
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti nin sə rən ca mı ilə elan olu nan 
“Ni za mi Gən cə vi İli” çər çi və sin də 
öl kə miz də və onun hü dud la rın dan 

kə nar da da hi şairin zən gin irsi nin təb li ği 
və da ha ge niş audi to ri ya ya çat dı rıl ma-
sı məq sə di lə sil si lə təd bir və la yi hə lər 
da vam edir. “Ni za mi Gən cə vi İli” ge niş 
an lam da Azər bay ca n mə də niy yə ti nin, 
ədə biy ya tı nın, in cə sə nə ti nin bay ra mı dır.

Döv lət baş çı sı nın mü va fi q sə rən ca mı nın 
ic ra sı ilə əla qə dar Na zir lər Ka bi ne ti tə rə fi n-
dən təs diq edil miş “Da hi Azər bay can şairi və 
mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik yu bi-
le yi nin ke çi ril mə si nə dair” Təd bir lər Pla nı na 
əsa sən, 15-26 no yabr ta rix in də Mə də niy yət 
Na zir li yi, Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi-
ya sı, Gən cə Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti, Ni za mi 
Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi və Azər bay-
can Ya zı çı lar Bir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Ni za mi 
Gən cə vi Bey nəl xalq Fes ti va lı ke çi ri lir.

Fes ti val çər çi və sin də Ba kı və Gən cə şə-
hər lə rin də bir sı ra təd bir lər – el mi konf rans-
lar, teatr ta ma şa la rı, kon sert lər, ki tab və 
rəsm sər gi lə ri nə zər də tu tu lub.

Fes ti va lın ilk gü nün də Ba kı da, Bey nəl-
xalq Mu ğam Mər kə zin də Ni za mi nin söz lə ri-

nə ya zıl mış əsər lər dən iba rət kon sert – vo-
kal mu si qi si ax şa mı ke çi ril di.

Kon sert dən ön cə mə də niy yət na zi-
ri Anar Kə ri mov qo naq la rı sa lam la ya raq 
bil dir di ki, Azər bay ca nın gör kəm li şəx siy-
yət lə ri nin – Nə si mi nin, Ni za mi nin adı ilə 
əla mət dar il lə rin elan edil mə si öl kə miz də 
klas sik ədə bi ir si mi zə nə qə dər bö yük diq-
qət və qay ğı nın ol du ğu nu nü ma yiş et di rir: 

“On la rın ya rat dı ğı öl məz əsər lər öl kə miz də 
və xa ric də təb liğ edi lir. Hər bir cə miy yə tin 
in ki şa fı na bö yük mü tə fək kir lə rin tə si ri olur. 
Ni za mi Gən cə vi o da hi lər dən dir ki, Azər-
bay can fəl sə fi  fi k ri nin və mil li də yər lə ri nin 
dün ya da ta nı dıl ma sı na xid mət edib. Ni za-
mi nin XII əsr də ki hu ma nist ide ya la rı XXI 
əsr də də ak tual dır”.

davamı səh. 2-də

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Festivalı keçirilir
Noyabrın 26-dək dahi şairin söz işığında silsilə tədbirlər təşkil olunacaq
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səh. 8

Azərbaycan Yaradıcı Sənayelər Federasiyası 
Britaniyanın müvafiq qurumları ilə

əməkdaşlıq edəcək

səh. 3

“Bir
dəfə 
Qarabağda” 
olmaq...

səh. 5

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

Ermənistanın təxribatlarına
adekvat cavab verilib

Sərhəddə yaranmış vəziyyətə görə məsuliyyət bu 
ölkənin hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür
Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın Pre zi den ti Şarl Mi şel no yab rın 16-da 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye və zəng edib.

Söh bət əs na sın da Pre zi dent Şarl Mi şel Er mə nis tan-Azər bay-
can sər hə din də baş ver miş ha di sə lər lə bağ lı na ra hat lı ğı nı ifa də 
edib. Sər həd də cə rə yan edən ha di sə lər lə bağ lı Şarl Mi şe lin mü-
ra ciəti nə ca vab ola raq Pre zi dent İl ham Əli yev bil di rib ki, də fə lər-
lə Er mə nis tan tə rə fi  Şu şa, La çın, Kəl bə cər is ti qa mə tin də hər bi 
təx ri bat la ra əl atıb və Er mə nis ta nın son ge niş miq yas lı hü cu mu 
bu gün baş ve rib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Azər bay can tə rəf dən ya ra lı la rın ol du ğu nu 
qeyd edə rək, Er mə nis ta nın təx ri bat la rı na adek vat ca vab ve ril di-
yi ni vur ğu la yıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev ya ran mış və ziy yə tə gö rə bü tün mə su-
liy yə tin Er mə nis ta nın hər bi-si ya si rəh bər li yi nin üzə ri nə düş dü yü-
nü bil di rib.

Söh bət za ma nı Azər bay can ilə Av ro pa İt ti fa qı ara sın da əla qə-
lə rin pers pek tiv lə ri nə dair fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Birgə gələcəyimiz üçün çox möhkəm 
zəmin var, möhkəm təməl var

Xə bər ver di yi miz ki mi, no yab rın 12-də İs tan bul da Türk dil li Döv-
lət lə rin Əmək daş lıq Şu ra sı nın (Türk Şu ra sı) VIII Zir və Gö rü şü ke çi-
ri lib. Sam mit türk dil li döv lət lə rin əmək daş lı ğı nın güc lən di ril mə si 
is ti qa mə tin də mü hüm qə rar la rın qə bu lu ilə əla mət dar olub.

Zir və gö rü şün də Türk Şu ra sı na üzv döv lət lə ri n baş çı la rı – Tür-
ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan, Azər bay can Pre zi den ti İl-
ham Əli yev, Qa za xıs tan Pre zi den ti Ka sım-Jo mart To ka yev, Qır ğız 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Sa dır Ja pa rov, Öz bə kis tan Pre zi den ti 
Şav kat Mir zi yo yev, elə cə də 2018-ci il dən təş ki la tın mü şa hi də çi 
üz vü olan Ma ca rıs ta nın Baş na zi ri Vik tor Or ban və mü şa hi də çi 
üzv ki mi qu ru ma ye ni qo şu lan Türk mə nis ta n Pre zi den ti Qur ban-
qu lu Ber di mə həm mə dov iş ti rak edib lər. 

Xa tır la daq ki, Türk Şu ra sı nın 7-ci sam mi ti 2019-cu il okt yab rın 
15-də Ba kı da ke çi ril miş di. Ötən müd dət də qu ru ma sədr lik edən 
Azər bay can es ta fe ti Tür ki yə yə təh vil ve rib.

İc la sı açan Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan zir və gö-
rü şü nün əla qə lə ri miz də ye ni mər hə lə aça ca ğı na əmin li yi ni ifa də 
edib. “Si ya si və ic ti mai həm rəy lik ki mi, iq ti sa di və ti ca ri əla qə lə-
ri də güc lən dir mək la zım dır” de yən Tür ki yə Pre zi den ti ha zır da 
türk dil li öl kə lər ara sın da kı ti ca rət döv riy yə si nin 21 mil yard dol lar 
təş kil et di yi ni bil di rib, qar şı lıq lı sər ma yə lə rin əhə miy yə ti ni, bu sa-
hə də ki ma neələ rin ara dan qal dı rıl ma sı nın va cib li yi ni vur ğu la yıb.

davamı səh. 2-də

“Daxildəki ada” � lmi “Oskar”a namizəddir
Re jis sor Rü fət Hə sə no vun “Da xil də ki ada” 
fil mi Ame ri ka Ki no Aka de mi ya sı nın “Os-
kar” mü ka fa tı na Azər bay ca nın na mi zə di 
ola raq təs diq edi lib.

Azər bay can Res pub li ka sı Ki ne ma toq raf-
çı lar İt ti fa qın dan ve ri lən mə lu ma ta gö rə, it-
ti fa qı n “Os kar” ko mi tə si nin se çi mi ilə ek ran 
əsə ri “Xa ri ci dil də ən yax şı fi lm” no mi na si-
ya sın da öl kə mi zi təm sil edə cək.

“Da xil də ki ada” fi l mi nin sse na ri müəl li fi  və 
re jis so ru Rü fət Hə sə nov, təs vir re jis so ru Or-
xan Ab ba sov, baş pro dü ser lə ri Müş fi q Hə-
tə mov, Ka mal Hə sə nov və Rü fət Hə sə nov, 
ic ra çı pro dü ser lə ri Na dir Əli yev və Kam ran 

Ağa ba la yev, müş tə rək pro dü se ri Gi yom de 
Sey dir. Əsas rol la rı Or xan Ata, Vi da di Hə-
sə nov, Qur ban İ s ma yı lov, Ra fi q Əzi mov və 
El vin Adı gö  zəl ifa edir lər.

Mə də niy yət Na zir li yi nin si fa ri şi ilə “Azər-
bay can fi lm” Ki nos tu di ya sı, “Ari zo na Pro duc-
tion”, “Co yo te Ci ne ma”, “Man da rin Agency” 
və “De büt” stu di ya sı nın bir gə is teh sa lı ola-
raq çə ki lən “Da xil də ki ada” bə dii fi l mi 2020-
ci il də Sa ra ye vo Film Fes ti va lın da öl kə mi zi 
uğur la təm sil edə rək “Ən yax şı re jis sor” no-
mi na si ya sı nın qa li bi olub. Fil min post-pro-
dakşn dəs tə yi CNC – Fran sa Dö v lət Ki no və 
Ani ma si ya Mər kə zi və Ba kı Me dia Mər kə zi-
nə, me dia dəs tə yi İc ti mai Te le vi zi ya ya aid dir.

94-cü “Os kar” mü ka fat la rı nın təq di mat 
mə ra si mi 27 mart 2022-ci il də ke çi ri lə cək.

No yab rın 15-də Qo bus-
tan Mil li Ta rix-Bə dii 
Qo ru ğun da “Yurd da 
bay ram” ad lı tə rə kə mə 

fes ti va lı ke çi ril di. Mə də niy yət 
Na zir li yi və Qo bus tan Mil li 
Ta rix-Bə dii Qo ru ğu nun təş ki-
lat çı lı ğı ilə ger çək lə şən fes ti-
va lın məq sə di tə rə kə mə lə rin 
zən gin elat mə də niy yə ti ni 
təb liğ et mək, ic ti maiy yə ti 
on la rın hə yat tər zi ilə bağ lı 
mə lu mat lan dır maq dır.

Təd bir də Azər bay can Res-
pub li ka sı nın mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mov, Döv lət Tu rizm 
Agent li yi nin səd ri Fuad Na ğı-
yev, He sab la ma Pa la ta sı nın 
səd ri Vü qar Gül məm mə dov, 
Qa ra dağ Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti nin baş çı sı Sü ley man Mi ka-
yı lov, Qa za xıs ta nın və Hin dis ta-

nın öl kə miz də ki sə fi r lə ri Ser jan 
Ab dı ka ri mov və Ba vit lunq Van-

lal vav na, di gər rəs mi şəxs lər, 
Və tən mü ha ri bə si qa zi lə ri və ic-

ti maiy yət nü ma yən də lə ri iş ti rak 
edir di lər.

Fes ti val gənc akt yor lar tə rə fi n-
dən “Yurd” ad lı mu si qi li kom po-
zi si ya nın nü ma yi şi ilə baş lan dı.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə-
ri mov çı xış edə rək qo naq la rı 
sa lam la dı. Bil dir di ki, hər bir öl-
kə nin gə lə cə yi üç əsas amil dən 
ası lı dır: “Bi rin ci si güc dür ki, 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə sin də 
gü cü müz sa yə sin də tor paq la rı-
mı zı iş ğal dan azad et dik. Biz bir 
da ha gös tər dik ki, Azər bay can 
xal qı heç vaxt tor paq la rı mı zın 
iş ğal al tın da qal ma sı ilə ba rış-
ma ya caq”.

davamı səh. 3-də

Ru si ya nın Sankt-Pe ter-
burq şə hə rin də yer lə şən 
Döv lət Er mi ta jı nın əsas 
bi na sın da “Gö rün mə yən 

in cə sə nət. İm kan sər həd-
lə ri ni ge niş lən di rə rək” ad lı 
ink lü ziv sər gi təş kil edi lib. 
No yab rın 12-də açı lı şı ke-
çi ri lən sər gi Döv lət Er mi ta jı 
və Azər bay can Mil li Xal ça 
Mu ze yi nin (AMXM) təş ki lat-
çı lı ğı, “Car tier” Zər gər lik-Saat 
Evi nin (Fran sa) dəs tə yi ilə 
real la şıb.

Əsa sən gör mə qa bi liy yə ti məh-
dud in san lar üçün nə zər də tu-
tul muş ink lü ziv la yi hə nin mu zey 
təc rü bə sin də tət biq olu nan bir sı ra 
ye ni lik lə ri bü tün ka te qo ri ya lı zi ya-
rət çi lər üçün də ma raq lı dır. Ar tıq 
mu zey də eks po nat la ta ma şa çı 
ara sın da kı “Əl lə ri niz lə to xun ma-
yın!” qa da ğa sı na əsas la nan ma-

neə ara dan qal dı rı lır. Vi zual təəs-
sü rat la rı tak til üsul la ta mam la maq 
üçün bu eks po nat la ra əl lə to xun-
maq (pan de mi ya ilə bağ lı tə ləb lə ri 
nə zə rə ala raq, zi ya rət çi lər bir də fə-
lik əl cək lər lə tə min olu nur) olar.

Sər gi də Remb rand tın Ley den 
(ABŞ) kol lek si ya sın da qo ru nub 
sax la nı lan “Göz lə ri nə köl gə sa-
lın mış av to port ret” əsə ri nin rel-
yef mo de li təq dim olu nur. Mo del 
ilk də fə 2018-ci il də Er mi taj da 
“Remb randt və Ver meer epo-
xa sı. Ley den kol lek si ya sı nın şe-
devr lə ri” sər gi sin də ic ti maiy yə tə 
təq dim olu nub.

Sər gi nin di gər böl mə si Er mi-
taj da qo ru nub sax la nı lan Pən-
ci kən din məş hur fres ka la rı na 

həsr olu nub. Be lə ki, ink lü ziv 
sər gi üçün bu fres ka lar əsa sın da 
ərsəyə gətirilmiş tak til ba rel yefl  ər 

və on la rın ani ma si ya edil miş sü-
jet lə ri ha zır la nıb.

davamı səh. 3-də

Qobustan qoruğunda
“Yurdda bayram” tərəkəmə festivalı

“Görünməyən incəsənət. İmkan sərhədlərini genişləndirərək”
Sankt-Peterburqda Milli Xalça Muzeyinin təşkilatçılığı ilə inklüziv sərgi açılıb

Milli xalça sənətimiz 11 ildir
bəşəriyyətin incisi adını daşıyır

No yab rın 16-da Mil li Xal ça Mu ze yin də Azər bay ca nın ənə nə-
vi xal ça çı lıq sə nə ti nin UNES CO-nun Qey ri-mad di mə də ni irs 
si ya hı sı na da xil edil mə si nin on bi rin ci ili və xal ça çı lıq üz rə gör-
kəm li alim, Xalq rəs sa mı Lə tif Kə ri mo vun (1906-1991) 115 il lik 
yu bi le yi mü na si bə ti lə təd bir ke çi ril di. 

səh. 2

Milli xalça sənətimiz 11 ildir
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əvvəli səh. 1-də
ZirvəGörüşünün “Rəqəmsal dövrdə

yaşıl texnologiyalar və ağıllı şəhərlər”
mövzusuna həsr olunduğunu deyən
Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu baxımdan
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş
Zəngilan rayonunda görülən qurucu
luq işlərindənbəhsedib,digərüzvöl
kələrdə də bu xüsusda təqdirəlayiq
fəaliyyətlərin olduğunu deyib. Türkiyə
Prezidenti  qlobal istiləşmə, həmçinin
terrorizmləmübarizədəsəylərinbirləş
dirilməsininəhəmiyyətinidəqeydedib.
Daha sonra Prezident İlham Əliye

vin Türk Şurasının ən yüksək müka
fatı – “TürkDünyasınınAliOrdeni” ilə
təltif olunması barədə liderlərin ortaq
qərarınıdiqqətəçatdıranRəcəbTayyib
ƏrdoğanordeniAzərbaycanrəhbərinə
təqdimedib.
TürkiyəPrezidentiqeydedibki,Azər

baycan Prezidentinin qətiyyətli rəh
bərliyi ilə Qarabağda təxminən otuz
il davam edən işğala 44 gün kimi qı
samüddətdə son qoyulub. “Bu, təkcə
azərbaycanlıqardaşlarımızüçündeyil,
bütün Türk dünyası üçün böyük əhə
miyyətdaşımaqdadır.Vətənmüharibə
sinəticəsindəillərdir tətbiqolunmayan
BMTTəhlükəsizlikŞurasınınqətnamə
lərihəyatakeçirilmişdir.Azərbaycanbu
yollabeynəlxalq ictimaiyyətinyaddaşı
naədalətmesajınıhəkketmişdir.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü ye

nidən təmin etməsi Türk dünyasının
birliyinivəbərabərliyinigenişləndirmiş

dir. Qarabağın azadlığının rəmzi olan
xarıbülbül Türk dünyası üçün Zəfərin
müjdəçisiolmuşdur.
Qarabağ Zəfəri ilə təkcə işğal altın

dakı torpaqlar azad edilməyib, eyni
zamanda, bölgəmizdə həsrətini çəkdi
yimiz davamlı sülh, sabitlik və əmək
daşlığa gedən yolun daönüaçılıb”, –
deyəƏrdoğanvurğulayıb.
ZirvəgörüşündəçıxışedənPrezident

İlhamƏliyevilknövbədəbuyüksəkmü
kafata görə dərin təşəkkürünü bildirib:
“Bu,mənimüçünböyükşərəfdir,eyniza
manda,böyükməsuliyyətdir.Mənimse
vincimiikiqatedənodurki,buAliOrdeni
mənəTürkŞurasınaüzvölkələrindövlət
başçılarıtəqdimedirlər.Onlarınimzasıilə
vəəzizQardaşım,hörmətliCümhurbaş
qanıRəcəbTayyibƏrdoğanıntəşəbbüsü
iləbuyüksəkmükafatmənəverilir.Qeyd
edilir ki, bu, Qarabağın azad edilməsi
işindəgöstərdiyimsəylərəvətürkbirliyi
nindahadagüclənməsiişinətöhfələrimə
görəverilir.Bu,türkdövlətləritərəfindən
mənimişimə,mənimfəaliyyətiməverilən
çox yüksək mükafatdır, yüksək qiymət
dir.BunagörədəmənbütünAzərbaycan
xalqıadındançoxdərintəşəkkürümübil
dirirəm.Çünkimənbeləzənnedirəmki,
bu mükafat bütün Azərbaycan xalqına
verilmişmükafatdır”.
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, İkinci

Qarabağ savaşında göstərdiyimiz əzm
karlıq, iradə, rəşadət bizi böyük Zəfərə
gətiribçıxardı:“Onudabildirməliyəmki,
bunuhərkəsgörür,bizəəlavəgücverən

əzizQardaşımRəcəbTayyibƏrdoğanın
müharibənin ilksaatlarındanbaşlayaraq
son dəqiqələrinə qədər bizə göstərdiyi
dəstəkvəmənəvidayaqdır.Çünkibizbu
dəstəyihissedərək,onunsözlərinəqu
laqasaraqözümüzüdahadagüclühiss
etdik. Çünki hörmətli Cümhurbaşqanı
demişdirki,Azərbaycanbusavaşdatək
deyil. Türkiyə Azərbaycanın yanındadır
vəhərzamanyanındaolacaqdırvəbu,
bizəəlavəgücverdi.Bu,bəziqüvvələri
–Ermənistanhimayədarlarınıbusavaş
dankənardatutduvəbizəimkanverdiki,
bizbuşərəfimissiyamızıyerinəyetirək”.
AzərbaycanPrezidentiqeydedibki,

Türkiyənin inkişafı, Türkiyədə sabitli
yintəminolunmasıbütünTürkdünyası
üçünönəmlişərtdir.ÇünkiTürkdünya
sının mərkəzində dayanan güclü Tür
kiyədövlətidir.Bizə,hərbirimizəəlavə
güc verən Türkiyənin güclənməsidir.
“Mən çox şadam ki, bu gün biz türk
dövlətləriarasındakıbirlikdəndanışar
kəngələcəyəbaxırıq.Çünkibizimgə
ləcəyimiz, birgə gələcəyimiz üçün çox
möhkəmzəminvar,möhkəmtəməlvar.
Bu,bizimortaqköklərimizdir,dilimizdir,
dinimizdirvəortaqmaraqlarımızdır”,–
deyəİlhamƏliyevəlavəedib.
Prezident bildirib ki, budəfəki zirvə

görüşününçoxböyüktarixiəhəmiyyəti
var: “İlknövbədə,onagörəki,bizŞu
ramızıtəşkilataçeviririkvəbutəşkilatın
çoxgözəlgələcəyivar.Çünkibutəşki
latıntəməlindətəbiimüttəfiqləryerləşir
vəhəmtarix,həmmədəniyyət,həmbi
zimənənələrimiz, bizimadətənənələ
rimiz,bax,bu,birliyidiktəedir.Əminəm
ki,TürkDövlətləriTəşkilatınıntəkcəöl
kələrimiz,xalqlarımızüçündeyil,dünya
üçünönəmibundansonradaartacaq.
Çünki bizim işbirliyimiz səmimidir, biz
hamımız qardaşıq, birbirimizə qardaş
deyirik, biz hamımız ənənəvi dəyərlər
üzərində ölkələrimizi inkişaf etdiririk.

Bizimxalqlarımızarasındakıbirlik,qar
daşlıq gündəngünə möhkəmlənir və
bizbugünböyükcoğrafiyanıəhatəedi
rik,böyükiqtisadi,siyasi,hərbigücübu
coğrafiyadaehtivaedirik”.
Dövlətbaşçısıqeydedibki,sonikiil

ərzində önəmli hadisələrdən biri Türk
mənistanın təşkilata müşahidəçi qis
mində qoşulmasıdır: “Bizim türkmən
qardaşlarımızıdaürəkdənsalamlayırıq
və bu, çox önəmli addımdır. Eyni za
manda,BakıZirvəsindəÖzbəkistanbi
zimŞurayaüzvoldu,budaçoxönəmli
hadisədir. Mən xatırlayıram, 2009cu
ildəNaxçıvanZirvəGörüşündə o vaxt
Naxçıvan sazişi imzalanmışdı. Onu
dörd lider imzalamışdı.Amma bu gün
bizimsayımız7yəçatıb.Bu,onugöstə
rirki,bizimtəşkilatımızçoxcəlbedicidir
vəəminəmki,hərbirüzvvəhərbirmü
şahidəçi bundan sonra da bir nöqtəyə
vuraraqbizimgücümüzüartıracaqdır”.
BugünlərAzərbaycanxalqınınQara

bağınazadolunmasınınbirinci ildönü
münüsevincləvəqürurlaqeydetdiyini
deyənİlhamƏliyevbildiribki,buZəfər
tarixiəhəmiyyətdaşıyır: “Biz təxminən
30 illik işğala son qoyduq. Birləşmiş
MillətlərTəşkilatının1993cüildəqəbul
etdiyi və kağızda qaldığı qətnamələri
yerinəyetirdik, icraetdik.Tarixiədaləti
bərpaetdik,beynəlxalqhüququbərpa
etdik,milliləyaqətimizibərpaetdik”.
Azad edilmiş torpaqlarda başlanan

bərpaquruculuq işlərindən bəhs edən
AzərbaycanPrezidentibuişlərdəTürki
yəninbirçoxşirkətlərininçalışdığınıde
yib.DövlətbaşçısıhəmçininFüzulira
yonundaməktəbinşasınavəsaitayıran
ÖzbəkistanPrezidentiŞavkatMirziyo
yevətəşəkkürünübildirib:“Məktəbinla
yihəsibizətəqdimedildivəbu,növbəti
həmrəylik,dostluq,qardaşlıqaddımıdır
vəAzərbaycanxalqıbunuçoxqiymət
ləndirir”.

