
Xə bər ver di yi miz ki mi, mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mo vun 
rəh bər lik et di yi nü ma yən də he yə ti Gür cüs ta na sə fə rə 
ge dib. İyu lun 6-da baş la nan sə fə rin proq ra mı na rəs mi 
gö rüş lər lə ya na şı, Gür cüs ta nın mə də niy yət müəs si sə lə ri, 

elə cə də bu öl kə də ki Azər bay can la bağ lı mə də niy yət ocaq la rı 
ilə ta nış lıq, müx tə lif təd bir və təq di mat lar da da xil dir.

İyu lun 8-də Tbi li si də ki 
M.F.Axund za də adı na Azər bay-
can Mə də niy yə ti Mu ze yin də da hi 
Azər bay can şairi Ni za mi Gən cə-
vi nin ana dan ol ma sı nın 880 il li-
yi nə həsr olun muş rəsm sər gi si 
açı lıb. Azər bay ca nın mə də niy yət 
na zi ri Anar Kə ri mov, Gür cüs ta nın 
mə də niy yət, gənc lər və id man 
na zi ri nin bi rin ci müavi ni Ka xa Si-
xa re lid ze, Azər bay can sə fi r li yi nin 
əmək daş la rı, nü ma yən də he yə ti-
nin üzv lə ri sər gi ilə ta nış olub lar.

Sər gi də azər bay can lı və gür-
cü rəs sam la rın Ni za mi ir si nə 
həsr olun muş mi niatür və rəsm 
əsər lə ri nü ma yiş et di ri lir. 

Na zir Anar Kə ri mov təd bir də çı-
xış edə rək Azər bay can Pre zi den-
ti nin 2021-ci ili “Ni za mi Gən cə vi 
İli” elan et mə si nin əhə miy yə tin dən 
da nı şıb. Vur ğu la yıb ki, bu ki mi 
qə rar lar  Azər bay can mə də niy-

yə ti nin, ədə biy ya tı nın, in cə sə nə-
ti nin in ki şa fın da xid mət lə ri ol muş 
gör kəm li şəxs lə rin ir si nə döv lət 
tə rə fi n dən gös tə ri lən diq qə tin ba-
riz nü mu nə si dir. Na zir 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.

Kaxa Sixarelidze: 
“Nizaminin fi kirləri
elm mənbəyidir”

Gür cüs ta nın mə də niy yət, 
gənc lər və id man na zi ri nin bi-
rin ci müavi ni Ka xa Si xa re lid ze 
da hi söz us ta dı, mü tə fək kir şair 
Ni za mi Gən cə vi yə həsr olun muş 
sər gi ni yük sək qiy mət lən di rib. 
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 bi lik, elm mən bə yi ola caq.

“Ni za mi Gən cə vi özün dən son-
ra kı nə sil lə rə fay da lı əsər lər bəxş 
edən hər tə rəfl  i da hi dir. Onun da-
hi li yi, ilk növ bə də, Azər bay can 
xal qı na məx sus dur, la kin gür cü 

xal qı da onun la qü rur du yur. Ni-
za mi bü tün Qaf qa zın da hi şəx-
siy yə ti dir”, – de yə na zir müavi ni 
vur ğu la yıb.
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Şeir də var, sənət də vardır...
Gürcüstanda Azərbaycan mədəniyyəti rüzgarı – Nizamidən Aşıq Kamandaradək
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Bakı Uşaq və 
Gənclər Teatrı 
“Qaliblər” 
düşərgəsində
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“İncəsənəti tamaşaçı və
cəmiyyət üçün maraqlı

bir məkana çevirməliyik”

səh. 4

Xalq 
yazıçısından 
uşaqlara 
hədiyyə

səh. 8

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Qarabağ,  Şərqi  Zəngəzur... 
Pre zi dent İl ham Əli yev iyu lun 7-də Azər bay can Res pub li-
ka sın da iq ti sa di ra yon la rın ye ni böl gü sü haq qın da fər man 
im za la yıb.

Fər  man da 
qeyd olu nur 
ki, iş ğal dan 
azad edil miş 
əra zi lə rin bər-
pa sı, gə lə cək 
in ki şa fı nın tə-
min olun ma-
sı, zə ru ri inf-
rast ruk tu run 
ya ra dı l  ma sı 
və əha li nin 
doğ ma tor-

paq la rı na qa yı dı şı is ti qa mə tin də ge niş miq yas lı təd bir lər hə ya ta 
ke çi ri lir. Qeyd edi lən əra zi lə rin zən gin iq ti sa di po ten sialın dan, 
tə bii sər vət lə rin dən və ge niş tu rizm im kan la rın dan sə mə rə li is-
ti fa də et mək lə on la rın bə ra bər in ki şa fı nın tə min edil mə si üçün 
nə zər də tu tu lan bü tün iş lə rin va hid proq ram əsa sın da apa rıl-
ma sı nın məq sə də mü va fi q li yi əra zi lə ri iş ğal dan azad edil miş ra-
yon la rın iq ti sa di ra yon lar üz rə böl gü sü nə ye ni dən ba xıl ma sı nı 
şərt lən di rir.

Ağ dam, Şu şa, Fü zu li, Tər tər, Xo ca vənd, Xo ca lı ra yon la rı və 
Xan kən di şə hə ri, ha be lə Qa ra bağ böl gə si nə aid olan Ağ ca bə di 
və Bər də ra yon la rı da da xil ol maq la özü nə məx sus zən gin ta ri xi-
mə də ni ir sə, əs ra rən giz tə biətə ma lik qə dim Qa ra bağ böl gə si nin 
bər pa sı və sü rət li in ki şa fı nın tə min edil mə si üçün ye ni Qa ra bağ 
iq ti sa di ra yo nu nun da ya ra dıl ma sı va cib dir.

Azad olun muş əra zi lə rin öl kə mi zin iq ti sa diy ya tı na rein teq ra si-
ya sı di gər iq ti sa di ra yon lar, o cüm lə dən Gən cə– Qa zax və Aran 
iq ti sa di ra yon la rı üz rə plan laş dır ma işi nin sə mə rə li li yi nin ar tı rıl-
ma sı nı, iq ti sa di ida rəet mə də çe vik li yin tə min olun ma sı nı və bu 
məq səd lə hə min iq ti sa di ra yon la rın tər ki bi nə də ye ni dən ba xıl-
ma sı nı tə ləb edir.

Fər man la Azər bay can Res pub li ka sı nın iq ti sa di ra yon la rı nın 
ye ni böl gü sü təs diq edi lib. Ye ni böl gü 14 iq ti sa di ra yo nu əha tə 
edir: Ba kı iq ti sa di ra yo nu (Ba kı şə hə ri); Nax çı van iq ti sa di ra yo nu 
(Nax çı van şə hə ri, Ba bək, Cul fa, Kən gər li, Or du bad, Sə də rək, 
Şah buz və Şə rur ra yon la rı); Ab şe ron– Xı zı iq ti sa di ra yo nu (Sum-
qa yıt şə hə ri, Ab şe ron və Xı zı ra yon la rı); Dağ lıq Şir van iq ti sa di 
ra yo nu (Ağ su, İs ma yıl lı, Qo bus tan və Şa ma xı ra yon la rı); Gən-
cə– Daş kə sən iq ti sa di ra yo nu (Gən cə və Naf ta lan şə hər lə ri, Daş-
kə sən, Go ran boy, Göy göl və Sa mux ra yon la rı); Qa ra bağ iq ti sa di 
ra yo nu (Xan kən di şə hə ri, Ağ ca bə di, Ağ dam, Bər də, Fü zu li, Xo-
ca lı, Xo ca vənd, Şu şa və Tər tər ra yon la rı); Qa zax– To vuz iq ti sa di 
ra yo nu (Ağs ta fa, Gə də bəy, Qa zax, Şəm kir və To vuz ra yon la rı); 
Qu ba– Xaç maz iq ti sa di ra yo nu (Xaç maz, Qu ba, Qu sar, Si yə zən 
və Şab ran ra yon la rı); Lən kə ran –As ta ra iq ti sa di ra yo nu (As ta ra, 
Cə li la bad, Le rik, Lən kə ran, Ma sal lı və Yar dım lı ra yon la rı); Mər-
kə zi Aran iq ti sa di ra yo nu (Min gə çe vir şə hə ri, Ağ daş, Göy çay, 
Kür də mir, Ucar, Yev lax və Zər dab ra yon la rı); Mil– Mu ğan iq ti sa di 
ra yo nu (Bey lə qan, İmiş li, Saat lı və Sa bi ra bad ra yon la rı); Şə ki– 
Za qa ta la iq ti sa di ra yo nu (Ba la kən, Qax, Qə bə lə, Oğuz, Şə ki və 
Za qa ta la ra yon la rı); Şər qi Zən gə zur iq ti sa di ra yo nu (Cəb ra yıl, 
Kəl bə cər, Qu bad lı, La çın və Zən gi lan ra yon la rı); Şir van– Sal yan 
iq ti sa di ra yo nu (Şir van şə hə ri, Bi lə su var, Ha cı qa bul, Neft ça la və 
Sal yan ra yon la rı).

Xa tır la daq ki, in di yə dək möv cud olan böl gü də 11 iq ti sa di ra-
yon var dı: Ba kı şə hə ri; Nax çı van; Ab şe ron; Gən cə-Qa zax; Şə-
ki-Za qa ta la; Lən kə ran; Qu ba-Xaç maz; Aran; Yu xa rı Qa ra bağ; 
Kəl bə cər-La çın; Dağ lıq Şir van.

Ye ni böl gü də Aran iq ti sa di ra yo nu (18 ra yon və şə hər) üç ye rə 
bö lü nüb, həm çi nin Kəl bə cər-La çın iq ti sa di ra yo nu əvə zi nə Şər qi 
Zən gə zur iq ti sa di ra yo nu ya ra dı lıb.

Fər man da o da qeyd edi lir ki, “Azər bay can Res pub li ka sı re-
gion la rı nın 2019–2023-cü il lər də so sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv-
lət Proq ra mı”nın ic ra sı məq səd lə ri üçün hə min Döv lət Proq-
ra mın da gös tə ril miş iq ti sa di ra yon la rın böl gü sü tət biq edi lir. 
Yə ni ye ni böl gü ar tıq növ bə ti Döv lət Proq ra mın da nə zə rə alı-
na caq.

Milli Xalça Muzeyinin Kazanda sərgisi
İyu lun 7-də Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Ta ta rıs tan Res pub li ka sın da 
“Ka zan Krem li” Mu zey-Qo ru ğun da “Xal ça sə nə ti – mə na la rın 
tə ka mü lü” ad lı sər gi açı lıb.

Ta ta rıs tan pay tax tın da ilk də fə ola raq Azər bay can xal ça çı lı ğı-
na, onun ənə nə lə ri nə və müasir tə cəs sü mü nə həsr olun muş ge-
niş miq yas lı eks po zi si ya təq dim edi lib. 

davamı səh. 2-də

Azərbaycanda daşınmaz
mədəni irsin qorunması tarixindən
Qə dim ya şa yış məs kən lə rin dən aş kar olu nan ta pın tı-
lar, müx tə lif ti kin ti qa lıq la rı, kur qan lar, qə dim qə bi ris-
tan lıq lar, me mar lıq ba xı mın dan də yər li he sab olu nan 
ya şa yış, in zi ba ti və ic ti mai bi na lar və s. on la rı ya ra dan 
əc dad la rı mı zın bi lik lə ri, dün ya gö rü şü, inan cı haq qın da 
mə lu mat da şı yır lar.

Bu ba xım dan mad di mə də ni irs həm də xal qın mil li pas-
por tu qis min də çı xış edə bi lir. Be lə olan hal da mad di mə də-
ni ir sin qo run ma sı mə sə lə si xü su si ak tual lıq qa za nır.

Bəs mə də ni irs nü mu nə lə ri nin qo run ma sı de dik də nə 
ba şa dü şü lür? Ta ri xən öl kə miz də mə də ni ir sin qo run ma-
sı işi ne cə tə min olu nub?

səh. 6

Mirəli Mirqasımovun
yaradıcılıq dünyası

Mi rə li Mir qa sı mov ya rım əsr dən çox uğur lu bə dii ya ra-
dı cı lıq fəaliy yə ti ilə məş ğul olub, bə dii-es te tik mə ziy-
yət lə rə ma lik bir çox büst port ret əsər lə ri və mo nu-
men tal hey kəl tə raş lıq abi də lə ri ər sə yə gə ti rib.

Ti şə us ta sı nın dəz gah hey kəl tə raş lı ğı sa hə sin də ya-
rat dı ğı büst port ret lə rə nə qə dər poetik lik, li rizm və za hi ri 
sta tik lik xas dır sa, mo nu men tal hey kəl tə raş lıq abi də lə rin-
də isə, ək si nə ola raq, di na mizm, da xi li eksp res siv lik və 
gər gin müd rik dü şün dü rü cü lük əla mət lə ri xas dır.

səh. 7

7 iyul Şəkidə “Şəhər günü” kimi qeyd ediləcək
İki il əv vəl, 2019-cu il iyu lun 
7-də UNES CO-nun Dün ya İrs 
Ko mi tə si nin Ba kı da ke çi ri lən 
43-cü ses si ya sın da Azər bay-
ca nın ta ri xi-mə də ni ir si nin 
tən tə nə si olan əla mət dar 
ha di sə baş ver di.

Öl kə mi zin qə dim mə də niy yət 
mər kəz lə rin dən bi ri, məx su si 
sə nət ir si, me mar lı ğı ilə ta nı-
nan Şə ki şə hə ri nin ta ri xi his sə-
si “Xan sa ra yı ilə bir gə Şə ki nin 
ta ri xi mər kə zi” ad lı no mi na si ya 
ola raq UNES CO-nun Dün ya İr si 
Si ya hı sı na da xil edil di. Bu, İçə ri-
şə hər (Qız qa la sı və Şir van şah-
lar sa ra yı ilə bir lik də; 2000-ci 
il) və Qo bus tan dan (2007-ci il) 
son ra Azər bay can dan Dün ya 
İr si Si ya hı sı na sa lı nan üçün cü 
ta ri xi-mə də ni mə kan dır.

İyu lun 7-də bu əla mət dar 
fak tın rəs mi sə nə di nin – Xan 

sa ra yı ilə bir gə Şə ki nin ta ri xi 
mər kə zi nin UNES CO-nun si-
ya hı sı na sa lın ma sı na dair ser-
ti fi  ka tın Şə ki şə hə ri nə təq dim 
olun ma sı mə ra si mi ke çi ri lib.

Mə ra sim də Döv lət Tu rizm 
Agent li yi nin səd ri Fuad Na ğı-
yev, Şə ki Şə hər İc ra Ha ki miy-

yə ti nin baş çı sı El xan Usu bov, 
UNES CO üz rə Azər bay can 
Res pub li ka sı Mil li Ko mis si ya sı-
nın baş ka ti bi El nur Sul ta nov, 
Mə də niy yət Na zir li yi Apa ra tı-
nın rəh bə ri Va sif Ey vaz za də, 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi (KOBİA) İda rə He yə-

ti nin səd ri Or xan Məm mə dov, 
Mil li Məc li sin de pu tat la rı, di gər 
rəs mi şəxs lər və qo naq lar, yer li 
ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri iş ti-
rak edib lər.

Təd bir iş ti rak çı la rı əv vəl cə 
“Yu xa rı Baş” Döv lət Ta rix-Me-
mar lıq Qo ru ğu nun əra zi sin də 
Şə ki sə nət kar la rı nın əl iş lə rin-
dən iba rət sər gi ilə ta nış olub lar.

Şə ki Xan sa ra yı nın qar şı sın-
da təş kil edi lən mə ra sim Azər-
bay can Döv lət Him ni nin səs lən-
di ril mə si ilə baş la nıb.

Döv lət Tu rizm Agent li yi nin 
səd ri Fuad Na ğı yev çı xış edə-
rək bil di rib ki, Xan sa ra yı ilə 
bir gə Şə ki nin ta ri xi mər kə zi”nin 
Dün ya İr si Si ya hı sı na da xil edil-
mə si öl kə mi zin ta ri xin də, elə cə 
də Şə ki nin mə də ni ir si nin və tu-
rizm po ten sialı nın ta nı dıl ma sın-
da çox mü hüm ha di sə dir.

davamı səh. 3-də

Aşıq Ələsgərə həsr olunmuş fi lm çəkilir

Azər bay can aşıq 
poezi ya sı nı zir-
və lə rə yük səlt-
miş el sə nət ka rı, 

qüd rət li söz us ta dı 
Aşıq Ələs gə rin ana-
dan ol ma sı nın 200 
il li yi ilə əla qə dar “Sal-
na mə film” stu di ya sın-
da “Aşıq Ələs gər 200” 
iş çi ad lı sə nəd li film 
is teh sa la bu ra xı lıb.

Mə də niy yət Na zir li yi nin si fa ri şi ilə 
çə ki lən fi l min xro no met ra jı 52 də-
qi qə dir. Aşıq Ələs gə rin ana və tə-
ni Göy çə ma ha lı in di ki Er mə nis tan 
əra zi sin də qal sa da, onun hə ya tı nın 
və ya ra dı cı lı ğı nın əhə miy yət li his sə-
si bu ma ha la qon şu Kəl bə cər lə bağ-
lı dır.

Ali Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə 44 gün da vam edən 
Və tən mü ha ri bə sin dən son ra Kəl-
bə cər ra yo nu nun iş ğal dan azad 
edil mə si həm də rəm zi ola raq ta ri xi 
Oğuz yur du Göy çə ma ha lı na açı lan 
qa pı olub. Bu gün Azər bay can əs-
gər lə ri nin da yan dı ğı möv qe lər dən 
Aşıq Ələs gə rin doğ ma kən di Ağ kil-
sə ara sın da kı mə sa fə cə mi 7 km-dir. 
Elə fi l min fi  na lı da bu not lar üzə rin də 
qu ru la caq.

Fil min çə ki liş lə ri Ba kı, Gən cə, Göy-
göl, Daş kə sən, Go ran boy, To vuz, 
Şəm kir, Gə də bəy, Qa zax və iş ğal dan 
azad edil miş Kəl bə cər əra zi sin də, o 
cüm lə dən Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin 
Qars və İğ dır vi la yət lə rin də apa rı-
la caq, ar xiv fo to və ki no ma te rial la-
rın dan, folk lor şü nas alim lə rin və sə-
nət kar la rın, elə cə də Aşıq Ələs gər 
oca ğı nın nü ma yən də lə ri nin mü sa hi-
bə lə ri və kad rar xa sı dik tor mət nin dən 
is ti fa də edi lə cək. Fil mə bə dii səh nə-
lər lə rəng qa tı la caq. Ar tıq Gə də bəy, 
Qa zax ra yon la rın da çə ki liş lər apa rı lıb. 

Qeyd edək ki, fi l min sse na ri müəl-
li fi  Fü zu li Sa bi roğ lu, qu ru luş çu re-
jis so ru Ni za mi Ab bas, qu ru luş çu 
ope ra to ru Üze yir Ab bas, mon taj re-
jis so ru Mü ba riz Na ğı yev dir. İc ra çı 
pro dü ser Azad Axun dov, pro dü ser 
Na zim Hü sey nov dur.



Mədəniyyət naziri Gürcüstanın 
Baş naziri və parlament sədri ilə görüşüb

Gür cüs tan da 
səfərdəolan
Azərbaycanın
mədəniyyət
naziriAnarKə
rimovunrəsmi
görüşləriiyu
lun78dədə
davamedib.

İyulun 8-də
Gür cüsta n ın
Başnaziriİrak-

liQaribaşviliAzərbaycanınmədəniyyətnaziriniqəbuledib.
Baş nazirAzərbaycanın mədəniyyət nazirinin rəhbərlik etdi-

yinümayəndəheyətinin Gürcüstanasəfərindənməmnunluğu-
nubildirib.Qeydedibki,GürcüstaniləAzərbaycanbölgədəçox
səmərəliəməkdaşlıqedirlər.Buəməkdaşlığıninkişafetdirilməsi
Gürcüstanüçünböyükəhəmiyyətdaşıyır.
İrakliQaribaşviliGürcüstanınsuverenliyivəərazibütövlüyünə

göstərdiyi qətiyyətli dəstəyə görəAzərbaycan tərəfinəminnət-
darlığınıbildirib.O,GürcüstanınAzərbaycanınərazibütövlüyünə
dəstəyinibirdahatəsdiqləyib.
Anar Kərimov da öz növbəsində Azərbaycan və Gürcüstan

arasındakımədənivəhumanitarsahələrüzrəəməkdaşlıqməsə-
lələrinindiqqətmərkəzindəolduğunubildirib.
GörüşdəAzərbaycanınGürcüstandakısəfiriFaiqQuliyev,Gür-

cüstanınmədəniyyət,gənclərvəidmannaziriTeaSulukianidə
iştirakedib.

***
İyulun7-dəGürcüstanParlamentindəmədəniyyətnaziriAnar

Kərimovunrəhbərliketdiyinümayəndəheyətiiləgörüşkeçirilib.
Gürcüstan Parlamentinin sədri Kaxa Kuçava Azərbaycanın

mədəniyyətnazirininsəfərini,keçiriləngörüşlərivəmüzakirəolu-
nanməsələləriyüksəkqiymətləndirib.Bildiribki,bucürsəfərlər
ikidostvəqardaşölkəolanAzərbaycaniləGürcüstanarasında
stratejitərəfdaşlıqmünasibətlərinindahadamöhkəmlənməsinə
xidmətedir.
NazirAnarKərimovAzərbaycanınGürcüstaniləmünasibətlə-

rinbütünsahələrdəinkişafınaböyükönəmverdiyiniqeydedib.
Görüşdəölkələrimizarasındaəlaqələrinbütünsahələrdəinki-

şafınınvacibliyiqeydolunub,qarşılıqlımaraqdoğurandigərmə-
sələlərətrafındafikirmübadiləsiaparılıb.
GörüşdəAzərbaycanınGürcüstandakı səfiri FaiqQuliyev və

digərrəsmişəxsləriştirakediblər.

Milli Xalça Muzeyinin Kazanda sərgisi 
“Xalça sənəti – mənaların təkamülü”

əvvəli səh. 1-də
Azərbaycan

xalçalarınınən
dolğun kollek-
siyasınamalik,
dünyanın bu
sahə üzrə ilk
ixtisaslaşmış
muzeyi olan
Azə r bay can
MilliXalçaMu-
zeyi XIX əsrin
sonu–XXəs-
rin əvvəllərin-

dətoxunmuşecazkarklassikxalçanümunələrininümayişetdirir.
Onlarınhərbiriornament,rəngtərtibatıvətexnikixüsusiyyətlə-
rinəgörəmüxtəlifregionalənənələriəksetdirənnümunələrdir.
2010-cu ildə UNESCO-nun Qeyri-maddi-mədəni irs üzrə si-

yahısınadaxiledilmişAzərbaycanxalçaçılıqsənətigünümüzdə
davamlıolaraqyeniyanaşmalarlazənginləşsədə,qədimənənə-
ləriniitirmədəninkişafedir.Müasirrəssamlarqədimsənətkarlığı
yeniyollarlainkişafetdirərəkəsərləryaradırlar.Busərgidətəq-
dimolunanənənəviAzərbaycanxalçalarınıvə“Chıngız”yaradıcı
təxəllüsüiləişləyənÇingizBabayevinmüəllifəsərlərinibirləşdi-
rəndəbuamildir.
Rəssam Azərbaycan xalçaçılıq ənənələrini təhrif etmədən,

müasirsənətnümunələriyaradaraq interpretasiyaedir.Beləlik-
lə,klassikəsərləryenimüəllifxalçalarıiləqarşı-qarşıyaqoyulur,
bununladaməsafələrivəzamanıqətedərəkonlarladialoqagirir.
Sərgidənümayişolunan“Saftarix”installyasiyasısənətkaryara-
dıcılığınınaçarıolabilər.Ornamentsiz,birrəngli,təbiiyunçalarlı,
“tabula rasa”nınklassiknümunəsiolanxalçamüxtəlifdövrlərin
birçoxsimvollarınıəsrlərötdükcəitirsədə,əbədidir.
Sərgidətəqdimolunansənədlifilmdəxalçaçırəssamtamaşa-

çılarla yaradıcılıq prosesinin sirlərini bölüşür, ənənəvi xalçanın
fəlsəfəsindənvəmüasiryozumundanbəhsedir.
Qeyd edək ki, sərginin açılışındaTatarıstanRespublikasının

mədəniyyət naziri İradəAyupova, layihənin kuratoru,Azərbay-
can Milli Xalça Muzeyinin direktoru Şirin Məlikova, Tatarıstan
XalqlarDostluğuEvinindirektoru İrekŞaripov,TatarıstanAzər-
baycanlılarıRegionalİctimaiBirliyininsədriBəhramMustafayev,
“KazanKremli”Muzey-QoruğunundirektormüaviniSvetlanaKo-
novalovaçıxışedərəksərgininəhəmiyyətindəndanışıblar.
Sonraqonaqlarsərgiilətanışolublar.AzərbaycanMilliXalça

MuzeyinindirektoruŞirinMəlikovaburadanümayişetdirilənQu-
ba,QazaxvəQarabağınənənəvixalçaları,onlarındərinməna
kəsbedənornamentlərininsemantikalarıbarədəətrafıməlumat
verib.RəssamÇingizBabayevisəmüəllifiolduğuxalçalar,onla-
rınyaranmatarixçələrivəişprosesindənbəhsedib.
“Xalçasənəti–mənalarıntəkamülü”sərgisisentyabrın5-dək

davamedəcək.
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əvvəli səh. 1-də
Tədbirdə Nizami Gəncəvinin

880 illik yubileyi ilə əlaqədar
Azərbaycanın Gürcüstandakı
Səfirliyininelanetdiyirəsmmü-
sabiqəsi qaliblərinə diplom və
hədiyyələrtəqdimolunub.
Gürcüstanın Kançeli adına

simli kvarteti konsert proqramı
ilə çıxış edib. Üzeyir Hacıbəy-
linin və digər bəstəkarların Ni-
zaminin şeirlərinəbəstələdikləri
əsərlərsəslənib.

