
Dün ya şöh rət li Azər bay can bəs tə-
ka rı, SS Rİ Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka-
fat la rı laurea tı Fik rət Əmi ro vun 100 
il lik yu bi le yi onun ya ra dı cı lı ğı nın 

da ha ge niş miq yas da ta nı dıl ma sı na 
və si lə ola caq. Bu il da hi mu si qi çi nin 
yu bi le yi UNESCO sə viy yə sin də də qeyd 
edi lə cək.

Fik rət Əmi ro vun dün ya mu si qi xə zi nə si-
nə bəxş et di yi ən bö yük in ci “Min bir ge cə” 
ba le ti dir. Müx tə lif öl kə lə rin səh nə lə ri ni fəth 
edən ba let 2020-ci il də həm və tə ni miz, Ru-
si ya nın Əmək dar in cə sə nət xa di mi, Sankt-
Pe ter burq Ma riins ki Teat rı Pri morsk fi  lialı nın 
(Vla di vos tok şə hə ri) ba let trup pa sı nın bə dii 
rəh bə ri El dar Əli ye vin qu ru lu şun da ye ni dən 
səh nə ləş di ri lib və müx tə lif şə hər lər də, fes ti-
val lar da nü ma yiş olu nur.

17-18 və 22-23 yan var ta rix lə rin də Sankt-
Pe ter burq şə hə rin də, Ma riins ki Teat rı nın 
ye ni səh nə sin də bö yük bəs tə ka rın 100 il li yi 
mü na si bə ti lə “Min bir ge cə” ba le ti nin növ bə ti 
nü ma yi şi ger çək lə şib.  

Ma riins ki Teat rı nın Pri morsk trup pa sı nın 
təq dim et di yi ta ma şa la rı Azər bay can Döv-
lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın baş 
di ri jo ru, Əmək dar ar tist Əy yub Qu li yev ida-
rə edib. Qast ro lun ay rı-ay rı ax şam la rın da 
əsas par ti ya lar da trup pa nın ar tist lə ri Ser gey 
Uma nets (Şəh ri yar), Li li ya Be rej no va (Nu ri-
də), An na Sa most re lo va, elə cə də ya po ni ya-
lı Sa ki Ni si da (Şəh ri zad), bra zi li ya lı Qi ler me 
Ju ni no (kö lə) və Ma riins ki Teat rı nın apa rı cı 
səh nə us ta la rı Re na ta Şa ki ro va (Şəh ri zad), 
Ni ki ta Kor ne yev (Şəh ri yar) və Ye ka te ri na 
Çe bı ki na (Nu ri də) ifa edib lər. 

Qeyd edək ki, Ma riins ki Teat rı nın Pri morsk 
fi  lialı nın Sankt-Pe ter bur qa qast rol proq ra mı 
çər çi və sin də El dar Əli ye vin qu ru lu şun da 
P.Çay kovs ki nin “Yat mış gö zəl” və A.Ada nın 
“Kor sar” ba let lə ri də uğur la təq dim olu nub. 
Kol lek ti vin qast rol sə fə ri Fik rət Əmi ro vun 
“Min bir ge cə” ba le ti ilə ye kun la şıb. 

Dörd ax şam nü ma yiş olu nan  ta ma şa 
anş laq la ke çib. Pri morsk səh nə si nin so lis-
ti Anas ta si ya Ki kot (sop ra no) ta ma şa nı öz 
ifa sı ilə zən gin ləş di rib. Əsə rin tar par ti ya-
sı nı Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rı nın so lis ti Ra min Əzi mov və 
Pri morsk səh nə si nin so lis ti Na dej da Med ve-
de va ifa edib lər. Yan va rın 23-də ta ma şa dan 
son ra Azər bay ca nın Sankt-Pe ter burq da kı 

baş kon su lu Sul tan Qa sı mov və Azər bay can 
Mil li Xal ça Mu ze yi nin di rek to ru Şi rin Mə li ko-
va ya ra dı cı he yət lə gö rü şüb, səh nə işi nin 
uğur lu təq di ma tı na gö rə kol lek ti və təb rik lə-
ri ni çat dı rıb lar. 

Xa tır la daq ki, Ma riins ki Teat rı Pri morsk 
səh nə si nin trup pa sı nın ötən ilin yan va rın-
da Sankt-Pe ter bur qa qast ro lun da da Fik rət 
Əmi ro vun sə nət in ci si dörd ge cə al qış lan-
mış dı.

Be lə lik lə, Fik rət Əmi ro vun yu bi ley ili nin ilk 
bö yük sə nət nü ma yi şi Ru si ya nın əsas ba-
let səh nə sin də ger çək lə şib. Bö yük bəs tə ka-
rın ecaz kar mu si qi si məş hur həm yer li mi zin 
xo reoq ra fi k qu ru lu şun da ye ni dən Ma riins ki 
Teat rı nın səh nə si ni fəth edib.
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Mədəniyyət Nazirliyinin yeni layihəsi
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səh. 4

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

Azərbaycanla İran arasında
dostluq əlaqələrinin yeni səhifəsi açılır

Ümid edi rəm ki, mü ha ri bə dən son ra kı dövr bü tün re gion üçün 
ye ni im kan lar aça caq. Əl bət tə ki, İran İs lam Res pub li ka sı nın 
bu iş lə rə töh fə si də çox önəm li dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri yan va rın 25-də İran İs lam 
Res pub li ka sı nın yol və şə hər sal ma na zi ri, Azər bay can-İran Hö-
ku mət lə ra ra sı Bir gə İq ti sa di Əmək daş lıq Ko mis si ya sı nın həm-
səd ri Rüs təm Qa si mi nin baş çı lıq et di yi nü ma yən də he yə ti ni vi-
deofor mat da qə bul edər kən söy lə yib.

Nü ma yən də he yə ti nin İran dan bir ba şa Fü zu li Bey nəl xalq Ha-
va Li ma nı na təy ya rə ilə gəl mə si ni, Fü zu li də, Zən gi lan da ol ma sı-
nı yük sək qiy mət lən di rən döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, 2020-ci ilin 
Və tən mü ha ri bə sin dən son ra re gional əmək daş lıq üçün çox gö zəl 
im kan lar ya ra nıb və İran-Azər bay can əla qə lə ri bu is ti qa mət də da-
ha da ge niş vü sət alıb: “Re gional əmək daş lı ğın ya ra dıl ma sı üçün 
ha zır da çox ümid ve ri ci 3+3 əmək daş lıq plat for ma sı ya ra dıl mış-
dır. Ar tıq bi rin ci gö rüş ke çi ril di. Əmi nəm ki, bu gö rüş lər mün tə zəm 
ola raq ke çi ri lə cək və re gion öl kə lə ri nin ma raq la rı nı tə min edə cək. 
Ey ni za man da, əmi nəm ki, ya xın gə lə cək də İran şir kət lə ri azad 
edil miş tor paq lar da fəal işə baş la ya caq lar. İq ti sa diy yat Na zir li yi nə 
mü va fi q gös tə riş lər ve ril di, İran tə rə fi  ilə il kin da nı şıq lar apa rıl dı və 
in di konk ret nə ti cə lər göz lə yi rik”.

davamı səh. 2-də

Bakıdan Şuşaya və Ağdama gedən ilk sərnişinlər 

Xə bər ver di yi miz ki mi, yan va rın 
24-də Ba kı-Şu şa və Ba kı-Ağ dam 
marş rut la rı üz rə ilk av to bus reys lə ri 
hə ya ta ke çi ri lib.

Saat 6:30-da yo la dü şən və saat 13:00 
ra də lə rin də Şu şa ya ça tan 44 sər ni şi nin 
ol du ğu av to bus keç miş av to vağ zal əra zi-
sin də qar şı la nıb. Mə ra sim də Pre zi den tin 
Şu şa ra yo nu üz rə Xü su si Nü ma yən də li-
yi nin, Şu şa Şə hə ri Döv lət Qo ru ğu İda rə-
si nin, şə hər Po lis Şö bə si nin əmək daş la rı 
iş ti rak edib lər.

Pre zi den tin Şu şa ra yo nu üz rə xü su si nü-
ma yən də si Ay dın Kə ri mov çı xı şın da qeyd 
edib ki, Ba kı-Şu şa av to bus rey si nin açıl ma sı 
şə hər üçün xü su si əhə miy yət da şı yır.

Bil di rib ki, Şu şa nın azad olun ma sın dan ke-
çən bir il dən ar tıq vaxt ər zin də Pre zi dent İl-
ham Əli ye vin tap şı rı ğı və nə za rə ti ilə şə hər də 
iri miq yas lı bər pa və qu ru cu luq iş lə ri nə baş la-
nıb. Bu sı ra da ta ri xi-mə də ni abi də lə rin bər pa-
sı, ye ni mək təb, xəs tə xa na, müasir ya şa yış 
komp lek si nin in şa sı nı qeyd et mək olar.

Xü su si nü ma yən də nin söz lə ri nə gö rə, Ba-
kı-Şu şa av to bus rey si nin ilk sər ni şin lə ri mə-

də niy yət pay tax tı mı zın dir çəl mə si nin can lı 
şa hi di ola caq lar. O, sə fə rin təş kil olun ma sı-
na gö rə öl kə rəh bər li yi nə və aidiy yə ti qu rum-
la ra tə şək kür edib.

davamı səh. 4-də

Orta əsrlərin monumental-dekorativ rəngkarlığı
Ço xəsr lik keç mi şə və zən gin bə dii ənə nə lə rə ma lik olan Azər bay can 
mo nu men tal-de ko ra tiv rəng kar lı ğı ta ri xi özün də yük sək bə dii də yər lə ri nə 
gö rə za man sız lı ğa qo vuş muş çox say lı sə nət nü mu nə lə ri ni ya şat maq da-
dır. On la rın bi la va si tə ic ti mai, mül ki və sə na ye me mar lı ğı, elə cə də şə hər 
mü hi ti nin for ma laş ma sı ilə əla qə li ol ma sı, bü tün za man lar da in san la rın 
zöv qü nün for ma laş ma sı pro se sin də qü rur ve ri ci qay naq ki mi iş ti rak et-
mə si həm də mil li-mə nə vi də yə rə çev ril mə lə ri ni şərt lən dir miş dir.

səh. 7

“Təzədən doğulur şair ölən gün...”
XX əsr Azər bay can ədə biy ya tın da özü nə məx sus ye ri olan sə nət kar lar-
dan bi ri də şair, dra ma turq və tər cü mə çi Adil Ba ba yev dir. 

Şairin ya ra dı cı lı ğı na diq qət ye tir dik cə onun poetik dü şün cə lə ri işı ğın da 
mə nə vi alə mi ay dın la şır. Onun şeir kəh kə şa nın da se vinc li, kə dər li gün lə ri 
göz önü nə gə lir. Hiss edir sən ki, müəl lif tə biət ha di sə lə ri nə təs vir çi möv qe-
dən ya naş ma yıb. Hər açı lan çi çək də, gö yə rən yar paq da bir mə na ax ta rıb.

səh. 6

Mədəni irsin süni intellekt
alqoritmi ilə təqdimatı

Nyu-Yorkda azərbaycanlı gənclərin sərgisi
Gən cə şə hə rin dən olan və ha zır da Nyu-York şə hə rin də ya şa-
yan azər bay can lı gənc lər Or xan Məm mə dov və La ra Bin net öl-
kə mi zin mə də ni ir si ni döv rü mü zün ən son tex no lo gi ya al qo rit mi 
sa yı lan sü ni in tel lekt ilə bir ləş di rə rək sər gi təş kil et mə yi qə ra ra 
alıb lar. Nyu-York şə hə rin də təş kil edi lə cək sər gi ni iz lə yən lər 
Azər bay ca nın mə də ni ir si ilə bir da ha ya xın dan ta nış ola caq.

Sər gi yan va rın 27-də açı la caq və Ma ya mi də yer lə şən rə qəm-
sal in cə sə nət şir kə ti “Black do ve”ın rəs mi “İns tag ram” he sa bın-
dan can lı ya yım la na caq. Ta nın mış  kol lek si ya çı la rın də vət al dıq-
la rı sər gi də 9 sə nət əsə ri nü ma yiş olu na caq.

davamı səh. 2-də

“Min bir gecə” – Sankt-Peterburqda daha dörd gecə

Tbi li si də ki M.F.Axund za-
də adı na Azər bay can 
Mə də niy yə ti Mər kə zin də 
Azər bay can mu si qi si ge-

cə si ke çi ri lib.

Təd bir çər çi və sin də Azər bay-
ca nın sə nət kar lıq nü mu nə lə ri 
– xal ça lar, mil li mu si qi alət lə ri, 
məişət əş ya la rı, əl işi olan gə lin-
cik lər də sər gi lə nib.

Kon sert Azər bay ca nın zən gin 
mə də niy yə ti ni bir da ha nü ma yiş 
et dir mək, Azər bay can la Gür cüs-
tan ara sın da dost luq və mə də ni 
əla qə lə ri in ki şaf et dir mək mə ra-
mı ilə təş kil edi lib.

Mu si qi ge cə sin də Azər bay-
ca nın Əmək dar ar tist lə ri – Nər-
giz Əli ye va (piano) və Fə ri də 
Mə li ko va (ka man ça) bəs tə kar 

və xalq mah nı la rı nı ifa edib lər. 
Fə ri də Mə li ko va nın ka man-
ça da ifa ilə bə ra bər mah nı la-
rı həm də oxu ma sı al qış lar la 
qar şı la nıb. Ta ma şa çı lar bə zi 
mah nı la rı onun la bir lik də ifa 
edib lər.

Kon sert də, həm çi nin azər bay-
can lı mu si qi çi lə rin mü şa yiəti ilə 
Tbi li si Ope ra və Ba let Teat rı nın 
so lis ti Ar maz Da raş vi li “Tbi li so” 
mah nı sı nı, ope ra mü ğən ni si İam-
ze Uru maş vi li isə “Sən siz” ro man-
sı nı ifa edib.

davamı səh. 5-də

Bursada TÜRKSOY Daimi Şurasının 
toplantısı təxirə salınıb

Əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən
Son bir ne çə gün də Tür ki yə də da vam edən əl ve riş siz ha va 
şə raiti və güc lü qar yağ ma sı, xü su si lə İs tan bul ha va li ma nı nın 
fəaliy yə tin də cid di prob lem ya rat maq la ya na şı, bir sı ra təd bir lə-
rin tə xi rə sa lın ma sı na da sə bəb olub. Yan va rın 25-də Bur sa Bö-
yük şə hər Bə lə diy yə si mət buat üçün açıq la ma ya ya raq Bur sa nın 
“Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” elan edil mə si ilə bağ lı 
yan va rın 26-da ke çi ril mə si nə zər də tu tu lan təd bir lə rin, o cüm lə-
dən TÜRK SOY Daimi Şu ra sı top lan tı sı nın er tə lən di yi ni bil di rib.

Mə lu mat da qeyd olu nur ki, Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy yə si nin 
ev sa hib li yin də ke çi ril mə si plan la nan TÜRK SOY Mə də niy yət Na-
zir lə ri Daimi Şu ra sı nın növ bə dən kə nar top lan tı sı və “Türk Dün-
ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” Koor di na si ya Mər kə zi nin açı lı şı 
əl ve riş siz ha va şə raiti üzün dən iş ti rak çı öl kə lə rin na zir lə ri bu ta-
rix də Tür ki yə yə gə lə bil mə dik lə ri nə gö rə ləğv edi lib. Şə hər rəh-
bər li yi həm çi nin əl ve riş siz ha va şə raiti sə bə bin dən 26-27 yan var 
ta rix lə ri ni ida rə və müəs si sə lər üçün qey ri-iş gün lə ri elan edib.

Tbilisidə Azərbaycan musiqisi axşamı
Gürcü ifaçılar da çıxış ediblər

Müharibədən sonrakı
reallıqlar və media

Yan va rın 24-də Xa ri ci İş lər Na zir li yi (XİN), Mü da fiə Na-
zir li yi, Me dianın İn ki şa fı Agent li yi və Bey nəl xalq Mü na-
si bət lə rin Təh li li Mər kə zi nin (BMTM) bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Mü ha ri bə dən son ra kı real lıq lar və me dia” möv zu sun da 
üç gün lük tə lim lər baş la yıb.

Tre nin qin BMTM-də ke çi ri lən açı lış mə ra si min də Me dianın 
İn ki şa fı Agent li yi nin ic ra çı di rek to ru Əh məd İs ma yı lov, BMTM 
İda rə He yə ti nin səd ri Fə rid Şə fi  yev, XİN-in Mət buat xid mə ti 
ida rə si nin rəisi Ley la Ab dul la ye va və baş qa la rı iş ti rak edib lər.

Fə rid Şə fi  yev bil di rib ki, tə lim lə rin təş ki lin də əsas məq səd 
bey nəl xalq qu rum lar la iş lə yən və me dia sa hə sin də ça lı şan 
jur na list lə rin pe şə kar lı ğı nın ar tı rıl ma sı dır. O, me dia sa hə-
sin də bey nəl xalq əla qə lə rin da ha da güc lən di ril mə si nin 
va cib li yi ni vur ğu la yıb: “Məq səd odur ki, Azər bay ca nın sə si 
bey nəl xalq aləm də da ha yax şı eşi dil sin. Bu mə na da araş-
dır ma xa rak ter li ya zı la rın sa yı ar tı rıl ma lı dır”.

davamı səh. 2-də
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PrezidentİlhamƏliyev
yanvarın24-dəMüha-
ribə,ƏməkvəSilahlı
QüvvələrVeteranla-

rıTəşkilatınınsədri,İkinci
Dünyamüharibəsiveteranı
olanFatmaSəttarovanın
“İstiqlal”ordeniilətəltifedil-
məsihaqqındasərəncam
imzalayıb.FatmaHüseyn
qızıSəttarovaAzərbaycan
Respublikasınınictimai
həyatındauzunmüddətli
səmərəlifəaliyyətinəgörə
təltifedilib.

Prezident həmçinin Fatma
Səttarovaya anadan olması
nın100illiyimünasibətilətəbrik
məktubuünvanlayıb.
“Siz şərəfi ömür yolu keçə

rəkbütünhəyatvəfəaliyyətinizi
doğmaVətəninizəxidmətəhəsr
etmiş, İkinci Dünya müharibəsi
illərindəyenilməziradəvəqətiy
yətnümayişetdirmisiniz.
Cəbhəyə könüllü yollanaraq

Leninqrad şəhərinin mühasirə
si zamanı vəMoskva ətrafında
gedən döyüşlərdə fəal iştirakı
nız fədakarlıqvəşücaətinbariz
nümunəsi idi. Xalqımızın məhz
Sizinkimiyüzminlərləmərdöv
ladlarınıncəsarəti,igidliyi,əzm
karlığı sayəsindəAzərbaycanın
adı faşizmə qarşı mübarizənin
öncərgəsindəyeralmışdövlət
lərsırasındadır.

SonrakıdövrlərdəSizölkəmizin
ictimaihəyatındayaxındaniştirak
etmiş,gənclərinvətənpərvərlikvə
millimənəvidəyərlərruhundatər
biyəsinə, layiqli vətəndaşlar kimi
yetişməsinə töhfə vermisiniz”, –
deyətəbrikdəqeydolunur.
100 yaşlı veteranın həyat və

mübarizə yolunun Vətənə, xal
qasədaqətvə ləyaqətləxidmət
nümunəsi,gənclərəvəgələcək
nəsillərə örnək olduğunu vur
ğulayan dövlət başçısı yubilya
raənsəmimi təbrikləriniyetirib,
möhkəmcansağlığıarzulayıb.

***
PrezidentİlhamƏliyevyanvarın

25də“İstiqlal”ordeniniFatmaSət
tarovayatəqdimedib.
Dövlətimizin başçısına min

nətdarlığını bildirənFatmaSət
tarova deyib: “Azərbaycanımın,
Azərbaycan Ordusunun qəhrə
man oğlu, Ali Baş Komandan,
44gününiçindəoboydadağlıq
yerləri,Qarabağıaldınız.Böyük
qəhrəmanlıqdır. Azərbaycan
xalqıSizinlə fəxredir,Allahqo
rusun.Sizcamaataruhverdiniz,
Siz camaata inamverdiniz,Siz

camaata ölkə qaytardınız, Siz
Vətən qaytardınız, torpağımızı
qaytardınız”.

“Deyirdim ki, gün 
gələcək biz torpaqları 

azad edəcəyik...”
PrezidentİlhamƏliyevvurğu

layıbki,bu,bizimhamımızınqə
ləbəsidir, Azərbaycan xalqının
qələbəsidir.
Öz növbəsində Fatma Sətta

rova əlavə edib ki, bəli, bu ha
mımızın, Azərbaycan xalqının
qələbəsidir. O qələbəni qazan
maqdanötrürəhbərlazımdır.
Prezident qeyd edib ki, bu

qələbədə veteranların da pa
yıçoxolub: “Sizhamımızüçün
nümunəsiniz. Siz İkinci Dün
ya müharibəsində qəhrəmanlıq
göstərmisiniz, böyük fədakarlıq
göstərmisiniz. Ondan sonra da
həmişəfəalolmusunuz...”.
“Hər zaman sizinlə və digər

veteranlarla 9 May Günündə
görüşəndə biz Qarabağ haq
qındadanışırdıqvəməndeyir
dimki,güngələcəkbiztorpaq
ları azad edəcəyik, bax, gün
gəldi”, – deyə dövlət başçısı
vurğulayıb.

