
Azər bay can klas sik mu si qi si nin və mil li 
bəs tə kar lıq mək tə bi nin ba ni si Üze yir 
Ha cı bəy li nin xa ti rə si nə həsr olu nan 
və 2009-cu il də əsa sı qo yu lan Üze yir 

Ha cı bəy li Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı pan-
de mi ya nın do ğur du ğu məc bu ri fa si lə dən 
son ra ye ni dən ənə nə vi for mat da – can lı 
kon sert proq ram la rı və təd bir lər lə sə nət-
se vər lə rin gö rü şü nə gə lib.

Hər il sent yab rın 18-də – da hi bəs tə ka rın 
do ğum gü nün də açı lan və müx tə lif öl kə lər dən 
mu si qi kol lek tiv lə ri ni,  ifa çı la rı bir ara ya gə ti-
rən bey nəl xalq fes ti va lı 2020-ci il də ke çir mək 
müm kün ol ma mış dı və o, te le fes ti val la (ön cə-
ki fes ti val la rın kon sert proq ram la rı nın nü ma-
yi şi) əvəz lən miş di. Bu il fes ti val, hə lə da vam 
edən pan de mi ya nın bir sı ra məh du diy yət və 
qay da la rı çər çi və sin də də ol sa, ye ni dən ənə-
nə vi for ma tı nı bər pa edib. Fes ti va lın xa ric dən 
– Ru si ya, ABŞ və Pol şa dan da iş ti rak çı la rı var.

Ən önəm li si isə, bu mu si qi bay ra mı nın 
sə da sı ilk də fə Üze yi rin doğ ma şə hə rin dən 
gəl di, fes ti va lın ilk kon ser ti mə də niy yə ti mi-
zin pay tax tı Şu şa da ke çi ril di.

Hey dər Əli yev Fon du, Mə də niy yət Na zir li-
yi, Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı, elə cə də 
Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı-
nın təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən fes ti va lın zən gin 
proq ra mı var. Sent yab rın 24-dək da vam edə-
cək fes ti va lın kon sert və təd bir lə ri nə pay taxt-
da Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni-
ya sı, Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi, Ka me ra və 
or qan mu si qi si za lı, Azər bay can Bəs tə kar lar 

İt ti fa qı nın Üze yir Ha cı bəy li adı na kon sert sa-
lo nu, Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı, Azər bay-
can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi, di gər mə də niy yət 
mə kan la rı ev sa hib li yi edir. Həm çi nin iki kon-
sert proq ra mı Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sın-
da (22 sent yabr) və  Ağ dam Mə də niy yət evin-
də (23 sent yabr) ke çi ri lə cək. Buil ki fes ti val da 
ilk də fə “Üze yir sə nə ti nin gənc lik sə da la rı” adı 
al tın da ye ni proq ram üz rə gənc mu si qi çi lə rin 
sil si lə kon sert lə ri də təş kil olu nur.

***
Ko ro na vi rus pan de mi ya sı sə bə bin dən 

qa pı la rı bağ lı qa lan teatr-kon sert müəs si sə-

lə rin dən bi ri də klas sik mu si qi mi zin əsas evi 
sa yı lan M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı idi.

Xal qı mı zın sə nət, ya ra dı cı lıq bay ra mı na 
çev ri lən 18 sent yabr – Mil li Mu si qi Gü nün də 
bu sə nət mə bə di də qa pı la rı nı ta ma şa çı la rı-
nın üzü nə aç dı. Rəs mi lər, mə də niy yət və in-
cə sə nət xa dim lə ri, mu si qi se vər lər kon sert sa-
lo nun da yer lə ri ni al dı lar. Hər bi ri nin də üzün də 
se vinc və hə yə can qa rı şıq xoş bir ifa də...

Üze yir Ha cı bəy li nin adı ilə şə rəfl  ə nən XIII 
Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı nın tən tə nə li 
açı lış mə ra si mi bu sa lon da ke çi ril di.

davamı səh. 3-də

Bakı payızının musiqili baharı
Üzeyir Hacıbəyli XIII Beynəlxalq Musiqi Festivalının zəngin proqramı var
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“Balet –
ömrüm mənim”
sənədli filmi 
nümayiş olunub

səh. 3

Tarixi abidələrin pasportları hazırlanıb, 
mühafizə zonaları
müəyyən edilib

səh. 4

Üzeyir 
Hacıbəyliyə həsr 
olunmuş poçt 
markalarının 
təqdimatı

səh. 8

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

Müasir dünyada ölkənin gələcəyi
təhsilin səviyyəsi ilə ölçülür

Prezident və birinci xanım Bakı Avropa 
Liseyinin yeni binasının açılışında iştirak ediblər 

Müasir dün ya da hər bir öl kə nin gə lə cə yi onun təh si li nin sə-
viy yə si ilə öl çü lür. Bu ba xım dan Azər bay can da döv lət sə viy yə-
sin də çox əhə miy yət li la yi hə lər ar dı cıl şə kil də hə ya ta ke çi ri lir. 
Gö rü lən bü tün bu iş lər yük sək in tel lek tə ma lik in san ka pi ta lı nın 
ye tiş mə sin də, bey nəl xalq stan dart la ra uy ğun müasir təh sil 
sis te mi nin qu rul ma sın da mü hüm rol oy na yır, pe şə kar in san 
re surs la rı nın tə min edil mə si nə bö yük töh fə ve rir. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev və bi rin ci 
xa nım Meh ri ban Əli ye va sent yab rın 21-də pay taxt da kı Ağ Şə-
hər də Ba kı Av ro pa Li se yi üçün in şa edi lən 1560 şa gird yer lik 
ye ni bi na nın açı lı şın da iş ti rak edib lər.

İn şa sı na ötən il baş la nı lan təd ris müəs si sə sin də si nif otaq la rı, la-
bo ra to ri ya lar, fənn ka bi net lə ri, ki no mək təb, rəsm, dip lo ma ti ya, ki çik 
elm lər aka de mi ya sı otaq la rı, art-stu dio da şa gird lə rin ix ti ya rı na ve-
ri lə cək. Bu ra da kı şə rait is te dad lı şa gird lə rin in tel lek tual və ya ra dı cı 
po ten sialı nın üzə çı xa rıl ma sı və in ki şa fı na im kan lar ya ra dır.  

***
Pre zi dent İl ham Əli yev ye ni təd ris ili nin baş lan ma sı ərə fə sin də 

Ba kı nın Sa bun çu ra yo nun da kı 307 və 71 say lı tam or ta mək-
təb lər də apa rı lan əsas lı tə mir və ye ni dən qur ma iş lə rin dən son ra 
ya ra dı lan şə rait lə də ta nış olub.

Qeyd edək ki, 22 sent yabr da baş la nan 2021-2022-ci təd ris ilin-
də res pub li ka nın ümu m təh sil müəs si sə lə rin də ümu mi lik də 1 mil-
yon 590 mi nə ya xın şa gird təh sil ala caq. O cüm lə dən ümum təh sil 
mək təb lə ri nin I sin fi  nə 158 min dən çox uşaq ge də cək.

Nyu-Yorkda “Türk Evi” açılıb

Sent yab rın 20-də ABŞ-ın Nyu-York 
şə hə rin də “Türk Evi”nin açı lı şı olub. 
Mə ra sim də Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb 
Tay yib Ər do ğan, BMT-nin Baş ka ti bi 

An to niu Qu ter reş və BMT Baş As samb-
le ya sı nın 76-cı ses si ya sın da iş ti rak 
et mək üçün Nyu-Yor ka gə lən döv lət və 
hö ku mət nü ma yən də lə ri iş ti rak edib.

Mə ra sim də çı xış edən Rə cəb Tay yib Ər-
do ğan “Türk Evi”nin türk mə də niy yə tin də 
müs təs na ye ri olan la lə sim vo lun dan il-
ham la na raq, Səl cuq lu və Os man lı mo tiv lə ri 
əsas lı müasir me mar lıq əsə ri ol du ğu nu de-
yib: “Bu möh tə şəm əsər də ta ri xi və ənə nə vi 
me mar lı ğın zə rifl  i yi Nyu-York si luetin də əks 
olu nub. Qü rur du yu ruq ki, Tür ki yə bu əsə ri 

ilə bö yük lü yü nü və ar tan gü cü nü əks et di-
rən şah əsər ya ra dıb”.

“Türk Evi”ndə Tür ki yə nin BMT ya nın da 
Daimi Nü ma yən də li yi və Nyu-York da kı Baş 
Kon sul lu ğu, ey ni za man da Şi ma li Kipr Türk 
Res pub li ka sı nın Nyu-York da kı Kon sul lu ğu 
yer lə şə cək.

“İna nı ram ki, si ya si, iq ti sa di və mə də ni 
təd bir lə rə ev sa hib li yi edə cək ye ni bi na mız 
əsl ca zi bə mər kə zi ro lu nu oy na ya caq. “Türk 
Evi” ABŞ-da ya şa yan Tür ki yə və tən daş la rı 
və dost ic ma la rın ye ni evi ola caq”, – de yə 
Ər do ğan vur ğu la yıb.

Pre zi dent bi na nın BMT-nin mən zil-qə rar-
ga hı ilə üz-üzə yer ləş mə si nin xü su si əhə-
miy yət da şı dı ğı nı de yib: “BMT-yə və ba rı şa 
olan inan cı mız son suz dur. Cüm hu riy yə ti mi-

zin 100-cü il dö nü mü olan 2023-cü ilə qə-
dər ge dən pro ses də “Türk Evi” bey nəl xalq 
aləm də ki ye ri mi zin bir ək si ola caq”.

Açı lış mə ra si min də çı xış edən BMT-nin 
Baş ka ti bi An to niu Qu ter reş böl gə də sül hün 
tə min olun ma sın da ro lu na gö rə Tür ki yə rəh-
bə ri nə tə şək kür edib, “Türk Evi”nin də  bu 
yol da uğur lu fəaliy yət lə rə ev sa hib li yi et mə-
si ni di lə yib.

Nizami yurdunda “Gəncəsənət” yarmarkası
Gən cə şə hə rin də “Gən cə sə nət” – in cə sə nət, sə nət kar lıq və 
ya ra dı cı lıq sər gi-yar mar ka sı təş kil olu nub. Təd bir Gən cə Şə hər 
İ c ra Ha ki miy yə ti, Gən cə Re gional Mə də niy yət İ  da rə si, Ki çik və 
Or ta Biz ne sin İn ki şa fı Agent li yi, Gən cə İ c ti mai İ ş  ti rakç  ı lıq Məc li si, 
Gən cə Des ti na si ya Me nec men ti Təş ki la tı nın bir gə təş  ki latç  ı lığ  ı, 
“Ca vad xan” Ta rix və Mə də niy yət Fon du, “Sa hib kar Qa dın lar” və 
“Gən cə Maarif Evi” ic ti mai bir lik lə ri nin tə rəf daş lı ğı, Gən cə Döv lət 
Fi lar mo ni ya sı nın dəs tə yi ilə 19-20 sent yabr da ger çək lə şib.

Təd bi rin məq sə di Gən cə də və ət raf bö l gə lər də mö v cud ol muş , 
unu dul maq da olan bir sı ra sə nət ənə nə lə ri nin dirç  əl dil mə si, ha-
be lə alı cı lar la sə nət kar lar ara sın da kö r pü  sa lın ma sı, ya ra dı cı 
in san la rın əmək daş lı ğı nın qu rul ma sı və mə də ni hə ya tın can lan-
dı rıl ma sı dır.

davamı səh. 3-də

Sent yab rın 21-də Mil li Ki tab-
xa na da XIII Üze yir Ha cı bəy li 
Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı 
çər çi və sin də “Mil li mu si qi xə zi-
nə miz dən” la yi hə si üz rə nəşr 
olu nan Azər bay can bəs tə-
kar la rı nın not məc muələ ri nin 
təq di mat mə ra si mi ke çi ril di. 

Mə ra si mi açıq elan edən Mil li 
Ki tab xa na nın di rek to ru, pro fes-
sor Kə rim Ta hi rov bil dir di ki, ki-
tab xa na fes ti val çər çi və sin də bu 
la yi hə ni təq dim et mək dən qü rur 
du yur: “30 ilə ya xın ruh la rı ni ga-
ran qa lan Üze yir Ha cı bəy li, Fik rət 
Əmi rov, Xan Şu şins ki, Va sif Adı-
gö zə lov və Sü ley man Ələs gə ro-
vun ru hu bu gün şad dır. Üze yir  
Ha cı bəy li fes ti va lı nın sent yab rın 
18-də Şu şa da ger çək lə şən kon-
sert lə ri ni iz lə yən hər bir azər bay-
can lı qü rur his si ya şa dı”.

Mil li Ki tab xa na nın Mə də niy yət 
Na zir li yi ilə bir lik də mil li mu si qi-
mi zin təb li ği is ti qa mə tin də bir sı ra 
la yi hə lər hə ya ta ke çir di yi ni de yən 
di rek tor qeyd et di ki, ilk la yi hə 30 
min qram mo fon va lı nın disk lə rə 
kö çü rül mə si olub. Da ha son ra 
“Mil li mu si qi ki tab xa na sı” (bu ra-
da xalq və bəs tə kar mah nı la rı nın 
not la rı və on la rın lent ya zı la rı bir 
ara ya gə lib), ha be lə “Pet ruç-
çi bey nəl xalq ki tab xa na la yi hə-
si”ndə  Azər bay can bəs tə kar la-
rı nın 300-dən ar tıq səs yaz ma sı, 
aşıq və xalq mah nı la rı öz ək si ni 
ta pıb.

davamı səh. 2-də

Qardaş ölkələr arasında mədəniyyət üzrə 
birgə tədbirlər planı hazırlanır

Bu ilin mar tın da An ka ra da Azər bay can la Tür ki yə ara sın-
da Mə də niy yət üz rə bir gə ko mis si ya nın ic la sın da mü za ki-
rə olu nan mə sə lə lə rə dair təd bir lər pla nı nın ha zır lan ma sı 
ye kun laş maq da dır.

Bu ba rə də mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mo vun Öz bə kis ta nın 
Xi və şə hə rin də TÜRK SOY Daimi Şu ra sı nın ic la sı çər çi və sin də 
Tür ki yə nin mə də niy yət və tu rizm na zi ri Meh met Nu ri Er soy ilə 
gö rü şün də fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

səh. 4
“Arşın mal alan” Çin tamaşaçılarının qəlbini yenidən fəth edib

Azər bay ca nın da hi bəs tə ka rı Üze yir 
Ha cı bəy li nin “Ar şın mal alan” ope ret ta sı 
növ bə ti də fə Çin də səh nə yə qo yu lub. “Bir 
kə mər, bir yol – Bö yük Çin səd di” folk lor 
və in cə sə nət fes ti va lı çər çi və sin də sent-
yab rın 16-da Lan fan şə hə rin də ki İpək Yo lu 
Bey nəl xalq İn cə sə nət Mər kə zin də ope ret-
ta nın ye ni qu ru luş da prem ye ra sı (kon sert 
ver si ya sı) təq dim olu nub.

Azər bay ca nın Mə də niy yət Na zir li yi, öl kə-
mi zin Pe kin də ki sə fi r li yi, He bey Vi la yə ti Xalq 
Hö ku mə ti, Tien cin Şə hər Bə lə diy yə si və 
“ENN Group”un dəs tə yi ilə ha zır la nan kon-

sert Üze yir Ha cı bəy li nin do ğum gü nü nə həsr 
olu nub.

Rəs mi lə rin, dip lo mat la rın, in cə sə nət 
adam la rı nın və yer li ic ti maiy yət nü ma yən-
də lə ri nin ta ma şa et di yi kon sert dən əv vəl çı-
xış edən Azər bay ca nın Çin də ki sə fi  ri Ək rəm 
Zey nal lı ta ri xi İpək Yo lu nun müx tə lif xalq lar 
ara sın da mə də ni əla qə lə rin in ki şa fın da mü-
hüm rol oy na dı ğı nı, İpək Yo lu üzə rin də yer-
lə şən Azər bay ca nın öz na dir mə də ni ir si, o 
cüm lə dən mu si qi si, ədə biy ya tı ilə ta ri xən 
diq qət çə kən bir di yar ol du ğu nu bil di rib.

davamı səh. 8-də

“Milli musiqi xəzinəmizdən”
yeni not məcmuələri təqdim olundu 
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Musiqi təhsilinin inkişafında 
xidmətlərinə görə 

Bu il Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın (1991-
ci ilə dək Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı) ya ra dıl ma sı nın 
100 il li yi ta mam olur. Pre zi dent İl ham Əli ye vin yu bi ley lə bağ lı 
im za la dı ğı 26 may 2021-ci il ta rix li sə rən ca mın da qeyd edil di yi 
ki mi, da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin tə şəb bü sü ilə fəaliy yə-
tə baş la yan Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı ötən müd dət də nailiy-
yət lər lə zən gin in ki şaf yo lu ke çib.

Dövlət başçısı sentyabrın 17-də Bakı Musiqi Akademiyası
əməkdaşlarınınbirqrupununtəltifolunmasıiləbağlısərəncam-
larimzalayıb.
Sərəncamlaraəsasən,BakıMusiqiAkademiyasının100illiyi

münasibətiləvəAzərbaycandamusiqitəhsilinininkişafındaxid-
mətlərinəgörə3nəfərəPrezidentinfərditəqaüdüverilib,7nə-
fər3-cüdərəcəli“Əmək”ordeninə,15nəfər“Tərəqqi”medalına
layiqgörülüb.Həmçinin2nəfərə“Əməkdarincəsənətxadimi”,
2 nəfərə “Əməkdar artist”, 23 nəfərə “Əməkdarmüəllim” fəxri
adlarıverilib.
Bütüntəltifolunanlarıtəbrikedir,işlərindəyeniuğurlarvəcan-

sağlığıarzulayırıq.

“Milli musiqi xəzinəmizdən” 
yeni not məcmuələri təqdim olundu

əvvəli səh. 1-də
Direktorbildirdiki,bugüntəqdimolunan“Millimusiqixəzinəmiz-

dən”layihəsindəisə1940-1980-ciillərdəçapdançıxannotməc-
muələriyenidənnəşredilib:“Bulayihəüzrə40addaməcmuəartıq
musiqiməktəblərinə təqdimedilib. 1 il 8aymüddətindəərsəyə
gələnbunəşrlərkitabxanalarapaylanılmaqlayanaşı,elektronva-
riantınazirliyinsaytındauşaqmusiqiməktəblərininportalındada
yerləşdirilib.Dünyanınmüxtəlifölkələrindənistifadəçilər istənilən
zamanbunotlardanistifadəedəbilərlər.Musiqimədəniyyətimizin
dünyadatəbliğibaxımındanlayihəböyükəhəmiyyətkəsbedir”.
MədəniyyətNazirliyiKitabdövriyyəsivənəşriyyatlarlaişşöbə-

sininmüdiriAkifMarifiÜzeyirHacıbəyliXIIIBeynəlxalqMusiqi
Festivalımünasibətiləmusiqi ictimaiyyətinə təbriklərini çatdırdı.
O,uzunillərdirölkəmizdəmusiqisahəsindəçapişindəboşluqla-
rınolduğunudedi:“Bizçalışacağıqki,buboşluqlarıdolduraq.Mu-
siqisahəsiAzərbaycandanəşrbaxımındanəziyyətçəkənyeganə
sahədir.Məlumat üçünqeydedim ki, nazirliyin tərkibində kitab
nəşri iləbağlıkomissiyayaradılıbvəkomissiyadamusiqişünas-
lar,sənətşünaslardatəmsilolunur.Sizlərdənxahişimizodurki,
busahəüzrəindiyəkiminəşredilməyən,yaxudhazırdaçapına
ehtiyacduyulankitablarlabağlıtəklifərinizitəqdimedəsiniz.Biz
böyükməmnunluqlabunəşrlərihəyatakeçirərik.Notməcmuəsi-
ninərsəyəgəlməsindəəməyiolanhərkəsitəbrikedirəm”.
Nazirliyin İncəsənət şöbəsiMusiqi sektorununmüdiri Vüqar

Hümbətovyeninəşrləringəncnəslinmusiqibiliklərinədahadə-
rindənyiyələnməsindəböyükönəmkəsbetdiyinibildirdi.
Təqdimatda Bəstəkarlar İttifaqının katibi, Əməkdar incəsənət

xadimiZemfiraQafarova,MilliKonservatoriyanınprorektoru,pro-
fessorLaləHüseynovaçıxışlarındanəşrlərinbəstəkarların irsinin
təbliğibaxımındanəhəmiyyətinidiqqətəçatdırdılar.Təklifedildiki,
gələcəkdətəkcəfortepianodeyil,digəralətlərüçündənəşrlərəyer
verilsin.Həmçininməcmuələrdə, qısa da olsa,müəllif haqqında
məlumatvəsonradanişlənmişəsərlərinmüəllifəriqeydedilsin.
ÜzeyirHacıbəylininEv-Muzeyinindirektoru,Xalqartisti,bəs-

təkarSərdarFərəcov,MilliKonservatoriyanəzdindəMusiqiKol-
lecinindirektoru,professorNazimKazımov,MusiqiMədəniyyə-
ti DövlətMuzeyinin direktoru,Əməkdarmədəniyyət işçisiAlla
Bayramova,BəstəkarlarİttifaqınınməsulkatibiCəmiləHəsəno-
vadanəşrlərinəhəmiyyətinivurğulayaraqtələbatolanədəbiy-
yatadiqqətayrılmasınıönplanaçəkdilər.Bildirildiki,nəşrlərin
sırasındabugünunudulmaqdaolanbəstəkarlarMəmmədNə-
sirbəyov,MüdhətƏhmədov,AynaSultanova,BayramHüseynli-
ninəsərlərininyeralmasıtəqdirəlayiqdir.Çıxışlardansonraqo-
naqlarməcmuələrlətanışoldular.

Lalə AZƏRİ

“Xalça sənəti – mənaların təkamülü” 
Sent yab rın 23-də Azər bay can 
Mil li Xal ça Mu ze yin də “Xal ça 
sə nə ti – mə na la rın tə ka mü lü” 
ad lı sər gi açı la caq.

