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Məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam
Gövhəri laməkan mənəm, kövnü məkanə sığmazam

Göygöl - 2019

Azərbaycan Respublikasında 2019-cu ilin
“Nəsimi ili”elan edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
SƏRƏNCAMI
Azərbaycan xalqının çoxəsrlik ənənələrə malik bədii və fəlsəfi
fikrində dərin iz qoymuş mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsiminin
zəngin irsi bu gün də insanların mənəvi-əxlaqi kamilləşməsində
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Şairin irsinin ölkəmizdə sistemli
tədqiqi və təbliği ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Nəsiminin 600 illik yubileyinin keçirildiyi vaxta təsadüf edir.
Böyük söz ustasının 600 illiyinin YUNESKO-nun görkəmli
şəxsiyyətlərin və əlаmətdаr hadisələrin yubileyləri siyahısına
daxil edildiyi və beynəlxalq miqyasda qeyd olunduğu həmin
dövrdən etibarən Nəsimi ilə bağlı çox sayda araşdırmalar
aparılmışdır. Qüdrətli şairin yaradıcılığının üzə çıxarılan
əlyazma nüsxələri əsasında öyrənilməsi Azərbaycan dili və
ədəbiyyatı tarixinin tədqiqində yeni mərhələ açmışdır. Şairin
əsərləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan
dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi
haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamına əsasən,
kütləvi tirajla nəşr olunaraq ölkə kitabxanalarına hədiyyə
edilmişdir.
Ötən
illər
ərzində
Nəsiminin
xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi istiqamətində silsilə tədbirlər həyata keçirilmiş
və onun ədəbiyyatda, incəsənətdə parlaq obrazı yaradılmış,
eləcə də 1979-cu ildə ölkəmizin paytaxtında heykəli
ucaldılmışdır. 2017-ci ilin may ayında Parisdə YUNESKO-nun
baş qərargahında Nəsiminin vəfatının 600 illiyi qeyd edilmiş,
2018-ci ilin sentyabr ayında ölkəmizdə ilk dəfə Nəsimi şeir,
incəsənət və mənəviyyat festivalı keçirilmişdir. 2019-cu ildə
Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi tamam olur.
Azərbaycanın ədəbi-mədəni fikir tarixinin bu əlamətdar
hadisəsinin dövlət səviyyəsində layiqincə qeyd edilməsi
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Böyük
Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd
edilməsi haqqında” 2018-ci il 15 noyabr tarixli 689 nömrəli
Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
müvafiq tədbirlər planının hazırlanıb həyata keçirilməsi
tapşırılmışdır. Nəsimi irsinin müasir humanitar düşüncənin
tələbləri kontekstində aktuallığını, milli mədəni-mənəvi
dəyərlərin təbliği baxımından xüsusi əhəmiyyətini nəzərə alaraq
və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 2019-cu
il Azərbaycan Respublikasında “Nəsimi ili” elan edilsin.
İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 yanvar 2019-cu il.

Həyat və yaradıcılığı
Seyid Əli Seyid Məhəmməd oğlu İmaməddin Nəsimi
(1369, Şamaxı-1417, Hələb) - Azərbaycan şairi, mütəfəkkir.
"İmaməddin Nəsimi" adı ilə məşhurdur. İlk təhsilini Şamaxıda
almış, dövrün elmlərini, dinlərin tarixini, məntiq, riyaziyyat və
astronomiyanı öyrənmişdir. 10-cu əsrdə Bağdadda dara
çəkilmiş Həllac Mənsur Huseyninin sufi görüşlərini təbliğ edən
Nəsimi ilk şerlərini "Hüseyni" təxəllüsü ilə yazmışdır. 14-cü
əsrin sonlarında Azərbaycanda geniş yayılmış hürufi
təşkilatları ilə əlaqə saxlamışdır. Hürufiliyin banisi Fəzlullah
Nəiminin görüşlərini mənimsəyərək, bu təriqətin fikirlərini
təbliğ edən şerlər yazmağa başlamış və bu vaxtdan etibarən
Nəiminin təxəllüsü ilə həmahəng səslənən "Nəsimi"
təxəllüsünü
qəbul
etmişdir.
1394-cü
ildə
Nəimi edam edildikdən sonra onun "Vəsiyyətnamə"sinə
əsasən Nəsimi Təbrizə, oradan da Anadoluya (Türkiyə) getmiş,
hürufilik fikirlərini yaydığı üçün dəfələrlə zindana salınmışdır.
Ömrünün son illərini Hələbdə (Suriya) yaşamış, orada həbs
olunmuş, "kafir", "dinsiz" elan edilərək Misir sultanının əmri
və ruhanilərin fitvası ilə diri-diri dərisi soyulmuşdur.
Nəsimi mürəkkəb yaradıcılıq yolu keçmişdir. Nəsimi lirik
şairdir. Yaradıcılığa aşiqanə şerlərlə başlayan Nəsimi sonralar
dövrün siyasi, ictimai, əxlaqi mövzularında əsərlər yazmış,
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ana dilində yaranan fəlsəfi
qəzəlin banisi olmuşdur. Nəsiminin yaradıcılığı dilçilik, xüsusilə
Azərbaycan türkcəsinin tarixi inkişafını öyrənmək baxımından
da müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Nəsimi Azərbaycan şerinin
şəkli xüsusiyyətlərinin təkmilləşməsində çox mühüm rol
oynamış, əruz vəzninin bəhrlərini Azərbaycan dilinin
xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırmağa çalışmışdır. O, 3 dildə gözəl
müləmmələr yazmışdır. Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatında
ana dilində ilk dəfə müstəzad, mürəbbe və tərcibəndlər
yazmışdır. Nəsimi yaradıcılığı 15-ci əsrdən etibarən bütün
türk ədəbiyyatına (türk, türkmən, özbək və s.) qüvvətli təsir
göstərmişdir.
Şairin əsərləri əlyazma şəklində geniş
yayılmışdır.Həmin əlyazma nüsxələri dünyanın bir sıra
mötəbər
kitabxanalarında
saxlanılır.
YUNESKO-nun qərarı ilə Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyi
dünya miqyasında qeyd olunmuş (1973). Nəsiminin sənətkar
bir şair kimi böyük şöhrət qazanmasını şairin divanlarının Orta
Asiyada əlyazma şəklində geniş yayılması da təsdiq edir.

Dilbəra, mən səndən ayru ömrü canı neylərəm?
Tacü təxtü mülki malü xanimanı neylərəm?
İstərəm vəsli-camalın ta qılanı dərdə dəva,
Mən sənin bimarınam, özgə dəvanı neylərəm?
Ey müsəlmanlar, bilin kim, yar ilə xoşdur cahan,
Çünki yardan ayrı düşdüm, bu cahanı neylərəm?

Göygöl rayon MKS-inin şəhər və filialarında
“Nəsimi-650” başlığı altında keçirilmiş tədbirlər

