
Azərbaycan
10 fev ral 1828 – Ru si ya ilə İran ara sın da mü ha ri bə nin (1826-1828) 

ye kun la rı na dair Türk mən çay (Təb riz ya xın lı ğın da kənd) mü qa vi lə-
si bağ la nıb. Mü qa vi lə yə əsa sən, Azər bay ca nın İrə van və Nax çı van 
xan lıq la rı Ru si ya ya bir ləş di ri lib. Azər bay can tor paq la rı nın Ru si ya və 
İran ara sın da Araz ça yı bo yun ca bö lüş dü rül mə si ba şa ça tıb. 

10 fev ral 1918 – Ya zı çı Cəm şid Cab bar oğ lu Əmi rov (1918 - 
29.12.1982) Nax çı van şə hə rin də ana dan olub. De tek tiv əsər lə rin 
müəl li fi  dir: “Bril yant mə sə lə si”, “Sa hil əmə liy ya tı” (əsər əsa sın da “İs-
tin taq da vam edir” fi l mi çə ki lib), “Qa ra “Vol qa” və s. 

10 fev ral 1927 – Ədə biy yat şü nas, Əmək dar elm xa di mi Ca han gir 
Va hid oğ lu Qəh rə ma nov (1927-1995) Qə bə lə də do ğu lub.

10 fev ral 1928 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Ca van şir Qa fa ra ğa oğ-
lu Qa fa rov (1928-1994) Gə də bəy də ana dan olub. Ope ra və Ba let 
Teat rın da ça lı şıb. 

10 fev ral 1931 – Ta nın mış mü ğən ni Ana tol lu Mir zə Hey dər oğ lu 
Qə ni yev (1931 – 1.10.1985) Neft ça la ra yo nun da do ğu lub. Azər bay-
can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub.

11 fev ral 1914 – Xalq ar tis ti Rəm ziy yə Os man qı zı Vey sə lo va 
(1914 – 23.8.1993) Ba kı da do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın 
akt ri sa sı olub.

11 fev ral 1920 – Ədə biy yat şü nas, AMEA-nın müx bir üz vü Əziz 
Mir fey zul la oğ lu Mi rəh mə dov (1920-2003) Ba kı da ana dan olub. Üç-
cild lik “Azər bay can ədə biy ya tı ta ri xi”nin müəl lifl  ə rin dən bi ri dir.

11 fev ral 1929 – Ta rix çi alim, Əmək dar elm xa di mi, aka de mik To-
fi q Qa sım oğ lu Kö çər li (1929 – 31.10.2007) ana dan olub.

11 fev ral 1930 – Mə də niy yət xa di mi, Pre zi dent tə qaüd çü sü Gü la-
ra Cə fər qı zı Cab bar lı (1930-2018) Ba kı da ana dan olub. C.Cab bar-
lı nın Ba kı da kı ev-mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

11 fev ral 1950 – Ta nın mış piano çu, bəs tə kar Ca han gir Mür səl 
oğ lu Qa ra yev (1950 – 15.1.2013) Ba kı da ana dan olub. “For te piano 
so na ta sı”, for te piano pyes lə ri nin müəl li fi  dir. Ba kı Mu si qi Aka de mi-
ya sın da dərs de yib.

11 fev ral 1981 – Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr və ki no akt yo ru Möh-
sün Sə na ni (Möh sün Sa dıq oğ lu Cə fə rov; 19.6.1900 - 1981) və fat 
edib. Tifl  is də ki Azər bay can teat rın da çı xış edib. 1921-ci il də Ba kı ya 
gə lə rək Azər bay can Döv lət Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb. Film-
lər də çə ki lib.

11 fev ral 2012 – Xalq ar tis ti, ta nın mış bəs tə kar El za İma məd din 
qı zı İb ra hi mo va (10.1.1938 – 2012) və fat edib. “Ya nan lay la lar” ope-
ra sı nın (lib ret to – Ra miz Hey dər), po pul yar mah nı və ro mans la rın 
müəl li fi  dir.

12 fev ral 1911 – Məş hur tar zən, Xalq ar tis ti Bəh ram Mə şə di Sü-
ley man bəy oğ lu Mən su rov (1911 – 14.5.1985) Ba kı da do ğu lub. 
1932-ci il dən Döv lət Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti və kon sert-
meys te ri olub.