Gürcüstanda yaşayan 
soydaşlarımızla görüş
M.F.Axundzadə adına Azər-

baycan Mədəniyyəti Muzeyin-
də Nizami irsinə həsr olunmuş
sərgi ilə tanışlıqdansonra mə-
dəniyyət naziri Anar Kərimov
Gürcüstanda yaşayan soydaş-
larımızlagörüşüb.
Görüşdə Azərbaycanın Gür-

cüstandakı səfiri Faiq Quliyev,
“SOCAREnergyGeorgia”şirkə-
tinin baş direktoruMahirMəm-
mədov,ziyalılariştirakediblər.
Səfir Faiq Quliyev çıxış edə-

rək bildirib ki,Azərbaycan döv-
ləti daimGürcüstanda yaşayan
soydaşlarımızadiqqət vəqayğı
göstərib. Azərbaycanın dövlət
və hökumət rəsmilərinin Gür-
cüstana mütəmadi səfərləri, o
cümlədənnazirAnarKərimovun
bu səfəri, keçirilən görüşlərdə
müzakirə olunanməsələlər bu-
naəyanisübutdur.
Səfir Gürcüstanda yaşayan

soydaşlarımızın Azərbaycan
dövlətinə dəstəyini də qeyd
edib. Onların 44 günlük Vətən
müharibəsində göstərdikləri
maddi-mənəvi dəstəyi, ortaya
qoyduqları qəhrəmanlıqları xü-
susivurğulayıb.
SonranazirAnarKərimovçıxış

edərək xarici ölkələrdə yaşayan
soydaşlarımızın Azərbaycan hə-
qiqətlərinin dünyaya çatdırılma-
sında rolunu xüsusi vurğulayıb,
Gürcüstanda yaşayan azərbay-
canlılarındabu istiqamətdəgör-
düyüişləriyüksəkqiymətləndirib.
Bildiribki,Gürcüstandayaşayan,
yazıb-yaradan soydaşlarımız öl-
kələrimizarasındamədəniəlaqə-
ləringenişlənməsinəvəmöhkəm-
ləndirilməsinədətöhfəverirlər.

Nazir  deyib: “Azərbaycanın
Vətənmüharibəsindəəldəetdi-
yiQələbədənsonrayenidönəm
başlayıb. Zəfər qazanmışıq, la-
kin beynəlxalq aləmdə təbliğat
mübarizəsi davam edir. Qalib
xalqın mədəniyyətinin tanıdıl-
masıprosesindədünyanınmüx-
təlifölkələrindəyaşayanhərbir
azərbaycanlı rol oynamalı, öz
töhfəsiniverməlidir”.
GörüşdəTbilisidəkiM.F.Axund-

zadə adına Azərbaycan Mədə-
niyyətiMuzeyinin direktoru Ley-
la Əliyeva, ziyalılardan Fatma
Əliyeva, Ceyran Qurbanova,
MahmudKamaloğlu,Şahismayıl
Məmmədov,ÇingizxanYaqubov
və başqaları çıxış edərək görü-
şün təşkilinə görə minnətdarlıq
ediblər, Borçalı xalçaçılığı, milli
rəqslər, muğam sənətinin ya-
şadılması və digər məsələlərlə
bağlıfikirvətəklifərinibildiriblər.
Anar Kərimov qeyd edib ki,

gələcəkdə Gürcüstanda Azər-
baycan incəsənəti məktəbi ya-
radılabilər.Azərbaycanrəqsləri,
xalçaçılıq, muğam dərslərinin
tədris olunacağı təhsil ocağı
Gürcüstan hökuməti ilə birgə
əməkdaşlıqlatəsisolunabilər.

Qaldırılan digər məsələ ana
dilindəbədiikitablarınçatışmaz-
lığı ilə bağlı olub. Nazir qeyd
edibki,hərilAzərbaycandadöv-
lətsifarişiəsasındanəşrolunan
kitabların bir qisminin Gürcüs-
tanagöndərilməsiməsələsinə-
zərdənkeçiriləcək.Bununüçün
buölkədəkikitabxanalarlabağlı
təhlilaparılmalıdır.Gürcüstanda
azərbaycanlıların yığcam yaşa-
dıqları bölgədəAzərbaycan Ki-
tabEvininyaradılmasıimkanları
araşdırılabilər.
Soydaşlarımızın Gürcüstan

cəmiyyətinə inteqrasiyası barə-
də də fikir mübadiləsi aparılıb.
Nazir deyib ki, soydaşlarımız
gürcü dilini öyrənməli və Gür-
cüstan cəmiyyətinə inteqrasiya
etməli, lakin ana dilini unutma-
malıdırlar.
Anar Kərimov Gürcüstanda

yaşayıb-yaradan azərbaycanlı
rəssamların Bakıda sərgisinin
təşkilitəklifinədəmüsbətyana-
şıb.

Azərbaycanla bağlı 
mədəniyyət ocaqlarının 

qayğıları 
Gürcüstanda Azərbaycanla

bağlı mədəniyyət ocaqlarının
fəaliyyəti,onlarınqayğıvəprob-
lemləriiyulun7-dənazirAnarKə-
rimovunbumüəssisələrlə tanış-
lığızamanıdagündəmdəolub.

Nazir görkəmli azərbaycanlı
ədib Cəlil Məmmədquluzadə-
ninTbilisidəev-muzeyiniziyarət
edib, muzeyin hazırkı vəziyyəti
ilətanışolub.
GürcüstanınAzərbaycanlıAğ-

saqqallar Şurasının sədri İsak
Novruzov nazirə məlumat ve-
rərək deyib ki, muzey 1998-ci
ildənfəaliyyətgöstərir.Muzeyin
yerləşdiyiikimərtəbəlibinada10
ailəyaşayır.
 Muzey binasının möhkəm-

ləndirilməsi, bərpası, təmiri və
bədii tərtibatı ilə bağlı müza-
kirələr aparılıb. Anar Kərimov
muzeyinbərpası,eksponatların
yenilənməsiməsələsinindiqqət
mərkəzindəsaxlanılacağınıbil-
dirib.
SonraAnarKərimovgörkəm-

li dövlət xadimi, ədib və həkim
Nəriman Nərimanovun Tbilisi-
dəkiev-muzeyindəolub.Nazirə
muzeyinfəaliyyətibarədəətrafı
məlumatverilib.
Mədəniyyət nazirinin rəh-

bərliketdiyinümayəndəheyə-
ti Tbilisidəki Botanika bağın-
da görkəmli azərbaycanlıların
dəfn olunduğu panteonu ziya-
rətedib.

Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin qurucuları – Fətəli xan
Xoyski,HəsənbəyAğayev,bö-
yükədiblərMirzəFətəliAxund-
zadə və Mirzə Şəfi Vazehin
məzarları üzərinə gül dəstələri
qoyulub.

Tbilisidəki Azərbaycan 
teatrı üçün yeni bina 

inşa ediləcək

Mədəniyyət naziri Anar Kəri-
mov Tbilisidəki Heydər Əliyev
adınaTbilisiDövlətPeşəkarAzər-
baycanDramTeatrınadabaşçə-
kib. Nazir mədəniyyət ocağının
yerləşdiyibinailətanışolub.
Anar Kərimov teatrın səhnə-

lərinə, rekvizitlərin saxlanıldığı
otaqlara baxış keçirib, truppa
üzvləriiləgörüşüb.
Bədii rəhbər kollektivin il ər-

zində 3-4 tamaşa səhnələşdir-
diyini, beynəlxalq teatr festival-
larınaqatıldıqlarını,mədəniyyət
ocağına teatr sənətinə həvəsi
olanazərbaycanlıgənclərincəlb
olunduğunuqeydedib.
Qonaqlarateatrınkiçiksəhnə-

sindəƏzizNesinin“Öldürməni,
sevgilim” əsəri əsasında hazır-
lanmaqda olan tamaşadan bir
hissətəqdimolunub.
Nümayəndəheyətidahason-

raAzərbaycanınGürcüstandakı
Səfirliyinin binası yaxınlığında,
Qorqosali küçəsində Azərbay-
canteatrıüçünyenibinanın in-
şaolunacağıəraziyəbaşçəkib.

Nazir“SOCAREnergyGeorgia”
şirkətinin dəstəyi ilə hazırlanan
yenitikilininlayihəsiilətanışolub.
Məlumatverilibki,inşaatişləriza-
manıərazidəyerləşənköhnəha-
mam binası da tarixi görkəminə
uyğunbərpaolunacaqvəməkan-
dasərgizallarıyaradılacaq.
DahasonranazirAnarKərimov

və səfir FaiqQuliyevAzərbayca-
nındahimüğənnisi,SSRİXalqar-
tistiBülbülünbüstünüziyarətedib,
önünəgüldəstələridüzüblər.

***
Səfərçərçivəsindəmədəniyyət

naziriAnarKərimov iyulun 7-də
GürcüstanMilliMuzeyindəolub.
Muzeyin baş direktoru David

Lordkipanidzemuzeyintarixi,bu-
rada saxlanılan eksponatlar ba-
rədə Azərbaycanın mədəniyyət
nazirinəətrafıməlumatverib.
Bildirilibki, ilkdəfə1853-ci il-

də “QafqazMuzeyi”kimi fəaliy-
yətgöstərənmuzeydəxeylisay-
daeksponatsaxlanılır. 1905-ci
ildə tikintisinə başlanılan müa-
sir muzey kompleksinin tikintisi
xeylimüddətmüxtəlif səbəblər-
dən dayandırılıb. 1926-cı ildə
tikintisi başa çatan Gürcüstan

MilliMuzeyininnəzdində14mu-
zeykompleksifəaliyyətgöstərir.
MuzeydəAzərbaycanmədəniy-
yətini, incəsənətini əks etdirən
eksponatlardanümayişetdirilir.
Nazir Anar Kərimov muzeylə

tanışolub,AzərbaycanvəGür-
cüstanındövlət vəmillimuzey-
ləri arasında əməkdaşlıq əla-
qələrinin genişləndirilməsinin
vacibliyiniqeydedib.Bildiribki,
birgəəməkdaşlıqsayəsindəqə-
dim Qafqaz xalqlarının mədə-
niyyətini, incəsənətini dünyaya
çatdırmaqolar.
Görüşlərdə Anar Kərimo-

vu Gürcüstanın mədəniyyət,
gənclər və idman nazirinin bi-
rinci müavini Kaxa Sixarulidze,
Azərbaycanın Gürcüstandakı
səfiri Faiq Quliyev və “SOCAR
Energy Georgia” şirkətinin baş
direktoruMahirMəmmədovmü-
şayiətediblər.

Aşıq Kamandarın 
Ev-Muzeyi əsaslı 

təmir olunub

İyulun8-dəGürcüstanınMar-
neuli rayonunun Kəpənəkçi
kəndindəBorçalıaşıqməktəbi-
ningörkəmlinümayəndəsiAşıq
Kamandarın (Kamandar Əfən-
diyev) Ev-Muzeyinin əsaslı tə-
mir və bərpadan sonra açılışı
olub.
Mərasimdəmədəniyyətnaziri

AnarKərimov,Gürcüstanınmə-
dəniyyət, gənclər və idmanna-
zirininbirincimüaviniKaxaSixa-
rulidze, restavrasiya layihəsini
həyatakeçirmişTürkƏməkdaş-
lıqvəKoordinasiyaAgentliyinin
(TİKA) rəhbəri Serkan Kayalar,
Azərbaycanın Gürcüstandakı
səfiri Faiq Quliyev, Türkiyənin
GürcüstandakısəfiriFatmaCe-
ren Yazqan, Gürcüstan Parla-
mentinin azərbaycanlı deputat-
larıiştirakediblər.
TədbirdəçıxışedənAnarKə-

rimov deyib: “Simvolikdir ki,
qardaş Türkiyə ilə birgə Gür-
cüstanda Azərbaycan mədə-
niyyətinə aid ocağın açılışında
iştirakedirik.Tarixinbütündövr-

lərində azərbaycanlılar, türklər
və gürcülər dostluq şəraitində
yaşayıblar və bir-birinin mədə-
niyyətlərinə böyük hörmət bəs-
ləyiblər”.
Mərasimin fəxri qonaqları

“AşıqKamandar”medalıilətəltif
olunublar.
Dahasonrayerliaşıqlarınifa-

larıdinlənilib.

Bolnisi Muzeyi ilə 
tanışlıq

Mədəniyyət naziri Anar Kəri-
movGürcüstanasəfəriçərçivə-
sində azərbaycanlıların yığcam
yaşadıqlarıKvemoKartli-Borça-
lı bölgəsinin Bolnisi rayonunda
daolub.NazirBolnisiMuzeyini
ziyarətedib.
GürcüstanMilliMuzeyinin di-

rektoru David Lordkipanidze
muzeyin tarixi,müxtəlifmillətlə-
rinmillimədəniyyətnümunələri-
ninqorunduğubölmələrbarədə
nazirəətrafıməlumatverib.
Muzeyi gəzərək eksponatlar-

latanışolannazirAnarKərimov
Azərbaycanın milli mədəniyyət
nümunələrinin saxlanıldığı gu-
şəyədəbaxıb.

Şeir də var, sənət də vardır...
Gürcüstanda Azərbaycan mədəniyyəti rüzgarı – Nizamidən Aşıq Kamandaradək

“Portret 3293” – Polad Həşimov haqqında film təqdim olunacaq

İ
yulun12dəBeynəlxalqMuğamMərkə
zində“Portret3293”adlısənədlifilmin
təqdimatmərasimikeçiriləcək.Film
şəhidgeneralmayor,AzərbaycanınMilli
QəhrəmanıPoladHəşimovun(1975
2020)xatirəsinəhəsrolunub.

LayihəninrəhbərivəideyamüəllifiNura-
naBabayeva bildirib ki, ötən ilin iyulunda
xain düşmən tərəfindən Tovuz hadisələri-
nintörədilməsivəgeneral-mayorPoladHə-
şimovunşəhidolmasıonubirAzərbaycan
gənci kimi çox sarsıdıb: “2020-ci ilin iyul

ayındanemalatxanamdageneralınportre-
tini işləməyə başladım. PoladHəşimovun
portreti mənim bu janrda ilk işimdir. Eyni
zamanda ideyamıgenişləndirərək “Portret
3293” sənədli filminin ərsəyə gəlməsinə
nailolduq.3293rəqəmiPoladHəşimovun
düşməndən aldığı postun adı, hadisələrin
başverdiyiyeriəksetdirir.Zabitvəəsgər
heyətihəminpostuhəmdə“Poladpostu”
adlandırırdı”.
Müəllif qeyd edib ki, məqsədiAzərbay-

canınMilliQəhrəmanının xatirəsini yaşat-
maqdır: “Polad Həşimovun ailə üzvlərinin

tövsiyələrini nəzərə alaraq layihəmi ta-
mamladım. Filmin və portretin təqdimatı
üçünetdiyimmüraciətəBeynəlxalqMuğam
Mərkəzimüsbətcavabverdivəbunagörə
minnətdarlığımıbildirirəm”.
“Chelebi Media Group” tərəfindən len-

tə alınan filmin prodüseriMəlahətQurba-
novadır.ÇəkilişlərAzərbaycanHərbTarixi
Muzeyi,IIFəxrixiyaban,PoladHəşimovun
Sumqayıt  şəhərindəki evi vəHeydərƏli-
yev adınaAli HərbiMəktəbdə həyata ke-
çirilib.

LALƏ
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əvvəli səh. 1-də
HazırdaŞəkişəhərininturist

lərinənçoxüztutduqları tarixi,
bənzərsiz məkanlardan biri ol
duğunu vurğulayan agentliyin
sədri deyib: “Şəki şəhəri me
marlığı, tariximədəni irsi, sə
nətkarlıq nümunələri, təbiəti,
mətbəxi,qonaqpərvərliyiiləhər
zamanseçilib.Şəkinintarixihis
səsinin mühafizəsi və inkişa
fı dövlətin daim diqqətindədir.
“Yuxarı Baş” Dövlət TarixMe
marlıq Qoruğuna Milli Qoruq
statusunun verilməsi bu diqqə
tinbariznümunəsidir”.
FuadNağıyev Dövlət Turizm

Agentliyinintabeliyindəolanqo
ruqların hər birinin ərazisində
kompleks işlərin aparıldığını,
əsas məqsədin mədənitarixi
irsimizi qoruyaraq onları da
ha maraqlı və cəlbedici etmək
olduğunu vurğulayıb. Agentlik
sədri UNESCO ekspertləri ilə
sıxəməkdaşlıq işlərinindavam
etdirildiyini,“Xınalıq”qoruğunun
datəşkilatınnamizədirsnümu
nələrininilkinsiyahısınasalındı
ğınıdiqqətəçatdırıb.
ŞəkiŞəhər İcraHakimiyyəti

nin başçısı ElxanUsubov əla
mətdargünmünasibətiləşəhər
ictimaiyyətini təbrik edib. Diq
qətə çatdırılıb ki, Şəki şəhə

ri 2010cu ildə Azərbaycanın
“Sənətkarlıq paytaxtı” seçilib,
2016cı ildə TÜRKSOY tərə
findən “Türk dünyasının mə
dəniyyətpaytaxtı”elanolunub,
2017ci ildəUNESCOnunYa
radıcıŞəhərlərŞəbəkəsinəda
xil edilib. Şəki eyni zamanda
DünyaTarixiŞəhərlərLiqasının
üzvüdür.
Şəkinin sənətkarlığın yüksək

səviyyədəinkişafetdiyiərazilər
dənbiriolduğunuvurğulayanic
rabaşçısıhazırdaşəhərdəxalq
tətbiqi sənətinin 18 növü üzrə
200 nəfərdən çox sənətkarın
məşğul olduğunu diqqətə çat
dırıb.Bildirilibki,ŞəkiAzərbay
candafestivallarşəhərikimidə
tanınır.Şəkidəkeçirilənənənəvi
“İpək Yolu” Beynəlxalq Musiqi
Festivalı, beynəlxalq teatr, şir
niyyat festivalları şəhərin qey
rimaddi irsinin qorunub saxla
nılmasına imkan yaradıb, eyni
zamanda turizm potensialının
genişləndirilməsivəbeynəlxalq
səviyyədə tanıdılmasında mü
hümroloynayıb.
Bildirilibki,Şəkininbeynəlxalq

turizm və mədəniyyət mərkəzi
kimi yenidən qurulması ilə əla
qədar Prezident İlham Əliyevin
verdiyi tapşırıqlar, şəhərin inki
şafı ilə bağlı imzalanan sərən
camlarnəticəsindəbugünŞəki
milli memarlıq üslubunu qoru
yubsaxlamaqlamüasirləşir.
Şəkinin zəngin tariximədəni

irsinin qorunmasına göstərdiyi
yüksək diqqət və qayğıya gö
rə sakinlər adından Prezident
İlhamƏliyevə və Birinci vitse
prezident Mehriban Əliyevaya
dərin minnətdarlığını bildirən

ElxanUsubovçıxışınınsonun
da hər il iyulun 7nin Şəkidə
“Şəhər günü” kimi qeyd olun
masınıtəklifedib.
Tədbirdə çıxış edən KOBİA

nın İdarəHeyətininsədriOrxan
Məmmədovbildirib ki,Azərbay
canın ən qədim şəhərlərindən
olan Şəkinin tarixi mərkəzinin
UNESCOnun siyahısına salın
masıölkəmizinümumbəşərmə
dəniyyətinəverdiyitöhfəninbey
nəlxalq miqyasda tanınmasının
daha bir nümunəsidir: “Şəkinin
tarixi əhəmiyyətini göstərən bu
mühüm hadisə, öz növbəsində
regionüçünbir sıra iqtisadi im
kanlar yaradır. İqtisadi imkanlar
bu diyarın turizm potensialının
reallaşdırılmasıdeməkdir”.
Mədəniyyət Nazirliyi Apa

ratının rəhbəri Vasif Eyvazza
də Şəkinin tarixi mərkəzinin
UNESCOnun Dünya İrsi Si
yahısına salınmasının uzun və
çətin yol olduğunu bildirərək,
Şəkinintəkcəmaddimədəniirs
üzrə deyil, həm də yaradıcılıq
kontekstində mühüm rol oyna
dığınıqeydedib.

Milli Məclisin deputatı Vüqar
İsgəndərovçıxışındaölkəmizdə
mədəni irsinqorunmasınagös
tərilən yüksək dövlət qayğısın
danbəhsedib.
TədbirdəçıxışedənUNESCO

üzrə Azərbaycan Respublika
sı Milli Komissiyasının baş ka
tibi Elnur Sultanov iki il əvvəl
UNESCOnun Dünya İrs Ko
mitəsinin 43cü sessiyasında
qəbul olunmuş qərarın tarixi
əhəmiyyətini bir daha diqqətə
çatdıraraq bildirib ki, bu, Azər

baycan mədəniyyətinin, onun
qədimtarixininzənginliyini ifadə
edir:“BuhəmdəXansarayının,
qədimŞəkinintarixiabidələrinin
bütün bəşəriyyətin mədəni sər

vətiolaraqqəbuledilməsianla
mına gəlir. UNESCOnun Baş
direktoru tərəfindən imzalanan
sertifikat mədəni irsimizi qoru
duğumuza, təşviqetdiyimizəvə
gələcəknəsillərəötürdüyümüzə
görə xalqımıza təqdim olunan
rəmzibirtəşəkkürnamədir”.

SonraŞəkinin tariximərkəzi
ninDünyaİrsiSiyahısınasalın
ması ilə bağlıUNESCOsertifi
katı şəhərin icra başçısı Elxan
Usubovatəqdimedilib.

Tədbir çərçivəsində həmçi
nin Şəkidə tariximədəni irsin
qorunub saxlanılması və xalq
tətbiqi sənətinin inkişafında
xidmətlərinə, keçirilən mədə
nikütləvi tədbirlərdə fəal işti
rakınagörəbirqrupşəxstəltif
olunub.

Mədəniyyətimizə verilən dəyər
İki il əv vəl Xan sa ra yı ilə bir gə Şə ki nin ta ri xi mər
kə zi nin UNES COnun Dün ya İr si Si ya hı sı na da xil 
edil mə si Azər bay can xal qı nın mə də niy yə ti nə, 
ta ri xi nə və ir si nə ve ri lən bir də yər dir. UNES CO
nun əsas şərt lə rin dən bi ri on dan iba rət dir ki, 
hə min ta ri xi mə kan, ta ri xi irs müs təs na uni ver sal 
də yə rə ma lik ol sun. Ey ni za man da bu irs in san 
si vi li za si ya sı nın ya ra dı cı dü ha sı nı eh ti va et mə li dir 
və bu ənə nə lər gə lə cək nə sil lə rə çat dı rıl ma lı dır. 
Bu kon tekst də, Şə ki Xan sa ra yı və Şə ki nin ta ri xi 
mər kə zi Azər bay can xal qı nın, dün ya mə də niy
yə ti nin ta ri xin də çox mü hüm rol oy na yır.

MədəniyyətNazirliyiAparatının rəhbəri Vasif
Eyvazzadə bu sözləri UNESCO sertifikatının
Şəkişəhərinətəqdimedilməsimərasimindəjur
nalistlərəaçıqlamasındasöyləyib.
Vasif Eyvazzadə qeyd edib ki, dünyadamil

yonlarlamədənitarixiabidə,çoxsaylıtariximər
kəzlərvar.Lakinonlardanyalnız1121iDünya
İrsiSiyahısınadaxiledilib.BusiyahıdaŞəkinin
tariximərkəzininyeralmasıAzərbaycanmədə
niyyətinindünyamiqyasındatanınmasıdemək
dir,eynizamandaxalqımızınçoxəsrlik tarixinin
göstəricilərindənbiridir.