Prezident İlham Əliyev daha sonra
deyib: “Biz indi böyük bərpa işləri ilə
məşğuluq. Eyni zamanda, İkinci Qa
rabağ savaşının nəticələri bölgə üçün
yeni imkanlaraçır.Ocümlədənhesab
edirəm ki, nəqliyyat baxımından Zən
gəzurkoridorununaçılmasıbütünböl
gəüçünyeniimkanlaraçacaqdır.Ümid
edirəm, öz işğalçılıq siyasətinə görə
məğlub vəziyyətdə olan Ermənistan
dagectezanlayacaqki,heçbirölkəyə
ərazi iddiası onlara xeyir və şərəf gə
tirməyəcək.Ümidedirəmki,yaxıngə
ləcəkdə Ermənistanın həm Türkiyəyə,
həmAzərbaycanaəraziiddialarınason
qoyulacaq. Əks təqdirdə onlar daha
dapisdurumadüşəbilərlər.Zəngəzur
koridoru isəhəmTürkdünyasını,həm
Avropanı,həmqonşularımızıbirləşdirə
biləcəkbir layihədirvəbugünbulayi
həningerçəkləşməsiistiqamətindəfəal
işlərgedir”.
SammitdəçıxışedənliderlərAzər

baycanın Vətən müharibəsində qa
zandığı Qələbə, son illərdə əldə et
diyi nailiyyətlər, həmçinin Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına
ikiillik uğurlu sədrliyi münasibətilə
Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
lər, təşkilatın gələcəyi ilə bağlı fikir
lərinibölüşüblər.
Zirvə görüşündə Türkdilli Dövlət

lərin Əməkdaşlıq Şurasının adının
“Türk Dövlətləri Təşkilatı”na dəyişdi
rilməsi,TürkmənistanaTürkDövlətlə
riTəşkilatındamüşahidəçistatusunun
verilməsi,TürkDövlətləriTəşkilatının
ƏlişirNəvai adınaBeynəlxalqMüka
fatı haqqında, Türk Dövlətləri Təş
kilatının İnvestisiya Fondunun yara
dılmasının tamamlanması haqqında
vədigərməsələlərədairqərarlarqə
bul olunub, “Türk dünyasına baxış –
2040” sənədi və sammitin bəyanna
məsiimzalanıb.

Birgə gələcəyimiz üçün çox möhkəm 
zəmin var, möhkəm təməl var

“Türk Dövlətləri Təşkilatının təkcə ölkələrimiz üçün deyil, dünya üçün də önəmi artacaq”

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Festivalı keçirilir 
Noyabrın 26-dək dahi şairin söz işığında silsilə tədbirlər təşkil olunacaq

əvvəli səh. 1-də
Nazir Nizami yaradıcılığının

Azərbaycanın və Yaxın Şər
qin mədəniyyət və incəsənə
tinin müxtəlif sahələrinə təsi
rindən söz açdı. Qeyd etdi ki,
dahişairinlirikası,poemalarının
müxtəlifsüjetlərirəssamlıq,mu
siqi,teatr,baletvəbaşqasahə
lərininkişafınatöhfələrverib.
AnarKərimovNizamiGəncəvi

Beynəlxalq Festivalı haqqında
daməlumatverdi.Bildirdiki,fes
tival çərçivəsində1526noyabr
tarixindəBakıvəGəncəşəhər
lərində bir sıra tədbirlər – elmi
konfranslar, teatr tamaşaları,
konsertlər, kitab və rəsmsərgi
ləri keçiriləcək: “Zəngin proqra
ma malik festivalın Beynəlxalq
MuğamMərkəzindətəşkiledilən
ilk konserti Nizaminin sözlərinə
yazılmışvokaləsərlərintəqdimi
iləbaşlayır.İnanıramki,dahiNi
zamininsözlərinəAzərbaycanın
görkəmli bəstəkarlarının yaz
dıqları əsərlər bu gün konsertə
gələn hər kəsdə xoş ovqat ya
radacaq”.
Dahasonrakonsertproqramı

təqdimedildi.ProqramdaÜzeyir
Hacıbəyli, QaraQarayev,Əfra
siyabBədəlbəyli,CahangirCa
hangirov, Ədilə Hüseynzadə,
Ağabacı Rzayeva, Süleyman
Ələsgərov, müasir bəstəkarlar
DilşadƏliyeva,PikəAxundova,
Ceyhun Allahverdiyev və Gül
naz Abdullazadənin Nizaminin
sözlərinə bəstələdikləri əsərlər
səsləndirildi.

Konsertdətanınmışvokalçılar
–XalqartistləriGülnaz İsmayı
lova, Samir Cəfərov, Əməkdar
artist İlham Nəzərovu konsert
meysterlərSvetlanaƏhmədova,
DilşadƏliyevavəÜlviyyəKazı
movamüşayiətedirdi.
GecədəƏməkdarmüəllimTə

ranə Yusifovanın rəhbərliyi ilə
Azərbaycan Milli Konservato
riyası tələbə xorunun çıxışı da
maraqlaqarşılandı.

***
Festivalın ikinci günü Gəncə

şəhərindəNizamiPoeziyaTeat
rının“Nizamiişığında”tamaşası
və Bakıda Azərbaycan Dövlət
AkademikOperavəBaletTeat
rının repertuarında olan Qara
Qarayevin “Yeddi gözəl” baleti
nümayişolunub.
Festival çərçivəsində noyab

rın17dəMəhsətiGəncəviMər

kəzində “Gəncəşairlərininürfan
məclisi” ədəbibədii kompozisi
yasıvəAzərbaycanDövlətAka
demikFilarmoniyasındaGənclər
KameraOrkestrininvəAzərbay
canMilliKonservatoriyasıtələbə
xorununkonsertiolacaq.
Noyabrın 18də Azərbay

can Dövlət Mahnı Teatrında
N.Gəncəvinin“LeylivəMəcnun”
poeması əsasında hazırlanmış
tamaşa təqdim ediləcək. 19
noyabr tarixində Gəncə Dövlət
Kukla Teatrında Nizami Gən
cəvinin “Yeddi gözəl” poeması
əsasında hazırlanan “Xeyir və
Şər”uşaqtamaşası,20noyabr
da isəGəncəDövlətFilarmoni
yasında “Xəmsə” estrada qru
pununçıxışıolacaq.
Həmin gün Azərbaycan Milli

Kitabxanasında Nizami Gən
cəvinin əsərlərinə çəkilmiş mi
niatürlərdən ibarət sərgi açı

lacaq, Azərbaycan Dövlət
AkademikOperavəBaletTeat
rında isə F.Əmirovun “Nizami”
baletinümayişolunacaq.
22 noyabrda AMEAnın Mə

həmmədFüzuliadınaƏlyazma
larİnstitutunda“NizamiGəncəvi
irsi əlyazmalarda,miniatürlərdə
vəmusiqidə”mövzusunda elmi
konfrans və sərgi, Beynəlxalq
Muğam Mərkəzində “Nizami
Gəncəvi. Biblioqrafiya” və “Ni
zamini oxuyaq” (ingilis dilində)
kitablarınınvə “NizamiGəncəvi
əlyazmaları dünya kitabxanala
rında”elektronməlumatbazası
nıntəqdimatıkeçiriləcək.
Noyabrın 23də Azərbaycan

MilliKitabxanasında “SözləriNi
zaminindir” mövzusunda ədə
bibədii qiraət, musiqi kompozi
siyası və eyniadlı diskalbomun
təqdimatıvəhəmintarixdəGən
cəUrbanMərkəzindəGəncəşə
həruşaqincəsənətvərəssamlıq
məktəblərininiştirakıilə“Xəmsə”
motivləri üzrə çəkilmişminiatür
lərə həsr edilən rəsm əsərlərin
dənibarətsərgininaçılışıolacaq.
2426noyabr tarixindəyerlivə

xaricielmadamlarının,nizamişü
naslarıniştirakıiləBakıda“Nizami
Gəncəvi:Mədəniyyətlərarasında
körpü” mövzusunda beynəlxalq
forum keçiriləcək. Festival no
yabrın 26da Gəncə şəhərində
Göygöl Dövlət Mahnı və Rəqs
Ansamblının Nizami Gəncəvinin
880 illiyinə həsr olunan konserti
iləyekunlaşacaq.

LALƏ

Nizaminin yurdu da 
festivala  ev sahibliyi edir

Xəbərverdiyimizkimi,MədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanMilli
ElmlərAkademiyası,GəncəŞəhərİcraHakimiyyəti,Nizami
GəncəviBeynəlxalqMərkəzivəAzərbaycanYazıçılarBirliyinin
təşkilatçılığıiləböyükşairin880illikyubileyinəhəsrolunmuş
NizamiGəncəviBeynəlxalqFestivalıkeçirilir.

Noyabrın15dəGəncəşəhərindəfestivalınaçılışmərasimike
çirilib.GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsininrəhbərliyivə300
dənartıqmədəniyyətişçisi,incəsənətxadimiNizamiGəncəvinin
məqbərəsini ziyarət edib, böyük söz ustadınınməzarı üzərinə
tərçiçəklərdüzüblər.SonratədbiriştirakçılarışəhərdəkiNizami
GəncəviMuzeyindəolublar.
DahasonrafestivalçərçivəsindəF.ƏmirovadınaGəncəDöv

lətFilarmoniyasınınXalqçalğıalətləriorkestrivəDövlətKamera
Orkestrininiştirakıiləmaraqlıkonsertproqramıtəqdimolunub.
Gecədə Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Vasif

Cənnətov,GəncəŞəhərGənclərvəİdmanBaşİdarəsininrəisi
HəmidNəsirov, “Cavadxan”TarixMədəniyyətFondununbirin
civitseprezidentiMüzadilHəsənov,TürkiyəninGəncədəkiBaş
Konsulluğununnümayəndəsivəşəhərictimaiyyətininnümayən
dələriiştirakediblər.
Birbirindənmaraqlımusiqinömrələrişəhərsakinlərivəqonaq

lartərəfindənalqışlarlaqarşılanıb.
DahişairindoğmayurdundaNizamiGəncəviBeynəlxalqFes

tivalısilsilətədbirlərlədavamedəcək.

Noyabrın16-daMil-
liXalçaMuzeyində
Azərbaycanınənənəvi
xalçaçılıqsənətinin

UNESCO-nunQeyri-maddi
mədəniirssiyahısınadaxil
edilməsininonbirinciilivə
xalçaçılıqüzrəgörkəmli
alim,XalqrəssamıLətifKə-
rimovun(1906-1991)115illik
yubileyimünasibətilətədbir
keçirildi.

Muzeyin direktoru, Əməkdar
mədəniyyətişçisiŞirinMəlikova
çıxış edərək Azərbaycan xalça
sənətinin UNESCO yolçulu
ğu haqqında söz açdı. Bildirdi
ki, bu qədim milli sənətin dün
ya miqyasında tanınması Pre
zident İlham Əliyev və Birinci
vitseprezident, Heydər Əliyev
Fondununprezidenti,UNESCO

vəİCESCOnunxoşməramlısə
firi Mehriban xanım Əliyevanın
dəstəyiiləgerçəkləşib.

ŞirinMəlikova qeyd etdi ki, 17
noyabrAzərbaycan xalçaçılıq el
minin banisi Lətif Kərimovun do

ğum günüdür. 1967ci ildə Lətif
Kərimovun təşəbbüsü ilə Bakıda
unikalmuzeyin–AzərbaycanXal
ça Muzeyinin əsası qoyulub. Di
rektor həmçinin diqqətə çatdır
dı ki, tədbirdə muzeyin Ənənəvi
texnologiya şöbəsində toxunan
“Narlı”, “Sorsor” xalçalarının və
çiyi palazın dəzgahdan kəsimi
həyata keçiriləcək. Qeyd olundu
ki,AzərbaycanMilliXalçaMuzeyi
xalçaçılıqsənətinininkişafı,qədim
xalçatoxuma texnikalarınındirçəl
dilməsi, onların əsasındamilli və
ümumbəşəriəhəmiyyətlixalçanü
munələrininyaradılmasıistiqamə
tindəyeniyeni layihələrreallaşdı
rır.İlkdəfəxovluvəbütünxovsuz
xalçatoxuma texnikalarını tətbiq
etməklə unikal “Narlı” xalçasının

toxunmasıdabeləuğurlu layihə
lərdən biridir. Toxucudan yüksək
peşəkarlıq tələb edən bu nadir
sənətəsəri8aymüddətindəərsə
yəgəlib.Ənənəvitexnologiyaşö
bəsininfəaliyyət istiqamətlərindən
biri də muzeyin kolleksiyasında
qorunan nadir eksponatların rep
likalarınınhazırlanmasıdır.Tədbir
dəkəsimihəyatakeçiriləcəkbelə
nümunələrdən biri italiyalı xalça
kolleksiyaçısı Erminio Bottininin
2020ci ildə muzeyimizə hədiyyə
etdiyi,1811ciildəŞirvandatoxun
muş məşhur “Sorsor” namazlıq
xalçasınınreplikasıdır.Mükəmməl
kompozisiyaquruluşu,orijinalnü
munə iləeynilik təşkiledənrəng
ləri, ahəngdarlığı ilə gözoxşayan
xalça3aymüddətindətoxunub.

Daha sonra Əməkdar incə
sənət xadimi, professor Küb
ra Əliyeva, Azərbaycan Dövlət
RəssamlıqAkademiyasının pro
fessoru,LətifKərimovuntələbəsi
MəmmədhüseynHüseynov,Şu
şaRayonİcraHakimiyyətibaşçı
sınınmüaviniVüsaləFətullayeva
çıxışedərəkLətifKərimovunhə
yat və yaradıcılıq yolundan söz
açdılar,xatirələrinibölüşdülər.
Tədbirdə Təhsil Nazirliyi 2

nömrəli UşaqGənclər İnki
şafMərkəzi rəqsansamblının,
müğənni Çinarə Məlikzadənin
vətənpərvərlik ruhunda ifaları
təqdimedildikdənsonraxalça
ların hanadan kəsimi gerçək
ləşdi.

L.AZƏRİ

Milli xalça sənətimiz 11 ildir bəşəriyyətin incisi adını daşıyır
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Qobustan qoruğunda “Yurdda bayram” 
tərəkəmə festivalı

“Xalqımızın irsini, adət-ənənələrini əks etdirən tədbirləri Qarabağda da təşkil edəcəyik”
əvvəli səh. 1-də

Na zir qeyd et di ki, öl kə nin gə
lə cə yi ni müəy yən edən di gər mü
hüm amil elm, tə fək kür və xalqın 
bö yük dü ha la rı dır: “Bil di yi niz ki mi, 
öl kə baş çı sı nın mü va fiq sə rən ca
mı ilə bu il Azər bay can da “Ni za mi 
Gən cə vi İli” elan edi lib. Bu sə rən
cam bir da ha gös tə rir ki, Azər
bay can öz mü tə fək kir və şair lə
ri nə bö yük önəm ve rir. Üçün cü 
amil mə də niy yə ti miz dir. Bu gün kü 
təd bir məhz onun gös tə ri ci si dir. 
Bu təd bir lə rin müt ləq da va mı gə
lə cək. Xal qı mı zın ir si ni, qə dim 
adətənə nə lə ri ni əks et di rən be
lə təd bir lə ri iş ğal dan azad edil
miş tor paq la rı mız da, Qa ra bağ da 
da ke çi rə cə yik. Bu cür təd bir lə rin 
təş ki li öl kə yə tu rist lə rin cəlb olun
ma sı na da kö mək edir”.

Anar Kə ri mov bay ram təd bi rin
də Və tən mü ha ri bə si qa zi lə ri nin 
də iş ti rak et mə sin dən məm nun
lu ğu nu bil dir di: “Al lah qa zi lə ri
mi zə şə fa ver sin, şə hid lə ri mi zə 
rəh mət elə sin”.

Son ra söz fes ti va lın mu si qi li 
iş ti rak çı la rı na ve ril di. Əmək dar 
ar tist lər İl kin Əh mə dov, Ni gar 
Şa ba no va, həm çi nin Aşıq Əli, 
mü ğən ni lər Amil Hə sə noğ lu, Vü
sal Ha cı yev və di gər lə ri və tən
pər vər ruh lu ifa la rı ilə fes ti val iş
ti rak çı la rı na xoş an lar ya şat dı lar. 

“Cən gi” sə da la rı al tın da kən
dir baz lar və pəh lə van lar öz mə
ha rət lə ri ni gös tər di lər.

Qo naq lar tə rə kə mə oba sı ilə 
ta nış ol du lar. “Yurd da bay ram”da 
xal ça çı lıq, zər gər lik məh sul la rı, 
tə rə kə mə lə rin məişə ti ni, tə sər rü
fa tı nı əks et di rən nü mu nə lər və 
mil li ge yim lər dən iba rət sər gi lər 
təş kil olun muş du. Ey ni za man da 
xey riy yə məq sə di lə Daun sind
rom lu uşaq la rın əl iş lə rin dən iba
rət sa tışsər gi də ke çi ril irdi.

Tə rə kə mə lə rin mal dar lıq tə sər
rü fa tı na aid hey van lar dan iba rət 
tə mas lı mi ni zoopark la ta nış lıq və 

uşaq lar üçün təş kil olun muş “Oxat
ma mey dan ça sı” fes ti val iş ti rak çı
la rı tə rə fin dən ma raq la qar şı lan dı. 

Son da qo naq lar fes ti val mey
da nın da qu rul muş ça dır lar da tə
rə kə mə süf rə si nin ye mək lə rin dən 
dad dı lar.

Qeyd edək ki, əsas məş ğu liy
yət lə ri hey van dar lıq olan tə rə kə
mə tay fa la rı ya zın axır la rı, ya yın 
əv vəl lə rin də yay laq la ra, pa yız da 
isə ara na – qış laq la ra kö çür lər. 
Qo bus tan qo ru ğu əra zi sin də və 
on dan kə nar da yer lə şən qə dim 
qış laq lar təx mi nən 5 minil lik ta ri
xi – yay laqqış laq mal dar la rı nın 
hə yat tər zi ni əks et di rir. Bu ra da 
apa rı lan təd qi qat lar da onu gös
tə rir ki, Tunc döv rün dən eti ba rən 
Qo bus tan da qa yaüs tü təs vir lər 
məhz be lə qış laq lar da ya şa yan 
elat lar tə rə fin dən ya ra dı lıb.

NURƏDDİN

Azərbaycan Yaradıcı Sənayelər Federasiyası 
Britaniyanın müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq edəcək

Federasiyanın idarə heyətinin sədri Vasif Eyvazzadə Londonda görüşlər keçirib

MədəniyyətNazirliyiAparatınınrəhbəri,AzərbaycanYaradıcı
SənayelərFederasiyasıidarəheyətininsədriVasifEyvazzadə
Londondasəfərdəolub,birsıragörüşlərkeçirib.

Bri ta ni ya Şu ra sı nın (Bri tish 
Coun cil) di rek tor müavi ni Cor
ti na But ler ilə gö rüş də qar şı lıq lı 
əmək daş lıq, “Creati ve spark”, 
“Craf ting fu tu re” proq ram la rı, ya
ra dı cı sə na ye lə rin in ki şa fı ba rə
də fi kir mü ba di lə si apa rı lıb.

V.Ey vaz za də Bri ta ni ya Şu ra sı
nın Ba kı ofi si va si tə si lə xü su si lə 
öl kə miz də ya ra dı cı sə na ye lə rin 
in ki şa fı na dəs tə yin yük sək qiy
mət lən di ril di yi ni, bu çər çi və də 

da ha də rin əmək daş lı ğa ma raq lı 
ol du ğu mu zu vur ğu la ya raq, ötən 
ay Azər bay can Ya ra dı cı Sə na
ye lər Fe de ra si ya sı nın tə sis edil
mə si nin də bu əmək daş lı ğın töh
fə si ol du ğu nu de yib. Bil di rib ki, 
Azər bay can Ya ra dı cı Sə na ye lər 
Fe de ra si ya sı ilə Bir ləş miş Kral lı
ğın Ya ra dı cı Sə na ye lər Fe de ra
si ya sı və “Kreativ İn gil tə rə” Təş
ki la tı ilə əmək daş lı ğın qu rul ma sı 
üçün ilk ad dım lar atı lıb. 

Cor ti na But ler Azər bay can la 
hər tə rəf i əmək daş lı ğın sə viy yə
sin dən məm nun lu ğu nu bil di rə rək 
Ya ra dı cı Sə na ye lər Fe de ra si ya
sı nın ya ra dıl ma sı nın bu sa hə nin 
biz nes ola raq in ki şaf et di ril mə si nə, 
təş ki lat lan ma ya bö yük dəs tək ola 
bi lə cə yi nə inan dı ğı nı qeyd edib. 
V.Ey vaz za də söh bət əs na sın da 
Azər bay ca nın BMT Si vi li za si ya lar 
Al yan sı ilə bir gə post konf ikt döv
rün də “Mə də niy yət na mi nə sülh” 
qlo bal kam pa ni ya sı nı elan et di yi ni 
diq qə tə çat dı rıb və de kab rın 2də 
kam pa ni ya nın tə rəf daş lar fo ru mu
nun ke çi ri lə cə yi ba rə də mə lu mat 
ve rib. Bri ta ni ya Şu ra sı nın dün ya
nın 100dən çox öl kə sin də fəaliy
yət gös tər di yi  nə zə rə alı na raq, 
sülh və mə də niy yət ide ya la rı nın 
ya yıl ma sı üçün bu təş ki lat la da 
əmək daş lı ğa və tə rəf daş lı ğa ha zır 
ol du ğu muz vur ğu la nıb.

C.But ler bu tə şəb bü sü yük sək 
qiy mət lən dir di yi ni və bu nun la 
bağ lı da ha çox mə lu mat əl də et
dik dən son ra təş ki la tın möv qe yi
ni bil di rə cə yi ni de yib.

Sə fər çər çi və sin də Va sif Ey
vaz za də Bri ta ni ya Ki tab xa na sın
da əq li mül kiy yət və biz ne sin in
ki şa fı sa hə lə ri nə rəh bər lik edən 
İsa bel Os vel ilə də gö rü şüb.