12 fev ral 1912 – Me mar, AMEA-nın müx bir üz vü Ən vər Əli oğ lu 
Qa sım za də (1912 – 12.3.1969) ana dan olub. 

12 fev ral 1921 – Məş hur akt yor Əbül hə sən Anap lı (Məm mə dov; 
1894, Qu ba – 1921) və fat edib. Ha cı bəy li qar daş la rı nın teatr trup-
pa sı nın apa rı cı ar tist lə rin dən olub.

12 fev ral 1923 – Şair, dra ma turq İs lam Əh məd oğ lu Sə fər li (1923 
– 6.11.1974) Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı Ba bək ra yo nu nun Şə-
kə ra bad kən din də do ğu lub. “Göz hə ki mi”, “Ana ürə yi”, “Yo lay rı cı” və 
s. pyes lə rin müəl li fi  dir. Şeir lə ri nə mah nı lar bəs tə lə nib.

12 fev ral 1933 – Hey kəl tə raş, Əmək dar rəs sam El mi ra Meh ra lı 
qı zı Hü sey no va (1933 – 23.1.1995) ana dan olub. Hə sən bəy Zər-
da bi (Ba kı), Cə fər Cab bar lı (Sum qa yıt) və baş qa gör kəm li şəxs lə rin 
abi də lə ri nin müəl li fi  dir. 

12 fev ral 1933 – Xa nən də, Əmək dar ar tist Mais Qur ban oğ lu Sal-
ma nov (1933 – 25.7.2008) Şəm kir ra yo nu nun Mo rul kən din də do-
ğu lub. Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

Dünya
10 fev ral 1890 – Rus şairi və ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü-

ka fa tı (1958) laureatı Bo ris Leoni do viç Pas ter nak (1890-1960) ana-
dan olub.

10 fev ral 1898 – Al man dra ma tur qu, re jis sor və teatr nə zə riy-
yə çi si Ber told Brext (Eugen Bert hold Fried rich Brecht; 1898-1956) 
ana dan olub.

11 fev ral 1894 - Rus ya zı çı sı, uşaq lar üçün po pul yar he ka yə və 
na ğıl la rın müəl li fi  Vi ta li Va len ti no viç Bian ki (1894-1959) ana dan olub.

11 fev ral 1900 – Al man fi  lo so fu Hans-Georq Qa da mer (Hans-
Georg Ga da mer; 1900-2002) ana dan olub.

12 fev ral 1865 – Pol yak şairi, ya zı çı və dra ma turq Ka zi mej Pşer-
va-Tet ma yer (1865-1940) ana dan olub.

12 fev ral 1881 – Dün ya şöh rət li ba le ri na, SS Rİ Xalq ar tis ti An na 
Pav lov na Pav lo va (1881-1931) ana dan olub.

Hazırladı:  Vüqar ORXAN

Xatirə təqvimiasudə
www.medeniyyet.az

№10 (1787)
10 fevral 2021 7 10-12 fevral

Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin “Xəm  sə”si dün  ya 
poetik-fəl  sə  fi fik  ri  nin zir  və  sin  də da  ya  nır. 
“Xəm  sə”yə da  xil olan beş poema-məs -
nə  vi  də döv  rün və əs  lin  də bü  tün za  man -
la  rın ən hu  ma  nist, ümum  bə  şə  ri ideal  la  rı 
par  laq bə  dii ək  si  ni ta  pıb.

“Ni  za  mi Gən  cə  vi İli” qüd  rət  li söz us  ta  dı  nın 
mi  sil  siz xə  zi  nə olan ədə  bi ir  si  nin təb  li  ği, ey -
ni za  man  da təd  qiq edil  mə  si və öy  rə  nil  mə  si 
üçün ye  ni zə  min  dir. 

“Ni  za  mi sö  zün  dən in  ci  lər”də da  hi şairin 
möh  tə  şəm beş  li  yin  dən seç  mə  lə  ri oxu  cu  la -
rın diq  qə  ti  nə çat  dır  ma  ğa da  vam edi  rik.

Köçənlər bir çox şey əkmişdir bizə,
Biz də əkməliyik gənc nəslimizə.
Dünya bir tarladır, diqqətlə baxsaq,
Hamı bir-birinə cütçüdür ancaq.

