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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
SƏRƏNCAMI

2019-cu
ildə
böyük
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri
İmadəddin
Nəsiminin
anadan
olmasının 650 illiyi tamam olur.
İmadəddin Nəsimi Azərbaycan
xalqının ümumbəşər mədəniyyətinə
bəxş
etdiyi
qüdrətli
söz
ustalarındandır. O, Şərqin zəngin mədəni-mənəvi sərvətləri
üzərində ucalmış və bədii söz sənətinin son dərəcə qiymətli
incilərini meydana gətirmişdir. Mütəfəkkir şairin dərin poetik
fikirlərlə fəlsəfi görüşlərin vəhdətində olub, dövrün elmi-fəlsəfi
düşüncəsinin aydın ifadəçisinə çevrilmiş müstəsna əhəmiyyətli
ədəbi irsi qədim köklərə və çoxəsrlik ənənələrə malik Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixində xüsusi mərhələ təşkil edir.
Nəsimi dünya poeziyasının ən kamil nümunələri sırasında
diqqətəlayiq yer tutan əsərlərində daim insanın əzəmətini, insani
məhəbbəti və şəxsiyyətin azadlığını tərənnüm etmişdir. Anadilli
şeirin humanist ideyalarla, yeni məzmun, deyim tərzi və bədii
lövhələrlə daha da zənginləşməsində unudulmaz şairin misilsiz
xidmətləri vardır. Nəsiminin mənbəyini xalq ruhundan almış parlaq
üslubu orta əsrlər Azərbaycan dilinin məna imkanlarını bütün
dolğunluğu və rəngarəngliyi ilə əks etdirir. Sənətkarın yaradıcılığı
bir sıra xalqların bədii-ictimai fikrinin inkişafına qüvvətli təsir
göstərmişdir. Nəsimi irsinin Azərbaycan xalqının mənəviyyat
xəzinəsində layiqli yerini tutması ötən əsrin 70-ci illərində öz geniş
fəaliyyəti sayəsində tarixi-mədəni dəyərlərimizə münasibətdə əsaslı
dönüş yaratmış ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bilavasitə
bağlıdır. Məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə Azərbaycan
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən ilk dəfə Nəsiminin 600
illik yubileyi YUNESKO-nun tədbirləri siyahısına daxil edilmiş və
1973-cü ildə beynəlxalq miqyasda qeyd olunmuşdur.
Həmin dövrdən etibarən Nəsimi irsinin və bütövlükdə
klassik Azərbaycan mədəniyyətinin daha əhatəli araşdırılması
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istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Nəsiminin yaradıcılığı
artıq milli-mənəvi varlığımızın ayrılmaz tərkib hissəsidir.
Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətində Nəsiminin yaddaqalan
obrazı yaradılmış, Bakının mərkəzində şairin əzəmətli heykəli
ucaldılmışdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik
İnstitutu Nəsiminin adını daşıyır.
2017-ci ilin may ayında Parisdə YUNESKO-nun baş
qərargahında Nəsiminin vəfatının 600 illiyinin qeyd edilməsi və
2018-ci ilin sentyabr ayında ölkəmizdə Nəsimi şeir, incəsənət və
mənəviyyat festivalının təntənəli şəkildə keçirilməsi ölməz şairin
xatirəsinə dərin ehtiramın ifadəsi hesab oluna bilər. İmadəddin
Nəsiminin adı həqiqət naminə, fikir azadlığı yolunda qəhrəmanlığın
rəmzi kimi əbədiləşib, əsrlərdən bəri Şərq xalqlarının yaddaşında
yaşamaqdadır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin
32-ci bəndini rəhbər tutaraq, böyük Azərbaycan şairi və
mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illik
yubileyinin yüksək səviyyədə keçirilməsini təmin etmək məqsədi
ilə qərara alıram:
1. Böyük şair və mütəfəkkir İmadəddin Nəsiminin 650 illik
yubileyi Azərbaycan Respublikasında dövlət səviyyəsində geniş
qeyd edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti böyük
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 650 illik
yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planının hazırlanıb həyata
keçirilməsini təmin etsin.