Gö rüş də İ.Os vel ki tab xa na
nın ink lü ziv, təd qi qat və biz nes 
mər kə zə çev ril di yi ni bil di rə rək 
ki tab xa na nəz din də ya ra dıl mış 
Biz nes və İP Mər kə zinin fəaliy
yə ti ba rə də təq di mat edib. Qeyd 
edib ki, bu ra da həm star tap lar, 
həm də xa ri ci öl kə lər də biz nes
lə məş ğul ol maq is tə yən lər üçün 
xü su si təq di mat lar və gö rüş lər 
təş kil edi lir. Zi ya rət çi lər xa ri ci 
öl kə lə rin biz nes mü hi ti və onu 
tən zim lə yən qa nun ve ri ci lik, ver
gi si ya sə ti ba rə də bu ra da ət raf ı 
mə lu mat əl də edə bi lər lər.

Da ha son ra Bri ta ni ya nın ən 
in no va tiv və rə qəm sal təş ki
lat la rın dan bi ri olan “Ca ta pult” 
şir kə ti ilə ta nış lıq təş kil edi lib. 
Şir kə tin rəh bə ri təş ki lat ola raq 
in no va tiv və rə qəm sal həl lər 
tək lif et dik lə ri ni və nə ti cə eti ba
ri lə iş və biz ne sin sü rət lən mə
si nə tə kan ver dik lə ri ni diq qə tə 
çat dı rıb.

Gö rüş lər də İn gil tə rə Ya ra dı
cı Sə na ye lər Fe de ra si ya sı nın 
qu ru cu la rın dan  olan Con Nyu
big iş ti rak edib, Azər bay can 
Ya ra dı cı Sə na ye lər Fe de ra si
ya sı ilə gə lə cək əmək daş lıq 
pers pek tiv lə ri ba rə də fi kir lə ri ni 
bö lü şüb.

MasallıRegionalMədəniyyət
İdarəsi(RMİ)Masallırayon
HeydərƏliyevMərkəzinin
təşkilatçılığıilə“Ümummilli

liderHeydərƏliyevmüstəqilAzər
baycanRespublikasıKonstitusiyası
nınmüəllifidir”mövzusundatədbir
keçirilib.MasallırayonMərkəzi
KitabxanasındavəTarixDiyarşünas
lıqMuzeyindədə12Noyabr–Kons
titusiyaGünümünasibətilətədbirlər
keçirilib.YardımlırayonHeydər
ƏliyevMərkəzində“HeydərƏliyev
konstitusiyamızvəmilliideologiyamı
zınbanisidir”adlıtədbirtəşkilolunub.

Xaç maz RMİ Qu ba ra yon MKSnin 
Küs nət qaz ma kənd ki tab xa na fi lialı tə
rə fin dən Kons ti tu si ya Gü nü ilə əla qə dar 
təd bir ke çi ri lib.

Ağs ta fa RMİ Ağs ta fa ra yon Hey dər 
Əli yev Mər kə zi və MKSnin bir gə təş ki
lat çı lı ğı ilə “Qa nu nun ali li yi” ad lı təd bir 
ke çi ri lib. Qa zax Döv lət Rəsm Qa le re ya
sın da “Hü qu qi, dün yə vi döv lət qu ru cu lu
ğu na ge dən yol” baş lı ğı al tın da konf rans, 
To vuz ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zi və 
MKSnin təş ki lat çı lı ğı ilə “Döv lə tin ən ali 
hü qu qi qüv və yə ma lik qa nu nu” möv zu
sun da təd bir təş kil edi lib. 

İs ma yıl lı ra yon Di yal lı kən din dən olan 
Və tən mü ha ri bə si şə hi di Or xan Lə tif i
nin anım gü nün də kənd də xa ti rə abi də
komp lek sin açı lış mə ra si mi olub. Mə ra
sim də İs ma yıl lı RİHnin baş çı sı Na hid 
Ba ğı rov, RMİnin rəisi El çin Nə cə fov, 
ida rə və müəs si sə lə rin əmək daş la rı, şə
hid ailə lə ri iş ti rak edib lər.

Şə ki RMİ Qax ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də “Hər bi qə ni mət lər par kı” ad lı 
sə nəd li fil mi nü ma yiş olu nub.

Sa bi ra bad RMİ Sa bi ra bad ra yon Mə
də niy yət Mər kə zi və ra yon MKSnin bir
gə təş ki lat çı lı ğı ilə əla mət dar gü nə həsr 
edil miş sər gi təş kil olu nub. İda rə nin rəisi 
Fə rid Qur ban za də, Mə də niy yət Mər kə zi 
və ki tab xa na nın əmək daş la rı nın iş ti rak 
et di yi sər gi də ki tab lar, fo to lar və mər kə zin 
nəz din də fəaliy yət gös tə rən rəsm dər nə yi 
üzv lə ri nin əl iş lə ri nü ma yiş olu nub.

Şəm kir RMİnin Göy göl ra yo nu üz rə nü
ma yən də li yi tə rə fin dən təş kil olu nan təd
bir də çı xış lar dan son ra Kons ti tu si ya Gü nü
nə həsr edi lən vi deoçarx nü ma yiş et di ri lib.

Şə ki RMİ Qax ra yon Əm bər çay kənd 
ki tab xa na sı və klu bun bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Hü quq la rım və və zi fə lə rim” ad lı təd
bir ke çi ri lib. Ba la kən ra yon Qay sa kənd 
Folk lor evin də “Qa nun la rı mı zı öy rə nək” 
baş lı ğı al tın da təd bir təş kil olu nub.

Ağ ca bə di RMİ Ağ dam ra yon Mə də
niy yət Mər kə zin də Azər bay can Res
pub li ka sı nın Rəqs As so siasi ya sı tə
rə fin dən “Qa ra bağ ku bo ku” üz rə rəqs 
ya rış ma sı ke çi ri lib. Ya rış da Ağ dam 
ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin “Tu ra cı” 
rəqs qru pu və res pub li ka nın di gər ra
yon la rı nın rəqs qrup la rı iş ti rak edib lər. 
“Tu ra cı”nın şa gird lə ri ya rı şın əsas mü
ka fa tı olan “Qa ra bağ ku bo ku”na la yiq 
gö rü lüb lər.

Sum qa yıt RMİ Qu bad lı ra yon F.Hü
sey nov adı na Mah mud lu kənd Uşaq 
mu si qi mək tə bi For te piano şö bə si nin 
4cü si nif şa gir di Ay na xa nım Ağa za
də Ba kı da ke çi ri lən “Pa yız əf sa nə lə ri 
– 2021” in cə sə nət mü sa bi qə sin də 1ci, 
ikin ci si nif şa gir di Ay lin Ta lı bo va isə II 
ye rə la yiq gö rü lüb.

Bər də RMİ Tər tər ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zi nin ta be li yin də olan Yu xa rı Qa
pan lı kənd Mə də niy yət evi Mil li Dir çə liş 
Gü nü nə həsr olun muş təd bir ke çi rib.

Gən cə RMİ Gən cə şə hər MKSnin 
Mər kə zi Ki tab xa na sı nın Uşaq şö bə si  
“Azər bay can ədə biy ya tı nın folk lor in ci
lə ri” baş lı ğı al tın da sər gi təş kil edib. Sa
mux ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
Qa ra ye ri qə sə bə 1 say lı mək təbli se yin 
9cu si nif şa gir di Fa ti mə Ab dul sə li mo
va nın “Və tə nim mə nim” ad lı rəsm sər
gi si ke çi ri lib. Gən cə RMİnin rəisi Va sif 
Cən nə tov sər gi də iş ti rak edə rək gənc 
rəs sa ma ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la yıb.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Bölgələrdən qısa xəbərlər

“İşğal illərində talanmış muzey 
eksponatlarının çoxunun taleyi məlum deyil”

“İlknövbədəazadolunmuşərazilərdədüşməntərəfindənta
lanedilmişmədəniyyətobyektlərinin,muzeyeksponatlarının
siyahısınıhazırlamalıyıq”.

Bu söz lə ri mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov no yab rın 15də Qo
bus tan qo ru ğun da ke çi ri lən “Yurd da bay ram” fes ti va lın da jur na
list lə rə açıq la ma sın da de di.

Na zir bil dir di ki, iş ğal il lə rin də ta lan mış mu zey eks po nat la rı nın 
ço xu nun ta le yi mə lum de yil: “Am ma bə zi lə ri haq qın da mə lu ma
tı mız var. Biz bu mə lu mat la rı top la yıb bey nəl xalq kon ven si ya lar 
çər çi və sin də id dialar qal dı ra ca ğıq. Məq sə di miz bu dur ki, biz dən 
oğur lan mış və Azər bay ca na məx sus sə nət əsər lə ri özü mü zə qay
ta rıl sın. Bi lir si niz ki, Er mə nis tan iş ğal za ma nı Şu şa dan oğur la dıq
la rı xal ça la rın sər gi si ni ke çir miş di. Bu nu fəxr lə də gös tə rir di lər. Bu, 
ci na yət ol maq la ya na şı bey nəl xalq hü qu qa qar şı hör mət siz lik dir. 
Biz bu ba rə də UNES COya da dər hal mə lu mat ver dik. Bun dan 
son ra da bu iş lər mü tə ma di ola raq da vam et di ri lə cək. Biz er mə
ni lə ri ra hat qoy ma ya ca ğıq. On lar ba şa dü şə cək lər ki, oğur lan mış 
bu sə nət əsər lə ri müt ləq Azər bay ca na qay ta rıl ma lı dır”.

ABŞın Met ro po li ten Mu ze yin də Ni za mi Gən cə vi nin fars şairi 
ki mi təq dim edil mə si nə mü na si bət bil di rən na zir bə zi öl kə lər də 
məq səd li şə kil də Azər bay ca na aid olan gör kəm li şəx siy yət lər, elə
cə də sə nət əsər lə ri ilə bağ lı hə qi qət lə rin təh rif edil mə si nin təəs süf 
do ğur du ğu nu qeyd et di. “Bu, il lər dir bi zə qar şı apa rı lan bö yük bir 
kam pa ni ya dır. Mü tə ma di ola raq xa ric də olan tə rəf daş la rı mı zı və 
mə də niy yət ins ti tut la rı nı xə bər dar et mə yə ça lı şı rıq. Bu ra da mə
lu mat lı lıq sə viy yə si nin ar tı rıl ma sı önəm li dir. Dün ya ya gös tər mə li
yik ki, Ni za mi Gən cə vi də, Fü zu li də, xal ça la rı mız da Azər bay can 
xal qı na məx sus dur. Bu, uzun müd dət li bir iş dir və bu is ti qa mət də 
fəaliy yə ti mi zi da vam et dir mə li yik. Biz bu cür mə nim sə mə lə rin qar
şı sı nı al maq da qə rar lı yıq”, – de yə na zir bil dir di.

“Görünməyən incəsənət. 
İmkan sərhədlərini genişləndirərək”

əvvəli səh. 1-də

Eks po nat la
rın bir his sə si 
– yur ta (ça dır) 
üçün ke çə ör
tü yü fraq men
ti nin rep li ka sı 
SanktPe ter burq 
mü tə xəs sis lə ri 
tə rə fin dən ha zır
la nıb. La yi hə nin 
di gər his sə si 
isə – dün ya nın 
ən qə dim xov lu 
xal ça sı he sab 
edi lən “Pa zı rıq” xal ça sı nın tak til fraq ment lə ri Azər bay can Mil li 
Xal ça Mu ze yi ilə əmək daş lıq nə ti cə sin də ya ra dı lıb.

Təd bir də Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yi nin di rek to ru Şi rin Mə
li ko va və Azər bay can Res pub li ka sı nın SanktPe ter burq da kı baş 
kon su lu Sul tan Qa sı mov iş ti rak edib lər. Sər gi nin açı lı şı pan de mi
ya ilə əla qə dar ola raq on layn şə kil də baş tu tub.

Sər gi ni açan Döv lət Er mi ta jının di rek to ru Mi xail Piot rovs ki la
yi hə haq qın da mə lu mat ve rib, əmək daş lı ğa gö rə Azər bay can 
Mil li Xal ça Mu ze yi nin rəh bər li yi nə tə şək kü rü nü bil di rib. O, sər gi
də nü ma yiş olu nan eks po nat lar dan bi ri – “Pa zı rıq” kur qa nın da kı 
yur ta ör tü yü nün at lı və ila hi təs vi ri olan ke çə fraq men ti nin tak til 
nü mu nə si ni Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yi nə hə diy yə edib. Bü
tün eks po nat la rın mo bil li yi ni qeyd edən M.Piot rovs ki on la rın ya
xın gə lə cək də bu mu ze yin ənə nə si nə çev ril miş Er mi taj gün lə rin də 
dün ya nın bir sı ra öl kə lə rin də nü ma yiş et di ri lə cə yi ni bil di rib.

Şi rin Mə li ko va çı xış edə rək 2019cu il də Mil li Xal ça Mu ze yi nin 
təq dim et di yi gör mə qa bi liy yə ti məh dud in san lar üçün nə zər də tu
tul muş “Sər həd siz mu zey” la yi hə si haq qın da mə lu mat ve rib. Bu 
la yi hə nin Azər bay ca nın mu zey işin də ink lü ziv is ti qa mət də in ki şa
fın faq ma nı ol du ğu nu de yən di rek tor bil di rib ki, mu ze yin eks pe
ri men tal la bo ra to ri ya sı nın mü tə xəs sis lə ri əsas ki mi özün də xov lu 
və xov suz to xu ma nı bir ləş di rən qə dim tex no lo gi ya dan is ti fa də 
edib lər. Bu tex no lo gi ya əsa sın da bir ne çə il əv vəl tak til təəs sü
rat üçün əl ça tan olan rel yef rep li ka la rı  iş lə nib ha zır la nıb. 2019cu 
il də bu la yi hə nin təq di ma tın da UNES CO proq ra mı çər çi və sin də 
Ba kı ya us tad dərs ləri keç mək üçün gəl miş Döv lət Er mi ta jı nın Qiy
mət li və ar xeolo ji me tal la rın el mi bər pa sı la bo ra to ri ya sı nın rəh bə ri 
İqor Mal kiel də iş ti rak edib. O, sö zü ge dən la yi hə dən il ham la nıb, 
Er mi taj da bu ba rə də da nı şıb və bu nun sa yə sin də əmək daş lıq 
ya ra nıb. İ.Mal kiel Er mi ta jın bu la yi hə si nin ku ra to ru dur. Er mi ta jın 
la bo ra to ri ya sın da “Pa zı rıq” xal ça sı üçün rəng şka la sı ha zır la nıb, 
Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yi nin la bo ra to ri ya sın da isə müəy yən 
ça lar da yun se çil ib və ip lər tə bii bo ya lar la bo ya nıb. Bun dan son ra 
mu ze yin Ənə nə vi tex no lo gi ya şö bə sin də fraq ment lə rin çeş ni lə ri 
ya ra dı lıb və on la rın əsa sın da məş hur Er mi taj eks po na tı nın tak til 
rep li ka la rı to xu nub.

“Car tier” Zər gər likSaat Evi nin Ru si ya və MDB öl kə lə rin də mar
ke tinq və kom mu ni ka si ya üz rə di rek to ru Ser gey Xi runt sev çı xı
şın da de yib: “Biz şa dıq ki, Döv lət Er mi ta jı in san la rın fi zi ki və ziy yə
tin dən ası lı ol ma ya raq dün ya in cə sə nə ti şe devr lə ri nin on lar üçün 
əl ça tan ol ma sı nı tə min et mək im kan la rı nı ax tar maq da da vam 
edir. Bu, “Car tier” evi nin də yər lə ri nə və öh də lik lə ri nə ta ma mi lə 
uy ğun dur. Bu tə şəb bü sün bir his sə si ol maq bi zim üçün fəxr dir”.

Qeyd edək ki, sər gi de kab rın 12dək da vam edə cək.
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RusiyanınSankt-Peterburq
şəhərindəMüstəqilDövlət-
lərBirliyinin(MDB)yaran-
masının30illiyimünasi-

bətilətədbirkeçirilib.Noyabrın
11-dəhibridformatdatəşkil
olunantədbirəvideobağlantı
vasitəsiləAzərbaycanRes-
publikasımədəniyyətnaziri-
ninmüaviniSevdaMəmmə-
dəliyevadaqatılıb.

TədbirigirişsözüiləaçanRu
siyan Federasiyası mədəniyyət
nazirinin müavini – statskatib
AllaManilovaötəndövrərzində
MDByə üzv dövlətlərin bir çox
sahələrdə təcrübə mübadiləsi
apardığını, bu illərdə çoxsaylı
birgəmədəni tədbirvə layihələ
rinhəyatakeçirildiyinideyib.
Açılış nitqlərindən sonra

A.Manilovanınmoderatorluğuilə
“Təcrübə və innovasiyalar” adlı
ilk panel işə başlayıb. Paneldə
çıxışedənmədəniyyətnazirinin
müavini Sevda Məmmədəliye
va 30 illik inkişaf kontekstində
MDBnin keçdiyi yolanəzər sa
laraq, Azərbaycanın təşkilatla
humanitar sahədə əməkdaşlığı
nın, reallaşdırılan tədbirvə layi
hələrinəhəmiyyətiniqeydedib.

ErmənistanAzərbaycan Dağ
lıqQarabağ münaqişəsinin ar
tıq tarixdə qaldığını vurğulayan
nazir müavini hazırda işğaldan
azadolunmuşərazilərdəmədə
ni irsindirçəldilməsivəQaraba
ğınmədəni ruhununbərpası is
tiqamətində Azərbaycan dövləti
tərəfindənaparılanişlərhaqqın
dasözaçaraqbölgəninyenidən
mədəniyyətməkanınaçevriləcə
yinəəminliyiniifadəedib.

Bununla yanaşı, Azərbaycan
Respublikasınınbeynəlxalqmiq
yasdabirsıravacibtəşəbbüslər
lə çıxışetdiyini bildirənS.Məm
mədəliyeva mədəniyyətlərarası
dialoqvəölkəmiztərəfindənirəli
sürülmüş “Peace4Culture (Mə
dəniyyət naminə sülh)“ qlobal
təşəbbüsü haqqında məlumat
verərək dövlətimizin dayanıqlı
inkişafavəinklüzivgələcəyəfo
kuslandığınıdeyib.

XXI əsrdə qlobal müstəvi
də cərəyan edən proseslər və
planetimizin gələcəyinə dair
müasir dünyanın baxışlarını
təhlil edənnazirmüavini bəşə
riyyətin xoşbəxt gələcəyi üçün
mədəniyyət sahəsinin artan
əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb.
SondaMDBnin30illikyubileyi
münasibətilə bütün iştirakçıları
təbrik edən S.Məmmədəliyeva
regiona sülh, əminamanlıq və
mədəniyyətin çiçəklənməsini
arzulayıb.
MəzmunluçıxışüçünS.Məm

mədəliyevayatəşəkkürünübildi
rənRusiyamədəniyyətnazirinin
müaviniA.Manilova2021ci ildə
COVİD19 pandemiyası səbə
bindənkeçirilməsitəxirəsalınan
IX SanktPeterburq Beynəlxalq
MədəniyyətForumunun2022ci
ildə təşkil ediləcəyini və Azər
baycanın“Qonaqölkə”fəxrista
tusunda foruma qatılacağını bir
daha elan edib. Tədbirdə digər
üzvölkələrdənrəsmilərdəçıxış
ediblər.

Əməkdar memar Rasim Əliyev vəfat edib
Azərbaycanmədəniyyətinəağıritkiüzvermişdir.Müasir
Azərbaycanmemarlıqməktəbinintanınmışnümayəndəsi,
Dövlətmükafatılaureatı,ƏməkdarmemarRasimHəsənoğ-
luƏliyev2021-ciilnoyabrın13-də,ömrünün88-ciilindəvəfat
etmişdir.

Görkəmli memarın Rasim
Əliyevin vəfatı ilə bağlı Pre
zident İlham Əliyev, Birin
ci vitseprezident Mehriban
Əliyeva, dövlət və hökumət
rəsmiləri, eləcə də sənətka
rınhəmkarlarıadındanrəsmi
nekroloqyayımlanıb.
Nekroloqda qeyd olunur

ki, Rasim Əliyev 1934cü il
iyul ayının 16daGəncə şə
hərində anadan olmuşdur.
O, 1958ci ildə Azərbaycan
Politexnikİnstitutunumemar
lıq ixtisası üzrə bitirmişdir.
Ali təhsilini başa vurduqdan

sonra, 1958–1965ci illərdə “Azərdövlətlayihə” İnstitutunda işlə
mişdir.1965–1974cüillərdəBakışəhərininbaşmemarınınbirinci
müavinivə1974–1988ciillərdəbaşmemarıvəzifələrindəçalış
mış, eyni zamanda 1980–1988ci illərdəAzərbaycanMemarlar
İttifaqınınkatibiolmuşdur.
RasimƏliyevhəyatınıquruculuqişlərinəsərfedərəkAzərbay

candaşəhərsalma, tikinti vəmemarlıq sahəsinin inkişafına la
yiqlitöhfələrvermişdir.O,Bakının,eləcədərespublikanındigər
şəhərlərininplanlaşdırılmasıvətikintisinədairçoxsaydalayihə
ninmüəllifiolmuşdur.İçərişəhərinregenerasiyaplanıdabilava
sitəonunbaşçılığı iləhazırlanmışdır.Ölkəmiqyasındabirsıra
obyektlərinlayihələndirilməsiişinərəhbərlikedənRasimƏliyev
özünün yüksək peşəkarlığı, təşəbbüskarlığı və əməksevərliyi
sayəsindəhəmin layihələrin uğurla həyata keçirilməsində təq
dirəlayiqfəaliyyətgöstərmişdir.HeydərƏliyevadınaBakıBey
nəlxalqvəNaxçıvanhavalimanlarının,BakıMetropolitenininbir
neçə stansiyasının, Bakı şəhərinin simasını müəyyənləşdirən
bir çoxbinaların, yaşayışmassivlərinin vəəsasparkların, ha
beləpaytaxtdavədigərşəhərlərimizdəkimərkəzimeydanların
vəmədəniyyətsaraylarının,həmçininxatirəabidələrininişlənib
hazırlanmasındaonunəvəzsizxidmətlərivardır.Sənətkarınla
yihələndirdiyi bütün bu memarlıq nümunələri özünün maraqlı
həcmməkankompozisiyasıvəmonumentallığıiləsəciyyələnir.
RasimƏliyevzənginirsiiləmemarlarıngəncnəslininbədiieste
tikzövqününformalaşmasındavəpeşəkarlığınıntəşəkkülündə
mühümroloynamışdır.
RasimƏliyevinölkəmizdəmemarlığıninkişafındaxidmətlərivə

şəhərsalmasahəsindəkiuzunmüddətlisəmərəlifəaliyyətiyüksək
qiymətləndirilmişdir.O,1979cuildə“Əməkdarmemar”fəxriadını
almış,1982ciildəDövlətmükafatınalayiqgörülmüş,2000ciildə
müstəqilAzərbaycanRespublikasınınalidövlətmükafatlarından
olan “Şöhrət”, 2009cu ildə “Şərəf” və2014cü ildə “İstiqlal” or
denləriilətəltifedilmişdir.
Tanınmışmemar,səmimiinsanRasimHəsənoğluƏliyevinəziz

xatirəsionutanıyanlarınqəlbindəhəmişəyaşayacaqdır.
Allahrəhməteləsin.

MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,
İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətinintabeliyində
fəaliyyətgöstərən“OrtaəsrAğsuŞəhəri”DövlətTarix-
MədəniyyətQoruğuvə“Miras”MədəniİrsinÖyrənilmə-

sinəKöməkİctimaiBirliyininbirgətəşkilatçılığıilə“Zəfərqəhrə-
manları”sərgisiaçılıb.

Qoruğun direktoru, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru Fariz Xəlilli bil
dirib ki, sərgidəBirinci və İkinci
Qarabağmüharibələrinin şəhid
lərinə və iştirakçılarına məxsus
geyimlər,mülkivəhərbiəşyalar,
fotolar, sənədlər, medallar və
saireksponatlarnümayişolunur.
Qeydedibki,qoruqəməkdaşla
rıvə ictimaibirliyinüzvləriAğsu
şəhərindəvəkəndlərdə,Bakıvə
Sumqayıt şəhərlərində yaşayan
şəhidailələri iləgörüşüb,onlar
dan övladları haqqında məlu
matlartoplayıblar.Sərgininəsas
hissəsini Ağsu rayonundan 44
günlükVətənmüharibəsindəşə
hidlikzirvəsinəucalan34nəfərin
əşyaları, fotovəsənədləri təşkil
edir.
AMEAArxeologiya,Etnoqrafi

yavəAntropologiyaİnstitutunda
Albanşünaslıq Mərkəzinin rəh

bəri, professor Qafar Cəbiyev,
Azərbaycan Texniki Universi
tetinin professoru Şikar Qası
mov, Mədəni İrsin Qorunması,
İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət
Xidmətinin nümayəndəsi Fariz
Hüseynli,Ağsu Rayon İcra Ha

kimiyyətinin əməkdaşı Bəxtiyar
Məmmədov çıxış edərək Vətən
müharibəsindən, müzəfər Ali

BaşKomandan,Prezidentİlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan
tarixi Qələbədən, Ordumuzun
şücaətindənbəhsediblər,sərgi
nin vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq
tariximizinyaşadılmasıbaxımın
danəhəmiyyətivurğulanıb.
Şəhid ailələrinin üzvləri Şölə

Vahabova,ƏsliTəhməzova,Kö
nülQuliyeva,FəxriyyəXəlilova,
NarıncMəlikova,HabilCəbiyev,
Namiq Cəfərov, Mirzə Şamilov,
Əfsanə Ələkbərova şəhidlərlə
bağlı xatirələrini bölüşüb, sərgi
nintəşkilatçılarınatəşəkkürlərini
bildiriblər.
Sonra sərgiyə baxış keçirilib.

Sərgi ilinsonunadəkziyarətçilər
üçünaçıqolacaq.

Müstəqil Dövlət Birliyinin 30 illiyinə 
həsr edilmiş tədbir

“Orta əsr Ağsu Şəhəri” qoruğunda 
“Zəfər qəhrəmanları” sərgisi

İctimai Şura Sumqayıt Dövlət 
Dram Teatrında görüş keçirib

MədəniyyətNazirliyiyanındaİctimai
ŞuraSumqayıtDövlətDramTeatrında
görüşkeçirib.Görüşzamanı“Teatr
kollektivininfəaliyyətinəyenibaxış”
mövzusundafikirmübadiləsiaparılıb.

İctimai Şuranın sədri Gəray Əlibəy
li bildirib ki, biz milli mədəniyyətimizin
müasir inkişaf konsepsiyasına dair tə
şəbbüs və ideyaları dəstəkləyir, təhlil
edir və bu işlərin gerçəkləşməsi üçün
təklifərimiziMədəniyyətNazirliyinətəq
dimedirik.

Teatrındirektoru,ƏməkdarartistMüba
rizHəmidovdaölkəmizdəteatrsənətinin
inkişafı ilə bağlı fikir və təklifəri nazirliyə
təqdim etdiklərini deyib. Direktor onu da
qeydedibki,aktyorlarınsənətkarlıqməha
rətiniyüksəltməküçünMədəniyyətNazir
liyininnəzdindəAliTeatrMəktəbinintəsis
edilməsidahaefektivolar.
Gəray Əlibəyli görüşün əhəmiyyətini

vurğulayaraq yaradıcı kollektivlərlə be
ləmüzakirələrindavamlıolacağını,təklif
və təşəbbüslərin reallaşmasıüçünçalı
şacaqlarınıbildirib.

“Keşikçidağ” qoruğuna yeni avtomobil yolunun inşası davam etdirilir

AzərbaycanAvtomobilYolları
DövlətAgentliyi(AAYDA)
tərəfindənturizmininkişafı
vəyeniturizmmarşrutlarının

yaranmasınagətiribçıxaracaq
yolinfrastrukturulayihələrinin
icrasıhəyatakeçirilir.Buçərçivə-
dəAğstafarayonundakı“Keşik-
çidağ”DövlətTarix-Mədəniyyət
Qoruğunagedənyeniavtomobil
yolununinşasıdavametdirilir.

AAYDAdanverilənməlumatagörə,
“Keşikçidağ”qoruğunaçəkilənyeniyol
başlanğıcını AğstafaPoyluGürcüstan
Respublikası ilə dövlət sərhədi avto

mobilyolunun38cikmdəngötürür.II
texnikidərəcəyəuyğunolaraqinşaedi
lənavtomobilyolununuzunluğu32km

təşkiledir.Layihəçərçivəsindəyolun
torpaq yatağının eni 15metr, asfalt
betonörtüyününeni9metrdir.
Hazırdazərurimaterialdan istifadə

olunmaqla yeni yol əsasının inşası,
yoləsasıhazırolanhissələrəisəyeni
asfaltbetonörtüyünündöşənməsiiş
ləriicraolunur.
Layihənin sonuncu mərhələsində

avtobusdayanacaqlarınıninşası,av
tonəqliyyatvasitələrininnormalhərə
kətini təminetməkməqsədilə yol ni
şanı,kmgöstəricisivəməlumatverici

lövhələrin,həmçininsiqnaldirəklərinin
quraşdırılması işlərinin aparılması da
nəzərdətutulur.

“Mən hicranla dolu ömür sürmüşəm” 
Balaş Azəroğlunun 100 illiyi 
münasibətilə onlayn konfrans

Xalqşairi,görkəmliədəbiyyatşünasBalaşAzəroğlunun(1921-
2011)100illikyubileyimünasibətilə“Mənhicranladoluömür
sürmüşəm”adlıvideokonfranskeçirilib.

Konfransınmoderatoru,MilliMəclisinMədəniyyət komitəsinin
ekspertiƏkbərQoşalıçıxışedərəkbildiribki,builBalaşAzəroğlu
nunanadanolmasının100,vəfatının10cu,həmçininşairinhəyat
yoldaşıMədinəGülgünün(19261991)anadanolmasının95,və
fatınınisə30cuildönümüdür:“AdlarıçəkiləndəGüneyliQuzeyli
Azərbaycanyadadüşən,özyaradıcılıqlarındadahaçoxVətən
dən,xalqınazadlıqruhundanyazanbuşairlərimizinruhunuyad
etməkvəfaborcudur”.
Milli MəclisinMədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva

BalaşAzəroğluvəonunömürgünyoldaşıMədinəGülgününşeir
lərinihələuşaqvaxtlarındansevəsevəoxuduğunu,ailəsindəGü
neyAzərbaycanlabağlıədəbiyyatınhəmişəəziztutulduğunuvur
ğulayıb:“MənteleviziyadaişləyərkənBalaşAzəroğluilədəfələrlə
görüşmüşəm,GüneyAzərbaycan ədəbiyyatının tarixi haqqında
onunqiymətlifikirlərinidinləmişəm.Balaşmüəllimcanlıensiklo
pediyaidi,xatirələriçoxzənginidi”.
MillətvəkiliB.AzəroğluvəM.Gülgününseçməşeirlərindəniba

rətkitabınnəşredilməsitəşəbbüsüiləçıxışedib.O,həmçininbu
ilindekabrındaM.Gülgünün95illikyubileyinəhəsrolunmuşkonf
ransındaplanlaşdırıldığınıbildirib.
MədəniyyətNazirliyiKitabsənayesişöbəsininmüdiriAkifMarifi

nazirAnarKərimovun salamlarını konfrans iştirakçılarına çatdı
rıb.Şairinhəyatvəyaradıcılığıhaqqındafikirlərinibölüşənşöbə
müdiriqeydedibki,BalaşAzəroğlununbədiiirsindəvətənpərvər
likmövzusuqırmızıxətləkeçir:“ƏsərlərindəVətənəbağlılıq,mil
lioyanışvəazadlıquğrundamübarizənitərənnümedənşairbu
əqidəsinəhərzamansadiqqalıb.Dilimizidərindənduyan,onun
bədii çalarlarınayaxşıbələdolanBalaşAzəroğlu yenilikçi ruhu
iləformavəməzmunbaxımındanədəbiyyatımızızənginləşdirib,
xalqabirdahasevdirib”.
AzərbaycanYazıçılarBirliyisədrininmüaviniRəşadMəcidqu

rumun rəhbəri, Xalq yazıçısıAnarın salamlarını çatdırıb, Balaş
Azəroğluiləbağlıxatirələrinidanışıb.
XalqşairininoğluEtibarAbizadə,şair,ədəbiyyatşünasTəranə

TuranRəhimli,musiqişünasMayaQafarova,“Vektor”nəşriyyatı
nınrəhbəriElçin İsgəndərzadəvəbaşqalarıBalaşAzəroğlunun
gəncnəsləörnəkhəyat və yaradıcılığı haqqındamülahizələrini
bölüşüblər.

“Qarabağda Türk Dünyası Mədəniyyət 
Mərkəzinin inşa olunmasını təklif edirik”

Türkdünyasınınayrıl-
mazparçasıolandoğ-
maQarabağda–gözəl
ŞuşadaTürkDünyası
MədəniyyətMərkəzinin
inşaedilməsinitəklif
edirik.Tərəfimizdənbu
istiqamətdəişlərapa-
rılmaqdadır.Bumərkəz
tariximizin,mədəniyyə-
timizin,irsimizinbirləş-
diyiməkanolacaq,həmrəyliyimizinsimvollarındanbirinəçevriləcək,
əbədiqardaşlığımızınyenibirsübutuolacaq.

BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondununprezidentiGünay
Əfəndiyevabusözlərinoyabrın11dəİstanbuldaTürkdilliDövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurası xarici işlər nazirlərinin 8ci toplantısında çıxışı
zamanıbildirib.
Azərbaycanın44günlükVətənmüharibəsindəqazandığışanlıZəfə

rinbütünTürkdünyasınınQələbəsiolduğunuvurğulayanG.Əfəndiyeva
deyib:“BuZəfərbütünTürkdünyasınıbirləşdirdi.TürkiyəninAzərbay
canadəstəyibütündünyayahəqiqiqardaşlığınvədostluğunnümunəsi
oldu.Müstəqilliklərinin30cuildönümündətürkdillidövlətlərbirdahaor
taqdəyərlərəsahibolduqlarınısübutetdilər.Budəyərləri,zənginirsimi
ziunutmamaq,dünyayatanıtmaqBeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsi
Fondununənvaciböhdəliklərindənbiridir”.
Fondun bu istiqamətdə həyata keçirdiyi layihə və tədbirlərdən

bəhsedənG.Əfəndiyevabuilfondunsənədlərinintəsdiqləndiyinidə
diqqətəçatdırıbvəbunagörəqurucuüzvölkələrin–Azərbaycan,
Türkiyə,QazaxıstanvəQırğızıstanındövlətbaşçılarınadərinmin
nətdarlığınıbildirib.

“Sözün sehri” regional 
televiziya müsabiqəsi başa çatıb

“NizamiGəncəviİli”
münasibətiləAğdaş
RegionalMədə-
niyyətİdarəsi(RMİ),
“ARB”,“ARBGünəş”
və“EL”televiziyala-
rınınbirgəlayihəsi
olan“Sözünsehri”
şeirqiraətimüsa-
biqəsihaqqında
məlumatvermişdik.

Avqust ayında ilk seçim turu keçirilən müsabiqənin məqsədi
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– Se vil xa nım, sə nət şü nas lıq 
sa hə sin də bir sı ra “ilk”lə rə im
za at mı sı nız. Gə lin, elə hə ya
tı nı zın da ilk il lə ri nə dö nək. 
– Sə fa lı Şə ki də sev gi do lu 

ailə də dün ya ya göz aç mı şam. 
Uşaq lı ğım mə də niy yət sa hə
si üz rə ça lı şan sə nət kar la rın 
əha tə sin də ke çib. Əmim ki no
re jis sor Ni ya zi Bə də lo vun ötən 
il 100 il lik yu bi le yi qeyd olun du. 
O, öl kə miz də ilk sə nəd li film
lə rin müəl li fi olub. Ata mın çox 
gö zəl sə si var dı, piano da da ifa 
edir di. Ba bam isə saat saz idi. 
Na dir saat la rın kol lek si ya sı nı 
top la yır dı. Anam da for ma laş
ma ğım da ki fa yət qə dər ma raq lı 
və ör nək ob raz olub. Azər bay
can Mil li En sik lo pe di ya sı na ilk 
ki no me xa nik ki mi dü şüb. 40 il 
ki no sa hə sin də ça lı şıb. Anam
la bağ lı çox gö zəl xa ti rəm var. 
Onu si zin lə bö lüş mək is tər dim. 
Qar da şım la Ru si ya da ali mək
təb də təh sil alır dıq. Gün lə rin bir 
gü nü anam Mosk va ya gəl di. İlk 
sə fə ri idi. Şə hə ri bir gə gəz mə yə 
çıx dıq. Keç di yi miz bir çox kü çə
lə ri, da lan la rı, bi na la rı ov cu nun 
içi ki mi ta nı dı ğı nı gör dük. Sən 
de mə, uzun müd dət ki no sa hə
sin də ça lış dı ğı üçün film lər də ki 
səh nə lər dən xa tır la dı ğı hər yer 
ona doğ ma gə lir miş. Həm də 
çox gö zəl ge yim lər ti kər di. Gö
rür sü nüz mü, bü tün doğ ma la rım 
sə nət lə bağ lı in san lar olub. Sə
nət sev gim də on lar dan gə lib.

– Tə bii ki, is te da dı nız da...
– Əs lin də, anam əc za çı ol ma

ğı mı is tə yir di. Am ma bir qüv və 
mə ni in cə sə nə tə çə kir di. Əl iş
lə ri mi, rəsm lə ri mi, ti kiş lə ri mi də 
gö tü rüb Əzim Əzim za də adı na 
Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq 
Mək tə bi nə get dim. Cə sa rə ti mi 
bə yən di lər. Yə qin əl iş lə ri mə də 
bi ga nə qal ma dı lar ki, hey kəl tə
raş To kay Məm mə do vun sin
fi nə qə bul edil dim. Rəs sam lıq 
mək tə bi ni bi ti rən dən son ra qrup 
yol daş la rım la Ru si ya ya yol lan
dıq. Am ma iki il ora da rəs sam
lıq aka de mi ya la rı na qə bul ola 
bil mə dim. Qə rar ver dim ki, ar tıq 
hey kəl tə raş lıq üz rə de yil, sə nət
şü nas lıq sa hə sin də təh sil alıb 
və tə ni mə qa yı dım. Həm də o 
dövr də Azər bay can da bu pe şə
yə da ha çox eh ti yac du yu lur du. 
Bir çox çə tin lik dən son ra Mosk
va da ali mək tə bə qə bul edil dim. 

Hə min dövr də tap şı rıq sız sa də 
azər bay can lı qı zın be lə nü fuz lu 
təh sil oca ğı na da xil ol ma ğı bö
yük ha di sə idi. Təh sil al dı ğım 
dövr də çə tin lik lər lə də qar şı laş
dım, mə ni qə bul et mə yən müəl
lim lər, pro fes sor lar da ta pıl dı. 
Di gər tə rəf dən, Ru si ya da tək 
ya şa ma ğı ma, ailəm dən uzaq
da təh sil al ma ğı ma va li deyn lə
ri min kö nül lə ri ra zı de yil di. Bu 
çə tin lik lə rin öh də sin dən gəl mə li 
idim. Həm təh si lim lə, həm əzm
kar lı ğım la öz yo lum da möh kəm 
ad dım la ma ğı öy rən dim. Hə min 
dövr də əf sa nə vi sə nət ka rı mız 
Müs lüm Ma qo ma ye vin əmi si 
Cə ma ləd din Müs lü mov Ru si ya
da kon su lu muz idi. Bü tün prob
lem lə ri miz lə ma raq la nır dı, bi zə 
dəs tək olur du. Mə nim üzə rim də 
də əmə yi az de yil. Be lə cə, təh
si li mi ta mam la dım. 

– Və tən də də uğur la rı nız, mə
su liy yə ti niz az ol ma yıb... 
– Tan rı ya hə mi şə tə şək kür 

et mi şəm ki, mə ni çox vaxt is te
da dı ma də yər ve rən in san lar la 
qar şı laş dı rıb. Bu ra da da Lə tif 
Kə ri mov və di gər bö yük şəx
siy yət lə ri miz, sə nət fə dailə ri miz 
mə ni kəşf et di lər. Öm rü mün 
so nu na dək on la rı sev gi və hör
mət lə xa tır la ya cam. İn cə sə nət 
Mu ze yin də el mi iş çi ki mi ça lış
ma ğa baş la dım. Mu ze yin eks
po zi si ya sını əlif ba ki mi əz bər 
bi lir dim. Hət ta əsər lə rin xa rak te
ris ti ka sı nı, qo run ma prin sip lə ri ni 
və di gər de tal la rı çox yax şı hiss 
edir dim. Hə min dövr də Xal ça 
Mu ze yi ye ni cə fəaliy yə tə baş la
yır dı. Mə nə di rek tor ol maq tək li
fi gəl sə də, im ti na et dim. Çün ki 
pe şə kar fəaliy yə ti min di gər yön
də ol du ğu nu an la yır dım.

– Ya ra dı cı ax ta rış da idi niz?
– Dü şü nü rəm ki, bi zim sa hə

nin nü ma yən də lə ri daim ax ta
rış da ol ma lı dır. Mən də həm
çi nin. Əzim Əzim za də adı na 
Döv lət Rəs sam lıq Mək tə bin də 
dərs ve rir dim. Bir gün eşit dim 
ki, mək tə bə di rek tor na mi zəd
lə rin dən bi ri də mə nəm. Be lə
cə, özü mün də təh sil al dı ğım 
mək tə bin ilk və ye ga nə qa dın 
di rek to ru ol dum. Bu mə nim 
üçün bö yük fəxr idi. Pa ra lel 
ola raq el mi ədə biy yat lar, mə
qa lə lər də yaz ma ğa baş la dım. 

Fəaliy yə ti min qız ğın döv rü, 
Mosk va da as pi ran tu ra təh si
li min son mər hə lə lə ri idi. Ar
tıq el mi işi min mü da fiəsi üçün 
ça lı şır dım. Təəs süf ki, hə min 
müd dət də qar da şım dün ya sı
nı də yiş di və mən hə ya tı mın 
ən bö yük zər bə si ni al dım. Am
ma sə nə tim mə ni çök mə yə 
qoy ma dı. Bu gü nə dək də el mi 
fəaliy yət lə məş ğu lam. 

– İn san la rı tab lo la ra bən zət
mək doğ ru dur mu? Yə ni biz 
in san lar mü kəm məl sə nət in
ci si yik? 
– Bi lir si niz, hər kəs in di vi

dual dır. Hər bi ri mi zin özü mü zə 
xas ge yim, ya şam tər zi miz var. 
Am ma bu sa da la dıq la rı mı za 
es te ti ka qat maq ta ma mi lə is
te da dı mız dan, zöv qü müz dən 
ası lı dır. Ey ni şə kil də rəs sam
la rı mı za da ya na şı ram. Hər 
bi ri nin öz yo lu, jan rı var. La kin 
mən rəs sa mın işi ni təh lil, şərh 
edər kən öz fəl sə fə mi, ya ra dı cı 
ba xı şı mı da or ta ya qoy ma lı
yam. Bi zim pe şə kar lı ğı mız yaz
dı ğı mız el mi ki tab la rın sa yı ilə 
öl çül mür.  Əsas kə miy yət de yil, 
key fiy yət dir. Ta rix dən ta nı dı ğı
mız rəs sam lar var ki, cə mi bir 
əsər ya ra dıb. Am ma hə min tab
lo lar hə lə də dün ya sə nə ti nin 
ən qiy mət li in ci si ki mi də yər
lən di ri lir. Mən rəs sa mın əsə ri ni 
şəx si key fiy yət lə ri nə gö rə de yil, 
sə nə ti nin ağır lı ğı na gö rə al qış
la yı ram. Hər bir tab lo ma raq lı 
ki tab dır, zövq lü söh bət möv zu
su dur. Həm çi nin də biz in san
lar... Ümu mi mə na da isə sə nət
şü nas in cə sə nə tə dair hər şe yi 
bil mə li, ən xır da de ta la ha kim 
ol ma lı dır.

– Se vil xa nım, həm Azər bay
ca nın, həm də Tür ki yə nin ali 
mək təb lə rin də dərs ver mi si
niz. Hər iki öl kə nin sə nət alə
mi nə də rin dən bə ləd si niz. Nə 
ki mi fərq lər və bən zər lik lər 
mü şa hi də et mi si niz?
– Fərq az de yil. Am ma be lə 

de yim, Tür ki yə də is tər ki ne ma
toq ra fi ya, is tər sə də teatr şü nas
lıq sa hə si çox güc lü in ki şaf edib. 
Am ma rəs sam lıq sa hə sin də 
boş luq la rın ol du ğu nu hiss edi
rəm. Bu o de mək de yil ki, Tür ki
yə də təs vi ri sə nət ka sad dır. Os
man Ham di bəy ad lı rəs sa mın 

“Qu ran oxu yan qız” əsə ri nin 
adı nı müt ləq çək mək is tər dim. 
Çün ki bu əsəri türk in cə sə nə ti
nin şe dev ri sa yı ram. Be lə şah 
əsər lər az de yil.

– Müasir in cə sə nə tə tə rif ver
mə yi nizi is tər dim. Çün ki ha
zır da ən mü ba hi sə li janr lar
dan bi ri də bu dur.
– Bu ra da əsas mə qam in tel

lekt, psi xo lo gi ya və rəs sa mın 
ötür mək is tə di yi me saj dır. Möv
zu ya diq qət et mə li yik. Rəs sam 
bu işə han sı yön dən ya na şıb, 
nə de mək is tə yib. Bəl kə də di
gər həm ka rı nı tək rar la yıb. Bu 
ba xım dan təh lil et mə li yik. Yox
sa han sı sa jan ra qar şı çıx maq, 
onu bə yən mə mək, qə bul et mə
mək ol duq ca asan dır. La kin bir 
mə sə lə də var ki, is tə ni lən rəs
sa mın bü növ rə si ol ma lı dır. Mil li 
li bas da çat maqaş lı qız çək mək 
is te dad gös tə ri ci si de yil. Rəs sa
mın psi xo lo ji ya naş ma sı ol ma lı
dır. Bəs bu ob ra zın mi mi ka la rı, 
duy ğu la rı nın ifa də si ha ra da dır?! 
Ba xın, bu ciz gi lə rə müt ləq önəm 
ver mə li yik. Bu ba xım dan biz sə
nət şü nas lar həm psi xo loq, həm 
də es tet ol ma lı yıq. Müasir dün
ya nın tə ləb lə ri ni bil mə li yik. 