(“İsgəndərnamə” – “Şərəfnamə”)

İki saf güzgünü üz-üzə qoysan,
Onlarda bir ləkə olmaz heç zaman.

(“İsgəndərnamə” – “İqbalnamə”)

Hər bir dərdə qatlaş, möhkəm duraraq,
Gözlə ki, basmasın yük səni ancaq.

(“Xosrov və Şirin”)

Qarışqa birlikdə göstərib hünər,
Özündən çox böyük şeylər sürüyər.
Dostluqda hər kəslə səsləşə bilsən,
Onun pərdəsində nəğməni çal sən.

(“Leyli və Məcnun”)

Uluların yolunun gərək qulu olasan,
Ülviyyətə yüksəlib, sən də ulu olasan,
Elə sadiq dost ara, səni darda qoymasın,
Çəkib tordan çıxarsın, səni torda qoymasın.

(“Sirlər xəzinəsi”)

Xəcalət çəkəni etməzlər zəlil,
Bu zülmkarlıqdır, ədalət deyil.

(“Yeddi gözəl”)

Könüllər mülkünün sultanı

Azər bay can dün ya ya söz sə nə ti xə zi nə si ni na dir in ci lər lə 
zən gin ləş di rən bö yük sə nət kar lar bəxş et miş dir. On la rın 
sı ra sın da Ni za mi Gən cə vi ya ra dı cı lı ğı öz möh tə şəm li yi, 
müd rik li yi və hə ya ti li yi ilə ən uca zir və də dir. Ni za mi o sə-

nət kar lar dan dır ki, əsər lə ri nin də rin fəl sə fi məz mu nu nu yük sək 
poetik ifa də ilə, ay dın, an la şıq lı bir tərz də oxu cu la rı na çat dı ra bi lir. 
Ni za mi nin bü tün za man lar üçün bə şə ri olan bə dii ir si bu gün də 
ən yük sək in sa ni duy ğu la rın top lan dı ğı mə nə vi xə zi nə ki mi se vi lir. 

Ni za mi Gən cə vi dün ya ədə-
biy ya tın da, Şərq poezi ya sın da 
“Xəm sə” ad la nan poema lar sil-
si lə si nin əsa sı nı qoy muş dur. O, 
“Xos rov və Şi rin”, “Yed di gö zəl”, 
“İs gən dər na mə” poema la rın da 
klas sik Şərq şei ri nin na dir söz 
sər ra fı sa yı lan Fir dov si nin qəh-
rə man la rı na mü ra ciət et miş, 
“Şah na mə” müəl li fi  ni “sö zü gə lin 
ki mi bə zə yən tus lu us tad şair” 
ad lan dır mış dır. Fir dov si öm rü-
nün otuz ili ni “Şah na mə” epo pe-
ya sı nın ya zıl ma sı na sərf et miş, 
ulu Ni za mi isə otuz il müd də tin-
də hər bi ri Fir dov si nin “Şah na-
mə”si nə bə ra bər olan, bir “Xəm-
sə”də bir lə şən beş poema sı ilə 
bö yük şöh rə tə yet miş dir.  

Əsr lər dir Ni za mi Gən cə vi ir-
si dün ya ədə biy yat şü nas la rı-
nın diq qət mər kə zin də ola raq 
təd qiq edi lir. Öl kə baş çı sı nın 
sə rən ca mı ilə 2021-ci ilin Azər-
bay can da “Ni za mi Gən cə vi İli” 
elan edil mə si mü tə fək kir şairin 
ir si nin təb liğ edil mə si sa hə sin də 
ye ni əsər lə rin ya ran ma sı na rə-
vac ve rir. Mil li teatr sə nə ti miz də 
özü nün fər di ya ra dı cı lıq üs lu bu, 
mə nə vi və in tel lek tual dün ya sı 
ilə se çi lən şair-dra ma turq İf ti xa-
rın (İf ti xar Pi ri yev) ta ri xi möv zu-
lu “Qur tu luş das ta nı”, “Qur tu lu-
şa ge dən yol”, “Nax çı van na mə 
– Kal ba lı xan Kən gər li”, “Haqq 
mə nəm”, “Me mar Əcə mi Nax-
çı va ni” pyes lə ri sı ra sı na ye ni cə 
qə lə mə al dı ğı “Kö nül lər mül kü-
nün sul ta nı – Şeyx Ni za mi Gən-
cə vi” dra mı da da xil ol du. Müəl-
lif əsə rin qəh rə ma nı nı “Kö nül lər 
mül kü nün sul ta nı” adı ilə təq dim 
edir və Ni za mi şəx siy yə ti nə, Ni-
za mi dü ha sı na tü kən məz sev gi 
və həs sas lıq la ya na şır.

