq” xət lə ya zıl mış əl yaz-
ma sı nı al tı müəl li fi n çək di yi çox-
say lı mi niatür bə zə yir. On lar dan 
dör dü nü Sul tan Mə həm məd, 
qa lan la rı nı isə onun ye tir mə lə ri 
olan Mir zə Əli, Mü zəf fər Əli, 
Mir Se yid Əli, elə cə də hə min 
döv rün ta nın mış fır ça us ta la-
rı sa yı lan Ağa Mi rək və Mir 
Mü səv vir iş lə miş dir. 792 sə-
hi fə dən iba rət olan əl yaz ma nı 
bə zə yən 17 mi niatür dən 14-ü 
“Xəm sə”nin üzü nün kö çü-
rül dü yü vaxt da ha zır lan mış, 
3-ü isə XVII əsr də Mə həm məd 

Za man tə rə fi n dən iş lən miş dir. 
Ya ra dı cı lı ğı Azər bay can təs vi ri 
sə nə ti nin zir və si he sab olu nan 
Sul tan Mə həm mə din bu əl yaz-
ma da yer al mış dörd mi niatü rü 
ilk növ bə də ori ji nal kom po zi si-
ya və ob raz lı – de ko ra tiv həl li 
ilə diq qət çə kir. On lar dan bi-
ri “Sir lər xə zi nə si”nə çə kil miş 
“Sul tan Sən cər və qa rı” mi-
niatü rü dür. 

Sul tan Mə həm mə din “Xos rov 
və Şi rin” poema sı na çək di yi mi-
niatür də Xos ro vun çi mən Şi ri ni 
seyr et mə si təs vir olu nub. Şərq 
in cə sə nə tin də çox ge niş ya yı lan 
və rəs sam la rın da də fə lər lə mü-
ra ciət et dik lə ri bu mo ti və onun 
bə dii mü na si bə ti dol ğun lu ğu və 
özü nə məx sus lu ğu ilə fərq lə nir. 
Mi niatür də at lı Xos ro vun yad 
ba xı şı al tın da özü nün çıl paq lı-
ğı nı giz lət mə yə ça lı şan Şi ri nin 
hə yə ca nı qa ba rıq gös tə ri lib. Bu-
nun la be lə, in san təs vir lə ri ni 
tə biət lə əla qə li şə kil də təq dim 
edən müəl lif nə ti cə də mo ti vin 
du yu la sı də rə cə də li rik tu tum al-
ma sı nı şərt lən dir miş dir. 

Sul tan Mə həm mə din bu əl-
yaz ma da yer al mış di gər iki 
əsə ri isə “Yed di gö zəl” poema-
sı na çə kil miş “Bəh ram Gur ov-
da” və “Pey ğəm bə rin me ra cı” 
il lüst ra si ya la rı dır. Əv vəl ki iki 
mi niatür dən fərq li ola raq bu 

qra fi  ka nü mu nə lə rin də kom-
po zi si ya la rın xü su si di na mik li-
yi nə nail olan bö yük sə nət kar, 
mi niatür üs lub lu Şərq rəng kar-
lı ğı nın çox ge niş bə dii ifa də po-
ten sialı na ma lik ol du ğu nu təs-
diq lə miş dir.

Mir zə Əli sö zü ge dən əl-
yaz ma ya iki mi niatür üs lub-
lu il lüst ra si ya çək miş dir. Mi-
niatür lər Şa pu run Xos ro vun 
port re ti ni Şi ri nə gös tər mə si və 
Xos ro vun mu si qi çi Bər bə din 
mu si qi si ni din lə mə si səh nə lə ri-
ni əks et di rir.

Mir Mü səv vi rin “Sir lər xə zi-
nə si”nə çək di yi “Ənu şi rə van və 
bay quş la rın söh bə ti” mi niatü rü-
nü təş kil edən şah və və zi rin, elə-
cə də hey van la rın və bay quş la rın 
təs vir lə ri mən zə rə ilə sıx əla qə də 
ve ril di yin dən əsər çox cəl be di ci 
ba xı lır.

Ağa Mi rə kin “Xos rov və Şi-
rin” ün van lı “Şa pu run Aran dan 
qa yıt ma sı” çox fi  qur lu il lüst ra-
si ya sı, elə cə də “Xos rov və Şi rin 
qul luq çu la rın əh va lat la rı nı din-
lə yir” mi niatü rü təs vi rə gə ti ri lən 
mə kan və baş ve rən lər ba rə sin də 
əha tə li bil gi ver mək gü cün də dir. 
Rəs sa mın bu əl yaz ma da yer alan 
da ha bir mi niatü rü “Məc nun 
səh ra da vəh şi hey van lar ara sın-
da” (“Ley li və Məc nun” poema-
sı) ad la nır. 

nü mu nə si sa yı lan “Sir lər xə zi-
nə”si nə nis bə tən az mü ra ciət 

edil di yi ni təs diq lə yir. Bə zi 
təd qi qat çı lar bu nu poema-
nın həc mi ilə əla qə lən di rir-
lər. An caq əsər də ki hər bir 
mən zum he ka yə nin nə si hət 
xa rak te ri da şı ma sı rəs sam-

la ra şairin dü şün cə lə ri-
ni ob raz lı tu tum da ifa də 

et mə yə im kan ver miş dir. 

Bir şah öz ölkəsini görmək istəsə abad,
Etsin rəiyyətini gərək məsud, qəlbi şad.

“Sirlər xəzinəsi”

Çarə qapısını bağlı qoyma, gəl,
O, fayda verərsə, daha da gözəl.

“İskəndərnamə” (“Şərəfnamə”)

Nizami Gəncəvi poeziyası miniatürlərdə
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Dərinlik, sonsuzluq varsa dəryada,
Arxların suyundan yaranmış o da.

“Leyli və Məcnun”

Yatma, qoca kimi bu yolda, aman,
Zalımdan özünü qoru hər zaman. 

“Yeddi gözəl”

Mü zəff  ər Əli nin əl yaz ma da-
kı ye ga nə əsə ri “Yed di gö zəl” 
poema sı ilə bağ lı dır. İl lüst ra si-
ya da Bəh ram Gu ru ya ba nı uzun-
qu laq la rı ov la yan və ziy yət də 
gö rü rük. Bu ra da onun Fit nə nin 
ar zu su ilə ox la vəh şi hey va nın 
aya ğı nı qu la ğı na “tik di yi” mə-
qam bə dii gör kəm alıb.          

Rəs sam la rın “Ley li və Məc-
nun” poema sı na çək dik lə ri çox-
say lı rəsm lər əf sa nə yə dön müş 
mə həb bət lə Ni za mi poezi ya-
sı ara sın da ob raz lı bir kör pü yə 
bən zə yir. Əsər lər də bə zən rəs-
sam la rın möv zu nun konk ret 
poetik çər çi və sin dən kə na ra çıx-
maq, ona öz hiss və duy ğu la rı nı 
əla və et mək lə da ha da zən gin ləş-
dir mək mey li du yul maq da dır. 
Bu mə na da Təb riz li Mir Se yid 
Əli nin Bri ta ni ya əl yaz ma sın da 
yer alan “Məc nun Ley li nin ça dı rı 
qar şı sın da” ad lı ye ga nə əsə ri nin 
adı nı çək mək is tər dik. Bu mi-
niatür psi xo lo ji ya şan tı la rın ob-
raz lı ifa də si ilə diq qət çə kir.

Mə həm məd Za man isə bu əl-
yaz ma ya son ra lar da xil edil miş üç 
– “Çiy ni öküz lü Fit nə nin pil lə lə ri 
qalx ma sı”, “Bəh ram Gu run əj da-
ha nı öl dür mə si” və “Bəh ram Gur 
ay lı ge cə də bağ da şah za də ilə şam 
edir” mi niatür lə ri ni iş lə miş dir. 

Ni za mi Gən cə vi ün van lı di gər 
əl yaz ma lar da da “Xəm sə”nin 
da şı dı ğı də rin mə na-məz mu nu 
əya ni ləş di rən çox lu mi niatür lə-
rə rast gə li nir. Bu xa ra lı Mah mud 

Mü zəh hi bin “Sir lər xə zi nə si” 
poema sı ilə bağ lı çək di yi əsər də 
isə şər ti li yə da ha çox üs tün lük 
ve ril miş dir. Təb riz li Mir Mü səv-
vi rin “Ənu şi rə van və bay quş la-
rın söh bə ti”ndə zülm kar pad-
şa hın is la hı, Mir zə Əli nin “İki 
aqi lin ya rı şı” əsə rin də psi xo lo ji 
emo si ya la rın tə za dı ön pla na çə-
kil miş dir.

Qeyd et mək la zım dır ki, bi-
zim döv rə “Xos rov və Şi rin” 
poema sın da tə rən nüm olu nan 
yük sək hiss lə rin ob raz lı ifa də-
si ki mi qə bul olu nan xey li sə-
nət nü mu nə si gə lib ça tıb. Tək cə 
onu de mək la zım dır ki, əsər-
də ki 75 ay rı-ay rı mo tiv poema 
qəh rə man la rı nın mə həb bət ta-
rix çə si ni açıq la yır, Fər ha dın sə-
da qə tin dən söz açır.

“Xos ro vun çi mən Şi ri ni gör-
mə si” epi zo du poema nın ən çox 
fır ça ya alı nan mə qa mı dır. Ümu-
miy yət lə, bu səh nə “Xəm sə”nin 
120 əl yaz ma sı nı bə zə yir. On la-
rın ən qə di mi 1420-ci il də Şi raz 
sə nət kar la rı tə rə fi n dən iş lə nib, 
son ra kı il lər də di gər mi niatür lər 
ya ra dı lıb. On lar dan bi ri İs tan bu-
lun Top qa pı Sa ra yın da qo ru nan 
19 mi niatür lü “Xəm sə”ni (1481) 
bə zə yir. Bu mo ti vin Ba kı da kı 
Ni za mi Mu ze yin də sax la nan nü-
mu nə si də bə dii mə ziy yət lə ri nə 
gö rə diq qət çə kir. Va şinq ton da kı 
Frir Qa le re ya sın da kı mi niatür də 
yük sək ic ra sə nət kar lı ğı ilə göz 
ox şa yır.

Poema nın Or ta əsr lər mi-
niatür çü lə ri ni ən çox cəlb et miş 
epi zod la rı bi la va si tə Xos rov la 
bağ lı dır. Sul tan Mə həm mə din 
oğ lu Mir zə Əli nin “Şa pu run 
Xos ro vun şək li ni Şi ri nə gös tər-
mə si”, “Xos ro vun mu si qi yə qu-
laq as ma sı” He rat mək tə bi nin 
nü ma yən də si Mi rək Nəq qa şın 
“Şi rin Xos ro vun şək li ni alır”, 
təb riz li Ağa Mi rə kin “Şa pu run 
Xos ro vun ya nı na qa yıt ma sı”, 
“Xos ro vun tax ta çıx ma sı”, “Xos-
rov və Şi rin xid mət çi lə rin na ğı-
lı na qu laq asır lar” mi niatür lə-
rin də sa ray hə ya tı nın dəb də bə li 
təs vi ri əl van bo ya lar la ori ji nal 
bi çim li kom po zi si ya lar da əbə-
di lə şib.

“Yed di gö zəl” poema sın dan 
“Bəh ram Gur Fit nə ilə ov da” 
sü je ti təs vi ri və de ko ra tiv-tət bi-
qi sə nə tin müx tə lif növ lə rin də 
ge niş ya yı lıb. Ökü zü çiy ni nə al-
mış Fit nə nin pil lə lər lə qalx ma sı 
səh nə si də rəs sam la rın diq qə ti-
ni çox cəlb edən mo tiv lər dən dir. 
De mək olar ki, əl yaz ma la rı nın 
ək sə riy yə tin də ona rast gə li nir. 
“Bəh ram Gu run əj da ha nı öl dür-
mə si” anı Beh zad, Qa sım Əli, Ta-
lıb, Mə həm məd Za man və di gər 
sə nət kar lar tə rə fi n dən həm klas-
sik mi niatür es te ti ka sı na mü va-
fi q, həm də Av ro pa rəs sam lı ğı na 
ya xın – “Qa car üs lu bu”nda bə dii 
gör kəm alıb.

“İs kən dər na mə” poema sı mü-
rək kəb sü je ti nə gö rə təs vir üçün 

də ge niş im kan lar aç mış dır. İs-
kən də rin ço ban la söh bə ti, ölüm 
aya ğın da olan Da ra ilə gö rü şü, 
Nü şa bə ilə qar şı laş ma sı səh nə lə ri 
özü nün mə na-məz mun yü kü nə 
gö rə müx tə lif duy ğu lar aşı la yır. 

Yu xa rı da ad la rı çə ki lən mi-
niatür lə rin ək sə riy yə ti dün ya nın 
nü fuz lu mu zey lə rin də və şəx si 
kol lek si ya lar da sax la nı lır. La kin 
Ba kı mu zey lə rin də, o cüm lə dən 
də Ni za mi adı na Mil li Azər-
bay can Ədə biy ya tı Mu ze yin-
də, Azər bay can Mil li İn cə sə nət 
Mu ze yin də, Mil li Azər bay can 
Ta ri xi Mu ze yin də və M.Fü zu li 
adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tun da 
qo ru nan çox say lı əl yaz ma lar da 
da özü nə məx sus es te ti ka ya ma-
lik əsər lər möv cud dur. Vax ti lə 
M.F.Axund za də nin kol lek si ya-
sın da olan və ha zır da Əl yaz ma-
lar İns ti tu tun da qo ru nan “Xəm-
sə”ni (1627-ci il) 18 mi niatür 
bə zə yir. 