– İn cə sə nə tə öm rü nü həsr et
miş in san ki mi sa hə ni zi ne cə 
sə ciy yə lən di rir si niz?
– Sə nət şü nas lıq çox mə su

liy yət li sa hə dir. Jur na list mü sa
hi bi nin de dik lə rin dən ön cə hiss 
et dik lə ri nə önəm ver di yi ki mi, 
sə nət şü nas da rəs sa mın da xi li 
alə mi nə baş vur ma lı dır. Bir sı ra 
rəs sam lar o qə dər in tel lek tual, 
sa vad lı, özü nə məx sus dur lar ki, 
əsər lə ri ni çöz mək ol duq ca çə
tin dir. Müasir in cə sə nət də is tis
na de yil. Bu pe şə özü nə ol duq
ca çox diq qət tə ləb edir. Bə zən 
in san ailə si nə, özü nə də za man 
ayı ra bil mir. İn cə sə nə ti seç mi
sən sə, gə rək çə tin li yi nə ha zır 
ola san. 

– Ar tıq doğ ma Qa ra ba ğı mız
da bər pa və ye ni dən qur ma 
iş lə ri ge dir. Mə də niy yə ti mi zin 
düz gün təb li ği ba xı mın dan 
han sı ad dım la rı at ma lı yıq?
– Bə li, bu bü tün xal qı mı zın 

zə fə ri, dir çə li şi dir. Biz bu Qə lə
bə ni, Ali Baş Ko man da nı mı za, 
igid oğul la rı mı za və mil lə ti mi
zin bir li yi nə borc lu yuq. Sualı nı
za gə lin cə isə, he sab edi rəm ki, 
Qa ra ba ğın ta ri xi ni mü kəm məl 
bil mə li yik. Sə nət ta ri xi ni dur ma
dan öy rən mə li yik. Azər bay can 
in cə sə nə ti güc lü kök lə rə da ya
nır. Hə min ənə nə lə ri qo ru yub 
sax la ma ğa məc bu ruq. Sə nə ti 
du yan pe şə kar lar bu işə cəlb 
olun ma lı dır. Axı Qa ra bağ həm 
də Azər bay ca nın in cə sə nət be
şi yi dir.  Otuz il dən son ra doğ ma 
Qa ra ba ğı mı za qa yıt mı şıq. Bu 
bi zim üçün mə də niy yə ti mi zin 
təb li ği ba xı mın dan da bö yük 
für sət dir.

Leyla SARABİ

sənət 5 “Digitalart-lab” layihəsinin yekun tədbiri
MədəniyyətNazirliyinindəstəyivəAzərbaycanDövlətRəsmQa
lereyasınıntəşkilatçılığıiləreallaşan“Digitalartlab”layihəsinə
yekunvurulub.Noyabrın11dəMuzeyMərkəzindəlayihəiştirak
çılarınınsərgisivəsertifikatlarıntəqdimetməmərasimikeçirilib.

Təd bir də çı xış edən Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın 
di rek to ru Qa lib Qa sı mov dün ya da ge dən pro ses lə rin, sə na ye
ləş mə nin art ma sı nın, rə qəm sal in cə sə nə tin sü rət lə hə ya tı mı za 
da xil ol ma sı nın in san la rı ye ni ax ta rış la ra sövq et di yi ni vur ğu la
yıb. Qeyd edib ki, “Di gi ta lartlab” la yi hə si rə qəm sal in cə sə nə tə 
həsr oln muş ilk iri miq yas lı la yi hə ol maq la ya na şı ət ra fı na çox
say lı ya ra dı cı gənc lə ri top la ya bi lib.

La yi hə nin ku ra to ru Nər giz Əs gə ro va, la yi hə çər çi və sin də iş
ti rak çı la ra us tad dərs ləri ke çən il lüst ra tor Ər zu man Pa şa yev, 
rəs sam Mo bil Qa ra yev, sə nət şü nas Meh pa rə Ab ba so va çı xış 
edə rək la yi hə təş ki lat çı la rı na tə şək kür edib və ye ni ya ra dı cı lıq 
uğur la rı ar zu la yıb lar.  

La yi hə nin sər gi sin də Sa ra Qə di mo va nın “Nə si bə Zey na lo va”, 
“Rə şid Beh bu dov”, İn ti zar Qa fa ro va nın “Xur şud ba nu Na tə van”, 
Nə za kət Əh mə do va nın “Ni za mi Gən cə vi”, Nər min Qəm bər li nin 
“Ma ral Rəh man za də”, Ariz Ab ba so vun “Əh məd Ca vad”, Xə zan
gül Hü seyn li nin “Mi ka yıl Ab dul la yev”, Zəh ra xa nım Qu lu za də nin 
“Toğ rul Nə ri man bə yov”, Nər giz Xə lil za də nin “Əzim Əzim za də”,  
İna ra Nə zər li nin “Sət tar Bəh lul za də” di gi tal əsər lə ri yer alıb. 

Milli Dram Teatrı beynəlxalq 
gənclər forumunda iştirak edəcək

MədəniyyətNazirliyinindəstəyi,AzərbaycanTeatrXadimləriİt
tifaqınıntəşəbbüsüvəiştirakıiləAzərbaycanDövlətAkademik
MilliDramTeatrıBaltikyanıDövlətlərinIVGənclərTeatrForu
mundaiştirakedəcək.

30 no yabr – 7 de kabr ta rix lə rin də Öz bə kis ta nın pay tax tı Daş
kənd şə hə rin də ke çi ri lə cək fo rum da teat rın “Man qurt” və “Bir, 
iki – bi zim ki!” ta ma şa la rı nü ma yiş olu na caq.

Çin giz Ayt ma to vun “Gün var əs rə bə ra bər” ro ma nı nın mo tiv lə ri 
əsa sın da ha zır la nan “Man qurt” ta ma şa sı nın bə dii rəh bə ri Xalq 
ar tis ti Azər Pa şa Ne mə tov, re jis so ru İza mə Ba ba ye va, rəs sa mı 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si İl ham El xa noğ lu dur. Birhis sə li epik 
rə va yət olan səh nə əsə rin də Əmək dar ar tist lər Meh ri ban Xan la
ro va, El şən Rüs tə mov, akt yor lar Ra min Şı xə li yev və Corc Qa fa
rov iş ti rak edir lər.

“Bir, iki – bi zim ki!” ta ma şa sı Xalq ya zı çı sı Ka mal Ab dul la nın 
ey niad lı pye si əsa sın da ha zır la nıb. Səh nə əsə ri nin qu ru luş çu 
re jis so ru Əlif Ca han gir li, rəs sa mı İl ham El xa noğ lu dur. Rol lar da 
Əmək dar ar tist Ay şad Məm mə dov, akt yor lar İla hə Hə sə no va, Zi
ya Ağa, Xə di cə Nov ruz lu və Ca nə li Ca nə li yev çı xış edirlər.

Bakı Uşaq və Gənclər Teatrından premyera
BakıŞəhər
Mədəniyyət
Başİdarəsinin
BakıUşaqvə
GənclərTeatrı
ŞarlPerronun
“Qırmızıpapaq”
nağılıəsasın
dahazırlanmış
tamaşanın
premyerasını
keçirib.

Prem ye ra pay tax tın Qa ra çu xur qə sə bə sin də yer lə şən Qur ban 
Ab ba sov adı na Mə də niy yət sa ra yın da baş tu tub.

Ta ma şa nın müəl li fi və re jis so ru İl ha mə Əh mə do va dır. Səh nə 
əsə ri nin rəs sa mı Sev da Məm mə do va, mu si qi tər ti bat çı sı Rauf 
Hü seyn li dir. Rəqs lə rin qu ru lu şu Kö nül Şah ba zo va ya məx sus dur.

Qeyd edək ki, ta ma şa 510 yaş lı mək təb li lər üçün nə zər də tu
tu lub.

Buyaxınlardayarananözəl“Səhnə”teatrıilkpremyerası
iləsənətaləminəsəssaldı.Düzü,pandemiyadanyenicə
çıxmışteatrmühitimizdəyeniteatrınyaranmasıeləsənət
fədakarlığınabərabərbiraddımdır.Odurki,dəvətiməm

nuniyyətləqəbuledibteatrınpremyerasınayollandım.Dövlət
TəhlükəsizliyiXidmətininMədəniyyətMərkəzindəəslbayram
abhavasıvaridi.Gülçiçəkdəstəlişaqraqgənclərsıralardakı
yerlərinialdıqcasəhnəarxasındaxoşhəyəcanınvargəliyaşa
nırdı.

Ta ma şa ya keç məz dən əv vəl 
mə lu mat üçün de yim ki, teat rın 
ya ra dı cı sı “1 Səh nə” pro dü ser 
mər kə zi nin di rek to ru, akt yor El
çin Ha cı, bə dii rəh bə ri Xə qa ni 
Əli yev dir.

İlk ta ma şa Mir zə Fə tə li Axund
za də nin “Müs yö Jor dan və dər
viş Məs tə li şah” əsə ri nin mo tiv

lə ri əsa sın da ha zır lan mış dı. “Bir 
də fə Qa ra bağ da” ad lı et noq ra fik  
mü zikl jan rın da ta ma şa id dialı 
gö rü nür dü. Çün ki Axund za də, 
onun də fə lər lə səh nə və ki no 
kon teks tin də ta ma şa çı ilə üz
üzə da yan dır dı ğı qəh rə man la rı 
bu də fə bi zi bir baş qa ov qa ta 
apa ra caq dı.

Ta ma şa nın re jis so ru El vin 
Mir zə yev, bəs tə ka rı Azər Ha
cıəs gər li, şeir lə rin müəl li fi isə 
Emin quey Akif dir. Rol la rı El çin 
Ha cı, Əh li man Ər şad lı, Ra mil 
Məm mə dov, Mə ta nət Eres, Ab
dul la El şad lı, İra nə Kə ri mo va, 
Ül vi Ha şim və Ru hiy yə Yəh ya
ye va ifa edir di lər. Ta ma şa da 
səs lən di ri lən mu si qi lər qə dim 
mil li mu si qi alət lə rin dən iba
rət “Əsr lə rin sə da sı” an samb lı
na (bə dii rəh bər – Məm mə də li 
Məm mə dov) aid idi. 

İn di isə ke çək əsas mə sə lə yə. 
Şəx sən mə nim üçün ma raq lı idi 
və elə bu ma raq la da ta ma şa nın 
müəl li fi nə “Ni yə məhz Axund za
də nin bu əsə ri?” sualı nı ün van
la dım. Axı Jor dan ağa nın he ka
yə ti həm məş hur film də, həm də 
də fə lər lə ay rıay rı səh nə üs lub
la rın da baş qabaş qa teatr lar da 
sə nət öm rü ya şa yıb.

 Doğ ru su, ca vab da kı mə lum 
hə qi qət lə rə ba xış xo şu ma gəl
di: “Qa ra bağ da qa zan dı ğı mız 
Zə fər dən son ra əsə rə bu gü nün 
ha di sə lə ri nin tə ləb et di yi göz lə 
bax maq qə ra rı na gəl dik. Çox 
mət ləb lər bi zə agah ol du. Ha
di sə lə rin ni yə məhz Qa ra bağ
da baş ver di yi nin fər qi nə var

dıq. Müs yö Jor da nın da, dər viş 
Məs tə li şa hın da Qa ra bağ da kı 
fəaliy yət lə ri nə bu gü nün gö zü 
ilə bax dıq, pa ra lel lər ax tar dıq. 
Qa ra ba ğın bəy və xa nım la rı nı 
so vet döv rü ədə biy yat tən qid
çi lə ri nin cız dıq la rı “dairə dən” 
çı xar dıq, ol duq la rı ki mi – avam
lıq dan, cə ha lət dən uzaq, in
cəqəlb li sa də lövh in san lar ki mi 
təq dim et mə yə ça lış dıq. Sü but 
et mə yə cəhd et dik ki, ha di sə lə
rin baş ver di yi za man da biz heç 
də avam ol ma mı şıq”.

De yim ki, jan ra uy ğun səh nə 
həl li nə nail olun muş və ümu mən 
onun tə ləb lə ri öz həl li ni tap mış dı. 
Ələl xü sus da bi zim ye ni dən Qa
ra ba ğa dön mək, onun haq qın
da dü şün mək və Axund za də nin 
təs vi rin dən  bax maq im kan la rı
mı zı yax şı təh lil et miş di lər.

Rəqs, ümu mən xo reoq ra fik 
həldə et noxü su siy yət lə ri göz lə
mək lə avan qard, es te tik, müəy
yən mə qam lar da  emo sional 
tə sir ya ra dan de tal la rı yax şı 
tut muş du lar. Bu mə qam da bəs
tə kar işi nin üzə rin dən söz ilə 
keç mə yək. Müəl lif ta ma şa nın, 
ümu mən əsə rin, onun ide ya və 
əsas vur ğu la rı nın tə sir gü cü nü 
duy muş və bu nu bü tün emo

sional ça lar la rın da ta ma şa çı ya 
əl ça tan et miş di. Səh nə də ki can
lı ifa və ov qa ta ram olan oyun, 
akt yor plas ti ka sı, o qə dər də 
adət et mə di yi miz di na miz mi də 
ba car dıq la rı ki mi çat dır mış dı lar. 
Gənc şairin da hi dra ma turq və 
mü tə fək ki rin ide ya sı və məhz 
bu əsə ri nin alt qa tın da kı mə
qam la ra son otuz ilin priz ma sı nı 
da qat maq la yaz dı ğı şeir lər də 
al qı şa la yiq idi. 

Ümu mən, ta ma şa nın mu si
qi və poetik dü zü mü ona ca laq 
tə si ri ya rat ma dı, ək si nə, müəy
yən mi zan lar da hət ta onu xi las 
et di. Re jis sor ha mı mı za bəl li, 
müəy yən qi sim üçün isə ay dın 
mət ləb lə rə bə zən if rat a var maq
la san ki ta ma şa çı ya “de mək is
tə yi rəm ki” me saj larını ve rir di 
ki, bu, Axund za də nin mət nin də, 
on suz da, var və klas sik oxu cu 
bu nu özü üçün za tən çox dan 
ayırd edib. 

Di gər tə rəf dən, ha mı mı zın se
vəse və ta ma şa et di yi məş hur 
ki no nü mu nə si var. Odur ki,   ya 
tam baş qa es te ti ka və zövq də 
olub təs vir dən qaç ma lı san, ya 
da, ək si nə, fik rin, tə şəb bü sün 
da va mı nı 2021ci ilin pən cə rə
sin dən gör mə li sən.

Mə sə lən, ta ma şa çı nı daim 
müasir bə la mız olan xu ra fat la 
yox, onu təh rik edən mə qam
lar dan qaç maq la sil kə lə mə li
sən. Ya xud da Axund za də nin 
təs vir lə rin dən yo la çı xıb, çağ
daş Şəh rə ba nu nu, Hə təm xan 
ağa nı, Şah ba zı, Rə şi di Müs
yö Jor da na qar şı qoy ma lı san. 
Re jis sor bi zə ha di sə ni, ge di
şa tı, nə ti cə ni  qüv vət lən dir di yi, 
əla və təs vir lər lə rəng lə mə yə 
ça lış dı ğı mi zan lar la ver di və 
işi nin öh də sin dən gəl mə yə ça
lış dı.

Ümu mi ləş dir sək, is tər pe şə
kar, is tər sə də səh nə də ilk gör
dü yü müz gənc lər yax şı tə sir 
ba ğış la dı lar. Hə təm xan ağa, 
Dər viş Məs tə li şah, Şəh rə ba
nu, Şə rəf ni sə, Qu la mə li rol la
rı nın ifa çı la rı, xü su sən Sə nəm 
tə bii oyun la rı ilə yad da qal dı
lar.

Son ola raq onu da de yim ki, 
dra ma tur ji ba xım dan ki fa yət qə
dər ma te rialı olan əsər dən ye ni 
ide ya to xu ma la rı ət ra fın da fərq li 
bi çim li iş ha zır la maq ye ni “Səh
nə”nin id diası ki mi  al qış lan ma lı
dır və ta ma şa çı la ra qo şu lub biz 
də onu et dik.

Həmidə NİZAMİQIZI

Sənətşünaslıq çox məsuliyyətli sahədir
“Milli libasda çatmaqaşlı qız çəkmək istedad göstəricisi deyil. Bəs obrazın duyğularının 
ifadəsi haradadır? Bu baxımdan sənətşünaslar həm psixoloq, həm də estet olmalıdır”

“Bir  dəfə  Qarabağda”  olmaq...
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“Ley li və Məc nun” “Xəm sə”yə 
da xil olan üçün cü poema dır. 
Da hi Ni za mi Gən cə vi bu əsə-
rin də in san və za man, tə biət 
və cə miy yət ha di sə lə ri ət ra fın-
da dü şün cə lə ri ni qə lə mə alıb. 

Be lə bir möv zu da əsər yaz ma-
ğı şair dən Şir van şah I Ax si tan 
(1160-1197) xa hiş edib. Bu na 
bax ma ya raq Ni za mi heç də döv-
rün şah la rı nı tə min edə cək əsər 
ya rat mır. O da ha çox öz na ra hat 
dü şün cə lə ri ni qə lə mə alır. Söz 
us ta dı “Ley li və Məc nun”u 1188-
ci il də ya zıb ba şa çat dı rıb. 

Ax si tan şair dən bu “gə lin”i 
(möv zu nu) fars, ərəb əf sa nə və 
rə va yət ləri ilə bə zə mə yi is tə yir. 
Şair möv zu ət ra fın da cid di ax-
ta rış lar apa rır və bən zər siz bir 
söz abi də si ucal dır.

4600 beyt dən iba rət, hə zəc 
bəh rin də olan poema Ya xın 
Şərq xalq la rı nın folk lo run da ge-
niş ya yıl mış bir das tan-rə va yə ti 
əks et di rir. Ni za mi das ta nı ya zı lı 
ədə biy ya ta gə ti rən ilk şair dir.

Əsər VII əsr də in di ki Səudiy yə 
Ərə bis ta nı əra zi sin də ya şa mış 
Qeys ibn Mu ləv vəh ad lı gən cin 
hə ya tı və Ley li ad lı qı za olan na-
kam sev gi sin dən bəhs edir. Qeys 
Ley li yə sev gi si ni ifa də edən şeir 
və nəğ mə lər ya zır. Ley li nin ata-
sın dan qı zı nı ona ərə ver mə-
yi xa hiş edir. Ata bu nun qə bi lə 
qay da la rı na zidd ol du ğu nu bil-
di rir. Bun dan son ra Ley li baş qa 
bi ri nə ərə ve ri lir. Əsas ha di sə lər 
də bun dan son ra cə rə yan edir. 
Qeys səh ra ya üz tu tur, öz eş qi 
yo lun da Məc nu na çev ri lir. 

Ni za mi iki gən cin fa ciəli mə-
həb bə ti ni ic ti mai-di ni şə rait lə 
əla qə lən di rir. Əsər də Or ta əsr 
hə yat hə qi qət lə ri nin güc lü ifa-
də si mü şa hi də edi lir. Poema da 
ey ni za man da hə min döv rün 
ic ti mai mü hi tin də in san səadə ti-
nin qey ri-müm kün lü yü fo nun da 
yal nız mad di alə mi seyr edib ru-
ha ni aləm də ki əbə di gö zə lə qo-
vuş maq yo lu ilə xoş bəxt li yə çat-
ma ğın müm kün lü yü gös tə ri lir.

İki gən cin na kam mə həb bə ti 
haq qın da rə va yət lər top lu hal da 
ol ma sa da, təz ki rə müəl lifl  ə ri tə-
rə fi n dən ya zı ya kö çü rü lüb. Aka-
de mik İ.Y.Kraç kovs ki on la rı ge niş 
təh lil edib. Sü je tin Şərq xalq la rı 
folk lo run da kı va riant və mo tiv lə-
ri nin bü töv lük də öy rə nil mə di yi ni 
bil di rib. Pro fes sor Q.Ca ha ni isə 
qeyd edir ki, Y.Ber tels “Hi ca zi nin 
məş hur mə lu ma tı na əsas la na-
raq rə va yə tin ərəb lər dən əv vəl 
baş qa xalq lar da ol ma sı”nı nə-
zər də tu tub. Aka de mik H.Aras lı 

“Ley li və Məc nun” möv zu sun dan 
bəhs edən bir çox ərəb alim lə ri-
nin fi  kir lə ri ni təd qi qa ta cəlb edib. 
Ley li və Məc nun haq qın da rə va-
yət lə rin xalq poezi ya sın da ya ra-
nıb müx tə lif va riant lar la in ti şar 
et di yi ni gös tə rib.  

Poema dan ki çik bir par ça ilk 
də fə İn gil tə rə şərq şü na sı, tər-
cü mə çi Ceyms At kin son tə rə-
fi n dən in gi lis di li nə tər cü mə edi-
lə rək 1836-cı il də ya yım la nıb, 
1894 və 1915-ci il lər də tək rar 
nəşr olu nub. Əsə rin rus di li nə 
tər cü mə si isə Y.Ber tels (ki çik 
pro zaik tər cü mə) və T.Forş tə-
rə fi n dən edi lib. Tam poetik tər-
cü mə isə P.An to kols ki tə rə fi n-
dən hə ya ta ke çi ri lib. Poema nın 
fars di lin dən rus di li nə pro zaik 
tər cü mə si ni isə pro fes sor Rüs-
təm Əli yev ger çək ləş di rib.

“Ley li və Məc nun” bü töv hal-
da Azər bay can di li nə Xalq şairi 
Sə məd Vur ğun tə rə fi n dən tər cü-
mə edi lib. Bu, Ni za mi əsər lə ri nin 
tər cü mə lə ri ara sın da ən yax şı-
sı he sab edi lir. Yük sək bə diilik, 
axı cı lıq mü şa hi də olu nan tər cü-
mə ori ji nal əsər tə si ri ba ğış la yır.

Ni za mi nin “Ley li və Məc-
nun”u fars dil li ədə biy ya ta cid di 
tə sir gös tə rib. On dan son ra bir 
çox şair lər rə va yə ti öz ba xış la-
rı na uy ğun müx tə lif va riant lar da 
qə lə mə alıb lar. 1298-ci il də türk 
əsil li Hin dis tan şairi Əmir Xos-
rov Dəh lə vi fars di lin də ikin ci 
“Ley li və Məc nun” poema sı nı 
ya zıb. “Ley li və Məc nun” möv-
zu su na mü ra ciət edən ta nın mış 
Azər bay can şairi Hə qi ri Təb-
ri zi 1426-cı il də ana di li miz də 
ey niad lı poema qə lə mə alıb. 

Bun dan əla və, fars-ta cik şairi 
Əb dür rəh man Ca mi fars di lin-
də, Əli şir Nə vai isə öz bək di lin-
də Ni za mi tə si ri ilə bu möv zu da 
poema lar ya zıb lar. 