Gö zəl poetik cə hət lə ri ilə se çi-
lən dra mın fəl sə fi  id rak dün ya sı-
nın ov qa tı na kök lə ni rik.  Pyes də 
bə şə riy yə tin bə dii fi  kir sal na mə-
sin də əzə mət li zir və fəth et miş 
qüd rət li söz və fi  kir us ta dı nın bə-
dii ob ra zı döv rün mü rək kəb ha di-
sə lə ri fo nun da can lan dı rı lır. Əsas 
söy kənc ye ri da hi şairin bə şə ri 
duy ğu la rı nın vəs fi  olan pye sin sü-
jet xət tin də ki ha di sə lər Dər bənd 
əmi ri Bəy bar sın sa ra yın da, Gən-
cə əmi ri Fəx rəd di nin sa ra yın da, 
Şa ma xı da Şir van şah Ax si ta nın 
sa ra yın da, Təb riz də Qı zıl Ars la-
nın sa ra yın da və Gən cə də Ni za-
mi Gən cə vi nin evin də baş ve rir. 

Pro loq, epi loq və on beş şə-
kil dən iba rət iki his sə li mis tik, 
ta ri xi dra mın ob raz la rı – ta ri xi 
şəx siy yət lə rin, gör kəm li söz us-
tad la rı nın bə dii su rət lə ri, müəl-
lif tə xəy yü lün dən qay naq la nan 
per so naj lar təq dim olu nan sü jet 
xət ti nin arealın da bit kin kom-
po zi si ya ya ra dır. Bö yük şairin 
həm şəx siy yə ti nin bö yük lü yü nü 
və bü töv lü yü nü, həm də onun 
ya ra dı cı lıq qüd rə ti nin fəl sə fi  ma-
hiy yə ti ni açan bu səh nə əsə ri 
ori ji nal lıq nöq te yi-nə zə rin dən 
xü su si lə qeyd olun ma lı dır. Müəl-
lif əsə ri ta ma şa ya ha zır la ya caq 
re jis sor la ra töv si yə edir ki, mis tik 
səh nə lə rin köl gə teat rı ele ment-
lə ri va si tə si lə can lan dı rıl ma sı 
məq bul dur. Bu nun qa yə sin də 
müəl li fi n teatr sə nə ti ün sür lə ri-
nin, kom po nent lə ri nin də rin bi li-
ci si ol ma sı ami li da ya nır. 

Əsə rin pro lo qu – mis tik-ba ti-
ni işıq lan ma va si tə si lə təq dim 
edi lir. Gən cə də Ni za mi nin evi-
nin də rin li yin dən do ğan gü nə şin 
şə fəq lə ri nin Şeyx Ni za mi Gən-
cə vi dən zü hur et di yi gö rü nür. 
Ni za mi də rin lik dən öz nu ru ilə 
önə doğ ru irə li lə dik cə qeyb dən 
Şeyx Ni za mi nin sə si eşi di lir: 
“Mən eşq şairi yəm. An caq əsas 
qa yəm, hə qi qə ti gü nəş ki mi in-
san la rın kön lü nə həkk et mək dir. 
Hə qi qət mə nim üçün ulu dur. İs-
tə rəm ki, ...hər kə sin kön lün də 
in san lıq fi  da nı cü cər sin. Çün-
ki in san hə qi qə tin özü dür. Mən 
nəf si min şairi yəm, sa ray lar da 
de yil, hür riy yə tim də ya rat maq 
is tə yi rəm” söz lə rin də dra ma turq 
tə xəy yü lü nün seh ri ilə Ni za mi 
dü ha sı nın hə qi qət fəl sə fə si nin 
qüd rə ti nü ma yiş olu nur. Ni za mi 
ob ra zı pye sin əv və lin dən so nu-
na ki mi ila hi var lıq zir və sin də 
təq dim edi lir. 