Nəsiminin xatirəsinə həsr olunmuş 1973-cü ildə
çap edilmiş poçt markası

Nəsimi xalçası

Bakıdakı heykəli

Bakıda Nəsimi metro
stansiyası

Türkiyədə Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunan xatirə pulları

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 15 noyabr 2018-ci il.
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Nəsiminin 650-illik yubileyinə həsr olunmuş
Kitabxanada keçirilən tədbirlər

Azərbaycan Respublikasında 2019-cu ilin
“Nəsimi ili” elan edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
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.
Şərq xalqlarının mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli yer
tutan Nəsimi yaradıcılığı uzun illərdən bəri elmi-ədəbi fikrin diqqət
mərkəzindədir. 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. Nəsiminin əsərləri ölkəmizdə
dəfələrlə işıq üzü görmüşdür. 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
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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
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Görkəmli şəxslər İmadəddin Nəsimi haqqında
Əsərləri

Azərbaycan dilində
 Xarici dillərdə
Haqqında
»Kitablar
»Məqalələr
»Dissertasiya və avtoreferatlar
Nəsimi əlyazmaları dünya kitabxanalarında
Nəsimi bədii ədəbiyyatda və incəsənətdə
» İ.Hüseynov “Məhşər” romanı
» R.Rza “Son gecə” poeması
» Qabil “Nəsimi” poeması
» Ə. Kərim “Şəhidliyin zirvəsi” şeiri
» Ə. Kürçaylı “Nəsimi” şeiri
» F.Əmirov “Nəsimi dastanı” xoreoqrafik poema
» C.Cahangirov “Nəsimi” kantatası
» A.Rzayev “Nəsimi” simfonik poeması
» F. Əlizadə “Nəsimi-passion” əsəri
» M.Abdullayev tərəfindən çəkilmiş portret
» “Nəsimi” filmi (tammetrajlı)
»Şeirlərinə bəstələnmiş musiqilər və s.
Xatirəsinin əbədiləşdirilməsi
Fotoqalereya
Videoqalereya.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasında 2019-cu ilin “Nəsimi ili”
elan edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı, 11 yanvar 2019-cu il // Azərbaycan.2019.- 12 yanvar.- S.5.
Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik
yubileyinin
qeyd
edilməsi
haqqında:
Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 15 noyabr
2018-ci il // Azərbaycan.- 2018.- 16 noyabr.- S.2.
İmadəddin Nəsimi: biblioqrafiya / Tərt. ed. A.C.Xəlilov,
red. N.Göyüşov; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- Bakı:
Elm və təhsil, 2013.- 111 s.
Nemətzadə, S. Seyid İmadəddin Nəsiminin dünyagörüşü
fəl-səfə tarixinin obyekti kimi / Səbirə Nemətzadə; elmi red.
M.Zeynalov.- Bakı: Nurlan, 2008.- 127 s.
Paşayev, Q. Nəsimi haqqında araşdırmalar: *məqalələr
top-lusu] /Qəzənfər Paşayev; elmi red. və ön sözün müəl. B.
Nəbiyev.- Bakı: *Qarabağ+, 2010.-168 s.
Ayvaz, O. Nəsiminin yaradıcılığında hürufi görüşlər / Oğuz
Ayvaz // Ədalət.- 2018.- 31 iyul.- S. 8.
Azadi, S. İmadəddin Nəsimi – 650: Ədəbiyyat üfüqündə
doğan bir günəş / Sevinc Azadi // İki sahil.- 2019.- 22 yanvar.S.12.
Qurbansoy, F. Seyid Əli Seyid Məhəmməd oğlu
İmadəddin Nəsimi Şirvani / Firudin Qurbansoy // Ədəbiyyat
qəzeti.- 2018.-22 sentyabr.- S.12-13.
Mahmudov, Y. Nəsimi dövrü tarixi səpkidə təhlil ediləcək