Gənc lə rin İn ki şaf və Kar ye ra 
Mər kə zi Sa bi ra bad nü ma
yən də li yi nin əmək daş la rı 
Sa bi ra bad Re gional Mə də

niy yət İda rə si Sa bi ra bad ra yon 
Mə də niy yət Mər kə zi nin qo na ğı 
olub lar. Zi ya rət za ma nı gənc lə rə 
müəs si sə haq qın da ət raf lı mə lu
mat ve ri lib, mər kə zin iş prin si pi 
ilə ya xın dan ta nış lıq olub. 

Gəncə Regional Mədəniyyət İda
rəsiGəncə şəhərMKSnin 24 say
lı kitabxana filialı “XII əsrdəNizami
Gəncəvi yaradıcılığında multikultu
ral dəyərlər” başlıqlı onlayn tədbir
keçirib. Çıxışlarda dahi şairin yara
dıcılığının multikulturalizm və tole
rantlıq elementləri ilə zəngin oldu
ğu vurğulanıb. Tədbirdə Nizaminin
əsərlərindən parçaları səsləndirilib.
Samux rayon Sərkar kənd Uşaq
musiqi məktəbi səsmuğam sinfinin
V sinif şagirdi SüleymanHüseynov
Qazaxıstanın NurSultan şəhərində
onlayn formada keçirilən çoxjanr
lı “ArtSensation”beynəlxalqmusiqi
festivalında 1315 yaş qrupunda I
dərəcəli laureat adını qazanıb. Sü
leymanınmüəllimiFuadRamazanov
isə təşəkkürnamə ilə təltif olunub.
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarə
sinin rəisi Vasif Cənnətov diplomu
və təşəkkürnaməni sahiblərinə təq
dim edərək onlara yeni nailiyyətlər
arzulayıb. Gəncə şəhər MKSnin
oxu zalı ustadlar ustadıAşıqAlının
(18011911) anadan olmasının 220
illiyimünasibətilə“AşıqAlısənətinin
zirvəsi”adlıonlaynədəbibədiigecə
keçirib.Çıxış edənlər ustadınAzər
baycan aşıq sənətində yerindən və
rolundandanışıblar.Goranboyrayon
MərkəziKitabxanasınınəməkdaşları

N.Gəncəvinin880 illiyinəhəsrolun
muş sərgi təşkil ediblər. Sərgidə
şairinhəyatvəyaradıcılığındanbəhs
edən50dənçoxkitabvədövrimət
buatmateriallarınümayişetdirilib.
AğdaşRegionalMədəniyyətİdarə

siGöyçayrayon5saylıortaməktə
bin direktoruVüqarMəlikov və 7ci
sinifşagirdləriM.Ə.SabiradınaGöy
çay rayon Mərkəzi Kitabxanasının
Uşaqşöbəsindəekskursiyadaolub
lar.Şagirdlərəkitabxanavəonunşö
bələrinin fəaliyyəti haqqında ətrafı
məlumat verilib. MKSnin 11 saylı
Məlikkənd kənd kitabxana filialında
“açıq kitabxana” təşkil olunub.Təd
birdəmüxtəlifyaşqrupundanşagird
lərvəkitabxananınfəaloxucularıiş
tirakediblər.

AğstafaRegionalMədəniyyət İda
rəsiAğstafa şəhər HüseynArif adı
naUşaqmusiqiməktəbinin “Günəş”
vokalkvarteti “Üçalov”adlıuşaqvə
gənclər arasında onlayn beynəlxalq
yaradıcılıqfestivalında2ciyerəlayiq
görülüb.QazaxrayonMKSninE.Hü
seynovadınaMərkəzikitabxanasının
Uşaq şöbəsi “Yayməktəbi” çərçivə
sində“Mənoxudum,səndəoxu”adlı
“nağılsaatı”keçirib.TədbirdəFərəhli
kəndKamranKərimovadınaümumi
məktəbin1civə3cüsinifşagirdləri
iştirak ediblər. Uşaqlara kitablardan
maraqlı nağıl və hekayələr oxunub,
nağılqəhrəmanlarınınyaxşıcəhətləri
barədəfikirmübadiləsiaparılıb.
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi

OğuzrayonMKSninBayankəndki
tabxanasında“Yayməktəbi”iləəlaqə
dar“açıqkitabxanagünü”təşkiledilib.

Tədbirdəşagirdlərvəaliməktəbtə
ləbələri iştirak ediblər. Kitabxanaçı
Nigar Nurməmmədova iştirakçıları
NizamiGəncəvininəsərlərindəniba
rət olan kitab sərgisi ilə tanış edib.

Oğuz rayonMKSnin19 saylıDəy
mədərə kənd kitabxanasında isə
“Tariximiziöyrənək”adlısəyahəttəş
kil edilib. Rayonun KərimliYaqublu
ərazisindənbaşlanangəzintidətarix
müəllimi Adilə İsmayılova məktəb
lilərə buradakı kurqanlar haqqında
məlumat verib. Balakən rayon Ka
texkəndFolklorevi“AşıqƏləsgərin
sazsöz dünyası” başlığı altında vi
deokonfranskeçirib.Sənətkarın200
illiyi münasibətilə təşkil olunan təd
birdə çıxış edənlər Dədə Ələsgərin
Azərbaycan xalq şeirinin inkişafına
verdiyitöhfələrdən,ədəbiyyatımızda
dərinizqoymasındansözaçıblar.
MasallıRegionalMədəniyyətİda

rəsiCəlilabadXalqteatrınınaktyoru
Buludxan Buludov teatr sahəsində
xidmətlərinə görə regional idarənin
fəxrifərmanıilətəltifolunub.İdarə
nin rəisiBəxtiyarQılıncov fəxri fər
manı aktyora təqdim edərək ona
yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıb.
Masallı rayon Mədəniyyət Mərkə
zindəregionalidarənintəşkilatçılığı
iləkeçirilmiş“Yazfestivalı”nınqalib
lərinə də diplomlar təqdim olunub.
Mərasimdəçıxışedənidarəninrəisi
B.Qılıncov festivalın əhəmiyyətini
vurğulayıb, qaliblərə xoş arzularını
çatdırıb.
Sumqayıt Regional Mədəniyyət

İdarəsinin tabeliyindəkiQubadlı ra
yonƏbülfəzMehdiyevadınaUşaq

musiqi məktəbinin direktoru Əlöv
sət Sərməsov, Şuşa şəhər Niyazi
adına Uşaq incəsənət məktəbinin
direktoruMirkamilAğamirovvəBül
büladına2nömrəliUşaqincəsənət
məktəbinindirektoruLətafətMüfid
zadəmədəniyyətsahəsindəçoxillik
səmərəli fəaliyyətlərinə görə fəx
ri fərmanla təltif ediliblər. İdarənin
rəisiRəşadƏliyevSumqayıt şəhər
Heydər Əliyev Mərkəzində mədə
niyyət işçilərinəmükafatları təqdim
edib, onlara fəaliyyətlərində nailiy
yətlərdiləyib.
Bərdə Regional Mədəniyyət İda

rəsi Yevlax şəhər MKSnin 1 nöm
rəli şəhərkitabxanafilialıkiçikyaşlı
uşaqların asudə vaxtının səmərəli
təşkili məqsədilə səyyar kitabxana
xidmətitəşkiledib.

Biləsuvar Regional Mədəniyyət
İdarəsiNeftçalarayonMKSninHə
sənabadqəsəbəkitabxanafilialında
“Biz doğma yurdlarımıza qayıdaca
ğıq” başlıqlı məlumat sərgisi təşkil
edilib.
Kürdəmir Regional Mədəniyyət

İdarəsi tərəfindəntəşkiledilən“Kür”
ədəbiməclisiüzvlərininAzərbaycan
Yazıçılar Birliyi Gənclər şurasının
sədri FəridHüseynlə görüşü keçiri
lib.KürdəmirrayonMərkəziKitabxa
nasındagerçəkləşəntədbiriregional
idarənin rəisi Faiq Xudanlı açaraq
F.Hüseynin yaradıcılığı haqqında fi
kirlərini bölüşüb. Sonra şair “Kür”
ədəbiməclisiüzvlərininsuallarınıca
vablandırıb. Sondamüəllif oxucular
üçünkitablarınıimzalayıb.

Bölgələrdən xəbərlər

Vətənin qəhrəmanları unudulmur
Ağs ta fa Re gional Mə də niy yət İda rə si Qa zax 
ra yon MKS “Mil li Qəh rə man lar zir və si, qey rət 
rəm zi” ad lı on layn təd bir ke çi rib. Mə də niy yət 
iş çi lə ri və fəal oxu cu la rın iş ti rak et di yi təd bir
də şan lı Or du mu zun qəh rə man lıq sə hi fə si ni 
əks et di rən vir tual sər gi nü ma yiş olu nub.

İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsin
də Vətən müharibəsində iştirak etmiş tabe
müəssisələrinəməkdaşlarıiləgörüşkeçirilib.
GörüşdəregionalidarəninrəisiElçinNəcəfov,
idarənin əməkdaşları və Mədəniyyət İşçiləri
Həmkarlarİttifaqıİsmayıllırayonkomitəsinin
sədriGülərAbdullayevaiştirakediblər.
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Balakən

rayonHənifəkəndSənətkarlıqklubununişçilə
riVətənmüharibəsindəşəhidlikzirvəsinəuca
lanOrxanHüseynovunməzarınıziyarətedib
lər.OğuzrayonQumlaqkəndkitabxanasında
Vətən müharibəsi şəhidi Vüsal İsmayılovun
xatirəsinə həsr olunmuş onlayn anım tədbiri
keçirilib.Tədbirdəşəhidinailəüzvləri,kitabxa
naəməkdaşlarıvəfəaloxuculariştirakediblər.

Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi Gəncə
şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində K.D.Uşinski
adına29nömrəlitamortaməktəbinşagirdlərinin
rəsmvədekorativtətbiqisənətnümunələrindən
ibarət “Xarıbülbül” adlı sərgi nümayiş etdirilib.
Sərgi Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə
ucalmışigidlərimizinəzizxatirəsinəhəsrolunub.

“Ünsiyyət bağları” davam edir

Bey nəl xalq Mu zey lər Şu ra sı (İCOM) Azər bay can Mil li 
Ko mi tə si nin “Ün siy yət bağ la rı: gö rüş lər və dis kus si
ya lar” la yi hə si çər çi və sin də növ bə ti gö rüş “İçə ri şə
hər” Döv lət Ta rixMe mar lıq Qo ru ğu İda rə si nəz din də 

“İçə ri şə hər” Mu zey Mər kə zi nin Ba kı Fo toq ra fi ya Evin də 
ke çi ri lib.

Görüşiştirakçılarıİordaniyadövlətininyaradılmasının100il
liyimünasibətilə təşkiledilmiş“Əmman–100 illikyürüş”adlı
fotosərgiilətanışolublar.GörüşdəİordaniyaHaşimilərKrallığı
nınölkəmizdəkisəfiriSamiAsemĞoşehdəiştirakedib.
Qeyd edək ki, iyulun 1də açılan fotosərgidə İordaniyanın

paytaxtıƏmmanşəhərinintarixiinkişafınıtəsviredən40foto
şəkilyeralıb.

Görüşlər, təltiflər, sərgilər, ekskursiyalar...

ABŞ-da yaşayan gənc həmvətənimizin Şuşada rəsm sərgisi

Azər bay ca nın mə də niy yət pay tax tı 
Şu şa da ABŞda ya şa yan is te dad lı 
gənc rəs sam To kay Za ma nın rəsm 
sər gi si təş kil edi lib.

DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsindənbil
diriblərki,sərgidəABŞdadoğulanvəyaşa
yan rəssamınqədimvəmüasirAzərbayca
na, Şuşanın tarixinə və erməni işğalından
azad olunmasına həsr etdiyi yağlı boya ilə
çəkilmişəsərlərinümayişolunub.
SərgininaçılışındaTürkiyə,İsrail,Rusiya,

Polşa,Yaponiya,Litvavədigərölkələrinme
diatəmsilçiləriiştirakediblər.

TədbirdəçıxışedənMilliMəclisinüzvüTu
ral Gəncəliyev mədəniyyət paytaxtımızda
keçirilənsərgininböyükəhəmiyyətkəsbet
diyinibildirib.
ABŞda fəaliyyət göstərən Azərbaycan

diasporunun fəal nümayəndəsi Elmira Əli
yevaçıxışındaqeydedibki,bənzərtədbirlər
AzərbaycanlaABŞ arasında mədəni körpü
rolunuoynayır.İştirakçılarxalqımızvədünya
azərbaycanlılarıüçünmüqəddəsşəhərsayı
lanŞuşadaolmaqdanqürurhissikeçirdiklə
rinivurğulayıblar.
Sonda gənc rəssamTokay Zamanın Şu

şanınişğaldanazadolunmasınahəsretdiyi

“Şuşa,sənazadsan!”adlı tablosuAzərbay
can Prezidentinin Şuşadakı xüsusi nüma
yəndəliyinəhədiyyəedilib.



Bir müd dət əv vəl  Mə də niy yət 
Na zir li yi nin nü ma yən də he yə ti 
Ru si ya Fe de ra si ya sı na sə fər 
et miş di. Nü ma yən də he yə ti-

nin tər ki bi nə  na zir li yin İn cə sə nət 
şö bə si nin mü di ri Fə rəh Aca lo va da 
da xil idi. Sə fə rin məq sə di mə də niy-
yə tin müx tə lif sa hə lə ri, o cüm lə dən 
in cə sə nət təh si li ilə bağ lı Ru si ya 
təc rü bə si ni öy rən mək, fi kir mü ba-
di lə si apar maq idi. Fə rəh Aca lo va 
ilə sə fə rin təəs sü rat la rı və nə ti cə lə ri 
ba rə də söh bət et dik. 

– Fə rəh xa nım, ön cə Ru si ya ya sə fər-
lə bağ lı ümu mi təəs sü ra tı bö lüş mə yi-
ni zi is tər dik...
– Gö rüş lər ke çir di yi miz müəs si sə lə rin 

rəh bər lə ri bi zi  çox yax şı, is ti mü na si-
bət lə qar şı la dı lar. Bi zim mə də niy yə ti-
miz, in cə sə nə ti miz, xü su sən də mu si-
qi sə nə ti miz Ru si ya da də yər lən di ri lir. 
Ru si ya da kı həm kar la rı mız Ba kı nın çox 
ma raq lı, pers pek tiv li,  cəl be di ci bir mə-
kan ki mi önə mi ni qeyd edir lər. Həm fes-
ti val lar ba xı mın dan, həm də ümu miy-
yət lə, mə də ni hə yat ba xı mın dan. Bu nu 
söh bət lə rin də də hiss et mək olur du.  

– Gö rüş lə rin nə ti cə lə ri ne cə ol du? 
Han sı ra zı lıq lar əl də edil di?
– Dü zü nü de yim, mə nim üçün sə fə rin 

əsas məq sə di ta nış lıq idi. Yə ni ora da kı 
həm kar lar la, mə də niy yət müəs si sə lə ri 
ilə ta nış ol maq, gə lə cək də əmək daş lıq 
qu ra ca ğı mız tə rəf daş la rı şəx sən ta nı-
maq və əla qə ya rat maq. Ona gö rə də 
hər han sı konk ret ra zı laş ma haq qın da 
da nış maq bir az çə tin olar dı. Am ma gö-
rüş lər çox fay da lı ol du. Mosk va Döv lət 
Fi lar mo ni ya sın da, “Ge li kon-Ope ra”nın 
rəh bə ri Dmit ri Bert man la, “Ros kon-
sert”in baş di rek to ru And rey Ma lı şev lə 
ma raq lı gö rüş lə ri miz ol du. “Ros kon-
sert” lə teatr la rı mı zın qast rol sə fər lə ri, 
fes ti val və mü sa bi qə lər lə bağ lı ge niş 
fi  kir mü ba di lə si et dik. Pil lə-pil lə müəy-
yən et di yi miz is ti qa mət lər üz rə bu iş lə ri 
real laş dı ra ca ğıq. 

Ru si ya Teatr Sə nə ti İns ti tu tun da 
(GİTİS) rek tor Qri qo ri Zas lavs ki ilə gö-
rüş dük. Bi zim çox is te dad lı həm yer li miz 

El şən Məm mə dov ora da Pro dü ser lik 
ka fed ra sı nın rəh bə ri dir və onun da 
iş ti rak et di yi bu gö rüş də ma raq lı söh-
bə ti miz ol du. On lar la bir ne çə əmək-
daş lıq ide ya sı haq qın da fi  kir mü ba di-
lə si apar dıq. İna nı rıq ki, əgər hər şey 
plan laş dır dı ğı mız ki mi get sə, ar tıq bu 
il dən biz Gİ TİS-lə müəy yən əla qə lər 
qu ra bi lə cə yik. Əv vəl cə dən de tal la rı 
de mək is tə mi rəm. Çün ki hə lə biz bu 
la yi hə üzə rin də iş lə yi rik. Ey ni za man-
da qar şı tə rəf dən ası lı olan sə bəb lər 
də var. İn di lik bu nu de yim ki, pan de-
mi ya şə raiti im kan ver sə, bu ilin ikin ci 
ya rı sın da Gİ TİS-lə tə lim lə rə baş la ma-
ğı dü şü nü rük. 

– Bi zim əv vəl ki il lər də də on lar la 
əmək daş lıq əla qə lə ri miz möv cud idi. 
Azər bay can lı tə lə bə lər ora da təh sil 
alır dı lar... 
– Bə li, olub. Onu de yə bi lə rəm ki, 

Mə də niy yət Na zir li yi ola raq bi zim üçün 
təh sil və tə lim, o cüm lə dən teatr sa-
hə sin də, priori tet is ti qa mət lər dən bi ri-
dir. Bu nun üzə rin də ha zır da iş apa rı-
lır. Təh sil Na zir li yi ilə də bu iş lə bağ lı 
da nı şıq lar ola caq. Çün ki mə də niy yət 
sa hə sin də olan ali təh sil müəs si sə lə ri 
on la rın ta be li yin də dir. Təh sil Na zir li yi 
və Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si-
te ti ilə da nı şıb bu is ti qa mət də sə mə rə li 
bir gə iş apar maq məq sə di lə pers pek-
tiv lə ri və prob lem lə ri mü za ki rə edə cə-
yik. Gİ TİS-lə iş apar maq isə be lə dir ki, 
ən yax şı əmək daş lıq çər çi və si uni ver-
si tet lər ara sın da bir ba şa mü ba di lə dir. 
Ha zır da müm kün sxem lər üzə rin də dü-
şü nü rük. Ola bil sin gə lə cək də Q.Zas-
lavs ki nin Ba kı ya sə fə ri ni təş kil edək və 
bu ra da ar tıq müm kün əmək daş lıq mo-
del lə ri ni müəy yən ləş di rək. 

– İl lər dir biz də teatr sa hə sin də tex ni ki 
əmək daş la rın pe şə ba ca rıq la rı na yi-
yə lən mə si və təh si li ilə bağ lı müəy-
yən ax sa ma lar var. Ru si ya ilə əmək-
daş lıq da bu is ti qa mət də də ad dım 
atı la caq mı? 
– Biz bu prob lem dən xə bər da rıq və o, 

diq qət mər kə zi miz də dir. Ru si ya da gö rüş-
lər za ma nı bu mə sə lə ilə bağ lı da nı şıq lar 
apar dıq. Həm Gİ TİS, həm də Mosk va 
şə hə ri nin apa rı cı mu si qi li teatr la rın dan 
bi ri sa yı lan “Ge li kon-Ope ra”nın bə dii 
rəh bə ri Dmit ri Bert man la. De yə bi lə rəm 
ki, Ru si ya tə rə fi  bu sa hə də əmək daş lı ğa 
ha zır dır. Bi zi bu yön də həm tə lim, həm 
staj keç mə, həm də təh si lə də vət edir lər. 
Bu pro ses lə ri sa də cə sis tem ləş dir mə li yik 
ki, da vam lı ol sun. Ha zır da bu mə sə lə üz-
rə iş apa rı lır, ina nı ram ki, uğur lu ola caq.  

– Bil di yi miz qə də ri ilə Xalq ar tis ti, Fə-
rəc Qa ra yev lə gö rüş za ma nı Azər-
bay can da kı fes ti val lar la bağ lı fi  kir 
mü ba di lə niz olub. Pan de mi ya sə bə-
bin dən bu il ənə nə vi fes ti val lar təş kil 
edil mə di. Bəs gə lə cək də bu fes ti val la-
rın for ma tın da də yi şik lik göz lə ni lir mi? 

– Fə rəc müəl lim lə Mosk va da müx-
tə lif mə sə lə lər ət ra fın da dol ğun mü-
za ki rə lə ri miz ol du. Tə bii ki, onun üçün 
çox doğ ma bir möv zu Qa ra Qa ra yev 
adı na Müasir Mu si qi Fes ti va lı dır. O 
çox ar zu la yır ki, fes ti val bər pa olun-
sun və biz də bu nu dəs tək lə yi rik. 
Ümu miy yət lə, fes ti val lar la bağ lı de-
mək is tər dim ki, ye ni lik lər ola caq. 
Ha zır da ye ni for mat lar üzə rin də ça lı-
şı rıq. Mə sə lən, Üze yir Ha cı bəy li fes ti-
va lı ilə bağ lı plan la rı mız var. Növ bə ti 
fes ti val da gənc li yə da ha çox yer ver-
mə yi nə zər də tu tu ruq. Əsas proq-
ram la  ya na şı gənc ifa çı lar üçün də 
ay rı ca proq ram ha zır la yı rıq. Be lə lik lə, 

fes ti val da gənc lər xət ti xü su si vur ğu la-
na caq. Ümu miy yət lə, gənc bəs tə kar lar 
və ifa çı la rı mız üçün öl kə da xi lin də da-
ha ge niş mey dan ya rat maq bi zim əsas 
və zi fə lə ri miz dən bi ri dir. 

– Ru si ya ilə mə də ni əla qə lər də 
han sı sa hə lər də əmək daş lı ğa da ha 
çox eh ti yac du yu lur?
– De məz dim ki, han sı sa konk ret sa-

hə di gə rin dən çox önəm li dir. Ru si ya 

ilə ta ri xən əla qə lər olub və mə də niy-
yət lə ri miz bir-bi ri nə bağ lı dır. On lar da 
biz dən nə sə gö tü rür lər, elə cə də biz 
də on lar dan. Bu bir mü ba di lə dir. Mən 
bu nu be lə gö rü rəm. Bu gün Ru si ya da 
teatr son də rə cə də po pul yar dır. Tək-
cə pay taxt da de yil, di gər şə hər lər də, 
re gion lar da.  Ar zu edi rəm ki, biz də də 
teatr bu də rə cə də ta ma şa çı cəlb edə 
bil sin. Ru si ya da pan de mi ya şə raiti nə 
və bi let sa tı şı nın 50 faiz ol ma sı na bax-
ma ya raq, ək sər teatr zal la rı ta ma şa çı-
lar la do lu dur. Biz in cə sə nə ti ta ma şa çı 
və cə miy yət üçün ma raq lı bir mə ka na 
çe vir mə li yik, sö zün yax şı mə na sın da 
po pul yar laş dır ma lı yıq.  Bu cə hət dən 
mə nə elə gə lir ki, Ru si ya ilə təc rü bə 
mü ba di lə si va cib dir. 

– Bir müd dət əv vəl Tür ki yə də də sə-
fər də ol du nuz. Hə min gö rüş lə rin nə-
ti cə si ilə bağ lı fi  kir lə ri niz də ma raq lı-
dır...
– Tür ki yə ilə in cə sə nət sa hə sin də 

əmək daş lıq dan da nı şar kən biz ilk növ-
bə də ki no nu qeyd edə bi lə rik. Bu sa hə-
də ge niş əmək daş lıq et mək im kan la rı 
var. Ümu mi lik də in cə sə nə ti gö tür sək, 
bi zim çox say lı sə nət adam la rı ora da 
dərs de yir, mü tə xəs sis ye tiş di rir lər. Bu 
bi zim üçün bir fəxr dir. Tür ki yə də in cə-
sə nət sa hə sin də qa baq cıl inf rast ruk tur 
möv cud dur. Di gər tə rəf dən, bu öl kə də 
mü va fi q tex ni ki pe şə lər də ol duq ca in-
ki şaf edib və bu is ti qa mət lər üz rə tə lim, 
staj keç mə im kan la rı nı araş dı rı rıq.

