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                Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və 
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə 
açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Nizami Gəncəvinin geniş şöhrət tapmış “Xəm-
sə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. Mütəfəkkir şair çox say-
da davamçılarından ibarət böyük bir ədəbi məktəbin bünövrəsini qoymuşdur. 
Nizaminin ən məşhur kitabxana və muzeyləri bəzəyən əsərləri Şərq miniatür 
sənətinin inkişafına da təkan vermişdir. 

           Nizami Gəncəvinin yubileyləri ölkəmizdə hər zaman təntənə ilə ke-
çirilmişdir. 2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan 
olmasının 880 illiyi tamam olur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin 5 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə 2021-ci ili Azərbaycan Res-
publikasında “Nizami Gəncəvi İli” elan etmişdir.

           Nizami Gəncəvi ömrü boyu Gəncə şəhərində yaşayıb yaratmışdır. Bu 
şəhər Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin tərkibində olmuş iri yaşayış məntəqələ-
rindən, böyük strateji əhəmiyyətə malik istehkamlarından, vacib inzibati, ti-
carət-sənətkarlıq mərkəzlərindən idi.

             Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafında böyük rol oynamış Azərbaycan 
Atabəyləri dövlətinin yaranmasının bu il 885 yaşı tamam olur.

        Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində 
“Nizami Gəncəvi və Azərbaycan Atabəyləri dövləti”  adlı sərgi təşkil olunmuş-
dur. Sərginin məqsədi dahi Nizami Gəncəvi və onun yaşadığı dövlətin həyatını 
tarixi eksponatlar vasitəsilə nümayiş etdirməkdir. Sərgi Milli Azərbaycan Ta-
rixi Muzeyinin daimi ekspozisiyasının ən böyük otağı - H.Z.Tağıyev mülkünün 
Avropa zalında təşkil olunmuşdur.
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          Sərgi ekspozisiyasının mərkəzi fiquru dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gən-
cəvinin mərmər sütün üzərində qoyulmuş büstüdür. Nizami Gəncəvinin ölməz “Xəmsə”sinin 
poemalarından bir sıra parçalar və müvafiq miniatürlər ekspozisiyanın baş tərəfində böyük 
paneldə nümayiş olunur. Panelin mərkəzi elementi rəssam Qəzənfər Xalıqovun “Nizami Gən-
cəvi” portertinin surətidir.
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İki vitrində Nizami Gəncəvinin məqbərəsindəki qazıntılar zamanı aşkar edilmiş parçanın 
replikası, həmçinin Nizami Gəncəvinin XIV - XVI əsrlərə aid miniatürlərdə təsvirləri, 
əlyazmalarından səhifələrin surətləri, dahi şairin məqbərəsinin orta əsrlərdə, XX əsrin 
əvvəlləri və axırlarında, eləcə də müasir dövrdə görünüşünü əks etdirən rəsm və fotolar 
göstərilir. Nümayiş olunan eksponatlar sırasında əski əlifba ilə hazırlanaraq 1909-cu ildə 
Gəncədə nəşr edilmiş müəllifi Mirzə Məhəmməd Axundov olan “Şeyx Nizami. Tərcü-
meyi-halı” kitabçası xüsusi maraq doğurur.
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      Ekspozisiyanın girişində qu-
rulmuş birinci informasiya pane-
lində Azərbaycan Atabəyləri döv-
lətinin yaranmasına aid məlumat, 
həmçinin dövlətin xəritəsi nümayiş 
olunur. Daha sonra rəssam Əjdər 
Qafarovun çəkdiyi “Şəmsəddin 
Eldəniz”, “Məhəmməd ahan Pəh-
ləvan”, “Qızıl Arslan” portretləri 
dövlətin yaradıcıları və ən qüd-
rətli höklmdarlarını canlandırır. 
Ekspozisiyanın sol divarı boyunca 
altı vitrində tarixi eksponatlar qo-
yulmuşdur. Birinci vitrində döv-
lətin müxtəlif zərbxanalarında kə-
silmiş və Azərbaycan ərazisində 
arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar 
olunmuş 41 ədəd gümüş sikkəsi 
nümayiş olunur. Növbəti virində 
dövlətin qoşunlarının istifadə et-
dikləri müdafiə və hücum silahları, 
əslən azərbaycanlı rəssam Əbdül 
Mömin Xoylu tərəfindən “Vərqa 
və Gülşa” poemasının  XIII əsrdə 
çəkilən miniatürlərdəki döyüşçü 
təsvirləri nümayiş olunur. Növbəti 
dörd vitrində Azərbaycan Atabəy-
ləri dövlətində ticarətin inkişafı, 
Böyük İpək Yolu ilə Azərbaycana 
gətirilən mallar, həmçinin yaxın və 
uzaq qonşu dövlətlərin Azərbaycan 
ərazisində tapılmış qızıl və gümüş 
sikkələri təqdim edilir. 