Pye sin əv və lin də Dər bənd 
əmi ri Bəy bars öz məc li sin də 
Qa ra bağ dan gə lən Ər bək Qa-
ra ba ği nin ifa et di yi “Qa ra bağ 
şi kəs tə si”ni və Ni za mi nin qə-
zəl lə ri ni hey ran lıq la din lə yir, 
Ni za mi ni zə ma nə nin söz tan rı-
sı, onun qə zəl lə ri ni əs rin id rak 
fa te hi ad lan dı rır və bö yük şairə 
eh ti ram ola raq öz töh fə si ni gön-
də rir. Ni za mi şeiri nin qüd rə ti ni 
döv rün bir sı ra “sa ray şair cik lə-
ri” qə bul edə bil mir və ona sui-
qəsd et mək üçün müx tə lif yol lar 
ara yır lar. Bu xə bə ri Ni za mi yə 
Qum da ya şa yan qar da şı Qi va-
mi Mü tər ri zi gə ti rir: “Mən an la ya 
bil mi rəm, nə dən ca ha nın hər 
ye rin də sə ni se vir lər, öz doğ ma 
Gən cə miz də sə nə tu zaq qur ma-
ğa qal xır lar?”. Ni za mi isə, “mə ni 
Gən cə də də se vir lər, an caq, ləl 
öz mə də nin dən çıx ma yın ca ona 
qiy mət ve ril məz” de yə, Gən cə ni 
heç ye rə də yiş mə yə cə yi ni bil di-
rir.  

“Me mar Əcə mi Nax çı va ni” 
pye sin də ol du ğu ki mi, bu əsər-
də də İf ti xar ye ni dən doq quz 
əsr ge ri yə boy la na raq oxu cu nu 
xə ya lən Ni za mi döv rü nün ha di-
sə lə ri nin içi nə də vət edir. Nəql 
edi lən epi zod lar ta rix dən gö-
tü rül müş ol sa da, əsas dra ma-
tizm müəl lif tə xəy yü lü nün məh-
su lu dur. Şeyx Ni za mi Gən cə vi, 
Ata bəy Qı zıl Ars lan, Şir van şah 
Ax si tan, Me mar Əcə mi, Gən cə 
əmi ri Fəx rəd din, Xa qa ni Şir va-
ni, Məh sə ti Gən cə vi, Əbül qa-
sım Fir dov si, Ömər Xəy yam, 
Afaq, həm çi nin Ni za mi poema-
la rı nın qəh rə man la rı olan Xos-
rov, Şi rin, Ley li, Məc nun, İs gən-
dər, Nü şa bə və di gər ob raz la rın 
dialoq la rın da, baş ve rən ha di-
sə lə rin təs vir lə rin də İf ti xa rın ta-
ri xə sal dı ğı işıq “mə na göv hə ri ni 
də niz lər dən çı xa ran” Ni za mi nin 
bə dii ob ra zı nı xü su si ecaz la 
röv nəq lən di rir. 

Ni za mi əsər lə ri nin ca han-
da ya yıl ma sı, ona şöh rət gə-
tir mə si məq sə di lə türk di lin də 
yaz dı ğı di va nı nı Şir van şah 
Ax si ta na hə diy yə edir. Şir van-
şah Ax si ta nın sa ra yın da Mir zə 
Qəy yum Ni za mi nin iyir mi beş 
min lik di va nı haq da fi  kir lə ri ni 
bö lü şür, am ma şeir di li nin fars 
di li, dö yüş di li nin isə türk di-

li ol ma sın da is rar edir. Şir van 
əmi ri Ni za mi yə şeir lə mü ra ciət 
edib “Türk di li ya raş maz şah 
nəs li mi zə, əs kik lik gə ti rər türk 
di li bi zə…” söy lə yə rək on dan 
“Ley li və Məc nun” əf sa nə si nə 
uy ğun əsər yaz ma ğı ri ca edir. 
Ni za mi tək li fi  nif rət lə qar şı la yır 
və “mən han sı dil də ya za ca ğı-
ma özüm qə rar ve ri rəm”, söy-
lə yir, əsə ri yaz maq dan im ti na 
edir, am ma son ra oğ lu nun xa-
hi şi ilə poema nı qə lə mə alır. 
Ni za mi fars ca yaz ma sı na bax-
ma ya raq, bü tün əsər lə rin də 
türk ifa də lə ri, hik mət li söz lər və 
zərb-mə səl lər dən ge niş is ti fa-
də edir. Pyes də də bu mə qam 
diq qət də dir. Müəl li fi n poetik ün-
siy yət va si tə lə ri ilə təq dim et di-
yi şeir par ça la rı əbə diy yət şairi-
nin var lı ğı ilə ru hi bağ lı lıq da 
har mo nik vəh dət sər gi lə yir və 
əsə rin mə na ifa də li li yi ni ar tı rır.  