– Mə də niy yət sa hə si nə ye ni tə yin 
olun mu su nuz. Bu sa hə si zə kə nar-
dan ne cə gö rü nür dü?
– Kə nar dan bir çox iş lər sa də gö rü-

nə bi lər. Mə sə lən, han sı sa na zir li yin 
fəaliy yə ti ilə bağ lı, bu sa hə də iş gö rül-
mür, ya müəy yən sa hə də in ki şaf yox-
dur ki mi fi  kir lər ya ra na bi lər. Am ma bu 
işin için də olan da ba şa dü şür sən ki, 
gö zəçar pan irə li lə yi şi əl də et mək bö-
yük vaxt  və səy tə ləb edir. 

– Ma raq lı mü sa hi bə yə gö rə tə şək kür 
edi rəm. 
– Sağ olun.

Lalə AZƏRİ

“İncəsənəti tamaşaçı və cəmiyyət üçün 
maraqlı bir məkana çevirməliyik”

Fərəh Acalova: “İncəsənətdə, o cümlədən teatr sahəsində təhsil və
təlim prioritet istiqamətlərdən biridir”

“Caspian Energy Club” mədəni inkişafa və
kinematoqra� yaya dəstək vermək istəyir

“Cas pian Energy Club”un Mə-
də niy yət və ki ne ma toq ra fi ya 
üz rə ko mi tə si ya ra dı lıb. 
Ko mi tə nin məq sə di öl kə 
da xi lin də, elə cə də 
öl kə hü dud la rın dan 
kə nar da Azər bay can 
mə də niy yə ti nin və 
ki ne ma toq ra fı nın in ki-
şa fın da, təb li ğin də fəal 
iş ti rak et mək dir.

“Cas pian Energy Club”un 
səd ri və baş ic ra çı di rek to ru Tel-
man Əli yev bil di rib ki, ko mi tə mə də niy yət, 
o cüm lə dən ki ne ma toq ra fi  ya sa hə sin də 
fəaliy yət gös tə rən müəs si sə lə rin iq ti sa di 
in ki şa fı üçün əl ve riş li şə raitin, rə qa bət li ba-
za rın ya ra dıl ma sı və bey nəl xalq əla qə lə rin 
qu rul ma sı is ti qa mə tin də Mə də niy yət Na-
zir li yi və di gər qu rum lar la sıx əmək daş lıq 
et mə yi plan laş dı rır.

Əmək dar mə də niy yət iş çi si, Azər bay can 
Res pub li ka sı  Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa qı nın 

ka ti bi Nə ri man Məm mə dov ko mi-
tə nin səd ri se çi lib.

Sı ra la rın da 50 öl kə-
dən 5000-dən çox şir kət 
və təş ki la tı bir ləş di rən 
“Cas pian Energy Club” 
2002-ci ilin iyu nun da 
ya ra dı lıb. “Biz nes-hö ku-
mət” dialo qu nun fəal iş ti-

rak çı sı olan klu bun əsas 
məq sə di Azər bay can da və 

“Cas pian Energy Club”un 
fəaliy yət gös tər di yi di gər öl kə-

lər də in ves ti si ya və iş gü zar mü hi tin 
yax şı laş dı rıl ma sın da, həm çi nin müx tə lif 
for mat la r da dialo qun sti mul laş dı rıl ma sın-
da fəal iş ti rak et mək dir.

“Cas pian Energy Club” bu is ti qa mət də 
mü tə ma di ola raq müx tə lif təd bir lər təş kil 
edir. Qə rar ga hı Ba kı da yer lə şən “Cas pian 
Energy Club”un Gür cüs tan və Qa za xıs-
tan da rəs mi nü ma yən də lik lə ri, həm çi nin 
müx tə lif öl kə lə r də sə la hiy yət li nü ma yən-
də lə ri var.

Bakı Uşaq və Gənclər Teatrı “Qaliblər” düşərgəsində

Ba kı Uşaq və Gənc lər Teat rı Və tən mü ha ri bə sin də şə-
hid lik zir və si nə uca lan qəh rə man la rın öv lad la rı üçün 
təş kil olu nan  “Qa lib lər” dü şər gə sin də şou proq ram 
təq dim edib.

“Qa lib lər” dü şər gə si Şü və lan qə sə bə si Hu ma ni tar 
fən lər tə ma yül lü gim na zi ya da “For Azer baijan” Xey riy-
yə Təş ki la tı nın tə şəb bü sü, Döv lət Miq ra si ya Xid mə ti nin 
təş ki la ti dəs tə yi, elə cə də Təh sil, Ra bi tə, Nəq liy yat və 
Yük sək Tex no lo gi ya lar, Eko lo gi ya və Tə bii Sər vət lər, 
Mə də niy yət na zir lik lə ri, So sial Xid mət lər, Ba kı Nəq liy-
yat və Döv lət Tu rizm agent lik lə ri, di gər döv lət qu rum-
la rı, özəl sek tor və qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı nın bir gə 
sə yi ilə təş kil edi lib. 

14 gün da vam edə cək dü şər gə də 13-14 yaş lı uşaq lar 
üçün müx tə lif möv zu la rı əha tə edən  tə lim lər, əy lən cə li 

və in tel lek tual oyun lar, id man və in cə sə nət sa hə lə ri üz-
rə dərs lər, Ba kı şə hə ri nin gör mə li yer lə ri nə eks kur si ya-
lar nə zər də tu tu lub. 

Ba kı Uşaq və Gənc lər Teat rı “Qa lib lər” dü şər gə si nin 
sa kin lə ri nə ma raq lı proq ram təq dim edib. Teat rın akt yor-
la rı Ni yaz İl ya soğ lu və Meh man Pi ri ye vin apa rı cı lı ğı ilə 
ke çən təd bir də sehr baz To fi q İs gən dər li nin il lü zi ya nöm-
rə lə ri, Zey nəb Kən gər li, Əf ruz Əli ye va, Əda lət Ağa ver-
di za də nin ifa sın da mu si qi lər, Kö nül Şah ba zo va, Na tiq 
Fər zə li yev, Gü lər Ləz gi ye va, Tür kan Şah mar lı, Nər mi nə 
Mə hər rə mo va, Sə nan Fər zə li yev, Toğ rul İsa bəy li, Rə hi-
mə Ab di no va və Emin Ba la ye vin ifa sın da ta ma şa lar dan 
ki çik par ça lar, rəqs lər nü ma yiş olu nub.  Uşaq lar la in te rak-
tiv oyun lar ke çi ri lib, qa lib lə rə hə diy yə lər təq dim olu nub.

“Biz qa lib lə rik” de vi zi al tın da ke çən təd bir uşaq lar tə-
rə fi n dən ma raq la qar şı la nıb.

Pan de mi ya lı teatr möv sü mü nün son la rın da Ab dul la Şaiq 
adı na Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı nəz din də ki “Oyuq” 
teatr-stu di ya sın da növ bə ti us tad dər si ni iz lə dim. Stu di ya 
rəh bər li yi nin uşaq lar da səh nə, efir mə də niy yə ti ni for ma-

laş dır maq, ge niş ta ma şa çı audi to ri ya sı qar şı sın da özü nüifa-
də im kan la rı nı tək mil ləş dir mək məq sə di lə təş kil et di yi sil si lə 
us tad dərs lə ri nə müx tə lif te le vi zi ya lar dan ta nın mış si ma lar 
cəlb olu nub. 

Bu də fə is te dad lı “Oyuq”çu la-
rın qar şı sı na uzun il lər te le vi zi-
ya və ra dioda apa rı cı, proq ram 
müəl li fi  ki mi məş hur la şan, döv-
lət təd bir lə ri nin apa rı cı si ma sı na 
çev ri lən Emin Mu sə vi çıx mış dı. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Və tən daş-
la ra Xid mət və So sial İn no va-
si ya lar üz rə Döv lət Agent li yi nin 
ta be li yin də fəaliy yət gös tə rən 
“ASAN Ra dio” nun di rek to ru 
uşaq la ra te le vi zi ya və ra dio da 
ça lış ma ğın in cə lik lə rin dən da nı-
şa caq dı.

Hə vəs kar ba la ca akt yor lar bu 
də fə ta ma şa çı za lın da, qo naq 
isə on la rın qar şı sın da – səh nə-
də idi.

Uşaq lar ki mi qo naq da se-
vin cək və bir az hə yə can lı idi. 
On la rı çox sev di yi və bu gö rü şə 
hə vəs lə ha zır laş dı ğı ilk ba xış-
dan bəl li olur du. Hər uşa ğa fər di 
ya naş ma ğa ça lı şır, hər für sət də 
on la ra müt ləq nə isə öy rət mək 
is tə yir di.

Uzunil lik te le vi zi ya, apa rı cı lıq 
təc rü bə sin dən da nı şan Emin 
bəy qa za nı lan uğu run çox qı sa 

za man da iti ri lə bi lə cə yi nin də in-
cə, uşaq la rın an la ya bi lə cə yi dil-
də iza hı nı ve rir di. Ara bir uşaq lıq 
xa ti rə lə ri ni, xə yal la rı nı, ar zu la rı-
nı da ya dı na sa lır, din lə yi ci lə rə 
məq sə də ge dən yo lun ağır zəh-
mət dən, dur ma dan oxu maq-
dan, mü kəm məl təh sil dən və 
yük sək əx laq dan keç di yin dən 
bəhs edir di. 

Bu gün in ter ne tin, so sial şə-
bə kə lə rin, po pul yar oyun la rın 
uşaq la rın təh si li nə, da vam lı mü-
ta liəsi nə müəy yən mə na da ma-
ne ol du ğu nu da xa tır la dır, im kan 
düş dük cə öz lə ri ni tək mil ləş dir-
mək üçün dərs və sait lə rin dən 
əla və bə dii ədə biy yat, xü su sən 
na ğıl lar, ma raq lı he ka yə lər oxu-
ma ğı töv si yə edir, diq qə tə çat dı-
rır dı.

Çox dil bil mə yin, bir ne çə xa-
ri ci dil də sər bəst da nış ma ğın 
bö yük üs tün lük ol du ğu nu qeyd 
et mək lə ya na şı, ana di li miz də 
sə lis, gö zəl da nış ma ğın bir və-
tən daş lıq bor cu ol ma sı nı vur-
ğu la yır, uşaq la ra di li mi zə ye-
ni gə lən söz lə rin yal nız va cib, 
əvəz lə yi ci si ol ma dıq da de mə yi 
məs lə hət gö rür dü. 

Uşaq la rın çox say lı sual la rı nı 
da se və-se və ca vab lan dı ran te-
le si ma za man-za man can lı efi r 
vax tı qar şı  laş dı ğı tex ni ki çə tin-
lik lər dən, baş ve rən xə ta lar dan 
da söz aç dı. 

Uşaq la rın “Məş hur ol maq 
ne cə hiss dir?” sualı na “Əs-
lin də, mən də si zin ki mi uşaq 
olan da məş hur ol maq ar zu-
su ilə ya şa yır dım. Am ma in di 
an la yı ram ki, bu, elə də asan 
de yil. Hər kəs sə ni ta nı yır sa 
və efir də ol du ğu ki mi, hə yat da 
da müəy yən qə lib də, in ti zam-
da, for ma da ol ma ğı nı is tə yir-
sə, bu sə nin bir az sər bəst li yi-
ni alır. De mi rəm ki, bu pis dir, 
sa də cə, mən də ara da si zin 
ki mi sər bəst, is tə di yim ki mi ol-
maq is tə yi rəm. Son ra ət raf da-
kı la rı nə zə rə alıb da ya nı ram” 
de yib gü lüm sün dü. Ar dın ca 
“Elə zənn et mə yin ki, məş hur 
ol maq la zım de yil. Hər bi ri ni zi 
gə lə cə yin akt yo ru, re jis so ru, 
ifa çı sı ki mi gö rü rəm. Hər bi-
ri ni zin üzün dən məhz bu ya-
ğır. Ta ma şa və kon sert lə ri ni zə 
bax mı şam. Hər də fə də çox 
se vin mi şəm. Çün ki teat rı se-
vən, onun səh nə sin də olan is-
te dad lı in san la ra daim eh ti yac 
var. Teatr bi zi in san ola raq 
çox fərq li hiss lə rə, xə yal la ra 
qo vuş du rur. Bu ra dan siz lə rə 
ta ma şa edər kən, çox se vi ni-
rəm. Mən cə, bu gün lük bu qə-
dər ye tər, qa la nı nı si zi səh nə-
dən növ bə ti də fə al qış la yan da 
de yə cəm” de yib səh nə dən 
enən ra dio rəh bə ri təəs sü ra tı-
nı bi zim lə bö lüş dü.

– Uşaq lar la hər gö rüş dən bö-
yük zövq alı ram. Bu gün bir ne çə 
gö rü şüm olub və gü nün so nun da 
çöh rə sin dən nur ya ğan bu uşaq-
lar la tə mas mə nə bö yük ener ji 
ver di. Dü şü nü rəm ki, be lə gö rüş-
lər çox ol ma lı və cə miy yə tin ta-
nı dı ğı si ma lar az yaş lı lar, on la rın 
zövq lə ri, ar zu və is tək lə ri ilə ma-
raq lan ma lı dır. Bu gö rüş dən özüm 
üçün də xey li nə ti cə gö tür düm. 
Bir ra dio rəh bə ri ola raq təəs süfl  ə 
qeyd et mə li yəm ki, te le vi zi ya la rı-
mız da, ra dio dal ğa la rın da uşaq la-
rın ma raq la rı na xid mət edib, on la rı 
is ti qa mət lən di rən ve ri liş lər, ya yım-
lar çox az dır. Əs lin də, müx tə lif 
möv zu və for mat lar da uşaq proq-
ram la rı, mü za ki rə klub la rı, is tə ni-
lən uşa ğa tə sir gü cü nə ma lik ve-
ri liş lər ol ma lı dır. Unut maq ol maz 
ki, biz on la ra ne cə tə sir edi rik sə, 
han sı in for ma si ya nı ötü rü rük sə, 
uza ğı bir ne çə ilə onun nə ti cə si ni 
gö rü rük. Uşaq be lə dir ki, in for ma-
si ya nı ma raq lı, ona uy ğun, an la ya 
bi lə cə yi for ma və üsul lar da çat-
dır dıq da, ya dın da qa lır. Biz on la rı 
öy rə dər kən, san ki özü müz də öy-
rə nir miş ki mi ba şa sal saq, da ha 
yax şı və tez qav ra yar lar. Bu gün 
la zım sız in for ma si ya nı uşaq la ra 
elə “bər bə zək li” təq dim” edir lər 
ki, is tər-is tə məz mü da xi lə et mə-
yə bil mir sən. Nü mu nə lər sa da la-
ma dan ye tə ri qə dər ne qa tiv ha-
lın ya şan dı ğı nı siz li-biz li gö rü rük. 

Əgər biz uşaq la ra yax şı nü-
mu nə gös tə rə bil mi rik sə, onun 
bey ni ni, mə lu mat boş lu ğu nu 
asan lıq la ne qa tiv, gə rək siz in-
for ma tor lar dol du ra caq. Bu in-
for ma tor lar da ani ma si ya dan 
oyun la ra ki fa yət qə dər ge niş və 
çox for ma lı dır.

Uşaq la rın teatr, sə nət ru hu 
və zöv qün də bö yü mə si çox va-
cib dir. Hə lə də pan de mi ya şə-
raitin də ya şa yı rıq və təəs süf ki, 
bir va li deyn ki mi də uşaq la rı mı-
zı teat ra apa ra bil mi rik. İna nın, 
on la rı nə qə dər müx tə lif, ma-
raq lı, hey rə ta miz əy lən cə lə rə 
apar saq da, heç bi ri teat rı, onun 
ecaz kar tə sir gü cü nü əvəz edə 
bil mir. Odur ki, va li deyn lər müt-
ləq uşaq la rı nı teat ra apar ma lı, 
on lar da uşaq lıq dan bu sə nə tə 
ta ma şa çı ma ra ğı ya rat ma lı dır. 
Ba xın, ar tıq müəy yən ya şa gə lib 
çat mı şam, am ma hə lə də uşaq 
vax tı get di yim teatr ta ma şa la rı, 
sirk nü ma yiş lə ri, kon sert lər xa ti-
rim də dir. Xü su sən bu teatr həm 
ma raq lı kuk la ta ma şa la rı ha zır-
la maq, həm də di na mik, çağ daş 
uşaq la rın zöv qü nə xid mət edən 
nü mu nə lər ər sə yə gə tir mək im-
ka nın da dır. Uşaq la ra teat rın çox 
va cib mə nə vi qi da ye ri ol du ğu-
nu izah et mə li yik. Bö yü dük dən 
son ra za tən onun öz se çi mi 
ola caq. Nə qə dər ki, uşaq dır lar, 
on la rı yük sək, pe şə kar, klas sik 
sə nə tə, ya ra dı cı lıq sa hə lə ri nə 
ma raq lı ye tiş dir mə li yik.

H.NİZAMİQIZI

“Oyuq”da  növbəti  dərs

“Rusiyada təkcə paytaxtda 
deyil, digər şəhərlərdə, 
regionlarda teatr çox 

populyardır.  Pandemiya 
şəraitinə və bilet satışının

50 faiz olmasına baxmayaraq, 
əksər teatr zalları tamaşaçılarla 
doludur. Arzu edirəm ki, bizdə 
də teatr bu dərəcədə tamaşaçı 

cəlb edə bilsin”.
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XIX əsr də klas sik poezi ya ənə nə lə-
ri ni ya ra dı cı şə kil də da vam et di rən 
söz sə nət kar la rı mız dan bi ri də Se yid 
Əzim Şir va ni dir. Şair Mə həm məd 
Fü zu li, Saib Təb ri zi ənə nə lə ri nin 
la yiq li da vam çı sı ki mi ta nı nıb. Gör-
kəm li şair in cə ruh lu, li rik, sa ti rik, 
əx la qi-tər bi yə vi məz mun lu əsər lər 
qə lə mə alıb, ge niş maarif çi lik işi 
apa rıb.

Se yid Əzim Se yid Mə həm məd oğ-
lu Mir Cə fər za də 9 iyul 1835-ci il də 
Şa ma xı şə hə rin də ru ha ni ailə sin də 
dün ya ya göz açıb. 7 ya şın da ata sı 
və fat edir, ana sı ilə Da ğıs ta nın Yaq-
say kən din də ya şa yan ana ba ba-
sı Mol la Hü sey nin ya nı na ge dir lər. 
Əzim ba ba sı nın hi ma yə sin də bö yü-
yür, onun tə lim-tər bi yə si nə diq qət 
ye ti ri lir. Əzim Da ğıs tan da 10 il qa lır 
və təh si li ni də bu ra da alır. Fars və 
ərəb dil lə ri ni də də rin dən öy rə nir. 
Araş dır ma lar dan mə lum olur ki, o, 
bu müd dət ər zin də Da ğıs tan da bir 
ne çə yer li xal qın da di li ni mə nim sə-
yir. Se yid Əzim həm də ədə biy ya-
ta ma raq gös tə rir, klas sik şair lə rin 
əsər lə ri ni mü ta liə edir. Özü də şeir lər 
yaz ma ğa baş la yır.

Se yid Əzim 1853-cü il də, 18 ya şın da 
ana sı Gül süm xa nım la Şa ma xı ya qa-
yı dır. Mə şə di Möv sü mün qı zı Cey ran 
xa nım la ailə qu rur. İki il son ra təh si li ni 
ar tır maq üçün İra qa ge dir. Bir ne çə il 
Nə cəf və Bağ dad şə hər lə rin də təh sil 
al dıq dan son ra Şa ma (in di Su ri ya nın 
pay tax tı Də məşq şə hə ri) ge dir. Ora da 
bir müd dət qal dıq dan son ra Şa ma xı-
ya qa yı dır. Son ra ye nə sə fə rə çı xır. 
Bu də fə Mək kə və Mə di nə dən ke çir və 
Qa hi rə şə hə rin də olur. O, sə fər et di yi 
şə hər lər də tək cə el mi ni ar tır mır, ey ni 
za man da Şərq mü hi ti nə ya xın dan bə-
ləd olur...

1859-cu il də Şa ma xı da güc lü zəl-
zə lə baş ve rir, bö yük da ğın tı olur. 
Bu ha di sə də Se yid Əzi min ailə si 
də zə rər çə kir. Bü tün bun la ra bax-
ma ya raq, o, şə hər də ye ni üsul la 
“Məc lis” ad lı mək təb açır. Mol la-
xa na dan fərq li ola raq, bu mək təb-
də şa gird lə rə ana di li ilə ya na şı, rus 
və fars dil lə ri də öy rə di lir, dün yə vi 
elm lər dən ib ti dai mə lu mat ve-
ri lir di. Za qaf qa zi ya Təd ris 
Dairə si Se yid Əzim Şir-
va ni nin maarif sa hə sin-
də ki xid mət lə ri ni yük-
sək qiy mət lən di rir, 
1886-cı il də şair 
gü müş me dal la 
təl tif edi lir.  

Se yid Əzim 
p e  d a  q o -
ji fəaliy yət lə 
m ə h  d u d -
laş mır, ey-
ni za man da 
maarif çi və 
tən qi di-sa ti-
rik şeir lər də 
qə lə mə alır. Şeir lə rin də möv hu ma tı, na-
dan lı ğı qam çı la yır, in san la rı el mə, təh-
si lə səs lə yir. Şairin mü hit də ki prob lem-
lə ri açıb gös tə rən şeir lə ri möv hu mat çı 
din dar la rın kəs kin eti ra zı na sə bəb olur. 
“Əkin çi”də dərc et dir di yi ya zı lar dan 
son ra yu xa rı dairə lər də də onu sev mə-
yən lər, ona düş mən cə si nə ya na şan lar 
ço xa lır. Bir müd dət son ra S.Ə.Şir va ni-
yə qar şı şə hər ru ha ni lə ri nin dö züm süz-
lü yü açıq şə kil də özü nü gös tə rir. Di gər 
tə rəf dən Şa ma xı da döv lət mək təb lə ri 
açı lır. Bu mək təb lə rin tə si ri nə ti cə sin də 
get-ge də S.Əzi min mək tə bi öz fəaliy-

yə ti ni da yan dı rır. Be lə lik lə, 
1879-cu il də Se yid Əzim hö-
ku mət nü ma yən də lə ri ilə ru-
ha ni lə rin iş bir li yi sa yə sin də 
müəl lim lik dən kə nar laş dı rı-
lır. Və ziy yə tin be lə alın dı ğı-
nı gö rən şair Tifl  is şə hə ri nə 

ge dir. Qaf qaz Maarif İda rə si 
rəisi nə iş dən haq sız çı xa rıl dı-

ğı nı bil di rir. Bə zi maarif-
pər vər şəxs lə rin də 

səy lə ri nə ti cə sin-
də sev di yi pe-
şə si nə qa yı da 
bi lir. Şa ma xı-
da ye ni açı lan 
şə hər mək tə-
bi nə müəl lim 
tə yin olu nur 
və öm rü-
nün so nu-
na qə dər 
Azər bay-
can di li və 
ədə biy yat 
dərs lə r i  n i 
təd ris edir.

S.Ə.Şir va ni zən gin bə dii irs ya di gar 
qo yub. O, qə zəl, mü xəm məs, aşi qa-
nə li rik şeir lər, mən zum he ka yə, təm-
sil, maarif çi lik ru hun da əx la qi-di dak-
tik əsər lər, ha be lə mə qa lə lər ya zıb. 
O həm çi nin İran, Tür ki yə, Ru si ya və 
Azər bay can şair lə ri haq qın da mə lu-
mat ve rən “Təz ki rə”nin müəl li fi  olub. 
Şair “Məc mueyi-asa ri-Ha cı Se yid 
Əzim Şir va ni” və “Ta cül-kü tub” (“Ki-
tab la rın ta cı”), “Rə biül-ət fal” (“Uşaq-
la rın ba ha rı”) ad lı dərs lik lər də ya zıb. 
S.Ə.Şir va ni “Ta cül-kü tub” ki ta bı nı əl-
yaz ma şək lin də Qo ri Müəl lim lər Se-

mi na ri ya sı nın Ta tar (Azər bay can) şö-
bə si nin mü di ri A.O.Çern ya yevs ki yə 
gön də rib. O da hə min ki tab dan bir 
ne çə he ka yə ni tər tib et di yi “Və tən di li” 
ki ta bın da çap et di rib. Se yid Əzim ey-
ni za man da Şa ma xı da fəaliy yət gös-
tə rən “Bey tüs-Sə fa” ədə bi məc li si nin 
rəh bə ri olub.

Onu da qeyd edək ki, şairin bə dii ir si 
Azər bay can və fars dil lə rin də ol maq la 
iki bö yük kül liy yat dan (di van) iba rət dir. 
Ya ra dı cı lı ğı nın çox his sə si ni qə zəl lər 
təş kil edir. Bun la rın ara sın da hə yat eş-
qi, nik bin əh val-ru hiy yə və di ni eti qad-
lar xü su si yer tu tur. Şairin şeirə ruh 
ve rən də rin li ri ka sı nı məhz onun qə zəl-
lə rin də gör mək olur:

Ge cə gör düm sə ni,
 ey afə ti döv ran, yu xu da, 
Ki, elər din mə nə
 yüz lüt fi -fi  ra van yu xu da.