Muzeydənbildirilib ki, layihə
bu ilin yayında Kazan Kremli
Muzey-Qoruğunda (Tatarıs-
tan)nümayişetdirilibvəböyük
maraqlaqarşılanıb.Bu,Rusiya
Federasiyası Tatarıstan Res-
publikasında Azərbaycan xal-

çaçılığınahəsrolunmuşilkgenişmiqyaslıekspozisiyaolub.
Sərgidə XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində toxunmuş

Azərbaycan xalça nümunələri yer alıb. Onların hər biri orna-
ment,rəngtərtibatıvətexnikixüsusiyyətlərinəgörəmüxtəlifre-
gionalənənələriəksetdirənnümunələrdir.
2010-cu ildəUNESCO tərəfindəndünyamədəni irs xəzinə-

sinədaxiledilmişAzərbaycanxalçaçılıqsənətigünümüzdəye-
ni yanaşmalarla zənginləşsə də, qədim ənənələrini itirmədən
inkişaf edir.Müasir rəssamlar qədim sənətkarlığı yeni yollarla
inkişafetdirərəkəsərləryaradırlar.Sərgidətəqdimolunanənə-
nəviAzərbaycanxalçalarını və “Chingiz” yaradıcı təxəllüsü ilə
işləyənÇingizBabayevinmüəllifəsərlərinibirləşdirənməhzbu
amildir.Sərginimüşayiət edənsənədli filmdəo, tamaşaçılarla
yaradıcılıqprosesininsirlərinibölüşəcək,ənənəvixalçanın fəl-
səfəsindənvəmüasiryozumundanbəhsedəcək.
Sərgi sentyabrın24-dənoktyabrın17-dəkziyarətüçünaçıq

olacaq.

Da hi Azər bay can bəs tə-
ka rı Üze yir Ha cı bəy li nin 
əbə di ya şar ya ra dı cı lıq 
ir si nə sev gi və eh ti ra mın 

nü ma yi şi olan Üze yir Ha cı-
bəy li XIII Bey nəl xalq Mu si qi 
Fes ti va lı nın kon sert lə ri ay lar-
dır pan de mi ya gir da bın da 
qal mış mə də ni hə ya tı mı za 
ye ni ha va gə tir di, ru hu mu-
zu din lən di rən me lo di ya la ra 
qol- qa nad ver di. Zövq lü 
tər tib olun muş fes ti va lın sent-
yab rın 20-də  Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo-
ni ya sı səh nə sin də ki növ bə ti 
kon ser ti də ba xıl ma ğa, haq-
qın da da nı şıl ma ğa də yər di. 
Bu ax şam, də fə lər lə din lə yib 
zövq al dı ğı mız nü mu nə lər lə 
ya na şı, bi zim üçün ye ni (can lı 
din lə mə də) olan əsər lə ri də 
ilk də fə din lə yib al qış la dıq.

Dirijorpeşəkarlığı iləbərabər
emosional jestvəmusiqi izharı
ilə seçilən Xalq artisti Fəxrəd-
dinKərimovun idarə etdiyiQa-
ra Qarayev adına Azərbaycan
Dövlət Kamera Orkestrinin ifa-
sındasəslənənəsərlərtamaşa-
çılarıyenidənmusiqininəzəmə-
ti,unikallığıilətanışetdi.
Konsertdən öncə tamaşaçı-

lar qarşısına çıxan musiqişü-
nas,sənətşünaslıqüzrəfəlsəfə
doktoru Jalə Qulamova musiqi
bayramı münasibətilə sənətse-
vərləri təbriketdi,belətədbirlə-
rinyaradıcıdialoquntəminatıvə
dünya musiqisinə inteqrasiyası
baxımından önəmini vurğuladı.
Azərbaycanmillimusiqisinidün-
yaklassikmusiqisisəviyyəsinə

qaldıranÜzeyirHacıbəylininya-
radıcılığı,ölməzəsərləribarədə
danışan sənətşünas tamaşaçı-
lara konsert proqramına daxil
edilənəsərlər,onlarınmüəllifəri
və işlənmə formaları haqqında
maraqlıməlumatverdi.
Proqram Üzeyir bəyin sənət

incilərindən biri – könlümüzdə
öz yerini hər zaman qoruyub
saxlayanvəbəstəkardühasıilə
xalqmusiqisininqırılmazzənci-
rini yaradan “Arazbarı” ilə baş-
ladı.
Ardınca Antonio Salyerinin

“Venesiyasimfoniyası”nı(“Sim-
foniaVeneziana”)dinlədik.Əsər
yerlimusiqikollektivininifasında
Bakıda ilkdəfəsəslənirdi.Par-
laq, çılğın italyan üslubundakı
üçhissəli simfoniya xoş ovqat
yaratdı.
Ümumən bu konsert proqra-

mındayeralanxariciölkəbəs-
təkarlarının əsərlərinin əksəriy-

yətinin Bakıda ilk ifası idi. Bu
sıradan növbəti əsər – Frans
Şubertin violin və simli alət-
li orkestrlər üçün “Rondo”su
səsləndirildi.Bəstəkarın19ya-
şında yazdığı əsər zəngin to-
nallığı və təsir emosionallığı
ilə seçilir. Əməkdar incəsənət
xadimi Ceyhun Allahverdiyevin
redaktəsində kollektivin peşə-
karifasıəsərinideyayükünüol-
duğukimitəqdimetməyəimkan
verdi. Solist, beynəlxalqmüsa-
biqələr laureatıÜmidəAbbaso-
vanın(violin)əsərdənirəligələn
ahəngdarlığı ifa maneraları ilə
canlı təqdimatı baxımlı idi. İs-
tedadlı musiqiçinin solistliyi ilə
ArnoldŞönberqin“Noktürn”üdə
xoşovqatdoğurdu.
Dünya klassik nümunələ-

ri ardınca 60-cı illərmillimusi-
qi irsimizi dünya klassikası ilə
sintezdə təqdim edən yaradıcı
nəsilnümayəndələrindənAqşin

Əlizadənin “Cəngi”sini dinlədik.
Milli musiqi ənənələrinə əsas-
lanan bəstəkarın bu əsəri sa-
yəsində biz şux, oynaq, döyüş
ruhluəsərləruhumuzuyenidən
zəfərnotunaköklədik.
PyotrÇaykovskinin4nömrəli

“Noktürn”ünü violonçel və sim-
lialətlərorkestriüçünişlənmiş
variantda Əməkdar artistAlek-
sey Miltıxın (violonçel) solistli-
yi ilə dinlədik.  N.Paqanininin
“Moisey Misirdə” operasının
motivləri əsasında variasiyaları
daalqışladıq.
J.Turinanın “Buğa döyüşçü-

sününduası”kimitərcüməolu-
nan(“LaOraciondeltorero”)və
ispan ruhunun, buğa döyüşçü-
sünün hiss və həyəcanlarının
geniş  ifadə olunduğu əsər də
dinləyicinihəyəcanlandırabildi.
Riqqətlənən duyğulara Maks

Bruxun İsveç xalqmelodiyaları
əsasında yazdığı “Serenada”sı
sığalçəkdi.
Konsertin son əsəri isə öl-

məzFikrətƏmirovyaradıcılığı-
nınmükəmməlnümunələrindən
biri – “Nizami” simfoniyasının
finalıoldu.Beləcə,Üzeyirfesti-
valında “Nizami ili”nində ruhu-
nuhissetdik.Dahimütəfəkkirin
böyükbəstəkarınyaradıcılığına
təsirinin nəticəsi olan bu əzə-
mətli əsərin sədaları altında
həm ümumiləşmiş Nizami ob-
razı, həm də xalqımızın ölməz
bədiivəmusiqilivarlığıözünün
növbətitəntənəsiniyaşadı...

Hə mi də Nİ ZA Mİ QI ZI

Gürcü jurnalist, bloger və tədqiqatçıların 
azad olunmuş ərazilərə səfəri 

Gür cüs tan dan olan bir qrup jur-
na list, blo ger və el mi təd qi qat çı-
nın Azər bay ca nın iş ğal dan azad 
edil miş tor paq la rı na sə fə ri təş kil 
olu nub.

Səfərdən öncə qonaqlar Bakıda
Azərbaycan Prezidentinin köməkçi-
si–PrezidentiAdministrasiyasıXari-
cisiyasətməsələlərişöbəsininmüdiri
HikmətHacıyevləgörüşüblər.
“Regional mövzularda dostcası-

na və geniş fikirmübadiləsi apardıq.
GürcüdostlarŞərqiZəngəzurvəQa-
rabağiqtisadibölgələrini,ocümlədən
Şuşa vəAğdamı da ziyarət edəcək-
lər”,–deyəH.Hacıyevgörüşbarədə
“Twitter”səhifəsindəqeydedib.
Sentyabrın21-dənümayəndəheyə-

tiFüzulivəCəbrayılrayonlarındaolub.
Qonaqlarazadolunmuşərazilərdəmi-
natəmizləmə əməliyyatlarının gedişi,
ermənilərin işğalmüddətində törətdik-
ləridağıntılarladatanışolublar.
Gürcüstanlı heyət səfər çərçivəsin-

dəCəbrayılşəhərqəbiristanlığınada
başçəkib,buradadağıdılmışqəbirlər,
ermənivandalizmininizləri iləfotovə
videoçəkilişləraparıblar.

“Baş verənləri, real vəziyyəti gör-
mək üçün buraya gəlmişəm. Qazıl-
mış, dağıdılmış məzarları gördüm.
Bilmirəm, bunu necə adlandırmaq
olar.Bunuhansı xalqedər?Təəssü-
ratlarımçoxdəhşətlidir.AmmaAllaha
şükür ki,Azərbaycan öz torpaqlarını
qaytardı. İnanıramki,Azərbaycanbu
əraziləri yenidən quracaq. Göz yaş-
ları iləburadanqovulanqaçqınlaröz
yurdlarınaqayıdacaqlar.Azərbaycana
sülhvəçiçəklənməarzulayırıq”,–de-
yəblogerMelisaGeladzebildirib.
Qonaqlarişğalzamanıermənilərtə-

rəfindəndağıdılmışXudafərinkəndin-
dədəolublar,tarixiXudafərinkörpüsü
önündəxatirəfotosuçəkdiriblər.

Gənc Tamaşaçılar Teatrı 
“Zəfər yolu” ilə festivala qatılacaq
Xə bər ver-
di yi miz ki mi, 
Mə də niy yət 
Na zir li yi və 
“Teat ro.az” 
sə nət por-
ta lı nın bir gə 
elan et di yi 
“4.4 Qı sa Ta-
ma şa lar Fes-
ti va lı”na əsər qə bu lu da vam edir. Fes ti val 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin də şan lı Zə fə ri mi zə həsr olu nub.

AzərbaycanDövlətGəncTamaşaçılarTeatrıfesti-
valda“Zəfəryolu”tamaşasıiləiştirakedəcək.Səhnə
əsərininquruluşçurejissoruİsaƏsədov,rejissoras-
sistentiRahibAxundov,səsrejissoruZaurRəşidov,
işıq üzrə rəssamı Vadim Kuskovdur. Əsas rollarda
ƏməkdarartistGülərNəbiyeva,aktyorAnarSeyful-
layevvəbaşqalarıçıxışedəcək.
Tamaşada hadisələr döyüş meydanında cərəyan

etmir. 44 günlük müharibə ölkəmizdə və dünyanın
hər yerində yaşayan azərbaycanlıların beynində,
ürəklərində, yaşantılarında baş verən hadisələrə
münasibətdə göstərilir. Ön cəbhədə gedən gərgin
döyüşlərqələbəyəhərgünbiraddımdahayaxınlaş-
dıqcaarxacəbhədəqürurlaizlənir.Ölkənintaleyüklü
dönəmindənümayişetdirilənhəmrəyliyimiztamaşa-
nınanaxəttinitəşkiledir.

Sent yab rın 20-də M.Ma qo-
ma yev adı na Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya-
sı nın Ka me ra və or qan mu si-
qi si za lın da “Gənc lə rə dəs tək” 
la yi hə si iş ti rak çı la rı nın “Üze yir 
sə nə ti nin gənc lik sə da la rı” 
ad lı kon ser ti ke çi ril di.

Üzeyir Hacıbəyli XIII Bey-
nəlxalq Musiqi Festivalı çərçi-
vəsində gerçəkləşən gecədə
PrezidentAdministrasiyası Hu-
manitar siyasət, diaspor, mul-
tikulturalizm və dini məsələlər
şöbəsinin müdiri Fərəh Əliye-
va,mədəniyyətnazirininbirinci
müavini Elnur Əliyev, nazirliyin
İncəsənət şöbəsininmüdiriFə-
rəh Acalova, Üzeyir Hacıbəyli
adına Bakı MusiqiAkademiya-
sınınprorektoruYeganəAxun-
dova,medianümayəndələri və
musiqisevərləriştirakedirdi.
Konsertdən öncə çıxış edən

mədəniyyət nazirinin birinci
müavini Elnur Əliyev qeyd etdi
ki, bu il bir sıraəlamətdar gün-
lərləzəngindir:“Birneçəgündən

sonra şanlı Zəfər qazandığımız
Vətənmüharibəsininbaşlanma-
sının bir ili tamam olur. Üzeyir
HacıbəyliXIIIBeynəlxalqMusiqi
Festivalınınaçılışkonsertinimə-

dəniyyətpaytaxtımızŞuşaşəhə-
rində keçirdik. Keçən il bu vaxt
xəyalımıza belə gətirməzdik ki,
bu hadisə baş verəcək. Şükür-
lər olsun ki,Ali BaşKomandan
İlhamƏliyevinqətiyyətlisiyasəti,
liderliyisayəsindəOrdumuztor-
paqlarımızıişğaldanazadetdi”.
Builkifestivalınözəlliyindənda-

nışanElnurƏliyevbildirdiki,mu-
siqibayramında ideyalarını real-
laşdırmaqistəyəngənclərəgeniş
yerayrılıb:“Festivalçərçivəsində
ilk dəfə olaraq “Üzeyir sənətinin
gənclik sədaları” adı altında ye-
niproqramtəqdimolunurvəbu,
gənclərəböyüksəhnədəözlərini
nümayişetdirməyəşansyaradır.
BöyükbəstəkarımızÜzeyirHacı-
bəylidəəsasdiqqətinigənclərin

yetişdirilməsinə vermişdi. Bizlər
dəbuənənələridavametdirməli-
yik.ÇünkiAzərbaycanıngələcəyi
peşəkargənclərinsəviyyəsindən
asılıolacaq”.

Sonra səhnə musiqiçilərə
verildi. İlk olaraq Aynurə Ab-
dullayeva (piano) və Ümidə
Abbasova (violin) gənc bəstə-
kar Yusif Abbasovun violin və
pianoüçün“Zəfərsüitası”əsə-
riniifaetdilər.
Tamaşaçıları yüksək əhvala

kökləyən proqram Fikrət Əmi-
rovun fortepiano üçün “On iki
miniatür”ündənbiri–“Ovda”ilə
davametdi.ÜzeyirHacıbəylinin
“Sevgili canan” romansınıFati-
məƏliyevanınpianodasəslən-
dirməsi tamaşaçılar tərəfindən
alqışlarlaqarşılandı.
F.Əmirovun “Azərbaycan el-

ləri”,TofiqBakıxanovun “Sirto”,
Elmira Nəzirovanın fortepiano
üçün iki prelüd, Niyazinin “Ar-

zu”,AzərDadaşovunfortepiano
üçünkonsertpyesləri– “Atma-
calar”, Lalə Əhmədovanın for-
tepiano üçün “Şur” naxışları”
pyesi, Adil Bəbirovun “Prelüd-

skertso” vəYuri Hubayın “Kar-
men-fantaziya” əsərləri musiqi
gecəsinəəlavərəngqatdı.
Proqramın digər musiqi-

li qonaqları Xanım Quluzadə
(piano), Teymur Kazımov (vo-
kal), Surə Rüfət (violin), Hida-
yət Sadıqbəyli (piano), Nərgiz
Kəngərli (piano) və Cəlal Kəri-
movun(vokal)daifalarıkonser-
ti izləyənlərəxoşanlaryaşatdı.
Konsert proqramına Nuranə
Əliyeva (piano), LaləƏhmədo-
va(piano)vəSevdaCəbrayılo-
vanın(qanun)çıxışlarıiləyekun
vuruldu. Solistləri Dilarə Kəri-
mova, Svetlana Əhmədova və
Arzu Səfərova (hər üçü piano)
müşayiətedirdilər.

NURƏDDİN

“Üzeyir sənətinin gənclik sədaları”

İlklərin  ifa  səhnəsi
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əvvəli səh. 1-də
Festivalın rəsmi açılış nitqini

edənAzərbaycan Respublikası
nınmədəniyyətnaziriAnarKəri
movmusiqimizin təntənəli günü
münasibətiləhərkəsitəbriketdi.
Ötən ilpandemiyasəbəbindən

təxirə düşən bu festivalın musi
qisevərlər tərəfindən səbirsizliklə
gözlənildiyini bildirən nazir qeyd
etdiki,ÜzeyirHacıbəylininyaradı
cılıqirsi,musiqimirasıxalqımızın
dəyərlixəzinəsidirvəmusiqisevər
ləronunyaratdığıbənzərsizəsər
lərihərzamansevəsevədinləyir
və yaşadırlar. Nazir bu il davam
edən pandemiyaya, müəyyən
məhdudiyyətlərə baxmayaraq,
qüvvədə olan qaydalar çərçivə
sində bu festivalın keçirilməsinə
nail olduqlarını vəbundanməm
nunluq duyduqlarını dilə gətirdi.
Vurğulandı ki, 13cü dəfə təşkil
edilənbufestivalböyükənənənin
davamı, Üzeyir irsinə ümumxalq
sevgisininnümunəsidir.AnarKə

rimovdiqqətəçatdırdıki,1995ci
ildə ulu öndər Heydər Əliyevin
təşəbbüsüilədahibəstəkarındo
ğum günü – 18 sentyabrın Milli
Musiqi Günü kimi təsis edilməsi
eynizamandaÜzeyirHacıbəyliyə
xalqsevgisinintəntənəsiidi.
Ü.Hacıbəylinin Azərbaycan

musiqisinin klassikAvropamusi
qisiiləuzlaşmasına,sintezinənail
olaraq dünyada tanınmasında
müstəsna yeri olduğunu deyən
nazir bəstəkarın misilsiz xidmət
lərinindavamıkimimusiqisənəti
mizinkeyfiyyətcəyenimərhələyə
qalxdığını vurğuladı. Üzeyir irsi
nindaimtəbliğolunmasıvəbizə
miras əsərlərinin yaşadılıb yeni
nəsillərə ötürülməsinin vacibliyini
qeydedənnatiqbəstəkarınadını
daşıyan festivalın məqsədlərin
dənbirinindəbuolduğunudedi.
Builki festivalın məxsusi önə

mindən sözaçanAnarKərimov
bildirdiki,bizhərzamanbufes
tivalıdahibəstəkarınboyabaşa

çatdığıŞuşaşəhərindəkeçirmə
yiarzulamışıqvəuzun illərürə
yimizdəbaşqaldıranbuistəyimi
zinreallaşmasıüçünduaetmişik.
2020ci ildəAli Baş Komandan
İlhamƏliyevin rəhbərliyi iləmü
zəfərAzərbaycanOrdusuQara
bağımızı, doğmaŞuşamızı bizə
qaytardı: “Xoşbəxtik ki,bu festi
valınsevincinihalhazırdaŞuşa
dadayaşayırıq.Bizsevinirikki,
doğma Şuşamıza mədəniyyəti
miz, Azərbaycan kimliyi qayıdır
vəbuartıqdönülməzprosesdir.
Sevindiricihaldırki,cənabPrezi
dentimiztərəfindənbərpaedilən
Şuşamızdabuil“Xarıbülbül”Mu
siqiFestivalı,VaqifPoeziyaGün
lərivənəhayət,ÜzeyirHacıbəyli
festivalının da bir konserti keçi
rildi. Beləcə, bütün dünyaya bu
torpaqlarınəslsahiblərininkimlər
olduğunu və Şuşanın Azərbay
canmədəniyyətinin beşiyi oldu
ğunubirdahagöstərdik”.
Nazirbuilkifestivalındigərözəl

liyi kimi ölkə başçısı tərəfindən
elan olunan “NizamiGəncəvi İli”
münasibətilə şairin irsinə geniş
yerverildiyinidədiqqətəçatdırdı.
Qeydetdiki,festivalkonsertlərin
dəgörkəmlibəstəkarlarımızınNi
zamiirsindən,onunfəlsəfəsindən
ilhamlanaraq yaratdıqları ölməz
əsərlərdətəqdimolunacaq.
Həmçininvurğulandıki,festiva

lıfərqləndirəndahabirxüsusiyyət
öz ideyalarını reallaşdırmaq istə
yəngənclərədiqqətayrılmasıdır.

Festival proqramı çərçivəsində
tanınmışmusiqiçilərləyanaşıon
ların yaradıcılığına, ifalarına, de
bütlərədəyerveriləcək.
Anar Kərimov cari festivalla

bağlıilklərdənbirikimibuilABŞ
daÜzeyirHacıbəyliyəhəsrolun
muş beynəlxalq bəstəkarlıq mü

sabiqəsinin keçirilməsindən də
bəhsetdi.Bildirdi ki,dahibəstə
karınirsininplagiatdanqorunma
sıvəgeniştəbliğolunmasıməq
sədilə keçirilən müsabiqədə 26
ölkədən 50 bəstəkar iştirak edib
vəbumüsabiqəninqalakonserti
vətəltifolunmamərasimidəfesti
valproqramınadaxiledilib.
Çıxışını “Üzeyir Hacıbəylinin

rəhbərliyi altında Azərbaycanda
millibəstəkarlıqməktəbiyaranıb,
yeninəsilmusiqiçiləronunəsər
lərindən, yaradıcılığından təsir

lənərək formalaşıb. Bumənada
ÜzeyirHacıbəylinəinkikeçmişin,
eləcə də sabahın musiqiçisidir
və onun yaradıcılığı dünyamu
siqi irsinin ayrılmaz parçasıdır.
İllərsonradabuölməzmusiqinin
sədasınıeşidəcəkvəondanqü
rur duyacağıq.Necə ki, biz indi

Azərbaycan xalqı olaraq zəngin
mədəniyyətimizləqürurduyuruq,
eləcədəölməzÜzeyirHacıbəy
liəsərlərindəndəqürurduyurvə
duyacağıq.NəqədərkiAzərbay
can xalqı var, o qədər dəAzər
baycan mədəniyyəti və Üzeyir
Hacıbəyli musiqisi var olacaq”
sözləriilətamamlayannazirfes
tivalınişinəuğurlararzuladı.
Sonrasözmusiqiçilərəverildi.