Bi rin ci his sə nin so nun da Dər-
bənd əmi ri Bəy bars Afa qı Ni za-
mi yə kə niz ki mi gön dər sə də, 
şair Afa qın tə miz xis lə ti ni gö-
rüb, “Sən bu gün dən hürr sən, 
Afaq. Kə ni zim de yil, zöv cəm-
sən”, söy lə yir və hu ma nist lik 
edə rək onu özü nə ömür-gün 
yol da şı se çir. Dün ya şair lə ri 
içə ri sin də qa dı na be lə yük sək 
qiy mət ve rən in san an caq Ni-
za mi ol muş dur. “Xəm sə”də ki 
bü tün əsər lə rin də Şi rin, Ley li, 
Nü şa bə ki mi qa dın ob raz la rı 
uca şairin qa dın sə da qə ti nə, 
qa dın eti ba rı na, qa dın  adı na 
ver di yi ən ali də yər dir ki, bun-
lar da dra ma tur qun diq qə tin dən 
kə nar da qal ma mış dır.   

Əsə rin ikin ci his sə sin də Ni-
za mi nin Nax çı van tor pa ğı na 
bağ lı lı ğı na dair in cə mə qam-
la ra rast gə li nir. Gös tə ri lir ki, 
Nax çı van lı İmi ra lı Tüc ca roğ lu 
Me mar Əcə mi dən gə tir di yi na-
mə ni Gən cə də Ni za mi yə çat-
dı rır. Na mə ni gör cək Ni za mi 
köv rə lir: “Ha çan sa, gənc li yim-
də, xoş duy ğu lar əta edən be lə 
bir na mə ni, Ömər Xəy yam dan 
son ra Azər bay can da rü bailər 
sul ta nı sa yı lan, rü bailə ri ni bir 
hey kəl ki mi qəl bi nin di şi ilə yo-
nan in cə kö nül lü, Azər bay ca nın 
əvəz siz şairi rəh mət lik Məh sə-
ti Gən cə vi dən al mış dım. On da 
da se vinc dən be lə sar sıl mış-
dım. An caq doğ ru su nu de yim 
ki, bu na mə bu gü nə qə dər al-
dı ğım na mə lə rin ən tə sir li si di. 
Mən, də fə lər lə mə nim lə gö rüş-
mək ar zu la rı nı ifa də edən, mə-
ni sa ray la rın da gör mək is tə yən 
sul tan lar dan, hökm dar lar dan, 
əmir lər dən də vət na mə lə ri al-
mı şam. An caq heç bi ri, bu na-
mə qə dər sə mi mi, bu na mə 
qə dər mə nə məl həm ol ma yıb”, 
– söy lə yir. Ke çir di yi hiss lə ri 
“sev gi nin seh rin də süs lən mək” 
ad lan dı ran Ni za mi Me mar Əcə-
mi ni zi ya rət et mək ar zu suy la 
sə bir siz lə nir. Bu ərə fə də şair 
Əmir Fəx rəd di nin sa ra yı na 
də vət edi lir. Bu xə bə ri gə ti rən 
Mü zəff  ə ri nə qə dər ça lı şır sa 
da, Ni za mi ni əda lə ti ol ma yan 
sa ray la ra köç mək tək li fi  nə ra zı 
sa la bil mir. 