S.Ə.Şir va ni ya ra dı cı lı ğı nın ikin ci 
mər hə lə si onun maarif çi və tən qi di 
şeir lə ri ilə baş la yır. Bu za man dan eti-
ba rən şairin ya ra dı cı lı ğın da realizm 
üs tün lük təş kil edir. Onun realist şeir 
ya ra dı cı lı ğı na keç mə sin də Azər bay-
can mil li mət buatı nın qa ran qu şu olan 
“Əkin çi” qə ze ti bö yük rol oy na yır. Bu 
qə zet ey ni za man da şairin ya ra dı cı lı-
ğı na möv zu rən ga rəng li yi gə ti rir. Nə-
ti cə də müəl lif müasir hə ya tın tə ləb-
lə ri nə uy ğun şeir lər qə lə mə alır. Şair 
“Əkin çi”də dərc olu nan və qə ze tin 
ya ra dı cı sı, bö yük maarif çi, pe da qoq 
Hə sən bəy Zər da bi yə mü ra ciət lə baş-
la yan “Qaf qaz mü səl man la rı na xi tab” 
şeirin də ya lan çı dər viş, mol la və mər-
si yə xan la rın iç üzü nü açıb tən qid atə-
şi nə tu tur:

Hər vi la yət də var beş-on kə sə bə,
Əl li min sey yi dü, axund, tə lə bə,
Əl li dər viş, əl li mər si yə xan,
Ha mı nın söz lə ri ta mam ya lan.
Ha mı nın fi k ri xəl qi soy maq dır,
Qu ru yer də bu xəl qi qoy maq dır...

Hə sən bə yin maarif çi tə şəb büs lə ri ni 
al qış la yan şair hə min şeir də onu sa-
vad lı və xe yir xah bir in san ki mi qiy mət-
lən di rir. “Əkin çi”də dərc et dir di yi şeir lə-
ri lə müasir lə ri ni bu qə ze ti oxu ma ğa və 
kö mək et mə yə ça ğı rır:  

Bəs “Əkin çi” cə la lı mız dı bi zim,
Na se hi-xoş mə qa lı mız dı bi zim.
Səy edək, ey gü ru hi-nik si fat,
Et mə sin ta bi zim “Əkin çi” və fat...

Şair gənc nəs lin tə lim və tər bi yə si ni 
sax ta din xa dim lə ri nə tap şır ma ma ğı töv-
si yə edib. On la rın kəm sa vad lı ğı nı “Müc-
tə hi din təh sil dən qa yıt ma sı”, “Alim oğul ilə 
avam ata” ki mi əsər lə rin də sa ti ra atə şi nə 
tu tub. “Yer də ki lə rin gö yə şi ka yət et mə lə-
ri”, “Də li şey tan”, “Mək ri-zə nan”, “Bəlx qa-
zi si və xar rat” və s. sa ti ra la rı müəl li fi  döv-
rü nün realist şairi ki mi ta nı dıb.

S.Ə.Şir va ni ya ra dı cı lı ğın da mə həb bət 
möv zu su da apa rı cı yer tu tur. Şair li rik qə-
zəl lə rin də saf, ül vi mə həb bə ti sə nət kar lıq-
la qə lə mə alıb. Bə dii təs vir və ifa də va si tə-
lə rin dən uğur la bəh rə lə nə rək qəh rə ma nın 
da xi li alə mi ni, hiss və dü şün cə lə ri ni bö yük 
us ta lıq la aç ma ğa mü vəff  əq olub. 

Döv rü nün bö yük maarif çi şairi Se yid 
Əzim Şir va ni 20 may (ye ni təq vim lə 1 
iyun) 1888-ci il də Şa ma xı şə hə rin də və-
fat edib, öz və siy yə ti nə əsa sən, Şah xən-
dan qə bi ris tan lı ğın da dəfn olu nub. 2015-
ci il də şairin ana dan ol ma sı nın 180 il li yi 
öl kə miz də ge niş şə kil də qeyd edi lib.

Savalan FƏRƏCOV

Böyük  şairlik  istedadı,  maarifçilik  əzmi

Uşaqlar muxtar respublikanın
mədəniyyət müəssisələri ilə tanış olublar

Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı Ailə, Qa dın və Uşaq Prob lem lə ri 
üz rə Döv lət Ko mi tə si yay tə ti li gün lə rin də şə hid öv lad la rı nın, sağ-
lam lıq im kan la rı məh dud, elə cə də az tə mi nat lı ailə lə rin üzv lə ri, 
va li deyn hi ma yə sin dən məh rum olan uşaq la rın asu də vaxt la rı-
nın sə mə rə li ke çi ril mə si məq sə di lə eks kur si ya təş kil edib.

Eks kur si ya da mü-
va fi q ka te qo ri ya lar dan 
olan 25 nə fər uşaq 
iş ti rak edib. Uşaq lar 
Hey dər Əli yev Mu-
ze yi, Dö yüş Şöh rə ti 
Mu ze yi, Nə ba tat ba ğı, 
Xa ti rə mu ze yi ilə ta nış 
olub lar.

Dö yüş Şöh rə ti Mu-
ze yin də müx tə lif növ 
si lah, tex ni ka və qur ğu, dö yüş-nəq liy yat ver tol yo tu, tank lar, elə-
cə də müx tə lif hər bi tə yi nat lı av to mo bil lər nü ma yiş et di ri lir. 

AMEA Nax çı van Böl mə si nin Nə ba tat ba ğı 2003-cü il də sa lı-
nıb. Bu ra da dün ya nın müx tə lif coğ ra fi  ra yon la rın dan, o cüm lə-
dən Azər bay can fl o ra sın dan top la nı lan tor paq və iq lim xü su siy-
yət lə ri nə ma lik 200-dən çox ağac əki lə rək təd qiq olu nur.

Xa ti rə mu ze yin də Azər bay ca nın su ve ren li yi və əra zi bü töv lü-
yü uğ run da hə lak olan la rın fo to şə kil lə ri, şəx si sə nəd lə ri, dö yüş 
fəaliy yət lə ri ni əha tə edən ma te rial lar, ey ni za man da qəh rə man-
lıq ta ri xi mi zin müx tə lif dövr lə ri nə aid ki tab lar nü ma yiş et di ri lir.

Son da uşaq lar Nax çı van Döv lət Film Fon dun da “Mat teo Fal-
ko ne” (re jis sor To fi q Ta ğı za də) fi l mi nə ba xıb lar.

Qəbələ emalatxanasında
son iki ilin ən böyük xalçası kəsilib 

“Azər xal ça” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin Qə bə lə ema lat xa na-
sın da to xu nan son iki ilin ən bö yük xal ça sı kə si lib. 

“ A z ə r  x a l  ç a ” d a n 
bil di ri lib ki, 24 kvad-
rat metr (4x6) öl çü sü 
olan Qu ba mək tə bi-
nə aid xal ça 57.2 ki-
loq ram dır. “Pi rə bə dil” 
çeş ni li xal ça nın to-
xun ma sı na to xu cu lar  
Ay gün Nə si ro va, Xa-
ti rə Şə kər xa no va və 
Ül viy yə Sa rı ye va hə lə 
2018-ci ilin ap rel ayın da baş la yıb lar. Ötən ilin mar tın da baş la-
nan CO VİD-19 pan de mi ya sı döv rün də xü su si ka ran tin re ji mi nin 
tət biq olun ma sı ilə xal ça nın to xun ma sı da yan dı rı lıb. Bir il müd-
də tin də xal ça ya gü və düş mə mə si üçün mün tə zəm ola raq dər-
man la ma pro se si apa rı lıb. 2021-ci ilin ap rel ayın dan is teh sa la tın 
bər pa olun ma sı ilə əla qə dar xal ça nın to xu nu şu da vam et di ri lib 
və iyul ayın da xal ça kə si lə rək dəz gah dan gö tü rü lüb.

Bö yük öl çü lü xal ça la rı to xu cu lar adə tən 1 il – 1 il 3 ay müd də-
tin də to xu yur lar.

Xa tır la daq ki, “Azər xal ça”nın ema lat xa na la rı nın hər bi rin də 
xal ça la ra bax maq və əl də et mək im ka nı möv cud dur.

Həftədə bir dəfə pulsuz ziyarət
İyul ayı ər zin də həf tə də bir də fə Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze-
yi ni ödə niş siz zi ya rət et mək müm kün dür. Mu zey hər həf tə nin 
IV gü nü saat 18:30-da ye ni eks po nat la rı nı gör mək is tə yən lər 
üçün ödə niş siz gi riş və bə ləd çi xid mə ti ak si ya sı ke çi rir.

Mu zey dən bil di ri lib ki, ak si ya ya qo şul maq is tə yən lər hər həf tə-
nin 3-cü gü nü saat 17:00-dək https://forms.gle/Pv7yQFPXVqn-
Lqzmk6  lin kin dən qey diy yat dan keç mə li dir lər.

Ka ran tin qay da la rı na əsa sən, eks kur si ya 10 nə fər lik qrup lar la 
təş kil olu na caq.

Vətən müharibəsində həlak olan 
sərhədçilərin xatirəsinə

Döv lət Sər həd Xid mə-
ti (DSX) Çe vik Hə rə kət 
Qüv və lə ri nin N say lı 
hər bi his sə sin də Döv lət 

Sər həd Xid mə ti nin Və tən mü-
ha ri bə sin də hə lak ol muş hər-
bi qul luq çu la rı nın xa ti rə si nə 
həsr olun muş abi də-löv hə nin 
açı lış mə ra si mi ke çi ri lib.

DSX-nin Mət buat mər kə zin-
dən bil di ri lib ki, qra nit abi də-
löv hə də Və tən mü ha ri bə sin də 
şə hid ol muş qəh rə man sər-
həd çi lə rin fo to şə kil lə ri və ad la-
rı həkk olu nub, döv lət bay ra ğı 
ucal dı lıb.

Təd bir də DSX-nin rəisi, ge-
ne ral-pol kov nik El çin Qu li yev 

çı xış edə rək bil di rib ki, xal qı mı-
zın əda lət və haqq sa va şın da 
ta ri xi Zə fə rin əl də edil mə sin də 

mi sil siz fə da kar lıq gös tə rən, öl-
kə mi zin əra zi bü töv lü yü uğ run-
da öz lə ri ni fə da edə rək biz lə rə 

son suz qü rur his si ya şa dan 
Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri nin 
əziz xa ti rə si hər za man min nət-
dar lıq la yad edi lə cək. Mü zəff  ər 
Ali Baş Ko man dan İl ham Əli-
ye vin rəh bər li yi al tın da Si lah lı 
Qüv və lə ri mi zin Qə lə bə si ilə bi-
tən Və tən mü ha ri bə sin də sər-
həd çi lər də dö yüş tap şı rıq la rı nı 
uğur la ic ra edib lər. Mü qəd dəs 
sa vaş da si nə lə ri ni si pər edən 
bü tün qəh rə man la rı mı zın əziz 
xa ti rə lə ri daim uca tu tu la caq, 
on la rın şü caəti gə lə cək nə sil lər 
tə rə fi n dən xal qı mı zın əzm kar-
lıq, fə da kar lıq sal na mə si ki mi 
vəsf olu na caq.

Təd bi rin so nun da Və tən mü-
ha ri bə sin də gös tər dik lə ri şü caət 
və qəh rə man lı ğa gö rə Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli yev tə rə fi n dən təl tif 
edil miş sər həd çi lə rə or den və 
me dal lar təq dim olu nub.

1859-cu il də Şa ma xı da güc lü zəl-
zə lə baş ve rir, bö yük da ğın tı olur. 
Bu ha di sə də Se yid Əzi min ailə si 
də zə rər çə kir. Bü tün bun la ra bax-
ma ya raq, o, şə hər də ye ni üsul la 
“Məc lis” ad lı mək təb açır. Mol la-
xa na dan fərq li ola raq, bu mək təb-
də şa gird lə rə ana di li ilə ya na şı, rus 
və fars dil lə ri də öy rə di lir, dün yə vi 
elm lər dən ib ti dai mə lu mat ve-
ri lir di. Za qaf qa zi ya Təd ris 
Dairə si Se yid Əzim Şir-
va ni nin maarif sa hə sin-
də ki xid mət lə ri ni yük-
sək qiy mət lən di rir, 
1886-cı il də şair 
gü müş me dal la 

yə ti ni da yan dı rır. Be lə lik lə, 
1879-cu il də Se yid Əzim hö-
ku mət nü ma yən də lə ri ilə ru-
ha ni lə rin iş bir li yi sa yə sin də 
müəl lim lik dən kə nar laş dı rı-
lır. Və ziy yə tin be lə alın dı ğı-
nı gö rən şair Tifl  is şə hə ri nə 

ge dir. Qaf qaz Maarif İda rə si 
rəisi nə iş dən haq sız çı xa rıl dı-

ğı nı bil di rir. Bə zi maarif-
pər vər şəxs lə rin də 

səy lə ri nə ti cə sin-
də sev di yi pe-
şə si nə qa yı da 
bi lir. Şa ma xı-
da ye ni açı lan 
şə hər mək tə-
bi nə müəl lim 

Bu yol Şuşaya gedir

Şu şa nın düş mən dən azad edil mə si nin 
mə nə vi rəm zi olan “Zə fər yo lu”nun 
in şa sı da vam et di ri lir. Azər bay can 
Av to mo bil Yol la rı Döv lət Agent li yin dən 

bil di rib lər ki, baş lan ğı cı nı Ha cı qa bul-
Min ci van-Zən gə zur dəh li zi ma gist ral 
av to mo bil yo lun dan gö tü rən və  Qa ra-
ba ğı mı zın ta cı olan Şu şa şə hə ri nə qə dər 
uza nan “Zə fər yo lu”nun uzun lu ğu 101 
ki lo metr dir. Yol 2 hə rə kət zo laq lı ol maq la 
ikin ci tex ni ki də rə cə yə uy ğun in şa edi lir. 

Ha zır da yol bo yu ge niş miq yas lı ti kin ti iş-
lə ri ic ra edi lir. Yo lun ilk 6 km-lik his sə sin də 
la yi hə yə uy ğun ola raq ye ni yol ya ta ğı nın 
in şa sı, yo lun pro fi  lə sa lın ma sı iş lə ri hə ya ta 

ke çi ri lib və ye ni as falt-be ton ör tü yü nün alt 
la yı çə ki lib. Yo lun 34-51-ci km-lik his sə sin-
də tor paq iş lə ri, 42-44-ci km-lik his sə də isə 
tor paq və as falt-be ton iş lə ri ba şa çat dı rı lıb. 
Ey ni za man da 51-76-cı km-lik his sə də qaz-
ma iş lə ri ta mam la nıb, bə zi his sə lər də yol 
əsa sı nın alt la yı nın ti kin ti si nə də baş la nı lıb 
və pa ra lel ola raq as falt lan ma iş lə ri ic ra olu-
nur. 

Yol bo yun ca 3 ye ni av to mo bil kör pü sü nün 
in şa sı da da vam et di ri lir. Kör pü lə rin uzun-
luq la rı 33, 99 və 75 metr ol maq la yo lun 1-ci, 
26-cı və 57-ci km-lik his sə lə rin də la yi hə lən-
di ri lib. 

“Zə fər yo lu”nun ti kin ti si ni Azər bay can Av-
to mo bil Yol la rı Döv lət Agent li yi nin “16 nöm-

rə li Xü su si Tə yi nat lı Yol İs tis ma rı” MMC və 
“7 nöm rə li Ma gist ral Yol la rın İs tis ma rı” MMC 
ilə sub pod rat çı ola raq Tür ki yə nin “KO LİN” 
İn şaat Tu rizm San. və Tic. Ano nim Şir kə ti 
və “Az virt” MMC bir gə ic ra edir.

İncəsənət və musiqi məktəbləri şagirdlərinin uğurları
Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si 
Fik rət Əmi rov adı na 6 nöm rə li on bi-
ril lik İn cə sə nət mək tə bi nin şa gird-
lə ri ABŞ-ın Flo ri da şta tı nın Aven tu ra 
şə hə rin də təş kil olu nan VI “Flo ri da 
Keys” bey nəl xalq mu si qi mü sa bi-
qə sin də uğur la iş ti rak edib lər. 

Azər bay ca nın gör kəm li bəs tə ka rı 
Cöv dət Ha cı ye vin şə rə fi  nə ke çi ri lən 
“Flo ri da Keys” bey nəl xalq mü sa bi-
qə si on layn for mat da ke çi ri lib. Mü sa-
bi qə nin təş ki lat çı sı bəs tə ka rın qı zı, Flo ri da 
şta tın da fəaliy yət gös tə rən Azər bay can-
Ame ri ka Mə də niy yət As so siasi ya sı nəz din-
də təh sil və mə də niy yət ko mi tə si nin səd ri 
Pər vin Mu ra do va-Dil ba zi dir. 

5 yaş dan 35 ya şa dək mu si qi çi lə rin qa tıl-
dı ğı “Flo ri da Keys” mü sa bi qə si qa lib lər qar-
şı sın da ge niş im kan lar açır. Buil ki mü sa bi qə 
iş ti rak et mək üçün iyu nun 12-dək açıq olub.

Fik rət Əmi rov adı na İn cə sə nət mək tə bi-
nin zərb alət lə ri ix ti sa sı üz rə şa gir di Əli Ma-
nafl  ı mü sa bi qə də I ye rə, for te piano ix ti sa sı 
üz rə şa gir di Tu ran Cə fər za də II ye rə la yiq 
gö rü lüb lər.

Mü sa bi qə nin şərt lə ri nə əsa sən, I ye rin 
mü ka fat çı sı Əli Ma nafl  ı 2022-ci il ap re lin 
5-də mö tə bər kon sert sa lo nu sa yı lan “Car-
ne gie Hall”da ke çi ri lən qa la-kon sert də iş ti-
rak hü qu qu əl də edib. II ye rin mü ka fat çı sı 

Tu ran Cə fər za də isə Pa ris Kon ser va to ri ya-
sı nın pro fes so ru, ta nın mış pe da qoq Re na 
Şe re şevs ka ya dan us tad dər si al maq im ka-
nı na la yiq gö rü lüb.

Mü sa bi qə nin təş ki lat çı sı Pər vin Mu ra do va-
Dil ba zi şa gird lə rin uğur la rı ilə bağ lı mək tə bin 
di rek to ru Adi lə Yu si fo va ya təb rik mək tu bu 
gön də rib. “Rəh bər lik et di yi niz mək təb də be lə 
is te dad lı, pers pek tiv şa gird lə rin təh sil al ma sı 
bir azər bay can lı ki mi mə ni də ol duq ca qü rur-
lan dı rır. Çox ar zu edər dim ki, gə lə cək də gənc 
mü sa bi qə iş ti rak çı la rı nın re per tuarı na Azər-
bay can bəs tə kar la rı nın – Ü.Ha cı bəy li, Q.Qa-
ra yev, C.Ha cı yev, F.Əmi ro vun əsər lə ri sa lın-
sın. Onu da qeyd et mə li yəm ki, bu ilin  fi  nal 
mər hə lə si nə  yük sə lən lər ara sın da  Azər bay-
can bəs tə kar la rı nın əsər lə ri nə mü ra ciət edən 
ki fa yət qə dər na mi zəd var idi. Azər bay can 
mu si qi si nin dün ya da ta nın ma sı bi zi çox se-
vin di rir”, – de yə o, mək tub da ya zıb. 

Şa gird lə ri mü sa bi qə yə ha zır laş dı ran 
müəl lim lər S.Sü ley man lı və G.Zairo va 

mü sa bi qə nin təş ki lat çı la rı tə rə fi n-
dən dip lom la təl tif edi lib və on la ra 
tə şək kür mək tub la rı ün van la nıb.

***
Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda-

rə si nin 33 nöm rə li Mu si qi mək tə bi-
nin for te piano ix ti sa sı üz rə şa gir di 
Nər giz Zül fü qar lı Qa za xıs ta nın Nur-
Sul tan şə hə rin də ke çi ri lən “New Vi-
sion Art” Bey nəl xalq in cə sə nət mü-
sa bi qə sin də bi rin ci də rə cə li dip lo ma 
la yiq gö rü lüb.

İda rə dən bil di ri lib ki, Nər giz mü sa bi qə yə 
Ca han gir Zül fü qa ro vun “Fan ta zi ya” əsə ri ilə 
qa tı lıb.

Bu, Nər gi zin ilk uğu ru de yil. Bun dan əv-
vəl o, Al ma ni ya da 
ke çi ri lən “Pro Art 
Ger many” Bey-
nəl xalq in cə sə nət 
fes ti va lı nın Qran-
pri mü ka fa tı na la-
yiq gö rü lüb.

“New Vi sion Art” 
mü sa bi qə si mün-
sifl  ər he yə ti nin 
qə ra rı ilə Nər gi zin 
müəl li mi Sev da 
Ağa ye va tə şək-
kür na mə ilə mü-
ka fat lan dı rı lıb.
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Qə dim ya şa yış məs kən lə rin dən aş-
kar olu nan ta pın tı lar, müx tə lif ti kin ti 
qa lıq la rı, kur qan lar, qə dim qə bi-
ris tan lıq lar, me mar lıq ba xı mın dan 

də yər li he sab olu nan ya şa yış, in zi ba ti və 
ic ti mai bi na lar və s. on la rı ya ra dan əc dad-
la rı mı zın bi lik lə ri, nə yi se vib-sev mə dik lə ri, 
tex ni ki ba ca rıq la rı, dün ya gö rü şü, inan cı 
haq qın da mə lu mat da şı yır lar. Bu ba xım-
dan mad di mə də ni irs həm də xal qın mil li 
pas por tu qis min də çı xış edə bi lir. Be lə 
olan hal da mad di mə də ni ir sin qo run ma-
sı mə sə lə si xü su si ak tual lıq qa za nır.

Bəs mə də ni irs nü mu nə lə ri nin qo run ma sı 
de dik də nə ba şa dü şü lür? Ta ri xən öl kə miz-
də mə də ni ir sin qo run ma sı işi ne cə tə min 
olu nub? Bu sa hə üz rə in di ki və ziy yət ne cə-
dir? Bu ki mi sual la ra sil si lə şək lin də təq dim 
edə cə yi miz ya zı lar la ay dın lıq gə tir mə yə ça-
lış mı şıq.

Əv vəl cə qeyd edək ki, mə də ni irs nü mu nə-
lə ri nin qo run ma sı de dik də on la rın zə də lən-
mə si, de for ma si ya sı, da ğı dıl ma sı, sö kül mə-
si, kon fi  qu ra si ya sı nın po zul ma sı və ya si lah lı 
mü na qi şə lər, iğ ti şaş lar və ic ti mai asa yi şin 
po zul ma sı nın di gər hal la rı da da xil ol maq-
la, is tə ni lən təh lü kə lər nə ti cə sin də də yə ri ni 
itir mə si nin qar şı sı nın alın ma sı, mə də ni sər-
vət lə rin müəy yən edil mə si, təd qi qi, si ya hı ya 
alın ma sı, mo ni to rin qi və is ti fa də si nə nə za rət 
edil mə si məq sə di lə hə ya ta ke çi ri lən hü qu qi, 
mad di-tex ni ki və təş ki la ti təd bir lər nə zər də 
tu tu lur.

Mə də ni irs nü mu nə lə ri özü də da şın maz 
və da şı nar ol maq la iki ye rə bö lü nür.

Da şı nar mə də ni ir sə ta ri xi, tə bii, ar xeolo ji, 
sə nəd li, et noq ra fi k, ku li nar, bə dii, el mi təd-
qi qat, rəsm, in cə sə nət, ki ne ma toq ra fi  ya, 
nu miz mat, fi  la te list, he ral dik, bib lioq ra fi  ya, 
epiq ra fi  ya, es te tik, et no lo ji və ant ro po lo ji da-
şı nar sər vət lə rin məc mu su aid edi lir. Da şın-
maz mə də ni irs nü mu nə lə ri de yi lər kən isə 
ar xeolo ji, me mar lıq, bağ-park, mo nu men tal, 
xa ti rə abi də lə ri, de ko ra tiv-tət bi qi sə nət nü-
mu nə lə ri, o cüm lə dən mə də niy yət, me mar-
lıq, bə dii, et noq ra fi  ya, tə biət abi də lə ri və ta ri xi 
qo ruq lar, mə də niy yət mə kan la rı, məq bə rə lər, 
ar xeolo ji komp leks lər, me mar lıq an sambl la rı, 
di ni ocaq lar və et no park lar ba şa dü şü lür.

Məq sə di miz XIX əsr dən müasir döv rü mü-
zə qə dər da şın maz mə də ni ir sin qo run ma sı 
işi nin təş ki la ti və hü qu qi ba xım dan ne cə təş-
kil olun ma sı nı va ris lik kon teks tin də aç maq 
ol du ğun dan diq qə ti mi zi bu yö nə is ti qa mət-
lən dir mi şik.