ÜzeyirHacıbəyliadınaAzərbay
canDövlətSimfonikOrkestrinin
müşayiəti (bədii rəhbər və diri

jor – Xalq artisti RaufAbdulla
yev)iləkonsertproqramıtəqdim
olundu. Qocaman maestronun
idarəsiiləorkestrinifaetdiyimu
siqi inciləri ruhumuzun səsinə
çevrilib filarmoniya salonunda
pərvazlandı.
İlkolaraqÜzeyirHacıbəylinin

“Koroğlu” operasından “Uvertü
ra”səsləndirildi.Salonəzəmətli
musiqininsədalarıaltındacəng
ruhuna, qalib ovqata kökləndi.
Orkestrnotdannotakeçidetdik
cəgözlərönündəazadQaraba
ğımız, nazlıŞuşamız, qalib əs
gərimiz,yaralarısarılıb,yenidən
qurulanyurdyerlərimiz–Ağda
mımız,Füzulimiz,Cəbrayılımız,
Zəngilanımız, Qubadlımız, Kəl
bəcərimiz,Laçınımızcanlanırdı.
Buqürurqarışıqmübarizhiss

lərin yerini ölməz Fikrət Əmiro
vun“Şur”simfonikmuğamıtutdu.
Bənzərsizmuğamnümunələrinin
dünyəvi klassik musiqi ilə sinte
zindənyaranan“Şur”zərrəzərrə
ruhumuza səpələnib, duyğuları
mızaözünüifadəazadlığıverdik
cəFikrətƏmirovtəkrarsızlığıye
nidənöztəsdiqinitapdı.
Sonra şəxsiyyəti kimi yaradı

cılığıdabənzərsizolanArifMə
likovunmusiqiincilərindənbirini
– “Fortepiano və orkestr üçün
konsert”inidinlədik.Xalqartisti,
pianoçuMuradAdıgözəlzadənin
yüksək peşəkar ifa maneraları
sayəsində çoxçalarlı musiqinin
bütün ladlarında bir daha Arif
Məlikovsənətininqüdrətinətəs
limolduq...

HəmidəNİZAMİQIZI

Azərbaycan musiqisinin əbədi günəşi 
Bölgələrdə “Üzeyir musiqi günü”

Azərbaycanprofessionalmusiqisənətinin
banisiÜzeyirHacıbəylinindünyayagəl
diyi18sentyabrtarixiölkəmizdəənənəvi
olaraqMilliMusiqiGünü(“Üzeyirmusiqi
günü”)kimiqeydedilir.Bumünasibətlə
bölgələrdəfəaliyyətgöstərənmədəniyyət
müəssisələrindətədbirlərkeçirilib.

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarə
si Sumqayıt şəhər Bülbül adına 2 nömrəli
Uşaq incəsənət məktəbində keçirilən kon
sertdəməktəbinmüəllimlərindən ibarətxor
kollektiviÜzeyirbəyin“Arşınmalalan”ope
rettasındankompozisiyaifaedib.Sumqayıt
şəhərF.Əmirovadına5nömrəliUşaqmusi
qiməktəbində keçirilən tədbirdə isə böyük
bəstəkarın “Koroğlu” operasından “Uvertü
ra”, “Leyli vəMəcnun” operasından “Şəbi
hicran”xoruvəs.əsərlərisəsləndirilib.
Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsinin

Göygöl rayonu üzrə nümayəndəliyinin və
Göygöl “Gənclər evi”nin birgə təşkilatçılığı
ilə Heydər Əliyev parkında yerləşən “Ya
şıl teatr”da “Azərbaycanmusiqisinin tacı –
ÜzeyirHacıbəyli”adlıtədbirgerçəkləşib.
AğdaşRegionalMədəniyyət İdarəsiHa

bilƏliyevadınaAğdaşşəhərUşaqmusiqi
məktəbindəkeçiriləntədbirdəregionalida
rənin rəisi Səxavət Məmmədov və rayon
İcra Hakimiyyətinin məsul işçisi Möhlüd
Hacıxanovvəbaşqaqonaqlariştirakedib.
Musiqi məktəbi müəllim və şagirdlərinin,
xorkollektivinin,xalqçalğıalətləriansamb
lı və incəsənət ustalarının ifasındaÜzeyir
bəyin ölməz musiqiləri səsləndirilib, səh
nəciklər nümayiş etdirilib.ArifMəmmədov
adınaGöyçayşəhərUşaqmusiqiməktəbi,
Zərdab rayonUşaq incəsənətməktəbi və
rayon Mədəniyyət Mərkəzində əlamətdar
günləbağlıtədbirlərkeçirilib.

Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi
Sabirabad rayon Mədəniyyət Mərkəzi tə
rəfindən əlamətdar günmünasibətilə təşkil
ediləntədbirdərayonİcraHakimiyyətibaş
çısının birinci müavini Həsən Həsənov və
regionalidarəninrəisiFəridQurbanzadəçı
xışedərəkÜzeyirHacıbəylininhəyatvəya
radıcılığındandanışıblar.
Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarə

si Kürdəmir rayon Mədəniyyət Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə rayon TarixDiyarşünaslıq
Muzeyində“ÜzeyirHacıbəyli–Azərbaycan
musiqisinintacıdır”adlıtədbirkeçirilib.Kür
dəmir rayon Heydər ƏliyevMərkəzi, İmişli
rayonMədəniyyətMərkəzivəXocavəndra
yonMədəniyyətevindədəmusiqimizinbay
ramıiləbağlıtədbirlərtəşkiledilib.
Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi

AğdamrayonXanŞuşinskiadınaUşaqmu
ğammusiqiməktəbininmüəllim və şagird
ləri rəngarəng musiqi proqramları ilə çıxış
ediblər. Eyni zamanda məktəbin kollektivi
tərəfindən paytaxtda Üzeyir Hacıbəylinin
EvMuzeyivəməzarıziyarətolunub.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Şəki
şəhər 4 nömrəli Uşaq musiqi məktəbində
“Üzeyir Musiqi Günü” adlı tədbir keçirilib.
Şəki şəhər 2 nömrəli Uşaqmusiqi məktə
bi,OğuzrayonMKSninBaşDaşağılkənd
kitabxana filialı və rayonTarixDiyarşünas
lıqMuzeyindədəMilliMusiqiGünüiləbağlı
rəngarəngtədbirlərtəşkiledilib.
İsmayıllıRegionalMədəniyyət İdarəsi İs

mayıllı rayon Heydər Əliyev Mərkəzində
“Üzeyirömrü”filminümayişolunub.Şama
xı Dövlət RəsmQalereyası, Qəbələ rayon
HeydərƏliyevMərkəzivərayonUşaqincə
sənətməktəbindədəmüxtəlifsəpkilitədbir
lərkeçirilib.

Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsi
N.Gəncəvi adına Masallı rayon Mədəniy
yət Mərkəzində konsert proqramı təqdim
olunub. Mərkəzin solistləri və instrumental
ansamblının ifasındamusiqinömrələrima
raqlaqarşılanıb.
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi

Ağstafa rayonMədəniyyətMərkəzinin təş
kilatçılığı iləkonsertproqramıkeçirilib.Da
hibəstəkarınməşhurəsərlərindənörnəklər
səsləndirilib.QazaxDövlətRəsmQalereya
sında“Musiqiruhunqidasıdır”başlığıaltın
dasərgitəşkilolunub.AğstafaşəhərH.Arif
adınaUşaqmusiqiməktəbi,rayonMKS,Qa
zaxrayonMədəniyyətMərkəzi,rayonMKS,
1 və 2 nömrəliUşaqmusiqiməktəbləri və
Tovuz rayonundakıUşaqmusiqiməktəblə
riəlamətdargünləbağlıtədbirlərkeçiriblər.
BiləsuvarRegionalMədəniyyətİdarəsiBi

ləsuvar şəhər Uşaq incəsənətməktəbində
keçirilən təbirdəMilliMusiqiGününün tari
xindənvəÜzeyirbəyinmusiqimizin inkişa
fınatöhfələrindənsözaçılıb.SalyanRayon
TarixDiyarşünaslıqMuzeyində“Musiqiöm
rünbəzəyidir”adlısərgitəşkilolunub.
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin

təşəbbüsü, F.Əmirov adına Gəncə Dövlət
Filarmoniyasının təşkilatçılığı ilə filarmoni
yanınhəyətindəümumşəhər konsert proq
ramıkeçirilib.Tədbirfilarmoniyanındirektor
əvəzi, Əməkdar artist Elçin Elçiyevin rəh
bərliyi ilə “Göygöl” Dövlət Mahnı və Rəqs
Ansamblının (bədii rəhbər –SahilQuliyev,
baletmeyster – Sənan Cavadov) ifasında
“Çahargahrəngi” iləbaşlayıb.Filarmoniya
nınsolisti,ƏməkdarartistKəmaləTağızadə
“Sənsiz”,SamirMəmmədov“Sevgilicanan”
romanslarını, Xəyal Əliyev isə “Qara göz”
mahnısını ifa ediblər. Gəncə şəhər Uşaq
incəsənətməktəbi,SamuxrayonMədəniy
yət Mərkəzi, Xocalı rayon Mədəniyyət evi
vəGoranboyrayonMərkəziKitabxanasının
UşaqşöbəsidəMilliMusiqiGünü iləbağlı
müxtəliftədbirlərtəşkilediblər.

N.MƏMMƏDLİ

Nizami yurdunda “Gəncəsənət” yarmarkası
əvvəli səh. 1-də
GəncəDövlətFilarmoniyasınınyaxınlığındakıUrbanMərkəzin

dəkeçirilənaçılışmərasimindəşəhərİcraHakimiyyətibaşçısının
müaviniKamranMəhərrəmov,GəncəRegionalMədəniyyət İda
rəsininrəisiVasifCənnətov,MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəni
İrsinQorunması, İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətiGəncə
Regional İdarəsinin rəisi HəsənMirzəyev,millət vəkilləriMüşfiq
CəfərovvəPərvinKərimzadə,TürkiyəninGəncədəkibaşkonsulu
ZekiÖztürk,“Cavadxan”fondununbirincivitseprezidentiMüza
dilHəsənov,şəhərziyalılarıvə ictimaiyyətnümayəndələri iştirak
ediblər.
Dövləthimnisəsləndirildikdənsonraölkəmizinərazibütövlüyü

uğrundacanındankeçənşəhidlərimizinəzizxatirəsibirdəqiqəlik
sükutlayadolunub.
Çıxışlardaqeydedilibki,Gəncətarixənmədəniyyətbeşiyihe

sabolunub.Buradahələqədimdövrlərdənxeylisaydasənətkar
lar fəaliyyət göstərib,müxtəlif sənətkarlıq və incəsənət növləri
inkişafedib.HazırdaGəncəşəhərivəümumilikdəqərbregionun
daincəsənətvəsənətkarlıqnümunələrininsatışsərgiməkanının
olmaması bu sahəyə olanmarağın azalmasına gətirib çıxarıb.
Bunagörədə tədbiringələcəkdəmütəmadi şəkildəkeçirilməsi
planlaşdırılır.
GəncəDövlətDramTeatrınınqocamansəhnəustası,Xalqartis

tiAlimMəmmədovNizamiGəncəvininobrazındatədbiriştirakçıla
rınısalamlayaraqdahimütəfəkkirinhikmətlifikirlərinitəqdimedib.
Daha sonra F.Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının

muğamüçlüyü(bədiirəhbər–ƏməkdarartistElçinElçiyev)və
GəncəDövlətKameraOrkestri kvartetinin (dirijor–Xalqartisti
RafaelBayramov)ifasındamusiqinömrələrisəsləndirilib.
YarmarkadaGəncəşəhəri,Qəbələ,Tovuz,Şəmkirrayonlarında

yaşayan70dənçoxsənətkarvəhəvəskaryaradıcışəxsinmüxtə
lifrəngkarlıqörnəkləri,əlişləri,həmçininGəncəninmətbəxnümu
nələritəqdimolunub.

Vətən qəhrəmanlarına sayğı 
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsiQubarayonMKSnin
AmsarkəndkitabxanasınınəməkdaşlarıoxucularlabirgəQu
banınŞəhidlərxiyabanınıziyarətediblər.MKSninQorxmazo
bakəndkitabxanafilialınınəməkdaşlarıVətənmüharibəsi
iştirakçısı,ehtiyatdaolankapitanSəlimİlyasovlagörüşüb.

Ağdaş Regional
Mədəniyyət İdarəsi
Ağdaş Rayon Tarix
DiyarşünaslıqMuzeyi
ninəməkdaşlarıVətən
müharibəsi şəhidləri
Xəyalİdrisov,Məhəm
məd Osmanov, Nihat
Kərimli, Elnur Əhmə
dovvəYusifNəbiyevin
ailələrinəbaşçəkiblər.
ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsininəhatəetdiyiQaxrayonu

nunmədəniyyət işçiləri II Qarabağmüharibəsi şəhidlərinin əziz
xatirəsini yadetməküçün rayondakıŞəhidlər xiyabanını ziyarət
ediblər.Zaqatala rayonMKSninəməkdaşları isəVətənmühari
bəsiqaziləriiləgörüşüblər.
BiləsuvarRegionalMədəniyyətİdarəsiBiləsuvarrayonAranlı

vəZəhmətabadkəndkitabxanasınınəməkdaşlarıVətənmühari
bəsişəhidiMəhəmmədƏmənovunailəsinəbaşçəkiblər.
AğstafaRegional

Mədəniyyətİda
rəsiAğstafarayon
MKSninəməkdaşları
Həsənsukəndində
Vətənmüharibəsi
şəhidlərininxatirəsinə
salınmışbulaqkomp
leksiniziyarətediblər.
AğstafaRayonTarix
DiyarşünaslıqMuze
yininəməkdaşlarıVətənmüharibəsişəhidiMahmudƏhmədovun
EvMuzeyinəbaşçəkiblər.
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsiGoranboyrayonMədəniy

yətMərkəzininBorsunlukəndvəQazanbulaqqəsəbəMədəniy
yətevinintəşkilatçılığıiləİkinciQarabağmüharibəsişəhidiCa
hangirQurbanovunevindəşəhidvəqaziailələriilə“Şəhidlərimizi
tanıyaqvətanıdaq”adlıgörüşkeçirilib.

Sentyabrın19daÜzeyirHacı
bəyliadınaBakıMusiqiAka
demiyasında“Balet–ömrüm
mənim”filminümayişolunub.
Görkəmlibaletmeyster,Xalq
artistiRəfiqəAxundovanın
90illiyinəhəsrolunanekran
əsərininnümayişiXIIIÜzeyir
HacıbəyliBeynəlxalqMusiqi
Festivalıçərçivəsindəreallaşıb.

MədəniyyətNazirliyininsifarişi
ilə “Dublyaj” studiyasındaçəkil
mişsənədlifilminssenarimüəlli
fiRayaAbbasova,rejissoruGü
lərTokgözdür.
Filmin nümayişindən əvvəl

mədəniyyət nazirinin birinci
müaviniElnurƏliyevçıxışedə
rək Rəfiqə Axundovanın Azər
baycanmədəniyyətinin inkişafı
naverdiyitöhfələrdənsözaçıb.

Bildirib ki, sənətkar dünya və
Azərbaycan balet sənətinin bir
çox nümunələrində mürəkkəb
partiyalarıböyükuğurlaifaedə
rək geniş tamaşaçı rəğbəti qa
zanıb. RəfiqəAxundovanın hə

yatyoldaşı,XalqartistiMaqsud
Məmmədovlabirgəquruluşver
diyi dahiAzərbaycan bəstəkarı
Qara Qarayevin “Yeddi gözəl”
və“İldırımlıyollarla”baletləriən
nüfuzlu teatr səhnələrini bəzə

yəngözəlsənətəsərinəçevrilib.
Ssenari müəllifi, musiqişünas

Raya Abbasova filmin çəkiliş
prosesizamanımaraqlıhadisə
lərhaqqındadanışıb.Qeydedib
ki,ekranəsərindəAzərbaycanın
və Rusiyanın tanınmış mədə
niyyət və incəsənət xadimləri,
ocümlədənSSRİXalqartistləri
Yuri Qriqoroviç, Vladimir Vasil
yev,MixailLavrovski,Vyaçeslav
Qordeyev, SSRİ Xalq rəssa
mıTahir Salahov,Xalq yazıçısı
Anar,XalqartistləriFidanQası
mova, Rauf Abdullayev, Fərəc
Qarayev və başqaları Rəfiqə
AxundovavəMaqsudMəmmə
dovhaqqındafikirlərinibölüşüb
lər.
Sonra ekran əsəri nümayiş

olunub.
LaləAZƏRİ

Bakı payızının musiqili baharı

“Balet – ömrüm mənim” sənədli filmi nümayiş olunub
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Sentyabrın18-dəilkdəfəŞu-
şadaMilliMusiqiGünüqeyd
edilibvəÜzeyirHacıbəyliXIII
BeynəlxalqMusiqiFestivalının
ilkkonsertikeçirilib.

Tədbirdə iştirak edən nüma
yəndə heyəti əvvəlcə Üzeyir
Hacıbəyli,XurşudbanuNatəvan
vəBülbülün1992ci ildəŞuşa
nınişğalızamanıermənivanda
lizmininqurbanıolmuşvətarix
də “güllələnmiş heykəllər” kimi
qalacaq büstlərinin önünə gül
dəstələriqoyublar.
PrezidentİlhamƏliyevhələillər

öncəqeydetmişdiki,ərazibütöv
lüyümüzbərpaedildikdən sonra
Üzeyir bəyin, Natəvanın, Bülbü
lünbüstləriŞuşayaqaytarılacaq.
AzərbaycanPrezidentinin sözlə
ri Vətən müharibəsindən sonra,
2021ci ilin yanvarında reallığa
çevrildi.Dahişəxsiyyətlərinbüst
ləriŞuşadayenidənbuqədimşə
hərəgələnqonaqlarısalamlayır.
Sonra qonaqlarBülbülün ye

ni bərpa olunmuş evmuzeyini
ziyarət edib, Natəvan bulağına
başçəkiblər.

Musiqi bayramı Üzeyir Ha
cıbəylinin heykəlinin yenidən
ucaldıldığıparkdakeçirilib.
Xatırladaq ki, 1985ci ildə

Üzeyir Hacıbəylinin 100 illik

yubileyi münasibətilə Şuşada
bəstəkarınheykəliucaldılmışdı.
Abidə1992ci ildəerməni van
dalizminəməruzqalaraqməhv
edilib.Prezident İlhamƏliyevin
tapşırığına uyğun olaraq bəs
təkarın yeni heykəli hazırlanıb.
HeydərƏliyevFondunundəstə
yiiləbürüncdənhazırlananhey
kəl Şuşa şəhərində öz əvvəlki
yerindəucaldılıb.
TədbiriaçanPrezidentinŞu

şa rayonunda xüsusi nüma
yəndəsiAydınKərimov bildirib
ki, ulu öndər Heydər Əliyevin
fərmanı ilə 1995ci ildən qeyd
olunanMilliMusiqiGünü bu il
Ali Baş Komandan İlham Əli
yevin dəmir iradəsi və müzəf
fər Ordumuzun rəşadəti sayə
sində işğaldan azad edilmiş
Şuşada keçirilir: “Bu tədbirin
xüsusiəhəmiyyətivar.MilliMu
siqi Günümüz vaxtilə erməni

vandallarınındağıtdığıvəbu il
avqustun 29da Prezidentimi
ziniştirakıiləaçılışıolanÜzeyir
bəyin heykəli qarşısında təşkil
olunub. Digər maraqlı məqam

ondan ibarətdir ki, bu gün çı
xışedəcəkFikrətƏmirovadına
MahnıvəRəqsAnsamblı85 il
əvvəl dahi bəstəkar tərəfindən
yaradılıb”.
Qeydolunubki,Birinci vitse

prezident Mehriban xanım Əli
yevanınrəhbərliketdiyiHeydər
Əliyev Fondunun Şuşada icra
etdiyi genişmiqyaslı restavrasi
ya işləriçərçivəsindəölkəəhə
miyyətli tariximədəniyyət abi
dələri yüksək səviyyədə bərpa
olunur.
Tədbirdə çıxış edən mədə

niyyət nazirinin birinci müavini
Vaqif Əliyev azad Şuşada ilk
dəfəMilliMusiqiGünününqeyd
olunmasınıntarixihadisəoldu
ğunuvurğulayıb.Bildiribki,Şu
şadailkdəfəqeydolunanMilli
MusiqiGünündədahibəstəka
rın adını daşıyan festivalın da
ilk konserti keçirilir. Nazirin bi

rincimüaviniŞuşanınAzərbay
can mədəniyyətinin paytaxtı
olaraqbundansonradabirçox
tədbirlərəevsahibliyiedəcəyini
vurğulayıb.

Azərbaycanın Rusiyadakı
səfiri, Xalq artisti Polad Bül
büloğlu Şuşaya yeni həyatın
qayıtdığını deyib. O, bu gözəl
məkandaVaqifPoeziyaGünlə
rinin, “Xarıbülbül” Musiqi Fes
tivalının keçirildiyini, tarixi və
mədəniabidələrinbərpaedildi
yinisöyləyib.
Çıxışlardan sonra Fikrət

Əmirov adına Mahnı və Rəqs
Ansamblı Xalq çalğı alətləri
orkestrinin (dirijor – Xalq artis
ti Ağaverdi Paşayev) ifasında
Üzeyir Hacıbəyli, Vasif Adıgö
zəlov, Süleyman Ələsgərov və
başqa bəstəkarların əsərləri
səsləndirilib.XalqartistiMənsur
İbrahimov, Əməkdar artistlər
Qoçaq Əsgərov, Anar Şuşalı,
Nərgiz Kərimova,ArzuƏliyeva
vədigərifaçılarmillimusiqisə
nətimizinbənzərsiznümunələri
nitəqdimediblər.

Azad Şuşada ilk – Milli Musiqi Günü

Azərbaycanla Türkiyə arasında mədəniyyət 
üzrə birgə tədbirlər planı hazırlanır

BuilinmartındaAnkaradaAzərbaycanlaTürkiyəarasın-
daMədəniyyətüzrəbirgəkomissiyanıniclasındamüzaki-
rəolunanməsələlərədairtədbirlərplanınınhazırlanması
yekunlaşmaqdadır.

Bu barədəAzərbaycanınmədəniyyət naziriAnar Kərimovun
sentyabrın16daÖzbəkistanınXivəşəhərindəTÜRKSOYDaimi
Şurasının iclası çərçivəsində Türkiyəninmədəniyyət və turizm
naziriMehmetNuriErsoyiləgörüşündəfikirmübadiləsiaparılıb.
Söhbət zamanı nazirAnar KərimovunTürkiyəyə vəTürkiyə

mədəniyyətvəturizmnazirininmüaviniAhmetMisbahDemirca
nınrəhbərliketdiyinümayəndəheyətininölkəmizəsəfərlərindən
sözaçılıb,ortaqlayihələrvəmədəniyyətsahəsindəbirgəfəaliy
yətinvəəməkdaşlığınperspektivlərimüzakirəedilib.İncəsənət,
muzey, kitabxana, mədəni irs kimi sahələrdə davamlı işlərin
aparılmasınınvacibliyiqeydolunub.
AnarKərimovikitərəfiqardaşlıqmünasibətlərininbütünsahə

lərdə uğurla inkişaf etdiyini qeyd edib,mədəniyyət sahəsində
əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsindən məmnunluğunu
ifadəedib.Nazirvurğulayıbki,AzərbaycanTürkiyəmünasibət
ləribütüntürkdövlətləriüçünörnəkolmalıdır.
Nazir türkiyəli həmkarınaAzərbaycanın işğaldanazadolun

muşərazilərindəaparılanyenidənqurmavəbərpaişləribarədə
məlumatverib.
ÖlkələrimizarasındaTürkƏməkdaşlıqvəKoordinasiyaAgent

liyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsindəmədəni irsin qorunması, tarixi
abidələrinbərpasıistiqamətindədəmünasibətləringenişlənmə
sindənməmnunluqifadəedilib.
AnarKərimovcariilin610oktyabrtarixindəMədəniyyətNa

zirliyinintəşkilatçılığıiləVIIBakıBeynəlxalqKitabSərgiYarmar
kasınınkeçiriləcəyinidiqqətəçatdırıb,sərgiyarmarkadaTürki
yədənnümayəndələrinvənəşriyyatlarındaiştirakınınnəzərdə
tutulduğubildirilib.
HəmçiningörüşdəTürkiyədə“YunusƏmrəİli”vəAzərbaycan

da “NizamiGəncəvi İli” çərçivəsindəhəyata keçirilən layihələr
vəgələcəkdəbirgətəşkiliplanlaşdırılantədbirlərbarədəmüza
kirələraparılıb.