100 yaşlı veteran
Prezident Fatma Səttarovanı təltif edib

Azərbaycanla İran arasında 
dostluq əlaqələrinin yeni səhifəsi açılır
“Əminəm ki, İran şirkətləri azad edilmiş 

torpaqlarda fəal işə başlayacaqlar”
əvvəli səh. 1-də
İrannümayəndəheyətininAzərbaycanınazadedilmiştorpaq

larında olan dağıntıları  görməsindən bəhs edən İlhamƏliyev
bildiribki,Ermənistanişğaldövründəşəhərvəkəndlərimiziyerlə
yeksanedib:“Onagörəbuböyükərazidə–10minkvadratkilo
metrdənböyükolanərazidəindiquruculuqişlərinəstartverildi,
ammagördüyünüzkimi,bu,çoxgenişmiqyaslıbirişdir.Yüzlərlə
şəhərvəkənddeməkolarki,yerüzündənsilinib.Bərpaişlərinə
startverildivədediyimkimi,ümidedirəmki,İranşirkətləribuiş
lərdəfəaliştirakedəcəklər”.
Prezident nümayəndə heyətinin Zəngəzur dəhlizinin yaradıl

masıüçünaparılanişlərlətanışolmasınıdaqeydedərəkİranın
bu işlərə töhfəsininçoxönəmliolduğunuvurğulayıb.Bildiribki,
həmavtomobilyolu,həmdəmiryoluuğurlainşaedilirvəErmə
nistandandabizmüsbətxəbərləralırıq.Ermənistanöztərəfin
dədəbuişlərəstartverməyiplanlaşdırır.Əlbəttəki, İranİslam
Respublikasınınbuişlərətöhfəsidəçoxönəmlidir.Qeydolunub
ki, ŞimalCənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması, Xudafərin su
elektrikstansiyalarınıninşaedilməsi,Astaraçayüzərindəkörpü
nüninşasıkimiməsələlərdəhökumətlərarasıkomissiyanınişin
dəprioritetlərsırasındadır.
“Onudabildirməliyəmki,noyabrınsonlarındaİranİslamRes

publikasının Prezidenti cənab Rəisi ilə keçirdiyim görüş çox
uğurlu, əhəmiyyətli idi və İranAzərbaycan əlaqələri üçün yeni
imkanlaraçır.Bu,əlaqələrimizin,dostluq,qardaşlıqəlaqələrimi
zinyenisəhifəsininaçılmasıdeməkdir”,–deyəAzərbaycanPre
zidentiəlavəedib.
Rüstəm Qasimi İran Prezidenti İbrahim Rəisinin salamlarını

dövlətbaşçısınaçatdıraraqqeydedibki,dövlətimizbütünqonşu
ölkələrlə,xüsusilədəmədəni,tarixivəictimaibağlarıdahaçox
olanAzərbaycanRespublikasıdövlətivəxalqıiləbütünsahələr
dəəməkdaşlığı genişləndirməkniyyətindədir. İranlı nazirAzər
baycanınazadedilmişərazilərindəaparılanquruculuqvəyeni
dənqurmaişləriiləyerindətanışolduğunuvəikiölkəarasındakı
əlaqələrvəmüştərək layihələrbarədəbirdahafikirmübadiləsi
aparacaqlarınıdeyib.
Prezident İlhamƏliyev İrandövlətininbaşçısınınsalamlarına

görəminnətdarlığınıbildiribvəonundasalamlarını İranPrezi
dentinəçatdırmağıxahişedib.

Böyük Qayıdış və reinteqrasiya ilə bağlı 
qanun layihəsi hazırlanacaq

MilliMəclisdəişğaldanazadedilmişərazilərəBöyükQayıdış
vəreinteqrasiyailəbağlıqanunlayihəsihazırlanacaq.Bumə-
sələparlamentinİnsanhüquqlarıkomitəsinin2022-ciilyaz
sessiyasıüçünişplanınadaxiledilib.

İş planında postmüharibə dövründə birgəyaşayışa dair qa
nunvericiliyi araşdıran komissiya yaradılması, azad olunmuş
torpaqlaraBöyükQayıdışlabağlıbeynəlxalqinsanhüquqlarıvə
hüquqmüdafiə təşkilatlarının iştirakı ilə əməkdaşlıq layihəsinin
hazırlanmasıməsələsidəyeralıb.
“Rəqəmsalməkandaölkəvətəndaşlarınınhüquqlarınınqorun

ması iləbağlı”yeniqanunlayihəsininhazırlanmasıdanəzərdə
tutulur.MilliMəclisdə ölkədəmedianın (o cümlədən sosial şə
bəkələrin)mövcuddurumuvəyeni inkişafstrategiyası iləbağlı
dinləməkeçiriləcək.
Eyni zamanda sessiya müddətində Azərbaycan və Türkiyə

arasında“Mediasahəsindəstratejiəməkdaşlıqhaqqında”anlaş
mamemorandumundanirəligələnməsələlərəhəsrolunmuştəd
birlərinkeçirilməsikomitəninişplanınadaxiledilib.

Mədəni irsin süni intellekt alqoritmi ilə təqdimatı
əvvəli səh. 1-də

Qeyd edək ki,
istedadlı gənclər
Məhsəti Gəncəvi
və Nizami Gən
cəvi kimi dahi
şəxsiyyətlərin ya
şayıbyaratdıqları
Gəncə şəhərində
doğulub, böyü
yüblər. Dünyanın
ən reytinqli uni

versitetlərinibitirənvəqabaqcılşirkətlərinsüniintellektiləreklam
olunmasındayaxındaniştirakedənLaraBinnetinbabasıMəhmət
MustafayevəslənGoranboyrayonununQuşçularkəndindən,nə
nəsiisəŞamaxınınSalamzadənəslindəndir.OnunAzərbaycanın
qədimmədəni irsinə, azərbaycançılıqməfkurəsinə olan sevgisi,
bağlılığıdaeləözböyüklərininəslənbutorpaqdanolmasıdır.
SüniintellektüzrəyüksəkbiliklərəsahibolanOrxanMəmmə

dov2019cu ildə İtaliyada,58ciVenesiyaBiennalesindəAzər
baycanpavilyonunu təmsiledib.O,süni intellektalqoritmindən
istifadəetməklə,muzeylərimizdəolanənənəviAzərbaycanxal
çavəkilimlərininonminlərlətəsviriniemaledərəkoxşarlıqlarına
əsaslanan yeni hüdudsuz kombinasiyalar yaratmağamüvəfəq
olub. İndiyədək 150mindən çox xalça kompozisiyası və eskiz
toplayaraqsüniintellektvasitəsiləbirləşdiribvə“Estetikanındir
çəlişi”sərgisindəbugünəqədərmövcudolmayanxəyalikilimlər
yaradıbvədünyayanümayişetdirib.

Vətən müharibəsi qaziləri Tarix Muzeyində
1saylıSağlamlıq
İmkanlarıMəhdud
GənclərinPeşə
ReabilitasiyaMər-
kəzindəmüxtəlif
peşəkursukeçən
birqrupVətən
müharibəsiqazisi
vəsağlamlıqim-
kanlarıməhdud
gənclərAMEA-nın

MilliAzərbaycanTarixiMuzeyiniziyarətediblər.

Bubarədəmuzeydənməlumatverilib.Bildirilibki,qonaqlarmu
zeydətəşkiledilən“AnadırarzularahərzamanQarabağ”sərgisi
vəHacıZeynalabdinTağıyevinXatirəMuzeyiilətanışolublar.

“İçərişəhər”DövlətTarix-Me-
marlıqQoruğuİdarəsitərəfin-
dən“Qarabağ:tarixi-mədəni
irsimizdən”adlıkitabnəşr
edilib.

KitabdaQarabağın tarixi, nu
mizmatikası,epiqrafikabidələri,
xalçaçılıq məktəbi, dulusçuluq,
milligeyimlər,bədiivəzinətəş
yaları, ədəbi mühiti, musiqi və
teatrsənətihaqqındaməlumat
larverilib.

İdarədən verilən məlumata
görə,kitabdaQarabağdamöv
cud olan xristian məbədlərinin
Azərbaycan xalqının mədəni
irsi olduğu bir daha epiqrafik
abidələr əsasında təsdiqlənib.
İslam dövrü abidələri üzərində
olan epiqrafik yazılara əsasən
Qarabağda yaşayıb fəaliyyət
göstərənalim,memar,nəqqaş,
xəttat,Qarabağmemarlıqmək
təbibanilərininadlarıtarixəsa
lınıb.

Nəşrdə həmçinin Qarabağın
qədimdövrlərdənbəri, əsrlər bo
yunca bənzərsiz sənət əsərlərini
yaradanistedadlısənətkarları,on
larıyetişdirənsənətkarlıqməktəb
ləri haqqında geniş bəhs olunur,
Qarabağda ədəbi mühitin forma
laşması,görkəmliədibvə mütə
fəkkirlər,xanəndələrvəbaşqaya
radıcıinsanlarhaqqındasözaçılır.
2020ci ildə 44 günlük Vətən

müharibəsindəəldəetdiyimizşan
lıZəfərdəkitabdaəksinitapıb.

“Qarabağ: tarixi-mədəni irsimizdən”

Türkiyənin təcrübəsi öyrənilir

AzərbaycanRespublikasınınQeyri-HökumətTəşkilatlarına
DövlətDəstəyiAgentliyirəhbərliyininTürkiyəyəsəfəribaşla-
yıb.HeyətəPrezidentAdministrasiyasınınməsuləməkdaşı,
Qeyri-HökumətTəşkilatlarınaDövlətDəstəyiAgentliyiMüşa-

hidəŞurasınınsədrmüaviniVüsalQuliyev,agentliyinicraçıdirek-
toruAygünƏliyevavədepartamentmüdiriElnurBağırlıdaxildir.

Yanvarın 25də Ankarada ilk
olaraq Azərbaycanın Türkiyə
dəki səfiri RəşadMəmmədovla
görüşkeçirilib.
SonranümayəndəheyətiTür

kiyə Cümhuriyyəti Vəqfər Baş
İdarəsinin rəisi Burhan Ersoyla
görüşüb. Qonaqları salamlayan
BurhanErsoyTürkiyədə vəqfə
rin  fəaliyyətindən danışıb. Bil
dirib ki, Azərbaycanda fəaliyyət

göstərənanalojiqurumlarınTür
kiyədəfəaliyyətgöstərənvəqfər
lə əlaqələrinin qurulması hər iki
ölkəninmillimaraqlarına xidmət
edəcəkvəmüsbəttöhfəverəcək.
VüsalQuliyevQHTyəDövlət

DəstəyiAgentliyihaqqındamə
lumatverərək,TürkiyəQHTləri
və vəqfəri ilə əlaqələrin daha
da inkişaf etdirilməsi zərurətini
vurğulayıb.

Agentliyin icraçı direktoru Ay
günƏliyevabildiribki,bütünsa
hələrdəolduğukimi,vətəndaşcə
miyyətiinstitutlarıiləişsahəsində
də qardaş Türkiyənin təcrübəsi

ninöyrənilməsiçoxvacibdir.
Dördgündavamedəcəksəfər

çərçivəsində digər aidiyyəti qu
rumlarda görüşlərin keçirilməsi
planlaşdırılır.

Yamato şəhərində Azərbaycan musiqisi səslənib
YaponiyanınYamato
şəhərindəAzərbay-
canbəstəkarlarının
əsərlərindənibarət
konsertkeçirilib.Dias-
porlaİşüzrəDövlət
Komitəsindənbildirib-
lərki,musiqiaxşamı
Yaponiyadayaşayan
soydaşımız,forte-
pianoifaçısıGülnarə
Azuma-Səfərovanın
vəyaponhəmkarları-
nınbirgətəşkilatçılığı
iləgerçəkləşib.

Həmvətənimiz yapon musiqiçiləri ilə
birlikdə Azərbaycan bəstəkarları Qara
Qarayev,FikrətƏmirovvəTofiqQuliye
vin əsərlərini ifa edib.Azərbaycanmilli
geyimində səhnəyə çıxan yapon mü

ğənninin bəstəkar To
fiq Quliyevin “Zibeydə”
mahnısını azərbaycan
ca ifa etməsi tamaşa
çıların böyük marağına
səbəbolubvəalqışlarla
qarşılanıb.
Qeydedəkki,pianoçu,

beynəlxalq müsabiqələr
laureatı, pedaqoji elmlər
doktoruGülnarəAzuma
Səfərova Bakı Musiqi
Akademiyasını(BMA)bi
tirib.19972007ciillərdə
BMAnın dosenti olub.
2008ciildəYaponiyavə

təndaşıiləailəqurduqdansonrabuölkə
dəyaşayansoydaşımızAzərbaycanmu
siqisinin tanıdılması və təbliğ olunması
məqsədilə yaponmusiqiçiləri iləbirlikdə
müxtəliflayihələrhəyatakeçirir.

Tağıyevin heykəlinə zərər vuranlar 
iki ay müddətinə həbs olunub

PaytaxtınSəbailrayonunda,metronun“İçəri-
şəhər”stansiyasınınqarşısındakımeydanda
yanvarın18-dəaçılışıkeçirilənHacıZeynalabdin
Tağıyevinheykəlinəzərərvuranşəxslərbarəsin-
dəməhkəmətərəfindənqərarqəbuledilib.

Daxili İşlərNazirliyininmətbuatxidmətindənbil
diriblər ki, bu əməli törətməkdə təqsirləndirilən
şəxslər –1991ci il təvəllüdlüVüqarTağızadəvə
1996cı il təvəllüdlüAllahverdi Məmmədli barələ
rindəSəbailRayonMəhkəməsininqərarıiləikiay
müddətinəhəbsqətimkantədbiriseçilib.
SəbailRayonPolis İdarəsinin istintaqşöbəsin

də Cinayət Məcəlləsinin 221ci (Xuliqanlıq) və
246cı (Tarix və mədəniyyət abidələrini qəsdən
məhvetməvəyakorlama)maddələri ilə istintaq
hərəkətləri davam etdirilir. İstintaqın yekununda
toplanmışmateriallarbaxılmasıüçünməhkəməyə
göndəriləcək.

Müharibədən sonrakı reallıqlar və media 
əvvəli səh. 1-də
Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı di

rektoru Əhməd İsmayılov vurğulayıb ki,
müharibədən sonrakı reallıqların beynəl
xalqictimaiyyətəçatdırılmasındamedianın
üzərinəböyükməsuliyyətdüşür.Postmü
haribəvəpostmünaqişədövründəbumöv
zuda təlimlərin təşkili mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Beynəlxalq sahədə ixtisaslaş
mışjurnalistlərəböyükehtiyacduyulur.
İcraçıdirektorMedianınİnkişafıAgentli

yininbuplatformanıözüzərinəgötürəcəyi
ni,təlimlərəxaricimütəxəssislərindəcəlb
olunacağını deyib. Vurğulayıb ki, qarşıya
qoyulanməqsədlərdənbiridərəqəmsalme
dianıninkişafetdirilməsidir.Mediasahəsin
dərəqəmsallıq,sosialşəbəkələrləişvəpe
şəkarlıqvəhdəttəşkiletməlidir.
Treninqin ilk günündə XİNin Mətbuat

xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva
“Azərbaycanın müharibədən sonrakı dövr

dəmövqeyininbeynəlxalqmediayadüzgün
çatdırılması dili və terminologiyanın dəyiş
məsi”,MüdafiəNazirliyininmətbuatxidmə
tininrəisi,polkovnikleytenantAnarEyvazov
“Media nümayəndələrinin işğaldan azad
olunmuş bölgələrdə davranışı” və BMTM
inbaşməsləhətçisiVasifHüseynov “Xarici

mediadaAzərbaycanhəqiqətlərininçatdı
rılmasınadairməqalələrinyazılması”möv
zularındamühazirəoxuyublar.
Təlimlərin ikinci günündə XİNdə nazir

müavini Elnur Məmmədovun “Postmüna
qişə dövründə AzərbaycanErmənistan
münasibətlərininnormallaşması.Təhdidlər
vəperspektivlər”,Beynəlxalqtəhlükəsizlik
idarəsininrəisiYalçınRəfiyevin“44günlük
Vətənmüharibəsidövründəvəondanson
rabeynəlxalqtəşkilatlarçərçivəsindəapa
rılanfəaliyyət”,Mətbuatxidməti idarəsinin
rəisiLeylaAbdullayevanın“Postmünaqişə
dövründə Azərbaycanın xarici siyasətinin

prioritetləri”mövzularındamühazirələridin
lənilib.
Təlimlərin üçüncü günüAzərbaycan Or

dusununSənədli vəTədrisFilmləriMərkə
zi,HərbiNəşriyyatvəHərbTarixiMuzeyinə
pressturtəşkilediləcək.Sondatreninqişti
rakçılarınasertifikatlartəqdimolunacaq.
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Mədəniyyət Nazirliyinin yeni layihəsi
QarabağıntacıolanŞuşaxalqımızüçünmüqəddəsvəəziz
məkandır.Şuşasevgisihərbirazərbaycanlınınmənəvivarlığı
nınayrılmazparçasıdır.

Prezident İlham
Əliyevin müvafiq sə
rəncamı ilə 2022ci
il ölkəmizdə “Şuşa
İli”elanolunub.Döv
lət başçısının mədə
niyyət paytaxtımızla
bağlı bu sərəncamı
Mədəniyyət Nazirliyi
nindəüzərinəmüəy
yən öhdəliklər və
ciddi vəzifələr qoyur.
Bumötəbər hadisəni
rəhbər tutaraq, Mə
dəniyyətNazirliyi qə
dimşəhərimizinzənginmədəniirsinitanıtmaqməqsədilə“Şuşa
mədəniyyətinininciləri”adlılayihəyəstartverir.
Şuşa şəhəri Azərbaycan incəsənətinin və mədəniyyətinin

mərkəzikimiqədimtarixəmalikdir.Şuşanınzənginmədəniyyə
tinidahagenişəhatəetməküçünlayihəyeddibölmədənibarət
olacaq: “Şuşanınmemarlıqsalnaməsi”, “Azərbaycanmusiqisi
ninməbədi–Şuşa”,“Muğamocağı–Şuşa”,“Qarabağxalçaçı
lıqməktəbi–Şuşa”,“Şuşanınədəbihəyatı”,“Şuşanınsimaları”,
“Şuşamilligeyimüslubu”.
Layihəçərçivəsindəhazırlananməlumatların internetməka

nında,ocümlədənsosialmediahesablarındayayımlanmasınə
zərdətutulur.TəbliğatmateriallarıilkinolaraqMədəniyyətNazir
liyininrəsmi “Facebook”, “İnstagram”və“Twitter”səhifələrində
yayımlanacaq.

Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin iclası
MilliMəclisinMədəniyyətkomitəsinin2022ciilinyazsessi
yasındailkiclasıyanvarın24dəvideokonfransformatında
keçirilib.MilliMəclisinMətbuatvəictimaiyyətləəlaqələrşöbə
sindənverilənməlumatagörə,iclasıkomitəsədrininmüavini
FazilMustafaaçaraqgündəlikbarədəməlumatverib.

Komitənin 2021ci ilin payız sessiyasında fəaliyyəti barədə
hesabat təqdimedilib,2022ci ilinyazsessiyasıüçün işplanı
barədəməlumatverilib.
Komitəsədrininmüavinibildiribki,yazsessiyasındaqanun

vericiliktəşəbbüsüqaydasındatəqdimedilənsənədlər,eləcədə
yenihazırlanan“Qeyrimaddimədəniirsinqorunmasıhaqqında”
qanunlayihəsimüzakirəyəçıxarılacaq.Parlamentindigərkomi
tələrindən daxil olan layihələrə rəy və təklifərin hazırlanması,
habelədinləmələrinkeçirilməsidənəzərdətutulub.
Müzakirələrzamanıçıxışedəndeputatlaryazsessiyasınıniş

planıbarədəfikirvətəklifərinisəsləndiriblər.
Mədəniyyətkomitəsinin2021ciilinpayızsessiyasındagörü

lənişlərbarədəhesabatıqənaətbəxşhesabedilib,2022ci ilin
yazsessiyasıüçünişplanıtəsdiqlənib.

Kiberməkanda İslam mədəni irsinin qorunması 
İCESCO proqram həyata keçirəcək

İslamDünyasıElm,TəhsilvəMədəniyyətTəşkilatının(İCESCO)
nəzdindəfəaliyyətgöstərənİslamDünyasıUniversitetləriFe
derasiyası(FUİW)AlmaniyanınMarburqUniversitetiiləbirlikdə
kiberməkandaİslammədəniirsininqorunması,habeləbusa
hədətələbələrətəhsilverilməsiüzrəproqramhəyatakeçirəcək.