Ümu miy yət lə, mu zey də Ni-
za mi Gən cə vi ün van lı di gər mi-
niatür lə rin ək sə riy yə ti “İs kən-
dər na mə” ilə bağ lı dır. On lar ilk 
növ bə də mo tiv müx tə lifl  i yi ilə 
fərq lə nir. Bu mə na da rəs sam la-
rın se çim lə ri ni “Xı dır pey ğəm-
bər di ri lik su yu nun ya nın da”, 
“Ma ke do ni ya lı İs kən dər lə Ərəs-
tu nun gö rü şü”, “İs kən dər və 
Ərəs tun mək təb də”, “İs kən dər 
Hin dis tan da”, “Ma ke do ni ya lı 
İs kən dər Bər də hökm da rı Nü-
şa bə nin sa ra yın da”, “İran şa hı 
Da ra nın öl dü rül mə si” və “Ma-
ke do ni ya lı İs kən də rin ana dan 
ol ma sı” ad la rı ilə ifa də et mə si ni 
qeyd et mək olar.

Ni za mi “Xəm sə”sin dən il-
ham lan ma nın nə ti cə lə ri olan 
çox say lı mi niatür lə rin təh li-
li gös tə rir ki, bu əsər lər də 
da hi söz xi ri da rı nın aşı la-
dı ğı bə şə ri ide ya la ra yad-
da qa lan, çox vaxt da şa-
şır dı cı bə diilik-əya ni lik 
gə ti ril miş dir. Önəm li si isə, 
“Xəm sə”nin özü ki mi, bu 
mi niatür lə rin də za man-
sız lı ğa qo vuş ma sı dır...
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Kərim TAHİROV
Milli Kitabxananın direktoru, 

professor

Azər bay can xal qı nın bə şər 
mə də niy yə ti xə zi nə si nə bəxş 
et di yi ən bö yük ədə bi şəx-
siy yət lər dən bi ri – da hi şair 
və mü tə fək kir Ni za mi Gən-
cə vi öl məz əsər lə ri ilə dün ya 
şöh rə ti qa zan mış dır. Şərq dən 
ədə biy yat gü nə şi ki mi do ğan 
Ni za mi özü nün bö yük və əbə-
di ya şar sə nə ti ilə Dan te, Ser-
van tes, Şeks pir, Əli şir Nə vai, 
Vik tor Hü qo, Lev Tols toy la bir 
sı ra da du ra raq, mən sub ol du-
ğu xal qın mil li if ti xa rı ol maq la 
ya na şı, bə şə riy yə tə məx sus 
qüd rət li Azər bay can şairi dir.

Ni za mi nin yu bi ley lə ri nin ge niş 
şə kil də qeyd edil mə sin də, əsər lə-
ri nin küt lə vi ti raj la müx tə lif dil-
lər də çap olun ma sın da xal qı mı zın 
bö yük oğ lu Hey dər Əli ye vin xü-
su si xid mət lə ri var. Hə lə so vet-
lər döv rün də Kom mu nist Par ti-
ya sı nın ideoloq la rı ilə mü ba hi sə 
edə rək “...Ni za mi Gən cə vi elə bir 
da hi şəx siy yət dir ki, onun yu bi-
ley lə ri ni nəin ki beş il dən bir, hətt  a 
hər il ke çir mək la zım dır” de yən 
ulu ön dər da hi şairin 840 il lik yu-
bi le yi nin nəin ki Azər bay can da, 
Mosk va da və UNES CO-da da ke-
çi ril mə si nə nail ol muş du.

Mə də niy yə ti mi zə, ədə biy ya tı-
mı za bö yük qay ğı nı uğur la da-
vam et di rən Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin “Azər bay can Res pub li-
ka sın da 2021-ci ilin “Ni za mi Gən-
cə vi İli” elan edil mə si haq qın da” 5 
yan var 2021-ci il ta rix li sə rən ca mı 
da hi şairin yu bi ley təd bir lə ri nin 
öl kə miz də və dün ya miq ya sın da, 
UNES CO-da ke çi ril mə si, əsər lə-

ri nin müx tə lif dil lər də nəş ri nə 
əla və zə min ya rat mış dır.

Döv lət baş çı mı zın sə rən ca-
mı na mü va fi q ola raq, bu il yan-
va rın 22-də Mil li Ki tab xa na da 
“Bö yük Azər bay can şairi və 

mü tə fək ki ri – Ni za mi Gən-
cə vi” ad lı ge niş ki tab sər gi-

si nin açı lı şı, Yev ge ni Ber tel sin 

“Bö yük Azər bay can şairi Ni za mi” 
və “Azər bay can əl yaz ma la rı Pra qa 
Mil li Ki tab xa na sın da” ad lı qə dim 
əl yaz ma lar ka ta lo qu nun təq di mat 
mə ra si mi ke çi ril miş dir. 

Mar tın ilk gün lə rin də mə də niy-
yət na zi ri Anar Kə ri mo vun baş çı-
lıq et di yi nü ma yən də he yə ti nin 
Tür ki yə yə sə fə ri çər çi və sin də 
An ka ra da və İs tan bul da “Ni za-
mi ili” çər çi və sin də təd bir lər ke-
çi ril miş dir. Mar tın 2-də TÜRK-
SOY-un iqa mət ga hın da “Ni za mi 
ili”nin açı lı şı ol muş, TÜRK SOY, 
Azər bay can Mə də niy yət Na zir-
li yi və Mil li Ki tab xa na nın bir gə 
təş kil et di yi “Da hi Azər bay can 
şairi Ni za mi Gən cə vi” möv zu-
sun da ki tab və Ni za mi ir si ilə 
bağ lı rəsm lə rin fo to rep ro duk si-
ya la rın dan iba rət sər gi nü ma yiş 
et di ril miş dir.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov 
sə fər çər çi və sin də İs tan bul Top qa-
pı Sa ra yı nı zi ya rət edər kən sa ra yın 
ki tab xa na sın da mü ha fi  zə olu nan 
Ni za mi ir si ilə bağ lı əl yaz ma lar la 
ta nış ol muş və on la rın di gi tal nüs-
xə lə ri nin Azər bay can Mil li Ki tab xa-
na sı na ve ril mə si ni xa hiş et miş dir. 

Mil li Ki tab xa na və Top qa pı Sa ra yı 
ara sın da bağ la nan mü qa vi lə əsa sın-
da 9 əl yaz ma nın di gi tal nüs xə lə ri 
ki tab xa na ya gə ti ril miş dir.

Sə fər za ma nı Tür ki yə Mil li Ki-
tab xa na sın da ke çir di yi miz gö rü-
şün nə ti cə si ola raq ora da sax la nı-
lan türk və fars dil lə rin də Ni za mi 
əl yaz ma la rı nın elekt ron ver si ya-
la rı nın tam şə kil də Azər bay can 
Mil li Ki tab xa na sı na ve ril mə si tə-
min olun muş dur. 

Əla mət dar il çər çi və sin də mar-
tın 29-da Mil li Ki tab xa na da “Ni za-
mi Gən cə vi nin əl yaz ma la rı dün ya 
ki tab xa na la rın da” möv zu sun da 
vi deokonf rans ke çi ril miş dir.

Ap re lin 7-də Mil li Ki tab xa na-
da Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Mər kə zi nin in gi lis di lin də nəşr 
et dir di yi “The in terp re ta tion of 
Ni za mi’s cul tu ral he ri ta ge in the 
con tem po rary pe riod” (“Müasir 
dövr də Ni za mi mə də ni ir si nin 
təf si ri”) ad lı ki ta bın təq di mat 
mə ra si mi ol muş dur. Təq di mat 
mə ra si mi nə İn gil tə rə, Al ma ni ya, 
Mi sir və di gər öl kə lər dən ni za-
mi şü nas alim lər vi deobağ lan tı ilə 
qo şul muş lar.

İyu lun 15-də Mil li Ki tab xa na da 
Tür ki yə Mil li Ki tab xa na sı nın di-
rek to ru Əli Oda ba şın rəh bər lik et-
di yi nü ma yən də he yə ti nin iş ti ra-
kı ilə “Ni za mi Gən cə vi və Yu nus 
Əm rə: or taq mil li də yər lə ri miz” 
möv zu sun da də yir mi ma sa təş kil 
olun muş, həm çi nin “Da hi Azər-
bay can şairi və mü tə fək ki ri Ni za-
mi Gən cə vi”, “Yu nus Əm rə” ad lı 
vir tual sər gi lər və “Bö yük Azər-
bay can şairi Ni za mi Gən cə vi” ad lı 
elekt ron mə lu mat ba za sı nın təq di-
ma tı ke çi ril miş dir. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki-
lat çı lı ğı ilə 6-10 okt yabr ta ri xin də 
ke çi ri lən VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab 
Sər gi si çər çi və sin də Mil li Ki tab xa-
na nın ha zır la dı ğı “Ni za mi Gən cə vi 
əl yaz ma la rı dün ya ki tab xa na la rın-
da” ad lı sər gi nin açı lı şı və ey niad lı 
elekt ron mə lu mat ba za sı nın, həm-
çi nin  Mə də niy yət Na zir li yi nin və 
Mil li Ki tab xa na nın bir gə nəş ri olan 
“Ni za mi Gən cə vi. Bib lioq ra fi  ya” 
ki ta bı nın  təq di ma tı ke çi ril miş dir. 
Mil li Ki tab xa na nın ər sə yə gə tir di-
yi bu fun da men tal nəş rin da ha bir 
təq di ma tı Ni za mi Gən cə vi Bey nəl-
xalq Fes ti va lı çər çi və sin də, no yab-
rın 22-də Bey nəl xalq Mu ğam Mər-
kə zin də ol muş dur.

öl kə miz də və dün ya miq ya sın da, 
UNES CO-da ke çi ril mə si, əsər lə-

ri nin müx tə lif dil lər də nəş ri nə 
əla və zə min ya rat mış dır.

Döv lət baş çı mı zın sə rən ca-
mı na mü va fi q ola raq, bu il yan-
va rın 22-də Mil li Ki tab xa na da 
“Bö yük Azər bay can şairi və 

mü tə fək ki ri – Ni za mi Gən-
cə vi” ad lı ge niş ki tab sər gi-

si nin açı lı şı, Yev ge ni Ber tel sin 

Torpağa mərhəmət xeyirdir, inan,
Lütf etsən gül verər, zülm etsən tikan.

“Leyli və Məcnun”

Ancaq öz varınla ol coşqun ümman,
Götür öz faydanı öz varlığından.

“İskəndərnamə” – (“Şərəfnamə”)

Kitablara sığmayan söz dühası
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“Nizami ili”nin nəşrləri
Bi zi Ni za mi dən ayı ran sək kiz əsr-
dən ar tıq bir za man da da hi şairin ya-
ra dı cı lı ğı hə mi şə diq qət mər kə zin də 
olub. İlk də fə şairin və fa tın dan bir 
əsr son ra – 1318-ci il də “Xəm sə”nin 
üzü kö çü rü lüb. Son ra lar Ni za mi nin 
hik mət xə zi nə si nə də fə lər lə qa yı dı-
lıb, daş bas ma üsu lun dan ta müasir 
çap tex no lo gi ya sı na dək yüz lər lə 
ki tab işıq üzü gö rüb.

Şairin 800 il lik yu bi le yi ilə əla qə dar 
1940-cı il lər də ilk də fə əsər lə ri nin aka de-
mik nəş ri ha zır la nıb, poema və qə zəl lə ri 
Azər bay can di li nə tər cü mə olu nub. Son ra kı il lər də 
“Xəm sə”nin poema la rı ana di li miz də ay rı-ay rı lıq-
da çap dan çı xıb. 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin “Azər bay can di lin də la tın 
qra fi  ka sı ilə küt lə vi nəşr lə rin hə ya ta ke çi ril mə si haq-
qın da” 12 yan var 2004-cü il ta rix li sə rən ca mı na əsa sən, 
Ni za mi əsər lə ri nin 7 cild də nəş ri hə ya ta ke çi ri lib.

Da hi söz us ta dı nın 880 il li yin də də diq qə tə la yiq la-
yi hə lər real la şıb. Azər bay can Döv lət Tər cü mə Mər kə-

zi nin la yi hə si üz rə “Yed di gö zəl” İs pa ni ya da, “Ley li 
və Məc nun” Al ma ni ya, Gür cüs tan və Uk ray na da nəşr 
edi lib. Öz bə kis tan da kı Hey dər Əli yev adı na Azər-
bay can Mə də niy yət Mər kə zi nin la yi hə si əsa sın da isə 
“Xəm sə”nin öz bək di lin də nəş ri hə ya ta ke çi ri lib.  

Bun dan əla və, AMEA-nın Ni za mi adı na Ədə biy yat 
İns ti tu tu, Folk lor İns ti tu tu, ha be lə aka de mi ya nın Gən-
cə re gional böl mə si də əla mət dar ilə töh fə ola caq ki tab 
və mo noq ra fi  ya lar ər sə yə gə ti rib lər.



Ötən əsr lər də ol du ğu ki mi, müasir rəs sam lar da vax ta şı rı qüd-
rət li söz us ta dı mız Ni za mi Gən cə vi nin poetik ir si nə mü ra ciət 
edib lər. “Xəm sə”nin aşı la dı ğı duy ğu lar rəs sam la rın müx tə lif 
nə sil lə ri nin il ha mı nı qa nad lan dır mış, nə ti cə də rəng kar lıq, hey-
kəl tə raş lıq, qra fi  ka və de ko ra tiv-tət bi qi sə nət sa hə sin də bir-bi-
rin dən ba xım lı əsər lər ya ra dıl mış dır. On la rın bir qis mi şairin 
800 il lik yu bi le yi nin qeyd olun du ğu dövr də ər sə yə gəl miş dir.

1939-cu il də Azər bay can SSR 
Xalq Ko mis sar la rı So ve ti nin qə-
ra rı ilə res pub li ka İn cə sə nət İş lə ri 
İda rə si Ni za mi Gən cə vi nin ob ra-
zı nı ya rat maq üçün ümu mitt  i faq 
miq yas lı açıq mü sa bi qə elan et-
miş di. Mü sa bi qə yə 1940-cı ilin 
son la rın da ye kun vu rul du və 

Qə zən fər Xa lı qo vun yağ lı bo ya 
ilə ya rat dı ğı Ni za mi ob ra zı bi rin-
ci mü ka fa ta la yiq gö rül dü. 