Macarıstan ölkəmizlə 
əməkdaşlıqda maraqlıdır

İki ölkənin qədim şəhərləri Şuşa və Vesprem 
mədəni əlaqələrin yeni məkanları ola bilər

MədəniyyətnaziriAnarKərimovsentyabrın16-daÖzbəkista-
nınXivəşəhərindəkeçirilənTÜRKSOYDaimiŞurasınıniclası
çərçivəsindəMacarıstanınxariciişlərvəticarətnaziriPeterSi-
yartoilədəgörüşüb.TürkŞurasındamüşahidəçiüzvolanMa-
carıstanınnaziriiclasdafəxriqonaqstatusundaiştirakedib.

MacarıstaniləAzərbaycanarasındaəməkdaşlığıntarixindən
sözaçanAnarKərimovAzərbaycanRespublikasınınPrezidenti
İlhamƏliyevinbuəlaqələrininkişafınaxüsusiəhəmiyyətverdiyi
nibildirib.NazirhəmçininErmənistanın30iləyaxınişğalaltında
saxladığıAzərbaycanərazilərindəxalqımızaməxsusmədəniirs
nümunələrinivandalizməməruzqoyduğunu,mənimsədiyini,ha
zırdaişğaldanazadolunmuşərazilərdəbərpavəyenidənqurma
işlərininhəyatakeçirildiyinideyib.
NazirMacarıstanınAzərbaycanınərazibütövlüyünüdəstəklə

məsiniyüksəkqiymətləndirərək, mövcudəməkdaşlığıngeniş
ləndirilməsiüçünəlverişlipotensialınolduğunuqeydedib.
PeterSiyartoölkəsininLiviyada,İraqdavədigərölkələrdəabi

dələrinbərpasındaiştirakınıdiqqətəçatdıraraqAzərbaycanıniş
ğaldanazadedilmiştorpaqlarındadabuistiqamətdəfəaliyyətdə
maraqlıolduqlarınıbildirib.
O,Şuşanın2023cü ildə“TürkDünyasınınMədəniyyətPay

taxtı” elan edilməsi ilə bağlı təşəbbüsü alqışlayaraqMacarıs
tanın qədim Vesprem şəhərinin də 2023cü ildə “Avropanın
Mədəniyyət Paytaxtı” olacağını bildirib. Bu zəmində qarşılıqlı
tədbirlərinkeçirilməsibarədəfikirmübadiləsiaparılıb.
SöhbətzamanıişğaldanazadolunmuşərazilərəAzərbaycanın

dəvətetdiyiUNESCOmissiyasıiləbağlıməsələyədətoxunulub.
Görüşdə həmçinin humanitar sahədə əməkdaşlıq çərçivə

sində Macarıstanda Azərbaycan dilinin tədris olunmasından
sözaçılıbvəbununlaəlaqədarAzərbaycantərəfindənmüvafiq
dəstəyingöstəriləcəyivurğulanıb, ikiölkəningəncləri,yaradıcı
şəxsləriarasındaəlaqələringenişləndirilməsi,qarşılıqlısəfərlə
rintəşkiliməsələlərimüzakirəedilib.

AzərbaycanRespublikası
NazirlərKabinetinin2
avqust2001-ciiltarixli
132nömrəliQərarıilə

6308tarixvəmədəniyyət
abidəsidövlətmühafizəsinə
götürülüb.

Mədəniyyət Nazirliyi yanında
MədəniİrsinQorunmasıİnkişafı
və Bərpası üzrə Dövlət Xidmə
tindən verilən məlumata görə,
tarixvəmədəniyyətabidələrinin
pasportlaşdırılmasıvəmühafizə
zonalarının müəyyənləşdirilmə
si istiqamətində ardıcıl tədbirlər
həyatakeçirilir.
2021ci ildə 110 tarixmədə

niyyət abidəsinin pasportu ha
zırlanaraqtəsdiqedilib.Sonillər
ümumilikdə 368 tarixi abidənin
pasportlarıhazırlanıb.
Pasportlaşdırılan abidələrdən

15i işğaldan azad edilmiş əra
zilərdəki tarixmemarlıq nümu
nələridir. Həmin pasportlar hələ

işğal dövründə arxiv mate
rialları, tarixisənədlər, foto
larvəinternetresurslarıhe
sabınaərsəyəgəlib.
Pasportlarıhazırlananta

rixmemarlıqabidələriŞuşa
şəhərində yerləşən Yuxarı
Gövhər ağa,AşağıGövhər
ağa və Saatlı məscidlə
ri, Xan qızı Natəvanın evi,
Mehmandarovların malika
nə kompleksi, Hacıqulla
rınmalikanəsi, Əsəd bəyin
mülkü, Ağa Qəhrəman Mirsi
yaboğlununkarvansarası,Şirin
su hamamı, Ağdam şəhərində
QutluMusaoğlu türbəsi,Cümə
məscidi, Kəlbəcər rayonunda
GəncəsərvəXudavəngmonas
tırları, Laçın rayonunda Malik

ƏjdərtürbəsivəXocavəndrayo
nundayerləşənAmarasmonas
tırıdır.
Abidələrin mühafizə zonala

rının müəyyənləşdirilməsi üzrə
243 layihə hazırlanıb. Mühafi
zə zonaları müəyyən edilərkən
müvafiqolaraqlayihələrrayon

şəhər icra hakimiyyətləri,
Azərbaycan Respublikası
nınŞəhərsalmavəArxitek
tura Komitəsi və İqtisadiy
yatNazirliyiyanındaƏmlak
Məsələləri Dövlət Xidməti
ilə razılaşdırılır və  Mədə
niİrsinQorunması,İnkişafı
vəBərpasıüzrəDövlətXid
mətitərəfindəntəsdiqlənir.
Cariilüçünpasportlaşma

üzrə155,mühafizəzonala
rının müəyyənləşdirilməsi

üzrə108layihəninhazırlanması
nəzərdətutulur.Burayaişğaldan
azadedilmişərazilərdəyerləşən
42 tarixmədəniyyət abidəsinin
pasportunun hazırlanması və
10abidəninmühafizəzonasının
müəyyənləşdirilməsidədaxildir.

Həmidə Məmmədquluzadənin Ev-Muzeyində görüş 
AMEA-nınvitse-prezidenti,
MilliMəclisindeputatı,akade-
mikİsaHəbibbəyliAğcabədi
rayonununKəhrizlikəndində
görkəmliAzərbaycanyazıçısı
vəictimaixadimiCəlilMəm-
mədquluzadəninömür-gün
yoldaşıvətaleortağıHəmidə
MəmmədquluzadəninEv-Mu-
zeyindəolub,muzeyinkollektivi
vəkəndsakinləriiləgörüşüb.

Evmuzeyi tanınmış ziyalı
xanım Həmidə Məmmədqulu
zadəninmənsubolduğuocağa
– Cavanşirlər nəslinə məxsus
tarixi binada yerləşir. Bina Hə
midə xanımın vəfatından son
ra əvvəlcə orta məktəb, sonra
musiqi məktəbi kimi fəaliyyət
göstərib, 2005ci ildən Ağca
bədi Rayon TarixDiyarşünas
lıq Muzeyinin filialı statusunda
Həmidə Məmmədquluzadənin
EvMuzeyinə çevrilib. Direktor
Zeynəb Quliyeva qonağa ev
muzeyinin fondu və ekspozisi
yasıbarədəməlumatverib.

Muzeydə Həmidə xanımın
atası, dövrünün tanınmış tarixi
şəxslərindən olan Əhməd bəy
Cavanşirin (18281903) tərcü
meyihalsənədləri,nadirfotola
rı nümayiş etdirilir, əlyazmaları
qorunub saxlanılır. Cəlil Məm
mədquluzadəninhəyatvəyara
dıcılığına,ailəüzvlərinədairki
tablar, fotolar,məktublar, xatirə
əşyaları eksponatlar sırasında
xüsusiyertutur.

Muzeydə Həmidə xanım
Məmmədquluzadəninxatirəəş
yaları,zövqlətoxunmuşəlişlə
ri, şəkillər, məktublar nümayiş
etdirilir. Burada həmçinin Kəh
rizlikəndinintarixinədairmate
riallarvar.
İsaHəbibbəylimuzeyinəmək

daşları,rayonunmədəniyyətişçi
ləri və kənd camaatı qarşısında
CəlilMəmmədquluzadəvəHəmi
də xanım Məmmədquluzadənin

münasibətləri, onların övladları,
nəslin davamının sonrakı taleyi
ilə əlaqədar çıxış edib, suallara
cavabverib.
Sonra akademik Ağcabədi

Regional Mədəniyyət İdarəsi
ninrəisiQalibHəsənovlabirlik
dəmuzeydəkixatirəotaqlarıvə
eksponatlarla tanış olub, bəzi
tövsiyələrini və arzularını bildi
rib,muzeyin rəy kitabına təəs
sürat və ürək sözlərini yazıb.
AlimsonillərdəCəlilMəmməd
quluzadəvəmüasirlərihaqqın
daçapolunmuşkitablarıevmu
zeyinəhədiyyəedib.
Sonra akademik İsa Həbib

bəyliregionalidarəninrəisiQalib
HəsənovvəKəhrizli kəndbələ
diyyəsininsədriRayisMəhərrə
mov ilə birlikdəKəhrizli qəbiris
tanlığına gedərək Əhməd bəy
Cavanşirin, Cəlil Məmmədqulu
zadənin qardaşı, Səttarxan və
Xiyabanihərəkatınınfəaliştirak
çısıƏləkbərMəmmədquluzadə
nin(18721922)vədigərşəxslə
rinməzarlarınıziyarətediblər.

“Qala” qoruğunda Rusiya xalqlarının mədəniyyət festivalı 
“Qala”DövlətTarix-EtnoqrafiyaQoruğun-
daaçıqsəmaaltındaRusiyaxalqlarının
mədəniyyətfestivalıkeçirilib.“Dilmədə-
niyyətlərimozaikası”adlıfestivalBakıda
RusEvi(RusiyaİnformasiyavəMədəniyyət
Mərkəzi)tərəfindəntəşkiledilib.

KonsertproqramındaAzərbaycanınrusic
masınınnümayəndələrivəmusiqikollektivlə
ri–“İqray,qarmon”ansamblı,tataricmasının
“Tuqan Tel” ansamblı və azərbaycanlı rəq
qas Fərid Kazakov, ləzgi icmasının “Suvar”
ansamblı və solist CəvahirAbdulova iştirak
ediblər. Festivalda “Naxış” kollektivinin və

“Davam” gənclər hərəkatı nümayəndələri
nin–“Xarıbülbül”kollektivininifasındaAzər
baycanxalqmusiqisivərəqsləriifaedilib.
BakıCazFestivalının iştirakçısı–Mosk

vadangələn“JazzduSoleil”musiqiqrupu
vəkollektivinsolistiAnnaKaşina festivalın
xüsusiqonaqlarıolub.
Festivala gələnlər Rusiyanın müxtəlif

xalqlarınınmədəniyyətiilətanışolub,yara
dıcı kollektivlərin çıxışlarını izləyiblər. Milli
azlıqlarözetniksimalarınıqoruyaraqümu
miAzərbaycanmədəniyyətinəöztöhfələrini
verir, onu zənginləşdirir və eyni zamanda
ondanbəhrələnirlər.

Festivalın aparıcısı beynəlxalq musiqi
libədii layihələrin müəllifi və təşkilatçısı,
müəllifmahnılarıfestivallarınınlaureatıVə
faMəmmədovaolub.

Tarixi abidələrin pasportları hazırlanıb, mühafizə zonaları müəyyən edilib
Pasportlaşdırılan abidələrdən 15-i işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşir

Regionlardan qısa xəbərlər
AğstafaRegionalMədəniyyət İdarəsiTovuz rayonHeydər

ƏliyevMərkəzininvəTovuzrayonMKSninbirgətəşkilatçılığı
ilə“Əsrinmüqaviləsi–minilliyəhesablanmışaddım”mövzu
sundadəyirmimasakeçirilib.
QazaxrayonHeydərƏliyevMərkəzi,MədəniyyətMərkəzivə

MKSninE.HüseynovadınaMərkəziKitabxanası21sentyabr
–BeynəlxalqSülhGünüiləəlaqədartədbirlərtəşkilediblər.
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsiQubarayonMKSnin

Növdünkəndkitabxanafilialıtərəfindənaçıqhavadakitabxa
nanınfondunayenidaxilolmuşkitablarıntəqdimatıkeçirilib.
AğdaşRegionalMədəniyyət İdarəsi, “ARB”, “ARBGünəş”

və“EL”telekanallarınınbirgəlayihəsiolan“Sözünsehri”şeir
müsabiqəsininilkçəkilişlərinəbaşlanılıb.
AğdaşrayonMərkəziKitabxanasınınoxuzalındaşairCa

birHəsənovun“Baxdalıncagedənömrün”kitabınıntəqdimatı
keçirilib.TədbirdəregionalidarəninrəisiSəxavətMəmmədov,
şairinqələmdostları,bədiiqiraətustalarıiştirakediblər.
ZərdabrayonMərkəziKitabxanasınıntəşkilatçılığıilə“Gələ

cəyimizibirlikdədüşünək,narkomaniyayayoxdeyək!”mövzu
sundatədbirtəşkiledilib.Həmçinin“Dinimiz,mənəviyyatımız”
başlığıaltındaDiniQurumlarlaİşüzrəDövlətKomitəsininki
tabxanayahədiyyəetdiyinəşrlərintəqdimatıkeçirilib.
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Milli Musiqi Günündə 
Üzeyir Hacıbəylinin məzarı önündə

“Bu gün Üzeyir bəyin və Şuşadan olan digər görkəmli 
mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin ruhları şaddır”

AzərbaycanprofessionalmusiqisənətininbanisiÜzeyir
Hacıbəylinin(1885-1948)dünyayagəldiyi18sentyabrtarixi
ölkəmizdəənənəviolaraqMilliMusiqiGünü(“Üzeyirmusi-
qigünü”)kimiqeydedilir.

Mədəniyyət tariximizin bu
əlamətdar gününün tədbirlər
silsiləsi ənənəvi olaraq Fəxri
xiyabandadahibəstəkarınmə
zarınınziyarətolunmasıiləbaş
landı.
Mərasimdəmədəniyyətnaziri

AnarKərimov,AzərbaycanBəs
təkarlar İttifaqının sədri, Xalq
artisti Firəngiz Əlizadə, Bakı
MusiqiAkademiyasınınrektoru,

Xalq artisti Fərhad Bədəlbəy
li, Azərbaycan Milli Konserva
toriyasının rektoru, Xalq artisti
Siyavuş Kərimi, Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq
yazıçısıAnar,AzərbaycanDöv
lət Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetinin rektoru Ceyran
Mahmudova,mədəniyyətvəin
cəsənətxadimləri,musiqisevər
ləriştirakedirdilər.

Mədəniyyət naziri Anar Kə
rimov mərasimə toplaşanları
MilliMusiqiGünümünasibətilə
təbrikedərəkbildirdiki,bugün
mədəniyyətimizin ən əlamət
dar günlərindən biridir: “Ya
dınızdadırsa, keçən il burada
çıxış edərkən söylədik ki, ən
böyük arzumuz bu günü Şu
şamızda keçirməkdir. Şükür
lər olsun ki, biz bu günü gör
dük.Ali Baş Komandanımızın
rəhbərliyi iləOrdumuzŞuşanı
düşməndənazadetdi.Bugün
ÜzeyirbəyinvəŞuşadanolan
digər görkəmli mədəniyyət və
incəsənət xadimlərinin ruhla
rı şaddır.Mənbir dahaVətən
müharibəsində canlarından
keçən şəhidlərimizə Allahdan
rəhmət,qazilərimizəşəfadilə
yirəm.Musiqi bayramınızmü
barəkolsun”.

AzərbaycanBəstəkarlar İttifa
qının sədri, Xalq artisti Firəngiz
Əlizadə çıxışında Üzeyir Hacı
bəylinin musiqi dahisi kimi mə
dəniyyəttariximizdərolunuqeyd
edərəkonuŞərqinMotsartıad
landırdı.Söylədi ki,nəqədərki

Azərbaycanxalqıvar,dahibəs
təkarınölməzirsihərzamanya
şayacaq.
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı

MusiqiAkademiyasınınrektoru,
Xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli
vəAzərbaycan Milli Konserva

toriyasının rektoru, Xalq artisti
Siyavuş Kərimi də dahi bəstə
karın ölməz irsindən söz açdı
lar,Milli Musiqi Gününün azad
Şuşayaqayıtdığınıvurğuladılar.
ÇıxışlardansonraAzərbaycan

DövlətXorKapellası (bədii rəh
bər – Xalq artisti Gülbacı İma
nova) heyətinin ifasında Üzeyir
Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”
operasından “Şəbihicran”kom
pozisiyasısəsləndirildi.
Daha sonra mərasim iştirak

çıları Fəxri xiyabanda uyuyan
Azərbaycanmusiqisininkorifey
lərindən Qara Qarayev, Fikrət
Əmirov, Bülbül, Rəşid Behbu
dov, Niyazi və Müslüm Maqo
mayevinməzarlarınıziyarətet
dilər.
Mərasim iştirakçıları ümum

milli lider, mədəniyyətimizin
böyük hamisi, 1995ci ildə im
zaladığı fərmanla mədəniyyət
təqvimimizəMilli Musiqi Günü
nübəxşetmişHeydərƏliyevin
və görkəmli oftalmoloq alim,
akademikZərifəxanımƏliyeva
nınxatirəsinidəehtiramlaana
raqməzarları üzərinə tər çiçək
dəstələridüzdülər.

NURƏDDİN

Konservatoriyada musiqi bayramı
18sentyabr–MilliMusiqiGünününnövbətiənənəvitədbiri
AzərbaycanMilliKonservatoriyasındakeçirildi.MilliKonser-
vatoriyanınhəyətindəmusiqibayramımünasibətiləkonsert
proqramıtəqdimolundu.

Əvvəlcətədrisocağınınrektoru,XalqartistiSiyavuşKərimiçı
xışedərəkÜzeyirHacıbəylininadıiləbağlıolanMilliMusiqiGü
nününönəmindən, dahi bəstəkarın yaradıcılığından,Azərbay
canmusiqisinin inkişafında xidmətlərindən danışdı. Bildirdi ki,
builmusiqibayramıölkəmizdəxüsusiabhavada,Qələbəruhu
iləqeydolunur,ÜzeyirbəyinəsərləriŞuşadasəslənir.
MədəniyyətnaziriAnarKərimovhərilənənəviolaraqMilliMu

siqiGünündəaçılışıkeçirilənÜzeyirHacıbəyliBeynəlxalqMusi
qiFestivalınınölkəmizin,mədəniyyətimizindünyadatanıdılma
sındaəhəmiyyətinivurğuladı.Qeydetdiki,MilliMusiqiGünüvə
Üzeyir bəyinadınıdaşıyan festivalın ilk konserti bugünonun
doğmaşəhərində, azadŞuşada keçirilir. Festivalın konsertləri
Ağdamda,Gəncədədətəşkilediləcək.

“ArtıqbizŞuşada–mədəniyyətimizinpaytaxtında“Xarıbülbül”
MusiqiFestivalınıvəVaqifPoeziyaGünlərinikeçirmişik.Gələn
ildənÜzeyirHacıbəyliBeynəlxalqMusiqiFestivalınındaböyük
birhissəsiniŞuşadakeçirəcəyik.Beləliklə,Azərbaycanmədə
niyyətini,ÜzeyirHacıbəylimirasınıvəölməzəsərlərinibirdaha
dünyayatəqdimedəcəyik”,–deyəAnarKərimovvurğuladı.
Nazir çıxışının sonunda bir daha bütünmusiqisevərləri əla

mətdargünmünasibətilətəbriketdi.
BakıMusiqiAkademiyasınınrektoru,XalqartistiFərhadBədəl

bəyliçıxışındaÜzeyirHacıbəylininmusiqisininhərzamanbizimlə
olduğunuvurğuladı.Bildirdiki,Azərbaycanmusiqisininbusəviy
yəyəgəlibçatmasıonundühasınınməhsuludur.Üzeyirbəyhər
yerdəvarvəonunəsərlərihərzamanseviləsevilədinlənilir.
Sonramusiqiproqramıtəqdimedildi.AzərbaycanMilliKonser

vatoriyasıXalqçalğıalətləriorkestrininmüşayiətiiləƏməkdarar
tistTəyyarBayramov,xanəndələrRəvanəƏmiraslanovavəAy
tənMəhərrəmovanınifasında“Qarabağşikəstəsi”səsləndirildi.

Üzeyir bəyin ocağında musiqili görüş
ÜzeyirHacıbəylinindoğumgünündə(18sentyabr)bəstəkarın
ev-muzeyindəMilliMusiqiGünümünasibətilətədbirkeçirilib.