LayihəMarburqUniversitetininYaxınvəOrtaŞərqAraşdırma
larıMərkəzindəgerçəkləşəcək.Proqramaəsasən,FUİWəüzv
universitetlərintələbələriözxalqlarınınmədəniirsininkibermə
kandaqorunması,həmçininqədiməlyazmalarınümumireyest
rədaxiledilməsiprosesindəiştirakedəcəklər.
Proqramçərçivəsindəhəmçininakademikmübadiləaparılacaq,

İslamölkələrindəmədəniirsnümunələrirəqəmsallaşdırılacaq.Ya
radılacaqümumiməlumatbazasınaİCESCOyaüzvölkələrinmu
zeyləri,kitabxanaları,tarixmədəniyyətabidələridaxilediləcək.
FUİWvəMarburqUniversitetininbirgətəşkilatçılığıiləfedera

siyayaüzvuniversitetlərinbirininnəzdindəİCESCOnunəlyaz
malarşöbəsininyaradılmasıdanəzərdətutulur.
Qeydedəkki,AzərbaycanDövlətİqtisadUniversiteti(UNEC)

FUİWinİdarəHeyətininüzvüdür.

Kitabxanaların layihələri
BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsiYasamalrayonMərkəzləş
dirilmişKitabxanaSisteminin(MKS)1nömrəlifilialınınəmək
daşıSəidəRəcəbovaməşhurxeyriyyəçiHacıZeynalabdin
Tağıyevinhəyatvəfəaliyyətiniəksetdirənvideoçarxhazırlayıb.
Kitabxananınsosialhesablarındayayımlananvideoçarx
daHacıZeynalabdinTağıyevinnüfuzluneftmaqnatıolaraq
adınıAzərbaycantarixinəyazdırmasından,genişxeyriyyəçilik
fəaliyyətindənbəhsedilir.VideoçarxdaTağıyevinmüxtəlifillər
dəçəkilmişfotolarıdayeralıb.

Bakı Şəhər Mədəniyyət
Baş İdarəsi Xəzər rayon
MKSdə “Şuşa İli” çərçivə
sində“Şuşa–döyünənürə
yimiz”adlısərgitəşkiledilib.
SərgidəŞuşahaqqındarəs
mi sənədlər, Azərbaycanın
görkəmli şəxsiyyətlərinin fi
kirləri, şəhərin tarixi,mədə
niyyəti, coğrafiyası haqqın
da kitablar, eləcə də dövri
mətbuat səhifələrində dərc
olunan məqalələr, fotolar
nümayiş olunub. Kitabxana
əməkdaşları oxuculara Şu
şanın tarixi, görkəmli şəxs
ləri, mədəniyyəti haqqında
məlumatverib.
SabunçurayonMKSnin2nömrəlifilialıisəVətənmüharibəsi

şəhidiPərvinTəhməzovhaqqında“Qəhrəmanlıqəbədiyaşayır”
adlıvideoçarxhazırlayıb.
PərvinTəhməzov1997ci ilyanvarın22dəSumqayıtdaana

danolub.ŞəhərdəkiV.İbrahimadına35nömrəlitamortamək
təbdəoxuyub.QərbiKaspiUniversitetininFilologiyafakültəsində
üzrəingilisdiliixtisasıüzrəalitəhsilalıb.2020ciiliniyulundahər
bixidmətəyollanıb.Vətənmüharibəsininilkgünündəndöyüşlərə
qatılıb.Ağdərəistiqamətindəgedəndöyüşlərdəqəhrəmancasına
şəhidolub.ÖlkəbaşçısınınsərəncamıiləPərvinTəhməzovölü
mündənsonra“Vətənuğrunda”medalıilətəltifedilib.

Xəbərverdiyimizkimi,ötənildahi
Azərbaycanşairivəmütəfəkkiri
NizamiGəncəvinin880illiyimü
nasibətiləMədəniyyətNazirliyitə

rəfindənxatirənişanıtəsisedilib.Xatirə
nişanı“NizamiGəncəviİli”ndəfəaliyyəti
vəyaradıcılığıiləfərqlənənmədəniyyət,
incəsənət,elmvəədəbiyyatxadimlərinə
təqdimedilir.

Yanvarın 24də Mədəniyyət Nazirliyində
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Aka
demiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli və
Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının
rektoru Ömər Eldarova “Nizami Gəncəvi
–880”xatirənişanının təqdimedilməsi ilə
bağlıgörüşkeçirilib.
Mədəniyyət naziri Anar Kərimov hər iki

sənətkarısalamlayaraqqeydedibki,Prezi
dentİlhamƏliyevinAzərbaycanıngörkəm
li şəxsiyyətlərinin yaradıcılığına və onların
irsinin yaşadılmasına göstərdiyi diqqət və
qayğımədəniyyətimizin beynəlxalq arena

datanıdılmasıüçünçoxmühümamildir.Biz
bugörkəmlişəxsiyyətlərvasitəsiləölkəmizi
tanıdırıq. Nizami Gəncəvi təkcə Azərbay
canşairideyil,ohəmdəümumbəşəridəyə
rəmalikbirşəxsiyyətdir.
Diqqətəçatdırılıbki,dahişairin880 illiyi

ilə əlaqədar elan olunan “Nizami Gəncə
vi İli”ndəmüxtəlif layihələrhəyatakeçirilib,
çoxlu tədbirlər, konsertlər, tamaşalar təşkil
edilib.Əlamətdar ilin yaddaqalan tədbirləri
sırasındaNizamiGəncəviBeynəlxalqFes
tivalı vəNizamiGəncəviBeynəlxalqForu
mu xüsusi qeyd edilməlidir. Bu çərçivədə
keçiriləntədbirlərdədahişairinzənginyara
dıcılığının müxtəlif istiqamətlərindən geniş
sözaçıldı,yenielmifaktlarqeydolundu.

Bundanəlavə,ilərzindəayrıayrıölkələr
dəşairinabidələriqoyuldu.NizamiGəncəvi
təkcəədəbimədənihadisədeyil,ohəmdə
xalqları, ölkələri yaxın edənmədənisiyasi
önəməmalikfenomendir.
DahasonramədəniyyətnaziriÖmərElda

rovavəFərhadBədəlbəyliyə“NizamiGən
cəvi–880”xatirənişanlarınıtəqdimedib.

***

Yanvarın 24də Azərbaycan Milli Kitab
xanasındabirsıraalitəhsilmüəssisələrinin
rəhbərlərinin,ölkəmizdə fəaliyyətgöstərən
diplomatik nümayəndələrin, habelə ya
zarların və incəsənət xadimlərinin “Nizami
Gəncəvi – 880” xatirə döşnişanı ilə  təltif
olunmasımünasibətiləmərasimkeçirilib.
Mərasimdə çıxış edən mədəniyyət na

zirininbirincimüaviniElnurƏliyevdiqqətə
çatdırıb ki, Prezident İlham Əliyevin sə
rəncamı ilə 2021ci ilin “Nizami Gəncəvi
İli” elanedilməsi dövlətimizinAzərbaycan
xalqınınmədəniyyətinəböyükehtiramının,
millikimliyəsadiqliyininsübutudur.“Nizami
ili”çərçivəsindəölkəmizdəvəxaricdəreal
laşan layihələrdən söz açanElnurƏliyev
bildirib ki, xalqın ən böyük sərvətlərindən
biri onun millimənəvi dəyərlərinin, mə
dəniyyətinin formalaşmasındamühüm rol
oynayan dahi şəxsiyyətləri, tanınmışmü
təfəkkirləridir.

Daha sonra Elnur Əliyev mərasimə də
vətolunanlara“NizamiGəncəvi–880”xa
tirənişanlarınıtəqdimedib.Təltifolunanlar
arasındaBakıDövlətUniversitetininrektoru
Elçin Babayev,  Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının rektoru Urxan Ələkbərov,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
rektoruƏdalətMuradovvəbaşqaelm,mə
dəniyyətxadimlərivar.

“Nizami Gəncəvi – 880” 
xatirə nişanları təqdim olunub

“Ön söz – on söz” davam edir
YARATMüasirİncəsənətMəkanının10illiyimü
nasibətiləDaşSalnaməMuzeyindəaçılan“Ön
söz–onsöz”xronikalqrupsərgisidavamedir.

SərgiYARATın ilk layihəsiolan“Önsöz”ə is
tinadla budövr ərzində keçilən yola nəzər salır
və yeni nəsil müasir rəssamların yetişdirilməsi
vəformalaşdırılmasındaYARATınoynadığırolu
vurğulayır.
Yaddaşvətarixanlayışlarıətrafındatoplanmış

ekspozisiyakeçmişinindikianımızaqədərdifuzi
yaetməsininetirafıdır.Sərgiənənəvəcəmiyyət,
dəyərlərsistemi,ziddiyyətlihəqiqətlərmövzuları
natoxunur,insanvarlığıvəmövcudluğundakeç
mişinəhəmiyyətinivərolunuönplanaçəkir.
Ekspozisiya YARAT kolleksiyasından Afruz

Amighi, FaiqƏhməd,RəşadƏləkbərov,Çinarə
MəcidovavəElturanMəmmədovuninstalyasiya,
heykəl, video və fotoəsərlərini bir araya gətirib.
Yanvarın31dəkdavamedəcəksərgininkuratoru
FərəhƏləkbərlidir.

Respublika Uşaq Kitabxanasında psixoloqla görüş
F.KöçərliadınaRespubli
kaUşaqKitabxanasının
növbətiqonağıAzərbaycan
DövlətPedaqojiUniversiteti
ninmüəllimi,doktorant,ABA
PsixolojiMərkəzininuşaq
psixoloquAynurİsgəndəro
vaolub.

Görüş zamanı uşaqlar
da ünsiyyət və öz arzularını
ifadə etmək bacarığını inki
şafetdirməküçün“Sürprizşəkil”,“Əgər
sehrbazolsaydım”,emosionalintellektin
inkişafıüçün“Duyğularındünyası”,bey
nininsağvəsolyarımkürələriarasında

kıəlaqələrininkişafınatəsiredənəllərlə
koqnitivməşqlər,oyunlarkeçirilib.
Sondapsixoloqvalideynlərinsuallarını

cavablandırıb.

Magistrlik dissertasiyasının tərtibi ilə bağlı treninq
AzərbaycanTurizmvəMenecmentUni
versitetində(ATMU)Turizmbiznesika
fedrasınıntəşkilatçılığıiləmagistrantlar
üçün“Magistrlikdissertasiyasınıntərtibi
qaydaları”mövzusundatəlimkeçirilib.

Onlaynformatdatəşkilediləntreninqdə
Turizmvəqonaqpərvərlikfakültəsininde
kanı,dosentBahadurBilalov,Turizmbiz
nesikafedrasınınmüdiri,dosentHafizHü
seynovmövzuiləbağlıfikirlərinibölüşüb.
ATMUnun Tədrismetodiki şöbəsi

ninmüdiri,Turizmbiznesikafedrasının

müəllimi Həcər Eldarova “Magistrlik
dissertasiyasınıntərtibininümumimüd
dəaları və dissertasiyaların hazırlan
masının strukturu” mövzusunda çıxış
edərək, dissertasiya işlərinin hazırlan
ması prosesində mühüm amil sayılan
məqamlaraaydınlıqgətirib.
Elm və innovasiya şöbəsinin mütə

xəssisi Hacı Qasımlı “Antiplagiat sis
temi üzrə qaydalar”mövzusunda çıxış
edib.Məruzəçiantiplagiatproqramıvə
ondanistifadəqaydalarındansözaçıb.

Yanvarın24dəBeynəl
xalqMuğamMərkəzin
də(BMM)“Dönməsəm,
xatirəmqalsın”adlı

tədbirdəVətənmüharibəsi
şəhidiƏlihüseynMəmmə
dovundoğumgününəhəsr
edilmiş“MənƏliyəm”kitabı
nıntəqdimatıkeçirildi.

Təqdimatda Milli Məclisin
deputatları, Müdafiə Nazirliyi,
ƏməkvəƏhalininSosialMüda
fiəsiNazirliyi,AzərbaycanDöv
lət Neft və Sənaye Universite
tinin (ADNSU) rəhbər şəxsləri,
ictimaiyyət nümayəndələri, şə
hidinailəüzvləri, qazilər iştirak
edirdilər.
Mərasimdə əvvəlcə şəhidlə

rinəzizxatirəsibirdəqiqəliksü
kutla yad edildi, Azərbaycanın
DövlətHimnisəsləndirildi.
TədbirdəçıxışedənƏməkvə

ƏhalininSosialMüdafiəsiNazir
liyininAparat rəhbəriFuadMu
sayev44günlükVətənmühari
bəsindənvəşanlıZəfərimizdən
danışaraqşəhidlərinxatirəsinin
daimböyükehtiramlaanıldığını,
onların ailə üzvlərinin dövlətin
hərtərəfiqayğısıiləəhatəolun
duğunubildirdi.
Milli Məclisin Ailə, qadın və

uşaq məsələləri komitəsinin
sədriHicranHüseynovaçıxışın
da Vətən müharibəsi şəhidləri
ninxatirələrininyadedilməsinin,

anım günlərinin keçirilməsinin
önəmindəndanışdı.Bucürtəd
birlərinkeçirilməsininyeninəslə
Vətənsevgisininaşılanmasında
mühümroloynadığınıqeydetdi.

ADNSUnun rektoru Mustafa
Babanlı Vətən müharibəsində
rəhbəriolduğualitəhsilmüəssi
səsinin23şəhidverdiyinidiqqə
təçatdırdı,onlarınadlarınınbu
təhsil ocağında auditoriyalarda
yaşadıldığınıbildirdi.
MüdafiəNazirliyinin Şəxsi He

yətBaş İdarəsiQadınlarvəhər
biqulluqçularınailələri iləişüzrə
şöbəsininrəisiZümrüdSəmədo
va,“MətanətA”şirkətininrəhbəri
ElxanBəşirovçıxışlarındaOrdu

muzun 44 günlük müharibədə
şücaətindən,xalqımızınbirliyi və
müzəfərOrdumuzunpeşəkarlığı
sayəsində torpaqlarımızın azad
edilməsindən, şəhid Əlihüseyn

Məmmədovun həyat və döyüş
yolundan,ölkəmizdəşəhidailələ
rinəvəqazilərəgöstəriləndiqqət
vəqayğıdandanışdılar.
ÇıxışlardansonraşəhidƏlihü

seynMəmmədovun anasıArzu
Məmmədovailədialoquəsasın
da hazırlanmış videoçarx təq
dim olundu. Daha sonra Zəfər
marşınınsədaları altındaVətən
müharibəsiqazisi,şəhidindöyüş
yoldaşıElnurƏkbərovAzərbay
canbayrağıiləsəhnəyəqalxdı.

Şəhidinanasıoğlununxatirə
sinə göstərilən ehtirama, şəhid
ailələrinəolandiqqətvəqayğı
ya görə dövlətimizin başçısına
minnətdarlığınıbildirdi.

Tədbir Əlihüseyn Məm
mədova həsr edilmiş musiqi
nömrələri, BMMin solistləri
Məmməd Nəcəfov (xanəndə),
RövşənQurbanov(tar)vəCey
hunMuradovun(kamança)mu
ğamparçalarınıifasıvəşəhidin
portretlərinin nümayişi ilə da
vam etdi. Həmçinin dizayner
Kübra Nuriyevanın “Qarabağ”
kolleksiyasından geyim nümu
nələritəqdimedildi.

LaləAzəri

“Dönməsəm, xatirəm qalsın...”
Şəhid qəhrəmana həsr olunan kitabın təqdimatı keçirildi
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“Bir Bəhruz vardı” 
Kitab cəsur şəhidin döyüş yoluna işıq salır 

BərdəRMİYevlaxra
yonXaldankəndUşaq
musiqiməktəbinin
təşkilatçılığı,AşağıQar
xunkəndUşaqmusiqi
məktəbininiştirakıilə
Xaldankəndindənolan
Vətənmüharibəsişəhidi
BəhruzMəmmədovun
xatirəsinəhəsredilən
“BirBəhruzvardı”kitabı
nıntəqdimatıkeçirilib.

YevlaxMədəniyyətMərkəzinin filialı olan şəhərYaradıcılıq
evindəkeçiriləntədbirdəşəhidinailəüzvləri,döyüşyoldaşları,
mədəniyyətişçilərivəictimaiyyətnümayəndələriiştirakedib.
Çıxış edənlər dövlət tərəfindən şəhidlərimizin xatirəsinə

göstərilənehtiramdan,onlarınailələrinədiqqətvəqayğıdan
danışıblar.Bildirilibki,44günlükVətənmüharibəsindətarixi
Qələbəmillikimliyimizi,birliyimizi,gücümüzüvəəzmimizibü
tündünyayanümayişetdirdi.
Qeydedilibki,kitabdaBəhruzMəmmədovunqısa,lakinşə

rəfidöyüşyolu,yaradıcılığıəksinitapıb.Kitabaşəhidinşeir
ləri,qəhrəmanahəsrolunmuşşeirvəməlumatlardaxiledilib.
Sonra şəhidin həyat və yaradıcılığından bəhs edən ədə

bibədiikompozisiyanümayişolunub,şeirlərsəsləndirilib,vi
deoçarxlartəqdimedilib.Sondaiştirakçılara“BirBəhruzvar
dı”kitabıhədiyyəolunub.

“Oğuz elinin qəhrəmanı” filmi 
təqdim olunub

QazaxGənclərevindəMilliQəhrəmanRafiqAlıcanovun
(19651993)xatirəsinəhəsredilmiş“Oğuzelininqəhrəma
nı”sənədlifilminintəqdimatıkeçirilib.

Təqdimat mərasimində çıxış edən filmin ssenari müəllifi
vərejissoruKəmaləMusazadəbildiribki,ekranişiMədəniy
yətNazirliyininsifarişi ilə “Salnaməfilm”studiyası tərəfindən
“AzərbaycanınMilliQəhrəmanları”silsiləsiçərçivəsindəərsə
yəgəlib.FilmdəMilliQəhrəmanınailəüzvləri,yaxınları,sinif
vədöyüşyoldaşları,eləcədəmüəllimlərininRafiqAlıcanov
haqqındaxatirələriyeralıb.
Rejissor Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə bu silsilədən

100dənçoxfilminçəkildiyinidiqqətəçatdırıb.
QazaxRayonİcraHakimiyyətibaşçısınınmüaviniGülayə

Həsənovaçıxışedərəkvətənpərvərlikmövzusundafilmlərin
ərsəyəgəlməsində,xüsusiləMilliQəhrəmanlarımızın,şəhid
lərimizingələcəknəsillərətanıdılmasındagördüyüişlərə,irəli
sürdüyütəşəbbüslərəgörəK.Musazadəyərayonictimaiyyəti
adındanminnətdarlığınıbildirib.

Mədəniyyət işçiləri şəhid ailəsinə 
baş çəkiblər

SumqayıtRegional
Mədəniyyətİdarəsinin
tabeliyindəolanAbşe
ronrayonMədəniyyət
MərkəziCeyranbatan
qəsəbəFolklorevinin
əməkdaşlarışəhidRüfət
Şabanovunailəsinə
başçəkiblər.Mədə
niyyətişçilərişəhid
ailəsininqayğılarıilə
maraqlanıblar.

RüfətRaufoğluŞabanov2001ciilfevralın24dəAbşeron
rayonCeyranbatanqəsəbəsindəanadanolub.Ceyranbatan
qəsəbə1saylıtamortaməktəbdəvəCeyranbatanpeşəlise
yindətəhsilalıb.2019cuiliniyulundahərbixidmətəyollanıb.
Vətənmüharibəsinin ilk günü – 2020ci il sentyabrın 27də
KəlbəcərMurovdağ istiqamətində şəhid olub. Ceyranbatan
qəsəbəsindətorpağatapşırılıb.

SumqayıtRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ),SumqayıtDövlət
RəsmQalereyasıvəS.VurğunadınaMərkəziKitabxananınbir
gətəşkilatçılığıilə“Zirvəyəucalanlar”adlısərgitədbirkeçirilib.
Əvvəlcəqonaqlar“Zəng”adlıqısametrajlıbədiifilmiizləyib

lər.ÇıxışedənlərAliBaşKomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
44günlükVətənmüharibəsindəqazanılanşanlıQələbədən,
Ordumuzunqüdrətindən,şəhidlərimizinqəhrəmanlıqlarından
danışıblar.SonraSumqayıtşəhər35saylıtamortaməktəbinşa
girdləritərəfindənhazırlanankompozisiyanümayişolunub.

Regionalidarənintabeliyindəki
Qubadlı rayon Mahmudlu kənd
F.Hüseynov adına Uşaq musiqi
məktəbinin6cısinifşagirdiAylin
ƏsədliTürkiyədəonlayn format
da keçirilən “Yeni ilin ulduzları”
2ci beynəlxalq musiqi müsabi
qəsinəqatılaraqfortepianoifaçı
lığıüzrəIIyerəlayiqgörülüb.

Masallı RMİ Cəlilabad rayon
HeydərƏliyevMərkəzindəTəh
sil Nazirliyinin həyata keçirdiyi
“Təhsildə inkişaf və innovasiya
larüzrəVqrantmüsabiqəsi”nin

qalibi olmuş “Dəmir yumruq”
əməliyyatı şagirdlərin gözü ilə”
layihəsi çərçivəsində reallaşan
rəsmmüsabiqəsinəyekunvuru
lub.Dördnominasiyaüzrəkeçi
rilənmüsabiqəninfinalmərhələ
sində38şagirdiştirakedib.“Ən
yaxşı sulu boya işi”, “Ən yaxşı
qrafika işi”, “Ən yaxşı yağlı bo
ya” və digər nominasiyalarda
qaliblər elan olunub. Qaliblərə
rəssamlıq alətləri və diplomlar
təqdimolunub.Müsabiqəiştirak
çılarıisəfəxrifərmanlarlamüka
fatlandırılıblar.