Elə hə min il də res pub li ka hö ku-
mə ti nin qə ra rı ilə Ba kı da və Gən-
cə də ucal dı la caq Ni za mi abi də lə-
ri nin la yi hə si üçün də mü sa bi qə 
elan olun muş du. Alt mı şa ya xın la-
yi hə nin içə ri sin də gənc hey kəl tə-
raş Fuad Əb dür rəh ma no vun ha-
zır la dı ğı iki va riant da ha uğur lu 
he sab olun du. Son ra lar on lar dan 
bi ri şairin və tə ni Gən cə də (1947), 
di gə ri isə Ba kı da (1949) ucal dıl dı.

Ni za mi yə həsr olun muş hey kəl-
tə raş lıq əsər lə ri ara sın da T.Məm-
mə do vun ağac dan yon du ğu port-
ret özü nün ro man tik bi çi mi ilə 
diq qə ti cəlb edir. C.Qar yağ dı nın 
“Fər ha dın Bi sü tun da ğı nı çap ma-
sı”, İ.Zey na lo vun “Fər had qa ya da 
Şi ri nin port re ti ni ya ra dır”, Q.Sü cəd-
di nov, A.Rüs tə mov və A.Mus ta fa-
ye vin bir gə ha zır la dıq la rı “Bəh ram 

Gu run əj da ha ilə vu ru şu” kom po zi-
si ya la rın da Ni za mi sü jet lə ri ob raz lı 
ifa də si ni tap mış dır.

Şairin yu bi le yi ilə əla qə dar çap 
olun muş “Xəm sə”nin aka de mik 
nəş ri nə çə ki lən müx tə lif bi çim li 
il lüst ra si ya la rı qra fi  ka sə nə ti mi-
zin uğur lu sə hi fə lə rin dən he sab 
et mək olar. Q.Xa lı qov, İ.Axun-
dov, K.Ka zım za də, Ə.Ha cı yev, 
Ə.Məm mə dov və M.Vla so vun 
əsər lə rin də ay rı-ay rı poema la rın 
əsas qa yə si, ədə bi qəh rə man la rın 
da xi li alə mi yad da qa lan təf sir lər-
lə açıq lan mış dır. Son ra kı il lər də 
M.Rəh man za də, O.Sa dıq za də, 
T.Nə ri man bə yov, N.Məm mə dov 
və A.Hü sey nov şairin ay rı-ay rı 
ki tab la rı na ver dik lə ri tər ti bat və 
il lüst ra si ya la rın da Ni za mi poezi-
ya sı nın aşı la dı ğı duy ğu lar müasir 
for ma-bi çim də əks et di ril miş dir.

Ni za mi möv zu su gör kəm li fır ça 
us ta sı Mi ka yıl Ab dul la ye vin ya-
ra dı cı lı ğın da mü hüm yer tut muş-
dur. O, “Xəm sə” mo tiv lə ri nə həsr 
et di yi ilk əsə ri ni – “Və siy yət” tab-
lo su nu 1941-ci il də ta mam la mış dı. 
“İs kən dər na mə” poema sı əsa sın-
da çə kil miş kom po zi si ya Ni za mi 
Gən cə vi adı na Mil li Azər bay can 
Ədə biy ya tı Mu ze yi nin açı lı şı mü-
na si bə ti lə iş lən miş di. Son ra lar o, 
də fə lər lə bu möv zu ya qa yıt mış, 
uğur lu əsər lər ya rat mış dır. Onun 
Ba kı met ro su nun “Ni za mi” stan-
si ya sı nı bə zə yən çox say lı mo zaik 
pan no la rı bu mə ka nı “ye ral tı sa-
ray”a çe vir miş dir. 

Ni za mi nin hə ya tı və ya şa dı ğı tə-
zad lı dövr bir çox sü jet li tab lo la rın 
leyt mo ti vi ni təş kil edir. S.Şə rif za-
də və B.Mir zə za də nin bir gə iş lə-
dik lə ri “Ni za mi Qı zıl Ars la nın ya-
nın da”, N.İs ma yı lo vun “Ni za mi 
və Xa qa ni”, B.Əli ye vin “Ni za mi 
xalq ara sın da”, V.Uca ta yın “Ni-
za mi işı ğın da” tab lo la rı ta ri xi lik 

ba xı mın dan ma raq do ğu rur. “Ni-
za mi işı ğın da” əsə ri həm də şairin 
800 il lik yu bi le yi nin blo ka da şə-
raitin də olan Le ninq rad da qeyd 
olun ma sı nı əks et dir di yin dən bö-
yük əhə miy yət kəsb edir.

“Xəm sə” mo tiv lə ri nə çə ki lən 
sü jet li tab lo lar rəs sam la rın şairin 
poetik dün ya sın da qə rar tu tan 
müx tə lif mə qam la rı dərk et mək 
is tə yin dən irə li gəl miş dir. B.Mir-
zə za də nin “İki bay qu şun söh bə-
ti”, G.Mus ta fa ye va nın “Ley li və 
Məc nun”, Ə.Ka zı mo vun “İs kən-
də rin Mi di ya or du su ilə vu ru şu”, 
S.Şə rif za də nin “Şa pur və Şi rin” 
löv hə lə ri bu qə bil dən dir.

Hey kəl tə raş Hə yat Ab dul la ye va-
nın çi ni dən ha zır la dı ğı “Yed di gö-
zəl və Bəh ram şah” ad lı çox fi  qur lu 
kom po zi si ya nı de ko ra tiv-tət bi qi 
sə nət sa hə sin də Ni za mi möv zu-
sun da ya ra dıl mış uğur lu əsər lər-
dən he sab et mək olar. R.Xə lə fo vun 
“Bəh ram Gur əj da ha nı öl dü rür” 
de ko ra tiv fi  qu ru və O.Şı xə li ye vin 
“Xos rov və Şi rin” va za sı (hər iki si 
çi ni), H.Ələs gə ro vun “Məc nun ahu 
ilə”, C.Əy yu bov və F.Se yi do vun 
“Xəm sə” (mis), Ə.Bay ra mo vun 
“Yed di gö zəl” de ko ra tiv löv hə lə ri 
və gən cə li rəs sam S.Məm mə do vun 
“Ni za mi və Afaq” bə dii nim çə si 
(hər iki si çi ni) əsər lə rin də hu ma-
nist ideal lar, ro man tik ar zu lar, na-
kam mə həb bət duy ğu la rı özü nün 
uğur lu ifa də si ni tap mış dır.

Da hi şairin 800 il lik yu bi le yi ilə 
əla qə dar ya ra dı lan sə nət əsər lə ri 
ara sın da Azər bay can da to xu nan 
beş xal ça həm də özün də çağ daş 
ənə nə lə ri ya şat ma sı ilə ma raq do-
ğu rur. Gör kəm li xal ça çı L.Kə ri mo-
vun, ha be lə rəs sam lar dan Q.Xa lı-
qov, K.Ka zım za də, M.Şi ri nov və 
Ə.Ha cı ye vin es kiz lə ri əsa sın da ha-
zır la nan sü jet li xal ça lar “Xəm sə”nin 
poema la rı na həsr olun muş dur. 
K.Əli ye vin “Ni za mi” xal ça sın da 
mə na-məz mun yü kü nü real bi çim-
li port ret lə ya na şı, la bi rin tə bən zər 
na xış ör tü yü da şı yır. İs te dad lı xal ça 
us ta la rı E.Mi ka yıl za də nin “Xəm-
sə”, A.Kə ri mo va nın “Xos rov və Şi-
rin” xal ça la rı nı isə ənə nə və müasir-
li yin vəh də ti sə ciy yə lən di rir.

Son onil lik lər də Xalq rəs sa mı 
Ə.Hey bə tov, təs vi ri sə nət us ta la rı 
E.As la nov, S.Qur ba nov, R.İs ma-
yı lov, Ə.Bay ra mov, R.Hü sey nov 
və baş qa la rı nın əsər lə rin də Ni za-
mi möv zu la rı nın ob raz lı təs vi ri 
özü nə məx sus bə dii həl li ilə göz 
ox şa yır.

Gən cə də də Ni za mi ün van lı 
əsər lər ki fa yət qə dər dir. Q.Sü-
cəd di no vun “Ni za mi dün ya sı”, 
Ş.Şə ri fo vun “Xəm sə”, A.Hə-
sə no vun “Şairin sə ləfl  ə ri və 
xə ləfl  ə ri”, M.Rüs tə mo vun 
“N.Gən cə vi” ki mi müx tə lif 
ma te rial lar da ər sə yə gə ti ril-
miş plas ti ka nü mu nə lə rin də 
şairin ömür yo lu na yad da-
qa lan mü na si bət bil di ril di-
yi ni gör mək müm kün dür.

əsər lər ki fa yət qə dər dir. Q.Sü-
cəd di no vun “Ni za mi dün ya sı”, 
Ş.Şə ri fo vun “Xəm sə”, A.Hə-
sə no vun “Şairin sə ləfl  ə ri və 
xə ləfl  ə ri”, M.Rüs tə mo vun 
“N.Gən cə vi” ki mi müx tə lif 
ma te rial lar da ər sə yə gə ti ril-
miş plas ti ka nü mu nə lə rin də 
şairin ömür yo lu na yad da-
qa lan mü na si bət bil di ril di-
yi ni gör mək müm kün dür.

Yaxşılıqla çatdırsa hər kəs işini sona,
Yaxşı üz göstərəcək öz yaxşılığı ona.

“Sirlər xəzinəsi”

Oğrunun əlində olsa yüz dəhrə,
Bir qışqırsan qorxub yıxılar yerə.

“Xosrov və Şirin”
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Cəmilə HƏSƏNOVA
sənətşünaslıq üzrə

elmlər doktoru, professor

P
re  zi  dent İl  ham Əli  ye -
vin da  hi Azər  bay  can 
şairi Ni  za  mi Gən  cə -
vi  nin 880 il  lik yu  bi -

le  yi ilə əla  qə  dar 2021-ci ili 
“Ni  za  mi ili” elan et  mə  si 
bəs  tə  kar və mu  si  qi  şü  nas  la  rı 
da çox se  vin  dir  miş  dir. On  lar 
bu əla  mət  dar yu  bi  le  yə öz 
töh  fə  lə  ri  ni ver  mək üçün ye -
ni əsər  lər üzə  rin  də ça  lı  şır  lar.  

Ni  za  mi möv  zu  la  rı bəs  tə  kar  la  rı -
mı  zın ya  ra  dı  cı  lı  ğı  na ötən əs  rin 40-cı 
il  lə  rin  dən da  xil ol  muş  dur. Ni  za  mi 
Gən  cə  vi  nin 800 il  lik yu  bi  le  yi  nin ke -
çi  ril  mə  si ilə bağ  lı, de  mək olar ki, o 
döv  rün bü  tün bəs  tə  kar  la  rı Ni  za  mi 
ir  si  nə mü  ra  ciət et  miş və müx  tə  lif 
janr  lar  da əsər  lər ya  rat  mış  lar. 1941-
1945-ci il  lər mü  ha  ri  bə  si bu yu  bi  le  yi 
bir qə  dər tə  xi  rə sal  sa da, 1947-ci il  də 
ke  çi  ril  miş yu  bi  ley təd  bir  lə  ri mu  si  qi 
alə  min  də bö  yük əks-sə  da do  ğur  du, 
Azər  bay  can bəs  tə  kar  la  rı  nın mu  si  qi 
mə  də  niy  yə  ti  miz  də ye  ni sə  hi  fə açan 
və dün  ya mu  si  qi ir  si  ni zən  gin  ləş  di -
rən bir sı  ra əsər  lə  ri ya  ran  dı. Ni  za  mi 
möv  zu  la  rı bun  dan son  ra Azər  bay -
can mu  si  qi  si  nə əbə  di da  xil ola  raq, 

nə  sil-nə  sil bü  tün bəs  tə  kar  la  rın 
ya  ra  dı  cı  lı  ğı  na il  ham ver  miş  dir.

Da  hi bəs  tə  ka  rı  mız Üze -
yir Ha  cı  bəy  li  nin Ni  za  mi  nin 
qə  zəl  lə  ri əsa  sın  da yaz  dı  ğı 
“Sən  siz” və “Sev  gi  li ca  nan” 
ro  mans  la  rı vo  kal mu  si  qi  də 
ye  ni bir jan  rın – ro  mans-qə -
zəl jan  rı  nın əsa  sı  nı qo  ya  raq, 
Azər  bay  can bəs  tə  kar  la  rı  nın 
vo  kal əsər  lə  ri  nin ya  ran  ma  sı  na 
tə  kan ver  di. Ni  za  mi  nin qə  zəl -
lə  ri  nə Fik  rət Əmi  ro  vun, To  fi q 
Qu  li  ye  vin, Ca  han  gir Ca  han  gi -
ro  vun, Ədi  lə Hü  seyn  za  də  nin, 
Ağa  ba  cı Rza  ye  va  nın, Ha  cı Xan -
məm  mə  do  vun, Şə  fi   qə Axun  do -
va  nın və baş  qa bəs  tə  kar  la  rın yaz -
dıq  la  rı vo  kal əsər  lər mü  ğən  ni  lə  rin 
re  per  tuarı  na da  xil ol  muş  dur. Son 
il  lər  də gənc bəs  tə  kar  lar da bu jan -
ra ma  raq gös  tə  rə  rək bir sı  ra vo  kal 
əsər  lər ya  rat  mış  lar.

Ni  za  mi möv  zu  la  rı  na mu  si  qi  li-
səh  nə və sim  fo  nik əsər  lər  də də 
mü  ra  ciət olun  muş  dur. Hətt   a bir 
ne  çə bəs  tə  ka  rın ya  ra  dı  cı  lı  ğın  da 
Ni  za  mi möv  zu  la  rı  nın də  fə  lər  lə 
müx  tə  lif əsər  lər  də əks olun  du  ğu -
nu qeyd edə bi  lə  rik. 