Ni za mi nin “Ley li və Məc-
nun”un dan il ham la nan bö yük 
Azər bay can şairi Mə həm məd 
Fü zu li bu möv zu da bən zər siz bir 
əsər ya ra dıb. Fü zu li nin 1536-cı 
il də ər sə yə gə tir di yi poema ide-
ya-bə dii xü su siy yət lə ri və tə bii 
ki, Azər bay can di lin də ol ma sı ilə 
bü tün “Ley li və Məc nun”la rın ba-
şın da da ya nır. XX əs rin son la-
rın da Azər bay can şairi Ən də lib 
Qa ra ca da ği bu möv zu ya mü ra-
ciət edə rək poema ya rat mış son 
şair he sab olu nur. 

N.Gən cə vi nin “Ley li və Məc-
nun” məs nə vi si Ya xın Şərq 
xalq la rı nın in cə sə nə ti nə də də-
rin tə sir gös tə rib, bir çox rəs sam 
və mi niatür çü lər bu möv zu da 
əsər lər ya ra dıb lar. Bu möv zu ya 
mü ra ciət edən məş hur mi niatür 
us ta la rı ara sın da Sul tan Mə-
həm məd, Ağa Mi rək Mir zə Qi-
yas, Mir Se yid Əli, Mü zəff  ər Əli 
ki mi Azər bay can sə nət kar la rı 
da var. “Ley li və Məc nun” sü jet-
lə ri mil li xal ça sə nə tin də də öz 
ək si ni ta pıb. 

Da hi bəs tə kar Qa ra Qa ra-
yev 1969-cu il də Ni za mi  əsə ri-
nin mo tiv lə ri əsa sın da “Ley li və 
Məc nun” sim fo nik poema sı və 
bi rakt lı ba let ya zıb.

Savalan FƏRƏCOV

Ta ri xən Qa ra bağ mu ğam mək tə bi və 
məc lis lə ri Azər bay can mu si qi mə-
də niy yə ti nin in ki şa fı na töh fə lər ve rən 
gör kəm li sə nət kar la rın ye tiş mə sin də 

mü hüm rol oy na yıb. On la rın sı ra sın da 
Ha cı Hü sü, Mə şə di İsi, Əb dül ba qi Zü la-
lov (Bül bül can), Ma lı bəy li Hə mid, Mir zə 
Sa dıq Əsəd oğ lu, Mir zə Mux tar, Ke çə çi 
oğ lu Mə həm məd, Cab bar Qar yağ dıoğ-
lu, Se yid Şu şins ki, Bül bül, Xan Şu şins ki, 
Mü təl lim Mü təl li mov və baş qa la rı nın 
ad la rı nı çəkə bi lə rik. 

Və tən mü ha ri bə sin də Qa ra ba ğın və onun 
qəl bi Şu şa nın düş mən dən azad edil mə si 
bu qə dim eli mi zin mə də niy yət sal na mə-
miz də qoy du ğu izə ye ni dən nə zər sal maq 
is tə yi, zə ru rə ti ya ra dır. Bu ya zı da Şu şa-
da do ğu lub bo ya-ba şa ça tan, Azər bay can 
mu ğam ifa çı lı ğın da öz dəst-xət ti ilə se çi lən 
qə dim qa la-şə hə ri mi zi tə xəl lü sün də ya şa-
dan Xan Şu şin ki nin (İs fən di yar Ca van şi-
rov; 1901-1979) müəl li fi  ol du ğu “Şu şa nın 
dağ la rı” mah nı sı nın ta rix çə si nə qı sa sə ya-
hət edə cə yik. Qeyd edək ki, mu si qi ta ri xi-
mi zə adı həm gör kəm li xa nən də, həm də 
bəs tə kar ki mi düş müş Xan Şu şins ki bir çox 
mah nı və təs nifl  ə rin müəl li fi  olub. Xa nən də 
tə rə fi n dən bəs tə lə nən nəğ mə lər o qə dər 
po pul yar lıq qa za nıb, in san lar tə rə fi n dən o 
qə dər se vi lib ki, hət ta bə zən on la rın xalq 
mah nı sı ol du ğu nu söy lə yən lər də az ol-
ma yıb. Mə la hət li və bən zər siz sə sə ma lik 
us ta dın “Al ya na ğın da”, “Qə mə rim”, “Ölü-
rəm, a cey ran ba la”, “Şu şa nın dağ la rı”, “Ay 
gö zəl”, “Nə ha lət dir”, “Ay qə şəng cey ran”, 
“Dil bə rim”, “Mən dən gen gəz mə”, “Dağ lar-
da çi çək” və “Gö zəl ya rım” ki mi mah nı la rı 
bu gün də xa nən də lə rin re per tuarın da öz 
ye ri ni qo ru yur... 

Qa ra ba ğın baş ta cı, Pre zi dent İl ham Əli-
yev tə rə fi n dən Azər bay ca nın mə də niy yət 
pay tax tı elan edi lən Şu şa şə hə ri haq qın-
da ilk mah nı məhz Xan Şu şins ki tə rə fi n dən 
bəs tə lə nib. Mah nı XX əs rin 30-cu il lə rin də 
mey da na gə lib və mu si qi və mətn müəl li-
fi  xa nən də nin özü nə məx sus dur. “Şu şa nın 
dağ la rı” mah nı sı mu ğam üç lü yü – xa nən də 
(qa val), tar və ka man ça ifa çı la rı üçün nə-
zər də tu tu lub. Tez bir za man da se vi lən və 
xalq mah nı sı ki mi qə bul edi lən “Şu şa nın 
dağ la rı” bəs tə kar Səid Rüs tə mov tə rə fi n-
dən no ta alı na raq “Azər bay can xalq mah nı-

la rı” top lu sun da (1967) çap olu nub. 
Bu mah nı ya Xan Şu şins ki dən son ra da 

on lar la ifa çı mü ra ciət edib. SS Rİ döv rün də 
mah nı da kı bə zi söz lə rə gö rə gör kəm li xa-
nən də tə qib lə rə və irad la ra mə ruz qal mış-
dı. Də fə lər lə in zi ba ti or qan la ra ça ğı rı la raq 
Xan Şu şins ki iza hat lar ve rir di. Bil di yi miz 
ki mi, So vet ha ki miy yə ti öz ye ni ideolo gi ya-
sı ilə xalq la rın keç mi şi ni, folk lo ru nu, adət-
ənə nə si ni unut dur ma ğa ça lı şır dı. Mah nı da 
is ti fa də olu nan “Şu şa nın dağ la rı ba şı du-
man lı”, “ölü rəm” ki mi ifa də lər so vet ideolo-
gi ya sı üçün guya yad idi. Be lə ki, bu söz lər 
va si tə si lə kə dər və nis gi lin təl qin edil di yi 
dü şü nü lür dü. Aidiy yə ti qu rum lar mah nı nın 
söz lə ri nin də yiş di ril mə si ni tə ləb edir. Hal bu-
ki, Şu şa şə hə ri dağ lar la əha tə lən di yin dən 
əra zi nin du man lı ol ma sı tə bii idi. “Ölü rəm” 
sö zü isə mə ca zi mə na da is ti fa də olu nur du. 

Mah nı iki də fə – 1946-cı il də mu ğam 
üç lü yü, 1962-ci il də isə xalq çal ğı alət lə-
ri an samb lı nın mü şa yiəti ilə len tə alı nıb. 
Se vin di ri ci hal dır ki, müasir döv rü müz də 
mü ğən ni lər tə rə fi n dən ifa olu nan “Şu şa nın 
dağ la rı” mah nı sı il kin va riant da din lə yi ci-
lə rə təq dim edi lir. Sö zü ge dən mah nı ya bir 
çox xa nən də və mü ğən ni lər mü ra ciət edib. 

Mah nı bəs tə kar Adi lə Yu si fo va tə rə fi n dən 
xor üçün iş lə ni lə rək çap olu nub. Mu si qi 
əsə ri həm çi nin mu ğam triosu nun ifa sın da 
“Dər viş Pa ri si part la dır” (1976) bə dii fi l min-
də səs lə nir. Ek ran əsə rin də ha di sə lər elə  
Qa ra bağ da baş ve rir. 

Mah nı da Şu şa şə hə ri nin tə biəti gö zəl qız-
la mü qa yi sə edi lir. Dağ la rın ba şı du ma na 
bü rün dü yü ki mi, qa dın da yay lıq la ör tü nüb. 
Dağ la rın or ta his sə si nin la lə çi çək lə ri ilə bol 
ol ma sı qı zın qır mı zı köy nə yi nə işa rə edir. 
Da ğın aşa ğı his sə si isə onun ya şıl ətə yi ilə 
mü qa yi sə olu nur. Üç bənd dən iba rət mah nı-
da mu si qi nik bin və şux xa rak te rə ma lik dir.

Şu şa nın dağ la rı ba şı du man lı,
Qır mı zı qof ta lı, ya şıl tu man lı,
Dər din dən öl mə yə çox dur gü ma nım.
Ay qız, bu nə qaş-göz, bu nə tel,
Ölə rəm dər din dən, onu bil,
Da nış ma san da, ba lam, ba rı gül...

1992-ci ilin 8 ma yın da Şu şa şə hə ri er mə-
ni si lah lı bir ləş mə lə ri tə rə fi n dən iş ğal edi-
lən dən son ra bu mah nı nın ifa sı xalq tə rə-
fi n dən bö yük kə dər və nis gil lə qar şı la nır dı. 
Düş mən əsa rə ti nə düş müş Şu şa nın dağ la-
rı nı sanki qa ra bu lud lar al mış dı. 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin də mü zəff  ər Or du muz 8 
no yabr ta ri xin də mö cü zə vi hər bi əmə liy yat-
la Şu şa nı düş mən tap da ğın dan azad et di 
və Ali Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin hə-
min gün de di yi “Əziz Şu şa, sən azad san!” 
ifa də si dil lər də əz bə rə çev ril di. Ar tıq Azər-
bay can xal qı Şu şa nın qur tu luş ta ri xi ni – 8 
no yab rı Zə fər bay ra mı ki mi bö yük tən tə nə 
ilə qeyd edir. 

Son bir il ər zin də qa la-şə hə ri miz də ke çi ri-
lən mu si qi və ədə biy yat bay ram la rın da ye-
ni dən Xa nın sə sin də “Şu şa nın dağ la rı ba şı 
du man lı” sə da la rı ha va lan dı və bu  mah nı 
ar tıq 30 il müd də tin də ki nis gil lə de yil, se vinc 
göz yaş la rı, qü rur la din lə nil di. Cı dır dü zün də 
Xa nın sə sinin ha va lan ma sı ilə Üze yir bə yin, 
Xan qı zı Na tə va nın, Bül bül və baş qa Şu şa 
ün van lı sə nət kar la rın da ru hu ra hat lıq tap dı.  

Son da xa tır la daq ki, 2004-cü il də Xan 
Şu şins ki yə məx sus mah nı la rın bir qis mi 
Müəl lif Hü quq la rı Agent li yi tə rə fi n dən qey-
diy ya ta alı nıb. 

L.AZƏRİ

“Narahat olmayın, tezliklə
Qələbə xəbərləri alacaqsınız...”

Və tən mü ha ri bə sin də şan lı Qə lə bə mi zin bir ili ta mam ol du. 
Azər bay can ta ri xi nə qı zıl hərf lər lə ya zı lan bu sa vaş Or du-
mu zun qüd rə ti ni, xal qı mı zın sar sıl maz bir li yi ni or ta ya qoy du. 
Və tən tor pa ğı nın iş ğal dan qur ta rıl ma sın da ca nın dan ke çən 
min lər lə igi di miz dən bi ri də əf sa nə vi Xü su si Tə yi nat lı Qüv və lə-
rin şə hid əs gə ri Aqil Mir zə li yev dir.

Aqil Meh man oğ lu 
Mir zə li yev 1999-cu 
il av qus tun 27-də İs-
ma yıl lı ra yo nun da 
ana dan olub. İlk təh-
si li ni İs rail Hə sə nov 
adı na İs ma yıl lı şə hər 
1 say lı tam or ta mək-
tə bin də alıb. Mək təb 
il lə rin də in tel lek tual 
sə viy yə si, fəal lı ğı ilə 
se çi lib. Fənn olim-
piada la rı, bi lik ya rış-
la rın da də fə lər lə bi-
rin ci olub. Mu si qi yə 
də ma raq gös tə rir, 
piano da gö zəl ifa et-
mə yi ba ca rır dı. O, 
həm çi nin pe şə kar 

fut bol çu ki mi də ta nı nıb. Hət ta oyun la rın bi rin də Azər bay can 
Fut bol Fe de ra si ya la rı As so siasi ya sı Aqi lin vur du ğu qo lu “İlin 
qol la rın dan bi ri” ki mi qiy mət lən di rib. 

Or ta mək tə bi əla qiy mət lər lə ba şa vu ran Aqil qə bul im ta ha-
nın da 2-ci ix ti sas qru pu üz rə 613 bal top la ya raq Azər bay can 
Döv lət İq ti sad Uni ver si te ti nin mü ha si bat uço tu və audit ix ti sa sı-
na qə bul olu nur. Bu ra da da yük sək təh sil gös tə ri ci lə ri ilə se çi lir. 

2020-ci il də ali mək tə bi bi ti rən Aqil Mir zə li yev hər bi xid mə-
tə yol la nır. Xü su si Tə yi nat lı Qüv və lə rin sı ra sın da xid mət edir. 
Sent yab rın 27-də Və tən mü ha ri bə si baş la yan da ar tıq ən ali 
mis si ya nı ye ri nə ye tir mək za ma nı gəl miş di. Uzun il lər dir ya ğı 
tap da ğın da olan doğ ma yurd yer lə ri mi zi iş ğal dan azad et mək 
la zım idi. Aqi lin xid mət et di yi XTQ Və tən tor pa ğı nın qur tu lu şu 
üçün mey da na atı lır. Mu rov dağ sil si lə si, Cəb ra yıl, Fü zu li, Had-
rut is ti qa mət lə rin də ge dən dö yüş lər də bö yük şü caət gös tə rən 
Aqil Mir zə li yev okt yab rın 20-də Xo ca vənd ra yo nu nun Tuğ kən di 
is ti qa mə tin də ağır dö yüş də qəh rə man ca sı na şə hid olur. 

Dö yüş çü yol daş la rı və ko man di ri Aqil lə bağ lı xa ti rə lə rin dən 
da nı şar kən qeyd edir lər ki, o, daim ön də ge dir, yük sək sa va dı 
və çe vik mən ti qi ilə çə tin və ziy yət lər dən ra hat lıq la çı xa bi lir di. 
Aqil gö zü nün bir qə dər zəif gör mə si ni dö yüş yol daş la rın dan giz-
lə də rək hə mi şə ön də ol ma ğa ça lı şıb. Bu na gö rə də si lah daş la rı 
onun la fəxr edir lər.

Şə hi din qar da şı Vü qar Mir zə li yev qeyd edir ki, Aqil te le fon da-
nı şıq la rı za ma nı hər də fə ni ga ran qal ma ma la rı nı və tez lik lə qə-
lə bə xə bər lə ri ilə qa yı da ca ğı nı söy lə yir di: “Aqil lə so nun cu də fə 
şə ha də tin dən iki gün əv vəl – okt yab rın 18-də əla qə sax la dıq. 
Ye nə hər şe yin yax şı ol du ğu nu, ni ga ran ol ma ma ğı de di. Son ra 
anam la da nı şa raq be lə tə səl li ve rir di: “İn di bu Və tə ni kim qo ru-
sun? Bu tor pa ğı kim al sın? Bu ra da bir rüt bə li hərb çi var, bir də fə 
ya ra lan dı, get di hos pi ta la və sa ğa la raq ge ri qa yıt dı. Son ra ye nə 
ya ra lan dı və de di ki, Və tən sağ ol sun! Mə nim be lə mərd, cə sur 
ko man dir lə rin ya nın da heç nə de mə yə haq qım yox dur. Mə nə 
nə tap şı rıq ve ril sə, onu da edə cə yəm...”.

Şə hi din dö yüş yol da şı Toğ rul Zey na lov Aqil lə bağ lı xa ti rə lə-
rin dən fəxr lə da nı şır: “Uzun yol gəl miş dik, 5-6 də qi qə is ti ra hət 
ve ri lmiş di. Bu za man çan ta sı nı ax tar dı, ax tar dı və bir dən de di 
ki, pe çen yem var. De dim ki, gə tir, ye yək. Son ra çan ta sın dan bir 
şo ko lad da tap dı. Şo ko la dı böl dü və pe çen ye nin ara sı na qoy-
du. Gü lüm sə yə rək “keks dü zəlt dim” de di. Ye dik, de yib-gül dük. 
Təx mi nən 10 də qi qə son ra ya nı mı za mər mi düş dü. Mən ya ra-
lan dım, Aqil isə şə hid ol du”.

Aqil Mir zə li yev okt yab rın 23-də İs ma yıl lı ra yon Şə hid lər xi ya-
ba nın da tor pa ğa tap şı rı lıb. Öl kə baş çı sı nın mü va fi q sə rən cam-
la rı ilə ölü mün dən son ra 3-cü də rə cə li “Rə şa dət” or de ni, “Və-
tən uğ run da”, “Xo ca vən din azad olun ma sı na gö rə”, “Kəl bə cə rin 
azad olun ma sı na gö rə”, “Fü zu li nin azad olun ma sı na gö rə” və 
“Cə sur dö yüş çü” me dal la rı ilə təl tif olu nub.

Al lah rəh mət elə sin. 
NURƏDDİN

Qələbəmizə həsr olunan “Zəng”
Ki noakt yor, pro dü ser, 
re jis sor Rus lan Sa bir li 
44 gün lük Və tən mü-
ha ri bə sin də Zə fə-
ri mi zə həsr olu nan 
“Zəng” ad lı qı sa met-
raj lı film çə kib.

Bu ba rə də fi l min 
ide ya müəl li fi  və re-
jis so ru R.Sa bir li özü 
mə lu mat ve rib. Bil di-
rib ki, fi l m I Qa ra bağ 
mü ha ri bə sin də şə hid 
ol muş ata ya Qə lə bə 
müj də si nin ve ril mə-

sin dən bəhs edir. Fil min əsas sü jet xət ti ata nın se vin ci, bu il-
lər ər zin də hiss et dik lə ri və oğ lu ilə emo sional dialoq la rın dan 
ibarət dir: “Mən uşaq ikən ki çik da yım İsa yev Ka zım Se yid oğ lu 
və bö yük da yı mın oğ lu İsa yev El xan Ra sim oğ lu I Qa ra bağ mü-
ha ri bə sin də şə hid olub lar. Ailə dən şə hid ver mək acı sı nı mən or-
ta mək təb də oxu yar kən ya şa mı şam. Ça lış dım ki, Qə lə bə miz lə 
ya na şı, Qa ra bağ mü ha ri bə sin də can la rın dan keç miş şə hid lə ri 
də unut ma dı ğı mı zı vur ğu la yım. Əmi nəm ki, on la rın ru hu Qə lə bə 

xə bə rin dən son ra ra-
hat lıq ta pıb. Ek ran işi 
ta ma şa çı nı dü şün dü-
rən, onu keç miş il lə rə 
və xa ti rə lə rə apa ran, 
köv rəl dən, son ra da 
Qə lə bə se vin ci nin 
qə hə ri ni ya şa dan bir 
fi lm dir. Fil min ər sə yə 
gəl mə sin də kö mək-
lik gös tə rən “Bak cell” 
şir kə ti nə, akt yor la ra 
və ko man da ma də rin 
min nət dar lı ğı mı bil di-
ri rəm”.

Qeyd edək ki, fi lm də akt yor lar Əli Qu lu, Rus lan Sa bir li və Və-
tən mü ha ri bə si qa zi si Kə nan Ka zı mov çə ki lib. Fil min sse na ri si 
Rus lan Sa bir li yə, dialoq la rı La lə Əli ye va ya məx sus dur. Ope ra-
tor lar Rə şad Qa ra yev və Asif Bə şi rov dur.  

LALƏ

“Xəmsə”nin üçüncüsü –
“Leyli və Məcnun”

Nizami qədim ərəb əfsanəsini ilk dəfə yazılı ədəbiyyata gətirib

“Şuşanın  dağları”“Bir mahnının tarixçəsi”

“Böyük sözün işığında” – Əli Vəliyev haqqında xatirələr
Xalq ya zı çı sı Əli Və li ye vin (1901–1983) 120 il lik 
yu bi le yi mü na si bə ti lə us tad ədib haq qın da 
xa ti rə lə rin top lan dı ğı “Bö yük sö zün işı ğın da” 
ki ta bı işıq üzü gö rüb.

Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin ya zı çı nın 
ya ra dı cı lı ğı, keç di yi çə tin və şə rəfl  i ömür yo lu 
haq qın da çı xı şı ilə açı lan ki tab da Sü ley man 
Rə hi mov, Rə sul Rza, Mir zə İb ra hi mov, Mir va rid 
Dil ba zi, İl yas Əfən di yev, İs ma yıl Şıx lı, Hü seyn 
Ab bas za də, Sü ley man Ələs gə rov, Bəx ti yar 
Va hab za də, Məm məd Araz, El çin, Sa bir Rüs-
təm xan lı və baş qa söz, sə nət və mə də niy yət 
xa dim lə ri nin xa ti rə lə ri yer alıb. Xa ti rə lər də Əli 
Və li ye vin saf tə biəti, şəx siy yət bü töv lü yü, zən-
gin ədə bi ir si, Zən gə zur, Qa ra bağ ma ha lı nın 
fü sun kar tə biəti ni, xal qın hə yat və məişə ti ni ko-
lo rit li xalq di li ilə təs vir edən ro man, po vest və 

he ka yə lə ri ilə bağ lı fi  kir və mü la hi zə lər ək si ni 
ta pıb.

Ki ta bın tər tib çi si Ya şar Əli yev, re dak to ru Bəh-
lul Ab ba sov dur.



Azərbaycan
16 no yabr 1938 – Gör kəm li akt yor, re jis sor, Xalq ar tis ti Ab bas 

Mir zə Əb dül rə sul oğ lu Şə rif za də (9.3.1893 – 1938) rep res si ya ya 
mə ruz qa la raq gül lə lə nib. Mil li teatr ta ri xin də müs təs na xid mət lər 
gös tə rib, ta ma şa la ra qu ru luş ve rib. “Bis mil lah” (1925), “Ha cı Qa ra” 
(1929) fi lm lə ri nin re jis so ru olub.

16 no yabr 1995 – Xalq ar tis ti Zem fi  ra Məm mə də li qı zı Əli ye va 
(25.12.1941 – 1995) və fat edib. Gən cə, Nax çı van teatr la rın da, Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

17 no yabr 1906 – Dün ya şöh rət li xal ça çı alim, de ko ra tiv sə nət 
us ta sı, Xalq rəs sa mı Lə tif Hü seyn oğ lu Kə ri mov (1906 – 9.9.1991) 
Şu şa da ana dan olub. “Azər bay can xal ça la rın da or na ment”, “Azər-
bay can xal ça sı” çox cild li yi və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. L.Kə ri mo vun 
tə şəb bü sü ilə Ba kı da Xal ça Mu ze yi təş kil olu nub. 