Ni za mi nin gö zü qar şı sı na 
(yu xu sun da) mis tik xa rak ter də 
Ər zin can ha ki mi Bəh ram şa hın 
xa hi şi ilə yaz dı ğı “Sir lər xə zi nə-
si”ndən Sul tan Sən cə rin əda-
lət siz li yi nə həsr et di yi “Sul tan 
Sən cər və qa rı” he ka yə ti, da ha 
son ra Ax si ta nın haq sız lıq edib 
zin da na sal dı ğı Xa qa ni ilə gö rüş 
epi zod la rı gə lir. Bu səh nə lə ri İf ti-
xar məq səd yön lü şə kil də mis tik 
təs vir lər lə təq dim edir və ha di-

sə lə rin dra ma tur ji gü cü nü da ha 
tə sir li can lan dı rır. Müəl li fi n ori-
ji nal duy ğu sal poeti ka da təs vir 
et di yi di gər səh nə Ni za mi nin on 
dörd ya şın da ilk də fə gör dü yü 
və uzun il lər sev da sı ilə ya şa dı-
ğı, gö zəl li yi ilə hər kə si hey ran 
edən Məh sə ti nin şairə yaz dı ğı 
na mə si ni ya da sal ma sı və bu 
ül fə tin niy yə ti ola raq özü nün 
qəb ri nin çox sev di yi Məh sə ti nin 
qəb ri nə ya xın ol ma sı nı di lə di yi 
səh nə dir.

Nax çı van da Qı zıl Ars la nın 
tə şəb bü sü ilə Ni za mi nin Əcə-
mi ilə gö rüş səh nə si in san lı ğın 
tə fək kür ta ri xi nə gə tir di yi iki 
par laq şəx siy yə tin əbə diy yət 
zir və si nə həkk olun muş can-
lı abi də si tə si ri ba ğış la yır. Bu 
gö rüş za ma nı Ni za mi, Ca han 
Pəh lə va nın si fa ri şi ilə yaz dı ğı 
“Xos rov və Şi rin” poema sı nı 
Qı zıl Ars la na – hökm da ra təq-
dim edər kən “Bu bir eşq das-
ta nı dır, qib le yi-aləm. An caq 
das tan da mə nim qa yəm tək cə 
eş qi vəsf et mək de yil. Mən, 
na dan, za lım, eh ti ras düş kü nü 
ol muş fars hökm da rı Xos ro vun 
Azər bay can qı zı Şi ri nin hü nə ri, 
qüd rə ti, gö zəl li yi, sə da qə ti, nə-
ha yət əda lə ti qar şı sın da ne cə 
aciz ol du ğu nu və tər bi yə lən-
di yi ni gös tər mək is tə mi şəm, 
onu da gös tər mi şəm” söy lə yir. 
“Ley li və Məc nun” poema sı nı 
yaz ma sə bə bi nin isə Xa qa ni-
ni Ax si ta nın zin da nın dan azad 
et mə si şər ti ol du ğu na diq qət 
çə kir. 

Afa qın ölü mü Ni za mi ni sar sıt-
sa da, şairin şe riy yə ti nin gü cü-
nü da ha əzə mət li edir, şa gir di 
İs gən də rə ba xar kən isə onun 
şəx sin də in san lı ğa xas olan cə-
hət lə ri se zən Ni za mi İs gən dər 
Ru mi haq da əsər ya za ca ğı nı 
dü şü nür və özü nün şah əsə ri 
olan “İs gən dər na mə” poema-
sı nı qə lə mə alır. Pyes də bu 
əsə rin də təq di ma tı mis ti ka ilə 
ve ri lir; Ni za mi nin göz lə ri önün-
də Nü şa bə ilə İs gən də rin gö rüş 
səh nə si can la nır. “Das tan nəql 
edən nəq qaş” Ni za mi sa ray la ra 
ge dib mədh yaz ma sa da, zə-
ma nə si nin bü tün  hökm dar la rı nı 
sö zü nün əzə mə ti və seh ri ilə til-
sim lə yir. 

Pye sin son səh nə lə rin də in-
san lı ğın uca zir və sin də da ya-
nan Ni za mi xə ya nət kar Mü zəf-
fə ri ni onun şair li yi nə ba ğış la yır. 
Bu ha di sə də pyes də Şeyx Ni-
za mi Gən cə vi xis lə ti nin yük sək 
me ya rı nı ifa də edir.

Əsə rin epi lo qun da Ni za mi-
nin hə yə tin də ge cə ya rı sı ayın 
şö lə lə rin də işıq la nan Əbül qa-
sım Fir dov si, Ömər Xəy yam, 
Əbü lü la Gən cə vi, Məh sə ti 
Gən cə vi, Qət ran Təb ri zi nin 
hey kəl lə ri gö rü nür.  Ni za mi bu 
da hi lə rin hər bi ri ilə gö rü şür və 
“Mən hər kəs də in san lıq ax-
tar dım, əda lət ara dım, an caq 
son da gör düm ki, çiy olan in-
sa nı yal nız söz bi şi rər. Əda-
lət siz lə ri isə heç nə...” fi k ri ilə 
“da hi lə rin dü ha sı” Ni za mi Gən-
cə vi oğ lu Mə həm mə də öz nə-
si hə ti ni söy lə yir. 