Bö  yük bəs  tə  kar Qa  ra Qa  ra  yev 
Ni  za  mi möv  zu  la  rı  na da  vam  lı ola -
raq mü  ra  ciət et  miş, Ni  za  mi  nin 
söz  lə  ri  nə səs və or  kestr üçün üç 
təs  nif (“Ley  li”, “Şi  rin”, “Sa  rənc”), 
a ka  pel  la xo  ru üçün “Pa  yız” əsə -
ri, “Ley  li və Məc  nun” sim  fo  nik 
poema  sı, “Yed  di gö  zəl” ba  le  ti və 
onun mu  si  qi  si əsa  sın  da iki sim  fo -
nik süita ya  rat  mış  dır. Bu əsər  lə  rin 
hər bi  ri  nin öz səh  nə hə  ya  tı ol  muş, 
dün  ya  nın bir sı  ra di  ri  jor  la  rı  nın ida -
rə  si ilə or  kestr  lər tə  rə  fi n  dən ifa olu -
na  raq, kon  sert re  per  tuar  la  rı  nı bə -
zə  miş  dir. Xü  su  si  lə “Yed  di gö  zəl” 
ba  le  ti bir çox öl  kə  lər  də səh  nə  yə 

qo  yul  muş, Ni  za  mi  nin hu -
ma  nist ide  ya  la  rı  nı mu  si  qi və 
xo  reoq  ra  fi   ya  nın vəh  də  tin  də 
ta  ma  şa  çı  la  ra çat  dır  mış  dır. 
Ba  let bu gü  nə ki  mi Azər -
bay  can Döv  lət Aka  de  mik 
Ope  ra və Ba  let Teat  rı  nın re -
per  tuarın  da xü  su  si yer tu  tur. 
Bəs  tə  ka  rın “Ley  li və Məc -
nun” sim  fo  nik poema  sı  nın 
mu  si  qi  si əsa  sın  da ey  niad  lı 
bir  pər  də  li ba  let ta  ma  şa  sı da 
səh  nə  yə qo  yul  muş  dur. 

Gör  kəm  li Azər  bay  can 
bəs  tə  ka  rı Fik  rət Əmi  rov da 

Ni  za  mi ir  si  nə mü  ra  ciət edə  rək, 
“Ni  za  mi” ba  le  ti  ni, “Ni  za  mi” sim -
fo  ni  ya  sı  nı, “Ni  za  mi  nin xa  ti  rə  si  nə” 
sim  fo  nik poema  sı  nı bəs  tə  lə  miş  dir 
ki, bu əsər  lər da  hi şairin döv  rü  nün, 
ya  ra  dı  cı  lı  ğı  nın, ob  raz  la  rı  nın fü  sun -
kar mu  si  qi di  li ilə tə  cəs  sü  mü  nü ya -
rat  mış  dır.

Ni  za  mi  nin möv  zu  la  rı əsa  sın  da 
ya  ran  mış ba  let əsər  lə  ri  nin sı  ra  sın -
da To  fi q Ba  kı  xa  no  vun “Xe  yir və 
Şər”, Aq  şin Əli  za  də  nin “Ni  za  mi -
nin xa  ti  rə  si  nə”, Qa  lib Məm  mə  do -
vun “Sir  lər xə  zi  nə  si” ba  let  lə  ri  ni də 
qeyd edə bi  lə  rik ki, bun  lar 1980-

Çox da acıqlanma, bərk savaş olar,
Torpaq bərkidikcə dönüb daş olar.

“Xosrov və Şirin”

Gecəni, gündüzü çox vermə bada,
Yaxşı ad uğrunda çalış dünyada.

“Leyli və Məcnun”

Bəstəkarların yaradıcılığında Nizami mövzuları

Sənsiz
Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət sənsiz,
Hər nəfəs çəkdim, hədər getdi o saət sənsiz!

Sənin o cəlb eyləyən vəslinə and içdim inan,
Hicrinə yandı canım, yox daha taqət sənsiz!

Başqa bir yarı necə axtarım, ey nazlı sənəm?
Bilirəm sən də dedin: “Yox yarə hacət sənsiz!”

Sən mənim qəlbimə hakim, sənə qul oldu könül,
Sən əzizsən, mən ucuz, mən heçəm, afət, sənsiz!

Nə gözüm var – arayım mən səni, bəxtim də ki yox,
Nə də bir qaçmağa var məndə cəsarət sənsiz!

Sən Nizamidən əgər arxayın olsan da, gülüm,
Gecə-gündüz arayıb olmadı rahət sənsiz!

Sevgili canan
Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canan!
Olmuş bütün aləmdə sənin şəninə sayan.

Gəl eylə inayət, mənə ver busə ləbindən,
Çünki gözəlin busəsidir aşiqə ehsan.

Sordum ki, “könül hardadır” aldım bu cavabı.
“Heç sorma, tapılmaz onu axtarsa da insan”.

Rəhm eylə, deyib, sel kimi göz yaşımı tökdüm
Kim, qanım ilə əl yuma, ey afəti-dövran!

İnsafın əgər varsa, açıq de, bu Nizami,
Sənlə necə rəftar eləsin, ey mahi-taban?

Gəl söylə, cavabın nə olar, sorğu zamanı,
Əhvalımı səndən soruşarsa Qızıl Arslan?

Bilirəm sən də dedin: “Yox yarə hacət sənsiz!”

Sən mənim qəlbimə hakim, sənə qul oldu könül,
Sən əzizsən, mən ucuz, mən heçəm, afət, sənsiz!

Nə gözüm var – arayım mən səni, bəxtim də ki yox,
Nə də bir qaçmağa var məndə cəsarət sənsiz!

Sən Nizamidən əgər arxayın olsan da, gülüm,
Gecə-gündüz arayıb olmadı rahət sənsiz!
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Dostluq iddiası edən bir ürək
Sözdən başqa çox şey bildirə gərək.

“İskəndərnamə” (“İqbalnamə”)

Dost ona deyərlər ki, sirr saxlar, pərdə tutar.
Düşmənsə ruzigartək hər zaman pərdə yırtar.

“Sirlər xəzinəsi”

1990-cı il  lər  də mey  da  na gəl  miş  dir.  
Ni  za  mi möv  zu  la  rı öz ək  si  ni 

ope  ra əsər  lə  rin  də də tap  mış  dır. 
Ni  ya  zi  nin “Xos  rov və Şi  rin”, Əf -
ra  si  yab Bə  dəl  bəy  li  nin “Ni  za  mi”, 
Ra  miz Mus  ta  fa  ye  vin “Şi  rin” ope -
ra  la  rı  nı,  Sol  tan Ha  cı  bə  yo  vun “İs-
kən  dər və ço  ban” uşaq ope  ra  sı  nı 
qeyd et  mək olar. Bu əsər  lər  dən 
bə  zi  si 1940-50-ci il  lər  də Ope  ra və 
Ba  let Teat  rın  da ta  ma  şa  ya qo  yul -
sa da, on  la  rın səh  nə hə  ya  tı uzun 
ol  ma  mış  dır. Bə  zi  si hə  lə də səh  nə -
ləş  di  ril  mə  miş  dir. Ötən əs  rin 90-cı 
il  lə  rin  də və son  ra  kı il  lər  də də bir 
sı  ra ope  ra əsər  lə  ri ya  ran  sa da, ta -
ma  şa  ya qo  yul  ma  mış  dır. Oq  tay 
Rə  cə  bo  vun “Xe  yir və Şər” ope -
ra  sı, Rə  şid Şə  fə  qin “Bay  quş  la  rın 
söh  bə  ti” na  ğıl-ope  ra  sı, “İs kən  də -
rin sir  ri” uşaq ra  dio-ope  ra  sı, El -
dar Man  su  ro  vun “Yed  di gö  zəl” 
rok-ope  ra  sı Ni  za  mi möv  zu  la  rı -
nın müx  tə  lif təf  sir  lə  ri  ni ya  ra  dan 
əsər  lər ki  mi mu  si  qi  mi  zə da  xil ol -
muş  dur və səh  nə tə  cəs  sü  mü  nü 
göz  lə  yir.  

Bəs  tə  kar  la  rı  mız sim  fo  nik mu  si -
qi  nin müx  tə  lif janr  la  rın  da Ni  za  mi 
möv  zu  la  rı  nın tə  cəs  sü  mü  nü ver -

miş  lər. Qa  ra Qa  ra  yev və Fik  rət 
Əmi  rov  dan son  ra Məm  məd Qu  li -
yev, Mid  hət Əh  mə  dov, Nə  ri  man 
Məm  mə  dov, To  fi q Ba  kı  xa  nov, 
Məm  mə  da  ğa Umu  dov və baş  qa -
la  rı sim  fo  ni  ya  lar, sim  fo  nik poema -
lar, sim  fo  nik süita  lar, xo  reoq  ra  fi k 
şə  kil  lər, ba  let süita  la  rı ya  rat  mış  lar. 
Bu sa  hə  də ya  ra  dı  cı  lıq işi bu gün də 
da  vam edir və ina  nı  rıq ki, “Ni  za  mi 
ili” bəs  tə  kar  la  rı  mı  zın ye  ni sim  fo  nik 
əsər  lər  lə kon  sert səh  nə  lə  ri  nə çıx -
ma  sı  na zə  min ola  caq  dır.

Bu xü  sus  da gör  kəm  li bəs  tə  kar 
Fi  rən  giz Əli  za  də  nin ya  ra  dı  cı  lı  ğın -
da Ni  za  mi ir  si  nə həsr olun  muş 
əsə  ri qeyd et  mək is  tər  dik: “Gott   es 
ist der Qrient” ora  to  ri  ya  sı al  man 
şairi Y.V.Hö  te  nin “Şərq-Qərb di -
va  nı”na əsas  la  na  raq, Ni  za  mi  nin 
poezi  ya  sı ilə əla  qə  lə  ri əks et  di  rir 
(Azər  bay  can və al  man dil  lə  rin  də). 
Əsər ilk də  fə 2000-ci il  də Al  ma  ni -
ya  nın Köln şə  hə  rin  də “Trien  na  le” 
fes  ti  va  lın  da, da  ha son  ra ABŞ-da, 
İs  veç  rə  də ifa olun  muş  dur və is  tər -
dik ki, bu əsər Azər  bay  can  da da öz 
təf  si  ri  ni tap  sın.

Ni  za  mi  nin qə  zəl  lə  ri əsa  sın  da 
ya  zıl  mış xor əsər  lə  rin  dən Ca  han -

gir Ca  han  gi  ro  vun “Qə  zəl”, Cöv -
dət Ha  cı  ye  vin “Ey gül”, Məm  məd 
Qu  li  ye  vin “İki das  tan” və s. ilə ya -
na  şı, son il  lə  rə aid Məm  məd Cə  fə -
ro  vun “Da  hi Ni  za  mi”, Meh  ri  ban 
Əh  mə  do  va  nın “Ey sə  ba” xor əsər -
lə  ri  ni də qeyd et  mək olar.

İnst  ru  men  tal mu  si  qi sa  hə  sin  də 
bir sı  ra bəs  tə  kar  lar Ni  za  mi  nin ob -
raz  la  rı  na mü  ra  ciət et  miş  lər. Qa  lib 
Məm  mə  do  vun sim  li kvar  tet, so  lo 
fl ey  ta və for  te  piano üçün “Ni  za  mi -
nin xa  ti  rə  si  nə” ele  gi  ya  sı, Sər  dar Fə -
rə  co  vun or  qan üçün “Qə  si  də” so -
na  ta  sı və s. diq  qə  tə  la  yiq əsər  lər  dir.

Ni  za  mi ya  ra  dı  cı  lı  ğı mu  si  qi  şü -
nas  la  rın da təd  qi  qat ob  yek  ti  nə 
çev  ril  miş  dir. Səadət Ab  dul  la  ye  va -
nın “Ni  za  mi  də mu  si  qi, mu  si  qi  də 
Ni  za  mi”, Sev  da Qur  ba  nə  li  ye  va  nın 
“Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin ya  ra  dı  cı  lıq ir -
si və Azər  bay  can bəs  tə  kar  la  rı  nın 
vo  kal əsər  lə  ri”, “Ni  za  mi Gən  cə  vi 
və Fik  rət Əmi  ro  vun mu  si  qi dün  ya -
sı” və s. ki  tab  la  rı, mu  si  qi  şü  nas  lar 
tə  rə  fi n  dən ya  zıl  mış on  lar  la mə  qa -
lə  lər şairin ya  ra  dı  cı  lı  ğı  nın mu  si  qi 
ilə əla  qə  lə  ri  nin təd  qi  qi mə  sə  lə  lə  ri -
nə həsr olun  muş və ni  za  mi  şü  nas -
lı  ğa öz töh  fə  si  ni ver  miş  dir.

Bu  nun  la ya  na  şı, Ni  za  mi  nin 
söz  lə  ri  nə ya  zıl  mış əsər  lər əsa  sın -
da müx  tə  lif alət  lər və an  sambl  lar 

üçün iş  lə  mə  lər mey  da  na gəl  miş 
və not məc  muələ  ri çap olun  muş -
dur. Bü  tün bun  lar mu  si  qi ifa  çı  la -
rı  nın kon  sert və təd  ris proq  ram -
la  rın  da Ni  za  mi ir  si  nin mü  hüm 
yer tut  du  ğu  nu və hər ye  ni gə  lən 
mu  si  qi  çi  lər nəs  li  nin bu zən  gin 
irs  dən bəh  rə  lən  di  yi  ni sü  but edir.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, Ni  za  mi möv -
zu  la  rı Azər  bay  can bəs  tə  kar  la  rı  nın 
və mu  si  qi  şü  nas  la  rı  nın ya  ra  dı  cı  lı -
ğın  da mü  hüm yer tu  tur. “Ni  za  mi 
ili” bu is  ti  qa  mət  də qar  şı  ya ye  ni ya -
ra  dı  cı  lıq məq  səd  lə  ri qoy  muş  dur. 
Azər  bay  can Bəs  tə  kar  lar İtt   i  fa  qı da 
bu  nun  la bağ  lı təd  bir və la  yi  hə  lər 
hə  ya  ta ke  çir  miş  dir. İtt   i  fa  qın tə  şəb -
bü  sü və təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə Ni  za  mi -
nin söz  lə  ri  nə qə  zəl-ro  mans mü  sa -
bi  qə  si  nin ke  çi  ril  mə  si bu xü  sus  da 
önəm  li la  yi  hə  dir. Mü  sa  bi  qə  də 
müx  tə  lif nə  sil  lər  dən olan bəs  tə  kar -
la  rın iş  ti  rak et  mə  si on  la  rın ya  ra -
dı  cı  lıq diapa  zo  nu  nun rən  ga  rəng -
li  yi  ni nü  ma  yiş et  di  rir. Əmi  nik ki, 
bəs  tə  kar  la  rı  mı  zın “Ni  za  mi ili”nə 
töh  fə olan əsər  lə  ri də da  hi şairin 
ob  ra  zı  nı, onun qəh  rə  man  la  rı  nın 
di  li ilə söy  lə  di  yi bə  şə  ri ide  ya  la  rı 
mu  si  qi  miz  də əbə  di  ləş  di  rə  cək.