17 no yabr 1927 – Ya zı çı, Əmək dar jur na list Əli İl dı rı moğ lu (Mə mi-
şov: 1927 – 18.11.2020) Qu bad lı ra yo nu nun Əli qu luuşa ğı kən din də 
ana dan olub. Ki tab la rı: “Kö zə rən sə tir lər”, “Qar lı ge cə lər” və s.

17 no yabr 1933 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, piano çu Gü la rə 
Əziz qı zı Əli ye va (1933 – 27.7.1991) Ba kı da do ğu lub. “Dan ul du zu” 
inst ru men tal an samb lı nın bə dii rəh bə ri olub. “Şüş tər” rap so di ya sı, 
“Hu ma yun” süita sı, “Ba ya tı-kürd”, “Şur” fan ta zi ya la rı nın müəl li fi  dir. 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də Mu si qi nə zə riy yə si ka fed-
ra sı nın mü di ri olub.

17 no yabr 1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Zem fi  ra Ba ba qı zı 
Ba ba ye va (1954 – 20.7.2021) ana dan olub. “Azər bay can fi lm” Ki-
nos tu di ya sın da iş lə yib. Ba kı Bə lə diy yə Teat rın da trup pa mü di ri olub.

17 no yabr 1978 – Əmək dar ar tist Sə məd Əmi ras lan oğ lu Ta ğı-
za də (1907–1978) və fat edib. Gən cə Döv lət Dram Teat rın da akt yor, 
trup pa mü di ri iş lə yib. 

17 no yabr 1994 – Mosk va da, İt ti faq lar Evi nin Sü tun lu za lın da 
da hi Azər bay can şairi Mə həm məd Fü zu li nin 500 il lik yu bi le yi qeyd 
edi lib. Pre zi dent Hey dər Əli yev mə ra sim də çı xış edib.

17 no yabr 2006 – Xalq ar tis ti Gül şən Ağa da daş qı zı Qur ba no va 
(19.12.1950 – 2006) və fat edib. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da çı xış 
edib. Ki no da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

18 no yabr 1990 – Ta nın mış akt yor Əf ra si yab Məm mə dov 
(19.3.1928 – 1990) və fat edib. “Qız mar gü nəş al tın da”, “Ko roğ lu”, 
“Də də Qor qud” və s. fi lm lər də çə ki lib.

18 no yabr 1994 – Gör kəm li teatr şü nas, pub li sist, Əmək dar mə-
də niy yət iş çi si Qu lam Məm məd oğ lu Məm məd li (25.3.1897 – 1994) 
və fat edib.

18 no yabr 2000 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti Emin Sa bi toğ-
lu (Mah mu dov; 2.11.1937 – 2000) və fat edib. Mu si qi li ko me di ya la-
rın, po pul yar mah nı la rın müəl li fi  dir, çox say lı fi lm lə rə (“Bi zim Cə biş 
müəl lim”, “Gün keç di”, “Də də Qor qud”, “Onun bə la lı sev gi si”, “İs tin-
taq” və s.) mu si qi ya zıb.

19 no yabr 1907 – Xalq ar tis ti Kse ni ya Lvov na Ba bi çe va (1907-
1984) ana dan olub. 1938-ci il dən Azər bay can Döv lət Rus Dram 
Teat rın da akt ri sa ki mi fəaliy yət gös tə rib.

19 no yabr 1915 – Bəs tə kar, tar zən Hö kü mə Yu sif qı zı Nə cə fo-
va (1915-2002) Ba kı da ana dan olub. “Kaş ki, gö zəl ol ma yay dım”, 
“Cey ran ba la sı” və s. po pul yar mah nı la rın müəl li fi  dir. 

19 no yabr 1935 – Ta nın mış dil çi alim, pro fes sor, AMEA-nın müx bir 
üz vü Zem fi  ra Na dir qı zı Ver di ye va (1935 – 8.11.2010) ana dan olub. 
Ger man dil lə ri üz rə elm lər dok to ru ol muş ilk azər bay can lı alim dir. Xa ri-
ci Dil lər İns ti tu tu nun (in di ki Azər bay can Dil lər Uni ver si te ti) rek to ru olub.

Dün ya
16 no yabr Bey nəl xalq To le rant lıq Gü nü dür (İn ter na tional Day for 

To le ran ce). 1995-ci il də UNES CO-nun Baş konf ran sın da qə bul olu-
nan “To le rant lıq prin sip lə ri Bə yan na mə si”ndə tə sis olu nub. 1997-ci 
il də BMT-nin Baş As samb le ya sı dün ya döv lət lə ri nə bu bey nəl xalq 
gü nü qeyd et mə yi töv si yə edib.

16 no yabr 1717 – Fran sız fi  lo so fu və mü tə fək ki ri, məş hur “Elm, 
in cə sə nət və pe şə en sik lo pe di ya sı”nın müəl lifl  ə rin dən bi ri Jan Le-
ron D’A lam ber (Jean Le Rond D’A lem bert; 1717–1783) ana dan 
olub.

16 no yabr 1895 – Al man bəs tə ka rı və di ri jo ru, mu si qi nə zə riy-
yə çi si Paul Hin de mit (Paul Hin de mith; 1895 – 28.12.1963) ana dan 
olub.

17 no yabr 1788 – Rus akt yor luq mək tə bi nin ba ni lə rin dən bi ri Mi-
xail Sem yo no viç Şep kin (1788–1863) ana dan olub.

17 no yabr 1895 – Məş hur rus fi  lo so fu, in cə sə nət nə zə riy yə çi si 
Mi xail Bax tin (1895–1975) ana dan olub.

18 no yabr 1786 – Al man bəs tə kar və mu si qi şü na sı Karl Ma ria 
fon Ve ber (Carl Ma ria von We ber; 1786–1826) ana dan olub.

18 no yabr 1787 – Fran sız rəs sa mı, fo toq ra fi  ya nın ya ra dı cı la rın-
dan bi ri Lui Jak Man de Da ger (Louis Da guer re; 1787–1851) ana-
dan olub.

18 no yabr 1860 – Pol yak bəs tə ka rı və piano çu su İq na si Yan Pa-
de revs ki (Ig nacy Pa de re wes ki; 1860–1941) ana dan olub.

18 no yabr 1927 – Gör kəm li Ru si ya ki no re jis so ru, sse na rist, dra-
ma turq El dar Alek sand ro viç Rya za nov (1927 – 30.11.2015) ana dan 
olub. Film lə ri: “Kar na val ge cə si”, “Av to mo bil dən qo run!”, “Qə ri bə 
tə sa düf və ya hə mi şə tə miz lik də”, “İş də mə həb bət ma cə ra sı”, “İki 
nə fər üçün vağ zal” və s.

19 no yabr 1528 – İn ti bah döv rü nün ital yan rəs sa mı Paolo Ve ro-
ne ze (Paolo Ve ro ne se-Cag liari; 1528–1588) ana dan olub.

19 no yabr 1711 – Gör kəm li rus ali mi, şair, müasir rus ədə bi di li-
nin ba ni si Mi xail Va sil ye viç Lo mo no sov (1711–1765) ana dan olub.

19 no yabr 1843 – İs veç rə fi  lo so fu, em pi riok ri ti siz min ba ni lə rin-
dən bi ri Ri xard Ave na rius (Ric hard Hein rich Lud wig Ave na rius; 
1843–1896) ana dan olub.

19 no yabr 1900 – Al man ya zı çı sı, in cə sə nət və ədə biy yat nə-
zə riy yə çi si An na Ze gers (An na Seg hers – əsl adı Netty Reiling; 
1900–1983) ana dan olub. Əsər lə ri: “Fev ral da yol”, “Öl müş qız la rın 
gə zin ti si”, “Dar ağa cın da işıq” və s.

19 no yabr 1903 – Məş hur ba let meys ter və pe da qoq, SS Rİ-nin 
Xalq ar tis ti Asaf Mi xay lo viç Mes se rer (1903–1992) ana dan olub.
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Bu ya zı da hör mət li oxu cu la rı da hi 
bəs tə kar Üze yir bəy Ha cı bəy li nin Ba-
kı da kı ev-mu ze yin də qo ru nub sax la-
nı lan bir ne çə rəsm əsə ri nin ta rix çə si 

ilə ta nış et mək is tə yi rəm. Bu rəsm lər dən 
bi ri bəs tə ka rın rəs sam Mu sa Xu da ya rov 
tə rə fin dən 1956-cı il də kə tan üzə rin də 
yağ lı bo ya ilə çə kil miş port re ti dir.

İl lər lə mu zey də nü ma yiş et di ri lən, çər çi və-
si nə fi s ink rus ta si ya ilə bə zə dil miş bu port ret 
son ra lar müəy yən mü qa vi lə ilə mü vəq qə ti 
ola raq nü ma yiş et di ril mək üçün Azər bay can 
Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nə təh vil ve ril miş di. 
Bu rəs min əvə zin də isə ye nə mü vəq qə ti ola-
raq Mil li İn cə sə nət Mu ze yin dən Üze yir bə yin 
ev-mu ze yi nə onun SS Rİ Xalq rəs sa mı Mi-
ka yıl Ab dul la yev tə rə fi n dən 1943-cü il də kə-
tan üzə rin də yağ lı bo ya ilə çə kil miş port re ti 
da xil ol muş dur. Qeyd et di yi miz ki mi, hər iki 
port ret mü vəq qə ti nü ma yiş üçün mu zey lər 
ara sın da mü qa vi lə yə əsa sən də yiş di ril miş-
dir. La kin bu ay rı lı ğın öm rü uzun ol muş dur. 
Nə ha yət, 2021-ci ilin sent yabr ayın da Üze-
yir Ha cı bəy li nin ana dan ol ma sı nın 136-cı il-
dö nü mü ərə fə sin də sö zü ge dən rəsm lər öz 
doğ ma ocaq la rı na qay ta rıl dı lar.

Ye ri gəl miş kən, oxu cu la ra Mi ka yıl Ab dul-
la ye vin çək di yi port ret haq qın da ki çik bir 
mə lu mat ver mək is tə yi rəm. 

Üze yir bə yin ev-mu ze yi nin ki tab xa na sın-
da “Bəs tə ka rın xa ti rə si” ad lı ki tab var. 1976-
cı il də nəşr edil miş ki ta bın tər tib çi si mər hum 
mu si qi şü nas alim Əh məd İsa za də, re dak-
to ru unu dul maz bəs tə kar Fik rət Əmi rov dur. 
Ki ta ba Üze yir Ha cı bəy li nin müasir lə ri ol muş 
gör kəm li şəx siy yət lə rin bəs tə kar haq qın da 
xa ti rə lə ri da xil edil miş dir. Bu ra da Mi ka yıl Ab-
dul la ye vin də xa ti rə lə ri var.

Yaş lı nə sil yə qin ki, bu xa ti rə lər lə ta nış-
dır. Vax ti lə Mi ka yıl Ab dul la yev Üze yir bəy lə 
ta nış lı ğı ba rə də ara-sı ra te le vi zi ya ve ri liş lə-
rin də söh bət aç mış dır. Bu ya zı da rəs sa mın 
hə min xa ti rə lərin dən təq dim edə cə yim fraq-
ment gənc lər üçün də ma raq lı olar. Rəs sa-
mın xa ti rə lə rin dən: “1943-cü il də C.Cab bar lı 
adı na Azər bay can Teatr Mu ze yi nin açı lı şı na 
ha zır lıq gö rü lür dü. Mu ze yin eks po zi si ya sın-
da bö yük bəs tə ka rı mız Üze yir Ha cı bə yo vun 
da port re ti ol ma lı idi. Bu şə rəfl  i iş mu ze yin 
rəh bər li yi, da ha  də qiq de sək, So na xa nım 
Cab bar lı tə rə fi n dən mə nə tap şı rıl mış dı.

Mən port re ti na tu ra dan çək mək qə ra rı na 
gəl miş dim. La kin mə lum ol du ki, Üze yir bəy 
bu ba rə də heç nə eşit mək is tə mir. Han sı 
rəs sam on dan şək li ni çək mə yə ra zı lıq ver-
mə si ni xa hiş edir di sə, rədd ca va bı alır dı.

Be lə lik lə, mə sə lə bö yü dü və ge dib çat dı 
İn cə sə nət İş lə ri İda rə si nə. Xey li da nı şıq və 
təb li ğat dan son ra Ha cı bə yo vun bu işə ra zı-
lıq ver mə si xə bə ri mə nə ça tan da se vinc qa-
rı şıq hə yə can hiss lə ri ke çir mə yə baş la dım. 
Tə yin edil miş vaxt dan da bir qə dər əv vəl 
kon ser va to ri ya nın köh nə bi na sı na gəl dim. 
Üze yir ka bi ne tə da xil olan da biz eh ti ram la 
sa lam laş dıq. Gü nah kar adam lar ki mi mən-
dən səs çıx mır dı.

O, sağ əli nin baş və şə ha dət bar ma ğı ilə 
bığ la rı nı sı ğal la ya raq do da qal tı de di: “Bi li-
rəm, port ret ya rat maq çə tin mə sə lə dir, mü-
rək kəb iş dir”. Son ra kres lo ya əy ləş di, əl lə ri ni 
ya na aç dı və so ruş du: “Ne cə otur ma lı yam?” 
Mən tez ca vab ver dim: “Elə bu cür sər bəst”.

Kö mü rü əli mə alıb cəld işə baş la dım. 
Ka bi ne ti sa kit lik bü rü müş dü. Yal nız kö mü-
rün kə tan par ça sı nı cız ma sı nın sə si gə lir-
di. Otaq da kı sa kit li yi Üze yir bəy özü poz du: 
“De yə sən, iş pis get mir. Mən öz su rə ti mi 
gör mə yə baş la yı ram”.

Dü zü, əv vəl cə təəc cüb lən dim, so nra bir-
dən ya dı ma düş dü ki, kə tan çox na zik ol-
du ğu na gö rə işı ğı ar xa ya bu ra xır və ora da 
çək di yim ciz gi lər əks olu nur.

Həcm eti ba rilə çox da bö yük ol ma yan bu 
port re ti üç gü nə qur tar dım və mu ze yin tə ləs-
di yi nə bax ma ya raq, Üze yir bə yin is tə yi ilə 
ona ba ğış la dım. Mən hiss edir dim ki, Üze yir 
Ha cı bə yov port re ti çox bə yə nib...

Tez lik lə mu zey üçün ikin ci, həcm eti ba rı 
ilə da ha bö yük port re ti baş la dıq. Bu də fə ka-
bi net də ki iş ma sa sı nın ar xa sın da, tünd-qır-
mı zı xal ça nın fo nun da o, əl lə ri nin bar maq-
la rı nı bir-bi ri nə ke çi rib əy ləş di və ya vaş ca 
de di: “İn di də be lə otu raq”. Po za mə nim çox 
xo şu ma gəl di. La kin bu port re tin də ma raq lı 
bir ma cə ra sı ol muş dur.

İşi mi zi tə zə qur tar mış dıq. Üze yir bə yə bir 
ba la ca so yuq dəy di. O, iki-üç gün işə çıx-
ma dı. Hə min gün lər ka bi net bağ lı qal mış dı. 
Ara da mən gə lib öz iş lə va zi ma tı mı apa rır-
dım. Elə ol du ki, ge dən də port re ti iş ma sa sı-
nın ar xa sın da kı stu lun üs tün də hə min di var 
xal ça sı na söy kə yib get dim. Vaxt dan is ti fa də 
edə rək rəng lə rin qu ru ma sı nı göz lə yir dim. 
Er tə si gün Üze yir bəy kon ser va to ri ya nın 
dəf tər xa na sı na zəng vu rub nə isə so ru şur. 
Bu nun la əla qə dar ola raq ka bi ne tin aça rı-
nı xid mət çi qa dı na ve rir lər ki, ge dib nə isə 
gə tir sin. Xid mət çi qa dın qa pı nı açıb içə ri gi-
rir və cəld ge ri dö nüb dəf tər xa na ya qa yı dır, 
Üze yir bə yin özü nün gəl di yi ni xə bər ve rir. 
Təəc cüb lə nir lər ki, elə şey ol maz. Əv və la, 
Üze yir bəy xəs tə dir, ikin ci si, te le fon zən gin-
dən heç beş də qi qə keç mə yib, bu tez lik lə də 
gə lib çat maq olar? Kim sə tez ge dib ka bi ne tə 
ya xın la şır. Qa pı nın açar ye rin dən ba xıb gö-
rür ki, “doğ ru dan da, Üze yir bəy öz ye rin də-
dir”. Bu də fə təd ris his sə mü di ri özü ge dir 
və ka bi ne ti açıb içə ri gi rən də, öz eti ra fı na 
gö rə, əv vəl ça şır, son ra ma sa ar xa sın da kı-
nın Üze yir bə yin özü yox, onun port re ti ol du-
ğu nu gö rüb gül mə yə baş la yır... Bu əh va la tı 
xey li vaxt de yib-gü lər di lər. Üze yir bəy isə 
de yər di ki, bax, ikin ci port ret özü müəl lif siz 
im ta han dan çıx dı”.

Rəs sa mın bu ki tab da kı xa ti rə lə ri nə gö rə, 
1943-cü il də çək di yi ikin ci port ret si fa riş lə Azər-
bay can Teatr Mu ze yi üçün çə kil mə si nə bax ma-
ya raq son ra lar Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nə ve ril-
miş dir. Üze yir Ha cı bəy li nin Ev-Mu ze yin də ki 

Mu sa Xu da ya ro vun çək di yi port ret lə mü vəq qə-
ti də yiş di ri lən və son ra dan ye nə Mil li İn cə sə nət 
Mu ze yi nə qay ta rı lan da bu port ret dir. Mi ka yıl 
Ab dul la yev tə rə fi n dən ilk də fə çə ki lib Üze yir 
bə yin özü nə ba ğış la nan port ret isə öz məğ rur, 
ami ra nə gör kə mi ilə o bi ri port ret lər dən fərq lə nir 
və daim ev-mu ze yi nin eks po zi si ya sı nı bə zə yir.

Yu xa rı da qeyd et di yi miz ki mi, Mu sa Xu da-
ya ro vun çək di yi, bu gün lər də ye ni dən doğ-
ma evi nə dö nən port ret ay rı lıq da gö zəl bir 
sə nət əsə ri olan çər çi və si ilə mu ze yi mi zin 
eks po zi si ya sı nı ye ni dən zən gin ləş dir di.

Sent yab rın 18-də ev-mu ze yi nə bir rəsm 
əsə ri də hə diy yə edil di. Rəsm əsə ri ni müəl-
lif Ya şar Sə mə dov özü haq qın da ya zıl mış 
“Rəng lə rin sim fo ni ya sı” ad lı ki ta bı ilə bir-
lik də mu ze yə ba ğış la dı. “Qa ra bağ sim fo-
ni ya sı” ad la nan bu rəsm əsə ri qra fi  ka jan-
rın da dır. Ağ-qa ra rəng lər lə çə kil miş əsər də 
rəs sam Üze yir bə yin su rə ti ni mər kəz də təs-
vir et miş dir. Ön də biz Azər bay can mu si qi si-
nin sim vo lu olan tar alə ti ni, onun fo nun da 
isə piano kla viş lə ri ni gö rü rük. Çoxp riz ma-
lı bu rəsm də müəl lif, həm çi nin Qa ra ba ğın 
son 30 il də çək di yi ağ rı-acı la rı əks et dir-
mə yə ça lış mış dır. Hə diy yə edi lən bu rəsm 
özü nə mu ze yin dör dün cü eks po zi si ya za-
lın da yer al mış dır.

Mu ze yi mi zə son gün lər də hə diy yə edil miş 
iki eks po nat ilə qeyd lə ri mi ye kun laş dır maq 
is tə yi rəm. Bun lar dan bi ri “st ring art” ad lı ye-
ni janr da ha zır lan mış port ret dir. Tət bi qi in cə-
sə nət sa hə si nə aid olan bu janr da iş lə yən 
rəs sam la rı mız res pub li ka mız da hə lə az dır. 
Müs tə vi üzə rin də müx tə lif ip lər lə, sap lar la 
müəy yən ob raz, şə kil ya rat ma ğa gənc rəs-
sam lar ye ni baş la yır lar. On lar dan bi ri də 
Rə cəb İs ma yı lov dur. Gənc rəs sam irihəcm li 
tax ta löv hə nin üs tü nə ki çik mıx lar bər ki də-
rək on la rın üzə rin də qa ra sap lar la bö yük 
bəs tə ka rın port re ti ni ya rat ma ğa mü vəff  əq 
ol muş dur. Ya xın gün lər də ye ni janr da olan 
bu sə nət əsə ri də ev-mu ze yi nin eks po zi si-
ya sın da özü nə yer ala caq.

Bəhs et mək is tə di yim so nun cu hə diy yə 
isə hə vəs kar rəs sam Rüz gar Əh məd za də-
nin abst rakt jan rın da çək di yi iri həcm li əsə-
ri dir. “Üze yir bəy – 136” ad la nan, müx tə lif 
rəng lər lə iş lən miş bu rəs mə ba xar kən hiss 
olu nur ki, bu rəs min müəl li fi  çox gənc dir. O, 
san ki öz əsə rin də də Üze yir bə yin gənc ob-
ra zı nı ver mək is tə miş dir.

Biz hər iki gənc rəs sa ma mu ze yə ver dik-
lə ri bu töh fə lə rə gö rə tə şək kür edir, on la ra 
gə lə cək iş lə rin də uğur lar ar zu la yı rıq.

Be lə lik lə, əziz oxu cu, siz da hi bəs tə ka rı-
mı zın ev-mu ze yi nə son za man lar da da xil ol-
muş rəsm əsər lə ri ilə ta nış ol du nuz. Biz isə 
si zi ye ni eks po nat la rı mı zı əya ni ola raq seyr 
et mək üçün mu ze yi mi zə də vət edi rik.

Gülnarə ƏLƏSGƏROVA
Üzeyir Hacıbəylinin Ev-Muzeyinin

şöbə müdiri

Yenidən  doğma  evdə

Və tən mü ha ri bə sin-
də şan lı Qə lə bə mi zin 
il dö nü mü mü na si bə-
ti lə Ba kı Döv lət Sir ki nin 

fo ye sin də “Zə fər rəs sam la-
rın gö zü ilə” ad lı sər gi təş kil 
olu nub.

Sər gi Azər bay can Döv lət 
Rəsm Qa le re ya sı, “ASAN Kö-
nül lü lə ri” əş ki la tı nın “Əs gə rə 
mək tub” la yi hə si və “Cas pian 
Awards”ın dəs tə yi ilə ger çək lə-
şib.

Şə hid və qa zi ailə lə ri nin də vət 
olun du ğu sər gi də 15-ə ya xın pe-
şə kar rəs sa mın Zə fər Gü nü mü-
zə həsr olu nan əsər lə ri nü ma yiş 
et di ri lib.

Sər gi sir kin or kest ri nin ifa sın-
da “Hey ra tı” zər bi-mu ğa mı nın 
sə da la rı al tın da açı lıb.

Ba kı Döv lət Sir ki nin di rek to-
ru El mir Hü sey nov, Azər bay can 
Fo toq rafl  ar Bir li yi nin sədr müavi-
ni Rauf Umud və baş qa la rı çı xış 
edə rək şə hid və qa zi ailə lə ri nə 

tə şək kür lə ri ni bil di rib lər. 44 gün-
lük Və tən mü ha ri bə sin də iş ti rak 
edən qəh rə man lar dö yüş təəs-
sü rat la rı nı bö lü şüb lər.