Qonaqlarısalamlayanmuzeyindirektoru,Xalqartisti,bəstəkar
SərdarFərəcovMilliMusiqiGünününəhəmiyyətindənsözaçıb.
Sənətşünasalim,Əməkdar incəsənətxadimi,professorZiyad

xanƏliyevAzərbaycanbəstəkarlıqməktəbininbanisiÜzeyirHacı
bəyliiləbağlıfikirlərinibölüşüb.ƏməkdarrəssamYaşarSəmədov
Üzeyirbəyəhəsretdiyiyenirəsməsərinimuzeyəhədiyyəedib.
TədbirinmusiqilihissəsindəG.Şaroyevadına35nömrəliMusi

qiməktəbininfortepianomüəllimiDürdanəAxundovanınrəhbərliyi
iləhəminməktəbinşagirdiŞirinƏmiraslanovavəBakıMusiqiAka
demiyasınınnIIkurstələbəsiFidanƏlişovanınifalarındapianoda
“LeylivəMəcnun”operasındanmüqəddiməvəIIpərdəyəgirişsəs
ləndirilib.MusiqişünasvokalistSevincİbrahimova“Arşınmalalan”
operettasındanGülçöhrəninariyasını,“Koroğlu”operasındanNiga
rınariyasını,bəstəkarınyarımçıqqalmış“Firuzə”operasındanFiru
zəninariyasını,habeləbəstəkarƏdiləHüseynzadənin“Vəslinhə
vəsi”romansını,AğabacıRzayevanın“Könlüm”mahnısınıifaedib.
Sonda dünya şöhrətli pianoçu, pedaqoq, FransaAli Musiqi

AkademiyasınındirektoruAdiləƏliyevaSərdarFərəcovunVə
tənmüharibəsindəki Qələbəmizə həsr olunan “Cıdır düzündə
bayram” əsərini ifa edib. Tədbirdən sonra qonaqlar muzeyin
ekspozisiyazallarıilətanışolublar.

Mədəniyyətimizin bayramına çevrilən gün

AzərbaycanMusiqiMə-
dəniyyətiDövlətMuzeyi
ÜzeyirHacıbəyliadına
BakıMusiqiAkademiyası

(BMA)iləbirgə18sentyabr–
MilliMusiqiGünümünasibətilə
tədbirkeçirdi.

Sentyabrın 17də gerçəkləşən
tədbiri muzeyin direktoru, Əmək
dar mədəniyyət işçisi Alla Bay
ramova açaraq ümummilli lider
HeydərƏliyevinmüvafiqfərmanı
naəsasənelanolunanMilliMusi
qi Gününün əhəmiyyətindən söz
açdı. Bildirdi ki, böyük bəstəkar
Üzeyirbəyindoğumgününüsim
vollaşdıran musiqimizin bayramı
münasibətilə ölkəmizdə hər il sil
silətədbirlərkeçirilir.
Muzeyin direktoru daha sonra

dahibəstəkarÜzeyirHacıbəylinin
yaradıcılığındansözaçdı.Diqqə
təçatdırdıki,Azərbaycanprofes
sional musiqisinin banisi Üzeyir
bəybənzərsizəsərləriiləmillimu
siqimədəniyyətimizin yoluna işıq
salıb.Onungələcək inkişafyolla
rını müəyyən edib: “O, bəstəkar,

musiqişünas, yazıçı, publisist, ic
timaixadim,eynizamandamüsəl
manŞərqində ilkoperanınbanisi
kimi tanınan sənətkardır. Məhz
onun fədakar əməyi nəticəsində
Azərbaycan milli opera sənətinin
tarixi 113 il bundan öncə tama

şaya qoyu
lan “Leyli
və Məcnun”
operası ilə
b a ş l a n d ı .
25 yanvar
1908ci ildə
Bakıda Ta
ğıyev teat
rında oy
n a n ı l a n
tamaşanın
dirijoru Əb
d ü r r ə h i m

bəy Haqverdiyev, rejissoru Hü
seynƏrəblinskiolub.Məcnunro
lundaölməzsənətkarHüseynqulu
Sarabski,LeylirolundaisəƏbdür
rəhimFərəcovçıxışediblər”.
Çıxışdan sonra muzeyin Qə

dim musiqi alətləri ansamblının
müşayiəti ilə Xalq artisti Teyyub
Aslanov, Əməkdar artist Nuriy
yəHüseynova, BakıMusiqiAka
demiyasının müəllimləri Nərgiz
Kəngərli,Liliyaİmanova,Məryəm
Yusifova və tələbələrin iştirakı ilə
konsertproqramıtəqdimedildi.
Tədbir çərçivəsində muzeyin

kolleksiyalarındangörkəmlibəstə
karlarÜzeyirHacıbəylivəMüslüm
Maqomayevin həyat və yaradıcı
lıq yolunu əks etdirən videoçarx
nümayişolundu.

Savalan FƏRƏCOV

Sentyabrın18-dəMilliMu-
siqiGünününəsastən-
tənəlitədbiriBakıMusiqi
Akademiyasınınqarşı-

sında–ÜzeyirHacıbəylinin
heykəliönündəkeçirildi.

Tədbirdə mədəniyyət nazi
ri Anar Kərimov, nazirin birin
ci müavini Elnur Əliyev, nazir
müavini Sevda Məmmədəliye
va, Azərbaycan Bəstəkarlar İt
tifaqının sədri, Xalq artisti Fi
rəngiz Əlizadə, Bakı Musiqi
Akademiyasının rektoru, Xalq
artisti FərhadBədəlbəyli,Azər
baycan Milli Konservatoriyası
nınrektoru,XalqartistiSiyavuş
Kərim, Üzeyir Hacıbəylinin Ev
Muzeyinindirektoru,Xalqartisti
SərdarFərəcov,mədəniyyətvə
incəsənət xadimləri, musiqise
vərləriştirakedirdilər.
Mərasimdəçıxışedənmədə

niyyət naziri Anar Kərimov bil
dirdiki,ənənəyəsadiqqalaraq

MilliMusiqiGününüÜzeyirHa
cıbəyli adına BakıMusiqiAka
demiyasında da qeyd edirik:
“Bu il Bakı MusiqiAkademiya
sının yaradılmasının 100 ili ta
mamolur.Mənbumünasibətlə
burada çalışan bütün kollektivi
təbrik edirəm, onlara işlərində
uğurlararzulayıram”.
Nazir vurğuladı ki, ümummilli

liderHeydərƏliyevin1995ciildə
imzaladığı fərmanla hər il sent
yabrın18iölkəmizdəMilliMusiqi
Günükimiqeydolunur.BuilkiMilli
MusiqiGünüəvvəlkiillərdəkindən
fərqli keçirilir. 44 günlük Vətən
müharibəsindətorpaqlarımızdüş
məntapdağındanazadolunubvə
Üzeyirbəyinəsərləribugündoğ
maŞuşaşəhərindəsəslənir.
UluöndərHeydərƏliyevinmə

dəniyyətimizə, musiqimizə gös
tərdiyi diqqət və qayğının Pre
zident İlham Əliyev tərəfindən
davam etdirildiyini, eləcə də Bi
rincivitseprezidentMehribanxa

nımƏliyevanınmədəniyyətimizin
hamisikimimüstəsnafəaliyyətini
diqqətə çatdırannazir bildirdi ki,
məhzbununnəticəsiolaraqÜze
yirHacıbəylinin,onunəsərlərinin
yubileyi UNESCO səviyyəsində
qeydedilib.2009cu ildənetiba
rənHeydərƏliyevFonduMədə
niyyət Nazirliyi ilə birgə Üzeyir
Hacıbəyliadınafestivalkeçirir.
Üzeyir Hacıbəylinin Azər

baycan mədəniyyətində köklü
dönüş yaratmış sənətkar oldu
ğunuvurğulayanAnarKərimov
söylədiki,dahibəstəkarınqoy
duğu ənənələrə sadiq qalaraq
musiqimiziinkişafetdirməli,onu
yadtəsirlərdənqorumalıyıq.
2021ciilinölkəbaşçısıİlham

Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə
“NizamiGəncəviİli”elanedildiyi
nideyənnazirqeydetdiki,ənə
nəviolaraq18sentyabrda–Milli
MusiqiGünündəbaşlananÜze
yir Hacıbəyli BeynəlxalqMusiqi
FestivalındadaNizamiyə,onun

irsiiləbağlımusiqiəsərlərinəxü
susi yer ayrılacaq.Beləliklə, bu
festivalvasitəsiləikidahimizibir
arayagətirəcəyik.
Bakı Musiqi Akademiyasının

rektoru, Xalq artisti Fərhad Bə
dəlbəylidətəhsilocağının100il
likyubileyindənbəhsedərəksöy
lədiki,istərAzərbaycanmusiqisi,
istərsədəbualitəhsilocağıÜze
yirbəyinadı iləbağlıdır: “Üzeyir
HacıbəylininQaraQarayev,Fik
rətƏmirov,Niyazi,CahangirCa
hangirov,SoltanHacıbəyovkimi
tələbələriolub.Heçbirmüsəlman
ölkəsində belə bəstəkarlar və
musiqimədəniyyəti yoxdur.Ona
görə də biz mədəni sərvətimiz
olanmusiqiirsimizimütləqsaxla
malı,daimainkişafetdirməliyik”.
DahasonraMüdafiəNazirliyi

NümunəviHərbiOrkestrinin və
AzərbaycanDövlətXorKapella
sınınifasındamusiqinümunələ
ritəqdimolundu.

N.MƏMMƏDLİ

Bakı Dövlət Sirki orkestrinin konsert proqramı 
BakıDövlətSirkininorkestri18sentyabr–MilliMusiqiGünü
iləəlaqədarpaytaxtınZabitlərbağındakonsertproqramı
iləçıxışedib.

OrkestrAzərbaycanınpeşəkarmusiqisənətininbanisi,da
hibəstəkarÜzeyirHacıbəylinin“Oolmasın,buolsun”,“Arşın
malalan”vədigərəsərlərindənmusiqilərsəsləndirib.
Qeydedəkki,Üzeyirbəyindünyayagözaçdığı18sent

yabrtarixiümummilliliderHeydərƏliyevinmüvafiqfərmanı
ilə1995ciildənölkəmizdəMilliMusiqiGünükimiqeydolu
nur.Əlamətdargünmünasibətilərəngarəngtədbirlərkeçirilir.
Xatırladaq ki, uzun illərdən sonra bu il BakıDövlətSirki

orkestrheyətiniyenidənformalaşdırıb.Kollektivəistedadvə
bacarığıiləseçiləngənclərcəlbolunub.Orkestrsirkinproq
ramlarıiləyanaşı,səyyarkonsertlərdəverir.

Daha bir konsert YARAT 
Müasir İncəsənət Məkanında 

YARATMüasir
İncəsənət
Məkanında
MilliMusiqi
Gününəhəsr
olunmuşkon-
sertkeçirilib.

Tədbir mil
li musiqi və
rəqs dünya
sının irsini və

geniş diapazonunu, gözəlliyini və incəliyini özündə ehtiva
edib. Konsertdə milli musiqimizin zənginliyini əks etdirən
Azərbaycanklassikfonotekasımaraqlıretrospektivformada
təqdimolunub.
Konsertdənəvvəlmusiqişünas,AzərbaycanMilliKonser

vatoriyasınınBeynəlxalqəlaqələrşöbəsininmüdiri,sənətla
yihələrininkuratoruCahangirSəlimxanovçıxışedib.
Konsertdə “Amarok” musiqi qrupu, “Samur” Ləzgi Milli

Mərkəzininansamblı,“İz”qrupuvəmusiqiaxşamınındigər
iştirakçılarınınifalarıdinlənilib.

Dahi bəstəkarın ənənələrinə sadiq qalaraq...
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Vətənmüharibəmizin,2020-ci
ilin27sentyabrdabaşlananvə
biziqısazamandaşanlıZəfərə
yetirənİkinciQarabağsavaşı-

nın,möhtəşəmtarixinildönümünə
günlərqalır.

Bizi bir xalq olaraq illərdir gözlədiyi
miz səadətə, vüsala qovuşduran qəh
rəmanoğullarımızınitkiləri,ürəyimizdə
odyandırıbgedənyoxluqları iləbarış
maq çətin olsa da, yeganə təsəllimiz
azadVətəntorpağı,aydınVətənsəma
sıdır.
Onunda,Vətənibasılmazedəndö

yüş yoldaşlarının da əsas arzusu bu
idi:Qarabağınişğaldanazadolunması.
Məhzonlarıncanları,qanlarıbahasına
bizlərQarabağadlısevdamıza,eşqimi
zəqovuşduqvəqəlbimizdəsilinməziz
qoyan adlara sonsuz məhəbbət das
tanlarıyazmağabaşladıq...
İndi “Hadrut fatehi”ni,Vətənmühari

bəsi şəhidini, Xüsusi Təyinatlı Qüvvə
lərin əlahiddə gücə və zəkaya malik
kəşfiyyatçısı, rabitəçisi, baş gizir Ca
mal İsmayılovu tanımayanadamçətin
tapılar. Yaddaşımızda məğrur duruşu,
qəlbimizdə“Qızım,hərbçilərpensiyaya
çıxmaz,onlarşəhidolarlar”deyişiiləşı
rımaçanCamalıbudəfəhəmyenilməz
döyüşçü, həm bənzərsiz ata, həm də
mükəmməlhəyatyoldaşıkimiyadedə
cəyik.Zamanzamanbələdçilərimizqı
sa, lakinşərəfiömüryolundan faktlar,
ömürgün yoldaşı Fatimə İsmayılova
daneşitdiyimizkövrəkxatirələrolacaq.

Həyat
Vətənuğrundaşəhidolmağışərəfbi

lənlərdənbiri də o idi –CamalVidadi
oğlu İsmayılov. 1984cü il iyulun 7də
Neftçalanın Həsənabad qəsəbəsində
doğulmuşdu. Hərb sahəsinə hədsiz
marağıolduğundanözyolunudaartıq
müəyyən etmişdi. 2002ci ildə həqiqi
hərbixidmətəbaşlayırvədərinzəkası,
bacarığıiləqısamüddətdəhərbihissə
komandanlığının diqqətini çəkir. Be
ləliklə, zəka və gücünü bu istiqamətə
yönəldir,hərbçikimiqalıbxidmətinida
vametdirməyəqərarverir.XüsusiTə
yinatlıQüvvələrdəkəşfiyyatçı,başgizir

kimi fəaliyyətə başlayır. Ömrünün 18
ilini Vətənə şərəfə xidmətə həsr edir.
Onunsaysıztəlimlər,öncəbhədəməx
fiəməliyyatlardaiştirakıhəmişəuğurla
nəticələnir.2016cıilinApreldöyüşləri
nəqatılanvəxüsusişücaətiiləseçilən
Camalİsmayılovgöstərdiyiqəhrəman
lığagörətəltifedilib.
Haqqındadanışılanlardanaydınolur

ki,o,yalnızöncəbhədəxidmətəüstün
lük verib.Məhz buna görə də Bakıya
göndərilməsinə etiraz edərək ön cəb
həyəgetməkistədiyinideyibvə“Dost
larım müharibədə döyüşsün, mən isə
burada qalım? Mümkün deyil, bunu
özüməsığışdırabilmərəm”sözlərinidə
yazılımüraciətinəəlavəedib.
Hadrut qəsəbəsinin düşməndən

azad olunmasında adından söz et
dirib. Düşmənin rabitə vasitələrinə
qoşulmağa nail olub və ümumi ko
mandanlığın adından erməni hərbi
birləşmələrinəgeriçəkilməkəmrive
rib. Beləcə, düşmənin dilində onları
pusquyasalıb.Çünkio,rus,ermənivə
ingilisdillərinimükəmməlbilirdi.Təsa
düfideyilki,ovəsilahdaşlarıənağır
nöqtələrdə, vacib strateji əhəmiyyət
li ərazilərin alınmasında iştirak edib.
Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan şəhərləri
nin,Ərgünəşyüksəkliyinin,Hadrutqə
səbəsininazadolunmasında,eləcədə
Laçındəhlizinənəzarətedənyüksəkli
yinələkeçirilməsindəşücaətgöstərib.
Füzuli uğrunda gedən ölümdirim

savaşında yaralansa da, atəş altında
qalan döyüş yoldaşını, dostu – Vətən
müharibəsişəhidiKamilŞirinovuçıxa
raraq “Biz hələ qələbəni birlikdə bay
ramedəcəyik,ölməyə tələsmə”deyib.
Xarakterinəxasnikbinliyini,əzmini,hə
yatsevərliyini ən ümidsiz məqamlarda
daitirməyib.
Hər həmlədə, hər atışmada hər biri

birbölüyə,birhərbibirləşməyəbərabər
təcrübə və gücə malik silahdaşlarını
itirdikcədüşmənəolanqəzəbvənifrəti
birazdaartıbvə intiqamhissi iləson
nəfəsinədəkdöyüşüb.

Şəhadət
Camal İsmayılovun da daxil olduğu

XüsusiTəyinatlıQüvvələrin15nəfərlik
qrupununda iştirakı ilə ağır əməliyyat
başlayır. Oktyabrın 19da Qubadlı ra
yonu istiqamətindəstratejiəhəmiyyətə
malikmövqeləruğrundadöyüştapşırı
ğı verilir və qeyribərabər mücadilədə
yüzlərlə erməni hərbçisi, texnikası ilə
üzüzə dayanan Camal və silahdaş
ları əsl igidlik nümayiş etdirirlər. Son
döyüşündə – Laçın dəhlizinə nəzarət
edənyüksəkliyinalınmasında16nəfər
likdəstəsi iləbirlikdəsondamlaqanı
na qədər döyüşərək şəhidlik zirvəsinə
yüksəlir.

Oktyabrın 21də, anasının doğum
günündə doğma Neftçala şəhərində
dəfnolunur.
Ölkə başçısının müvafiq sərəncam

ları ilə “VətənMüharibəsiQəhrəmanı”
fəxri adı, “Vətən uğrunda”, “Cəbrayı
lın azad olunmasına görə”, “Füzulinin
azadolunmasınagörə”və“Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltifolunub.

Ölümsüzlük
İndi yer kövrək xatirələrin, həsrət

li şərqilərindir.Onlarıheçvaxt tərket
məyəcəkdoğma,bənzərsizxatirələrin.
Camal İsmayılovun həyat yoldaşı Fa
timəİsmayılovaonuxatırlayarkən,sa
dəcə, köks ötürdü, göz yaşlarını içinə
axıdıb, hıçqırıqlarını köksündə boğdu.

AxıCamal ondanməhzbelə etməsini
istəmişdi:“Songedişindəmənətapşır
dı ki, “Bu qapıdan necə çıxmışamsa,
uşaqların xatirəsində elə qalmağımı
istəyirəm. Ona görə mənə nəsə olsa,
uşaqlarıhüzryerinəburaxma.Mənədə
sözverki,ağlamayacaqsan.İstəyirsən
indi,yanımdaağla,mənöləndənsonra
yox.Heçkiminyanındagözyaşıtökmə.
Qızlarımadamənimşəhidliyimiağlaş
ma kimi göstərmə” dedi. Son gedişin
dəsübhsaat5inyarısıidi.Qızlarımız
ƏsmətvəƏsnadıçoxluöpdü,yatdıqla
rıyerdəcəsaçlarınıoxşadı,qoxladı.Bir
azkənardadayanıbhərikisinətamaşa
elədi, sonra yenədəöpdü.Sanki son
görüşolduğunubilirdi.

Camaluşaqlarınaatayox,dostidi.
Onlarlanəfəsalırvəsankiözüdəqay
ğısızuşağaçevrilirdi.Uşaqlarınabü
tünasudəvaxtınıhəsredirvəmütləq
nəisəöyrətməyəçalışırdı.Eləbiltələ
sirdivəonlaraillərsonragərəkolacaq
bilgiləridəverirdi.O,bizimxəzinəmiz
idi və o xəzinəni itirdik. Düşünürəm
ki,CamalbudünyayaçoxidivəAllah
onuözucaməqamınaapardı”.
Fatimə xanım deyir ki, onunla son

görüşümüz – sentyabrın 22si bizim
üçün əbədi xatirə, yaddaş yarasıdır:

“Camaluşaqlarıgecyatırmağımıistədi,
onlarla xeyli danışdı, oynadı, əyləndi.
Döyüşçantasınıyığdıvəhərqoyduğu
əşyanın izahını verdi. Xarici səfərləri
ninbirindəngətirdiyibirfosforluqələmi
çantasınaqoyarkənƏsmət“Ata,olaro
qələmini mənə verəsən” dedi. Camal
etirazelədi,buqələminonadöyüşlər
də lazım olacağını bildirdi. Sonra ani
susdu və “Qızım, qayıtsam, bu qələ
mi sənə gətirəcəm” dedi. O söz heç
vaxt qulağımdan getməyəcək. Zaman
keçdi,döyüşlərbaşladı,o,şəhidoldu,
müharibə bitdi və sonralar döyüş yol
daşları onun qalan əşyalarının yığıldı
ğı çantasını bizə gətirdilər. Təsəvvür
edirsiz, çantadan həmin qələm çıxdı.
Camal onu istifadə etməmişdi.Əsmə
tinürəyindənnələrkeçdi,birAllahbilir”.

Camal İsmayılovailəsininyanındaol
duğu son gecə hətta qızlarının saçını
hörüb:“Əsnadoaxşam“Ana,artıqatam
dasaçımızıhörəbilir”deyibsevindi.Ca
mal qızların uzunsaçlı olmasını istəyirdi
vədaimonlarınbaşınıdizləriüstünəalıb
saçlarını tumarlayırdı.Atası şəhid olan
dan sonra Əsnad yanayana “Ana, axı
ata indi saçlarımıhörməyi öyrənirdi.Bir
dəfəhördü,heçolmasa, iki dəfəhörər
di,mənrahatolardım”dedi.Həyatyolda
şıkimidədiqqətli,nəzakətli,sevgidolu.
Sevgisini,diqqətinidaimgöstərirvəbunu
uşaqlarınada təbliğedirdi. İndiuşaqları
onun qoyub getdiyi sevginimənə ötürə
bilirlər.Dünyayayüzdəfəgəlsəydimvə
şəhid olacağını bilsəydim, yenə Cama
lı seçər, onunla yollarımı birləşdirərdim.
Biz qısa ailəliyimizi hörmətlə, sevgi ilə,
xoş xatirələrlə doldurmuşuq və bunun
səbəbkarıCamal idi.O, indihamıüçün
qəhrəmandırsa, mənim üçün elə sağlı
ğında cəngavər, nümunə olmuşdu.Ca
maltarixifilmləriçoxsevirdivəhələdo
ğulmayanoğlumuzadaofilmlərdənad
seçmişdi. “Mənhissedirəmki,o,mənə
bənzəyəcək, qorxmaz olacaq, ona gö
rədəonaAlparslanadınıverəcəm,qoy
odacəngavər,qorxmaz,vətənsevərol
sun”deyirdi.İndioğlumuz,Alparslanımız
varvəmənonahərgün“Oğlum,atasəni
doğulmadan, görmədən də çox sevirdi”
deyəpıçıldayıram...”.

Həmidə NİZAMİQIZI

“Biz qələbəni birlikdə bayram edəcəyik...”

MənəviDəyərlərinTəbliğiFondunun
keçirdiyi(25iyun–25avqust)“Mənəvi
dəyərlərimizipaylaşaq”adlımüsabi-
qəyəmövzunundaimaktuallığınıvə
özümədoğmalığınınəzərəalıbmən
dəqoşulmuşdum.Müsabiqəsosial
şəbəkələrüzərindəntəşkiledilmişdi.
Sosialşəbəkədəfəalolmadığımdan
mənimüçünbumübarizəoqədər
dəasandeyildi.Ammamövzuməni
oqədərözünəbağlamışdıki,ikiay
ərzindəçoxişləritəxirəsalıbdiqqətimi
bumüsabiqəyəayırdım,sosialşəbəkə
səhifəmdəçoxlupaylaşımlarımoldu.