Ta ri xi keç mi şi mi zə nə zər sal dıq da gö rü rük 
ki, XIX əsr də öl kə miz də ki ta rix və mə də niy-
yət abi də lə ri yer li mü tə xəs sis lər lə ya na şı, rus 
və av ro pa lı ar xeoloq, şərq şü nas, səy yah, ən-
tiq şü nas, hə vəs kar və di gər lə ri nin diq qə ti ni 
özü nə cəlb edə bil miş dir. Azər bay can əra zi-
lə ri nin ar xeolo ji ba xım dan təd qi qi nə 1829-cu 
il dən “Ru si ya İm pe ra tor Ar xeolo ji Ko mis si ya-
sı” tə rə fi n dən Alek sandr Ya novs ki nin Cə nu-
bi Qaf qa za gön də ril mə sin dən son ra da ha 
cid di fi  kir ve ril mə yə baş lan mış dır. Bu dövr-
də abi də lə ri mi zin öy rə nil mə sin də aka de mik 
B.Dor nun da xü su si xid mət lə ri ol muş dur. 

1834-cü il də səy yah Dü bua de Man pe ra 
Göy göl ra yo nun da, 1847–1849-cu il lər də 
V.N.Xa nı kov Bər də, Dər bənd, Nax çı van 
əra zi sin də, 1862-ci il də fran sa lı şərq şü nas 
səy yah A.Ber je Mu ğan dü zün də, 1884-cü il-
də Kro me, 1888–1889-cu il lər də isə V.Belk 
Vir xov la bir lik də Gə də bəy də Si mens lə rin 
mis za vo du nun əra zi sin də, 1880–1890-cı il-
lər də Mosk va Ar xeolo ji Cə miy yə ti nin tap şı rı-
ğı ilə A.İva novs ki və Şu şa real nı mək tə bi nin 
al man di li müəl li mi Emil Res ler Azər bay ca-
nın qər bin də, 1890-cı il də fran sa lı ar xeoloq 
Jak de Mor qan Lən kə ran zo na sın da müəy-
yən ar xeolo ji təd qi qat iş lə ri apar mış lar.

Gö rün dü yü ki mi, rus ar xeoloq lar la ya na-
şı, Av ro pa dan da mü tə xəs sis lər mad di mə-
də niy yət abi də lə ri mi zə ma raq gös tər miş dir. 
La kin so nun cu lar bu sa hə də gö rü lən iş lə ri 
əsa sən hə vəs kar for ma da hə ya ta ke çir miş 
və baş lı ca məq səd lə ri qiy mət li əş ya lar əl də 
et mək ol muş dur.

XIX əs rin əv vəl lə rin dən kor tə bii və qey-
ri-pe şə kar for ma da apa rı lan iş lər 1871-ci 
ilin okt yab rın da Tifl  is şə hə rin də Qaf qaz Ar-
xeolo ji Ko mi tə si nin, 1873-cü il də isə Qaf qaz 
Ar xeolo gi ya sı Hə vəs kar la rı Cə miy yə ti nin 
təş kil edil mə si ilə ye ni mər hə lə yə qə dəm 
qoy muş, Qaf qa zın, o cüm lə dən də Azər bay-
ca nın Qaf qaz Ar xeolo gi ya Cə miy yə ti nin nə-
za rə ti al tın da öy rə nil mə si nə baş la nıl mış dır. 
1901-ci il də Tifl  is də Mosk va Ar xeolo ji Cə-
miy yə ti nin Qaf qaz şö bə si nin tə sis edil mə si 
də bu sa hə də gö rü lən iş lə rə öz müs bət töh-
fə si ni ver miş dir.

Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti qu ru la na 
qə dər bir sı ra ar xeolo ji qa zın tı və kəş fi y yat 
xa rak ter li il kin təd qi qat iş lə ri apa rıl mış dır. 
Aka de mik V.V.Bar told Ba kı da (1904), V.Ter-
Qu ka sov (1908–1920-ci il lər də) Gən cə çay 
əra zi sin də və Quş çu kən di ya xın lı ğın da, 
S.V.Ter-Ave tis yan Pir Hü seyn xa nə ga hın da 
(1907) və Xa ra ba Gi lan şə hər ye ri əra zi sin də 
(1913), Y.La la yan Qə dim Qə bə lə şə hər ye ri 
xa ra ba lıq la rın da (1915) və s.) araş dır ma hə-
ya ta ke çi rib lər. XX əs rin əv vəl lə rin də apa rı lan 
araş dır ma lar da əsas diq qət ar xeolo ji abi də lə-
rə ve ril sə də, sis tem li və ar dı cıl xa rak ter da şı-
ma mış, bir sı ra hal lar da, əsa sən də yu xa rı da 
adı çə ki lən er mə ni əsil li “mü tə xəs sis”lər çöl 
təd qi qat la rı nə ti cə sin də əl də olu nan qiy mət-
li ma te rial la rı ta lan edə rək xa ri cə da şı mış lar.

Cüm hu riy yət döv rün də mil li ru hun və mil-
li ide ya la rın güc lən mə si nə ti cə sin də mil li 
mə də niy yə tin təb li ği və təd qi qi nə, həm çi nin 
mə də ni ir sin qo run ma sı na diq qət art mış dır. 
Qeyd olu nan sa hə lə rin hər bi ri üz rə təş kil 
olun muş iş lər pe şə kar sə viy yə də apa rıl mış, 
bu is ti qa mət də ar dı cıl si ya sət yü rü dül mə si 
ilə ya na şı, ic ti mai təş ki lat la rın im kan la rın-
dan da is ti fa də edil miş dir.  Be lə ki, 1918-ci 
il də Azər bay ca nın müx tə lif tip li ar xeolo ji abi-
də lə ri ni öy rən mək, xal qın mə də ni sər və ti nin 
ta lan edi lib xa ri cə apa rıl ma sı nın qar şı sı nı 
al maq məq sə di lə Ba kı da Ar xeolo gi ya Cə-
miy yə ti ya ra dıl mış, 1919-cu il də Azər bay ca-
nın ta ri xi ir si ni top la maq və qo ru maq üçün 
yer li di yar şü nas lar və şərq şü nas lar Şər qin 
ar xeolo gi ya sı və ta ri xi nin hə vəs kar la rı dər-
nə yi ni təş kil et miş lər. Hə min ilin de kab rın da 
isə dər nə yin üzv lə ri Ba kı Uni ver si te ti (in di ki 
BDU) nəz din də Mü səl man Şər qi ni Öy rə nən 
Cə miy yət ya rat mış lar. Bu qu rum Cə nu bi 
Qaf qa zın ar xeolo ji ba xım dan öy rə nil mə si ni, 
Şab ran şə hə ri nin xa ra ba lıq la rı nın ax ta rıl-
ma sı nı, da hi Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri 
Ni za mi Gən cə vi nin qə bi rüs tü abi də si nin təd-
qi qi ni, Ba kı ət ra fın da kı ta ri xi abi də lə rin öy rə-
nil mə si ni ön pla na çək miş di. Cə miy yət Or ta 
əsr şə hər lə ri nin təd qi qi nə də xü su si əhə miy-
yət ve rir di.

1919-cu il də Ba kı şə hə ri nin baş me ma rı 
(1908-1922) ol muş Zi vər bəy Əh məd bə yov 
Şa ma xı da mə də niy yət abi də lə ri nin öy rə nil-
mə si və Şa ma xı nın bər pa sı üçün “Ye ni Şir-
van” cə miy yə ti ni (o, hə lə 1917-ci il də Ömər 
bəy Abu yev lə bir gə “İs lam in cə sə nə ti abi də-
lə ri ni se vən lər və qo ru yan lar cə miy yə ti”ni 
ya rat mış dı) tə sis et miş dir. Bun dan baş qa, 
Cüm hu riy yət hö ku mə ti nin 31 av qust 1918-ci 
il ta rix li qə ra rı ilə Xa ri ci İş lər Na zir li yi ya nın da 
ya ra dı lan Föv qə la də Təh qi qat Ko mis si ya-
sı yal nız er mə ni-bol şe vik ter ror dəs tə lə ri nin 
1918-ci ilin mart ayın da xal qı mı za qar şı hə-
ya ta ke çir di yi soy qı rı mı fakt la rı ilə bağ lı ma-
te rial la rın top lan ma sı ilə ki fa yət lən mə miş, 
həm çi nin Azər bay can xal qı nın ta ri xi keç mi şi 
ilə bağ lı olan mad di mə də niy yət nü mu nə lə-
ri nin si ya hı ya alın ma sı, on la rın öy rə nil mə si 
və bər pa sı is ti qa mə tin də fəaliy yət gös tər-
mə yi də va cib he sab et miş dir. Bu ba xım dan 
sö zü ge dən ko mis si ya nın üz vü Mə həm məd 
bəy Ağa ye vin 24 yan var 1920-ci il də da xi-
li iş lər na zi ri nə ün van la dı ğı ta ri xi mək tub 
ol duq ca qiy mət li sə nəd li fakt dır. Bu ra da o, 
bir sı ra mü hüm mə sə lə lə rə to xun muş və 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin Xalq 
Maarif Na zir li yi ya nın da Ar xeolo gi ya şö bə si-
nin ya ra dıl ma sı tək li fi  ni irə li sür müş dü. La-
kin 1920-ci ilin 28 ap re lin də Cüm hu riy yə tin 
sü qu ta uğ ra dıl ma sı və öl kə mi zin iş ğa lı ilk 
res pub li ka mı zın qar şı ya qoy du ğu və zi fə lə ri 
ger çək ləş dir mə si nə im kan ver mə di.

Seyran QULİYEV
Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası 

üzrə Dövlət Xidmətinin baş məsləhətçisi, 
BDU-nun doktorantı

“İlham Əliyev: Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!” 
Kitab 4 dildə çap olunub

Azər bay can da Və tən daş Cə miy yə ti nin İn ki şa fı na Yar dım As so-
siasi ya sı (AV Cİ YA) xal qı mı zın ta ri xin də müs təs na əhə miy yə tə 
ma lik olan ha di sə – 2020-ci ilin 8 no yab rın da Şu şa şə hə ri nin 
iş ğal dan azad edil mə si nə həsr edil miş ki tab ha zır la yıb. “İl ham 
Əli yev: Əziz Şu şa, biz qa yıt mı şıq!” ad lı  ki tab Azər bay can, türk, 
in gi lis və rus dil lə rin də işıq üzü gö rüb.

Ki tab ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin “Şu şa sız Qa ra bağ, 
Qa ra bağ sız isə ümu miy yət-
lə, Azər bay can yox dur!” söz-
lə ri ilə açı lır. Ki ta bın əv və lin-
də iki ta ri xi sə nəd – “Şu şa 
şə hə ri nin Azər bay ca nın mə-
də niy yət pay tax tı elan edil-
mə si haq qın da” Azər bay can 
Pre zi den ti nin 7 may 2021-
ci il ta rix li sə rən ca mı və 15 
iyun 2021-ci il də im za lan-

mış “Azər bay can Res pub li ka sı ilə Tür ki yə Res pub li ka sı ara sın da 
müt tə fi q lik mü na si bət lə ri haq qın da Şu şa Bə yan na mə si” ve ri lib.

Ki ta bın bi rin ci bö lü mün də (“Rəs mi xro ni ka”) Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin və Bi rin ci vit se-pre zi dent Meh ri ban xa nım Əli ye va nın Şu şa-
nın iş ğal dan azad edil mə si ilə bağ lı Azər bay can xal qı na mü ra ciət-
lə ri, Şu şa ya sə fər lə ri, şə hə rin bər pa sı is ti qa mə tin də gö rü lə cək iş lər, 
“Xa rı bül bül” mu si qi fes ti va lı haq qın da mə lu mat lar ək si ni ta pıb. 

“Şu şa (müx tə sər ta rix)” ad lı ikin ci bö lüm də şə hə rin ta ri xi nin 
müx tə lif dövr lə ri təh lil edi lir. 

Ki tab AV Cİ YA-nın “1905.az Kİ TA BI” se ri ya sın dan növ bə ti nəşr-
dir. Se ri ya nın ide ya müəl li fi  as so siasi ya nın pre zi den ti El xan Sü-
ley ma nov, tər tib çi si və el mi re dak to ru si ya si elm lər üz rə fəl sə fə 
dok to ru Fuad Ba ba yev dir.

“Düşün ki, şəhid olub o zirvəyə qalxmışam...”
Bu hə yat da biz lər üçün ailə dən, sev dik lə ri miz dən də də yər li tək 
bir var lıq var. O var lıq ki, heç dü şün mə dən yo lun da ca nı mı zı 
fə da edi rik. Bu uca var lı ğın adı ana Və tən dir! Qırx dörd gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin də doğ ma yur dun azad lı ğı üçün qorx ma dan 
ca nın dan ke çən igid lə ri miz dən bi ri də Sa diq Məm mə dov dur. 

Sa diq Mü ba riz oğ lu Məm-
mə dov 1991-ci il av qus tun 
15-də Si yə zən ra yo nun da 
ana dan olub. 1998–2009-cu 
il lər də Si yə zən ra yon 2 nöm-
rə li tam or ta mək təb də təh sil 
alıb. Or ta mək tə bi bi tir dik dən 
son ra hər bi xid mə tə yol la nıb. 
Əs gə ri bor cu nu ye ri nə ye tir-
dik dən son ra müx tə lif sa hə-
lər də fəaliy yət gös tə rib, ailə-
si nin gü zə ra nı nı tə min edib. 

Sa diq 2020-ci ilin iyun 
ayın da müd dət dən ar tıq hər-
bi xid mət qul luq çu su ki mi 

ye ni dən şan lı əs gər for ma sı nı ge yi nə rək Gən cə şə hə rin də ki N 
say lı hər bi his sə də fəaliy yə ti ni da vam et di rir. Sent yab rın 27-də 
baş la nan Və tən mü ha ri bə sin də di gər igid oğul la rı mız ki mi ön 
cəb hə də ye ri ni alır. Bir çox dö yüş də iş ti rak edə rək qəh rə man lıq 
gös tə rir. Sək ki zə ya xın ya ra lı əs gər yol da şı nı dö yüş zo na sın dan 
çı xa ra raq hə yat la rı nı xi las edir. Okt yab rın 2-də Mu rov dağ yük-
sək li yi uğ run da dö yüş lər də ya ra lı yol daş la rı nı xi las edər kən xain 
düş mə nin gül lə si nə tuş gə lir və şə ha dət şər bə ti ni içir.

Şə hi din hə yat yol da şı Ma pə ri Məm mə do va Sa diq lə 2013-cü 
il də ailə hə ya tı qur duq la rı nı de yir: “Əs nad və Ba har adın da iki 
qız öv la dı mız dün ya ya gə lib. Mü ha ri bə za ma nı Sa diq mə nə zəng 
elə yib de di ki, qız la rı mız üçün ya man çox da rıx mı şam: “Yu xu da 
gö rüb o qə dər ağ la mı şam ki, am ma az qa lıb Zə fər lə dö nə cə yəm, 
siz də ha zır la şın, bu ra da hər şey yo lun da dır. Qız la rı mı zın do ğum 
gü nü nü qeyd edib qa yı da rıq Gən cə yə. Pə ri, dü şün ki, şə hid ol-
mu şam, o zir və yə qalx mı şam. O ali mər tə bə yə ucal maq hər oğu-
la qis mət ol mur. Tək prob lem siz dən ay rı qal maq dır. Qız la rı mı zın 
bö yü dü yü nü gör mə mək, bir lik də qur du ğu muz xə yal la rı mı zın ya-
rım çıq qal ma sı mə ni çox köv rəl dir. Şə hid ol sam, qız la rı mız sə nə, 
sən də Al la ha əma nət sən. On la rı biz is tə yən ki mi bö yüt”. Al lah 
Sa di qə və bü tün şə hid lə ri mi zə rəh mət elə sin. Və tən sağ ol sun”.

Sa diq Məm mə dov okt yab rın 4-də Si yə zən ra yon qə bi ris tan lı-
ğın da tor pa ğa tap şı rı lıb. Öl kə baş çı sı nın mü va fi q sə rən cam la rı 
ilə ölü mün dən son ra “Və tən uğ run da” və “Hər bi xid mət lə rə gö rə” 
me dal la rı ilə təl tif olu nub.

Ru hu şad ol sun. 
NURƏDDİN

Şə ki Xan məs ci di Şə ki şə hə ri nin ta ri xi his sə sin də  – “Yu xa rı Baş” 
Mil li Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu əra zi sin də yer lə şir. Xan məs ci di nin 
uzun lu ğu 45, eni 10 metr dir. Məs cid hic ri təq vi mi ilə 1183-cü il də 
Şə ki xa nı Mə həm məd hü seyn xa nın (?–1780) si fa ri şi ilə ti kil miş dir. 

Məs ci din ti kin ti si ba şa ça tar kən bu mü na si bət lə o döv rün məş hur 
şair lə rin dən bi ri – Ha cı Mə həm məd Çə lə bi Əfən di Za ri 9 beyt dən 
iba rət bir qə zəl yaz mış və hə min qə zə lin için də qa pa lı mad de-
yi-ta rix lə məs ci din ti kil mə ta ri xi ni gös tər miş dir. Bu qə zəl lə ya na-
şı gör kəm li ədə biy yat şü nas Sal man Müm taz “Ri ya zül- üləma” 
sö zü nün də əb cəd he sa bı ilə bu məs ci din ti kil mə ta ri xi ol du ğu nu 
bil di rib. Hər iki mad de yi-ta rix əb cəd he sa bı ilə 1183-ə bə ra bər dir 
ki, bu da mi la di 1769-1770-ci ilə uy ğun dur.

Sal man Müm ta zın qeyd et di-
yi nə gö rə, məs cid da ha əv vəl I 
Cü mə məs ci di ad lan mış dır və 
Mə həm məd hü seyn xan özü tik-
dir di yi bu məs ci din meh ra bı için-
də  dəfn edil miş dir.

14 ap rel 1853-cü il ta rix də 
(di gər mən bə lər də – mad de yi-
ta rix lər də, 1842-1843) məs cid 
Nu xa ba za rı ilə bir lik də yan mış-
dır. Mus ta fa ağa Şə ki xa no vun 
yaz dı ğı na gö rə, o vaxt ba zar və 

Cü mə məs ci di ilə ya na şı, məs-
cid ət ra fın da kı ev lər də yan ğı na 
mə ruz qa lıb lar. Yan ğın dan son-
ra Mus ta fa ağa nın ata sı Kə rim 
ağa Şə ki xa nov bu məs ci di bər pa 
et dir mə yə baş la mış, la kin bə-
zi yer lə ri ni – mi na rə nin ba şı nı, 
pil lə kən lə ri ni və yan ğı na mə ruz 
qal mış di gər yer lə ri ni bər pa və 
tə mir et dir mə yə onun öm rü çat-
ma mış dır. So vet döv rün də məs-
cid dən ba ra ma an ba rı, “Zi ya lı lar 

evi” ki mi is ti fa də edil miş, 1992-ci 
il də isə məs cid “Azə ri” ad la nan 
qey ri-le qal di ni ic ma üzv lə ri nin 
sə rən ca mı na ve ril miş di. So nun-
cu lar məs ci di daima bağ lı sax la-
mış, han sı sa tə mir-bər pa iş lə ri nə 
və ic ma üz vü ol ma yan şəxs lə-
rin ora da iba dət et mə si nə uzun 
müd dət im kan ver mə miş di lər. 
Nə ha yət, bir ne çə il da vam et miş 
məh kə mə çə kiş mə lə rin dən son-
ra məs cid ge ri alı na raq Azər bay-
can Res pub li ka sı Döv lət Tu rizm 
Agent li yi nin ba lan sı na da xil edil-
miş və ora da tə mir-bər pa iş lə ri nə 
baş la nıl mış dır.

Bir ne çə ay dır ki, Hey dər Əli-
yev Fon du nun tə şəb bü sü ilə Şə-
ki Xan məs ci din də tə mir-bər pa 
iş lə ri da vam edir. Məs cid Döv lət 
Tu rizm Agent li yi nin (DTA) ta be li-
yin də olan “Yu xa rı Baş” Mil li Ta-
rix-Me mar lıq Qo ru ğu əra zi sin də 
yer ləş di yi nə gö rə tə mir-bər pa 
iş lə ri çər çi və sin də DTA-nın si-
fa ri şi ilə AMEA Ar xeolo gi ya və 
Et noq ra fi  ya İns ti tu tu An tik dövr 
ar xeolo gi ya sı şö bə si nin mü di ri, 
ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru Zaur 
Hə sə no vun rəh bər li yi al tın da 
əra zi də ar xeolo ji qa zın tı lar da 
apa rıl maq da dır.

Zaur Hə sə nov bu gün lər də 
me diaya ver di yi mü sa hi bə sin də 
vur ğu la mış dır ki, Mə həm məd-
hü seyn xa nın qəb ri nin ye ri ni 
də qiq ləş dir mək üçün Sal man 
Müm ta zın qeyd lə ri nə uy ğun ola-
raq Şə ki Xan məs ci di nin için də 
ar xeolo ji qa zın tı la ra baş la nıl-
mış, məs ci din 1-ci meh ra bı nın 
qar şı sın da, 1-2 metr qərb tə rəf-
də qə bir daş la rı aş kar olun muş-
dur. Çox gü man ki, bu Mə həm-
məd hü seyn xa nın qəb ri dir.

İyu lun 3-də hə min yer də ar-
xeolo ji qa zın tı lar da vam et di ri lər-
kən in san sü mük lə ri, hət ta bir ədəd 
gül lə də aş kar edil miş dir. Mə lum 
ol du ğu ki mi, Mə həm məd hü seyn 
xan edam edil məz dən 1 həf tə əv-
vəl gül lə ilə ya ra lan mış dı…

Mə həm məd hü seyn xa nı kim-
lər və ni yə öl dür müş dü?

Mə həm məd hü seyn xan Şə ki 
xa nı Ha cı Çə lə bi xa nın nə və si-
dir. Ata sı Hə sən ağa hə lə Ha cı 
Çə lə bi xa nın sağ lı ğın da bir dö-
yüş də hə lak ol muş dur. 1755-ci 
il də Ha cı Çə lə bi xa nın və fa tın dan 
son ra onun oğ lu Ağa ki şi bəy Şə-
ki də ha ki miy yə tə keç miş di. La kin 
4 il son ra o, Ərəş də Qa zı qu mux 
ha ki mi Mə həm məd xan tə rə fi n-

dən sui-qəsd lə öl dü rül dü. Bun dan 
son ra isə Mə həm məd xan Şə ki 
xan lı ğı nın pay tax tı olan Nu xa nı 
da (in di ki Şə ki) tut du. La kin bu 
ha di sə lər vax tı Nu xa nı tərk et miş 
Mə həm məd hü seyn xan Mə həm-
məd xa nın Nu xa ya da xil ol ma-
sı nın 40-cı gü nü qon şu xan la rın 
hər bi yar dı mı ilə Nu xa nı ge ri ala 
bil di və özü nü Şə ki xa nı elan et di.

Ha cı Çə lə bi xa nın iki oğ lu sağ 
ola-ola nə və si nin özü nü Şə ki xa nı 
elan et mə si Mə həm məd hü seyn 
xa nın əmi lə ri nin öz qar daşoğul-
la rı ilə əda və tə baş la ma sı na 
sə bəb ol du. Nə ti cə də Mə həm-
məd hü seyn xan öz əmi lə rin dən 
bi ri ni – Cə fər ağa nı öl dürt dü. İkin-
ci əmi si Ha cı Əb dül qa dir ağa isə 
Dar doq qa za (Qa nıx ça yı nın Kü rə 
tö kül dü yü yer də ya rı ma da) qaç-
dı. Ora da Ha cı Əb dül qa dir ağa nı 
Qa ra bağ xa nı İb ra him xan, gür cü 
ça rı İrak li dəs tək lə mə yə baş la dı-
lar. Mə həm məd hü seyn xan də-
fə lər lə Dar doq qa za hü cum et sə 
də, uğur qa za na bil mə di. Əla cı 
üzü lüb, oğ lu Mə həm məd hə sən 
ağa nı ba rı şıq üçün əmi si nin ya-
nı na əma nət gön dər di. La kin 
əvə zin də, Ha cı Əb dül qa dir ağa 
Mə həm məd hə sən ağa nı tu tub 

Mə həm məd hü seyn xa nın qa tı 
düş mə ni olan İb ra him xa na təh-
vil ver di ki, Mə həm məd hü seyn 
xan dan in ti qam al maq üçün oğ-
lu nu – Mə həm məd hə sən ağa nı 
öl dür sün (am ma İb ra him xan 
Mə həm məd hə sən ağa nı öl dür-
mə miş, si ya si məq səd lər üçün 
giz lin cə sax la mış dı).