Xaçmaz RMİ Qusar rayon
Mərkəzi Kitabxanasında “Şuşa
İli” münasibətilə “Şuşa Qaraba
ğın tacıdır” adlı tədbir keçirilib.
Tədbirdə şəhidlərin xatirəsinə
həsr olunmuş şeirlər səsləndiri
lib.

Şəki RMİ M.F.Axundzadə
adınaŞəkiMədəniyyətMərkə
zində 20 Yanvar faciəsinin  il
dönümünəhəsrolunmuş“Eşq,
ölümvəzəfər”adlıədəbibədii
kompozisiya nümayiş etdirilib.
Şəki Xalq teatrının hazırladı
ğı(rejissor–ElvinNüsrətoğlu)
kompozisiyaİlhamvəFərizənin
əbədi yaşayacaq qəhrəman
lıq və sevgi dastanından bəhs
edir. Rolları mərkəzin bədii

rəhbəri Rəşad Rüstəmov və
İ.SalmanovadınaşəhərFolklor
klubununmetodistiAytənXəlil
zadəifaediblər.

İsmayıllı RMİ Şamaxı rayon
Mərkəzi Kitabxanası Uşaq şö
bəsinin təşkilatçılığı ilə 23 yan
var–Beynəlxalqəlyazmagünü
iləəlaqədar“Gözələlyazısı”adlı
tədbirkeçirilib.Tədbirinməqsədi
kitaba, mütaliəyə məktəblilərin

diqqətini artırmaq, onların dər
ketmə qabiliyyətini və təfəkkü
rünü zənginləşdirməkdən ibarət
olub.

Ağstafa RMİnin rəisi Nurəd
din Mehdiyev idarənin əhatə
etdiyiQazax rayonununmədə
niyyət müəssisələrinə baş çə
kib, görülən işlərlə tanış olub,
müvafiqtövsiyəvətapşırıqlarını
verib.

LənkəranRMİLənkəranşəhər
C.Cabbarlıadına1nömrəliUşaq
musiqiməktəbində“Şəhidlərimi
zidaimhörmətləanırıq”adlıtəd

birkeçirilib. İdarənin rəisiŞahin
Şahbazovundaiştiraketdiyitəd
birdəməktəbinhazırladığı “Qan
yaddaşımız” adlı videoçarx nü
mayişetdirilib.

Sabirabad RMİ Saatlı Dövlət
Rəsm Qalereyasında tanınmış
realist rəssam Bəhruz Kəngərli
nin(18921922)130illiyimünasi
bətilətədbirtəşkiledilib.Tədbirdə
rəssamın həyat və yaradıcılığı
haqqındaməlumatverilib.

GəncəRMİSamuxrayonHey
dər Əliyev Mərkəzində “Güc
lü Azərbaycan Ordusu Heydər
Əliyev siyasətinin nəticəsidir”
mövzusunda tədbir keçirilib.
Tədbirdəümummilli liderinordu
quruculuğu sahəsində fəaliyyə
tindən bəhs edən sənədli film
nümayişolunub.

Hazırladı: N.Məmmədli

Bölgələrdən müxtəlif səpkili xəbərlər

İŞĞALDANSONRAİLKDƏFƏ

Cəbrayılın Mahmudlu stansiyasına qatar gəlib
İşğaldanazadedilmişərazilər
dəməsələlərinmərkəzləşmiş
qaydadahəlliiləbağlıƏlaqələn
dirməQərargahınınİdarələrarası
Mərkəzininnəzdindəfəaliyyət
göstərənNəqliyyat,rabitəvə
yüksəktexnologiyalarüzrəİşçi
qrupundanverilənməlumatagö
rə,Zəngəzurdəhlizininmühüm
hissəsiolanHoradizAğbənd
dəmiryoluxəttilayihəsininbirinci
mərhələsiüzrənəzərdətutulan
tikintiişlərininartıq70%ita
mamlanıb.İşğaldanazadedilən
CəbrayılrayonununMahmudlu
stansiyasınaqədər23kmlikmə
safədərelslərqoyulubvəyolun
sazlanmasıişlərinəbaşlanılıb.

“AzərbaycanDəmirYolları”QSC
dən bildirilib ki, 2021ci ilin fevral
ayında ölkə Prezidenti tərəfindən
təməli qoyulan HoradizAğbənd
dəmiryolu xəttinin ox üzrə uzun
luğu 110,4 km təşkil edir. Tikinti
işləri 3mərhələdə həyata keçirilir.
BirincimərhələHoradiz,Mərcanlı,
Mahmudlustansiyalarınıəhatəet
məklə 30 km, ikinci mərhələ Sol
tanlı,Qumlaq stansiyalarını əhatə
etməklə 55 km, üçüncü mərhələ
isə Mincivan, Bartaz və Ağbənd
stansiyalarını əhatə etməklə 25,4
kmtəşkiledir.Layihəçərçivəsində
8stansiya,3tunel,41körpününti
kintisiplanlaşdırılır.

Birincimərhələüzrəartıq torpaq
işlərinin90faiziyerinəyetirilib,həm
çinin40suötürücüboru,9körpü,2
heyvankeçidi,52ehtiyatkeçiditiki
lib.Yolun 23 kmlik hissəsində üst
quruluşu elementləri quraşdırılıb.
BununladaFüzulininHoradizstan
siyasından Cəbrayılın Mahmudlu
stansiyasına qədər işçi qatarların
hərəkətiüçünzərurişəraityaradılıb.
Layihələndirmə və tikinti işləri

minatəmizləmə prosesinə para
lelhəyatakeçirilir.60kmdənçox
ərazi minalardan təmizlənib. 50
kmlikhissədəlayihələndirməişlə
riyekunlaşıb.
Keçən ilindekabrayından ikinci

mərhələüzrətorpaqişlərinəbaşla
nılıb.HazırdaMahmudlustansiya
sındanQumlaqstansiyasınaqədər
olan30kmlikərazidəyoluntorpaq
yatağınınhazırlanmasıüzrəinten
siv işlər aparılır. Layihə üzrə nə
zərdətutulanbütünişlərin2023cü
ildətamamlanmasıplanlaşdırılıb.

TEHRANDANBİRBAŞAREYSLƏFÜZULİYƏ

İranın yol və şəhərsalma naziri
işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər edib

İranınyolvəşəhərsalma
naziri,İranAzərbaycanHö
kumətlərarasıKomissiyasının
həmsədriRüstəmQasiminin
başçılıqetdiyinümayəndə
heyətiölkəmizəsəfərəgəlib.

RəqəmsalİnkişafvəNəqliyyat
Nazirliyininmətbuatxidmətindən
verilənxəbərəgörə,İrannüma
yəndə heyəti Azərbaycan Baş
nazirininmüaviniŞahinMustafa
yevinbaşçılıqetdiyinümayəndə
heyəti iləbirlikdə işğaldanazad
edilmişərazilərəsəfəredib.
İlk növbədə qonaqlara təyya

rənin Tehrandan birbaşa reyslə
endiyi Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanı barədə məlumat verilib.
Aeroportun cəmi 9 ay ərzində
inşaolunduğudiqqətəçatdırılıb.
Sonra heyət Azərbaycanın

Ermənistanla həmsərhəd Zən
gilan rayonunda beynəlxalq
nəqliyyat marşrutunun bir his
səsi olan Horadiz–Ağbənd də
miryolu layihəsi üzrə görülən
işlərlə tanış olublar. Layihənin
əhəmiyyəti haqqında danışılıb,
İranınbulayihədəiştirakınınva
cibliyivurğulanıb.
Qonaqlar həmçinin Zəngilan

Beynəlxalq Hava Limanının in
şasıiləbağlıişlərlətanışolublar.

DahasonraZəngəzurdəhlizin
dəinşaolunanavtomobiltunellə
rinəvəCocuqMərcanlıqəsəbə
sindədəmiryolunabaxışkeçirilib,
avtomobilvədəmiryolulayihələri
iləbağlıtəqdimatlardinlənilib.
İşğaldan azad edilmiş əra

zilərə səfər zamanı qonaqlara
ermənilər tərəfindəndağıdılmış
şəhərvəkəndlərbarədəməlu
mat verilib. Nümayəndə heyəti
Füzuli şəhərinin xarabalıqları
nın,buradakıbütünyaşayışvə
infrastruktur obyektləri, eləcə
də məscidlərin tamamilə dağı
dıldığınınşahidiolublar.
“Biz işğaldan azad olunmuş

Azərbaycan ərazilərində həyata
keçirilən layihələrdə İranşirkətlə
rinində iştirakını istəyirik”– iranlı
nazir bunu jurnalistlərə açıqla
masındabildirib.RüstəmQasimi
ölkəsinin Azərbaycan Respubli
kası iləbütünsahələrdəəlaqələ
rin inkişafında maraqlı olduğunu
deyib: “İşğaldan azad olunmuş
ərazilərdəgörülən işlərlə,çəkilən
dəmirvəavtomobilyollarıilətanış
olduq.Azərbaycanərazilərinyeni
dənqurulmasındaböyükişlərgö
rür.İranİslamRespublikasıqonşu
ölkələrlə, xüsusən Azərbaycan
Respublikası iləbütünsahələrdə
əlaqələrininkişafındamaraqlıdır”.

Bakıdan Şuşaya və Ağdama gedən ilk sərnişinlər
Tarixi-mədəni məkanlar və erməni vandalizminin izləri ilə tanış olublar 

əvvəli səh. 1-də

Polis şöbəsinin rəisi Səməd
Məhərrəmov sərnişinləri salam
layaraqmüvafiqtəhlükəsizliktəd
birlərihaqqındaməlumatveribvə
qonaqlaraxoşəhvalarzuedib.
Sonra sərnişinlər Şuşa qalası,

Bülbülün Şuşada yenidən quru
lan evmuzeyi, Cıdır düzü kimi
məkanlarıziyarətediblər.

***
Yanvarın24dəilkavtobusreysi

iləAğdamagələn sərnişinlər qar
şılanmamərasimindənsonraCü
məməscidindəduaedib,Ağdam
Dövlət DramTeatrı binasının qa
lıqlarınabaxıb,vaxtiləŞəhidlərxi
yabanınınolduğuməkanıziyarət
ediblər,İmarətkompleksivəŞah
bulaqqalasıilətanışolublar.

Erməni barbarlığını gözləri ilə
görənsərnişinlərəAğdamdahəya
ta keçirilən tikintiquruculuq işləri
barədədəətrafıməlumatverilib.

BakıŞuşaBakı marşrutu üzrə
reyslərhəftədədörddəfə,BakıAğ
damBakıavtobusreysihəftədəiki
dəfə həyata keçiriləcək. Bakıdan
Şuşaya avtobus biletinin qiyməti
10 manat 40 qəpik (gedişdönüş
biletlərieynivaxtdaalınır,cəmi20
manat80qəpik),BakıdanAğdama

9manat40qəpik(gedişdönüş18
manat80qəpik)təşkiledir.
Marşrut xətlərinə bilet satışı

onlayn qaydada “YolumuzQara

bağa”portalıvasitəsiləhəyatake
çirilir.Müəyyən imtiyazlışəxslərə
ildəbirdəfəbu istiqamətlərüzrə
pulsuz bilet almaq imkanı yara
dılıb.BukateqoriyayaVətənMü
haribəsiQəhrəmanları,MilliQəh
rəmanlar, şəhid ailəsinin üzvləri,
Qarabağmüharibəsiəlilləriaiddir.

İmtiyazlı şəxslər də daxil olmaq
la bütün şəxslərə işğaldan azad
olunmuş ərazilərə il ərzində yal
nız bir dəfə səfər etmək hüququ

verilir.Sərnişindaşınmasıiləbağ
lımüəyyənolunmuşkateqoriyalar
üzrə növbəliliyin təmin edilməsi,
kvotalara riayət edilməsi və gü
zəştlərintətbiqiməqsədiləonlayn
biletsatışıxidməti işğaldanazad
olunmuş ərazilərə giriş icazəsi
sisteminə, həmçinin COVİD19
virusuna yoluxma risklərinin mi
nimumaendirilməsiüçünmüvafiq
informasiya sistemlərinə inteqra
siyaolunub.
Yeni marşrutlar üzrə sərnişin

daşımanıhəyatakeçirənsürücü
lər mina təhlükəsizliyinə dair tə
limlərəcəlbedilibvəonlaraəsas
təhlükəsizlikqaydalarınadairtəli
matkitabçalarıtəqdimolunub.
Onudaəlavəedəkki,BakıŞu

şaBakımarşrutuüzrəfevralın15
dək istiqamətdə bütün reyslərə
biletlərartıqsatılıb.BakıAğdam
Bakımarşrutuüzrəisəsərnişinlər
bir gün sonra yerinə yetiriləcək
reyslərəbiletalabilərlər.
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Ö
lkəbaşçısının17dekabr2021-ciil
tarixindəimzaladığısərəncamlara
əsasən,Azərbaycandamemarlı-
ğıninkişafındaxidmətlərinəgörə

birqrupmemardövləttəltiflərinəlayiq
görülüb.

Yanvarın21-dəAzərbaycanMemarlarİt-
tifaqındatəltifetməmərasimikeçirilib.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının

mədəniyyət naziri Anar Kərimov, Mədəni
İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə
DövlətXidmətinin rəisiAzadCəfərli,Azər-
baycanMemarlıq və İnşaatUniversitetinin
rektoru, professor Gülçöhrə Məmmədova
vədigərqonaqlariştirakediblər.
Azərbaycan Memarlar İttifaqı İdarə He-

yətinin sədri Elbay Qasımzadə qonaqları
salamlayıb,müasirdövrdəmemarlıqvəşə-
hərsalmanındövlətsiyasətininayrılmazbir
hissəsikimiPrezident İlhamƏliyevindaim
diqqətmərkəzindəolduğunuqeydedib.Bil-
dirib ki, dövlət başçısınınmemarların təltif
olunmasıiləbağlısonsərəncamıdaonların
fəaliyyətinəverilənyüksəkqiymətingöstə-
ricisidir.
Tədbirdə çıxış edənmədəniyyət naziri

Anar Kərimov respublikada memarlığın
inkişafından söz açıb. Nazir dövlət baş-
çısı tərəfindənorden,medalvə fəxriada
layiqgörülənmemarlara təltifərivəvəsi-
qələritəqdimedib,onlarayeniuğurlarar-
zulayıb.

Xatırladaqki,PrezidentİlhamƏliyevinmü-
vafiq sərəncamı ilə ölkəmizdə memarlığın
inkişafında xidmətlərinə görə üç nəfər (Si-
yavuşDadaşov,RamizƏbdülrəhimov,Məm-
mədİbrahimov)3-cüdərəcəli“Əmək”ordeni
ilə, yeddi nəfər (SürəyyaAxundova, Cahid
Əlizadə, Abdul Hüseynov, Emir Hüseynov,
RövşənSəmədov,KönülTurabova,Nərmin

Yusifi)“Tərəqqi”medalıilətəltifolunub.
Dövlət başçısının digər sərəncamları

ilə beş nəfərə (CahangirAxundov,Səbinə
Hacıyeva, Nizami Qasımov, Şəhla Qəh-
rəmanova, Kamil Məmmədov) “Əməkdar
memar”fəxriadı,FəxrəddinMiralayevəisə
AzərbaycanRespublikasıPrezidentininfər-
ditəqaüdüverilib.

sənət 5 “Gəl, ümid” 
Bethoven, Şubert və Şuman 

Fevralın1-dəBeynəlxalqMuğamMərkəzinindəstəyiilə“Ba-
kuOperArt”layihəsinin“Komm,hoffnung”(“Gəl,ümid”)adlı
konsertproqramıtəqdimediləcək.

Bethoven,ŞubertvəŞumanınəsərlərindənibarətmusiqilayi-
həsihələikiiləvvəldahialmanbəstəkarıLüdviqvanBethovenin
anadanolmasının250-ciildönümümünasibətiləərsəyəgəlib.
İkiistedadlımusiqiçi–FəridəMəmmədova(soprano)vəYu-

liya Kərimovanın (piano) yaradıcı tandemi düşünülmüş bədii
üslubvəciddiliyibaxımındankonseptualproqramlarıilədiqqəti
cəlbedir.Budəfəkamera-vokalmusiqihəvəskarlarıüçünkon-
sertproqramınınböyükhissəsiniilkdəfəBakıdanümayişoluna-
caqəsərlərtəşkiledir.Təşkilatçılarkonsertdəxüsusiatmosferi
yaradacaq fotoqalereya təqdimetdiyinəgörəprofessorSelvin
Daşdəmirovaya(Almaniya)təşəkkürlərinibildiriblər.

“Varlığın fraqmentləri”nə yekun vurulub
Gürcürəssamı,sənətşünasNinoKipşidzeninötənilinno-
yabrındaAzərbaycanMilliXalçaMuzeyindəaçılmış“Varlığın
fraqmentləri”sərgisinəyekunvurulub.

MədəniyyətNa-
zirliyi,Azərbaycan
MilliXalçaMuzeyi
vəGürcüstanın
Azərbaycandakı
Səfirliyinintəşkilat-
çılığıiləkeçirilən
sərgidəmüəllifin
oturtmatikmətex-
nikasındayaratdı-
ğı45pannonüma-
yişolunub.
NinoKipşidzeninəsərlərirəngkarlıqvətekstilinincəsintezidir.

Rəssam əsasənmənzərə və natürmort janrında işləyir.Onun
mənzərələri lakonikliyi ilə Şərq qravüralarını, bəzən isə hətta
memarlıqelementlərinixatırladır.Bununlayanaşı,rəssamfiqur-
lukompozisiyalardayaradır.Sənətkarözyaradıcılığıiləgürcü
tekstilsənətininqədimənənələriniyaşadır.
SərgininkuratoruTbilisiDövlətUniversitetininprofessoruİrina

Koşoridzeidi.

Tbilisidə Azərbaycan musiqisi axşamı
əvvəli səh. 1-də
Proqramda aşıq

Nargilə Mehdiye-
va da çıxış edib.
Onun gürcü mü-
ğənniDitoKisişvili
ilə birgə ifa etdi-
yi Azərbaycanın
“Ay bəri bax” xalq
mahnısı alqışlarla
qarşılanıb. Azər-
baycan və gür-
cü dillərində duet
mahnıtamaşaçılarailkdəfəbukonsertdətəqdimolunub.
Musiqi gecəsində Azərbaycanın Gürcüstandakı Səfirliyinin

əməkdaşları, Gürcüstanınmədəniyyət xadimləri, azərbaycanlı
ziyalılarvəgəncləriştirakediblər.Proqramdinləyicilərəxoşov-
qatbağışlayıb.
SondaifaçılaraAzərbaycanmusiqisinintəbliğinəgörətəşək-

kürnamələr təqdimolunub.SəfirliyinmüşaviriEldarBayramov
çıxışedərəkkonsertintəşkilatçılarınavəifaçılaratəşəkküredib.

Memarların mükafatlandırma 
mərasimi keçirilib

2022-ciilinilkayınıbaşavurmaqüzrəyik.Ötəniliyarımçıqplan-
proqramlar,pandemiyaməhdudiyyətləriçərçivəsindəpremyeravə
carirepertuardantamaşalarınbərpasıiləyolasalan(bəlkədəyola
verən)teatrlarımızınbuilüzrətamaşaçılarüçünvədlərihamımız
üçünmaraqlıdır.Çünkihəmuzunfasilədənsonratamaşaçınınteatr-
danuzaqdüşəcəyiiləbağlıpessimistproqnozlarözünüdoğrultma-
dı,həmdətamaşaçınınteatrdangözləntiləriçoxaldı.Paradoksal
görünsədə,pandemiyatamaşaçıiləteatrarasındakınisbətən
aşınmışəlaqənibərpaetdi,birazdairəligetsək,möhkəmləndirdi
deyəbilərik.Tamaşaçı“Azərbaycaninsanıteatraldeyil”deyənlərə
rəğmənteatrınonalazımolduğunuteatragetməsiilətəsdiqlədi...