Müsabiqə bitdi və tezliklə xoş xəbər
aldım.Müsabiqədə2ciyerəlayiqgörül
dümvəbununüçünMənəviDəyərlərin
TəbliğiFondunatəşəkkürümübildirirəm.
Həmsöhbətim isəmüsabiqənin birin

cisi olan Fidan Nəsirlidir. O, Ağdamın
Qalayçılarkəndindədoğulub.Bərdəra
yonundaGənclərvəİdmanİdarəsində
başməsləhətçiişləyir.İndiyədəkmüxtə
lifmövzulubirçoxmüsabiqələrin təşki
lindəiştirakedib.Budəfəisəözünübir
müsabiqədəsınamaqqərarınagəlib.

– Mən özüm həmişə müsabiqələrin
təşkilindəiştiraketmişəm.AncaqMənə
viDəyərlərinTəbliğiFondununkeçirdiyi
bumüsabiqəməniözünəcəlbelədivə
özümüiştirakçılararasındahisselədim.

– Da ha çox və tən pər vər lik həş tə qi 
ilə pay la şım lar et mi si niz. 
– Bəli, mən vətənpərvərlik həştəqi

iləbeşpaylaşımetdim.Buvideoçarx
larıçəkməküçünBakıyagəldim.Şə
hidlərxiyabanına,İçərişəhərəgetdim.
Hər videoda gənclərimizə  mesajlar
verməyəçalışmışam.Millimənəvidə
yərlərimizi qoruyub, qürurla yaşatmaq
ilköncəbizgənclərinborcudur.Əngö
zəlmillimənəvidəyərimizvətənpərvər
likdir.Milli ruhunuhər zamanqoruyub
saxlayanAzərbaycan zənginmillimə
nəvi dəyərləri ilə dünya ölkələri ara
sındaözünəməxsusyertutur.Dəyərlər
bizimsərvətimizdir.Çünkibizibizedən
millimənəvi dəyərlərimizin ən gözəli,
ənvacibivətənpərvərlikdir.

– Ağ dam iş ğal edi lən də ne çə ya şı nız 
var dı?
–Ondamənim bir yaşım olub.Ata

anam, doğmalarım mənə Ağdamdan,
kəndimizdən,evimizdəndanışıblarhə
mişə. Mən də öz doğulduğum yurdu,
evimizi xəyalımda canlandırmışam və
onaqovuşmaqümidiiləyaşamışam.

– Xə yal la rı nız ger çək ol du. Ağ da ma, 
kən di ni zə ge də bi lər si niz...

–Birazərbaycanlı,qarabağlıgənclə
riolaraqindiyədəkbizbuarzuiləyaşa
mışıq,Allahaşükürlərolsun,biziistəyi
mizəçatdırdı.Özcanı,qanıbahasına
köksü yaralı Azərbaycanı bütövləş
dirən şəhidlərimizin ruhu qarşısında
baş əyir, qazilərimizə şəfa diləyirəm.
AliBaşKomandanımızbaşdaolmaqla
müzəfərOrdumuzvarolsun.Bundan
sonra isəazadQarabağımızuğrunda
yaşayacağıq. Onun çiçəklənməsi, in
kişafıüçünəlimizdəngələniedəcəyik.

– Gənc lər lə iş lə mək ne cə dir? Siz cə, 
bir gən cin uğur qa zan ma sı nın sir ri 
nə lər dir?
–Gənclərlə işləməkçoxməsuliyyət

lidir. Gərək özün nümunə olasan. Biz
gəncliyin vətənpərvər və vətəndaşlıq
ruhunda yetişməsi üçün çalışırıq. Bu
nunüçünmaarifəndiricitədbirlərhəyata
keçirir, müsabiqələr təşkil edirik. Mən
cə,birgəncinuğurqazanmasınınsirri
isə məqsədli və zəhmətkeş olmaqdır.

Azərbaycan gəncləri öz intellekti, sa
vadı, dünyagörüşü, xüsusi olaraq və
tənpərvərliyi ilə seçilir. Biz bunu düş
mən üzərindəki Zəfərimizlə də sübut
elədik. Vətənimizinmüxtəlif sahələrdə
uğur qazanmış gəncləri çoxdur. Bun
dan sonra gəncliyin üzərinə daha bö
yükməsuliyyətdüşür.Nəqədərki,biz
varıq,Azərbaycangənclərivar,heçkəs
Vətənimizin, doğma Qarabağımızın
üzərinəkölgədüşməsinəimkanvermə
məliyik.

– Bir az da gə lə cək ar zu la rı nız dan 
da nı şın...
– Əslində, biz ən böyük arzumuza

çatmışıq, Qarabağımız azaddır. Bun
dansonradaarzumazadQarabağımı
zınhərtərəfiinkişafıüçünçalışmaqdır.
Düşmən bizim inadımızı qıra bilmədi.
Biz ona  xalqımızın necə mərd oldu
ğunu sübut elədik. İndi bütün dünya
AzərbaycanOrdusunungücünə, onun
vətənpərvər, cəsur gəncliyinə həsəd
aparır.BugünmənimüçünAzərbaycan
gənciolmaqdanqürurluheçnəyoxdur.

Mina RƏŞİD

Saray qəsəbə Uşaq incəsənət 
məktəbinin direktoru vəfat edib

SumqayıtRegionalMədəniyyətİdarəsinintabeliyin-
dəkiAbşeronrayonSarayqəsəbəUşaqincəsənət
məktəbinindirektoruAnarNuriyevdünyasınıdəyişib.

AnarRamizoğluNuriyev1977ci ilnoyabrın17də
Sumqayıt şəhərində anadan olub. Əmək fəaliyyətinə
1995ciildəSumqayıtşəhər“Dostluq”Mədəniyyətevin
dəestradaansamblınınrəhbərikimibaşlayıb.2003cü
ildən Abşeron rayon Saray qəsəbə Uşaq incəsənət
məktəbindəNəzəriyyə şöbəsindəmüəllim, 2015ci il
dənisəhəminməktəbindirektoruvəzifəsindəçalışıb.
Allahrəhməteləsin.

“Zəfər dastanı” – 
onlayn şeir və mahnı müsabiqəsi

Ümumtəhsilməktəblərininşagirdlərivəməktəb-
dənkənartəhsilmüəssisələrinindərnəküzvləri
arasında“Zəfərdastanı”adlıonlaynrespublikaşeir
vəmahnımüsabiqəsikeçirilir.

TəhsilNazirliyinindəstəyi,GənclərinRespublikaBə
diiYaradıcılıqEvinintəşkilatçılığıiləkeçirilənmüsabiqə
ninməqsədiVətənmüharibəsindəxalqımızınqazandığı
möhtəşəmQələbənintarixiəhəmiyyətiniuşaqvəgənc
lərəaşılamaq,böyüməkdəolangəncnəsildəhərbivə
tənpərvərlik ruhunu təbliğ etmək, təhsilalanların nitq
mədəniyyətinə, bədii ifaçılığa, şeirə, incəsənətə olan
marağınıdahadaartırmaqvəonlarınyaradıcılıqbaca
rıqlarınıninkişafetməsinədəstəkolmaqdanibarətdir.
Sentyabrın20dəbaşlananmüsabiqənoyabrın6dək

davamedəcək.Müsabiqəiki(şeirvəmahnı)nominasi
yaüzrə2yaş(714,1520)qrupundakeçirilir.
Müsabiqənin qalibləri və fəal iştirakçılarGənclərin

Respublika Bədii Yaradıcılıq Evinin diplom və
sertifikatlarıilətəltifolunacaq.

Azərbaycandilininhərtə-
rəflitədqiqivətəbliğində
böyükəməyiolanalim-
lərimizdənbirdəakade-

mik,Əməkdarelmxadimi,
DövlətmükafatılaureatıAfad
Qurbanovdur.O,dilçiliyimiz-
dəözününelmiməktəbini
yaradanfədakartədqiqatçı-
lardandır.

Afad Məmməd oğlu Qurba
nov 10 yanvar 1929cu ildəQər
bi Azərbaycanda, Kalinino rayo
nunun (indiki Ermənistan ərazisi)
Qızıl Şəfəq kəndində hərbçi ailə
sindədünyayagözaçıb.Ortatəh
silini də doğma kəndlərində alır.
Məktəbli ikən istedadvəbacarığı
ilə diqqəti cəlb edir. 19411945
ci illər müharibəsində kadr qıtlığı
üzündən16yaşlıAfadQızılŞəfəq
yeddiillikməktəbinindirektorutəyin
edilir. Eyni zamanda müəllim kimi
fəaliyyət göstərən Afad Qurbanov
1946cıildəarxacəbhədəkifədakar
əməyinəgörəIIDünyamüharibəsi
ninveteranımedalı ilə təltifolunur.
O, 1948ci ildə Gürcüstan Müəl
limlər İnstitutunu fərqlənmə diplo
muiləbitirir.Başkeçidrayonundakı
Qruzmanyeddiillikkəndməktəbinə
direktorvəAzərbaycandilivəədə
biyyatımüəllimitəyinedilir.
Bir müddət işlədikdən sonra

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İns
titutunun (ADPU)Dilvəədəbiyyat
fakültəsinə qəbul olunur. 1951ci
ildə təhsilini başa vurur. Gürcüs
tanın Başkeçid rayonundakı Ha
mamlı kənd orta məktəbinin di
rektoru vəzifəsində işləyir. Eyni
zamanda bir müddət A.S.Puşkin

adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji İns
titutundamüəllimlik fəaliyyəti gös
tərir. 1956cı ildə yenidən Bakıya
qayıdır.Azərbaycan Dövlət Peda
qojiİnstitutununAzərbaycandilçili
yikafedrasındaaspiranturayadaxil
olur.ProfessorƏbdüləzəlDəmirçi
zadənin elmi rəhbərliyi ilə 1962ci
ildə“SəmədVurğunun“Vaqif”pye
sinin dili və üslubu” mövzusunda
namizədlik(fəlsəfədoktoru),1968
ciildəisə“MüasirAzərbaycanədə
bidili”mövzusundadoktorluqdis
sertasiyalarınıuğurlamüdafiəedir.
1970ciildəprofessorelmiadıalır.
Pedaqoji İnstitutun Filologiya fa
kültəsinin dekan müavini, dekanı,
1981ciildətəhsilocağınınrektoru
vəzifəsinətəyinedilir.
Azərbaycandilçilikelmindəbirsı

ra sahələrin əsasını qoyan alimin
ümumidilçilik, türkologiyavəAzər
baycan dilçiliyinin tədqiqinə dair
70dənartıqkitab,dərslik,monoq

rafiya, 500dən çox elmimetodik
məqaləsi işıqüzügörüb. İkicildlik
“Ümumidilçilik”,“MüasirAzərbay
canədəbidili”,“Azərbaycandilinin
onomalogiyası”vəs.elmiəsərləri
milli dilçiliyimizin qiymətli mənbə
lərindənhesabedilir.Azərbaycan
onomalogiyasınınmüstəqilnəzəri
dilçilik şöbəsi –elmiməktəbkimi
formalaşmasıbilavasitəAfadQur
banovunadıiləbağlıdır.
Filologiya elmləri doktoru, pro

fessorİsmayılMəmmədliaraşdır
masında yazır ki, XX əsrin gör
kəmli türkoloq dilçilərindən olan
Afad Qurbanov türkologiyanın
inkişafı üçün öz tarixi töhfəsini

verib.Onun “Türkoloji dilçilik”mo
noqrafiyası, “Türk antroponimlə
rinin inkişaf dövrləri”, “Ümumtürk
antroponimiyası tarixi”, “Türkoloji
dilçiliyə dair biblioqrafiya”, “Türk
xalqlarında advermə ənənələri”,
“Qədimtürkadları”,“Ortaqtürkdili”
vəs.kitablarıgərginelmiaxtarışla
rındiqqətəlayiqnəticəsidir.
Elmifəaliyyətiyüksəkqiymətlən

dirilənalim1981ci ildə “Əməkdar
elmxadimi”adıalır.İkicildlik“Azər
baycandilininonomalogiyası”mo
noqrafiyasına görə Dövlət müka
fatına layiqgörülür.Həmindövrdə
filologiya və pedaqogika elmləri
üzrəmüdafiəşurasınınsədriseçi
lib.Görkəmlialimhəm“Dilçilik”el
milinqvistikvə“Onomastika”elmi
onomastik jurnalının təsisçisi, baş
redaktoru olub. Onun onomalogi
yaya dair 100ə qədər məqaləsi,
“Azərbaycanonomastikası”,“Azər

baycanonomalogiyasıməsələləri”,
“Poetik onomastika”, “Azərbaycan
dilinin onomalogiyası” kimi san
ballı monoqrafiyaları çap olunub.
Azərbaycan dilçiliyi tarixində ilk
dəfəolaraqantroponimlərininkişaf
dövrlərini müəyyənləşdirən alim
hərbirdövrünsəciyyəvicəhətlərini
konkretdilfaktlarıiləəsaslandırıb.
Yorulmaz tədqiqatçı latın qrafika
lı Azərbaycan əlifbası islahatının
təşkilatçıvədəstəkçilərindənolub.
Görkəmlialim1983cüildəAzər

baycan Elmlər Akademiyasının
müxbir üzvü seçilir. Afad Qurba
nov Azərbaycan Milli Yaradıcılıq
Akademiyası,BeynəlxalqPedaqoji
ElmlərAkademiyası,RusiyaPeda
qojivəSosialElmlərAkademiyası
vəNyuYorkAkademiyasınınaka
demiki,TürkDilQurumufəxriüzvü,
Sürətli Türk Dili Məclisinin həqiqi
üzvü,BelçikaOnomastikaCəmiy
yətinin,FinlandiyanınFinUqorCə
miyyətivədigərtəşkilatlarınhəqiqi
vəyafəxriüzvüolub.1987ci ildə
ABŞınİndianaUniversitetindəke
çirilənTürk tədqiqatları üzrə ikinci
beynəlxalqkonfransında“Azərbay
can onomastikası sahəsində elmi
tədqiqatlar”mövzusunda,1989cu
ildəisəNorveçinUralAltayİnstitu
tutərəfindənOsloşəhərindəkeçiri
lənDaimibeynəlxalqaltayşünaslıq
konfransında “Kutianlarvəonların
şəxsiadları”adlıməruzələridinlə
nilib.
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Dilimizin fədakar tədqiqatçısı

“Mənəvi dəyərlərimizi paylaşaq”



Azərbaycan
22 sent yabr 1909 – İlk azər bay can lı ki no re jis sor lar dan Sə-

məd Hə şim oğ lu  Mər da nov (1909 – 6.8.1939) ana dan olub. 
1939-cu il də “Kənd li lər” bə dii fi l mi ni çə kib. Ta nın mış  akt yor 
Mus ta fa Mər da no vun qar da şı dır.

22 sent yabr 1924 – Əmək dar ar tist, kont ra bas ifa çı sı İl yas 
Hü seyn oğ lu Hü sey nov (1924–2017) Ba kı da do ğu lub. Ba kı Mu-
si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

22 sent yabr 1929 – Pub li sist, ic ti mai xa dim Əh məd bəy Qa ra-
ca (1929–2005) ana dan olub. Tür ki yə də M.Rə sul za də nin ya rat-
dı ğı Azər bay can Kül tür Dər nə yi nə 1955-ci il dən rəh bər lik edib, 
dər nə yin “Azər bay can” jur na lı nın re dak to ru olub. 

22 sent yabr 1929 – Əmək dar elm xa di mi, fi  lo sof Hə sən İs ma-
yıl oğ lu Şi rə li yev (1929 – 30.11.1997) ana dan olub. 

22 sent yabr 1938 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, tar zən-pe da-
qoq Oq tay Sü ley man oğ lu Qu li yev (1938 – 6.4.2021) Ağ dam da 
do ğu lub. Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın Xalq çal ğı alət lə-
ri ka fed ra sı nın pro fes so ru olub.

22 sent yabr 1964 – Məş hur xa nən də, Qa ra bağ mu ğam ifa-
çı lı ğı mək tə bi nin gör kəm li nü ma yən də si İs lam Əb dül oğ lu Ab-
dul la yev (1876-1964) və fat edib. “Se gah” mu ğa mı nın tək rar sız 
ifa çı sı (Se gah İs lam) ki mi ta nı nıb.

23 sent yabr 1928 – Ta nın mış ope ra mü ğən ni si, SS Rİ Xalq 
ar tis ti Fi rən giz Yu sif qı zı Əh mə do va (1928 – 16.12.2011) Ba kı da 
do ğu lub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti (1951–1988) 
olub. Əsas par ti ya la rı: Ni gar (“Ko roğ lu” – Ü.Ha cı bəy li), Nər giz, 
Gül zar (“Nər giz”, “Şah İs ma yıl” – M.Ma qo ma yev), Se vil (“Se vil” 
– F.Əmi rov) və s.

23 sent yabr 1929 – Ta rix çi, şərq şü nas, tür ko loq Yu sif Bəh lul 
oğ lu Yu si fov (1929 - 4.1.1998) Qər bi Azər bay ca nın Ve di ma ha-
lın da do ğu lub. Azər bay can Pe da qo ji Uni ver si te ti nin pro fes so ru, 
mi xi ya zı lar üz rə mü tə xəs sis olub.

23 sent yabr 1957 – Əmək dar ar tist, qar mon ifa çı sı Eti bar İs-
ma yıl oğ lu Qa sım bəy li (1957 – 27.10.2020) Ba kı da do ğu lub. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti, Azər bay-
can Döv lət Kon sert Bir li yi nin mu si qi rəh bə ri olub.

23 sent yabr 1969 – Şair-pub li sist Ül vi Yu sif oğ lu Bün yad za də 
(1969 – 20.1.1990) do ğu lub. 20 Yan var qır ğı nın da şə hid olub. 

23 sent yabr 1970 – Gör kəm li ya zı çı-dra ma turq, sse na rist Sa-
bit Rəh man (Sa bit Kə rim oğ lu Mah mu dov; 26.3.1910 – 1970) 
və fat edib. “Toy”, “Ni şan lı qız”, “Əli qu lu ev lə nir” və s. pyes lə rin, 
“Əh məd ha ra da dır?”, “Ul duz” fi lm lə ri nin sse na ri müəl li fi  dir.

23 sent yabr 2014 – Ya zı çı, tər cü mə çi, Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Ələ viy yə Hə ni fə qı zı Ba ba ye va (12.8.1921 – 2014) və fat 
edib. “Ha ra da san, dost, ha ra da”, “Adam lar və ta le lər”, “Sön müş 
ul duz la rın işı ğı” və s. ro man la rın müəl li fi  dir. 

23 sent yabr 2015 – Şair, tər cü mə çi, Əmək dar mə də niy yət iş-
çi si Məm məd Mux tar oğ lu As lan (24.12.1939 – 2015) və fat edib. 

24 sent yabr 1977 – Ta nın mış şair, Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Əh məd Cə mil (Əh məd Sət tar oğ lu Cə mil za də;  20.10.1913 – 
1977) və fat edib. Ədə bi nəşr lər də müx tə lif və zi fə lər də ça lı şıb. 
Rus di lin dən ədə bi tər cü mə lər edib. 

Dün ya
22 sent yabr 1694 – İn gi lis ya zı çı sı Fi lip Dor mer Sten xop Çes-

ter fi ld (Phi lip Dor mer Stan ho pe Ches ter fi eld; 1694-1773) ana-
dan olub.

22 sent yabr 1875 – Rəs sam, bəs tə kar, pro fes sional Lit va 
mu si qi si nin ba ni si Mi ka lo yus Çur lo nis (Mi ka lo jus Kons tan ti nas 
Ciur lionis; 1875–1911) ana dan olub.

22 sent yabr 1938 – Ame ri ka akt yo ru və mü ğən ni si Din Rid 
(Dean Cy ril Reed; 1938–1986) ana dan olub.

23 sent yabr 1901 – Çe xi ya ya zı çı sı və şairi, ədə biy yat üz rə 
No bel mü ka fa tı (1984) laureatı Ya ros lav Sey fert (Ja ros lav Seif-
ert; 1901–1986) ana dan olub.

23 sent yabr 1913 – Gür cü bəs tə ka rı, SS Rİ Xalq ar tis ti Alek-
sey Da vi do viç Ma ça va riani (1913–1995) ana dan olub. “Pə ləng 
də ri si gey miş pəh lə van”, “Otel lo” ba let lə ri nin müəl li fi  dir.

23 sent yabr 1930 – Ame ri ka caz me ni və piano çu su Rey Çarlz 
(Ray mond Char les Ro bin son; 1930 – 10.6.2004) ana dan olub.

23 sent yabr 1938 – Al man akt ri sa sı Ro mi Şnay der (Romy 
Sch neider - Ro se ma rie Mag da le na Al bach-Retty; 1938–1982) 
Vya na da do ğu lub. Film lə ri: “Əsas sev mək dir”, “Kris ti na”, “Köh nə 
tü fəng” və s.

24 sent yabr 1896 – Ame ri ka ya zı çı sı Fren sis Skott Fits ce-
rald (Fran cis Scott Key Fitz ge rald; 1896 – 21.12.1940) ana dan 
olub. Əsər lə ri: “Cən nə tin bu tə rə fi n də”, “Gö zəl və lə nət lən miş-
lər”, “Bö yük Qets bi” və s.

Hazırladı:  Vüqar ORXAN
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Təbrizdə Şəhriyarın xatirəsi anılıb
Sent yab rın 18-də Mə həm məd hü seyn Şəh ri ya rın (1906–
1988) və fa tı nın 33-cü il dö nü mü mü na si bə ti lə Təb riz də 
da hi şairin məq bə rə si önün də mə ra sim ke çi ri lib. 

Mə ra sim də İra nın Şər qi Azər bay can vi la yə ti nin va li si Mə-
həm mədr za Pur mə həm mə di, İra nın Ali rəh bə ri nin Şər qi 
Azər bay can da kı nü ma yən də si Mə həm məd Al-Ha şim, şair-
lər, ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər. Mə ra sim də 
Şəh ri ya rın hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan söz açı lıb.

Mə həm məd hü seyn Şəh ri yar Azər bay can və fars dil lə rin-
də söz sə nə ti nin öl məz in ci lə ri ni ya ra dıb. 1988-ci il sent yab-
rın 18-də Təb riz də və fat edən şairin xa ti rə gü nü İran da “Şeir 
gü nü” ki mi qeyd olu nur.