1780-ci ilin av qust ayın da isə 
Ha cı Əb dül qa dir ağa nın Dar doq-
qaz dan gön dər di yi 60 nə fər ge-
cə xəl və ti gə lib Nu xa ət ra fın da kı 
dağ lar da giz lən di lər. On lar gü-
nor ta saat la rın da dağ dan aşa ğı 
dü şüb Mə həm məd hü seyn xa nın 
iqa mət ga hı nı – Qur ğu şun lu evi 
mü ha si rə yə al dı lar. Mə həm məd-
hü seyn xan ya nın da kı ikin ci oğ-
lu Fə tə li ağa ilə bir lik də on la ra 
si lah lı mü qa vi mət gös tər di; oğ lu 
tü fən gi dol du rub ver di, o isə atəş 
aç dı. Am ma son da ya ra la na-
raq təs lim ol ma ğa məc bur ol du. 
Bun dan son ra ha ki miy yət Ha-
cı Əb dül qa dir xa nın əli nə keç di. 
Mə həm məd hü seyn xa nı isə bir 
həf tə sax la yıb, han sı sa mü qa vi-
lə yə qol çək dir dik dən son ra boğ-
dur maq yo lu ilə edam et di lər.

Onu da qeyd edək ki, Mə həm-
məd hü seyn xan “Müş taq” ədə-
bi tə xəl lü sü ilə şeir lər yaz mış, 
o döv rün ən məş hur şair lə ri ilə 
mək tub laş mış dır. Fa ciəli ölü mü 
mü na si bə ti lə o döv rün məş hur 
şair lə rin dən Mol la Və li Vi da di özü-
nün “Mü si bət na mə” ad lı məş hur 
mü xəm mə si ni qə lə mə al mış dır.

Aydın MƏMMƏDOV
M.F.Axundzadə adına Şəki 

Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaşı

Şəki Xan məscidində Məhəmmədhüseyn 
xanın qəbri aşkar edilib
Hakimiyyətdaxili ədavət nəticəsində öldürülən

Məhəmmədhüseyn xan “Müştaq” təxəllüslü şair kimi də tanınmışdı

Azərbaycanda daşınmaz mədəni 
irsin qorunması tarixindən

et mək ol muş dur.

XIX əs rin əv vəl lə rin dən kor tə bii və qey-

XX əsrin əvvəllərində aparılan 
araşdırmalarda əsas diqqət arxeoloji 

abidələrə verilsə də, sistemli və 
ardıcıl xarakter daşımamış, bir sıra 
hallarda, əsasən də erməni əsilli 
“mütəxəssis”lər çöl tədqiqatları 
nəticəsində əldə olunan qiymətli 
materialları talan edərək xaricə 

daşımışlar.



Azərbaycan
10 iyul 1899 – Şair Xəs tə Bay ra mə li (Bay ra mə li Ab ba sə li oğ lu 

Xu di yev; 1899-1952) Qər bi Azər bay can da, Göy çə ma ha lı nın Nə ri-
man lı kən din də ana dan olub. 

10 iyul 1909 – Azər bay ca nın ilk sə nəd li fi lm re jis sor la rın dan olan 
Ni ya zi Mus ta fa oğ lu Bə də lov (1909 – 2.11.1997) Şə ki də ana dan 
olub. Ümu mit ti faq Ki ne ma toq ra fi  ya İns ti tu tu nun ilk azər bay can lı 
mə zun la rın dan dır.

10 iyul 1924 – Ədə biy yat şü nas, tər cü mə çi Ək bər Ağar za oğ lu 
Ba ba yev (1924 – 12.9.1979) ana dan olub. 

10 iyul 1930 – Xalq ya zı çı sı Sa bir Mə həm məd oğ lu Əh məd li 
(1930 – 17.4.2009) Cəb ra yıl şə hə rin də do ğu lub. “Pil lə lər”, “To ğa-
na”, “Ya sa mal gö lün də qa yıq lar üzür”, “Ma vi gün bəz”, “Ge dən lə-
rin qa yıt ma ğı”, “Dün ya nın ar şı nı”, “Axi rət sev da sı” və s. ki tab la rın 
müəl li fi  dir. Əsər lə ri xa ri ci dil lə rə tər cü mə edi lib.

10 iyul 1937 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şairə, dra ma turq Kə-
ma lə Ağa qı zı Ağa ye va (1937 – 18.7.2019) Nax çı van şə hə rin də 
ana dan olub. Mən zum pyes lə ri (“Məh sə ti”, “O, bi zim dağ la rın oğ lu-
dur”, “Göy çək Fat ma” və s.) teatr lar da ta ma şa ya qo yu lub.

10 iyul 1949 – Əmək dar ar tist İb ra him Əs gər oğ lu Əli yev (1949 
– 26.11.2020) Ba kı da ana dan olub. Film lər də (“Gül lə lən mə tə xi rə 
sa lı nır!”, “Qətl gü nü”) çə ki lib, Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn-
cə sə nət Uni ver si te tin də müəl lim iş lə yib.

10 iyul 1953 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ələk bər Rauf oğ lu Ka-
zı movs ki (1953-2016) ana dan olub. 1974-cü il dən Azər bay can Te-
le vi zi ya sın da iş lə yib, fi lm-ta ma şa və sə nəd li te le fi lm lə rin re jis so ru 
olub.

11 iyul 1926 – Əmək dar rəs sam Al tay Ağa səid oğ lu Səidov (1926 
– 10.9.2015) Ba kı da ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da qu-
ru luş çu rəs sa mı, baş rəs sam iş lə yib, Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da 
ta ma şa la ra səh nə tər ti ba tı ve rib

11 iyul 1926 – Ta rix elm lə ri dok to ru Şöv kət Əzi za ğa qı zı Ta ğı ye va 
(1926-2015) ana dan olub. Cə nu bi Azər bay can və İran ta ri xi nə dair 
təd qi qat la rın müəl li fi  dir.

11 iyul 1937 – Əmək dar rəs sam Ək rəm Qu lam oğ lu Hə sən za də 
(1937 – 22.11.2007) ana dan olub. Ə.Əzim za də adı na Döv lət Rəs-
sam lıq Tex ni ku mun da ça lı şıb. Rəs sam lar İt ti fa qı nın böl mə mü di ri 
olub.

11 iyul 2006 – Gör kəm li ki no re jis sor, ope ra tor, Xalq ar tis ti Ra sim 
Mir qa sım oğ lu Oca qov (22.11.1933 – 2006) və fat edib. “Sən ni yə 
su sur san?”, “Onun bö yük ürə yi” və s. fi lm lə rin qu ru luş çu ope ra to ru 
olub. “Tü tək sə si”, “Ad gü nü”, “İs tin taq”, “Öl səm, ba ğış la” və s. fi lm-
lə rə qu ru luş ve rib. 

12 iyul 1911 – Bö yük sa ti rik şair, maarif çi və mü tə fək kir Mir zə 
Ələk bər Sa bir (30.5.1862 – 1911) və fat edib. Ölü mün dən son ra 
şeir lə ri “Hop hop na mə” ad lı top lu da nəşr olu nub.

12 iyul 1987 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Hü seyn Sa raç lı 
(Hü seyn Qur ban oğ lu Hə sə nov; 1916-1987) və fat edib. 

13 iyul 1889 – Maarif və mə də niy yət xa di mi Xos rov Mir zə Əli oğ-
lu Axund za də (1889-1960) Şu şa da ana dan olub. 

13 iyul 1910 – Ya zı çı-dra ma turq, tər cü mə çi Na ğı Kə rim oğ lu Na-
ğı yev (1910-1981) Nax çı van MR Cul fa ra yo nu nun Yay cı kən din də 
ana dan olub. 

13 iyul 1926 – Xalq rəs sa mı Vi da di Ya qub-Fər man oğ lu Nə ri-
man bə yov (1926-2001) ana dan olub. “Yol da”, “Xa ti rə lər”, 20 Yan var 
möv zu sun da “Qa til lər” tab lo la rı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. 20-dək öl-
kə də sər gi si ke çi ri lib. 

13 iyul 1936 – Ki noope ra tor, re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Ra sim Rza oğ lu İs ma yı lov (1936 – 4.5.2004) ana dan olub. “Axı rın cı 
aşı rım”, “Gün keç di”, “Nə si mi”, “Ba bək” və s. fi lm lə rin qu ru luş çu ope-
ra to ru olub. “Şir ev dən get di”, “Si zi dün ya lar qə dər se vir dim” və s. 
bə dii fi lm lə rə qu ru luş ve rib.

13 iyul 1946 – Bəs tə kar El dar Səid oğ lu Rüs tə mov (1946-2010) 
ana dan olub. Ro mans, süita, oda və s. janr lar da əsər lər, fi lm lə rə 
mu si qi lər ya zıb.

13 iyul 2001 – Xalq şairi Mir va rid Pa şa qı zı Dil ba zi (19.8.1912 
– 2001) və fat edib. Ədə bi ya ra dı cı lıq la bə ra bər rus şair lə ri nin əsər-
lə ri ni di li mi zə tər cü mə edib. 

Dünya
10 iyul 1871 – Fran sız ya zı çı sı Mar sel Prust (Va len tin Louis 

Geor ges Eugu ne Mar cel Proust; 1871-1922) ana dan olub. “İti ril miş 
za ma nın ax ta rı şın da” ad lı sil si lə əsər lə rin (17 ro man) müəl li fi  dir.

10 iyul 1918 – Avst ra li ya əsil li in gi lis ya zı çı sı Ceyms Old ric (Ja-
mes Ald rid ge; 1918 – 23.2.2015) ana dan olub. Əsər lə ri: “Şə rəf mə-
sə lə si”, “Də niz qar ta lı”, “Dip lo mat” (1940-cı il lər də Cə nu bi Azər bay-
can da baş ve rən olay lar da təs vir olu nub) və s.

11 iyul Dün ya Əha li Gü nü dür (World Po pu la tion Day). 1987-ci 
ilin 11 iyu lun da Yer kü rə si əha li si nin sa yı nın 5 mil yar dı keç mə si ilə 
bağ lı tə sis olu nub. 1989-cu il dən BMT İn ki şaf Proq ra mı nın töv si yə si 
ilə qeyd olu nur.

11 iyul 1892 – Ame ri ka akt yo ru, dra ma turq, sse na rist, “Os kar” 
mü ka fat çı sı To mas Con Mit çell (Tho mas John Mitc hell; 1892–1962) 
ana dan olub.

12 iyul 1813 – Fran sız psi xo lo qu, eks pe ri men tal psi xo lo gi ya nın 
ba ni si Klod Ber nar (Claude Ber nard; 1813-1878) ana dan olub. 

12 iyul 1884 – İtal yan rəs sa mı Ama deo Mo dil ya ni (Ame deo Cle-
men te Mo dig liani; 1884-1920) ana dan olub. Qa dın rəsm lə ri nin ma-
hir us ta sı olub.

12 iyul 1904 – Çi li şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı (1971) 
laureatı Pab lo Ne ru da (Pab lo Ne ru da - Ri car do Eliezer Nef tal Re-
yes Ba soal to; 1904-1973) ana dan olub.

13 iyul 1841 – Avst ri ya me ma rı, müasir Av ro pa me mar lı ğı nın 
ba ni lə rin dən bi ri Ot to Vaq ner (Ot to Ko lo man Wag ner; 1841-1918) 
ana dan olub. 

13 iyul 1923 – SS Rİ Xalq ar tis ti Mi xail Pu qov kin (1923-2008) 
ana dan olub. Ək sə riy yə ti ko me di ya ol maq la 100-dək fi lm də (“I” 
əmə liy ya tı...”, “Sport lo to-82”, “İvan Va sil ye viç pe şə si ni də yi şir” 
və s.) çə ki lib.
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Mirəli Mirqasımovun yaradıcılıq dünyası

Azər bay can hey kəl tə-
raş lıq sə nə ti ta ri xin-
də onun adı bö yük 
eh ti ram la çə ki lir. Xalq 

rəs sa mı Mi rə li Mir qa sı mov 
(9.2.1924 – 9.11.2003) is tər 
dəz gah, is tər sə də mo nu-
men tal hey kəl tə raş lıq sa hə-
sin də müəl li fi ol du ğu yad da-
qa lan ya ra dı cı lıq nü mu nə lə ri 
ilə in cə sə nət xa dim lə ri və 
sə nət se vər lər tə rə fin dən xü-
su si rəğ bət qa za nıb. 

O, AMEA-nın ilk pre zi den ti 
ol muş gör kəm li aka de mik, tibb 
ali mi Mi rəs dul la Mir qa sı mo vun 
ailə sin də dün ya ya göz aç mış-
dı. Şüb hə siz ki, ailə sin də el mə, 
sə nə tə olan ma raq ona ilk növ-
bə də va li deyn lə rin dən si ra yət 
elə miş di. M.Mir qa sı mo vun gə lə-
cək də ta nın mış in cə sə nət xa di-
mi ol ma sın da ana sı Cey ran xa-
nı mın həl le di ci ro lu olub. Yed di 
ya şın da eşit mə qa bi liy yə ti ni itir-
miş gə lə cək hey kəl tə ra şa ana-
sı qay ğı ilə ya na şıb, oğ lu nun 
sə nə tin sir lə ri nə yi yə lən mə sin-
də xü su si fə da kar lıq gös tə rib. 
M.Mir qa sı mov or ta və ali ix ti sas 
təh si li ni sırf hey kəl tə raş lıq üz rə 
al mış ilk ti şə us ta la rı mız dan dır. 
Ə.Əzim za də adı na Azər bay-
can Döv lət Rəs sam lıq Mək-
tə bin də (1939-1943) müəl li mi 
məş hur hey kəl tə raş P.Sab say 
olub, da ha son ra İ.E.Re pin adı-
na Sankt-Pe ter burq Rəng kar-
lıq, Hey kəl tə raş lıq və Me mar lıq 
İns ti tu tun da (1944-1950) ta nın-
mış hey kəl tə raş lar A.T.Mat ve-
yev, V.A.Si nays ki, M.K.Ani ku-
şin, rəs sam lar S.L.Abu qov və 
A.A.Mıl ni kov dan hey kəl tə raş lıq 
sə nə ti nin sir lə ri ni öy rə nib. 

M.Mir qa sı mov ya rım əsr dən 
çox uğur lu bə dii ya ra dı cı lıq 
fəaliy yə ti ilə məş ğul olub, bə-
dii-es te tik mə ziy yət lə rə ma lik 
bir çox büst port ret əsər lə ri və 
mo nu men tal hey kəl tə raş lıq abi-
də lə ri ər sə yə gə ti rib. M.Mir qa-
sı mo vun ya ra dı cı lı ğı nın əsas 
xü su siy yət lə ri ki mi pro fes sional 
iş lə nil mə, mü kəm məl bə dii ob-
raz ya ra dı cı lı ğı, su rət lə rin fər di 
xa rak te rik və ümu mi ləş di ril miş 
for ma da bə dii iş lə nil mə xü su-
siy yət lə ri ni vur ğu la maq olar. 
Sə nət ka rın dəz gah hey kəl tə-
raş lı ğı sa hə sin də ya rat dı ğı büst 

port ret lə rə nə qə dər poetik lik, li-
rizm və za hi ri sta tik lik xas dır sa, 
mo nu men tal hey kəl tə raş lıq abi-
də lə rin də isə, ək si nə ola raq, di-
na mizm, da xi li eksp res siv lik və 
gər gin müd rik dü şün dü rü cü lük 
əla mət lə ri xas dır. Bu xü su siy-
yət lər həm çi nin ob raz la rın öz-
lə ri nin ya şa mış ol duq la rı hə yat 
tərz lə ri ilə əla qə dar dır. 

Qeyd et mək la zım dır ki, hey-
kəl tə raş ya ra dı cı lı ğı nın ilk il lə-
rin də ani ma lis tik janr da hey kəl-
lər ya rat ma ğa üs tün lük ve rib. 
Ümu miy yət lə, Azər bay can hey-
kəl tə raş lıq sə nə tin də nə dən sə 
ani ma lis tik janr da hey kəl tə raş lıq 
əsər lə ri az ya ra dı lıb. Bu ba xım-
dan M.Mir qa sı mo vun bu sa hə də 
olan ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti təq di-
rə la yiq dir. Onun müəl li fi  ol du ğu 
dəz gah hey kəl tə raş lı ğı əsər lə-
ri nə nü mu nə ola raq “M.Ə.Sa-
bi rin büs tü” (1948), “At” (1950, 
gips), “Şir” (1950, gips), “Qız 
port re ti” (1955, mər mər), “Ana 
port re ti” (1956, gips), “Qız gö-
yər çin lə” (1956, mər mər),  “Şah 
yay laq” (1957, gips), “C.Cab bar-
lı” (1958, mər mər), “Neft çi Qur-
ban” (1959, bü rünc), “Azad lıq” 
(1959, bü rünc), “İkar” (1962, 
bü rünc), “Xəz ri” (1966, bü rünc), 
“Aka de mik Mi rəsə dul la Mir qa-
sı mov” (1980, bü rünc), “Hə rə-
kət qüv vət dir” (1982, bü rünc), 
“C.Cab bar lı” (1987, bü rünc) və 
baş qa la rı nı gös tər mək olar. Sa-
da la nan hər bir sə nət əsə ri nin 
ər sə yə gə ti ril mə si hey kəl tə ra şın 
gər gin ya ra dı cı lıq ax ta rış la rı və 
zəh mə ti he sa bı na ba şa gə lib. 

Nü ma yiş olu nan bu sə nət in-
ci lə rin dən es te tik zövq alan ta-
ma şa çı çox za man fi  kir ləş mir ki, 
sə nət nü mu nə si ki mi ta ma şa et-
di yi əsər han sı və ne cə mü rək-
kəb ya ra dı cı lıq pros ses lə rin dən 
ke çə rək gə lib bu sə viy yə yə çı-
xıb. Hey kəl tə raş ya ra dı cı lı ğı nın 
il kin dövr lə rin də gənc lik şöv qü 
ilə ya rat dı ğı ob raz lar da da ha 
çox vur ğu nu gö zəl lik, li ri ka üzə-
rin də kök lə yib.  M.Mir qa sı mov 
“Ana”, “Nef çi”  və “Qız gö yər-
çin lə” port ret lə ri nə gö rə 1955-
ci il də Var şa va da təş kil olu nan 
Gənc lə rin və Tə lə bə lə rin  V 
Ümum dün ya Fes ti va lın da lau-
reat adı na la yiq gö rül müş dü. 

Bu mü ka fat ti şə us ta sı nın dəz-
gah hey kəl tə raş lı ğı sa hə sin də 
ya ra dı cı lı ğı na ve ril miş qiy mət idi. 

Ümu miy yət lə gö türt dük də, 
ya ra dıl mış bü tün mo nu men tal 
hey kəl tə raş lıq nü mu nə lə ri nin 
il kin va rian tı dəz gah hey kəl tə-
raş lı ğın dan ke çir. Hey kəl tə raş 
hər han sı bir mo nu men tal abi də 
üzə rin də iş lə yər kən onun ki çik 
mo del lə ri ni, es kiz lə ri ni ha zır la-
yır. M.Mir qa sı mo vun iş ti rak et di-
yi mü sa bi qə lər də mo nu men tal 
hey kəl tə raş lıq abi də lə ri üçün 
ya rat mış ol du ğu es kiz la yi hə-
lə rə “C.Cab bar lı” (1959, gips), 
“M.Fü zu li” (1962, gips), “İ.Nə-
si mi” (1973, gips), “C.Cab bar-
lı” (1981, gips) və baş qa la rı nı 
qeyd et mək olar. 

M.Mir qa sı mo vun müəl li fi  ol du-
ğu mo nu men tal hey kəl tə raş lıq 
abi də lə ri nə Sum qa yıt şə hə rin də 
“N.Nə ri ma no vun büs tü” (1964, 
bü rünc), Nax çı van şə hə rin də 
“C.Məm məd qu lu za də nin hey-
kə li” (1974, bü rünc, me mar Ən-
vər İs ma yı lov), Ba kı şə hə rin də 
“C.Cab bar lı nın hey kə li” (1982, 
qra nit, me mar Yu sif Qə di mov) 
gös tər mək olar. Sa da la nan abi-
də lər şə hər lə ri mi zin ümu mi me-
mar lıq qu ru lu şu nun həl lin də və 
yer ləş di yi yer lə rin mə kan-plan 
qu ru luş la rı ilə ahəng dar lıq təş kil 
edir, sa kin lə rin və  qo naq la rın 
bə dii-es te tik zöv qü nü ox şa yır.

Da hi ya zı çı, məş hur “Mol la 
Nəs rəd din” jur na lı nın na şi ri və 
re dak to ru Mir zə Cə li lin hey kə li 
Nax çı van şə hə rin də ucal dıl mış 
ilk mo nu men tal abi də lər dən bi-
ri dir. Ya zı çı nın adı nı da şı yan 
Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram 
Teat rı nın qar şı sın da ucal dı lan 
hey kə lin ümu mi hün dür lü yü 5 
metr dir, pos ta men ti qra nit üz-
lük lə üz lə nib. Sağ aya ğı bir az 
yı ğı lı, sol aya ğı bir qə dər irə-
li, sağ qo lu sağ qı çı üzə rin də 
uza lı, sol əli sol qı çı na söy kə-
li  (san ki ya zı çı irə li yə doğ ru 
əyil miş bə də ni nin mü va zi nə ti ni 
sax la yır), ba şı bir qə dər ya na 
yö nəl miş, ən gin xə yal lar bu rul-
ğa nı na qərq ol muş və ziy yət də, 
ba xış la rın dan fi  kir sü zü lən ya-
zı çı nın son də rə cə poetik, əsil 
Mir zə Cə lil xis lə ti nə ma lik bə dii 
ob ra zı əbə di ləş di ri lib. Ya zı çı nın 
üst ge yi mi – pal to su nun sol çiy-
ni nə aşı rıl mış və ziy yət də təs vir 
edil mə si ob ra zın bə dii-es te tik 
məz mu nu nu qüv vət lən dir mə yə 
he sab la nıb və kom po zi si ya nın 
bit kin li yi ni təş kil edir. Abi də mo-
nu men tal hey kəl tə raş lıq sə nə ti-
miz də xü su si yer tu tur. 

M.Mir qa sı mo vun ya ra dı cı lı-
ğın da xü su si əhə miy yət kəsb 
edən sə nət əsə ri, heç şüb hə siz 
ki, məş hur ya zı çı, dra ma turq, in-
cə sə nət xa di mi Cə fər Cab bar lı-
nın Ba kı da ucal dı lan hey kə li dir. 
Əzə mət li – hün dür lü yü 5,5 met rə 
ça tan abi də son də rə cə mü kəm-
məl kom po zi si ya və bə dii iş lə nil-
mə xü su siy yət lə ri nə ma lik dir. 

Hün dür qra nit pos ta men tin 
üzə rin də ya zı çı nın ayaq üs tə, 
ba şı nı so la çe vir miş, əl lə ri si-
nə sin də qo şa lan mış və ziy yət-
də və gər gin fi  kir lər ke çir di yi 
mə qam da, ori ji nal for ma da mo-
nu men tal bə dii ob ra zı ya ra dı lıb. 
Dra ma tur qun bə dii ob ra zın da 
eksp res siv, üs yan kar və ba rış-
maz “mən”i da ha çox su rə tin 
za hi ri qu ru lu şu ilə üzə çı xa rı lıb. 

Dra ma tizm və di na mizm, ya zı-
çı nın da xi li gər gin li yi  abi də nin 
ümu mi plas tik həl li yo lu ilə açı-
lıb. Hey kəl tə raş bu əsə rin də də 
pal to dan ob ra zın ümu mi bə dii 
həl lin də va hid ele ment ki mi is-
ti fa də edib. Ya zı çı nın çi yin lə rin-
dən sal la nan pal to san ki teat rın 
pər də lə ri ni xa tır la dır və ob ra zın 
mo no lit li yi ni və mo nu men tal lı-
ğı nı ar tı rır. Pos ta ment də teatr 
mas ka la rı nın əks et di ril mə si 
abi də nin va hid kom po zi si ya bi-
çi min də həl li nə xid mət edir və 
su rə tin bə dii ifa də li yi nə əla və 
es te tik zövq gə ti rir. C.Cab bar-
lı nın hey kə li Azər bay can hey-
kəl tə raş lıq sə nə tin də bə dii və 
tex ni ki iş lə nil mə, həm çi nin qra-
nit dən yo nul muş ən mo nu men-
tal hey kəl tə raş lıq abi də si ki mi 
da xil olub. Bu abi də SS Rİ Rəs-
sam lıq Aka de mi ya sı nın dip lo-
mu na la yiq gö rü lüb.