E.Hü sey nov da ha son ra ta ma-
şa çı la rı “Hü nər mey da nı” ad lı sirk 
proq ra mı na bax ma ğa də vət edib. 
Proq ram qo naq lar tə rə fi n dən ma-
raq la qar şı la nıb. Bun dan baş qa, 
“Şə hid öv lad la rı nın Zə fər sə da sı” 
xor dəs tə si də sər gi iş ti rak çı la rı 
üçün öz kli pi ni (la yi hə rəh bə ri Hə-
cər Ək bə ro va) təq dim edib.

Da ha son ra təd bir iş ti rak çı la-
rı və BDS-nin kol lek ti vi Və tə nin 
ke şi yin də ayıq-sa yıq da ya nan 
qəh rə man əs gər lə ri mi zə mək-
tub ya zıb.

“Zəfər rəssamların
gözü ilə”

Bakı Dövlət Sirkində sərgi

Mədəni proqramlaşdırma mövzusunda vebinar
No yab rın 12-də Av ro pa Mil li Ki tab xa na la rı 
Konf ran sı – CENL-in mə də ni proq ram laş dır ma 
möv zu sun da təş kil et di yi ve bi nar da Azər bay-
can Mil li Ki tab xa na sı da iş ti rak edib. Ve bi na ra 
Avst ri ya Mil li Ki tab xa na sı nın təmsilçisi və CENL 
İc ra Ko mi tə si nin üz vü Hans Pet şar rəh bər lik 
edib.

Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın di rek tor 
müavi ni Ədi bə İs ma yı lo va on layn təd bir də çı-
xış edib. O bil di rib ki, bu il dün ya ədə biy ya tı nın 
gör kəm li nü ma yən də si, da hi Azər bay can şairi 
və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin 880 ili ta-
mam olur. Şairin 880 il li yi mü na si bə ti lə 2021-ci 
il Pre zi dent İl ham Əli ye vin mü va fi q sə rən ca mı 
ilə öl kə miz də “Ni za mi Gən cə vi İli” elan edi lib.

Son ra o, “Ni za mi Gən cə vi İli” ilə əla qə dar Azər-
bay can Mil li Ki tab xa na sı nın hə ya ta ke çir di yi la-
yi hə lər dən bəhs edib və “Da hi Azər bay can şairi 
və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi” ad lı elekt ron 
mə lu mat ba za sı nı se mi nar iş ti rak çı la rı na nü ma-
yiş et di rib. Bil di rib ki, Mə də niy yət Na zir li yi və Mil li 

Ki tab xa na bir gə dün ya mil li ki tab xa na la rın da və 
mu zey lə rin də mü ha fi  zə edi lən Azər bay can ədə-
biy ya tı nın klas sik lə ri ilə bağ lı əl yaz ma la rın müəy-
yən olu na raq on la rın elekt ron və ka ğız nüs xə lə ri-
nin öl kə mi zə gə ti ril mə si la yi hə si ni hə ya ta ke çi rir. 
La yi hə çər çi və sin də “Ni za mi Gən cə vi İli” ilə əla-
qə dar ola raq şairin dün ya mil li ki tab xa na la rın da 
sax la nı lan qə dim əl yaz ma la rı nın rə qəm sal nüs-
xə lə ri əl də edi lib. Ədi bə İs ma yı lo va hə min nüs xə-
lər lə, xü su si lə Tür ki yə nin Top qa pı Sa ra yı Mu ze-
yin də və Çe xi ya Mil li Ki tab xa na sın da sax la nı lan 
qə dim əl yaz ma la rla iş ti rak çı la rı ta nış edib.

Son ra elekt ron mə lu mat ba za sın da kı “Ni za-
mi Gən cə vi və in cə sə nət” böl mə sin dən Bül bü-
lün ifa sın da “Gül cə ma lın” ad lı mu si qi par ça sı 
və “Ni za mi və ki no sə nə ti” böl mə sin dən fi lm lər-
dən kadr lar nü ma yiş olu nub.

Ve bi nar da Ser bi ya Mil li Ki tab xa na sı nın di-
rek tor müavi ni Dra qan Pu re sic, Zaq reb Mil li və 
Uni ver si tet Ki tab xa na sın dan (Xor va ti ya) Dra-
qa na Kol je nik, Bri ta ni ya Ki tab xa na sın dan Kon-
rad Bod man və baş qa la rı çı xış edib lər.

Rəcəb İsmayılov –
“Üzeyir bəyin portreti”

Yaşar Səmədov –
“Qarabağ simfoniyası”

Musa Xudayarov –
“Üzeyir Hacıbəylinin portreti”
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880 illiyi münasibətilə musiqi axşamı
İstanbuluntarixiFişekhanesəhnəsindəAzərbaycanınİstanbul
dakıBaşKonsulluğununvəBeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsi
Fondununbirgətəşkilatçılığıilə44günlükVətənmüharibəsində
əldəedilənşanlıZəfərinbirinciildönümüvədahiAzərbaycan
şairiNizamiGəncəvinin880illikyubileyimünasibətiləmusiqi
axşamıkeçirilib.Noyabrın13dətəşkilolunantədbirdəAzər
baycanınvəTürkiyəninrəsmiləri,TÜRKSOYunBaşkatibiDüsen
Kaseinov,mədəniyyətvəincəsənətxadimləriiştirakediblər.

Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Nərminə Mustafa
yeva çıxış edərəkBeynəlxalqTürkMədəniyyəti və İrsi Fondu
iləəməkdaşlıqçərçivəsindəbeləbirkonsertinikimühümtarixə
həsrolunduğunuvurğulayıb.O,AzərbaycanınVətənmüharibə
sindəkiböyükZəfərin,eləcədədahiNizamiyaradıcılığınınTürk
dünyasıüçünmüstəsnaəhəmiyyətindənsözaçıb.
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondununprezidentiGü

nayƏfəndiyevabuilinAzərbaycanvəbütövlükdəTürkdünyası
üçünönəmliolduğunuqeydedib,AliBaşKomandanİlhamƏli
yevinrəhbərliyiiləAzərbaycanOrdusununqazandığıQələbəni
bütün türklüyün
Zəfəri adlandırıb.
Günay Əfəndiye
vaəsrlərinmüasiri
olan, neçəneçə
nəsillərin yoluna
işıqsaçanNizami
Gəncəvinin ya
radıcılığının Türk
dünyasının bəşəri
sərvəti olduğunu
bildirib. Fondun
fəaliyyəti haqqındaməlumat verənGünayƏfəndiyeva həyata
keçirilənlayihələrdənbirinin“DədəQorqud”kameraorkestrinin
yaradılmasıolduğunuvurğulayıb.
AzərbaycanınmədəniyyətnaziriAnarKərimovçıxışedərəkbu

günlərdəİstanbuldaTürkdilliDövlətlərinƏməkdaşlıqŞurasınınVIII
ZirvəGörüşünün,“KorkutAta”TürkDünyasıFilmFestivalının,eyni
zamandaAzərbaycanınZəfərGününəvəNizamiGəncəviyəhəsr
olunmuşkonsertinkeçirilməsi iləbütünTürkdünyasınınbiryerə
toplaşdığınıvurğulayıb.AnarKərimovAzərbaycanınəzəlitorpaqla
rınıngeriqaytarılmasındaTürkiyənindəstəyindənsözaçıb.Nazir
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondutərəfindəntürkxalqları
nınbirliyiistiqamətindəçoxsaylılayihələrhəyatakeçirildiyiniqeyd
edərək,tədbirintəşkiliniyüksəkqiymətləndirib.
TürkiyəninmədəniyyətvəturizmnazirininmüaviniAhmetMis

bahDemircanAzərbaycanıntarixiədalətibərpaedərəkəldəet
diyimöhtəşəmQələbəninbütünTürkdünyasınınqürurqayna
ğınaçevrildiyinideyib.NizamiGəncəvininzəngin irsindənsöz
açannazirmüavinionunyaradıcılığınınbütündünyanınçərçi
vələrinəsığmadığınıbildirib.
SonraBeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondununhimayəsi

altındayaradılan“DədəQorqud”kameraorkestrininkonsertproq
ramı təqdim edilib.Orkestrin bədii rəhbəri və dirijoruXalq artisti
YalçınAdıgözəlovdur.ProqramdaNizamiGəncəvininsözlərinəya
zılmışmusiqilər,ÜzeyirHacıbəylinin,QaraQarayevin,FikrətƏmi
rovun,eləcədədigərgörkəmlibəstəkarlarınəsərlərisəsləndirilib.
TardaAzərbaycanınƏməkdarartistiƏliağaSədiyevin,skripkada
RüstəmMustafanın,vokalçılarSelcanNəsiblivəİsmayılZeynalo
vunifalarıtədbiriştirakçılarıtərəfindənalqışlarlaqarşılanıb.

Batumi UNESCO-nun 
“musiqi şəhəri” statusunu alıb

GürcüstanınkurortşəhəriBatumi“musiqi”kateqoriyasıüzrə
UNESCOnunYaradıcıŞəhərlərŞəbəkəsinədaxiledilib.

Batumi Gürcüstanda bu statusu qazanan vəYaradıcı Şəhərlər
Şəbəkəsinədaxilolanilkşəhərdir.“BuadBatumininyaradıcılıqvə
mədənisənayeningüclənməsinətöhfəverəcəkənyaxşıtəcrübəni
bölüşməyəvəəməkdaşlığıgücləndirməyəhazırolmasınınəzərdə
tutur”,–deyəməlumatdabildirilir.ŞəhərUNESCOnuntəşkilatçılığı
iləkeçiriləntədbirvəlayihələrdəiştiraketməkhüququqazanacaq.
Batumi iləbərabər “musiqişəhəri”statusunuQlazqo,Kinqs

ton,Liverpul,Oklendkimişəhərlərdəqazanıb.
Qeyd edək ki, UNESCOnun Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsi

2004cü ildənmövcuddur və hazırda 90 ölkənin 295 şəhərini
mediaart,musiqi,kinematoqrafiya,qastronomiya,dizayn,folk
lor,əlişlərivəxalqmədəniyyətiistiqamətindəbirarayagətirir.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

“Ginnesin rekordlar kitabı”na düşmək üçün
12 min musiqiçi Çaykovskinin 
“Slavyan marşı”nı ifa edib 

Venesuelanın
paytaxtıKaraka
sınmərkəzində
12minnəfərlik
simfonikorkestr
“Ginnesinre
kordlarkitabı”nın
təmsilçilərinin
iştirakıiləPyotr
Çaykovskinin
“Slavyanmar
şı”ınıifaediblər.

Tədbirin təşkilatçıları bu ifanın “Ginnesin rekordlar kita
bı”nadüşəcəyinəəminliklərinibildiriblər.
Kitaba düşmək üçün əsas şərt bütünmusiqiçilərin əsəri

eynivaxtdaminimum5dəqiqəözalətindəifaetməsidir.Re
kordcəhdininnəticəsi10günərzindəelanediləcək.
VenesuelanınmədəniyyətnaziriErnestoVilyeqasbu ifa

nı“ilinənyaxşısonluğu”və“Venesuelanınmədəniqüdrəti
nintəsdiqi”adlandırıb:“Bizimövladlarımızvəgənclərbütün
dünyayabəyanedirlərki,Venesuelapozitivəköklənibvəöz
amalınıtarixiəhəmiyyətəmalikmusiqininvasitəsilədünyaya
çatdırır”.

“Bu kitabı oxuyanlar biləcəklər ki...” 
Ankarada Həsən Həsənovun Azərbaycan tarixi haqqında kitabının təqdimatı keçirilib

Noyabrın15dəAnkaraUniversite
tindətarixelmləridoktoru,dövlət
xadimi,diplomatHəsənHəsə
novun“AtropatenaAdorbayqan

adlıdövlətinyaranması“kitabının
(Türkiyətürkcəsində)təqdimetməmə
rasimiolub.

Universitetin rektoru, professor Necdet
Ünüvar mərasimdə çıxış edərək Həsən
Həsənovunictimaisiyasivəelmifəaliyyə
tindənsözaçıb.Rektordeyibki,H.Həsə
novun kitablarıAlmaniya, Rusiya, Maca
rıstanİtaliya,Belçika,Polşa,Bolqarıstan,
Gürcüstandadanəşredilərək,oölkələrin
oxucularınatəqdimedilib.
Vurğulanıb ki, təqdimatı keçirilən kitab

Azərbaycanın qədim tarixindən bəhs edir:
“Azərbaycanınçoxköklübirtarixivar.Tarixi
Assuriya İmperatorluğuna qədər gedən, 3
imperatorluğunhissəsiolan,321ciildəBö
yük İsgəndərin imperiyasıçökdükdənson
ramüstəqilliyiniyenidənqazananbuölkə
ninnecəqurulmasınıHəsənHəsənovbizə
özkitabındaanladır.Azərbaycanınzəfərini
qeyd etdiyimiz bu günlərdə həm dəAzər
baycanıntarixindənbəhsetməkbizimüçün
dəxoşdur”.
ÖlkəmizinTürkiyədəkisəfiriRəşadMəm

mədov deyib ki, Azərbaycan Respublika
sı1991ci ildəmüstəqilliyinibərpaedəndə

HəsənHəsənovBaşnazir,sonraölkəmizin
tarixininçətindövrlərindənbirindəAzərbay
canın BMTdə daimi nümayəndəsi olub,
daha sonraXarici İşlərNazirliyinə rəhbər
likedib,həmçininson17ildədiplomatkimi
fəaliyyətgöstərib.SəfirH.HəsənovunBMT
dədaiminümayəndəolarkənQarabağmü
naqişəsiiləbağlıtarixiqətnamələrinqəbul
edildiyinivurğulayıb.
AnkaraDövlətUniversitetininprofessoru

ErdoğanUygurkitabhaqqındagenişməlu
matverib.
Daha sonra çıxış edənHəsənHəsənov

AzərbaycanTürkiyə əlaqələrindən, XX,
XXIəsrlərdəTürkiyəninAzərbaycanaolan

dəstəyindən söz açıb. Bildirib ki, bir çox
ŞərqvəQərbarxivlərinəvəalimlərinəisti
nadedərəkərsəyəgətirdiyisonkitabında
AzərbaycanlaTürkiyəninvaxtiləbirmillət
və bir dövlət olduğunu sübut edən araş
dırmalar da var: “Bu kitabı oxuyanlar bi
ləcəklərki,Azərbaycandeyiləndövlətnə
zaman və hansı şərtlər altında qurulub,
dövləti hansı millət yaradıb, dövlətin adı
necə ortaya çıxıb. Atropatena həm Tür
kiyə,həmdəAzərbaycanərazisiniəhatə
edib, kitabda təqdim olunan xəritələr də
bunusübutedir.Birməsələnivurğulayım
ki, Azərbaycanda Atropatena yaranmaz
danöncəOğuzdövlətiyaranıb.Miladdan
öncə673cü ildəMidiyavəAşquzçarlığı

qurulub.HəminAşquzoğuzlarıdaAtropa
tenadövlətiniyaradıblar”.
Qeydedəkki, İstanbulda“ZenginYayin

cılık”nəşriyyatıtərəfindənçapedilənkitabı
rusdilindənTürkiyətürkcəsinəAnkaraDöv
lətUniversitetininməzunu,azərbaycanlıfi
loloq, şərqşünasMəlaikəHüseyn tərcümə
edib.
Təqdimatmərasimisimvolikbirhadisədə

yaddaqalıb.ÜmummilliliderHeydərƏliye
vin 2001ci ildəAnkaraUniversitetinin hə
yətindəəkdiyiağacındibinəŞuşadangətiri
ləntorpaqtökülüb.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Azərbaycan kinosu “Dədə Qorqud” 
Türk Dünyası Film Festivalında geniş təmsil olunub

Xəbərverdiyimizkimi,812noyabrtarixindəİstanbulda
TürkiyəMədəniyyətvəTurizmNazirliyinintəşkilatçılığıilə
“DədəQorqud”(“KorkutAta”)TürkDünyasıFilmFestiva
lıkeçirilib.Azərbaycanfilmləridəfestivaldageniştəmsil

olunub.

12noyabrdaAtatürkMədəniy
yətMərkəzindəkeçirilənfestiva
lın bağlanış mərasimində türk
mədəniyyəti və incəsənətinin
inkişafına verdiyi töhfələrə görə
Bakı Media Mərkəzinin prezi
dentiArzuxanımƏliyevaya“Şə
rəfmükafatı”təqdimolunub.
MükafatıTürkiyəninmədəniy

yətvəturizmnaziriMehmetNu
riErsoytəqdimedib.
ArzuƏliyevaBakıMediaMər

kəzinibuyüksəkmükafatalayiq
gördüklərinə görə festival rəh
bərliyinə təşəkkürünü bildirib:
“Azərbaycandanənxoşarzuları
sizəçatdırıram.Buyüksəkmü
kafatıalmaqmənimüçünböyük
şərəfdir. Buna görə sizə dərin
təşəkkürümü bildirirəm. Festi
valda təqdimolunan “BİZ”filmi
QarabağZəfərinəhəsrolunub.
“Korkut Ata” mükafatını bizə

verməklə Türk dünyası Azər
baycana bir daha öz dəstəyini
göstərir. Yaşasın TürkiyəAzər
baycan birliyi! Qarabağ Azər
baycandır!”.

Qeyd edək ki, festivala Tür
kiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan,
Özbəkistan və Qırğızıstandan
100dən artıq kinematoqraf
çı, ümumilikdə isə 1000dən
çox qonaq qatılıb. Ölkəmizdə
audiovizual məhsulların isteh
salı sahəsində aparıcı mövqe
yə sahib Bakı Media Mərkə
zinin “Miras”, “Sonuncu iclas”
və“BİZ”filmləri festivalıngeniş
auditoriyasına təqdim edilib.
Festivalda, həmçinin azərbay
canlı rejissor Hilal Baydarovun
“Səpələnmiş ölümlər arasında”
bədiifilminümayişolunub.
Türk dövlətlərinin istehsalı

olan40danartıqfilminnümayiş
etdirildiyi festivalın əsas məq
sədlərindən biri ortaq audiovi
zual məkan yaratmaq və Türk
dünyasınınbuməkanainteqra
siyasınatöhfəverməkdir.“Dədə
Qorqud” festivalının gələcək
də Türk dünyasının əsas kino
tədbirinə çevrilməsi, bu proses
çərçivəsindəTürkDünyasıKino
Birliyinin yaradılması, həmçinin

TürkiyəvəAzərbaycanıntəklifi
nəəsasən,növbəti festivalların
türkdilliölkələrinmüxtəlifşəhər
lərindəkeçirilməsinəzərdətutu
lur.
Festival çərçivəsində Azər

baycan, Türkiyə, Qazaxıstan,
Özbəkistan və Qırğızıstanın
mədəniyyət nazirlərinin iştira
kı iləbirgəbəyanat imzalanıb.
Bəyanatda “Dədə Qorqud”
TürkDünyasıFilmFestivalının
gələcəkdəqeydolunanölkələr
tərəfindən davamlı olaraq ke

çirilməsi, sözügedən türk döv
lətləriarasındakinosahəsində
əməkdaşlığın inkişaf etdirilmə
si,ocümlədənkinosənayesinə
dəstək göstərən birgə fondun
yaradılması, müştərək filmlə
rin çəkilməsi, təhsilləəlaqədar
ortaqlayihələrinhəyatakeçiril
məsi kimi məsələlər əksini ta
pıb.
İmzalanma mərasimində çı

xış edən Azərbaycanın mədə
niyyətnaziriAnarKərimovfesti
valınkeçirilməsinəgörəTürkiyə
dövlətinə təşəkkürünü bildirib.
Qeydedilibki,bufestivalortaq
adətənənə, mədəniyyət və bir
çox digər dəyərlərimizin nəin
ki türk dövlətlərində, eləcə də

bütün dünyada tanıdılmasına
vəsiləolacaq.Bubəyanatlafilm
vəserialsahəsindəəməkdaşlı
ğımızgüclənəcəkvəbirgəlayi
hələrəimzaatacağıq.
Nazir Anar Kərimov 2023cü

ildə təşkil olunacaq festivalın
Azərbaycanınmədəniyyət pay
taxtıŞuşadakeçiriləcəyinibildi
rib.
Təqdimetmə mərasimində

türkdilli dövlətlərinmilli rəqsləri
ifa edilib, festivalın tanıtım vi
deoçarxlarınümayişolunub.

Türkiyəninmədəniyyətvətu
rizmnaziriMehmetNuriErsoy
festivalın 2023cü ildə Azər
baycan tərəfindən Şuşada,
sonra da digər ölkələrdə keçi
rilməsi ilə bağlı alınan qərarın
ən sevindirici xəbər olduğunu
bildirib.
Mərasimdə festivalın digər

mükafatları təqdim edilib. “Ən
yaxşıbədiifilm”mükafatıazər
baycanlırejissorHilalBaydaro
vun “Səpələnmiş ölümlər ara
sında”filminəverilib.
Mərasimdə Mədəniyyət Na

zirliyinindəstəyi iləBakıMedia
Mərkəzivə“Azərbaycanfilm”tə
rəfindən istehsalolunmuş “Biz”
sənədlifilminümayişolunub.

Beysekoja qardaşlarının Almaniyada uğuru 
Qazaxıstanlıgəncbəstəkar
vəifaçılar–15yaşlıNurali
və20yaşlıQalamatBeyse
kojaqardaşlarıAlmaniya
damükafatalayiqgörü
lüblər.MərasimKarlsrue
şəhərindəkeçirilib.

Karlsrue Texnoloji İnstitu
tun nəzdindəki İncəsənətə,
MediavəElməDəstəkFon
du istedadlı gənclərə xüsusi
mükafatlartəqdimedib.
QalamatBeysekoja təəssüratınıbeləbildirib: “Çoxxoşdurki,bizim

yaradıcılığımızıyüksəkqiymətləndirənlərvar.Nuraligörkəmlibəstəkar,
mənisəgörkəmlibəstəkarküyşüelanedildim”.KiçikqardaşNuraliisə
bunlarısöyləyib:“Konsertəlakeçdi!Oqədərilhamalmışamki,burada
olduğummüddətdə“Xoşbəxtliyədoğruyol”adlıyeniəsərbəstələdim”.
İncəsənətə,MediavəElməDəstəkFondununsədriSauleTatuba

yevadeyib:“Çoxgəncolmalarınabaxmayaraq,Nuraliartıq250əsərin
müəllifidir.Qalamatagəlincəisə,indiyədəkdobmranıonunqədərmə
harətlədilləndirənikinciifaçınıeşitməmişəm”.
Qardaşlarkonsertdəhəmsolo,həmdəklassikvəxalqmusiqisinisin

tezedərəkduetolaraqçıxışediblər.
NuralivəQalamatözsosialşəbəkəhesablarındabeləbirpalyaşım

daediblərki,“Diriliş:Ərtoğrul”,“Quruluş:Osman”türkseriallarınınakt
yoruLadibekFatihiləbirgəyenilayihəyəbaşlayıblar.“Turan”adlımusi
qililayihəbütüntürkdünyasınahəsrolunur.

GÜLCAHAN
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