“Gənc teatr prodüserləri üçün laboratoriya”ya
qəbul elan edilib

Mə də niy yət Na zir li yi 
teatr təh si li sa hə sin də 
is la hat la rın apa rıl ma-
sı, kadr po ten sialı-

nın yük səl dil mə si məq sə di lə 
“Gənc teatr pro dü ser lə ri üçün 
la bo ra to ri ya” la yi hə si nə start 
ve rir.

Mə də niy yət Na zir li yi nin Ru si-
ya Döv lət Teatr Sə nə ti İns ti tu tu 
(Qİ TİS) ilə bir gə təş kil et di yi pro-
dü ser lər üçün la bo ra to ri ya Azər-
bay can da teatr me nec men ti nin və 
pro dü ser lik st ruk tu ru nun in ki şa fı, 
teatr ida rəet mə si sa hə sin də gənc 
nəs lin bi lik və ba ca rıq la rı nın ar tı-
rıl ma sı məq sə di ni qar şı ya qo yur. 
Qeyd edək ki, la bo ra to ri ya Mə də-
niy yət Na zir li yi nin st ra te ji hə dəfl  ə-
rə is ti qa mət lən miş sil si lə la yi hə lə-
ri nin da va mı dır.

3-9 okt yabr ta ri xin də YA RAT 

Müasir İn cə sə nət Mə ka nın da təş-
kil edi lə cək la bo ra to ri ya da teatr 
təh si li sa hə sin də dün ya nın ən nü-
fuz lu ali təh sil müəs si sə lə rin dən 
olan Qİ TİS-in pro dü ser lik üz rə 
zən gin təc rü bə yə ma lik pe da qoq-
la rı Ye le na Si mur zi na, Alek sand-
ra Kn ya ze va, El şən Məm mə dov 
müasir teatr me nec men ti və pro-
dü ser lik fəaliy yə ti ilə bağ lı bi lik və 
ba ca rıq la rı nı bö lü şə cək lər. Me-
nec ment və pro dü ser lik sa hə si nə 
ma raq gös tə rən gənc lə rə la bo ra-
to ri ya da ödə niş siz iş ti rak et mək 
im ka nı ya ra dı lır.

Tə lim lə rə qo şul maq is tə yən lər 
30 sent yabr ta ri xi nə qə dər mü ra-
ciət for ma sı nı dol du ra raq, k.ja fa-
ro va@mct.gov.az elekt ron poçt 
ün va nı na gön də rə bi lər.

Ət rafl  ı mə lu mat bu link də: http://
mct.gov.az/az/umu mi-xe ber-
ler/13724

“Koroğlu” operası 62 il sonra
yenidən lentə alınıb 

Da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin “Ko roğ lu” ope ra sı ye ni dən 
len tə alı nıb. Əmək dar ar tist, ta nın mış vo kal ifa çı sı Ra mil Qa sı-
mo vun tə şəb bü sü ilə len tə alın mış “Ko roğ lu” ope ra sı ar tıq bir 
çox mu si qi plat for ma la rın da yer alıb.

“Azər bay can klas sik ope ra jan rı mı zın şah əsə ri olan “Ko roğ-
lu” ope ra sı bö yük ta ri xi bir yol keç miş dir. Ope ra müx tə lif il lər də 
müx tə lif ifa çı lar tə rə fi n dən özü nə məx sus for ma da ifa edil miş dir. 
“Ko roğ lu” ope ra sı so nun cu də fə 1959-cu il də maest ro Ni ya zi nin 
rəh bər li yi al tın da len tə alın mış dı. Ya ra dı cı he yət lə be lə bir qə ra-
ra gəl dik ki, Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat-
rı nın sim fo nik or kest ri, xo ru və so list lə ri ilə ope ra nı len tə alaq. 
Dü şü nü rəm ki, bu, öl kə mi zin hü dud la rın dan kə nar da da Azər-
bay can mu si qi si nin təb li ği nə, Üze yir bə yin əziz xa ti rə si nə töh fə 
ola caq. Für sət dən is ti fa də edib səs ya zı lı şın da iş ti rak edən bü-
tün ya ra dı cı kol lek ti və min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm”, – de yə Ra mil 
Qa sı mov söy lə yib.

Ope ra nın fond ya zı lı şı nın di ri jo ru Əmək dar ar tist Əy yub Qu li-
yev, səs re jis so ru Əmək dar mə də niy yət iş çi si Faiq Ba ba yev dir. 
Əsas par ti ya la rı Əmək dar ar tist lər Ra mil Qa sı mov, İla hə Əfən di-
ye va, Ca han gir Qur ba nov, Tu ral Ağa si yev, Xalq ar tis ti Əli Əs gə-
rov, Ta leh Yəh ya yev ifa edib lər.

Si ya vuş Şə fi yev (1937–
2001). Bu ad çə ki lən də 
göz önün də in tel lek tual, 
mə də ni, ali cə nab in sa-

nın si ma sı can la nır. Ki no 
rol la rı nın bi zə doğ ma mız 
qə dər sev dir di yi qəh rə ma-
nı mız çox la rı nın əl də edə 
bil mə di yi məş hur lu ğu ilk 
ki no ob ra zın dan qa za nıb 
ta nın mış dı. Bəs, gö rə sən, 
ki no da çə kil mək ki mi id diası 
ol ma yan id man çı nı bu qə-
dər se vim li və unu dul maz 
edən nə idi? Sualın ca va bı-
nı onun ki no ob raz la rın da, 
həm kar la rı nın xa ti rə lə rin də 
bi lə cə yik...  

Şəx siy yət tam lı ğı, xa rak ter 
bü töv lü yü bir çox hal lar da ro-
lun mə nim sə nil mə si nə, dol ğun, 
ko lo rit li alın ma sı na kö mək edir. 
Res pub li ka nın Əmək dar ar tis ti 
Si ya vuş Şə fi  ye vin ki no da ilk ro lu 
olan Əh məd ob ra zı nın (“Əh məd 
ha ra da dır?”, 1963) müs bət cə-
hət lə ri nin qa ba rıq tə cəs sü mü-
nə, ge niş ta ma şa çı audi to ri ya sı 
tə rə fi n dən se vil mə si nə də akt-
yo run fər di üs tün lük lə ri, müs bət 
cə hət lə ri sə bəb olub. 

O, ki no da gör kəm li sə nət kar 
Adil İs gən də ro vun kəş fi  dir. Sö-
zü ge dən fi l min re jis so ru, SS Rİ 
Xalq ar ti sit Adil İs gən də rov hə-
min il lər də Si ya vuş Şə fi  ye vi sirk 
us ta sı ki mi ta nı yır, onun “Ko roğ-
lu” fi l mi nin sı naq çə ki liş lə rin də 
bə yə nil di yi ni, an caq qast rol sə-
fər lə ri nə gö rə fi lm də çə kil mə di-
yi ni bi lir di. Sə nət se vər gən cin 
Ba kı Teatr Mək tə bi nə qə bul ol-
ma sı onun Adil müəl li min sə nət 
bil gi sin dən bəh rə lən mə si nə zə-
min ya ra dır. Mək təb də yük sək 
in tel lek ti, ya ra şıq lı xa ri ci gö rü-
nü şü ilə diq qət çə kən gən cə sə-
nət dər si de yən Adil İs gən də rov 
ona “fi lm çək səm, sə ni müt ləq 
çə kə cə yəm” de yə fi k ri ni bil di-
rir. “Əh məd ha ra da dır?” fi l mi nin 
çə ki liş lə ri nə baş la yan da isə tə-
rəd düd süz ola raq onu baş ro la 
də vət edir. Be lə cə, sə nət müəl li-
mi nin düz gün tə li ma tı nə ti cə sin-
də Azər bay can ki no su nun məş-
hur im za la rı sı ra sı na Si ya vuş 
Şə fi  ye vin adı əla və olu nur. Bu 
fi lm dən son ra 7 ek ran əsə rin də 
(“Uşaq lı ğın son ge cə si” – Rüs-
təm, “O qı zı ta pın” – Fi ru din Ka-
zım lı, “Ən va cib mü sa hi bə” – Al-
tay və s.) iri li-xır da lı rol da çə ki lir, 
müx tə lif xa rak ter li ek ran per so-
naj la rı nı özü nə məx sus şt rix və 
üs lub da uğur la can lan dı rır.   

Onu ta nı yır, se vir di lər... 
Si ya vuş Şə fi  ye vi döv rü nün ic ti-

maiy yə ti nə ta nı dan əsa sən sev-
di yi id man çı pe şə si ol sa da, gənc 
nə sil lə rə ta nı dan ki no ob raz la rı-
dır. Əh məd su rə ti nin təf si rin də hər 
bir kənd də, şə hər də, ət ra fı mız da 
be lə gör mək is tə di yi miz gənc ob-
ra zı, əs lin də, onun fər di xa rak-
te ri nin tə za hü rü idi. Sö zü ge dən 
fi lm də akt yor la tə rəf-mü qa bil olan 
Əmək dar ar tist El xan Qa sı mo-
vun sə nət dos tu haq qın da kı dü-
şün cə lə ri fi  kir lə ri mi zi qə ti ləş di rir: 
“Si ya vu şu sə bir li, mə də ni, gü-
lə rüz, ağır tə biət li bir in san ki mi 
xa tır la yı ram. Təm ki ni nə hə səd 
apar maq olar dı. Qu laq as ma ğı 
ba ca rır dı. Çox gö zəl ailə tər bi-
yə si gör müş dü. İd man la məş ğul 
olur du. İn te lek ti yük sək idi. Ən 
gö zəl cə hət lə rin dən bi ri də bu idi 
ki, hə ya ta, in san la ra sə mi miy-
yət lə ba xır dı. Fil mə ba xan da da 
bu nu gör mək müm kün dür. Hət-
ta ümu mi plan lar da be lə onun 
göz lə rin də ki pa rıl tı gö rü nür.

Göz lər ürə yin ay na sı dır. Hə yat 
yol da şı na olan meh ri ban mü na-
si bə ti yax şı ya dım da dır. Bir-bir-
lə ri nə xoş dav ra nır, san ki gənc-
lə rə bi lə rək dən ör nək olur du lar. 

“Əh məd ha ra da dır?” fi l mi nə 
çə ki lən də onun 26, mə nim sə 
18 ya şım var dı. Bax ma ya raq 
ki, yaş fər qi miz çox idi, ün siy-
yə ti miz gö zəl idi. Çə ki liş za ma nı 
Adil müəl lim ha mı mız la sə bir lə, 
hör mət lə dav ra nır dı. Film də işt-
rak edən pe şə kar sə nət kar la ra 
– Məm mədr za Şeyx za ma no-
va, Nə ci bə Mə li ko va ya, Mus ta-
fa Mər da no va ne cə mü na si bət 
gös tə rir di sə, bi zə də elə ya na-
şır dı. Bi zə nə yi sə öy rət mir di. 
Ro lu elə üs lub da ba şa sa lır dı 
ki, bi zə ay dın olur du. Nə yi ne cə 
de yir di sə, fi k ri ni tam tu tur duq, 
nə ti cə də uğur lu alı nır dı. Si ya-
vu şun ro lu qav ra ma sın dan, çat-
dır ma sın dan ra zı idi, təq di ma tı-
nı çox bə yə nir di”.

Ki no ko me di ya ya uğur qa zan-
dı ran akt yor se çi mi fi lm də rol 
alan bir çox akt yor la rın ya ra dı cı-
lıq ta le yin də dö nüş xət ti ol du. Bu 
fi lm dən son ra “Uşaq lı ğın son ge-
cə si”ndə Rüs təm ob ra zı da Si ya-
vuş Şə fi  ye vin ya ra dı cı lıq ta le yin-
də xü su si yer tut du. Xalq ar tis ti 
Ən vər Hə sə no vun ya xın keç mi şi 
əha tə edən xa ti rə lə ri Rüs təm ob-
ra zı nın uğu ru nu ay dın la dır: “Arif 
Ba ba yev Si ya vuş Şə fi  ye vi “Əh-
məd ha ra da dır?” fi l min də gö rüb 
də vət et miş di. Mən özüm də onu 
sö zü ge dən ki no ko me di ya dan 
ta nı yır dım. Arif müəl lim bi zi ta nış 
edən də rol haq qın da ət rafl  ı mə-
lu mat lan dır dı və bil dir di ki, ça lı-
şın hə mi şə bir yer də olun. Çün-
ki siz qar daş ki mi çox ya xın, bir 
yer də bö yü yən və bir-bi ri nə əziz 
olan qo hum su nuz. Mü na si bət-
lə rin sə mi mi alın ma sı üçün də 
doğ ma laş ma ğı nız va cib dir. Fil-
min ha zır lıq müd də tin də və çə ki-
liş lər baş la dıq dan son ra, de mək 
olar ki, hə mi şə bir yer də olur duq. 
Hət ta ge cə çə ki liş lə ri üçün la zım 
olan bə zi səh nə lə rin real alın-
ma sı üçün ax şam lar evi mi zə də 
get mir dim. Çox vaxt dost lar la 
bir lik də Si ya vuş gi lə ge dir dik. 
O, sir kin meh man xa na sın da 
yer lə şən ikiotaq lı mən zil də hə-
yat yol da şı və qı zı ilə ya şa yır dı. 

Ey van da saat lar la söh bət edir, 
çay içir, nərd  oy na yır, ge cə ni 
yat mır dıq. Sə hər fi lm üçün la-
zım olan epi zo du oy na dı ğı mız da, 
hə qi qə tən də, ge cə növ bə sin də 
iş lə yən yor ğun göz lü za vod iş-
çi si ob raz la rı inan dı rı cı alı nır dı. 
Arif müəl lim işi nin us ta sı idi, bi zə 
doğ ru sə nət is ti qa mə ti ve rir di. Si-
ya vuş hə min vaxt lar Ba kı Döv lət 
Sir kin də bə dii rəh bər iş lə yir di. İşi 
çox olur du. Bu nun la be lə, sə nə ti 
də çox se vir di. Çox bö yük da xi-
li mə də niy yə tə sa hib idi və işi nə 
bö yük mə su liy yə ti var dı. İn san lar 
ona çox hör mət edir di lər. Biz res-
to ra na və ya xud han sı sa mə ka na 
ge dən də pıç ha pıç (yax şı mə na-
da) baş la yır dı. Ki no rol la rı na gö-
rə onu ta nı yır, se vir di lər. Heyf ki, 
dün ya sı nı tez də yiş di. Al lah ona 
rəh mət elə sin...”. 

Ha mı ya əlin dən gə lən 
kömə yi edir di

Gö rün dü yü ki mi, akt yo run xa-
rak ter üs tün lü yü, in san se vər li yi 
bir çox hal lar da tə rəf-mü qa bil-
lə ri və dost la rı ilə mü na si bət lə-
rin uğur lu alın ma sın da əsas rol 
oy na yıb.  Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si, ki no re jis sor, “Uşaq lı ğın 
son ge cə si” fi l min də re jis sor as-
sis ten ti ki mi ça lı şan Akif Rüs tə-
mo vun akt yor la bağ lı xa ti rə lə rin-
dən: “Mən Si ya vuş la  “Uşaq lı ğın 
son ge cə si” və “Nə si mi” fi lm lə-
rin də iş lə mi şəm. Am ma onu “Şir 
ev dən get di“ fi l mi nin çə ki liş lə ri 
za ma nı da ha ya xın dan ta nı dım.

Hə min fi lm də ikin ci re jis sor ki-
mi ça lı şır dım. Ya ra dı cı he yət 
əv vəl be lə qə ra ra gəl di ki, fi l-
mə can lı hey van la rı çək sin-
lər. Bu nun üçün də rəh bər lik 
mə ni Mosk va ya ezam et di. 
Hə min vaxt lar da Si ya vuş Şə-
fi  yev Mosk va Döv lət Sir kin də 
baş re jis sor ki mi ça lı şır dı. O, 
mə ni çox yax şı qar şı la dı və 
hey van la rı gə tir mə yim lə bağ lı 
kö mək edə bi lə cək in san lar la 
ta nış et di. Qiy mət lə ri də im kan 
olan qə dər aşa ğı sal dı. Am ma 
ye nə də qiy mət lər ba ha ol du-
ğun dan, çox say da hey va nı 
gə ti rib çə ki liş üçün bir ay müd-
də tin də Ba kı da sax la ma ğa im-
ka nı mız ol ma dı ğın dan hey van 
per so naj la rı nı akt yor lar ifa et-
di. Mosk va dan an caq fi  li gə-
ti rə bil dik. Onu da Si ya vu şun 
kö mək li yi ilə et dik. Akt yor la ra 
la zım olan li bas la rı isə Mosk va 
Döv lət Sir ki nə aid olan atel ye-
də tik dir dik. 

Çox mərd, mə də ni in san idi. 
İn cə yu mor his si var dı. Göz lə ri 
hə mi şə gü lür dü. Ha mı ya əlin-
dən gə lən kö mə yi edir di. Arif 
müəl lim lə dost idi lər. Film də ət 
ma ğa za la rı nın sa hi bi ro lun da 
(Məc nun) çə kil mək üçün də-
vət olu nan Xos rov Ab dul la ye vi 
Arif Ba ba yev lə o, ta nış et miş di. 

Xos rov da sirk də ça lı şır dı, pe-
şə kar akt yor de yil di, an caq ro lu 
uğur lu oy na dı. 

Si ya vuş çə ki liş lər də hə mi şə 
hə yə can lı olur du. Arif müəl li mə 
de yir di ki, məşq edək, son ra 
çək. Çə ki lə cək ol du ğu səh nə ni 
3-4 də fə məşq edir di. De yən-
də ki, sa bah çə ki liş üçün saat 
10-da bur da olun, saat  9:30-da 
stu di ya ya gə lir di. Film də öz pal-
tar la rı ilə çə ki lir di, bə zi lə ri ni tik-
dir miş dik. Fil min ope ra to ru Zaur 
Mə hər rə mov la dost idi. Nə nə 
ro lu nu ifa edən Tö rə xa nım Zey-
na lo va ilə meh ri ban mü na si bə ti 
var dı. İn san lar la xoş rəf ta rı na 
gö rə onu ha mı se vir di... Ölü mü 
bi zə çox pis tə sir et miş di. Ya-
dım da dı, cə na zə si ni Ba kı ya gə-
ti rən də gör kəm li sə nət kar lar El-
dar Qu li yev, Əli ab bas Qə di rov la 
bir lik də mən də get miş dim. Hə-
min hiss lə ri tə səv vür et mək çə-
tin dir...”. 

Ət ra fın da kı la ra qar şı
heç vaxt bi ga nə 

dav ran maz dı
Sev di yi sirk sə nə tin də olan 

fəal lı ğı, ki no ob raz la rı nı ba ca-
rıq la təq dim et mə si Si ya vuş 
Şə fi  ye vi cə miy yə tə sev dir miş, 
in sa ni key fi y yət lə ri nin üs tün lü yü 
həm kar la rı nın gö zün də onu da-
ha da bö yüt müş dü. Xalq ar tis ti 
Xa li də Qu li ye va nın de dik lə rin-
dən: “Nə si mi” fi l min də Fəz lul-
lah Nəimi ni Tey mur lən gə təs lim 
et mək üçün kə ca və nin ar dın ca 

at lı dəs tə si gə lir. On la rın içə ri-
sin də mən də ata mı ax ta rı ram. 
Sü va ri lər pe şə kar ol duq la rın-
dan at la rı çox sü rət lə sü rür dü-
lər, mən on la ra qo şu la bil mir-
dim. Hə min an da çox qorx dum 
və at dan yı xıl dım. Son ra isə atı 
yax şı ça pa bil mə dim və ye ni dən 
bu na heç cəhd də et mə dim. 
Hə min səh nə lər də Si ya vuş da 
(Mah mud ro lun da) var dı. Mən 
çə ki liş də ol ma dı ğım üçün pərt 
ol muş dum və av to bus da otu rub 
ağ la yır dım. Bir az son ra Si ya-
vuş Şə fi  yev də av to bu sa mi nən-
də mə ni pə ri şan gö rüb sə bə bi ni 
so ruş du. Son ra ürək-di rək ver-
mə yə baş la dı: “Ey bi yox du, fi  kir 
elə mə, on suz da hə min səh nə 
küt lə vi idi. Sə nin or da ol ma dı-
ğın bi lin mə yə cək. Kadr da sə ni 
uzaq dan, sü va ri lə rin için dəy-
miş ki mi gös tə rə cək lər” de-
di. Elə də ol du. Film də hə min 
səh nə ümu mi plan da ve ril di-
yin dən Fa ti mə nin at lı la rın içə ri-
sin də ol ma dı ğı bi lin mə di. Si ya-
vuş Şə fi  yev çox ürə yi yum şaq, 
meh ri ban, ün siy yət cil in san idi. 
Ət ra fın da kı la ra qar şı heç vaxt 
bi ga nə dav ran maz dı. Hə mi şə 
onu bö yük hör mət his si ilə xa-
tır la yı ram...”. 

Şəhla ƏMİRLİ 
kinoşünas

Rolları  onu  tanıdırdı
Kinoda çəkilmək iddiası olmayan idmançını bu qədər sevimli edən nə idi?



“Mədəniyyət” qəzetinin kollektivi qəzetin baş redaktorunun müavini 
Fariz Yunisliyə əzizi

Məmmədov Söhrab Sərxan oğlunun
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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arxeologiya konfransında təmsil olunub
Sentyabrın13-dən21-dəkÖzbəkistanınDaşkənd,Xivəvə
Nukusşəhərlərində“MədəniİrsHəftəsi”keçirilib.Həftəçər-
çivəsindəQaraqalpaqMuxtarRespublikasınınmərkəziolan
NukusşəhərindəIIBeynəlxalqBaxşı(Aşıq)Festivalıkeçirilib.

UNES CO, TÜRK SOY və di gər bey nəl xalq təş ki lat la rın nü ma
yən də lə ri nin qa tıl dı ğı fes ti val da bir sı ra öl kə lər dən gə lən bax
şı, ozan, aşıq və akın lar, həm çi nin folk lor şü nas alim lər, müx tə
lif xalq la rın folk lor qrup la rı iş ti rak edib lər. Fes ti va la ümu mi lik də 
260dan çox sə nət ada mı qa tı lıb.

Fes ti val da öl kə mi zi Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın 
müəl li mi, saz us ta sı Mü ba riz Əli yev təm sil edib. O, aşıq mah nı
la rı və “Aşıq Qə rib” das ta nın dan his sə lər ifa edib.

Xa tır la daq ki, bi rin ci fes ti val 2019cu il də Qaş qa dər ya vi la yə ti
nin Ter mez şə hə rin də ke çi ril miş di. 

“Mə də ni İrs Həf tə si” çər çi və sin də Nu kus şə hə rin də UNES CO
nun hi ma yə si ilə “Ar xeolo gi ya və tu rizm: po ten sialın müəy yən
ləş di ril mə si və mil li ir sin ida rə olun ma sı” möv zu sun da bey nəl
xalq konf rans da təş kil olu nub.