/ Yaqub Mahmudov // Azərbaycan.- 2019.- 26 yanvar.- S.7.
Mirələmov, H. Son səfər: İmadəddin Nəsimi – 650 /
Hüseynbala Mirələmov // Azərbaycan.- 2019.- 31 yanvar.S.6.; 2 fevral.- S.9.; 5 fevral.- S.6.; 6 fevral.- S.7.; 7 fevral.- S.8.;
8 fevral.- S.10.; 10 fevral.- S.7.
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İmadəddin Nəsiminin
həyat və yaradıcılığı haqqında
Əsl adı Seyid Əli olan İmadəddin Nəsimi 1369-cu
ildə Şamaxı şəhərində dövrünün tanınmış ziyalısı Seyid
Məhəmmədin ailəsində dünyaya göz açmışdır. İlk
təhsilini Şamaxıda alan Nəsimi, hələ gənc yaşlarından
elmə böyük həvəs göstərmiş, klassik Şərq və yunan
fəlsəfəsi, ədəbiyyat, astronomiya, məntiq elmlərini
dərindən mənimsəmiş, İslamın əsaslarını, Qura
Azərbaycan şairləri ilə yanaşı ərəb, fars, tacik
yazıçılarının əsərlərinə yaxından bələd olan Nəsimi Yaxın
Şərqin görkəmli mütəfəkkirləri olan Cəlaləddin Rumi,
Şəms Təbrizi, Şeyx Mahmud Şəbüstəri, Sədi, Fəridəddin
Əttar, İbn Sina, Muhiyyəddin Ərəbi, Şibli kimi məşhur
filosof və alimlərin əsərlərini mütaliə etmiş, dövrünün
təriqətlərinə maraq göstərmişdir. O, sufi cərayanına,
xüsusilə də X əsr mütəfəkkiri, məşhur sufi şeyxi Həllac
Mənsur Hüseyninin fəlsəfi görüşlərinə rəğbət bəsləmiş,
“Hüseyni”, “Seyid Hüseyni”, “Seyid” təxəllüsləri ilə
şeirlər yazmışdır.
XIV əsrin sonlarında Bakıya gələn Seyid Əli
hürufilik təliminin başçısı Fəzlullah Nəimi ilə
görüşmüş, hürufilik təriqətini qəbul etmiş və onun adına
uyğun olaraq “Nəsimi” təxəllüsü ilə şeirlər yazmağa
başlamışdır. Çox qısa bir vaxt ərzində Nəsimi hürufilər
arasında böyük hörmət qazanmış, şairin dünyagörüşü və
bədii istedadı Şərqin iki məşhur dini-fəlsəfi
təriqəti olan sufizm və hürufiliyin təsiri altında inkişaf
edib formalaşmışdır.
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Hürufiliyin siyasi təhlükəsindən qorxan Teymuri
hakimiyyəti 1394-cü ildə Nəimini Naxçıvanda, Əlincə
qalasının yaxınlığında işgəncə ilə edam etdirmişdir.
Nəsiminin məşhur “Ayrılır” qəzəli isə şairin öz mürşidinin
cismani ayrılığı münasibətilə yazılmış mərsiyədir:
Ey müsəlmanlar, mədəd ol yar pünhan ayrılır,
Ağlamayım neyləyim, çün gövdədən can ayrılır.
Ey sənəm, hicran əlində naleyi-zar eylərəm,
Gözlərimdən sanasan dəryayi-ümman ayrılır.
Nəimi
ölümündən
əvvəl
yazdığı
“Vəsiyyətnamə”sində Nəsimini öz davamçısı elan etmiş,
onun edamından dərin sarsıntı keçirən Nəsimi ustadının
vəsiyyətinə əsasən Təbrizə, oradan da Anadoluya
(Türkiyə) getmişdir.
Məkansız oldu Nəsimi məkanı yoxdur anın,
Məkana sığmayan ol biməkan məkanı nidər?
‒deyən şair Allahın varlığında öz varlığının yox olması
fikri ilə yanaşı, köçəri bir həyat keçirdiyini də bildirmişdir.
Ömrü boyu gəzib-dolaşan və bir dərviş həyatı keçirən
Nəsimi daimi yaşayış yerinin adını çəkmir, özünü dərviş
hesab edirdi. Amma bu dərviş adi dərviş deyil, haqq aşiqi
idi.
I Sultan Muradın zamanında Bursa və Anadoluda
hürufilər çox ciddi şəkildə cəzalandırılırdı. Şair bu
yerlərdə hürufiliyi təbliğ etdiyi üçün dəfələrlə həbs
olunmuşdur. Ona görə də Nəsimi Anadoluda çox qala
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dilinin əsasını qoyub. Nəsimi poeziyası
dövrümüzdə də yaşayır və aktualdır.