Bəstəkarların yaradıcılığında Nizami mövzuları

Etmədədir
Yenə tövbə evimi eşq xərab etmədədir,
Aşiq iftarını sevda meyi-nab etmədədir.

Könlümə bir mələyin sevgisi od saldı, adı
Günü də, Zöhrəni də göydə sərab etmədədir.

Onun eşq atəşi hər qəlbə girər, amma nədən
Tək mənim qəlbimi atəşdə kəbab etmədədir?

Gözlərin baxdı mənə, söylədi: “Səbr et, səninəm,
Doğrusu, səbr edərəm, ömr şitab etmədədir.

Ahu gözlüləri yatmış zaman ovlar ovçu,
Ömür röyada şikar olmağa tab etmədədir.

Məsləhətdir, məni qovmaqdan isə, versin əzab,
Yar bunu yaxşı düşünmüşdür, əzab etmədədir.

Gər Nizamini xəta isə həlak etdirmək,
Aşiqəm, yar məni öldürsə, səvab etmədədir.

Gülüm
Aşiqəm, əmrini ver aşiqi-nalanə, gülüm,
Yanına ya gəlim əql ilə, ya divanə, gülüm?

Sevirəm qəlbilə canım kimi cananımı mən,
Ölərəm, ya yetərəm sən kimi canana, gülüm.

Sənə dost olmağıma cümlə şəhər düşmən olub,
Məni əfv eylə, baxıb bir belə düşmənə, gülüm.

Harda görsəm səni, zülfündən öpüb yalvararam,
Aşiqəm, aşiqə yoxdur yazı, divan, a gülüm!

Sənsizəm, səndən uzaq kimsəni düşsün demərəm,
Yetməyir əl sənə, yox səbr də hicranə, gülüm.
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Aydın KAZIMZADƏ
Əməkdar incəsənət xadimi

D
ün ya ədə biy ya tı və 
mə də niy yə ti xə zi-
nə si nə çox qiy mət li 
töh fə lər ver miş Ni za-

mi Gən cə vi söz sə nə ti nin 
sön məz gü nə şi dir. Onun 
ya ra dı cı lı ğı xal qı mı zın 
mə nə vi hə ya tı nın əvə zo lun-
maz bə dii nailiy yə ti ki mi 
qə dim Azər bay can ədə biy-
ya tı və mə də niy yə ti ta ri xi-
nin ən par laq sə hi fə lə ri ni 
təş kil edir. Tə sa dü fi  de yil 
ki, Ni za mi ir si ədə biy yat və 
in cə sə nət xa dim lə ri nin bir 
çox nə sil lə ri ni ruh lan dır-
mış və on lar şairin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı na dair əsər lər 
ya rat mış lar. 

1941-ci il də So vet İtt  i fa qı bö-
yük şair Ni za mi Gən cə vi nin 
ana dan ol ma sı nın 800 il lik yu-
bi le yi nə ge niş ha zır lıq gör dü yü 
vaxt sə nəd li ki no us ta la rı da da-
hi söz us ta dı na fi lm həsr et mə yi 
qə ra ra al mış dı lar. La kin hə min 
il baş la nan mü ha ri bə yu bi le yin 
mü va fi q sə viy yə də təş ki li nə im-
kan ver mə di. Res pub li ka mız-
da isə da hi şairin yu bi le yi mil li 
poezi ya bay ra mı ki mi ke çi ril di. 
Yu bi ley şən lik lə ri Ə.Ələk bə rov 
və Ə.Mins ki nin sse na ri si üz rə 
re jis sor A.Na ro dits ki nin çək-
di yi “Ni za mi” (1941, ope ra tor 
Ə.Ələk bə rov) ki nooçer kin də öz 
ək si ni tap mış dır. Fil min bəs tə-
ka rı Rauf Ha cı yev dir.

Film əsa sən şairin hə yat və ya-
ra dı cı lı ğı na həsr olun muş yu bi-
ley ge cə sin dən, hə min gün lər də 
ke çi ri lən ədə bi ge cə lər dən, ədə-
biy yat və in cə sə nət xa dim lə ri nin 
Ni za mi əsər lə ri üzə rin də iş lə mə-
lə rin dən və di gər təd bir lər dən 
da nı şır.

Bun dan son ra ki no iş çi lə ri 
bö yük mü tə fək ki rin yu bi le yi-
nin ümu mitt  i faq sə viy yə sin də 
ge niş qeyd olun du ğu 1947-ci 
il də “Xalq şairi” sə nəd li oçer-
ki ni ya rat dı lar. Fil min sse na ri 

müəl li fi  və re jis so ru Ş.Şey-
xov, ope ra tor la rı M.Mus-

ta fa yev, S.Bə də lov dur. 

Ta ri xi-bioq ra fi k ki nooçerk da hi 
Azər bay can şairi Ni za mi Gən cə-
vi yə həsr olun muş, bu ra da şairin 
yu bi le yi ilə bağ lı mü hüm təd bir lər 
len tə alın mış dır.

Film də da hi şairin 800 il lik yu-
bi le yi nin ye ni dən qeyd edil di yi 
gün lər, Mosk va da ke çi ri lən tən-
tə nə li yı ğın caq, qo naq la rın Ba kı 
vağ za lın da qar şı lan ma sı, Ni za-
mi adı na mu ze yin açı lı şı haq qın-
da söh bət ge dir. Ya ra dı cı qrup 
şairin ya şa yıb-ya rat dı ğı döv rü 
can lan dır ma ğa, Ni za mi nin hə-
yat və fəaliy yə ti nin əsas mər hə-
lə lə ri ni aç ma ğa ça lış mış dır. Fil-
min mət ni ni akt yor Əli Zey na lov 
oxu muş dur.

Qo ca man ki no re jis sor M.Mi-
ka yı lov da Ni za mi dü ha sın dan 
ruh la na raq, 1958-ci il də ya zı çı 
Ə.Mu ğan lı nın sse na ri si əsa sın da 
“Ni za mi” sə nəd li fi l mi ni ya rat-
mış dır.

Film Ni za mi Gən cə vi nin hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı nın ay rı-ay rı mər hə-
lə lə ri ni ek ran da can lan dı rır. Film-
də be lə bir fi  kir təs diq olu nur ki, 
şairin ya ra dı cı lı ğı xal qı mı zın mə-
nə vi hə ya tı nın əvə zo lun maz bə-
dii nailiy yə ti, qə dim Azər bay can 
ədə biy ya tı və mə də niy yə ti ta ri xi-
nin ən par laq sə hi fə lə ri dir. Fil mə 
mu si qi ni bəs tə kar Z.Ba ğı rov yaz-
mış dır.

...Gö zəl mən zə rə plan la rı nın 
bi ri di gə ri ni əvəz edir. Kə pəz da-
ğı nın zir və si qar la ör tül müş dür. 
Da ğın al tın dan çay axır. Qar şı-

mız da Gən cə nin gö zəl mən zə rə-
si, Ni za mi abi də si, ya şıl kü çə lər, 
çar ho vuz, fon tan can la nır...

Dik tor de yir: “Əziz dost lar, 
mən si zi və tə ni mi zin gö zəl gu-
şə lə rin dən bi ri nə sə ya hə tə ça-
ğı rı ram. Uşaq yaş la rın dan mən 
Ni za mi və Gən cə ni bir-bi rin dən 
ay rı tə səv vür edə bil mə mi şəm. 

Hə mi şə dü şün mü şəm ki, əgər 
Ni za mi dün ya mə də niy yə ti zir-
və sin də sön mə yən ul duz dur sa, 
qə dim Gən cə mə nim doğ ma, 
əziz şə hə rim dir. Bu şə hər xal qı-
mı zın öl məz qəh rə man lıq ənə nə-
lə ri ni qo ru yub əsr lər dən əsr lə rə 
ötü rür. Dost lar, dün ya ta rix çi lə ri 
Gən cə ni çi nar lar səl tə nə ti ad lan-
dı rır lar. Gə lin, əbə di gənc olan 
şə hə ri mi zin keç mi şi nə nə zər sa-
laq, bu gün kü gü nü ilə ta nış olaq 
və onun par laq gə lə cə yi ni tə səv-
vür edək”.

Bu sə tir lər ya zı çı-jur na list 
N.Ba ba ye vin sse na ri si üz rə re jis-
sor-ope ra tor S.Bə də lo vun len tə 
al dı ğı “Ni za mi yur du” sə nəd li 
(1968) fi l min də səs lə nir. Son ra kı 
kadr lar da ta ma şa çı lar qar şı sın da 
Gən cə şə hə ri ilə bağ lı müx tə lif 
ta ri xi və müasir abi də lər, Ni za-
mi məq bə rə si, ye ni meh man xa-
na, F.Əmi rov və Q.Hü seyn li ki mi 
ta nın mış bəs tə kar lar ye tiş dir miş 
mu si qi mək tə bi, xal ça kom bi na-
tı, hətt  a sta dion da fut bol oyu nu, 
Ha cı kən də sə ya hət, gül yı ğı mı və 
s. nü ma yiş et di ri lir, Ni za mi yur-
dun da apa rı lan qu ru cu luq iş lə-
rin dən mə həb bət lə söh bət açı lır.

1976-cı il də Azər bay can Maarif 
Na zir li yi nin si fa ri şi ilə “Ni za mi 
Gən cə vi” təd ris fi l mi çə kil miş-
dir. Fil mi re jis sor E.Qa sı mov jur-
na list T.Əh mə do vun sse na ri si 
üz rə len tə al mış dır. Fil min ope-
ra to ru Sər dar Və li yev dir. Film 
yu xa rı si nif şa gird lə ri nə bə dii 
söz us ta sı nın hə yat və ya ra dı cı lı-
ğı ilə ya xın dan ta nış ol ma ğa, Ni-
za mi ir si nin Ya xın və Or ta Şərq 

xalq la rı nın ədə biy ya tı na tə si ri ni 
öy rən mə yə kö mək edir.

Mü tə fək kir şair Ni za mi Gən-
cə vi nin ana dan ol ma sı nın 840 il-
li yi 1981-ci il də tək cə res pub li ka-
mız da de yil, So vet İtt  i fa qı nın hər 
ye rin də tən tə nə li şə kil də qeyd 
edil miş, poezi ya nın, bey nəl mi ləl-
çi li yin gö zəl bay ra mı na çev ril miş-
dir. Bu mə də niy yət bay ra mı ki-
no sal na mə də öz ək si ni tap mış dır. 
Bir il son ra re jis sor T.Mü təl li mov 
Q.Xə li lo vun sse na ri si əsa sın da 
“Poezi ya bay ra mı” sə nəd li fi l mi ni 

lə rin dən və di gər təd bir lər dən 
da nı şır.

Bun dan son ra ki no iş çi lə ri 
bö yük mü tə fək ki rin yu bi le yi-
nin ümu mitt  i faq sə viy yə sin də 
ge niş qeyd olun du ğu 1947-ci 
il də “Xalq şairi” sə nəd li oçer-
ki ni ya rat dı lar. Fil min sse na ri 

müəl li fi  və re jis so ru Ş.Şey-
xov, ope ra tor la rı M.Mus-

ta fa yev, S.Bə də lov dur. 

Yenilməz ürəklə çıx yola görüncə xəzan, 
Ürək qorxaq olanda odlanıb alışar can.

“Sirlər xəzinəsi”

Dost qəlbi torpaqdır, ona əl vursan,
Əlin pak olacaq o zaman, inan.

“Xosrov və Şirin”

Nizami və kino
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(ope ra tor lar T.Sul ta nov, K.Məm-
mə dov, Y.Ab ra mov, F.Qa sı mov) 
çək miş dir. 80-dən çox xal qı və 
mil lə ti təm sil edən so vet şair lə-
ri So vet İtt  i fa qı nın hər ye rin dən 
Azər bay ca na poezi ya bay ra mı na 
qo naq gəl miş di lər. Film məhz hə-
min gö rüş lər haq qın da ta ma şa çı-
la ra mə lu mat ve rir.

Bu dur, poezi ya el çi lə ri res pub-
li ka mı zın pay tax tı nı gəz dik cə 
Ni za mi və Fü zu li nin, Sa bir və 
Müş fi  qin abi də lə ri önün də da-
ya nır, san ki on la ra he sa bat ve rir, 
sö zün, şeirin yük sək mə na sı nı 
bir da ha nü ma yiş et di rir lər. Qə-
dim Gən cə nin sə nət mə bəd ga hı - 
Şıx dü zün də Ni za mi nin məq bə-
rə si önün də ki gö rü şü əks et di rən 
kadr lar da yad da qa lan dır.

Ta nın mış ya zı çı, ki nod ra ma turq 
İ.Hü sey nov Azər bay can xal qı nın 
coş qun il ham lı nəğ mə ka rı haq qın-
da “Ni za mi” ad lı ki nos se na ri ni 
ya zıb, C.Cab bar lı adı na “Azər bay-
can fi lm” Ki nos tu di ya sı na təh vil 
ve rən də nəin ki ki no iş çi lə ri, həm 
də min lər lə ki no ta ma şa çı la rı ara-
sın da bö yük ma ra ğa sə bəb ol du. 
Çün ki da hi şairin hə ya tı haq qın-
da mə lu mat çox ol ma dı ğı na gö-
rə, fi l min ne cə alı na ca ğı, ki no iş-
çi lə ri nin Ni za mi ba rə də ye ni söz 
de yə bi lib-bil mə yə cək lə ri ha mı nı 
dü şün dü rür dü. Bu çə tin və mə-
su liy yət li fi l mə qu ru luş ver mə yi 
re jis sor E.Qu li yev öh də si nə gö-
tür dü və ey niad lı ta ri xi-bioq ra fi k 
janr da ki no ro man ya rat dı. Film də 
baş rol da SS Rİ Xalq ar tis ti, məş-
hur mü ğən ni və bəs tə kar Müs lüm 
Ma qo ma yev çı xış et di.