Konf rans da öl kə mi zi AMEAnın Zi ya Bün ya dov adı na Şərq şü
nas lıq İns ti tu tu nun di rek tor müavi ni Şa hin Mus ta fa yev, ins ti tu tun 
şö bə mü di ri, pro fes sor Fər da Əsə dov, Ba kı Döv lət Uni ver si te ti
nin do sen ti Qə ni rə Pir qu li ye va təm sil edib.

Şa hin Mus ta fa yev “Mər kə zi Asi ya və Azər bay ca nın or taq 
geomə də ni rəm zi ola raq İpək Yo lu”, Fər da Əsə dov isə “Ta rix çi lər 
və ar xeolo gi ya: qar şı lıq lı mü na si bət lər” möv zu la rın da mə ru zə lər 
edib lər. Konf ran sın böl mə lər üz rə ke çi ri lən ic las la rın dan bi ri nə 
Şa hin Mus ta fa yev mo de ra tor luq edib.

Tallinndə mədəniyyət yarmarkasında 
Azərbaycan guşəsi

Sentyabrın18-19-daEstoniyanınpaytaxtıTallinndə“Milliaz-
lıqlarınyarmarkası”keçirilib.AzərbaycanDiasporunaDəstək
Fondundanbildiriblərki,tədbirdəazərbaycanlıicmasıda
təmsilolunub.

Es to ni ya da kı “Azər bay can Evi” tə rə fin dən ha zır lan mış gu şə də 
öl kə mi zin mil li mu si qi lə ri, rəqs lə ri, xalq ge yim lə ri və mil li mət bə
xi mi zin lə ziz təam la rı fes ti val iş ti rak çı la rı na təq dim edi lib.

Azər bay can ta ri xi, mə də niy yə ti ilə bağ lı ki tab lar, mil li məh sul 
və su ve nir lər ma raq la qar şı la nıb. Gu şə də Azər bay can Dias po
ru na Dəs tək Fon du nun ma liy yə dəs tə yi ilə ha zır la nan, 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə si nin şan lı Qə lə bə si nə həsr edi lən “Xa rı bül bül” 
və da hi Azər bay can şairi Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik yu bi le yi nə 
həsr olu nan “Eter nity” ad lı mu si qi al bom la rı da nü ma yiş et di ri lib.

Es to ni ya da ya şa yan həm və tə ni miz Ye le na Əh mə do va nın rəh
bər lik et di yi “Grat sia” rəqs qru pu nun ifa sın da Azər bay can mil li 
rəqs lə ri və Ley la Rə hi mo va nın ifa sın da “Azər bay can” mah nı sı
nın səs lən mə si təd bi ri da ha da yad da qa lan edib.

Qeyd edək ki, ənə nə vi yar mar ka Es to ni ya Mil li Az lıq lar Fo ru
mu tə rə fin dən təş kil olu nur. Es to ni ya da kı azər bay can lı ic ma sı 
1988ci il də ya ra dı lan Es to ni ya Mil li Az lıq lar Fo ru mu nun tə sis
çi lə rin dən bi ri dir.
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MƏDƏNİYYƏT

əvvəli səh. 1-də

Sə fir Azər bay can klas sik mu
si qi si nin və mü səl man Şər qin də 
ope ra nın ba ni si Üze yir Ha cı bəy li 
haq qın da mə lu mat ve rə rək de
yib ki, da hi bəs tə kar “Qaf qa zın 
kon ser va to ri ya sı” olan Şu şa da 
bö yü yüb. Gənc yaş la rın da mü
səl man dün ya sı nın ilk ope ra sı  
“Ley li və Məc nun” əsə ri ni bəs
tə lə yən Üze yir Ha cı bəy li dün ya 
mu si qi ta ri xi nə adı nı yaz dı rıb.

Vur ğu la nıb ki, bəs tə ka rın do
ğum gü nü – 18 sent yabr Azər
bay can da Mil li Mu si qi Gü nü ki mi 
qeyd olu nur, öl kə miz də ənə nə vi 
ola raq Üze yir Ha cı bəy li Bey nəl
xalq Mu si qi Fes ti va lı ke çi ri lir. 
Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Mil li Mu si qi 
Gü nü bu il ilk də fə Qa ra bağ da, 
Azər bay ca nın mə də niy yət pay
tax tı olan Şu şa da da qeyd edi lir.

Son ra səh nə mu si qi çi lə rin ix ti
ya rı na ve ri lib. Tien cin şə hə ri nin 

Mah nı və Rəqs Ope ra Teat rı nın 
or kest ri və vo kal çı la rı nın ifa sın
da “Ar şın mal alan” ope ret ta sı
nın kon sert ver si ya sı Çin di lin də 
təq dim olu nub. Əsə rin lib ret to su 
müasir hə ya ta uy ğun laş dı rı la
raq çin li ta ma şa çı lar üçün da ha 
an la şı lan edi lib. 

Ta ma şa nın məs lə hət çi si və 
koor di na to ru Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı
nın baş di ri jo ru və mu si qi rəh bə ri, 
Əmək dar ar tist Əy yub Qu li yev, 
baş re jis so ru Lan fan şə hə rin də ki 
İpək Yo lu Bey nəl xalq İn cə sə nət 
Mər kə zi nin bə dii rəh bə ri Klaudia 

Yanq, ope ra üz rə kas tinq di rek to
ru Li Saofey və Lu Şen, or kest rin 
di ri jo ru Sun Cin kay olub. Ope
ret ta da əsas ari ya la rı bey nəl xalq 
mü sa bi qə lər laureatı Van Cı nan 
(Əs gər), bey nəl xalq mü sa bi qə lər 
laureatı Can Yan ron (Gül çöh rə) 
ifa edib lər. İfa za ma nı imp ro vi zə
lər, Çin ele ment lə rin dən də is ti fa
də olun ma sı ma raq la qar şı la nıb 
və kon sert anş laq la ke çib.

Qeyd edək ki, “Ar şın mal 
alan” ope ret ta sı Çin ic ti maiy yə
ti nə yax şı ta nış dır. Əsər ilk də fə 
Çin də 1959cu il ma yın 30da 
Pe kin Eks pe ri men tal Teat rın da 
səh nə yə qo yu lub. Diq qət çə
kən mə qam odur ki, “Ar şın mal 
alan” Çin də səh nə yə qo yu lan ilk 
xa ri ci ope ret ta olub. Ope ret ta 
hə min il ər zin də Uhan Eks pe
ri men tal Ope ra Evi və Tien cin 
Döv lət İn cə sə nət Teat rı da da xil 
ol maq la üç trup pa tə rə fin dən Çi
nin müx tə lif şə hər lə rin də təq dim 
olu nub. Son ra kı il lər də də əsər 
bir ne çə də fə nü ma yiş olu nub. 
So nun cu də fə 2010cu il də Pe
kin də Çin Mil li Ope ra sı trup pa
sı nın iş ti ra kı ilə səh nə ləş di ri lib.

BeynəlxalqTürkMədəniyyəti
vəİrsiFondutərəfindənAzər-
baycanınvəTürkdünyasının
görkəmlibəstəkarı,Azərbay-
canklassikmusiqisininbanisi
ÜzeyirHacıbəylinin135illik
yubileyimünasibətiləİspa-
niyadapoçtmarkalarınəşr
olunub.Sentyabrın17-də
FondunBakıdakıofisində
poçtmarkalarınıntəqdimatı
keçirilib.Mərasimdərəsmi-
lər,Azərbaycandaakkreditə
olunmuşdiplomatikkorpusun
nümayəndələri,mədəniyyət
xadimləriiştirakediblər.

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə
ti və İr si Fon du nun pre zi den ti 
Gü nay Əfən di ye va təd bi rin əhə
miy yə tin dən söz aça raq bil di rib 
ki, hər il Azər bay can da ənə nə vi 
ola raq Mil li Mu si qi Gü nü sil si lə 
təd bir lər lə qeyd edi lir: “Üze yir 
Ha cı bəy li o da hi şəx siy yət lər
dən dir ki, ne çəne çə nə sil lə rin 
ye tiş mə sin də, mil li tə fək kü rün, 
mil li şüurun for ma laş ma sın
da, ey ni za man da Azər bay can 
və bü töv lük də Türk dün ya sı nın 
mə də niy yə ti nin və in cə sə nə ti
nin in ki şa fın da da nıl maz ro lu 
olub. Üze yir bə yin ope ra la rı, 
mu si qi li ko me di ya la rı, öl məz ro
mans la rı və di gər əsər lə ri Türk 
dün ya sı nın mu si qi xə zi nə si nin 
in ci lə ri dir. Bu il Azər bay can, 
ümu mi lik də Türk dün ya sı üçün 
ta ri xi bir il dir. Azər bay can Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin qə tiy yət li möv qe yi və 

Azər bay can Or du su nun tü kən
məz gü cü ilə iş ğal dan azad 
edil miş tor paq la rı mız da ar tıq 
Üze yir mu si qi si səs lə nir. Üze yir 
bə yin gül lə lən miş hey kə li ar tıq 
öz şə hə ri nə qo vu şub. Ne cə ki, 
Qa ra bağ Azər bay ca nın ay rıl maz 
par ça sı, Şu şa Azər bay ca nın 
mə də niy yət pay tax tı dır, elə cə də 
da hi Üze yir bəy də Azər bay ca
nın daimi sim vol la rın dan bi ri dir”.

Gü nay Əfən di ye va diq qə
tə çat dı rıb ki, Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun 
hi ma yə si ilə Türk dün ya sı nın 
gör kəm li şəx siy yət lə ri nin ir si nin 
təb li ği məq sə di lə poçt mar ka la rı 
çap olu nur. Növ bə ti poçt mar ka
la rı da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı

bəy li nin 135 il li yi mü na si bə ti lə 
İs pa ni ya da nəşr edi lə rək döv riy
yə yə bu ra xı lıb.

Təd bir də çı xış edən təh sil 
na zi ri Emin Əm rul la yev da hi 
bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin 
Azər bay can mu si qi mə də niy
yə ti nin in ki şa fın da, o cüm lə dən 
mil li mu si qi təh si li nin for ma laş
ma sın da mi sil siz xid mət lə rin
dən da nı şıb. “Biz Azər bay can 
mu si qi si ni, Azər bay can mə də
niy yə ti ni müx tə lif for ma lar da ta
nıt ma lı yıq və Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti və İr si Fon du da 
bu nu yük sək sə viy yə də ye ri nə 
ye ti rir”,  de yə o bil di rib.

Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın rek to ru, 

Xalq ar tis ti Fər had Bə dəl bəy li 
çı xış edə rək təd bi rin əhə miy
yə tin dən söz açıb: “Üze yir Ha
cı bəy li bi zim hər bi ri miz üçün 
mü qəd dəs bir in san dır. Üze yir 
bəy bir dər ya ki mi bi zə yol gös
tər miş dir. Bi zim mu si qi miz qı zıl
dır. Mən çox şa dam ki, Üze yir 
bə yə həsr olun muş təd bir məhz 
türk evin də, Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti və İr si Fon dun da 
ke çi ri lir”.

Son ra Əmək dar ar tist lər Sa hib 
Pa şa za də nin tar da və Kam ran 
Kə ri mo vun na ğa ra da mü şa yiəti 
ilə poçt mar ka la rı nın mö hür lən
mə si mə ra si mi ke çi ri lib. Zər fin 
üzə rin də yer alan Üze yir Ha cı
bəy li mar ka la rı Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun 
pre zi den ti Gü nay Əfən di ye va, 
təh sil na zi ri Emin Əm rul la yev və 
Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı nın rek to ru Fər had 
Bə dəl bəy li tə rə fin dən im za la nıb.

Təd bir 3 nöm rə li Uşaqgənc
lər in ki şaf mər kə zi və Müs lüm 
Ma qo ma yev adı na 26 nöm rə li 
on bi ril lik Mu si qi mək tə bi şa gird
lə ri nin ifa sın da Üze yir Ha cı bəy
li nin əsər lə rin dən səh nə cik lə rin 
nü ma yi şi ilə da vam edib.

Son da uşaq la ra Fond tə rə fin
dən nəşr olu nan ki ta bı pay la nı
lıb.

“Arşın mal alan” Çin tamaşaçılarının 
qəlbini yenidən fəth edib

Osmanlının ilk paytaxtı – 
“Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” 

2022-ci il Bursa şəhəri üçün 
üçqat əlamətdar olacaq

Xəbərverildiyikimi,BeynəlxalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı–
TÜRKSOY-unDaimiŞurasınınsentyabrın16-daÖzbəkistanın
Xivəşəhərindəkeçirilən38-ciiclasındatəşkilatıngələcək
fəaliyyəti,ocümlədən“TürkDünyasınınMədəniyyətPaytax-

tı”,“TÜRKSOYXatirəİli”proqramlarıüzrəqərarlarqəbulolunub.

Qeyd edək ki, bu, 2019cu il   dən 
bu ya   na təş   ki   la   tın ilk top   lan   tı   sı idi. 
Ötən il pan   de   mi   ya sə   bə   bin   dən 
TÜRK   SOYun Daimi Şu   ra   sı top  
la   na bil   mə   miş, həm   çi   nin 2020ci il 
üçün “Türk Dün   ya   sı   nın Mə   də   niy  
yət Pay   tax   tı” elan edi   lən Xi   və şə  
hə   rin   də təd   bir   lər ke   çi   ril   mə   miş, bu 
üz   dən 2021ci il üçün də “pay   taxt” 
se   çil   mə   miş   di. Pan   de   mi   ya   nın bir 
il ge   cik   dir   di   yi “Xi   və2020 – Türk 
Dün   ya   sı   nın Mə   də   niy   yət Pay   tax  
tı” şö   lə   ni sent   yab   rın 14də bö   yük 
tən   tə   nə ilə ger   çək   lə   şib. İki gün 
son   ra isə TÜRK   SOYun Daimi 
Şu   ra   sı növ   bə   ti – 2022ci ilin “pay  
taxt”ını elan edib.

İc  las  da TÜRK  SOYa üzv olan 
öl  kə  lə  rin mə  də  niy  yət sa  hə  si üz 
rə rəh  bər şəxs  lə  ri – Öz  bə  kis  ta  nın 
mə  də  niy  yət na  zi  ri və TÜRK  SOY 
Daimi Şu  ra  sı  nın səd  ri (dö  nəm 
baş  qa  nı) Ozod  bek Na  zar  be  kov, 
Azər  bay  ca  nın mə  də  niy  yət na  zi  ri 
Anar Kə  ri  mov, Qır  ğı  zıs  ta  nın mə 
də  niy  yət, in  for  ma  si  ya, id  man və 
gənc  lər na  zi  ri Kay  rat İma  na  li  yev, 
Tür  ki  yə  nin mə  də  niy  yət və tu  rizm 
na  zi  ri Meh  met Nu  ri Er  soy, Qa  za 
xıs  tan mə  də  niy  yət və id  man na  zi 
ri  nin müavi  ni Nur  kis  sa Dauye  şov, 

Türk Şu  ra  sı  nın Baş ka  ti  bi Bağ 
dad Am  re  yev, TÜRK PAnın Baş 
ka  ti  bi Al  tın  bek Ma  ma  yu  su  pov, 
elə  cə də Türk Şu  ra  sın  da mü  şa  hi 
də  çi üzv olan Ma  ca  rıs  ta  nın xa  ri  ci 
iş  lər və ti  ca  rət na  zi  ri Pe  ter Si  yar 
to (fəx  ri qo  naq sta  tu  sun  da) iş  ti  rak 
edib  lər. Səh  hə  ti ilə bağ  lı Xi  və  yə 
gə  lə bil  mə  yən TÜRK  SOYun Baş 
ka  ti  bi Dü  sen Ka  seinov Daimi Şu 
ra top  lan  tı  sı  na vi  deofor  mat  la qo 
şu  lub. Türk  mə  nis  tan mə  də  niy  yət 
na  zi  ri  nin müavi  ni Nur  sa  het Şi  ri 
mov, Qa  qauzi  ya (Mol  do  va) Mə 
də  niy  yət və Tu  rizm Baş İda  rə  si 
nin mü  di  ri Ma  ri  na Se  miono  va və 
Şi  ma  li Kipr Türk Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
mil  li təh  sil və mə  də  niy  yət na  zi  ri 
Ol  gun Am  caoğ  lu da top  lan  tı  ya 
on  layn qa  tı  lıb  lar. 

Baş ka  tib Dü  sen Ka  seinov 
TÜRK  SOYda təm  sil olu  nan öl  kə 
lə  rə təş  ki  la  tın fəaliy  yə  ti  nə gös  tə  ri 
lən dəs  tə  yə gö  rə min  nət  dar  lı  ğı  nı 
bil  di  rib. “Bil  ge Ka  ğan ata  mı  zın 
töv  si  yə  lə  ri  nə əməl edə  rək ge  cə 
yat  ma  dan, gün  düz otur  ma  dan 
bü  tün gü  cü  müz  lə ça  lış  dıq. Or  taq 
mə  də  niy  yə  ti  mi  zi bü  tün dün  ya  da 
ta  nıt  maq üçün səy gös  tər  dik”, – 
de  yə o vur  ğu  la  yıb.

Baş ka  ti  bi n müavi  ni Bi  lal Ça 
kı  cı iş  ti  rak  çı  la  rı TÜRK  SOYun 
20202021ci il  lər üçün ma  liy  yə 
və  ziy  yə  ti haq  qın  da mə  lu  mat  lan 
dı  ra  raq  gö  rü  lən iş  lər haq  qın  da 
təq  di  mat edib.

Son  ra Tür  ki  yə  nin mü  va 
fiq mü  ra  ciəti də  yər  lən  di  ri  lə  rək 
Bur  sa şə  hə  ri 2022ci il üçün 
“Türk Dün  ya  sı  nın Mə  də  niy  yət 
Pay  tax  tı” elan olu  nub. Tür  ki  yə 
nin mə  də  niy  yət və tu  rizm na  zi 
ri Meh  met Nu  ri Er  soy Os  man  lı 
döv  lə  ti  nin ilk pay  tax  tı olan, ta  ri  xi 
və me  mar  lıq qu  ru  lu  şu, ya  şıl  lıq 
la  rı və tə  bii gö  zəl  lik  lə  ri ilə zi  ya 
rət  çi  lə  ri va  leh edən Bur  sa  nın bu 
ada la  yiq gö  rül  mə  si  nin önə  mi  ni 
vur  ğu  la  ya  raq  2022ci il  də Türk 
dün  ya  sı  nın hər ye  rin  dən qo  naq 
la  rı qə  bul et  mək  dən məm  nun 
ola  caq  la  rı  nı de  yib.

Onu da qeyd edək ki, gə  lən 
ilin son  la  rın  da bu şə  rəf  i es  ta 
fe  ti Bur  sa  dan Azər  bay  ca  nın 
Şu  şa şə  hə  ri qə  bul edə  cək. 
Top  lan  tı  da çı  xış edən Azər  bay 
ca  nın mə  də  niy  yət na  zi  ri Anar 
Kə  ri  mov Şu  şa şə  hə  ri  nin 2023
cü il üçün “Türk Dün  ya  sı  nın 
Mə  də  niy  yət Pay  tax  tı”na na  mi 
zəd  li  yi  ni irə  li sü  rüb.

Daimi Şu  ra  nın ic  la  sın  da həm 
çi  nin Türk dün  ya  sı  nın gör  kəm  li 
şəx  siy  yət  lə  ri  ni an  maq və ta  nıt 
maq məq  sə  di lə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
“TÜRK  SOY Xa  ti  rə İli” proq  ra  mı 
üz  rə qə  rar  lar da elan edi  lib. Be 
lə  lik  lə,  2022ci il Türk dün  ya  sın 
da bö  yük Azər  bay  can bəs  tə  ka  rı 
Fik  rət Əmi  ro  vun (1922–1984), 
ta  nın  mış qır  ğız dra  ma  tur  qu, 
Qır  ğı  zıs  ta  nın Xalq ya  zı  çı  sı 

Tok  to  bo  lot Ab  du  mo  mu  no  vun 
(1922–1989) ana  dan ol  ma  sı  nın 
100cü, türk mü  tə  fək  ki  ri və tə 
səv  vüf şairi Sü  ley  man Çə  lə  bi  nin 
(1351–1422) və  fa  tı  nın 600cü il 
dö  nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə “xa  ti  rə ili” 
ki  mi qeyd olu  na  caq. Əla  və edək 
ki, türk  cə qə  lə  mə alın  mış “Möv 
ludşe  rif”in müəl  li  fi ki  mi ta  nı  nan 
Sü  ley  man Çə  lə  bi ey  ni za  man  da 
Bur  sa  da  kı Ulu ca  mi  nin ima  mı 
olub. 2022ci il həm  çi  nin Bur 
sa şə  hə  ri  nin İs  tiq  lal sa  va  şın  da 
iş  ğal  dan azad edil  mə  si  nin 100
cü il  dö  nü  mü  dür. Bu ba  xım  dan 
“Türk Dün  ya  sı  nın Mə  də  niy  yət 
Pay  tax  tı” ili qə  dim şə  hər üçün 
üç  qat əla  mət  dar ola  caq.

TÜRK  SOY Daimi Şu  ra  sı  nın 
ic  la  sın  da Bur  sa Bö  yük  şə  hər 
Bə  lə  diy  yə  si  nin baş  qa  nı Ali  nur 
Ak  taş təq  di  mat  la çı  xış edə  rək 
bu il xalq sə  nət  kar  lı  ğı sa  hə  sin 
də UNES  COnun “Ya  ra  dı  cı Şə 
hər  lər Şə  bə  kə  si”nə də üzv se  çi 
lən Bur  sa  nın ta  ri  xi, mə  də  niy  yə  ti, 
abi  də  lə  ri, ipə  yi, əd  viy  yat  la  rı və 
di  gər özəl  lik  lə  ri haq  qın  da ət  raf  ı 
mə  lu  mat ve  rib.

Be  lə  lik  lə, TÜRK  SOYun 2012
ci il  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən “Türk 
Dün  ya  sı  nın Mə  də  niy  yət Pay 
tax  tı” la  yi  hə  si  nin xə  ri  tə  si As  ta  na 
(Qa  za  xıs  tan), Əs  ki  şə  hər (Tür 
ki  yə), Ka  zan (Ta  ta  rıs  tan), Ma  rı 
(Türk  mə  nis  tan), Şə  ki (Azər  bay 
can), Tür  küs  tan (Qa  za  xıs  tan), 
Kas  ta  mo  nu (Tür  ki  yə), Oş (Qır 
ğı  zıs  tan) və Xi  və  dən (Öz  bə  kis 
tan) son  ra Bur  sa adı ilə işıq  la 
na  caq...

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Üzeyir Hacıbəyliyə həsr olunmuş 
poçt markalarının təqdimatı keçirilib
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