müasir

Leyla Əliyeva,
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Nəsimi zamanında böyük bir şöhrət qazanmış, özündən
sonra gələn şairlər üzərində dəxi böyük təsir buraxmışdır.
... Bütün ilham və təsirini öz məsləkindən alaraq
yazmışdır... Durğun göllər kimi sakit görünən qəlbi bəzən
coşqun dənizlər kimi çalxalanır...Şair öz zamanına görə
qüvvətli və mətin bir lisan sahibidir. ... Füzuli, Xətai,
Həbibi və bir çox digər Azərbaycan şairlərində dilcə,
sənətcə Nəsiminin təsiri görünməkdədir.
Abdulla Şaiq,
şair, dramaturq,
Əməkdar incəsənət xadimi. Bu amansız, nadan, qanlı
əmr o zamankı ruhanilərin fitvası ilə həmahəng idi. Bəlkə
də, o gün, Hələbin qızmar günəşi köz kimi yandırır, onun
işığından gözlər qamaşırdı. Lakin mövhumat və istibdadın
məşum qara kölgəsi insanların üstünə düşmüş, onların
qəlbindən ağrılı-acılı bir fəryad qoparmışdı. Belə insanlar
olmasaydı şairin adı, şeiri, xatirəsi bu günə qədər
qalardımı? Nəsimi qan aparırkən “Mən günəşəm. Günəş
qürub edəndə 33 saralar” deməyə haqlı idi. Lakin illər,
əsrlər onun yüksək poeziyasını susdura bilmədi, saralda
bilmədi.
Rəsul Rza,
Xalq şairi
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dünyada nə qədər əks-səda doğurdu Azərbaycanı nə
qədər tanıtdı! Nəhayət, 600 ildən sonra biz Nəsiminin
Hələb şəhərindəki məzarını tapdıq. İndi onun məzarı
oraya gedən adamlar üçün bir ziyarətgahdır. Məhz
Azərbaycan xalqına mənsub olan Nəsimi kimi nadir bir
şəxsiyyəti dünya ictimaiyyətinə, elminə, dünya
mədəniyyətinə tanıtmaq, şübhəsiz ki, xalqımızın
hörmətini qaldırmaq deməkdir.
Heydər Əliyev,
ümummilli lider
İmadəddin Nəsimi Azərbaycan xalqının ümumbəşər
mədəniyyətinə bəxş etdiyi qüdrətli söz ustalarındandır.
O, Şərqin zəngin mədəni-mənəvi sərvətləri üzərində
ucalmış və bədii söz sənətinin son dərəcə qiymətli
incilərini meydana gətirmişdir. Mütəfəkkir şairin dərin
poetik fikirlərlə fəlsəfi görüşlərin vəhdətində olub,
dövrün elmi-fəlsəfi düşüncəsinin aydın ifadəçisinə
çevrilmiş müstəsna əhəmiyyətli ədəbi irsi qədim köklərə
və çoxəsrlik ənənələrə malik Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixində xüsusi mərhələ təşkil edir.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Nəsimi XIV-XV əsrlərdə yaşayıb-yaradıb. O, Azərbaycan
ədəbiyyatının inkişafında böyük rol oynayıb, Azərbaycan
poeziyasının şah əsərlərini yaradıb, Azərbaycan ədəbi
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bilməyib Hələbə (Suriya) getmişdir.
Hələb şəhərində hürufilik ideyalarını yaymağa
başlayan şair burada da təqiblərə məruz qalaraq zindana
atılmışdır. Elə buna görədir ki, şairin sirlər dolu şeirlərinin
onun həyatı üçün narahatlıq gətirəcəyindən qorxan
qardaşı Şahı Xəndan (Şaxandan, qəbri Şamaxı
şəhərindədir) Nəsimiyə belə bir beyt yazıb göndərmişdir:
Gəl bu sirri kimsəyə faş eyləmə,
Xanü xası aməyə aş eyləmə.
Lakin öz iradəsindən dönməyən şair qardaşına cavab
olaraq yazmışdır:
Dəryayi-mühit cuşə gəldi,
Kövnilə məkan хüruşə gəldi.
Sirri-əzəl oldu aşikara,
Arif nеcə еyləsin müdara?
Şair 1417-ci ildə Misir məmlükləri və Hələb ruhaniləri
tərəfindən dinsizlikdə günahlandırılaraq zindana salınmış,
Misir sultanı tərəfindən edam olunmasına fərman verilmişdir.
Bеləliklə, əsl həqiqət aşiqi olan Nəsimi öz əqidəsi yolunda
doğma vətənindən çox-çox uzaqlarda Hələb qalası ətrafında
faciəli şəkildə edam olunmuşdur. Şairin məzarı Hələb