Hal belədirsə, demək, teatr-
ların üzərinə düşən vəzifə də
aydındır:canlı,maraqlıvə rən-
garəngrepertuartəqdimetmək.
Yaxşı, görəsən, daim pusquda
və enerjidə olan “Pələng ili”nin
teatrları da o ovqatda olacaq?
Busualiləbütünteatrlaramüra-
ciətetsəkdə,yalnızbirqismin-
dən cavab aldıq. Susqunluğu
qoruyanların “qızıl prinsipi”nə
əməletdiyini,yoxsa“sürpriz”lər
hazırladığını söyləyə bilməsək
də,“Kornəistər,ikigöz...”de-
yibkeçirikrüblərüzrəplan-proq-
ramlarınıbizəünvanlayanlara.
Başlayaq ilin ilk ayını prem-

yera ilə başa vuracaq Akade-
mikOperavəBaletTeatrından.
Hazırdamüəyyənhissələri  tə-
mir-bərpaedilənteatrbinasında
ikipərdəli “Bir Xəzər əfsanəsi”
baletininsonməşqlərigedir.La-
lə Cəfərovanın müəllif (musiqi
və  libretto) işi yanvarın 30-da
nümayiş(quruluşçubaletmeys-
ter–XalqartistiKamillaHüsey-
nova)olunacaq.
Teatrın repertuarındakı ənba-

xımlınümunələrdənolan“Toska”
operası(CakomoPuççini)daye-
niquruluşdahazırlanırvəmartda
operasevərlərləgörüşəcək.
MayayındaisəOperavəBalet

Teatrınövbətinümunəninprem-
yerasını edəcək. Adolf Adanın
“Korsar”baletibudəfə(ikipərdə-
li)Əməkdar artistSamirSəmə-
dovunquruluşundahazırlanır.
AzərbaycanDövlətAkademik

Rus Dram Teatrında Maqsud
İbrahimbəyovun “Qara paltarlı
qadın gəlirdi” romanı əsasın-
da səhnələşdirilən tamaşa ta-

mamlanmaqüzrədir.Xalqartisti
Aleksandr Şarovskinin quruluş
verdiyi tamaşanın premyerası
martayınanəzərdətutulub.
AzərbaycanDövlətGəncTa-

maşaçılarTeatrında isəƏmək-
dar artist Nicat Kazımovun
quruluşunda  A.P.Çexovun
“Qağayı”sınınsonməşqlərige-
dirvəsəhnə işiyaxıngünlərdə
təqdimolunacaq.
Dövlət Yuğ Teatrına gəlincə,

bu il Günay Səttarın qurulu-
şunda C.Məmmədquluzadənin
“Çaydəsgahı”,GümrahÖmərin
quruluşunda  M.F.Axundzadə-
nin “Mürafiə vəkillərinin heka-
yəti”, Əməkdar incəsənət xa-
dimi Mehriban Ələkbərzadənin
rejissor yozumunda J.P.Sartrın
“Dəfn edilməmiş ölülər” və Mi-
kayıl Mikayılovun quruluşunda
İ.Vırıpayevin “İllüziya”sını izlə-
məkimkanımızolacaq.
Şuşa Dövlət Musiqili Dram

Teatrı isə tamaşaçılarını yan-
varın 29-da premyeraya dəvət
edir.H.Cavidin“Ana”əsəriəsa-
sında səhnələşdirilən eyniadlı
tamaşanın quruluşçu rejissoru
Əməkdar artist Loğman Kəri-
movdur.Ümumənisəilərzində
dahaüçəsərinsəhnələşdirilmə-
sinəzərdətutulub.
Abdulla Şaiq adınaAzərbay-

can Dövlət Kukla Teatrının da
builüçünrepertuarplanırənga-
rəngdir. Rüblər üzrə dörd yeni
tamaşanınhazırlanmasınəzər-
dətutulur.BunlarH.X.Anderse-
nin“Düyməcik”(quruluşçurejis-
sor–QurbanMəsimov)və“Qar
kraliçası”(quruluş–AnarMəm-
mədov),Azərbaycanxalqnağılı

“Məlikməmməd”(QurbanMəsi-
mov) və alman xalq nağılı “Üç
donuzbalası” (rejissor–Səidə
Haqverdiyeva)əsərləridir.
SumqayıtDövlətDramTeatrı

dayenitəqvimilinəyeniplanlar-
labaşlayıb.NizamiGəncəvinin
880illiyiçərçivəsindəMədəniy-
yətNazirliyininsifarişi iləmütə-
fəkkirşairinəsərlərininmotivləri
əsasındaHafizAtaxanlınınyaz-
dığı“Xəzinə”pyesininməşqləri-
nə başlanılıb. Didaktik nəsihət
tamaşasına teatrınbaş rejisso-
ru,XalqartistiFirudinMəhərrə-
movquruluşverir.Səhnəəsəri-
ninfevralayındatəhvilverilməsi
nəzərdətutulur.
Əməkdar artist Namis Şir-

məmmədovun pandemiyadan
öncə quruluş verdiyi Üzeyir Ha-
cıbəylinin “Oolmasın, buolsun”
komediyasının məşqləri bitmək
üzrədir.R.Ağayevin“Birgecənin
nağılı” lirik-psixoloji dramına (re-
jissor–GülnarHacıyeva)dasəh-
nəhəyatınınverilməsigözlənilir.
Çoxsaylı tamaşaçı arzularını

nəzərə alaraq, teatr vaxtilə re-
pertuardayeralmışsəhnəəsər-
lərindənbirini–H.X.Andersenin
“Şahzadəninulduzu”uşaqnağı-
lınıyenidənbərpaedib.Tamaşa-
nınrejissoruƏməkdarmədəniy-
yət işçisi Vasif Məmmədovdur.

Bədii tərtibat Nizami Dadaşo-
va,rəqslərinquruluşuisəVüsal
Mehrəliyevəməxsusdur.
Bölgəteatrlarınındabirqismi

il üzrə repertuar planlarına uy-
ğunməşqlərəbaşlayıblar.

Lənkəran Dövlət Dram Teat-
rında dörd yeni tamaşanın ha-
zırlanması nəzərdə tutulub.
Onlardan birinin – rejissor El-
şən Feyzullayevin R.Səfərovun
“Ləğv olunmuş tapşırıq” poves-
tinin motivləri əsasında səh-
nələşdirdiyi “Kod adı – Vətən”
tamaşasının məşqlərinə start
verilib.TamaşaQarabağuğrun-
da gedən döyüşlərdə vuruşan
lənkəranlılarınigidliyinivəsfedir.
Tamaşanınmart ayında təqdim
olunmasınəzərdətutulub.

Teatrın repertuar planına əsa-
sən, həmçinin İlqar Fəhminin
“Şahnamə” (quruluşçu rejissor–
TərlanAbdullayev),Məmmədhü-
seynƏliyevin“Prokuror”(quruluş
–OrucQurbanov),TərlanAbdul-

layevin “Cırtdan və yarasa qız”
(Tərlan Abdullayev) əsərlərinin
dəsəhnələşdirilməsigözlənilir.
Qax Dövlət Kukla Teatrının

da repertuar planı maraqlıdır.
BurayaR.Əlizadənin“Tülkünün
uçuşu” (rejissor –ArazMehra-
bov), H.X.Andersenin “Çirkin
ördək balası” (Yusif Abdurah-
manov), O.Proyslerin “Balaca
cadugər” (Araz Mehrabov) və
Ü.Hacıbəylinin “O olmasın, bu
olsun” (Yusif Abdurahmanov)
əsərləridaxildir.

Gəncə Dövlət Kukla Teatrı
2022-ci ilin repertuar planında
R.Rzanın “Anaqaz”  (rejissor–
ŞamilMəmmədli),Xalqəfsanəsi
əsasında “Qız qalası” (Fərmail
Paşayev),R.Kiplinqin“Mauqli”
(FərmailPaşayev)vəOrtaAsiya
nağıllarından “Güllü və Güloğ-
lan”(quruluş–ŞamilMəmmədli)
kiminümunələryeralır.
Qazax Dövlət Dram Teatrı

yaradıcılıq planlarını daha çox
müasirnümunələrüzərindəqu-
rub. N.Vəzirovun “Dələduz”u
(quruluşçu rejissor –MusaEy-
yubov) ilə yanaşı Ə.Orucoğlu-
nun “Qulluqçu axtarıram” (qu-
ruluş – Allahverdi Musayev),
A.Məmmədovun “Yadındamı?”
(Musa Eyyubov) və J.İsmayılın
“Min bir gecəlik kitabxana” (Al-
lahverdiMusayev)əsərləriözü-
nünyeniquruluşhəllinitapacaq.
Qusar Dövlət Ləzgi Dram

Teatrınagəlincə,hazırdasənət
ocağındabirincirübüçünhazır-
lanan“Tıq-tıqxanım”(müəllif–

Kəmalə Ağayeva) tamaşasının
sonməşqlərigedir.
Salyan Dövlət Kukla Teatrın-

da isə A.Şaiqin “İntiqamçı xo-
ruz”(rejissor–TəzahürMehdi-
yev),R.Kiplinqin“Mauqli”(Rafiq
Mirzə)vəX.Əlibəylinin “Dovşa-
nınadgünü”(LaləzərHüseyno-
va)tamaşalarıhazırlanacaq.
Onudaqeydedəkki,teatrla-

rınböyükəksəriyyətinin təmsil-
çiləri plandankənar  tamaşalar
hazırlayacaqlarınıdabildirdilər.

Həmidə Nizamiqızı

Pandemiyadan çıxan teatrlar
2022-ci ilin yaradıcılıq planlarında nələr var?

BDU-da Xalq artisti ilə görüş
BakıDövlətUniversiteti(BDU)və“ASANKönüllüləri”
Təşkilatı“Mədəniyyətcarçısı”proqramınıntəşkilat-
çılığıilə“Milli-mənəvidəyərlər”layihəsiçərçivəsin-
dəgörkəmliaktyor,XalqartistiNurəddinMehdi-
xanlıilətələbələringörüşükeçirilib.

BDU-dan bildirilib ki, görüşdə “Səhnə ustalığı”
mövzusunda müzakirələr aparılıb, Azərbaycanda
teatr sənətinin inkişafı istiqamətində görülən işlər-
dəndanışılıb.
Xalqartistiölkəmizdəmədəniyyətə,incəsənətxa-

dimlərinəgöstəriləndövlətqayğısındanbəhsedib,
Azərbaycanda teatr tarixindən, çağdaş teatrdan
söhbətaçıb.
SondaNurəddinMehdixanlı tələbələrinsuallarını

cavablandırıb.

Modelyer-dizaynerdən Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və 
İrsi Fonduna hədiyyə

BeynəlxalqTürk
Mədəniyyəti
vəİrsiFondu-
nunprezidenti
GünayƏfəndi-
yevatanınmış
modelyer-dizay-
ner,Azərbaycan
MilliGeyimlər
Mərkəzinin
rəhbəri,sənət-
şünaslıqüzrə
fəlsəfədoktoru
GülnarəXəlilova
iləgörüşüb.

Fonddanbildirilibki,görüşdəAzər-
baycanınvəümumilikdəTürkdünya-
sının zəngin adət-ənənələrinin, mə-
dəniyyətinin təbliği məqsədilə birgə
həyatakeçirilənlayihələrdənsözaçı-
lıb.GülnarəXəlilovafondüçünxüsu-
si hazırladığıAzərbaycanmilli geyim
nümunələrini təşkilatınmuzeyinə hə-
diyyəedib.
Qeyd edək ki, keçən ilin noyabr

ayında Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
vəİrsiFondundaGülnarəXəlilovanın
Qarabağ bölgəsinə xas milli geyim

kolleksiyasının təqdimatı keçirilmişdi.
Başlanğıcını “Kitabi-Dədə Qorqud”
eposundan götürən kolleksiya əsrlər
boyuformalaşmışmilliadət-ənənələri
özündə təcəssümetdirir.Milli geyim-
lərdəQarabağın12tarixişəhəri–Ağ-
dam, Ağdərə, Cəbrayıl, Füzuli, Xan-
kəndi, Xocalı, Xocavənd, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Şuşa, Zəngilan əks
olunub.TəqdimatAzərbaycanıntarixi
torpaqlarının işğaldan azad edilməsi
iləqazanılanşanlıZəfərinildönümünə
həsredilmişdi.
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stənilənyaradıcıtəxəyyülməhsuluzamanıntələbiiləyaranırvə
özömürlüyünütəminedir.Bumənadason30ilin,yənimüs
təqillikdövrümüzünyaradıcılıqformavəüslublarına,xüsusən
teatrsənətinənəzərsalarkənonunzamanlavəyaşanansürətli
proseslərləintuitivliyinianalizetməyə,zənnimcə,ehtiyacvar.
Xalqolaraqağır,hüznlüvəeynizamandaqürurlubirtarixin
ildönümünüyolasaldıq.Yaradıcı,xüsusənteatral,genişanlam
dasənətdüşüncəsində20Yanvara,ümuməntariximizəsənət,
səhnərakursundanbaxandaxeylinümunəgörürük.Ammaon
larınhamısıtəsirlivəpeşəkardırmı?Yaxud,bizözümüzüifadədə
genişsənətformalarınısınaqdankeçirmişikmi?

İstərdimbudəfədünyadaki
fayət qədər işlək, bizim üçün
isə nisbətən yeni olan  verba
timteatr–sənədli teatrbarədə
fikirlərimizi bölüşək.Maraqlıdır,
görəsən, bizə yaxın və yetəri
qədər materiala malik olduğu
muzteatrformasınaniyəmaraq
göstərmirik?
Sənədli teatr (verbatim) ger

çək mətnlərə, müsahibələrə,
real insanların taleyinə əsas
lanan, sosial analiz və sənətin
vəhdətindəmeydanagələnxü
susi bir janr, ifadə formasıdır.
Yaradıcı qrup tamaşanı aktual
mövzulara, real insanlarla gö
rüşlərə əsaslanaraq hazırlayır.
İnsanların şahidliyi, verbatim
texnikası (bədii, ənənəvi pyes
dənimtinaedərəksənədli,əsa
sənmüsahibəformatındapyes
lər), “dərin improvizə”, teatral
oyunvətreninqlərbujanrınay
rılmazparçalarıdır.Buradateatr
üçünənənəvi təsvir formaların
dan –musiqidən dekorasiyaya
müəyyənmənada vacib hesab
olunan detallardan imtina olu
naraq real boyalar və ifadələr
əsas götürülür. Nümunə kimi,
qonşuRusiyadayaranan“Teatr
Dok”u (“Театр.doc”)göstərmək
olar. “Bu teatrda oynamırlar”
şüarını rəhbər tutan teatr qısa
zamanda(2002ci ildəbirneçə
dramaturqun bir araya gəlməsi
ilə fəaliyyətə başlayıb) popul
yarlıq və auditoriya qazanıb.

Özəl, amma qeyrikommersiya
layihəsikimiyarananteatrartıq
fərqli üslublara, janrın yeni xü
susiyyətvə formalarınadacan
atır.
Məşhur “Niyə o əjdahadan

bizdə yoxdur” ritorikası ilə ol
masa da, yaşadığımız tarixə
münasibətinbirdəbutexnikada
sınaqdan keçirməyin mümkün
lüyübarədəteatrsahəsindəta
nınanüçşəxsinfikriniöyrəndim.
Əməkdar incəsənət xadimi,

yazıçıdramaturq, tarixi möv
zulardabirneçəpyesisəhnəyə
yoltapanƏliƏmirlininfikrincə,
əslində, bütün sənət növləri
daim inkişafa can atmalı, yeni
forma,yeniməzmunaxtarışın
daolmalıdır: “Dediyimiz “bura
da və indi” prinsipi ilə işləyən
teatrsənətinədahaçoxaiddir.
Təsadüfideyilki,dünəninteat
rınıyorulmadantərifəyənyaşlı
nəslin nümayəndələri də, xə
yallarında nisgil qarışıq sevgi
ilə yaşatdıqları köhnə teatrın
lentdə qalmış tamaşasına bu
gün baxa bilmirlər. Tamaşa
çı həmişə yeni bir şey istəyir.
Elə ona görədir ki, teatr mü
təxəssisləri yeni yollar axtarır,
müasir teatraalternativ forma
lar düşünürlər. Düşünən dra
maturq da, rejissor da, aktyor
da yenilik sorağındadır. Bizim
teatra gələndə, dramaturgiya
mızısafçürükedəndəməndə
oqənaətəgəlirəmki,yeni for

ma, yeni məzmun, yeni nəfəs
lazımdır.Sizindediyinizverba
tim teatr, yəni sənədli teatr da
bu ehtiyacdan yaranıb. Doku
mental teatrda bir qayda ola
raqmüəyyəntarixihadisələrin,
müzakirəvəmünaqişələrinste
noqramlarından istifadə edilir,
əsərinqəhrəmanlarırealinsan
larvəonlarındedikləridir.Müəl
lifsözünə,müəlliftəxəyyülünə,
deməkolarki,yerverilmir...”.
Söhbətin “Niyəoəjdahadan

bizdə yoxdur?” hissəsinə gəl
dikdəisəƏlimüəllimdən“Burda
birdeyimyadadüşür,düzəlmiş
dihəryarağımız,qalmışdısaq
qal darağımız” cavabını aldım.
Dahasonraəlavəetdi: “Dünya
teatrında o qədər yeniliklər, o
qədər teatr növləri var ki. On
lardan nə vaxt istifadə elədik
ki,qaldıdokumentalteatr?!Bu
nunlabelə,hərbiryeniliyitətbiq
etmək istəyəndə, ilk növbədə
Azərbaycantamaşaçısınınəzə
rəalmalısan.Onanəlazımdır?
Teatr dramaturqdan başlayır,
deməli,dramaturqtamaşaçısını

tanımalı, onun istəyi iləhesab
laşmalıdır.Ənvacibməqamlar
danbirinidəqeydedək:sənədli
teatr yalanı sevmir. Orda hər
şey cəsarətlə deyilməli, deyi
lənlərsənədlərə, real insanlara
söykənməlidir.Ozamansənədli
teatruğurqazanabilər.Hərbir
yenilik zaman, şərait və mə
kanlahesablaşmağaborcludur.
Sənədliteatrbizdəozamanhə
yatavəsiqəalabilərki,onaeh
tiyacolsun...”.
Teatrşünas, sənətşünaslıq

doktoru Vidadi Qafarlının fik
rincə, biz azərbaycanlı, şərqli
olaraqdahaçoxobrazlıdüşün
düyümüzdənbizdəbuformaelə
dəaktualdeyil.Sənədli teatrda
da bədiilik minimuma endiyin
dən, görünür, teatrımız buna o
qədərdəmeyiletmir:“Digərsə
bəb isəməkanməsələsidir.Bu
səbəbdəndirki,biznəinkidünya
teatrməkanınayetəriqədər in
teqrasiyaedəbilmirik.Bizdəbu
texnikada nümunələrə gəlincə,
əlbəttə, ilk növbədə, dramatur
giya, ədəbi material olmalıdır.

Ümumiyyətlə, sənətin sərhədi
yoxdur və bütün yeni formalar
sınaqdan keçirilə bilər. Yalnız
bundansonra tamaşaçı yaqə
bul edir, ya da yox. Tamaşaçı
isə yeniliyə maraqlı və meylli
dir. Söhbət tarixi reallıqların və
proseslərin səhnəyə gətirilmə
sindəngedirsə,buradaxüsusilə
diqqətliolmalıyıq.ÇünkiVətən,
torpaq mövzularında işləmək
xüsusi sənətkarlıq tələb edir.
Düzdür, yeni qəhrəmanlar ya
radılmalı, daha doğrusu, real
obrazlar səhnəyə gəlməlidir.
Ammaburadapatetika,ritorika,
publisistikatəhlükəliməqamlar
dır və yalnız bunu mükəmməl
bacaranlar müraciət etməlidir.
Baxın,sondövrlərbumövzuda
yaranan  əsərlərin, təəssüf ki,
əksəriyyətipublisistikadırvəona
görə də tamaşaçını cəlb etmir.
Prosesin iştirakçısı olan insan,
tamaşaçı,oxusuüçünşüarçılıq,
ritorikaonsuzdamaraqlı deyil.
Sənətinişihərşeyibədii,obrazlı
təqdimetməkdir...”.
Məsələyə fərqli rakursdan

baxan tədqiqatçı, teatrşünas,
ADMİUnunmüəllimiAygünSü
leymanova isə, ümumiyyətlə,
milli teatrımızın yeni teatr for
ma və üslublarına münasibət
dəxeyliçətinlikçəkdiyinideyir:
“Söhbətimizin əsas mövzusu
na gəlincə, biz öncə sənədli
teatrın mahiyyətindən başla
malıyıq.Deyəkki,bumövzuda
hansısa rejissor işləmək istədi.
Yaxşı,axımaterialıyoxdur.Sə
nədli teatr üçün əsər yazılmır.
Hərçəndbizim tarixi reallığımız
bumövzuda saysız nümunələr
üçünmaterialdır,mövzudur.

Ötən əsrin 20ci illərindən
dünyanın müxtəlif ölkələrində
fərqliformalardaözinkişafdöv
rünü yaşayan bu janr demək
olarki,hərgünyenibirformada
təzahür edir. Bu gün dünyada
mockumentary (psedvodoku
mental)kimisənədliteatrjanrı
daməşhurdur. Yəni dünya sə
nədliteatrdövrünüartıqçoxdan
təcrübədənkeçirdibvəonuye
nisiiləəvəzedib.
Azərbaycan teatrında bu janr

da tamaşa mənə məlum deyil..
Bilirsiniz, çox vaxt sənədli teatr
janrınıtarixijanriləsəhvsalırlar.
Tarixi tamaşalar dramaturqları
mız tərəfindən tarixi hadisələrin
mətnformadayazılıb,teatratəq
dimolunmasıiləbaşlayır.Sənədli
teatrisə,tambaşqabirüslubdur.
Özüdəbu,cəmiyyətin,tamaşaçı
qismininyox,onlarayeni forma
ları təqdimedən teatr təmsilçilə
rinin – dramaturqların, rejissor
ların istəyi ilə yaranmalıdır. Heç
birkommersiyamarağıolmadan,
mənəvi, ictimai istəkdən, tələb
dən doğmalıdır. Məsələn, Rusi
yadakı“Театр.doc”kimi...”.
Müsahiblərimin fikirlərindən

də göründüyü kimi, istənilən
yeni forma, üslub ilk olaraq
məhdudmühitdəyaranırvəza
manla özünə yaşamaq haqqı
qazanır. 20 Yanvar hadisələ
rindən sonuncu Vətən müha
ribəmizə qədər sənədli teatr
üçün saysız material, fakt var
və onlar daimmaraqla izlənilir.
Bunu ən azı sosial şəbəkələr
dəki (söhbət nümunəyə kütləvi
maraqdan gedirsə) qısa moni
torinqdən bilmək olar. Odur ki,
fakt və onların iştirakçıları nə
qədərki,tarixixronikayaçevril
məyib, onları teatr səhnəsində
görməkdaha yaxşı olardı.Axı,
sənəthələki,özemosionaltəsir
gücünüitirməyib...