8

   Ekspozisiyanın sağ di-
varı boyunca altı vitrin 
qurulmuşdur. Bu vitrin-
lərdə XII – XIII əsrin əv-
vəllərində Azərbaycanda 
memarlığın inkişafı, elm 
və təhsilin səviyyəsini 
göstərən eksponatlarla 
yanaşı, şirli və şirsiz ke-
ramika istehsalı, meta-
lişləmə sənətini nümayiş 
etdirən və Azərbaycanın 
Gəncə,  Beyləqan, Nax-
çıvan, Bərdə, Mingəçevir 
şəhərlərində həyata ke-
çirilən arxeoloji qazıntı-
lar zamanı aşkar olunan 
eksponatlar təqdim edilir. 
Eksponatlarla bərabər vit-
rinlərdə müvafiq minia-
türlərdə olan təsvirlərdən 
də istifadə olunur.
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           Ekspozisiyanın məkə-
zində hər tərəfi şüşə olan 
iriölçülü vitrinlərdə Azərbay-
can sənətkarlığının dahi Ni-
zaminin yaşadığı Eldənizlər 
sülaləsinin yüksək inkişaf 
səviyyəsini nümayiş etdirən, 
sözün əsl mənasında, incilə-
ri nümayiş olunur. Bunların 
sırasında çini və fayans qab-
lar, şirli və şirsiz keramika 
nümunələri, minai üslubnda 
rənglənmiş süjetli, zoomorf 
və antropomorf təsvirli qablar 
çoxluq təşkil edir. 
 

Naxçıvanın Xarabagilan arxe-
oloji abidəsindən aşkar olun-
muş XII-XIII əsr ipək parça 
nümunələri dövrünün toxucu-
luq sənətinin bariz nümunələ-
ridir. Digər vitrində “şirvan-i-
şıq” növünə aid unikal tunc 
camlar, eləcə də dayaqlı tunc 
şamdanlar nümayiş olunur. 
Azərbaycan Atabəyləri döv-
lətinin dünya mədəni irsinə 
verdiyi töhfələrdən olan hesab 
olunan bir sıra eksponatların 
fotoşəkilləri müvafiq stenddə 
nümayiş edilir.
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       Nizami dühası hər zaman dünya rəssam və sənətkarlarının diqqət mərkəzində 
olmuşdur. Onun əsərlərinin qəhrəmanları bir çox sənət əsərlərinin bəzəyi olmuşdur. 
Sərgidə Nizaminin ölməz “Xəmsə”sinin süjetlərini əks etdirən XVII əsrlərə aid  polad 
qalxan, XIX əsr xalçası və tikməsi xüsusi maraq doğurur. 

        Bu dövrdə elm və mədəniyyətin inkişafına göstərilən böyük diqqət Azərbaycan 
Atabəyləri dövlətində bir sıra görkəmli elm incəsənət və mədəniyyət xadimlərinin bö-
yük həvəslə böyük həvəslə xadimlər yaşayıb-yaratmasına. Sərgidə rəssam Ə.Qafarov 
tərəfindən işlənmiş şairə Məhsəti Gəncəvi, şair və mütəfəkkir Əbül-ula Gəncəvi, şair 
və salnaməçi Mücirəddin Beylaqaninin portretləridə nümayiş olunur.
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        Sərgidə ənənəvi nüma-
yiş vasitələri (vitrin və panel-
lərlə) yanaşı müasir texniki 
vasitərdən də istifadə edilmiş-
dir. Belə ki, ekspozisiyada 
qurulmuş sensorlu ekran va-
sitəsilə ziyarətçi Azərbaycan 
Atabəyləri dövlətinin tarixi 
ilə bağlı ətraflı məlumat əldə 
edə bilər. Sərgidə qurulmuş iki 
qoloqram aparatında isə XII 
– XIII əsr Azərbaycan sənət-
karlarının  bu gün dünya mu-
zeylərində qorunan şedevr əl 
işlərinin qoloqrafik təsvirləri 
canlandırılır. Beləliklə, Milli 
Azərbaycan Tarixi Muzeyində 
təşkil olunmuş “Nizami Gən-
cəvi və Azərbaycan Atabəylə-
ri dövləti” sərgisi ziyarətçiləri 
Azərbaycan tarixinin ən şanlı 
səhifələrini yaşadan dövrü və 
ən dahi şair və mütəfəkkirinin 
həyat və yaradıclığı ilə tanış  
edir.