şəhərində onun adını daşıyan küçədə yerləşir. Ümummilli lider
Heydər Əliyev 1970-ci ildə Suriyada
olarkən Hələb şəhərinə getmiş və şairin
məzarını ziyarət etmişdir. Sonralar
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə Nəsiminin məqbərəsi və
onun ətrafı abadlaşdırılmışdır.
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İmadəddin Nəsimi irsinin
kitabxanalarda təbliği
Böyüməkdə olan gənc nəslin yüksək mənəvi-əxlaqi
dəyərlər ruhunda tərbiyə olunmasında, oxucuların mənən
kamilləşməsində Nəsimi irsinin xüsusi əhəmiyyəti vardır.
İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi və 2019-cu ilin “Nəsimi
ili” elan edilməsilə əlaqədar olaraq kitabxanalara tədbirlər
planı hazırlamaq və buna müvafiq işlərin həyata keçirilməsi
tövsiyə olunur.
Şairin irsinin geniş oxucu kütləsi arasında təbliği və
məsafədən asılı olmayaraq dünyanın istənilən yerində
yaşayan nəsimisevərlərin bu ölməz irsdən istifadə etməsi üçün
kitabxanaçılara sayt və sosial şəbəkələrdə “Böyük ideallar
şairi Nəsimini tanıyaq, tanıdaq” adı ilə il ərzində Nəsiminin
şeirləri, kitabları (əgər varsa, linki), haqqında yazılmış kitab və
məqalələr, kitabxanada keçirilən tədbirlərdən qısa
videoçarxlar, audio resurslar, eyni zamanda mövzu üzrə
faydalı linkləri paylaşmaq məqsədəuyğun olar.
İlk növbədə
şairin 650 illik yubileyi və “Nəsimi ili” ilə bağlı elektron
məlumat bazasının hazırlanması və keçirilən tədbirlər zamanı
onlardan istifadə olunması tövsiyə edilir. Elektron məlumat
bazasını hazırlayarkən kitabxanaçılar öz kitabxana fondları ilə
yanaşı, Milli Kitabxananın fondunda və elektron
kitabxanasında olan resurslardan istifadə edə bilərlər.
Nümunə:
“İmadəddin Nəsimi – 650”
Elektron məlumat bazası
Nəsiminin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı kitab, qəzet
və jurnalların əvvəlcədən seçilməsi, KİV-də reklam və
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məlumatlarının
yerləşdirilməsi,
məlumat
xarakterli
vərəqələrin, bukletlərin çapı və s. zəruridir. Tədbir təkcə
kitabxanada deyil, digər mədəniyyət müəssisələrində, açıq
havada, parkda təşkil edilə bilər. Nəsiminin həyat və
yaradıcılığına
həsr
olunmuş
informativ
xarakterli
videoçarxların hazırlanması da yubiley ilində olduqca
faydalıdır. Videoçarxda şairin doğma diyarı Şamaxı şəhərinin,
Nəsiminin Hələb şəhərindəki “Nəsimi təkyəsi” adlanan
məqbərədə yerləşən məzarının fotoları, həmçinin, şairin
Mikayıl Abdullayev tərəfindən çəkilmiş portreti, “Nəsimi”
metrostansiyasının fotoları, qəzəlləri əsasında çəkilmiş
miniatürlərin, şairin qardaşının Şamaxıda dəfn olunduğu
Şaxandan qəbiristanlığının və “Şaxandan türbəsi”nin
görüntüləri yer ala bilər. Videoçarx hazırlayarkən şair
haqqında maraqlı məlumatlar və ona həsr olunmuş musiqilər
səsləndirmək olar. Məlumat xarakterli video çarxların
hazırlanması kitabxanaya gələ bilməyən fiziki qüsurlu oxucular
üçün də faydalı ola bilər.
Görkəmli şəxslər İmadəddin Nəsimi haqqında
Böyük Nəsiminin 600 illiyini keçirəndə, onun heykəlini
qoyanda, onun əsərlərini yayanda və onun məzarını Suriyanın
Hələb şəhərində ziyarət edəndə, yenə də məhz Azərbaycanın
milli mədəniyyətinin nə qədər zəngin olduğunu bir daha
dünyaya göstərmək məqsədi daşımışdım.
***
... Tariximiz çox zəngindir və biz bunu
vaxtaşırı
xalqa çatdırmalıyıq. Xatirinizdədirmi, Nəsiminin
600 illik yubileyini qeyd etdiyimiz zaman bu,
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