İna nı rıq ki, İf ti xa rın əbə diy yət 
şairi Ni za mi nin 880 il li yi nə it haf 
et di yi “Kö nül lər mül kü nün sul ta-
nı – Şeyx Ni za mi Gən cə vi” iki-
his sə li mis tik ta ri xi dra mı Ni za-
mi yə ucal dı lan ye ni sə nət əsə ri 
ki mi ədə bi müs tə vi də və teatr 
ta ri xi miz də özü nə mü hüm yer 
tu ta caq dır.  

Nərminə AĞAYEVA
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 

doktoru, dosent

Dünya bir tarladır,
diqqətlə baxsaq...

Nizami sözündən incilər

Təbiət gözəlliklərini vəsf edən şair 
F.Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı da ha bir me to-
di ki və saiti təq dim edib. Ki tab xa na nın El mi-me to di ka şö bə si 
tə rə fin dən ha zır lan mış və sait ta nın mış fi lo sof, alim, şair As lan 
As la no vun 95 il lik yu bi le yi nə həsr olu nub.

Ra yon-şə hər mər kə zi ki tab xa na la rı nın uşaq şö bə lə ri, MKS-
lə rin fi  lial la rı, mək təb lər üçün nə zər də tu tu lan və saitin I his sə si 
“Tə biət gö zəl lik lə ri ni ən gö zəl tə rən nüm edən şair” ad la nır və 
A.As la no vun hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan bəhs edir.

“Di li nəğ mə li şair” ad lı II his sə də yu bi ley mü na si bə ti lə təş kil 
olu na caq ki tab sər gi si, oxu cu konf ran sı, şeir və rəsm mü sa bi qə-
si, ki tab mü za ki rə si, bə dii qi raət, ədə bi-bə dii ge cə və di gər təd-
bir lər haq qın da me to dik töv si yə və mə lu mat lar diq qə tə çat dı rı lır.

Və sait də As lan As la no vun “Bə növ şə lər”, “Nəğ mə li gün lə rim”, 
“Qış”, “Dü şər gə miz”, “Köh lən atım”, “Də niz”, “Sə nin de yil mi” və 
s. ki tab la rı haq qın da da ət rafl  ı mə lu mat ve ri lib.

Qisas qiyamətə qalmadı
Ədə bi mü hit də öz dəst-xət ti olan 
Ələş rəf Nif ti yev və tə ni ni, xal qı nı, onun 
adət-ənə nə lə ri ni, yurd-yu va nın də-
yər li adam la rı nı tə rən nüm et mək dən 
doy mur. Qə lə min dən çı xan he ka yə lər 
də oxu cu da xoş duy ğu lar ya ra dır. III 
də rə cə li «Və tə nə xid mə tə gö rə» or-
de ni nə la yiq gö rül müş, Ma sal lı ra yon 
Ağ saq qal lar Şu ra sı nın səd ri, Azər-
bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin üz vü Ələş rəf 
Nif ti yev ye ni ki ta bı na “Qi sas qi ya mə tə 
qal ma dı” adı nı ve rib.

Ki tab da müəl li fi n ya ra dı cı lı ğın da əsas möv zu lar dan olan doğ-
ma Qa ra bağ dan, əzə li tor paq la rı mı zın iş ğal dan azad edil mə sin-
də Mil li Or du mu zun gös tər di yi rə şa dət dən, və tən öv lad la rı nın 
şü caətin dən söh bət açı lır. Ki tab da er mə ni sax ta kar lı ğı və vəh şi-
lik lə ri ba rə də mə lu mat ve ri lir. Xal qı mı zın bir li yi nə söy kə nən si ya-
si-hər bi st ra te gi ya nın nə ti cə sin də 30 il dən son ra qa za nı lan ta ri xi 
Zə fə rin ya şan tı la rın dan bəhs edi lir.

İna nı rıq ki, müəl li fi n ye ni ki ta bı da öz oxu cu su nun ürə yi nə yol 
ta pa caq.
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