Müəl lifl  ər bu fi lm-prit ça da ilk 
növ bə də şair Ni za mi nin dol ğun 
ob ra zı nı ya rat ma ğa ça lış mış, o 
uzaq il lər də Azər bay can xal qı-
nın si ya si və so sial hə ya tı nın ab-
ha va sı nı, in san mü na si bət lə ri nin 
mü rək kəb dün ya sı nı can lan dır-

ma ğa səy gös tər miş lər. 
Bə şə ri-fəl sə fi  ümu mi ləş-
dir mə yo lu ilə ge dən fi lm 
in sa nın ta rix də ro lu, onun 
xalq qar şı sın da bor cu 
haq qın da dü şün cə lə ri dir. 
Ni za mi nin mə nə vi idealı 
ilə real lıq ara sın da kı uy-
ğun suz luq şairin in sa na 
və əda lə tə ina mı nı qı ra 
bil mə miş dir.

Və tən pər vər lik, öz tor-
pa ğı na, xal qı na mə həb bət, 
qa dı na hör mət, tə rəq qi yə, 
sül hə meyl, poezi ya nın 
qüd rət li gü cü - Ni za mi 
əsər lə ri nin bu mo tiv lə rin-
dən müəl lifl  ər bü tün lük lə 
is ti fa də edə rək ori ji nal və 
müasir təf sir li, də rin fi  kir-
li, miq yas lı əsər ya rat mış-
lar.

Ni za mi Gən cə vi elə şəx siy yət-
dir ki, o, nəin ki Azər bay can, həm 
də dün ya mə də niy yə tin də bö yük 
yer tu tur. Müəl lifl  ər fi lm də şairin 
hə ya tı nın müəy yən bir döv rü-
nü can lan dır mış, la kin bu za man 
kə si yin də Ni za mi ya ra dı cı lı ğı nın 
əsas bə dii və fəl sə fi  mo tiv lə ri ni 
yer ləş dir miş lər. Bu ra da xro no lo-
gi ya əsas gö tü rül mə miş dir. Çün-
ki Ni za mi bir sə nət kar ki mi da-
ha ma raq lı dır. Film də də söh bət 
onun ya ra dı cı lı ğın dan ge dir.

“Azər bay can fi lm” və “Mos-
fi lm” ki nos tu di ya la rı nın bir gə is-
teh sa lı olan iki se ri ya lı “Ni za mi” 
bə dii fi l mi 1983-cü il də Le ninq-
rad da (Sankt-Pe ter burq) ke çi ri lən 
XVI Ümu mitt  i faq ki no fes ti va lın-
da uğur qa zan mış, Ni za mi nin 
hu ma nist pa fo su nun ek ran tə cəs-
sü mü nə gö rə re jis sor E.Qu li ye və 
mü ka fat ve ril miş di. 1984-cü il də 

Daş kənd də bey nəl xalq ki no fes-
ti val da fi lm Öz bə kis tan Ya zı çı lar 
İtt  i fa qı nın və Na zir lər So ve ti nin 
dip lom la rı ilə təl tif olun muş du.

Fil min ope ra to ru Arif Nə ri-
man bə yov, rəs sa mı Ma yis Ağa-
bə yov, bəs tə ka rı Qa ra Qa ra-
yev dir. Rol lar da H.Ömə ro va, 
H.Tu ra bov, Ə.Ab ba sov, Ş.Ələk-
bə rov, H.Xa nı za də, Ə.Sə mə dov 
və baş qa la rı çə kil miş lər.

Azər bay can ani ma tor la rı da 
Ni za mi poezi ya sı nın hik mə ta-
miz mis ra la rın dan ruh la na raq, 
da hi şairin əsər lə ri nin mo tiv lə ri 
əsa sın da “Fit nə” (1970, re jis sor 
A.Axun dov), “Şah və xid mət çi” 
(1976, re jis sor N.Məm mə dov), 
“Xe yir və Şər” (1980, re jis sor 
N.Məm mə dov) fi lm lə ri ni ya rat-
mış lar. Bu gün nəin ki uşaq lar, 
hətt  a bö yük yaş lı ta ma şa çı lar da 
tər bi yə vi əhə miy yə tə ma lik hə-

min ani ma si ya fi lm lə ri-
nə ma raq la ba xır lar.

Bü tün bu gö rü lən iş lə-
rə bax ma ya raq, Azər bay-
can ki ne ma toq raf çı la rı 
da hi şairin hə yat və ya-
ra dı cı lı ğı na az mü ra ciət 
et miş lər. Bu ba xım dan 
ki no iş çi lə ri miz bö yük 
Ni za mi yə borc lu dur lar. 
Sə nət kar la rı mız bü tün 
dövr lə rin mü tə fək kir 
şairi və fi  lo so fu Ni za-
mi Gən cə vi nin ya ra-
dı cı lı ğı na bun dan 
son ra da dö nə-dö-
nə mü ra ciət et mə-
li, onun hə yat və 
ya ra dı cı lı ğın dan 
il ham la na raq də-
yər li sə nət əsər lə-
ri ya rat ma lı dır lar.

dövr lə rin mü tə fək kir 
şairi və fi  lo so fu Ni za-
mi Gən cə vi nin ya ra-
dı cı lı ğı na bun dan 
son ra da dö nə-dö-
nə mü ra ciət et mə-
li, onun hə yat və 
ya ra dı cı lı ğın dan 
il ham la na raq də-
yər li sə nət əsər lə-
ri ya rat ma lı dır lar.

Adına yaxşılıq sikkəsini çal,
Böyük şöhrət qazan, göylərə ucal!

“Yeddi gözəl”

Zülmü birdəfəlik eylə sən kənar,
Çünki zülmkarlıq ömrü azaldar.

“İskəndərnamə” (“İqbalnamə”)
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D
a hi Azər bay can şairi 
və mü tə fək ki ri Ni-
za mi Gən cə vi nəin ki 
mil li ədə biy ya tı mı zın, 

ey ni za man da dün ya ədə-
bi fi k ri nin önün də ge dən 
şəx siy yət lər dən dir. Bu gün 
Azər bay can da Ni za mi Gən-
cə vi nin adı nı da şı yan on lar-
la mə də niy yət, elm-təh sil 
oca ğı, kü çə və park lar, elə cə 
də dün ya nın bir sı ra öl kə lə-
rin də bö yük mü tə fək ki rin 
abi də si, adı nı ya şa dan təh sil 
müəs si sə si və mər kəz lər 
fəaliy yət gös tə rir. On lar dan 
bir ne çə si haq qın da söz aç-
maq is tər dik. 

Ədəbiyyat Muzeyi
Bö yük söz us ta dı nın adı nın 

ya şa dıl dı ğı ün van lar dan bi ri 
AMEA-nın Ni za mi adı na Mil li 
Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi-
dir. Pay tax tı mı zın me mar lıq si-
ma sın da xü su si ye ri və ta ri xi olan 
bi na da yer lə şən mu ze yin əsa sı 
1939-cu il də Azər bay can SSR Xalq 
Ko mis sar la rı So ve ti nin Ni za mi 
Gən cə vi nin 800 il li yi nə həsr olun-
muş daimi sər gi – xa ti rə mu ze yi-
nin təş ki li haq qın da sə rən ca mı ilə 
qo yu lub. Mə də niy yət oca ğı son-
ra dan Azər bay can ədə biy ya tı nı 
əha tə edən mu ze yə çev ri lib. 

1860-cı il lər də iki mər tə bə li 
kar van sa ra ki mi in şa olu nan, XX 
əs rin əv vəl lə rin də  meh man xa na 
(“Met ro pol”) ki mi fəaliy yət gös-
tə rən, za man la mər tə bə lə ri nin 
sa yı ar tan bi na mu ze yə çev ri-
lən dən son ra fa sa dı və in ter ye ri 
1943-cü il də mil li üs lub da iş lə nib, 
ey van-lo ci ya da Azər bay can ədə-
biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən-
də lə ri – M.Fü zu li (hey kəl tə raş 
– F.Əb dür rəh ma nov), M.P.Va qif 
(C.Qar yağ dı), M.F.Axund za də 
(P.Sab say), Na tə van (E.Tri pols-

ka ya), C.Məm məd qu lu za də 
(N.Za xa rov) və C.Cab bar lı-
nın (E.Kl yats kin) hey kəl lə ri 
qo yu lub. Bi na nın qar şı sın-
da isə Ni za mi nin möh tə şəm 
abi də si (hey kəl tə raş Fuad 

Əb dür rəh ma nov, me mar-
lar Mi ka yıl Hü sey nov, Sa-

dıq Da da şov) qə rar tu tub.

Mu zey də qo ru nub sax la nı-
lan və nü ma yiş et di ri lən qə dim 
əl yaz ma lar, bö yük ədib lə rin 
rəsm-port ret lə ri, əsər lə ri nə çə-
kil miş mi niatür lər, gör kəm li 
şəx siy yət lər lə bağ lı na dir sə nəd-
lər, di gər qiy mət li eks po nat lar 
zi ya rət çi lər də ədə biy ya tı mı zın 
keç di yi ta ri xi yol ba rə də dol ğun 
tə səv vür for ma laş dı rır. Döv lət 
baş çı sı nın sə rən ca mı ilə 2020-ci 
il də 80 il lik yu bi le yi qeyd olu-
nan mu ze yin ədə biy yat şü nas və 
mu zey şü nas la rın ye ni nəs li nin 
ye tiş mə sin də də təq di rə la yiq 
xid mət lə ri var.

Elm ocağı
“Qüv vət elm də dir” de yən da-

hi Ni za mi nin adı nı AMEA ən 
bö yük el mi təd qi qat müəs si sə lə-
rin dən olan Ədə biy yat İns ti tu tu 
da ya şa dır. El mi qu rum 1933-cü 
il də SS Rİ EA-nın Azər bay can 
Fi lialı nın ta be li yin də ya ra dı lıb, 
1945-ci il də Azər bay can SSR EA 
təş kil olun duq dan son ra onun 
tər ki bi nə da xil edi lib. 40-cı il lə-
rin so nun da aka de mi ya nın Dil-
çi lik İns ti tu tu ilə bir ləş di ri lir. 
1969-cu il dən isə Azər bay can 
EA Ni za mi adı na Ədə biy yat 
İns ti tu tu adı al tın da fəaliy yət 
gös tə rir.

İns ti tut da ay rı ca Ni za mi Gən-
cə vi şö bə si möv cud dur. Şö bə-
nin əmək daş la rı tə rə fi n dən da hi 
şairin hə ya tı, döv rü nün ic ti mai-
ədə bi və mə də ni mən zə rə si, 

mü hi ti və müasir lə ri, elə cə də 
əsər lə ri nin ide ya-bə dii xü su-
siy yət lə ri, Ni za mi ir si nin ta ri xi, 
ədə bi-bə dii, fəl sə fi , di ni və şi fa hi 
qay naq la rı və s. is ti qa mət lər üz-
rə araş dır ma lar apa rı lır.

Beynəlxalq mərkəz
 Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 

Mər kə zi Azər bay can Res pub li-
ka sı Pre zi den ti nin mü va fi q sə-
rən ca mı na əsa sən ke çi ri lən da hi 
şairin 870 il lik yu bi ley təd bir lə ri 
çər çi və sin də, 30 sent yabr 2012-
ci il ta ri xin də Gən cə şə hə rin-

də tə sis edi lib. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin bi la va si tə hi ma yə si ilə 
fəaliy yə ti ni da vam et di rən Mər-
kəz bey nəl xalq qey ri-hö ku mət 
təş ki la tı ola raq ət ra fın da müx-
tə lif öl kə lə rin keç miş döv lət və 
hö ku mət baş çı la rı nı və nü fuz lu 
bey nəl xalq eks pert lə ri bir ləş di rir. 

Mər kəz Ba kı şə hə rin də yer lə şir. 
Rəh bər or qa nı dün ya nın nü fuz-
lu ic ti mai və si ya si xa dim lə rin-
dən iba rət İda rə He yə ti dir. Mər-
kəz 2013-cü il dən eti ba rən Ba kı 
şə hə rin də ke çi ri lən Qlo bal Ba kı 
Fo ru mu nun əsas təş ki lat çı sı ki-
mi çı xış edir. 

Bakıda və Gəncədə rayonlar
Ba kı şə hə ri nin ra yon la rın dan 

bi ri da hi şairin adı nı da şı yır. 
Ra yon Azər bay can SSR Ali So-
ve ti nin 21 no yabr 1980-ci ta rix li 
qə ra rı ilə in di ki Xə tai və Nə ri-
ma nov ra yon la rı nın əra zi lə ri nin 
bir his sə sin də ya ra dı lıb. Ra yon 
əra zi sin də çox say lı mə də niy yət 
və təh sil müəs si sə lə ri fəaliy yət 
gös tə rir. XVII əs rə aid ta ri xi abi-
də – Şah Ab bas məs ci di Keş lə qə-
sə bə sin də yer lə şir. 

Da hi şairin doğ ma yur du Gən-
cə də də adı nı da şı yan ra yon var. 
Azər bay can SSR Ali So ve ti nin 
21 no yabr 1980-ci il ta rix li qə ra-
rı ilə o vaxt Ki ro va bad ad la nan 
şə hə rin Gən cə ra yo nu ya ra dı lıb. 
1989-cu il də Gən cə nin ta ri xi adı 
bər pa olun duq dan son ra hə min 
ra yon “Ni za mi” ad lan dı rı lıb.

Növbəti stansiya:
“Nizami”...