M.Mir qa sı mov həm çi nin ata-
sı, AMEA-nın ilk pre zi den ti, 
məş hur hə kim Mi rə sə dul la Mir-
qa sı mo vun Fəx ri xi ya ban da kı 
qə bi rüs tü me mo rial abi də si nin 
müəl li fi  dir. 

Hey kəl tə raş bü töv ya ra dı cı lı-
ğı bo yu hər za man yük sək sə-
nət amal la rı na sa diq qa la raq, 
uğur lu ya ra dı cı lıq yo lu ke çib və 
hər za man bə dii-es te tik zövq 
aşı la yan, nə zər-diq qə ti cəlb 
edən bit kin sə nət əsər lə ri ər sə-
yə gə ti rib. XX əsr hey kəl tə raş-
lıq sə nə ti mi zin ta nın mış təd qi-
qat çı sı, sə nət şü nas lıq dok to ru, 
pro fes sor Cə mi lə Nov ru zo va 
hey kəl tə ra şın ya ra dı cı lı ğı ba rə-
də ya zır: “M.Mir qa sı mo vun ya-
ra dı cı lı ğın da bir-bi ri lə bağ lı olan 
iki is ti qa mət – hə ra rət li li rizm və 
plas ti ka nın güc lü for ma sı ay dın 
se zi lir. Bu iki is ti qa mət bir-bi ri lə 
qı rıl maz vəh dət də dir”.

M.Mir qa sı mo vun bə dii ya ra-
dı cı lıq fəaliy yə ti döv lə ti miz tə rə-
fi n dən yük sək qiy mət lən di ri lib. 
O, “Əmək dar in cə sə nət xa di mi” 
(1963), “Xalq rəs sa mı” (1982) 
fəx ri ad la rı na və müs tə qil döv-
lə ti mi zin “Şöh rət” or de ni nə la yiq 
gö rü lüb. 

Xalq rəs sa mı, məş hur hey kəl-
tə raş Mi rə li Mir qa sı mo vun müəl-
li fi  ol du ğu hey kəl tə raş lıq əsər lə ri 
var ol duq ca sə nət kar da təs vi ri 
sə nət ta ri xi miz də ya şa ya caq.

Əsəd QULİYEV
sənətşünas, AMEA-nın dissertantı,

Rəssamlar İttifaqının üzvü

“Azərbaycanın tədqiqatçı alimləri” 
seriyasından biblioqrafi ya

Mil li Ki tab xa na nın “Azər bay ca nın təd qi qat çı alim lə ri” se ri-
ya sın dan tər tib et di yi növ bə ti bib lioq ra fi ya ədə biy yat şü nas, 
pub li sist, AMEA-nın Ni za mi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu nun şö bə 
mü di ri, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Tey mur Əh mə do-
vun (1930–2021) ana dan ol ma sı nın 90 il li yi nə həsr edi lib.

Bib lioq ra fi  ya 1957-2021-ci il lə ri əha tə edir. Azər bay can, rus və 
di gər dil lər də ədə biy ya tı əha tə edən gös tə ri ci də Tey mur Əh mə do-
vun əsər lə ri – ki tab la rı, döv ri mət buat da, məc muələr də çap olun-
muş əsər lə ri, ha be lə hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı əks et di rən zən gin 
ma te rial top la nıb.

Bib lioq ra fi k gös tə ri ci də ma te rial lar xro no lo ji prin sip əsa sın da 
qrup laş dı rı lıb, da xil də əlif ba sı ra sı göz lə ni lib.

Və sait dən is ti fa də ni asan laş dır maq məq sə di lə son da Tey mur 
Əh mə do vun əsər lə ri nin və haq qın da ya zan müəl lifl  ə rin əlif ba gös-
tə ri ci lə ri tər tib edi lib.

Bib lioq ra fi k gös tə ri ci ilə bu link də ta nış ol maq olar: http://anl.az/
down/Tey mur _Eh me dov.pdf

Firidun bəy Kö çər li adı na Res pub li ka 
Uşaq Ki tab xa na sı mək təb li lə rin yay 
tə ti li za ma nı asu də vaxt la rı nı sə mə-
rə li ke çir mə lə ri üçün da ha bir mü sa-

bi qə yə elan edib.

Ki tab xa na əvə zo lun maz mil li sər və ti miz 
olan Qa ra ba ğın ta rix və mə də niy yət abi-
də lə ri haq qın da mə lu mat la rı uşaq və ye-
ni yet mə lər ara sın da da ha ge niş təb liğ et-
mək üçün 8 No yabr – Zə fər Gü nü nə həsr 
olun muş “İş ğal dan azad olu nan abi də lə ri-
miz” ad lı ümum res pub li ka əl iş lə ri mü sa bi-
qə si elan edib. Mü sa bi qə 10-15 yaş mək-
təb li lər ara sın da ke çi ri lir.

Mü sa bi qə nin ke çi ril mə sin də məq səd 
mək təb li lər də Və tə nə mə həb bət his si ni 
güc lən dir mək, mil li-mə nə vi də yər lə ri mi zi 
təb liğ et mək lə Qa ra ba ğın zən gin ta rix və 
mə də niy yət abi də lə ri ni uşaq və ye ni yet-
mə lə rə ta nıt maq, is te dad lı uşaq la rı üzə 
çı xart maq və on la rın ya ra dı cı lıq qa bi liy yət-
lə ri ni in ki şaf et dir mək dir.

Mək təb li lər mü sa bi qə yə Qa ra ba ğın da-
ğı dıl mış ta rix və mə də niy yət abi də lə ri ilə 
bağ lı  əl iş lə ri ni təq dim et mə li dir lər. Əl iş-

lə ri nin ha zır lan ma sın da müx tə lif ma te-
rial lar dan (gil, pap ye-ma şe, kar ton, tax ta, 
şü şə və s.) is ti fa də olu na bi lər.

Təq dim olu nan əl iş lə ri haq qın da qı sa 
mə lu mat (han sı ra yon da yer lə şir, iş ğal 
olun du ğu və iş ğal dan azad edil di yi ta rix 
və s.) ve ril mə li dir.

Əl iş lə ri okt yab rın 15-dək ki tab xa na nın 
Küt lə vi iş lər şö bə sin də qə bul olu na caq.

İş ti rak çı lar əl iş lə ri ilə ya na şı öz lə ri haq-
qın da mə lu ma tı (ad, so yad, ata adı, oxu-
du ğu təh sil müəs si sə si, si nif, te le fon nöm-
rə si, e-mail və s.) da təq dim et mə li dir.

Mü sa bi qə nin ye ku nu ola raq no yab rın 
5-də əl iş lə rin dən iba rət sər gi təş kil olu-
na caq.

Respublika Uşaq Kitabxanası
əl işləri müsabiqəsi elan edib

“İşğaldan azad olunan abidələrimiz”

“Art Management” layihəsində növbəti vebinar keçirilib

Mə də niy yət Na zir-
li yi və Azər bay-
can Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sı nın 

təş ki lat çı lı ğı ilə real la şan 
“Art Ma na ge ment” la yi hə si 
çər çi və sin də iyu lun 6-da 
növ bə ti ve bi nar ke çi ri lib.

“İn cə sə nət əsər lə ri nin is teh-
sa lı və sa tı şı” möv zu sun da ve-
bi na rı sər gi ku ra to ru, sə nət şü-
nas Fə rəh Ələk bər li apa rıb.

Ve bi nar Azər bay can Döv lət 
Rəsm Qa le re ya sı nın rəs mi say tı (www.az gal-
lery.az), “Facebbok” və “İns tag ram” so sial me-

dia he sab la rı va si tə si lə ya-
yım la nıb.

Ve bi nar da iş ti rak çı la-
rın sual la rı ca vab lan dı rı lıb, 
möv zu ət ra fın da fi  kir mü ba-
di lə si apa rı lıb.

Fə rəh Ələk bər li  Azər bay-
can Döv lət Rəs sam lıq Aka-
de mi ya sı nın Təs vi ri in cə sə-
nə tin ta ri xi və nə zə riy yə si 
fa kül tə si nin ma gistr pil lə si ni 
bi ti rib. “Ba ku Creati ve Cent-
re” ya ra dı cı lıq mər kə zi nin, 
Mə də niy yət Na zir li yi nin la yi-

hə lə ri nin, YA RAT Müasir İn cə sə nət Mər kə zi nin 
bir çox sər gi lə ri nin ku ra to ru olub.



8 www.medeniyyet.az

№51 (1828)
9 iyul 2021son səhifə Xalq yazıçısından uşaqlara hədiyyə

“Muradın nağılları” kitabının təqdimatı
İyulun7-dəBakıKitabMərkəzindəAzərbaycanYazıçılarBir-
liyininsədri,XalqyazıçısıAnarın“Muradınnağılları”kitabının
təqdimatmərasimikeçirilib.

Təqdimat çərçivəsində Xalq rəssamıArif Hüseynovun kitab
üçünçəkdiyiəsərlərdənibarətsərgidənümayişolunub.
BakıKitabMərkəzinindirektoruGünelAnarqızıbildiribki,“Mu

radınnağılları”məktəbəqədəryaşdauşaqlarüçündəyərliuşaq
ədəbiyyatınümunəsidir.YazıçıbukitabınəticəsiMuradınilkad
gününəhəsredib.KitabdaAnarınyeniyazılarıiləyanaşı,uzun
illəröncəqələməaldığıhekayələrivəuşaqlarüçünyazdığı“Yu
xum qaçıb” adlı radiopyesi də yer alıb. “Nəfis tərtibatlı kitaba
XalqrəssamıArifHüseynovunçəkdiyi illüstrasiyalareləilkba
xışdacauşaqlarıovsunlamağa,nağıldünyasınaaparmağaqa
dirdir”,deyəG.Anarqızıbildirib.
Bakı şəhəri 3

nömrəli Uşaq
gənclər inkişaf
mərkəzinin di
rektoru Lalə Qə
ti kitabın məz
munundan söz
açıb. Bildirib ki,
məktə bə qə dər
yaşda uşaqla
ra oxumaq üçün
mətnlər seçər
kən valideynlər məzmunla yanaşı, səslənməyə, dilin leksik,
qrammatikvasitələrinədədiqqətyetirsələryaxşıolar.Anarın
“Əlifba”nağılıbubaxımdanazyaşlıuşaqlarüçünkifayətqədər
uğurlumətndir.
Bildirilib ki, öyrədicilik baxımdan kitabdakı daha bir maraqlı

mətn“Sözütap,yerinəqoy”hekayəsidir.Buradaməqsəduşağı
əyləndirərəköyrətməkdir.MəsələhekayəninqəhrəmanıMura
dınanasına “Mənəçaybişir”deməsi iləbaşlayır.Anasınəva
zişləonabaşasalırki,çayıbişirməzlər,dəmləyərlər,xörəyiisə
bişirərlər.Beləcə,anasıMuradaAzərbaycanmətbəxinəaidbəzi
yeməklərin,ərzaqlarınəvvəlcəadlarını,sonraisəxüsusiyyətlə
riniöyrədir.
XalqrəssamıArifHüseynovsərginintəşkiledilməsindəməq

sədini açıqlayıb. Bildirib ki, çox zaman kitabda nəşr olunan
rəsmlərorijinaldanfərqliolur.O,uşaqlarırəsmlərinəslinəbax
mağadəvətedibvətövsiyəedibki,onlarbukitabımütləqoxu
sunlar.Rəssamqeydedibki,bu,onunuşaqlarüçünyaratdığıilk
illüstrasiyalardır.
XalqyazıçısıAnartədbirətoplaşanlaravəArifHüseynovatə

şəkkürünübildirib.
TəqdimatdaBakışəhəri3nömrəliUşaqgənclərinkişafmər

kəzininnəzdindəfəaliyyətgöstərən“Çiçəyim”uşaqteatrıüzvlə
rininifasındakitabdanparçalartəqdimolunub.

Dövlət Tərcümə Mərkəzi Türkiyə 
Yazarlar Birliyi ilə əməkdaşlıq edəcək

AzərbaycanDövlətTərcüməMərkəziiləTürkiyəYazarlarBirliyi
arasındamemorandumimzalanıb.

Dövlət Tərcü
mə Mərkəzin
dən bildirilib ki,
memorandumda
Azərbaycan–Tür
kiyə ədəbiyyat
lararası qarşılıqlı
mübadilələr çər
çivəsində əsərlə
rin tərcüməsi və
nəşri, kitablara
dair təqdimatla
rın,dəyirmimasavəonlaynkonfranslarıntəşkili,nəşrləringeniş
oxucuauditoriyasınaçatdırılması,ölkələrinmərkəzikitabxana
larınavəuniversitetlərinəyerləşdirilməsikimiməsələlərnəzərdə
tutulur.
SənədAzərbaycanDövlətTərcüməMərkəzi İdarəHeyətinin

sədri, Xalq yazıçısıAfaqMəsud vəTürkiyəYazarlar Birliyinin
sədri,yazıçıMusaKazımArıcantərəfindənimzalanıb.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

TÜRKSOY Afrika qitəsinə ayaq açır
Azərbaycan mədəniyyəti də qurumun xətti ilə Afrikada təqdim olunacaq

BeynəlxalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı–TÜRKSOY-unBaşka-
tibiDüsenKaseinovunrəhbərliketdiyinümayəndəheyəti
KonqoDemokratikRespublikasınasəfəredib.27iyun–3
iyultarixlərindəgerçəkləşənsəfərinməqsədiTÜRKSOY–Af-

rikaBirliyivəTÜRKSOY–KonqoDemokratikRespublikasıəmək-
daşlığınadairmüzakirələraparılmasıvəTürkiyədəelanedilən
“2021TürkdilivəYunusƏmrəİli”çərçivəsindəbuölkədəbirsıra
tədbirlərinkeçirilməsiolub.

Qeyd edək ki, səfər
TÜRKSOYun Afrika qitəsində
ilkfəaliyyətiiləəlamətdarolub.
Nümayəndə heyəti əvvəlcə

Türkiyənin Konqo Demokratik
Respublikasının paytaxtı Kin
şasadakısəfirliyiniziyarətedib.
SəfirMehmetMunisDirikiləgö
rüşdə TÜRKSOYun region ilə
əlaqələrini inkişaf etdirmək hə
dəfərindənsözaçılıb.
NövbətigörüşKonqoDemok

ratik Respublikası Mədəniyyət,
İncəsənətvəİrsNazirliyindəke
çirilib.NazirKatherineKathungu
Furaha iləgörüşdəTÜRKSOY
unbuölkədəvəümumilikdəAf
rikaqitəsindəfəaliyyətperspek

tivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi
aparılıb. Düsen Kaseinov afri
kalısənətçilərinvə elmadam
larının TÜRKSOYun tədbirləri
nə qatılmasından məmnunluq
duyacağınıifadəedib.
İyunun29daKonqoDemok

ratik Respublikası Milli Muze
yində “2021Türkdili vəYunus
Əmrə İli” çərçivəsində “Sevgi
mədəniyyətininbayrağı–Yunus
Əmrə”adlısərgiaçılıb.
Sərginin açılışmərasimindən

əvvəlTÜRKSOYvəKonqoDe
mokratik Respublikası Mədə
niyyət,İncəsənətvəİrsNazirliyi
arasındaəməkdaşlıqsazişi im
zalanıb.

Sonra sərginin açılışmərasi
mikeçirilib.AfrikaqitəsindəYu
nus Əmrəyə həsr olunmuş ilk
sərgidəƏskişəhərAnadoluUni
versiteti Gözəl sənətlər fakül
təsinindəstəyi iləərsəyəgələn
əsərlərtəqdimedilib.
AçılışmərasiminəKonqoDe

mokratik Respublikasının mə
dəniyyət,incəsənətvəirsnaziri
KatherineKathunguFurahavə
TÜRKSOYunBaşkatibiDüsen
Kaseinov, Türkiyənin Kinşasa
dakı səfiriMehmetMunisDirik
və2ciTürkiyəAfrikaTərəfdaş
lıqZirvəsininkoordinatoru,səfir
Canİncesuiləyanaşıçoxsay
daqonaqqatılıb.

Mədəniyyət, incəsənət və irs
naziriKatherineKathunguFura
hamütəfəkkirşairYunusƏmrə
ninsözlərindənvətəsəvvüffəl
səfəsindəki sevgi anlayışından
çoxtəsirləndiyinivurğulayıb.
Konqolu nazir TÜRKSOY ilə

qurulanəməkdaşlığınəhəmiyyə
tini vurğulayıb. Qeyd olunub ki,

imzalanan sənəd Türk dünyası
nın qədimmədəniyyətlərə sahib
ölkələri –Azərbaycan,Qazaxıs
tan,Qırğızıstan,Özbəkistan,Tür
kiyəvəTürkmənistanınKonqoda
və Afrika qitəsində tanıdılması,
həm də Afrika mədəniyyətinin
dahageniş auditoriyaya çatdırıl
masıvəqurumlarıntəcrübəmü
badiləsiüçünzəminyaradacaq.
BaşkatibDüsenKaseinovAf

rika səfəri çərçivəsində Afrika
Birliyinin qərargahının yerləşdiyi
Efiopiyanın ƏddisƏbəbə şəhə
rindədəbirsıragörüşlərkeçirib.
Efiopiyanın paytaxtında türkdilli
respublikalarınbuölkədəkidiplo
matlarının iştirakı ilə toplantı ke

çirilib.ToplantıdaTÜRKSOY–Af
rikaBirliyiarasındaimzalanacaq
əməkdaşlıq anlaşması ilə bağlı
müzakirələr aparılıb. Toplantıda
Azərbaycansəfirliyininmüvəqqə
ti işlər vəkili RuslanNəsibov da
iştirakedib.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Pikassonun yeni tapılan əsəri 
150 min dollara satılıb

DünyaşöhrətliispaniyalırəssamPabloPikasso-
ya(1881-1973)məxsusyenirəsməsəri150min
dollarasatılıb.ABŞ-ınMenəyalətindəkibirevdə
50ilşkafdasaxlanılanəsərMassaçusetsşə-

hərindəki“JohnMcInnisAuctioneers”qalereyasında
alıcısınıtapıb.

Ölçüləri
40x40sm
olan“Le
Tricorne”
(“Üçkünc
şlyapa”)
tablosu
müəllif
tərəfindən
1919cu
ildəimza

lanıb.NyuYorkTarixCəmiyyətindəPikassonunispan
bəstəkarıManueldeFalyanın(18761946)eyniadlıba
letiüçünLondondahazırladığısəhnədekorasiyasıilə
bənzərliyisəbəbindənəsərindərəssamaaidolduğunu
düşünürlər.
Qeydedəkki, “LeTricorne”baleti1919cu ildəLon

donda tamaşayaqoyulub.Rəssamın tamaşayaverdiyi
bədiitərtibat(pərdə)2015ciildənNyuYorkdasərgilənir.
Əsərinalıcıvəsatıcısınınadlarıaçıqlanmasada,rəs

minsatıcınınbibisindənatasınamirasqaldığıbildirilir.
Əsərinmüəllifinirəssamınoğlununrəhbəriolduğumü
vafiqqurumdadəqiqləşdirməsiüçünalıcının4ayvaxtı
var.

NURƏDDİN

Fotoqraflarımız beynəlxalq müsabiqədə 
11 mükafat qazanıblar

“Gilavar”AzərbaycanFotoklubu-
nuntəşkilatidəstəyiiləkeçirilən
dahabirbeynəlxalqfotomüsabi-
qəyəyekunvurulub.

“AzerbaijanPhotoSalon2021”
adlı müsabiqəyə 75 ölkədən 519
fotoqraf tərəfindən 7300 əsər təq
dim edilib. Sərbəst rəngli, sərbəst
ağqara,insanlarvəsəyahətmöv
zuları üzrə təqdim olunan fotolar
Azərbaycan, İtaliya və Hindistan
dan olan 3 münsif tərəfindən qiy
mətləndirilib.
Klubun həmsədri, beynəlxalq də

rəcəli fotoqraf Rəşad Mehdiyevin
sözlərinə görə, bu, “Gilavar” Azər
baycanFotoklubutərəfindənhəyata

keçirilən sayca yeddinci beynəlxalq
fotomüsabiqədir. Dörd nominasiya
üzrətəqdimolunan161mükafata38
ölkənin 121 fotoqrafı layiq görülüb.

Müsabiqənin ən yaxşılarına qızıl,
gümüş və bürünc medallar, xüsusi
lentlər və diplomlar təqdim oluna
caq, qaliblərin fotolarından ibarət
elektronkataloqhazırlanacaq.
Azərbaycan fotoqrafarı Ramil

Zeynalovgümüşmedalvəfəxrilent,
Roman İsmayılov, Orxan Əzimov,
ValeriXlızov,AleksandrFirstov,Fər
qanəQasımlıfəxrilent,NurlanTahir
livəRüstəmMəhərrəmovisədiplom
qazanıb.Ümumilikdəfotoqrafarımız
11mükafatqazanıblar.

74-cü Kann Film Festivalı
“Qızıl palma budağı” uğrunda 24 film yarışır

2020-ciildəpandemiyasə-
bəbindənkeçirilməyənKann
FilmFestivalıbuil,ənənəvi
vaxtında(may)olmasada,
məhdudiştirakçısayıvəzəru-
riehtiyattədbirlərialınmaqla,
nəhayət,işəbaşlayıb.İyulun
6-daaçılan74-cüBeynəlxalq
KannFilmFestivalı17iyula-
dəkdavamedəcək.

Festival proqramına ümumilikdə
61 film seçilib. Münsifər heyətinə
amerikalı rejissorSpikeLee sədrlik
edir.
Festivalın səlahiyyətli nümayən

dəsi Tyeri Fremo bildirib ki, “Kann
premyeraları” (Cannes Premiers)
adlıyeniseksiyanınyaradılmasıbir
ilkdir. Bu seksiya artıq seçilmiş və
təsdiqlənmiş kinorejissorlar üçün
nəzərdətutulur.
Festivaldadigəryenilikətrafmühit

məsələlərinəhəsredilmişmüvəqqə
tixarakterliseksiyadır.Festivalhələ
aprelinortalarındaətrafmühitətəsir
lərinazaldılmasına yönələnbir sıra
tədbirlər, eləcə də akkreditə olun
muş jurnalistlərin töhfələri ilə bağlı
məlumatvermişdi.
Kann festivalının əsas müsabiqə

proqramınagəlincə,“Qızılpalmabu

dağı”mükafatıuğrundamübarizədə
24 film iştirak edir.Onlardan 4nün
rejissoruqadındır.FestivalLeosKa
raksın“Annette”filmiiləaçılıb.
Festivalınilkgünüfəxri“Qızılpal

mabudağı”nınlaureatıdaelanedi
lib.Kannfestivalınınənnüfuzlumü
kafatına məşhur amerikalı aktrisa
CodiFosterlayiqgörülüb.
Aktrisaya mükafatı ispaniyalı re

jissorPedroAlmodovartəqdimedib.
Təşkilatçılarbildiribki,bu,CodiFos
terinKann festivallarındaqazandığı
saycadoqquzuncumükafatdır.
Aktrisa yarıməsrlik karyerasında

festivaldamüxtəlifmükafatlarqaza
nıb. “Festival bütün həyatımı dəyi
şib,mənonaçoxborcluyam.Burada
aktyorlarabəslənilənhörmətmənim
üçünçoxəzizdir”,deyəCodiFoster
bildirib.

“DokuBaku”nun beşinci buraxılışı 
Noyabrın3-dən7-dəkBakıda“DokuBaku”Beynəlxalq
SənədliFilmFestivalınınbeşinciburaxılışıkeçiriləcək.
Builkifestivalınəsasmövzusu“Hisslər±”adlanır.

Hazırkı dövrdə in
sanların hissləri sosial
inkişaf, siyasi mühit,
maddi rifah və qlobal
pandemiya kimi ciddi
sınaqlara məruz qaldı
ğına görə belə bir se
çim edilib. Fərdi təcrü
bələri vəfizikivəziyyəti
dədaxilolmaqla,bütün
bunlar insanın dünyanı
necə qavradığına təsir
edir.Builmünsifərhe
yətini insanların daxili
və xarici dəyişimlərinə,
özünü axtarışlarına və
yer üzündə var olma

anlamlarınahəsrolunmuşfilmlərxüsusiləmaraqlandı
racaq.
“DokuBaku”nun 5ci buraxılışında müsabiqədənkə

narfilmlərdənümayişolunacaq.Bundanəlavə,festival
çərçivəsindəAzərbaycansənədlifilmlərininretrospektivi
təşkilolunacaq.Bu,mərhumazərbaycanlıssenaristvə
rejissor Çingiz Rəsulzadənin xatirəsinə həsr ediləcək.
Müraciətlər sentyabrın 20dək www.filmfreeway.com
platformasınatəqdimediləbilər.
Qeyd edək ki, 2017ci ildə əsası qoyulmuş festival

müxtəlifölkələrdənsənədlifilmlərinnümayişi iləyana
şı,yerlifilmmeykerlərədəstəkverməkməqsədidaşıyır.
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