Həmidə Nizamiqızı

Zamanın istədiyi “həyat oyunu”
Sənədli teatr bizdə niyə yoxdur və ona ehtiyac varmı?

Azərbaycan kinosunda maraqlı obrazlar 
yaratmış rusiyalı aktyor vəfat edib

Azərbaycankinosundadakifayətqədərtanınanrusiyalıakt
yor,RusiyaFederasiyasınınƏməkdarartistiRəsmiCəbrayılov
yanvarın22də,ömrünün90cıilindəvəfatedib.

Rəsmi (Ramzes) Xali
doviç Cəbrayılov 1932
ci il dekabrın 8də Da
ğıstan Respublikasının
Süleyman Stalski rayo
nunun Qasımkənd qə
səbəsində anadan olub.
Milliyyətcələzgidir.
MoskvadaDövlətTeatr

Sənəti İnstitutunda (Qİ
TİS) aktyorluq, daha
sonrarejissorluqüzrəali
təhsili alıb. 60cı illərdə

“Tacikfilm”dəikincirejissor,DağıstanRusDramTeatrında(Ma
haçkala)rejissor,DarginDramTeatrında(İzberbaş)başrejissor,
TulaVilayətDramTeatrındarejissorişləyib.
1964cü ildən Moskvada Taqanka Teatrının, 2002ci ildən

V.MayakovskiadınaMoskvaAkademikTeatrınınaktyoruolub.
Həmçinin70əyaxınfilmdəçəkilib.
Aktyorazərbaycanlı rejissorlarındadiqqətini cəlbedib, dəfə

lərlə “Azərbaycanfilm”ədəvətalıb. “1001ciqastrol” (Qaranəfəs
–1974,rejissorOqtayMirqasımov),“Deki,mənisevirsən!”(Rəs
mi–1977,Maqsudİbrahimbəyov),“İşgüzarsəfər”(Bayramov–
1982,Rasimİsmayılov),“Nizami”(zərgər–1982,EldarQuliyev),
“Bəyinoğurlanması”(Əhməddayı–1985,rejissorlarCeyhunMir
zəyev,VaqifMustafayev),“Almanklinikasınaşəxsisəfər”(Əbilov
–1988,Rasimİsmayılov),“Ölsəm...bağışla”(həkim–1989,Ra
simOcaqov)filmlərindəmaraqlıobrazlaryaradıb.

“Çağdaş teatr dövr və 
sənətlərin sintezi paradiqmasında”

AzərbaycanDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversitetində
(ADMİU)“Çağdaşteatrdövrvəsənətlərinsinteziparadiqma
sında”mövzusundatələbəelmikonfransıkeçiriləcək.

Universitetdən bildi
rilib ki, martın 4də ke
çiriləcək konfransa qa
tılmaq istəyən tələbələr
kağızdaçapolunmuşvə
kurs rəhbərləri tərəfin
dən imzalanmış məru
zələrini fevralın 25dən
gec olmayaraq ADMİU
nun Teatrşünaslıq ka
fedrasına təqdim etmə
lidirlər.

Hər il ənənəvi olaraqTeatr sənəti fakültəsininTeatrşünaslıq
kafedrasıtərəfindəntəşkiledilənvəəsasənIIIkurstələbələrinin
qatıldığıkonfransdabuildigərfakültəvəkurslardandatələbə
ləriniştirakıplanlaşdırılır.
Universitetin100illikyubileyimünasibətilə“ADMİU99+”layi

həsiçərçivəsindəkeçiriləcəkkonfransın“Çağdaşteatrdövrvə
sənətlərinsinteziparadiqmasında”mövzusunahəsredilməsin
dəməqsəd incəsənətinbütünsahələriüzrəmütəxəssislərha
zırlayanADMİUnundigərfakültələrindətəhsilalantələbələridə
vahid elmi problemətrafında düşünməyə vəmünasibət bildir
məyəcəlbetmək,fənlərarasıinteqrasiyayaçalışmaqdır.
Konfrans həmçinin elməmaraq göstərən tələbələrin həvəs

ləndirilməsinəvətədqiqatçılıqvərdişlərinəyiyələnməsinəvəsilə
olacaq.

XXəsrAzərbaycanədəbiyya
tındaözünəməxsusyeriolan
sənətkarlardanbiridəşair,
dramaturqvətərcüməçiAdil
Babayevdir.Özünəməxsus
deyimduyumtərziolanədi
binyaradıcılığıbugündəöz
təravətiniqoruyubsaxlayır.

Adil Qafar oğlu Babayev 28
yanvar 1925ci ildə Naxçıvan
şəhərində dünyaya göz açıb.
Atası30cuillərrepressiyasıza
manı “xalq düşməni” elan edi
lərək həbsolunur vəməhkəmə
hökmüçıxarılmadangüllələnir...
Adil1938ciildəşəhər1nömrəli
ortaməktəbinyeddincisinfinibi
tirir. Tifis şəhərM.F.Axundzadə
adına Azərbaycan orta məktə
bindətəhsilinidavametdirir.Orta
məktəbi bitirdikdən sonra Nax
çıvandakı “Şərq qapısı” qəzeti
redaksiyasında əmək fəaliyyəti
nəbaşlayır,korrektor,sonra isə
Ədəbiyyat və incəsənət şöbəsi
nin müdiri kimi çalışır. 1943cü
ildəA.S.PuşkinadınaikiillikTifis
Müəllimlər İnstitutunun Ədəbiy
yatfakültəsinəqəbulolunur.Ey
ni zamanda “SovetGürcüstanı”
qəzetindəfəaliyyətgöstərir.
Erkən çağlardan poeziyaya

maraqgöstərənAdilBabayevin
ilkşeiri1939cuildə“Gəncnəsil”
məcmuəsində və “Sovet Gür
cüstanı” qəzetində dərc edilir.
1941ciildədərcolunan“Sevinc”
şeirinəgörə “SovetGürcüstanı”
qəzeti redaksiyası müsabiqədə
2cimükafatalayiqgörülür.Ata
sını vaxtsız itirən şair düşüncə
ləri işığındaxəyaletdiyiatasına
ithafolunanşeirindəyazır:

Mən ata mı gör mə mi şəm 
 at be lin də,
Ata-ba ba oca ğın da, 
 dost elin də.
Si ma sı nı ya rat mı şam 
 xa ti rə lər qay na ğın dan.
Ne çə si nin hey rə tin dən, 
 ne çə si nin so ra ğın dan.
Anam na ğıl de yən za man, 
 göz lə ri mə atam gə lib.
Şeir ya zıb, söz qoş mu şam, 
 söz lə ri mə atam gə lib...

AdilBabayev1945ci ildəBa
kıya qayıdır. “Kommunist” qə
zetində ədəbi işçi kimi işə gö
türülür. 1947ci ildə “İnqilab və
mədəniyyət” jurnalına dəyişilir.
Burada bir neçə il Poeziya şö
bəsininmüdiri olur. 1950ci ildə
Azərbaycan Dövlət İncəsənət
İnstitutunun Teatrşünaslıq fakül
təsini bitirir.UzunmüddətAzər
baycan Dövlət Nəşriyyatında
(“Azərnəşr”)Bədii ədəbiyyat şö
bəsininredaktoruişləyir.1956cı
ildəisəindikiAzərbaycanElmlər
Akademiyası İncəsənətvəLayi
hə İnstitutunun aspiranturasına

qəbul olunur, araşdırmalar apa
rır. “M.Əzizbəyov adına teatr”,
“Şərəfiyol”monoqrafiyalarınıvə
ədəbiyyatşünaslıq,dramaturgiya
vəkinosənətiproblemlərinədair
məqalələryazır.O,eynizaman
da Azərbaycan Dövlət Akade
mikDramTeatrındaədəbihissə
müdiri,“Ədəbiyyatvəincəsənət”
qəzetindəTənqidşöbəsininmü
diri,məsulkatibvəbaşredakto
runmüavinivəzifələrindəçalışır.
1971ci ilin avqust ayındanöm
rünün sonunadək Azərbaycan
Yazıçılar İttifaqında bədii tərcü
məüzrəməsləhətçikimifəaliyyət
göstərir.
Qeyd edək ki, Adil Babayev

çoxşaxəliyaradıcılıqyolukeçib.
O, birbirindən maraqlı şeirlərlə
bərabər,draməsərləridəyazıb.
Müəllifin“Dağlarqızı”,“Yarımçıq
portret”, “Mənim məhəbbətim”,
“Qızgörüşətələsir”pyesləriteatr
səhnələrində tamaşaya qoyu
lub.Əsərləribirçoxxaricidiləvə
həmçinin keçmişSSRİ xalqları
nındillərinətərcüməolunub.
Adil Babayevin yaradıcılığı

na diqqət yetirdikcə onun po
etikdüşüncələriişığındamənə
vi aləmi aydınlaşır. Şairin şeir

kəhkəşanında sevincli, kədərli
günləri göz önünə gəlir. Hiss
edirsən ki, o, təbiət hadisələri
nətəsvirçimövqedənyanaşma
yıb. Hər açılan çiçəkdə, göyə
rənyarpaqdabirmənaaxtarıb.
Onun poetik dünyası Səməd
Vurğunun diqqətindən yayın
mayıb. Yazdığı “Çinar” şeirinə
yüksəkqiymətverərəkona“Mə
nimarzum”adlı şeir ithafedib.
“Şair,nə incədir rübabınsənin!
Uçurduqəlbimi çaldığıno saz!”
deyənXalqşairininbuşeiriAdil
Babayevin sınıq könlünə məl
həmolur,gözlərindəümid,inam
qığılcımıalovlandırır...
Təvazökarşairdünyadanköç

etdikdənsonrabir iziqalıbqal
mayacağından narahat olur və
yazır:

...Öm rüm Aya, Gü nə sir daş,
Ağa rır saç, ço xa lır yaş.
Bir cə kəl məm, bir cə sö züm
Ürək lər də qa lay dı kaş,
Mən dün ya da ol ma yan da...

Tərcüməçiliklə də məşğul
olanədibV.Şekspir,V.Vişnevs
ki,N.Dumbadzevəbaşqamüəl
lifərin əsərlərini dilimizə tərcü
mə edib. Onun tərcüməsində
V.Vinnikov və Y.Osnosun “Ağ
şanaküllə” ,SaoYuyyanın “Tu
fan”, Ş.Miloravanın “Tifis haq
qında mahnı”, N.Dumbadzenin
“Darıxma,ana”,M.Petrieskunun
“Ölümügörmüş insan”pyesləri
tamaşayaqoyulub.Ədibintarixi
mövzulardaqələməaldığı“Me
marınməhəbbəti”, “Qız qalası,
“Babəkdən sonra”, “Yanıqlı gü
lüşlər”, “Qartalqanadları”əsər
ləri oxucuların rəğbətini qaza
nıb.
AdilBabayev19avqust1977

ciildəuzunsürənağırxəstəlik
dənsonra52yaşındaBakışə
hərindədünyasınıdəyişib.

Vəfatındansonra şairin “Ümid
sərvləri”, “Mənim abidəm”, “Tə
zədən doğulur şair ölən gün”,
“Pyeslər”,“Atasorağında”,“Ana
mın bayramı”, “Fəsillər dəyişən
də”, “Yaşamağı bacarmıram” ki
tablarınəşrolunub.Müəllifin“Qız
görüşətələsir”pyesiMusiqiliKo
mediya Teatrında, “Ən xoşbəxt
adam” əsəri Sumqayıt Dövlət
DramTeatrındatamaşayaqoyu
lub. Sözlərinə yazılmış “Ayrılıq
olmasaydı” adlı musiqi albomu
Türkiyədəişıqüzügörüb.“Azər
baycantelefilm”dəşairinhəyatvə
yaradıcılığına həsr olunan “Ata
olsambelə,ataistərəm”adlıtam
metrajlısənədlifilmçəkilib.Bakı
vəGəncəşəhərlərindəadınakü
çəvar.Eyni zamandaNaxçıvan
MRUşaqKitabxanasıAdilBaba
yevinadınıdaşıyır.
ŞairinsözlərinəbəstəkarNə

riman Məmmədovun yazdı
ğı “Mən dünyada olmayanda”
mahnısı Xalq artistləri İslam
Rzayev, Məmmədbağır Bağır
zadə, Arif Babayev və Baba
Mirzəyevin ifasında səslənib,
maraqlaqarşılanıb.
Bundan əlavə, görkəmli bəs

təkarlarımız Səid Rüstəmov,
Şəfiqə Axundova, Süleyman
Ələsgərov, Tofiq Bakıxanov,
RamizMirişli,Sevdaİbrahimo
va,OqtayRəcəbov,ƏləkbərTa
ğıyev, FaiqSücəddinov,  Eldar
Mansurov, Mobil Babayev və
başqaları şairin sözlərinə 200
dənçoxmahnıbəstələyib.
Mirzəİbrahimov,MəmmədRa

him, Mehdi Hüseyn, Məmməd
Cəfər Cəfərov, Abbas Zamanov,
CəlalMəmmədov,KamalTalıbza
də, Yaşar Qarayev, Bəxtiyar Va
habzadəvəbaşqaelmadamları,
ədiblərAdilBabayevin yaradıcılı
ğınıyüksəkqiymətləndiriblər.

Savalan Fərəcov

“Təzədən doğulur şair ölən gün...”

Qarabağda erməni vandalizminə məruz qalmış epiqrafik abidələr
Beynəlxalq konfransda məruzə

ŞimaliMakedoniyanınOhridşəhərindəki
MüqəddəsApostolPavelUniversiteti,Şimali
MakedoniyaStratejiAraşdırmalarMərkəzi,
“Miras”MədəniİrsinÖyrənilməsinəKömək
İctimaiBirliyi(Azərbaycan),AdnanMende
resUniversiteti(Aydın,Türkiyə),Rusiyavə
ABŞınmüvafiqqurumlarınıntəşkilatçılığıilə
XBeynəlxalq“OhridVodiçi–2022”Konfransı
keçirilib.

Onlaynformatdagerçəkləşənkonfransmədə
ni irs,ətrafmühit, yaradıcıbirliklər, turizm,da
vamlıyerliregionalinkişafvəs.mövzularıəhatə
edib.Azərbaycan,ŞimaliMakedoniya,Türkiyə,

Bolqarıstan, Rusiya, Serbiya, ABŞ, Braziliya,
Yunanıstanvədigərölkələrdənalimlərin,tədqi
qatçılarınməruzələridinlənilib.
AMEAnınMilliAzərbaycanTarixiMuzeyiAr

xeologiyaelmifondşöbəsininelmiişçisi,dosent
HəbibəƏliyevakonfransda“Qarabağdaerməni
vandalizmininqurbanınaçevrilmişepiqrafikabi
dələr”mövzusundaməruzəsinitəqdimedib.
İngilisdilindətəqdimolunanməruzədəAzər

baycanərazilərininişğalaltındaolduğumüddət
dəxalqımızıntariximədəni irsinin,ocümlədən
epiqrafikabidələrindağıdılmasındansözaçılır,
bubarbarmünasibətinümumilikdədünyairsinə
qarşıyönələntəhdidolduğuvurğulanır.
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Ço xəsr lik keç mi şə və zən gin 

bə dii ənə nə lə rə ma lik 
olan Azər bay can mo nu-
men tal-de ko ra tiv rəng kar-

lı ğı ta ri xi özün də yük sək bə dii 
də yər lə ri nə gö rə za man sız lı-
ğa qo vuş muş çox say lı sə nət 
nü mu nə lə ri ni ya şat maq da-
dır. On la rın bi la va si tə ic ti mai, 
mül ki və sə na ye me mar lı ğı, 
elə cə də şə hər mü hi ti nin for-
ma laş ma sı ilə əla qə li ol ma sı, 
bü tün za man lar da in san la rın 
zöv qü nün for ma laş ma sı pro-
se sin də qü rur ve ri ci qay naq 
ki mi iş ti rak et mə si həm də 
mil li-mə nə vi də yə rə çev ril mə-
lə ri ni şərt lən dir miş dir.

Uzaq-ya xın keç miş də ya ra dıl-
maq la əc dad la rı mı zın gö zəl li yi 
duy maq hiss lə ri nin bə dii ifa də si 
ki mi qə bul olu nan bu nü mu nə-
lər mil li təs vi ri sə nət ta ri xi mi zin 
qiy mət li sə hi fə lə ri dir. Bu sə hi fə-
lə ri və rəq lə mək lə vur ğu la dı ğı mız 
zən gin bə dii-es te tik mə ziy yət lə-
rin özü nə məx sus lu ğu na əmin ol-
maq müm kün dür. 

Kaşılı divar pannoları
Müx tə lif ta ri xi mən bə lər də haq-

qın da söz açı lan, Şərq poezi ya-
sı nın ta nın mış nü ma yən də lə ri nin 
əsər lə rin də vəsf olu nan, mi niatür 
üs lub lu əsər lər də za ma nın da möv-
cud lu ğu təs diq lə nən mo nu men tal-
de ko ra tiv rəng kar lıq nü mu nə lə ri 
əc dad la rı mı zın bi zim gün lə rə gə lib 
çat mış mə nə viy yat ya di gar la rı ki mi 
əhə miy yət kəsb edir. 

Nax çı van da kı Mö mi nə xa tun 
və Yu sif Kü se yir oğ lu, Qa ra-
bağ lar tür bə lə ri, elə cə də Bər də 
tür bə si, Təb riz də ki Göy məs cid, 
Ma ra ğa da kı Qır mı zı gün bəz tür-
bə si və Şir van da kı Pir Hü seyn 
xa nə ga hın da ka şı lı de ko ra tiv bə-
zək lər, za ma nın da di var rəng kar-
lı ğı nın özü nə məx sus bə dii-tex-
ni ki va si tə lər lə ifa də si ol maq la, 
yük sək es te tik tu tu mu nu bu gün 
də qo ru yub sax la yan uni kal sə-
nət əsər lə ri dir. 

Əcə mi Nax çı va ni nin son ra lar 
sö zün əsl mə na sın da, onun “ta-
nın ma ni şa nı”na çev ri lə cək Yu sif 
Kü se yir oğ lu (1162) və Mö mi nə 
xa tın (1186) tür bə lə ri nin eks ter ye-
rin də mo nu men tal çı-rəs sam ki mi 
çı xış et mə si Azər bay can me mar lı-
ğın da bən zər siz sə hi fə nin açıl ma-
sı nı şərt lən dir miş dir. Bir an lı ğa hər 
iki ti ki li ni on la rın fa sa dı nı bə zə yən 
və bu can sız daş la rı can lan dı ran 
ka şı lı na xış lar sız tə səv vür et sək, 
me ma rın hə min tür bə lər də sər-
gi lə di yi sə nət kar lıq nü mu nə si nin 
uni kal lı ğı na əmin ol maq müm kün-
dür. Qə naəti miz cə, me mar lı ğı mı za 
rəng qa tan Əcə mi nin Yu sif Kü se yir 
oğ lu tür bə sin də sər gi lə nən za hi ri 
tər ti bat mo nox rom lu ğu nu Mö mi-
nə xa tın abi də sin də po lix rom luq la 
əvəz lə mə si də məq səd li şə kil də, 
bi rin ci nin güc lü (ki şi), ikin ci nin isə 
zə rif (qa dın) cin sin təm sil çi si ol ma-
sı ilə əla qə dar ola bi lər di...

Əcə mi Nax çı va ni ya ra dı cı lı ğın-
da tə za hü rü nü gör dü yü müz özü-
nə məx sus bə dii-de ko ra tiv tər ti bat 
va si tə si nin – kər pic-mo zaika ör-
tü yü nün ti ki li lə rə tət bi qi ni son ra lar 
elə Nax çı van da kı Qa ra bağ lar tür-
bə sin də (XII-XIII əsr lər) və Bər də 
tür bə sin də (XIV əsr) də mü şa hi də 
et mək müm kün dür. Hər iki ti ki li 
həm də kər pic-bə zək ya zı lar dan 
is ti fa də olun ma sı ilə diq qət çə kir. 

Or ta əsr lər me mar lı ğı mız da 
eks ter ye rin də və in ter ye rin də 
rəng li ka şı lar dan is ti fa də olun muş 
di gər abi də lər də möv cud dur. Be-
lə ti ki li lər dən bi ri XV əsr də Cə nu bi 
Azər bay can da – Təb riz şə hə rin də 
in şa edil miş Göy məs cid dir. 