Ba kı Met ro po li te ni nin “Ni za-
mi” stan si ya sı 31 de kabr 1976-cı 
il dən fəaliy yət gös tə rir. Stan si-
ya gör kəm li me mar, aka de mik 
Mi ka yıl Hü sey no vun la yi hə si 

(C.Qar yağ dı), M.F.Axund za də 
(P.Sab say), Na tə van (E.Tri pols-

ka ya), C.Məm məd qu lu za də 
(N.Za xa rov) və C.Cab bar lı-
nın (E.Kl yats kin) hey kəl lə ri 
qo yu lub. Bi na nın qar şı sın-
da isə Ni za mi nin möh tə şəm 
abi də si (hey kəl tə raş Fuad 

Əb dür rəh ma nov, me mar-
lar Mi ka yıl Hü sey nov, Sa-

dıq Da da şov) qə rar tu tub.

Döyüşdən yaxşıdır barışıq, şəfqət,
Biri dərd gətirir, biri səadət.

“İskəndərnamə” –(“Şərəfnamə”)

Kiçik sanma onu kim düşmənindir,
Nərdi xam adamdan udmaq çətindir.

“Xosrov və Şirin”

Nizami adına...
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Bir xərabə görsən, qurmağa tələs,
Məsləhət belədir, əməyin itməz.

“Leyli və Məcnun”

Hünərli dünyada təxtü-tac alar,
Alçalmaz heç zaman, başı ucalar.

“Yeddi gözəl”

əsa sın da ti ki lib və Ba kı Met ro po-
li te ni nin ən gö zəl stan si ya la rın-
dan bi ri dir. Qa tar lar stan si ya ya 
da xil olar kən Üze yir Ha cı bəy-
li nin da hi Ni za mi nin söz lə ri nə 
bəs tə lə di yi “Sən siz” ro man sın-
dan par ça səs lə nir. Stan si ya nın 
me mar lı ğı da Ni za mi ya ra dı cı lı-
ğı nı əks et di rir. Sö zün hə qi qi mə-
na sın da, ye ral tı sa ra yı xa tır la dan 
bu stan si ya nı Xalq rəs sa mı Mi-
ka yıl Ab dul la ye vin müəl li fi  ol-
du ğu “Ni za mi” mo zaik port re ti 
və “Xəm sə” möv zu la rın da pan-
no la rı bə zə yir. “Ni za mi” stan si-
ya sı 2015-ci il də dün ya nın 17 ən 
gö zəl met ro stan si ya sı sı ra sı na 
adı nı yaz dı rıb. 

Kinoteatr
Uzun il lər pay taxt da ki no hə-

vəs kar la rı nın se vim li mə ka nı 
“Ni za mi” ki no teat rı olub. Ha zır-
da Ni za mi Ki no Mər kə zi ad la-
nan bu ün va nın ma raq lı ta rix çə si 
var. Ki no teatr ya ran dı ğı ilk il lər-
də “İn cə sə nət” adı ilə fəaliy yət 
gös tə rib. Bül bül pros pek tin də 
yer lə şən və 1934-cü il də in şa edi-
lən bi na nın me mar la rı Sa dıx Da-
da şov və Mi ka yıl Hü sey nov dur. 
Bi na 1935-ci il dən res pub li ka Ye-
yin ti Sə na ye si Ko mis sar lı ğı nın 
bi na sı olub. 

1939-cu il də bi na da ilk də fə 
fi lm nü ma yiş olu nur. 1940-cı il-
də Ni za mi Gən cə vi nin 800 il lik 
yu bi le yi nə ha zır lıq gö rü lər kən 
ki no teat ra Ni za mi nin adı nın 
ve ril mə si nə zər də tu tul muş du. 
Mü ha ri bə bu işi lən gi dir. 1947-ci 
il də Ni za mi nin 800 il lik yu bi ley 
təd bir lə ri çər çi və sin də ki no teatr 
in di ki adı nı alır. 

2011-ci il də bi na əsas lı tə mir və 
ye ni dən qur ma dan son ra Ni za mi 
Ki no Mər kə zi adı ilə fəaliy yə ti ni 
da vam et di rir.

Bakının məşhur küçəsi
Ba kı lı lar və şə hə ri mi zin qo-

naq la rı nın çox sev di yi bir mə kan 
var – Ni za mi kü çə si və ya keç miş 
adı ilə “Tor qo vı”. 3 km uzun lu-
ğun da  kü çə şə hə rin mər kə zi ni 
kə sə rək qərb dən şər qə doğ ru 
uza nır. Kü çə nin mər kə zi his sə-
si yal nız pi ya da lar üçün nə zər-
də tu tu lub və av to mo bil lər üçün 
bağ lı dır. Pay tax tın bə zi bay ram 
şən lik lə ri və yar mar ka la rı əsa sən 
bu kü çə də təş kil edi lir. 

Mədəniyyət parkı
Azər bay ca nın müx təş lif şə hər 

və ra yon la rın da da hi şairin adı nı 
da şı yan mə də niy yət ocaq la rı, is ti-
ra hət park la rı var. Pay tax tın Xə tai 
ra yo nun da yer lə şən Ni za mi adı-
na mə də niy yət və is ti ra hət par kı 
on lar dan bi ri dir. Park XIX əs rin 
son la rın da Ba kı nın neft mil yon-

çu la rın dan L.No be lin tə şəb bü sü 
ilə ya ra dı lıb və “Vil la Pet ro lea” 
ad la nıb. Ötən əs rin 40-cı il lə rin də 
par ka Ni za mi adı ve ri lib. 

Qeyd edək ki, Pre zi dent İl ham 
Əli yev 19 ap rel 2021-ci il ta ri xin-
də Ni za mi adı na mə də niy yət və 
is ti ra hət par kın da abad lıq iş lə-
ri nin hə ya ta ke çi ril mə si ilə əla-
qə dar sə rən cam im za la yıb. Sə-
rən ca ma əsa sən, park da ge niş 
abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri hə ya ta 
ke çi ri lir. Açıq ha va da xal qı mı zın 
gör kəm li şəx siy yət lə ri nin hey-
kəl lə rin dən iba rət “Şəx siy yət lər 
mu ze yi” ya ra dı lıb. Bu ra da həm-
çi nin Ni za mi Gən cə vi nin əsər-
lə ri nin rep ro duk si ya sı əsa sın da 
pan no lar qu ru lub.

Özbəkistanda universitet
1935-ci il də Öz bə kis ta nın Or-

ta Asi ya Döv lət Uni ver si te ti-
nin ba za sı əsa sın da Daş kənd 
Döv lət Pe da qo ji İns ti tu tu (son-
ra dan uni ver si tet) ya ra dı lıb.

1947-ci il də təh sil oca ğı na Ni za-
mi nin adı ve ri lib. 2004-cü il də 
Pre zi dent İl ham Əli yev və Öz bə-
kis ta nın döv lət baş çı sı İs lam Kə-
ri mo vun iş ti ra kı ilə uni ver si te tin 
qar şı sın da kı mey dan da Ni za mi-
nin büs tü nün açı lı şı ke çi ri lib.

İngiltərədə mərkəz...
2013-cü il də M.V.Lo mo no sov 

adı na Mosk va Döv lət Uni ver si-
te ti Ba kı fi  lialı nın rek to ru, aka-
de mik Nər giz Pa şa ye va nın və 
Oks ford Uni ver si te ti Şərq şü nas-
lıq İns ti tu tu nun pro fes so ru Ro-
bert Hoy lan dın bir gə tə şəb bü sü 
ilə dün ya nın ən nü fuz lu təd ris 
ocaq la rın dan olan Oks ford Uni-
ver si te ti nəz din də Ni za mi Gən-
cə vi adı na Azər bay can şü nas lıq 
və Qaf qaz şü nas lıq Mər kə zi ya-
ra dı lıb. 

və qalaktikada asteroid
Ni za mi Gən cə vi ast ro no mi ya 

el mi ilə pe şə kar sə viy yə də məş-
ğul ol ma sa da, poema la rın da 
sə ma ci sim lə ri nin sir lə ri ba rə də 
çox ma raq lı nüans lar var. Bəl-
kə də bu sə bəb dən 1974-cü il də 
Krım Rə səd xa na sı nın kəşf et di yi 
as te roidə da hi şairin adı ve ri lib.

1994-cü il də isə Şa ma xı 
Ast ro fi  zi ka Rə səd xa na sı 
Yer qru pu pla net lə rin dən 
sa yı lan Mer ku ri də təd-
qiq et di yi bir kra te ri da hi 
şairin şə rə fi  nə ad lan dı rıb.

1994-cü il də isə Şa ma xı 
Ast ro fi  zi ka Rə səd xa na sı 
Yer qru pu pla net lə rin dən 
sa yı lan Mer ku ri də təd-
qiq et di yi bir kra te ri da hi 
şairin şə rə fi  nə ad lan dı rıb.
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880 il lik yu bi le yi ni qeyd et di yi miz da hi Azər bay can şairi və mü tə-
fək ki ri Ni za mi nin sö zü, ide ya la rı hə lə əsr lər ön cə dün ya ya ya yı lıb 
və in san lı ğın diq qə ti ni cəlb edib. Əsər lə ri on lar la di lə tər cü mə 
edi lən Ni za mi nin bən zər siz ya ra dı cı lı ğı bə şə riy yə ti sül hə, bə ra-
bər li yə, bir li yə ça ğır dı ğı na gö rə o, bir dün ya şairi dir. Dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə rin də Ni za mi nin adı nın əbə di ləş di ril mə si, abi də lə-
ri nin ucal dıl ma sı da bu na sü but dur.

Rusiya
Bö yük söz us ta dı nın öl kə miz-

dən kə nar da bir ne çə abi də si nin 
ucal dıl dı ğı öl kə Ru si ya dır. Bun-
lar dan bi ri 30 il ön cə – 1991-ci 
il də pay taxt Mosk va da ucal dı-
lıb. Da hi şairin 850 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə qo yu lan abi də nin 
hey kəl tə raş la rı T.Zey na lov və 
E.Zey na lov, me mar la rı R.Əs gə-
rov və P.Əli yev dir.

Şi mal qon şu mu zun ikin ci bö-
yük şə hə ri Sankt-Pe ter burq da 
da Ni za mi nin hey kə li qo yu lub. 

2002-ci il iyu nun 9-da hey kə lin 
tən tə nə li açı lış mə ra si mi ke çi ri-
lib. Abi də nin açı lı şın da Azər bay-
can Pre zi den ti Hey dər Əli yev və 
Ru si ya Pre zi den ti Vla di mir Pu tin 
iş ti rak edib lər. Abi də nin müəl li fi  
ta nın mış hey kəl tə raş, Əmək dar 
rəs sam Gö rüş Ba ba yev, pos ta-
ment la yi hə si nin müəl li fi  isə 

Ru si ya nın Əmək dar rəs sa mı 
Fe liks Ro ma novs ki dir. 

Ru si ya da da hi şairi mi zə 
da ha bir abi də Çu va şıs tan 
Res pub li ka sı nın pay tax tı Çe-
bok sa rı şə hə rin də ucal dı lıb. 

Açı lı şı 2004-cü il fev ra lın 
24-də ger çək lə şən hey kə-

lin müəl li fi  Xalq rəs sa mı, 

Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sı nın rek to ru Ömər 
El da rov dur.

Moldova
Ni za mi abi də si nə ev sa hib li yi 

edən şə hər lər dən bi ri də Mol-
do va nın pay tax tı Ki şi neudur. 
2005-ci il də bu şə hər də mü tə fək-
kir şairin büs tü nün tən tə nə li açı-
lı şı olub. Mə ra sim də Pre zi dent 
İl ham Əli yev və Mol do va nın 
döv lət baş çı sı Vla di mir Vo ro nin 
iş ti rak edib lər. Müəl li fi  Xalq rəs-
sa mı Akif Əs gə rov olan abi də nin 

pos ta men ti Mol do va nın Əmək-
dar me ma rı Sem yon Şoy xet tə rə-
fi n dən ha zır la nıb.

Ukrayna
Uk ray na nın ikin ci bö yük şə-

hə ri olan Xar kov da Ni za mi Gən-
cə vi nin abi də si ucal dı lıb. Abi də 
“Ni za mi Gən cə vi İli”ndə Azər-
bay ca nın Uk ray na da kı Sə fi r li yi, 
Xar kov da kı Fəx ri Kon sul lu ğu-
muz və Xar kov Şə hər Şu ra sı nın 
bir gə dəs tə yi ilə qo yu lub. Hey-
kə lin müəl li fi  həm və tə ni miz, 
Uk ray na nın Xalq rəs sa mı Ka tib 
Məm mə dov dur. 

Azər bay ca nın da hi şairi nin Uk-
ray na da da ha bir abi də si ola caq. 

Abi də Hey dər Əli yev Fon du nun 
tə şəb bü sü və dəs tə yi ilə pay taxt 
Ki yev də – Ta ras Şev çen ko adı na 
Ki yev Mil li Uni ver si te ti nin Nə ba-
tat ba ğın da qo yu la caq. 

İtaliya

 2012-ci il ap re lin 20-də İta li ya-
nın pay tax tı Ro ma şə hə rin də ki 
“Vil la Borg he se” par kın da Ni za-
mi Gən cə vi nin abi də si qo yu lub. 
Abi də Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin 2011-ci il 23 de kabr 
ta rix li “Azər bay ca nın da hi şair və 
mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin 
870 il li yi haq qın da” sə rən ca mı na 
əsa sən, Hey dər Əli yev Fon du nun 
dəs tə yi ilə ucal dı lıb. Abi də nin 
müəl lifl  ə ri Xalq rəs sam la rı Səl-
hab Məm mə dov və Əli İba dul la-
yev dir.

Çin
 Ni za mi Gən cə vi ün van lı abi-

də nin qə rar tut du ğu şə hər lər dən 

bi ri də Pe kin dir. 2012-ci il de-
kab rın 6-da Çin Xalq Res pub li-
ka sı nın pay tax tın da sa kin lə rin 
və qo naq la rın da ha çox zi ya rət 
et dik lə ri Çaoyan par kın da qo yu-
lub. Tunc dan qo yul muş büs tün 
müəl li fi  müx tə lif xalq la rın da hi-
lə ri nin abi də lə ri ni ha zır la maq la 
məş hur la şan hey kəl tə raş-rəs-
sam, Pe kin də ki Cin tay İn cə sə nət 
Mər kə zi nin di rek to ru, pro fes sor 
Yüen Si kun dur. 