Za ma nın da “İs la mın fi  ru zə si” 
ad lan dı rı lan əzə mət li məs ci din 
eks ter ye rin də ki nə fi s və ecaz kar 
ka şı bə zək lər onun da xi lin də ki 
bö yük sa lon da da öz da va mı nı 
tap dı ğın dan ti ki li çox duy ğu lan-
dı rı cı və ca zi bə dar gö rü nür. Məs-
ci din adın da kı “göy” sö zü də bu 
ka şı bə zək lə rin də göy rəng lə rin 
üs tün lük təş kil et mə si ilə bağ lı ol-
muş dur. 

Pir saat çay üzə rin də yer lə şən 
Pir Hü seyn xa nə ga hı (XIII-XIV 
əsr lər) ka şı lar dan bə zək ele men ti 
ki mi is ti fa də nin zən gin li yi du yu lan 
ən yax şı nü mu nə lə rin dən sa yı lır. 
25x25 sm öl çü yə ma lik olan dörd-
künc – üzə ri na xış lı və ya zı lı ka-
şı lar dan ya ra nan fri zin və in ter yer 
di va rı nın pa ne li ni təş kil edən ki çik 
sək kiz bu caq lı ul du zun, elə cə də 
xaç va rı his sə lə rin məc mu su olan 
bu bə zək lə rin ya rat dı ğı es te tik 
aura yad da qa lan dır.

Azər bay ca nın di gər di ni abi də-
lə rin də də ka şı lar dan is ti fa də yə 
rast gəl mək müm kün dür. Əcə mi 
ənə nə lə ri ni özün də da şı yan Göy 
Gün bənd tür bə si (1194), elə cə 
də Şeyx Sə fi  tür bə si (XIV-XVI 
əsr lər), Ol cay tu tür bə si (XIV əsr), 
Şeyx Xo ra san tür bə si (XVəsr) və 
s. ti ki li lər bu qə bil dən dir.

Sə fə vi döv rü nün mo nu men-
tal-de ko ra tiv rəng kar lı ğın dan 
da nı şan da ilk növ bə də Şeyx 
Sə fi əd din İs haq Ər də bi li nin 
komp lek si nə (Ər də bil) da xil 
olan ti ki li lə rin (XIV-XVII əsr lər) 
ka şı bə zək lə ri ya da dü şür. Bu 
komplek sin hər bir ti ki li si nin es-
te tik qay naq ki mi qə bu lun da on-
la rın ka şı lar dan tər tib olun muş 
pan no-de ko ru nun xü su si rol oy-
na ma sı da nıl maz dır. Bu ra da kı 
ti ki li lər həm də sa lon la rı nı bə-
zə yən, öz lü yün də də yər li de ko-
ra tiv-tət bi qi sə nət əsər lə ri olan 
qı zıl-gü müş dən ha zır lan mış əş-
ya la rı ilə məş hur dur. Vax ti lə bu 
zi ya rət ga hın məs ci di ni məş hur 
“Şeyx Sə fi ” xa lı sı (1539) bə zə yib.

Qu sar ra yo nu nun Həz rə kən-
din də ki Şeyx Cü neyd tür bə si nin 
(XVI əsr də in şa olun muş ti ki li də 
Şah İs ma yıl Sə fə vi nin ba ba sı dəfn 
olun muş dur) in te re rin də ki bə növ-
şə yi və fi  ru zə yi ka şı lar dan təş kil 
olun muş de kor da bə dii əhə miy-
yə tə ma lik tər ti bat lar dan dır.

Təb ri zin ya xın lı ğın da kı Sul ta-
niy yə kən din də ucal dı lan Ol cay-
tu tür bə si ni (XIV əsr) za ma nın da 
ka şı lı bə zək lə rin tət biq olun du ğu 
gö zəl sə nət kar lıq nü mu nə lə rin-
dən say maq olar. Biş miş kər pic-
dən ti kil miş sək ki züz lü tür bə nin 
(me mar Əli şah Təb ri zi) möh tə-
şəm li yin də həm onun fi  ru zə yi 
gün bə zi nin, həm də onun ta va-
nı nı bə zə yən nik bin ko lo rit li na-
xış-ka şı ör tü yü nün du yu la sı tə si ri 
ol muş dur, de sək, ya nıl ma rıq.

İs fa han da kı “Çe hil-sü tun” sa-
ra yın da qal maq da olan ka şı lı di-
var pan no su Sə fə vi lər döv rün də 
bu yön də ya ra dıl mış ma raq lı nü-
mu nə lər dən bi ri dir...

Divar rəsmləri
Mo nu men tal rəng kar lı ğın bi la-

va si tə bo ya lar la ger çək lə şən və 
me mar lıq la əla qə li olan la rı nın il kin 
nü mu nə lə ri za ma nın sərt sı naq-
la rın dan ke çib bi zim döv rə gə lib 
çat ma sa da, ar xeolo ji qa zın tı lar 
za ma nı üzə çı xa rıl mış di var rəsm-
lə ri nin fraq ment lə ri on la rın Qaf qaz 
Al ba ni ya sı in cə sə nə tin də (Min-
gə çe vir əra zi sin də Su da qı lan ad lı 
qə dim şə hər ye rin də ki di ni ti ki li) 
möv cud ol du ğun dan xə bər ve rir. 

Cə nu bi Azər bay can da kı Xər rə-
qan tür bə lə rin də (XI əsr) isə Or ta 
əsr lər mo nu men tal di var rəng kar lı-
ğı nın yad da qa lan nü mu nə lə ri qal-
maq da dır. Səl cuq la rın ən qüd rət li 
döv rün də ti ki lən bu ti ki li lə rin bi ri 
– Əbu Səid Bi car Səəd oğ lu nun 
tür bə sin də ki rəsm lər ma raq lı es te-
ti ka ya ma lik ol ma sı ilə se çi lir...

Or ta əsr lər Azər bay can in cə-
sə nə ti nin çi çək lən mə döv rü ki mi 
də yər lən di ri lən Sə fə vi lər za ma-
nın da mo nu men tal-de ko ra tiv di-
var rəng kar lı ğı nın özü nə məx sus 
bə dii-es te tik mə ziy yət lər lə zən gi-
ləş di yi da nıl maz dır. Hə min dövr-
də in şa olu nan sa ray la rın tər ti-
ba tı nın tər kib his sə si nə çev ri lən 
mi niatür üs lub lu di var rəsm lə ri-
nin mə na-məz mun tu tu mun da 
məişət səh nə lə ri nin və dö yüş lə-
rin təs vi ri ni gör mək müm kün dür. 
Av ro pa lı səy yah la rın ya zı la rın da 
bu təs vir lər haq qın da mə lu mat 
al maq müm kün dür.

Əla və edək ki, Av ro pa ilə iq-
ti sa di-si ya si-mə də ni əla qə lə rin 
ya ran ma sı, bir çox sa hə lər ki mi, 
təs vi ri və tət bi qi sə nə tə də tə sir 
gös tər miş dir. Mi niatür üs lu bu-
nun Qərb rəs sam lı ğın dan gəl mə 
realist-ger çək çi ənə nə lər lə qov-
şa ğın dan is ti fa də edən rəs sam-
lar mo nu men tal di var rəs sam lı ğı 
sa hə sin də də özü nə məx sus ad-
dım lar at ma ğa nail ol du lar. Bu nu 
da ha çox di var rəng kar lı ğı mı zın 
çi çək lən mə döv rü ki mi sə ciy yə-
lən di ri lən XVIII–XIX əs rin məş-
hur sa ray la rın da (Cə nu bi Azər-
bay can), İrə van, Şə ki, Şu şa, 
Or du bad və Qu ba şə hər lə rin də 
in şa olun muş müx tə lif funk si ya lı 
ti ki li lə rin də iz lə mək müm kün dür. 

Cə nu bi Azər bay can da kı XIX 
əs rə aid sa ray di var rəsm lə ri nin 
“Qa car üs lu bu”n da ya ra dıl ma sı nı 

tə bii say maq olar. Be lə ki, özün-
də yer li və Av ro pa bə dii ənə nə lə-
ri ni bir ləş di rən ye ni üs lub hə min 
dövr də təs vi ri və tət bi qi sə nət də 
apa rı cı ifa də va si tə si nə çev ril-
miş di. Dəb də bə li hə yat tər zi nə 
üs tün lük ve rən Fə tə li şah Qa ca-
rın (1797-1834) ha ki miy yə ti il lə-
rin də sa ray la rın da xi li gör kə mi-
ni da ha da zən gin ləş di rən di var 
rəsm lə ri nə mü ra ciət də bun dan 
irə li gəl miş di. “Qa car üs lu bu”n-
da müx tə lif möv zu lar da çə kil miş 
tab lo la rın dəb də bə li sa ray lar la 
ya na şı, hə min döv rün za də gan-
la rı nın ma li ka nə lə rin də, qəh və-
xa na la rın da və ha mam la rın da 
yer al ma sı da, ilk növ bə də bu üs-
lu bun tət biq dairə si nin təd ri cən 
ge niş lən mə sin dən, az qa la rəs-
mi ləş mə sin dən xə bər ve rir. 

Əla və edək ki, za ma nın da 
Azər bay can in cə sə nə ti nin şi-
mal lı-cə nub lu sə hi fə lə ri ni şə-
rəfl  ən di rən mo nu men tal sə nət 
nü mu nə lə ri nin ço xu bi zim döv rə 
gə lib çat ma mış dır. İn di nin özün-
də də Şə ki, Or du bad və Qu ba-
da kı me mar lıq ti ki li lə ri is tis na 
ol maq la, otuz ilə ya xın düş mən 
tap da ğın da ol muş əra zi lər də-
ki di gər di var rəsm lə ri nin ta le yi 
haq qın da ümid ve ri ci fi  kir söy-
lə mək müm kün de yil. Əgər za-
ma nın da Sər dar sa ra yı (İrə van) 
ki mi bir me mar lıq in ci si er mə ni 
vəh şi li yi nin qur ba nı olub sa, di-
gər abi də lər ba rə sin də bu gün 
ümid ve ri ci söz lər di lə gə tir mək 
çox çə tin dir... 

1762-ci il də (bə zi mən bə lər-
də 1797-ci il) Şə ki xan lı ğı nın 
əsa sı nı qo yan Ha cı Çə lə bi xa-
nın nə və si, “Müş taq” tə xəl lü sü 
ilə şeir lər ya zan Hü seyn xan 
tə rə fi n dən in şa et di ril miş Şə ki 
Xan sa ra yı həm di var rəsm lə ri, 
həm də on la rın işıq lan dı rıl ma-
sı nı tə min edən əl van şə bə kə-
lə ri ilə məş hur dur. Onu ilk də fə 
gö rən gör kəm li türk şairi Na zim 
Hik mə tin söy lə di yi “Əgər Azər-
bay ca nın baş qa qə dim ti ki li lə ri 
ol ma say dı, bir cə Şə ki Xan sa-
ra yı nı dün ya ya gös tər mək bəs 
edər di” söz lə rin də yük sək də-
yər lən dir mə bir mə na lı dır. 

Araş dır ma lar dan mə lum olur 
ki, Şə ki Xan sa ra yı nın de ko ra tiv 
di var rəsm lə ri ic ra ba xı mın dan 
üç döv rü əha tə edir: il kin – ti ki-
li nin müasi ri olan di var rəsm lə ri 
(XVIII əs rin so nu), XIX əs rin di-
var rəsm lə ri (əsa sən əs rin son la-
rı na aid olan bu di var rəsm lə ri nin 
ək sə riy yə ti ni Us ta Qəm bər iş lə-
miş dir) və ye ni – XX əs rin əv vəll-
rin də çə kil miş rəsm lə r. 

Sa ra yın da vam lı ola raq ye-
ni lə şən bə dii tər ti ba tın da, da ha 
də qiq de sək, mo nu men tal-de ko-
ra tiv rəng kar lı ğı nın ya ra dı cı la rı 
sı ra sın da qa ra bağ lı Us ta Qəm-
bər, onun qar da şı Sə fər, oğ lu Şü-
kür, şa ma xı lı Mir zə Cə fər, Əli qu-
lu, Qur ba nə li və b. ad la rı çə ki lir. 
Sa ra yın me ma rı nın Ab bas qu lu 
(bə zi mən bə lər də şi raz lı Zey na-
lab din) ol du ğu bil di ri lir. 

Şə ki Xan sa ra yı nın na xış ör tü-
yü nün və müx tə lif təs vir lə rin mə-
na-məz mun da şı yı cı lı ğı na gəl dik-
də isə, de ko run ya ran ma sın da 
dörd qrup na xı şın iş ti ra kı nı gör-
mək müm kün dür. Bun lar əsa sən 
hən də si və nə ba ti na xış lar, sü jet li 
və quş lar la əla qə li ifa də olun-
muş na xış lar dır. Bü tün lük də isə, 
sa ra yın tər ti ba tın da çox lu say da 
gül-ağac (la lə, qı zıl gül, ya sə mən, 
zan baq, nar, sərv, çi nar və s.) və 
hey van-quş (bül bül, to vuz, ma ral, 
cey ran, kək lik, gö yər çin, qır qo vul 
və s.) təs vir lə rin dən is ti fa də olun-
muş dur ki, bu da in ter ye rin de kor 
əl van lı ğı nı şərt lən dir miş dir. 

Şə ki Xan sa ra yın da kı sü jet li 
– in san təs vir li kom po zi si ya la rın 
mo nu men tal sə nə tin baş lı ca tə-
lə bi nə – me mar lıq la sin te zin əl də 
olun ma sı na mü va fi q iş lə nil mə si 
diq qət çə kən dir. Sa ra yın di var sət-
hin də en li ha şi yə ilə əha tə lən miş 
sü jet li kom po zi si ya lar da mü ha ri-
bə və ov mo tiv lə ri təs vir olun muş-
dur. Təd qi qat çı lar bu friz va rı kom-
po zi si ya la rın bi rin də İran-Os man lı 
mü ha ri bə lə rin dən səh nə lə rin əks 
olun du ğu qə naətin də dir lər. 

Ti ki li nin ümu mi de ko run da mü-
şa hi də olu nan şər ti-de ko ra tiv 
üs lu bu realist-ger çək çi sə nə tin 
bə dii prin sip lə ri ilə qo vuş dur maq-
la, müəl lifl  ər mi niatür üs lu bu ilə 
Qərb rəs sam lı ğı nın, da ha də qiq 
de sək, “Qa car üs lu bu” ilə anım 
ya ra dan vəh də ti ni əl də et miş lər. 
Bu ra da av ro pa lı rəs sa mın izi nə 
rast gə lin mə si isə bi na nın ta ri xin-
də ma raq lı fakt lar dan dır.  

Şə ki də ki Xan sa ra yı ilə ya-
şıd olan Şə ki xa nov la rın evi nin 
(XVIII əsr) di var rəsm lə rin də əl də 
olun muş mo nu men tal lı ğa rəğ-
mən de mək olar ki, bu ra da da 
sə nət lə rin sin te zi nin həl li prob le-
mi nə xü su si diq qət ye ti ril miş dir. 

Şə ki xa nov la rın evi nin əsas de-
ko ru sa yı lan sü jet li rəsm lər və 
or na ment li bə zək lər onun ikin ci 
mər tə bə si nin mər kə zi sa lo nun da 
yer lə şir. Fa sa dı əl van şə bə kə lər-
dən iba rət olan ti ki li nin baş dan-
ba şa bə zək lə rə bə lən mə si bu-
ra nın nik bin ov qat da şı yı cı lı ğı nı 
şərt lən dir miş dir. 

Ümu mi es te ti ka sın da Şərq və 
Qərb rəs sam lı ğı nın bə dii prin sip-
lə ri nin qov şa ğı du yu lan bu təs vir-
lər də biz bir ne çə Şərq poezi ya sı 
qəh rə man la rı nın ob raz la rı nı gö-
rü rük. Tax ça la rın bi rin də ki təs vir 
isə ilk növ bə də jan rı na gö rə diq-
qət çə kir. Bu ra da gö rün tü yə gə-
ti ri lən mey və və tə rə vəz lər dən 
iba rət na tür mort Azər bay can 
in cə sə nə ti üçün ilk ol du ğun dan 
təs vi rin əhə miy yə ti bö yük dür. 

Za ma nın da “Qaf qa zın kon ser-
va to riya sı” ki mi ta nı nan Şu şa da 
da XIX əsr mo nu men tal-de ko ra tiv 
rəng kar lı ğı nın in ki şa fı nın da şı yı cı-
sı olan mül ki xa rak ter li ti ki li lər möv-
cud dur. On la rın ara sın da Kə rim 
bəy Meh man da ro vun, Ha cı Məm-
mə do vun, İs gən dər Rüs tə mo vun, 
Mir Möh sün Nəv va bın və Sə fi  bə-
yo vun ev lə ri ni qeyd et mək olar. 

M.M.Nəv va bın və Sə fi  bə yo-
vun ev lə ri is tis na ol maq la, qa lan 
ti ki li lə rin di var bə zək lə ri ni Us-
ta Qəm bər Qa ra ba ği iş lə miş dir. 
Nəv va bın evin də özü tə rə fi n dən 
çə kil miş port ret təs vir lə rin dən 
fərq li ola raq, di gər mülk lə rin bə dii 
tər ti ba tın da fauna və fl o ra mo tiv-
lə rin dən ge niş is ti fa də olun muş-
dur. 

La hıc da (ya şa yış evi, XIX əsr), 
Qu ba da (”Şir li ha mam”, XIX əsr) 
və Or du bad da (Cü mə məs ci di, 
XVII-XVIII əsr lər) möv cud olan 
di var rəsm lə ri nin bə dii həl lin də 
də Azər bay can mo nu men tal-de-
ko ra tiv sə nə ti nin, o cüm lə dən 
Şə ki də ki di var rəsm lə ri nin es te-
ti ka sı nı ta mam la yan bə dii mə-
qam lar ki fa yət qə dər dir. 

Azər bay can mo nu men tal-de-
ko ra tiv rəng kar lı ğı nın gö zəl nü-
mu nə lə rin dən bi ri vax ti lə Qər bi 
Azər bay ca nın mər kə zi şə hə ri İrə-
van da (XVIII əsr) in şa olun muş 
Sər dar sa ra yın da (1914-cü il də 
daş nak lar tə rə fi n dən məhv edil-
miş dir) ol muş dur. Sa ra yın ge-
niş sa lo nu nu zə rif və şux ko lo rit li 
na xış lar, ta ri xi və əf sa nə vi sü jet li 
di var rəsm lə ri, elə cə də “Qa car 
üs lu bu”n da çə kil miş port ret lər bə-
zə yir di. Port ret lə rin ço xu nu (Fə tə li 
şah Qa car, Ab bas Mir zə, İrə van 
sər da rı Hə sən xan İrə van lı, Rüs-
təm-Zal) məş hur rəs sam M.Q.İrə-
va ni çək miş di. Sa ra yın güz gü lü 
sa lo nu da özü nün me mar lıq bi çi-
mi nə və bə dii tər ti ba tı na gö rə ki fa-
yət qə dər yad da qa lan idi.

Ye kun ola raq de mək olar ki, 
müx tə lif möv zu lu bu rəsm lə rin bu 
gün də ta ma şa çı zöv qü nə ca vab 
ver mə si nin kö kün də ilk növ bə də 
on lar da sə nət lə rin uğur lu sin te-
zi, təs vir lə rin ənə nə və müasir lik 
kon teks tin də həll olun ma sı du rur. 
Za ma nın axa rın da mo nu men tal 
rəng kar lı ğı mı zın ye ni bə dii key-
fi y yət lər lə zən gin ləş mə si isə həm 
də bu sa hə də baş ve rən ye ni lik-
lər lə bağ lı idi. Bu ba rə də növ bə ti 
ya zı da...

Ziyadxan Əliyev
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

Orta əsrlərin monumental-
dekorativ rəngkarlığı

Azərbaycan
26 yan var 1863 – Maarif çi alim, ədə biy yat şü nas və pub li sist Fi-

ri dun bəy Kö çər li (1863-1920) Şu şa da do ğu lub. Qo ri Müəl lim lər 
Se mi na ri ya sın da dərs de yib. Se mi na ri ya nın Azər bay can böl mə-
si nin Qa za xa kö çü rül mə sin dən son ra ona rəh bər lik edib. 1920-ci 
ilin ma yın da Gən cə də an ti so vet üs ya nı za ma nı gül lə lə nib.

26 yan var 1933 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar Mu sa Ab dul la oğ lu Mir-
zə yev (1933 – 29.1.2016) Ba kı da do ğu lub. Sim fo ni ya, sim fo nik or-
kestr üçün əsər lər, kan ta ta, vo kal sil si lə lə ri, mah nı la rın müəl li fi  dir. 
Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

26 yan var 1934 – Əmək dar rəs sam El çin Mux tar oğ lu As la nov 
(1934-2018) Ba kı da do ğu lub. Ki tab qra fi  ka sı ilə məş ğul olub, 
Aka de mik Dram Teat rın da ta ma şa la ra səh nə tər ti ba tı ve rib, “Nə-
si mi” bə dii fi l mi nin ge yim üz rə rəs sa mı olub.

26 yan var 2008 – Gör kəm li xa nən də, Xalq ar tis ti İs lam Tap dıq 
oğ lu Rza yev (11.11.1934 – 2008) və fat edib. Mu ğam Teat rı nın 
ya ra dı cı sı və 20 ilə ya xın bə dii rəh bə ri olub. 