Özbəkistan
 Ni za mi Gən cə vi dü ha sı na, 

keç miş də ol du ğu ki mi, bu gün 
də Öz bə kis tan da bö yük sev gi 
və eh ti ram var. Bu eh ti ra mın 
ifa də si dir ki, da hi şairə pay-
taxt Daş kənd də abi də qo yu lub. 
2004-cü il mar tın 23-də Azər-
bay can və Öz bə kis tan pre zi-
dent lə ri İl ham Əli yev və İs lam 
Kə ri mo vun iş ti ra kı ilə Ni za mi-
nin büs tü nün açı lı şı olub. Abi-
də Ni za mi Gən cə vi nin adı nı 
da şı yan Daş kənd Döv lət Pe da-
qo ji Uni ver si te ti nin qar şı sın-
da kı mey dan da yer lə şir. Büs-
tün müəl li fi  öz bək hey kəl tə ra şı 
İlham Cab ba rov dur.

***
Dün ya da kı Ni za mi abi də lə-

ri bun lar la bit mir. Lük sem burq, 
Təb riz və s. şə hər lər də, ha be lə 
Mi si rin İs kən də riy yə Ki tab xa-
na sın da və di gər qu rum və mər-
kəz lər də də qüd rət li söz us ta dı-
nın büst və hey kəl lə ri var.

rəs sam Gö rüş Ba ba yev, pos ta-
ment la yi hə si nin müəl li fi  isə 

Ru si ya nın Əmək dar rəs sa mı 
Fe liks Ro ma novs ki dir. 

Ru si ya da da hi şairi mi zə 
da ha bir abi də Çu va şıs tan 
Res pub li ka sı nın pay tax tı Çe-
bok sa rı şə hə rin də ucal dı lıb. 

Açı lı şı 2004-cü il fev ra lın 
24-də ger çək lə şən hey kə-

lin müəl li fi  Xalq rəs sa mı, 

Həm hünər göstərmək, həm də mal üçün
Çalışmaq bir borcdur istiqbal üçün.

“İskəndərnamə” (“Şərəfnamə”)

Hər qorxu içində bir ümid də var,
Ümid zamanında qorxu da olar.

“Leyli və Məcnun”

Dünyanı bəzəyən Nizami abidələri
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G
ən cə də, Ni za mi nin qəb ri üzə rin də ucal dıl mış məq bə rə 
şairə yük sək eh ti ra mın ifa də si dir. XIII əs rin əv vəl lə rin də 
məq bə rə in şa olu nan vaxt dan bu ra elm və ir fan əh li nin 
zi ya rət ga hı na çev ri lib, tək cə yer li əha li üçün de yil, Şər-

qin gör kəm li mü tə fək kir lə ri, müx tə lif öl kə lər də ni za mi se vər-
lər üçün mü qəd dəs mə kan he sab edi lib.

Vax ti lə gör kəm li ədə biy yat şü-
nas, Ni za mi ir si nin ta nın mış təd-
qi qat çı sı, aka de mik Hə mid Aras-
lı “Ni za mi nin vəq fi  haq qın da 
ye ni sə nəd” mə qa lə sin də məq-
bə rə nin keç mi şi ilə bağ lı ma raq lı 
mə lu mat la rı diq qə tə çat dır mış-
dı: “Ni za mi öl dük dən son ra qəb-
ri zi ya rət ga ha çev ril miş, onun öz 
kən di nin gə lir lə rin dən baş qa bi-
zə mə lum ol ma yan hökm dar lar 
və ya bi va ris ölən adam lar tə-
rə fi n dən bu məq bə rə yə vəqfl  ər 
edi lib. XVI əsr də məq bə rə çox 
gə lir li vəq fi  olan, gə lib-ge dən lə-
rə və yox sul la ra hər gün ye mək 
ve rən, mü dər ris lə ri (müəl lim) 
tə min edən bir xey riy yə oca ğı 
olub”.

Məq bə rə Azər bay can Ata bəy-
lər döv lə ti nin hökm da rı Qı zıl 
Ars lan tə rə fi n dən Ni za mi yə hə-
diy yə edil miş Həm dün yan (in-
di ki Əh məd li) kən di nin əra zi sin-
də dir. Ha zır da yer li sa kin lər bu 
əra zi yə “Şeyx dü zü”, ya xud “Şıx 
dü zü” de yir. Şıx dü zün də apa-
rı lan ar xeolo ji qa zın tı lar sü but 
edir ki, bu əra zi vax ti lə Gən cə 
şə hə ri nin bir növ fəx ri xi ya ba nı 
olub. Ni za mi nin məq bə rə si nin 
ət ra fın da Gən cə nin baş qa hör-
mət li şəxs lə ri nin də məq bə rə lə ri 
olub. 

1826-cı il də (II Ru si ya-İran mü-
ha ri bə si) Şıx dü zün də baş ve rən 
dö yüş za ma nı məq bə rə cid di zə-
də lə nir və tə mir edil mə di yin dən 
xa ra ba lı ğa çev ri lir. 1840-cı il lər də 
ta ma mi lə da ğıl maq təh lü kə si qar-
şı sın da qa lan məq bə rə ni Qa ra bağ 
xan lı ğı nın ta rix çi si Mir zə Adı gö-
zəl bəy tə mir et di rir. Uç muş gün-
bə zin ye rin də ye ni si ti ki lir. Bir 
müd dət dən son ra abi də ye ni dən 
ya rar sız və ziy yə tə dü şür.

1879-cu il də Mək kə zi ya rə ti nə 
ge dən gör kəm li şair və maarif 
xa di mi Se yid Əzim Şir va ni Ni za-
mi nin məq bə rə si ni zi ya rət edir 
və onun acı na caq lı və ziy yə tin-
dən tə sir lə nə rək məş hur rü baisi-
ni söy lə yir:

Ey Şeyx Ni za mi, ey ni za mı da ğı lan,
Ey Gən cə də iz zü-eh ti şa mı da ğı lan.
Ol ma yıb dır ca han da bir sə nin lə mən tək,
Bey ti, evi, mək tə bi, kə la mı da ğı lan...

XX əs rin əv vəl lə rin də Mir zə 
Adı gö zəl bə yin nəs lin dən olan 
və Gən cə nin po lis rəisi iş lə yən 
Əj dər bəy Adı gö zə lov gün bə zi 
tə mir et di rir.

1939-cu il də Ni za mi Gən cə vi-
nin 800 il lik yu bi le yi ərə fə sin-
də Ni za mi məq bə rə si ye ni dən 
gün də mə gə lir. 1940-cı il də Şıx 
dü zün də ar xeolo ji qa zın tı iş lə ri 

apa rı lar kən məq bə rə nin qə dim 
qa lıq la rı üzə çı xa rı lır. Müəy yən 
edi lir ki, XIII əsr də ti ki lən tür bə-
nin ümu mi sa hə si 100 kvad rat-
metr dən çox olub. Şairin mə za rı 
üzə rin də məq bə rə nin ucal dıl ma-
sı məq sə di lə Mosk va dan ar-
xeolo ji eks pe di si ya gə lir. İkin ci 
Dün ya mü ha ri bə si sə bə bin dən 
bu mə sə lə də bir qə dər fa si lə ya-
ra nır. 1947-ci il də Ni za mi nin mə-
za rı üzə rin də yer li ağ daş lar dan 
ucal dı lan məq bə rə nin açı lı şı ke-
çi ri lir.

70-ci il lə rin so nun da, Ni za mi-
nin 840 il lik yu bi le yi nə ha zır-
lıq gö rü lər kən res pub li ka mı za 
rəh bər lik edən ulu ön dər Hey-
dər Əli yev da hi şairin mə za rı 
üzə rin də ona la yiq bir abi də nin 
ucal dıl ma sı ilə bağ lı mər kə zi 
hö ku mət – Mosk va qar şı sın da 
mə sə lə qal dır sa da, ta ri xi-si ya si 
pro ses lər üzün dən bu is ti qa mət-
də iş lər uzun müd dət lən gi yir. 
Nə ha yət, 1991-ci il də Uk ray na-
dan gə tir dil miş qır mı zı qra nit və 
yer li ti kin ti ma te rial la rın dan is ti-
fa də edil mək lə Əmək dar me mar 
Fər man İmam qu li ye vin la yi hə si 
əsa sın da şairin 22,5 metr hün-
dür lü yün də 8 gu şə li əzə mət li 
məq bə rə si in şa edi lir.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin Ni-
za mi Gən cə vi nin 870 il lik yu bi-
le yi nin qeyd olun ma sı haq qın da 
23 de kabr 2011-ci il ta rix li sə rən-
ca mı na əsa sən, məq bə rə ət ra fın-
da ye ni dən qur ma iş lə ri apa rı lıb. 
Həm çi nin Gən cə Şə hər İc ra Ha-
ki miy yə ti tə rə fi n dən Şıx dü zün-
də “Ni za mi şə hər ci yi” sa lı nıb. 
35 hek tar əra zi də is ti ra hət və 
zi ya rət komp lek si qu ru lub. Şıx 
dü zü əra zi sin də yer lə şən qə dim 
qə bi ris tan lıq da Ni za mi Gən cə vi-
nin ata sı Yu si fi n və ana sı Rəisə 
xa nı mın qə bir lə ri aş kar olu na raq 
bər pa edi lib.

Komp lek sin hə yə tin də “Xəm-
sə” qəh rə man la rı” ad lı bə dii-
mo nu men tal kom po zi si ya qu ru-
lub. Əmək dar rəs sam, mər hum 
Qorx maz Sü cəd di no vun müəl-
li fi  ol du ğu kom po zi si ya lar da 

“Xəm sə”yə da xil olan poema-
lar da kı qəh rə man la rın ob raz la rı 
yük sək pe şə kar lıq la iş lə nib. 

Məq bə rə ilə üz bəüz Ni za mi 
Gən cə vi Mu ze yi yer lə şir. Hey-
dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə 
2013-cü il də in şa olu nan mu zey 
məq bə rə ni zi ya rə tə gə lən lə rə da-
hi şair haq qın da ge niş mə lu mat 
al ma ğa im kan ya ra dır. Mu zey də 
elekt ron mə lu mat köş kü qu raş-
dı rı lıb, ulu ön dər Hey dər Əli ye-
vin və Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
Ni za mi Gən cə vi ilə bağ lı sə rən-
cam və qə rar la rı, şairin yu bi ley-
lə ri mü na si bə ti lə nəşr olu nan 
ki tab və mo noq ra fi  ya lar, müx-
tə lif öl kə lə rin ki tab xa na və mu-
zey lə rin də qo ru nan “Xəm sə” əl-
yaz ma la rı nın və mi niatür lə ri nin 
nüs xə lə ri nü ma yiş olu nur.

Məq bə rə komp lek si öl kə baş çı-
sı nın sə rən ca mı ilə 2019-cu il dən 
Gən cə Döv lət Ta rix-Mə də niy yət 
Qo ru ğu nun tər ki bi nə da xil edi lib.

Dünya zirəklərin karvan yoludur,
Düz və təmizlərin sadiq quludur.

“Yeddi gözəl”

İndi ki bildiyini saxlaya bilməyirsən,
Özgədən öz sirrini saxlamağı umma sən.

“Sirlər xəzinəsi”
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“Mədəniyyət” qəzetinin
xüsusi buraxılışı

Baş redaktor:
Vüqar Əliyev

Ünvan:
AZ 1012, Moskva pr, 1D, 
Dövlət Film Fondu,
5-ci mərtəbə

Telefon:  (012) 4312879
      (012) 4315772

“CBS-PP” MMC-nin 
mətbəəsində çap olunub
7 dekabr 2021-ci il
Tiraj: 1200

Buraxılışa məsul: 
Fariz Yunisli

Dizayner:
Cavid Sərxanbəyli

Nəşrin hazırlanmasında 
iştirak ediblər:
Səbinə Məmmədova
Lalə Ələkbərova
Həmidə Rüstəmova
Savalan Fərəcov
Nurəddin Məmmədli
Həbib Hüseynov

Nəşrin hazırlanmasında 
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Böyük 
dühanın 

tükənməyən 
ziyası

Qüd rət li söz us ta dı Ni za mi Gən cə-
vi nin 880 il li yi mü na si bə ti lə real-
la şan la yi hə lər dən bi ri də 2021-ci 
il 14–16 okt yabr ta ri xin də Ba kı da 
təş kil edi lən “İşıq fes ti va lı” ol du. 
Üç gün ər zin də ax şam saat la rın-
dan baş la ya raq pay tax tın sa kin lə ri 
və qo naq la rı Ni za mi adı na Mil li 
Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin 
fa sa dın da şairin port ret rəs mi nin və 
“Xəm sə” mo tiv lə ri üz rə mi niatür-
lə rin 3D audiovi zual pro yek si ya 
for ma tın da təs vir lə ri ni iz lə di lər.

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki-
lat çı lı ğı və bir sı ra qu rum la rın 
dəs tə yi ilə ər sə yə gə lən la yi hə nin 
məq sə di müx tə lif öl kə lə rin elm və 
mə də niy yət ocaq la rın da – Ru si ya 
Mil li Ki tab xa na sı, İs tan bul Top qa-
pı Sa ra yı Mu ze yi, Kemb ric Uni ver-
si te ti Fitz  uil yam Mu ze yi, Har vard 
İn cə sə nət Mu ze yi ki mi mə kan lar-
da qo ru nub sax la nı lan “Xəm sə” 
mi niatür lə ri va si tə si lə Ni za mi ir si-
ni bir da ha diq qə tə çat dır maq idi.

Yü zil lik lər ön cə məş hur rəs sam lar 
tə rə fi n dən Ni za mi nin əsər lə ri nə 
çə kil miş təs vir lə rin işıq se lin dən 
ke çən gö rün tü lə ri, ecaz kar mən zə-
rə ya rat maq la ya na şı, da hi Azər-

bay can şairi nin tü kən mə yən 
söz işı ğı nın bun dan son ra 

da bə şə ri dü şün cə ni 
ay dın la da ca ğı nı 

sim vo li zə 
edir di.
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