27 yan var 1806 – Ya zı çı, mü tə fək kir İs ma yıl bəy Qut qa şın lı 
(1806-1869) keç miş Qut qa şın ma ha lın da (in di ki Qə bə lə ra yo nu) 
ana dan olub. Fran sız di lin də yaz dı ğı “Rə şid bəy və Səadət xa-
nım” po ves ti ilk Azər bay can nəsr əsə ri sa yı lır. Çar Ru si ya sı or du-
sun da qul luq edib, ge ne ral rüt bə si nə dək yük sə lib.

27 yan var 1906 – Gör kəm li ta rix çi Sa ra Aşur bəy li (1906 – 
17.7.2001) ana dan olub. Or ta əsr lər Azər bay can şə hər lə ri nin 
ta ri xi nə dair də yər li araş dır ma lar apa rıb, əsər lə ri in gi lis, fran sız 
dil lə rin də çap edi lib. Rəs sam lar İt ti fa qı nın üz vü olub, bo ya kar lıq 
əsər lə ri nin müəl li fi  dir.

27 yan var 1912 – Əmək dar me mar Fə rəc Sət tar oğ lu Fə rə cov 
(1912 – 7.9.1990) ana dan olub. 

27 yan var 1939 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, us tad saz ifa-
çı sı, aşıq Əda lət Məm mə də li oğ lu Nə si bov (1939 – 14.9.2017) 
Qa zax ra yo nun da do ğu lub. “Yed di oğul is tə rəm” fi l min də (aşıq) 
çə ki lib.

27 yan var 1939 – Ta nın mış akt ri sa Ofe li ya Rza qı zı Əf qan lı 
(Ofe li ya As lan; 1939 – 18.5.2010) ana dan olub. Mu si qi li Ko me-
di ya Teat rın da ça lı şıb. “Xoş bəxt lik qay ğı la rı”, “Yol əh va la tı” və s. 
fi lm lər də çə ki lib.

27 yan var 2014 – Mü ğən ni, Əmək dar ar tist Mə həb bət Al lah-
ver di oğ lu Ka zı mov (2.7.1953 – 2014) və fat edib. “Dan ul du zu” 
an samb lı nın so lis ti, “La çın” inst ru men tal an samb lı nın rəh bə ri olub.

28 yan var 1908 – Bəs tə kar, Azər bay ca nın Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Bo ris İsaako viç Zeyd man (1908-1981) Pe ter burq da ana-
dan olub. Ü.Ha cı bəy li nin də və ti ilə Ba kı ya gə lib, Döv lət Kon ser-
va to ri ya sın da dərs de yib (1940-60). Ba kı da “Mas ka rad”, “Ağıl-
dan bə la” ope ra la rı nı, “Qı zıl açar” ba le ti ni ya zıb. 

28 yan var 1925 – Şair, dra ma turq, tər cü mə çi, teatr şü nas Adil 
Qa far oğ lu Ba ba yev (1925 – 19.8.1977) Nax çı van da ana dan 
olub. “Dağ lar qı zı”, “Qız gö rü şə tə lə sir” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir.  

28 yan var 1980 – Azər bay can da te le ra dio dik tor luq mək tə bi nin 
ba ni lə rin dən bi ri, dik tor lar ara sın da res pub li ka nın ilk Əmək dar ar-
tis ti Ay dın Çin giz oğ lu Qa ra dağ lı (20.8.1929 – 1980) və fat edib.

28 yan var 1985 – SS Rİ Xalq ar tis ti, gör kəm li teatr re jis so ru, 
pe da qoq, sə nət şü nas lıq dok to ru, pro fes sor Meh di Əsə dul la oğ lu 
Məm mə dov (22.5.1918 – 1985) və fat edib. Aka de mik Ope ra və 
Ba let, Aka de mik Mil li Dram, Rus Dram teatr la rın da baş re jis sor 
iş lə yib.

28 yan var 2015 – Xalq şairi, dra ma turq Va qif Sə mə doğ lu (Va-
qif Sə məd oğ lu Və ki lov; 5.6.1939 – 2015) və fat edib. “Bəxt üzü-
yü”, “Yay da qar to pu oyu nu”, “Ge ne ra lın son əm ri” və s. pyes lə rin 
müəl li fi  dir. Mil li Məc li sin de pu ta tı (2000-2010) olub.

Dünya
26 yan var 1925 – Ame ri ka akt yo ru, re jis sor Pol Nyu man (Paul 

Leonard New man; 1925-2008) ana dan olub.

27 yan var 1756 – Da hi Avst ri ya bəs tə ka rı Volf qanq Ama dey 
Mot sart (Joan nes Chry sos to mus Wolf gang Theop hi lus Mo zart; 
1756 – 5.12.1791) Zals burq şə hə rin də do ğu lub. 6 yа şındаn 
mu si qi bəs tə lə mə yə bаşlа yıb. Almаn di lin də ilk оpеrа nın (“Hə-
rəmхаnаdаn qа çı rılmа”), müх tə lif аlət lər lə оrkеstr üçün 40-а yа-
хın əsə rin müəl li fi  dir.

27 yan var 1775 – Gör kəm li al man fi  lo so fu Frid rix Vil helm Yo-
zef fon Şel linq (Fried rich Wil helm Jo seph von Sc hel ling; 1775-
1854) ana dan olub. Əsər lə ri: “İn cə sə nət fəl sə fə si”, “Eti raf fəl sə-
fə si” və s.

27 yan var 1826 – Rus ya zı çı sı Mi xail Yevq ra fo viç Sal tı kov-
Şed rin (1826-1889) ana dan olub. Əsər lə ri: “Qubеr niyа оçеrk lə-
ri”, “Bir şə hə rin tа ri хi”, “Nə cib nitq lər”, “Həyа tın tə fər rüа tı” və s.

27 yan var 1832 – İn gi lis ya zı çı sı, fi  lo sof Luis Ke roll (Le wis 
Car roll – əsl adı Char les Lut wid ge Dodg son; 1832-1898) ana-
dan olub. Uşaq lar üçün əsər lə rin (“Ali sa Mö cü zə lər öl kə sin də” 
və s.) müəl li fi  dir.

28 yan var 1897 – Rus-so vet ya zı çı sı Va len tin Pet ro viç Ka ta-
yev (1897-1986) ana dan olub. “Tən ha yel kən ağa rır”, “Alay oğ lu” 
və s. əsər lə ri əsa sın da fi lm lər çə ki lib.

28 yan var 1912 – Ame ri ka rəs sa mı, abst rakt eksp res sioniz-
min ba ni si Pol Cek son Pol lak (Paul Jack son Pol lock; 1912-1956) 
ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

26–28 yanvarXatirə təqvimi
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
234 il əv vəl...

26 yan var 1788-ci il də Avst ra li ya Bö yük Bri ta ni ya im pe ri ya sı
nın nə za rə ti nə ke çib. İn gi lis Ar tur Fi lip pin baş çı lı ğı ilə ilk ko lo nist
lər dəs tə si “ya şıl ma te ri kə” gə lib. Bri ta ni ya nın da xi li iş lər na zi ri 
Lord Sid ne yin adı ilə ye ni şə hə rin əsa sı qo yu lub. Avst ra li ya bu 
gün də for mal ola raq Bri ta ni ya Kral lı ğı na ta be dir və Bri ta ni ya Bir
li yi nin üz vü dür. 26 yan var Avst ra li ya da mil li bay ram – “Avst ra li ya 
gü nü” ki mi qeyd edi lir. 

194 il əv vəl...
28 yan var 1828-ci il də Çar Ru si ya sı nın qo şun la rı İran la mü ha

ri bə (18261828) ge di şin də Cə nu bi Azər bay ca nın Ur mi ya şə hə ri ni 
iş ğal edib lər. Bu nun ar dın ca ge ne ral İvan Pas ke vi çin baş çı lıq et
di yi qo şun Ər də bi li də ələ ke çi rib. Fev ra lın 10da İran Ru si ya ilə 
təs lim çi sülh (Türk mən çay mü qa vi lə si) im za la ma ğa məc bur olub.

118 il əv vəl... 
27 yan var 1904-cü il də Ru si yaYa po ni ya mü ha ri bə si baş la

nıb. İki il sü rən mü ha ri bə də Ru si ya məğ lub olub və Uzaq Şərq
də ki st ra te ji PortAr tur li ma nı nı iti rib. 

102 il əv vəl...  
28 yan var 1920-ci il də 

Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li si 
(TBMM) Os man lı döv lə ti tə
rə fin dən im za lan mış bü tün 
təs lim çi sa ziş lə rin, o cüm
lə dən Tür ki yə tor paq la rı nın 
par ça lan ma sı nı ön gö rən 
1919cu ilin Sevr mü qa vi lə
si nin qüv və dən düş dü yü nü 
bə yan edib. TBMMdə qə bul olun muş bə yan na mə də Tür ki yə nin 
əra zi bü töv lü yü nün to xu nul maz lı ğı təs bit edi lib. 

88 il əv vəl...  
26 yan var 1934-cü il də SS Rİ ta ri xin də küt lə vi rep res si ya ya 

start ve ri lib. Kom mu nist Par ti ya sı nın XVII qu rul ta yın da (“qa lib
lə rin qu rul ta yı”) Sta lin tə rə fin dən an ti so vet qüv və lə rə qar şı to tal 
rep res si ya nın kon sep si ya sı bə yan edi lib. Onun ilk qur ban la rı elə 
qu rul tay iş ti rak çı la rı ol du lar. 1934cü ilin so nun da par ti ya li der lə
rin dən Ser gey Ki rov ara dan gö tü rül dü. Son ra kı il lər də ümu mi lik
də XVII qu rul ta yın 1966 iş ti rak çı sın dan 1108i gül lə lən miş di. 

72 il əv vəl...  
26 yan var 1950-ci il də Bri ta ni ya nın müs təm lə kə si Hin dis tan 

müs tə qil li yi ni elan edib. Hin dis tan iki əs rə ya xın in gi lis müs təm
lə kə si olub. Müs tə qil lik dən 15 il son ra hind di li öl kə də rəs mi döv
lət di li elan olun du. Bu nun la be lə, Hin dis tan da in gi lis di li də ikin ci 
döv lət di li sta tu sun da dır. 

63 il əv vəl...   
27 yan var 1959-cu il də Sov.İKPnin 21ci (növ bə dən kə nar) qu

rul ta yı ke çi ri lib. N.Xruş şov SS Rİdə so sializ min qə lə bə çal dı ğı nı və 
kom mu niz mə doğ ru yo lun baş lan dı ğı nı bə yan edib. Xruş şo vun və
di nə gö rə, 1980ci il lər də SS Rİdə kom mu nizm bər qə rar ol ma lı idi. 

36 il əv vəl...   
28 yan var 1986-cı il də Bir

ləş miş Ştat lar kos mik təd qi
qat lar sa hə sin də bö yük fa ciə 
ilə üz lə şib. “Çe len cer” kos mik 
gə mi si (çox də fə li is ti fa də olu
nan) start dan son ra 73cü 
sa ni yə də part la yıb. Gə mi də ki 
7 kos mo nav tın ölü mü Ame ri
ka üçün şok ol du. 2003cü il 
fev ra lın 1də Ame ri ka ikin ci be lə şok ya şa dı: “Co lum bia” şatt lı nın 
part la ma sı nə ti cə sin də ye nə 7 kos mo navt hə lak ol du.

35 il əv vəl...   
27 yan var 1987-ci il də Mosk va da Sov.İKP MKnın ple nu mu ye

ni dən qur ma si ya sə ti haq qın da qə rar qə bul edib. Mi xail Qor ba ço
vun ye ni dən qur ma sı 4 il dən son ra SS Rİnin sü qu tu ilə ye kun laş dı.

30 il əv vəl...   
28 yan var 1992-ci il də Qa ra bağ mü ha ri bə si ge di şin də er mə ni 

si lah lı qüv və lə ri Azər bay ca nın dinc əha li si nə qar şı növ bə ti ter
ror ak tı nı hə ya ta ke çi rib lər. Ağ damŞu şa marş ru tu ilə uçan “Mİ8” 
sər ni şin ver tol yo tu Xan kən di dən atıl mış ra ket lə vu ru lub. Ver tol
yot da kı 44 nə fə rin ha mı sı hə lak olub. Bu, dün ya aviasi ya ta ri xin
də mül ki ver tol yot da ən bö yük it ki sa yı lır.
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MƏDƏNİYYƏT

AzərbaycanrejissoruHilalBayda
rovun“Xurmalaryetişəndə”filmi
yanvarın29daLondondanümayiş
olunacaq.

Re jis so run “Ka tex” tri lo gi ya sı na da xil olan 
sə nəd li ek ran əsə ri 2019cu il də 25ci Sa
ra ye vo Film Fes ti va lın da və “Nyon Vi sions 

du Reel” Film Fes ti va lın da (İs veç rə) mü ka
fat la ra la yiq gö rü lüb, həm çi nin 2020ci il də 
Mi si rin İs mailiy yə şə hə rin də ke çi ri lən 22ci 
Bey nəl xalq Sə nəd li və Qı sa met raj lı Film lər 
Fes ti va lı nın “Ən yax şı sə nəd li film” no mi na
si ya sın da mü ka fat qa za nıb. Müəl li fin bu sil
si lə dən “Ana və oğul” fil mi “İD FA2019” (Ni
der land) fes ti va lın da nü ma yiş olu nub.

Hi lal Bay da rov 1987ci il də Ba kı da do ğu
lub. Or ta mək təb də oxu yar kən iki də fə ri ya
ziy yat üz rə res pub li ka olim piada sı nın qa li bi 
olub. 2011ci il də Bey nəl xalq İn for ma ti ka 
Olim piada sın da Azər bay can ko man da sı
na rəh bər lik edib. Kom pü ter elm lə ri üz rə ali 
təh sil al dıq dan son ra Bos ni ya və Her se qo vi
na nın Sa ra ye vo şə hə rin də Film Aka de mi ya

sın da oxu yub, məş hur ma car re jis so ru Be la 
Tar rın tə lə bə si olub.

Re jis so run de büt fil mi – “Ad sız yük sək lik
lər” 2018ci il də Mon real Film Fes ti va lın da 
(Ka na da) iş ti rak edib. 

Hi lal Bay da rov Av ro pa nın üç ən nü fuz lu 
(Kann və Ber lin fes ti val la rı ilə ya na şı) ki no fo
ru mun dan olan Ve ne si ya Film Fes ti va lı na də
vət al mış ilk azər bay can lı re jis sor dur. Onun 
“Sə pə lən miş ölüm lər ara sın da” (“İn Bet ween 
Dying”) bə dii fil mi  2020ci ilin sent yab rın da 
77ci Ve ne si ya Film Fes ti va lın da nü ma yiş 
olu nub. Ki no re jis so run “Dur na çı ra ğı” fil mi 
isə 2021ci ilin no yab rın da 34cü To kio Bey
nəl xalq Film Fes ti va lı nın “İn cə sə nə tə töh fə yə 
gö rə” xü su si mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

“XURMALARYETİŞƏNDƏ”

Hilal Baydarovun filmi Londonda

Ölkəmiz “FİTUR-2022” turizm sərgisində təmsil olunub

Yanvarın19dan23dək
İspaniyanınpaytaxtı
Madriddəkeçirilmiş42ci
Beynəlxalq“FİTUR2022”

turizmsərgisindəAzərbay
candatəmsilolunub.Dünya
turizmsənayesininənböyük
tədbirisayılanFITURsərgisin
də107ölkədən7minəyaxın
şirkətiştirakedib.

Qeyd edək ki, Ber lin (İTB) və 
Lon don (WTM) sər gi lə rin dən 
fərq li ola raq Mad rid sər gi si 2020
2021ci il lər də CO VİD19 pan de
mi ya sı sə bə bin dən ləğv edil mə
miş və adi re jim də ke çi ril miş di.

“Fİ TUR2022” tu rizm sər gi si 
pan de mi ya dan əv vəl ki miq ya sı 
ilə diq qət çə kib. Bu, pan de mi ya lı 
iki il dən son ra bey nəl xalq tu riz min 

bər pa olu na ca ğı na nik bin lik ya ra
dıb. Rə qəm sal dün ya ilə əya ni ün
siy yə ti əla qə lən di rən hib rid mo del 
sa yə sin də Fi tur Lİ VE con nect plat

for ma sı 33 min dən çox is ti fa də çi yə 
xid mət et mək im ka nı ya ra dıb. 

Sər gi də Döv lət Tu rizm Agent
li yi nin və Azər bay ca nın İs pa ni

ya da kı Sə fir li yi nin təş ki la ti dəs
tə yi ilə qu ru lan mil li sten di miz də 
2022ci ilin “Şu şa İli” elan edil
mə si ilə əla qə dar öl kə mi zin mə
də niy yət pay tax tı nın təq di ma tı
na xü su si yer ve ri lib.

Öl kə mi zin tu rizm bren di bu də
fə də “Azər bay can – ye ni ba xış la 
nə zər sal” şüarı ilə təq dim edi lib. 
Bu, La tın Ame ri ka sın dan olan tu
rist lə rin zən gin ta ri xi, mə də niy yə
ti, mil li mət bə xi və qo naq pər vər li yi 
ilə se çi lən öl kə miz ba rə də tə səv
vür lə ri ni ye ni lə mək im ka nı ve rib.

Sər gi də Azər bay ca nın tu rizm 
po ten sialı nı əks et di rən stend 
in gi lis və is pan dil lə rin də ma te
rial lar la tə min edi lib. Təd bir çər
çi və sin də İs pa ni ya nın və di gər 
öl kə lə rin tu rizm şir kət lə ri ilə iş
gü zar gö rüş lər ke çi ri lib.

BOLŞOYTEATR

250 illik yubileyi qeyd ediləcək
Rusiyanınvədünyanınənməş
huroperasəhnələrindənbiri
–RusiyaDövlətAkademikBöyük
Teatrının(BolşoyTeatr)250illiyi
təntənəiləqeydolunacaq.

Ru si ya Pre zi den ti Vla di mir Pu tin 
2026cı il də Bol şoy Teat rın 250 il
lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da 
fər man im za la yıb. Sə nə də əsa sən, 
20222026cı il lər də Bol şoy Teat rın 
250 il lik yu bi le yi nə həsr olun muş 
təd bir lə rin ke çi ril mə si qə ra ra alı nıb.

Qeyd edək ki, Mosk va şə hə rin də  
Bol şoy Teat rın əsa sı 1776cı il də 
qo yu lub. Sə nət oca ğı İm pe rat ri çə 

II Ye ka te ri na nın gös tə ri şi əsa sın da 
ya ra dı lıb. 1918ci il dən teat ra aka
de mik sta tu su ve ri lib.

“YEVGENİONEGİN”İNİLKNƏŞRİ

Hərracda 12700 dollara satılıb
BöyükrusşairiAleksandrPuşkinin
ənməşhurəsəri–“YevgeniOne
gin”mənzumromanının1833cü
ildəişıqüzügörənilknəşri1mil
yonrubla(təxminən12700dollar)
satılıb.Bubarədə“Litfond”hərrac
eviməlumatyayıb.

“Yev  ge  ni One  gin” 1833cü ilin 
mar  tın  da SanktPe  ter  burq da  Alek 
sandr Smir  di  nin mət  bəəsin  də təx 
mi  nən 2000 nüs  xə ti  raj  la (də  qiq sa  yı 
mə  lum de  yil) çap olu  nub və hə  min 
vaxt na  şi  rin ki  tab ma  ğa  za  sın  da 12 

rub  la sa  tı  lıb. Bu gün ki  ta  bın yax  şı 
və  ziy  yət  də qa  lan nüs  xə  lə  ri, de  mək 
olar ki, ta  pıl  mır.

“Lit  fond” hər  rac evi Vla  di  mir Ma 
ya  kovs  ki  nin li  toq  ra  fi  ya ilə iş  lən  miş 
1913cü ilin “Mən!” ki  ta  bı  nı da sa 
tı  şa çı  xa  rıb. Lo  tun il  kin qiy  mə  ti 500 
min rubl tə  yin olun  sa da, ki  tab 700 
mi  nə sa  tı  lıb. Mi  xail Ler  mon  to  vun 
“Şey  tan” poema  sı  nın 1837ci ilə aid 
il  kin əl  yaz  ma  sı 250 min rub  la də  yər 
lən  di  ri  lib. An  na Ax  ma  to  va  nın 1963
cü il  də İosif Brods  ki  yə yaz  dı  ğı mək 
tub isə 190 min rub  la sa  tı  lıb. 

Xronoqraf

YERDƏN1,5MİLYONKMMƏSAFƏDƏ

“James Webb” mənzil başına çatıb
Birayəvvəlkosmosaburaxılan“JamesWebb”telesko
putəyinatnöqtəsinəçatıb.ABŞınAerokosmikAgent
liyi–NASAnınməlumatınagörə,hazırdacihazYer
kürəsindən1,5milyonkmməsafədəözorbitinəyerləşib.
Burakainatınuzaqnöqtələrinimüşahidəetməküçünən
əlverişliməkandır.6,5metrdiametrligüzgüsünüaçan
teleskopdanilkfotolarınyaydaalınmasıgözlənilir.

NA SA, Av ro pa 
Kos mik Agent li yi 
və Ka na da Kos mik 
Agent li yi nin bir gə la
yi hə si olan “Ja mes 
Webb” te les ko pu 
2021ci il de kab rın 
25də kos mo sa gön
də ri lib. La yi hə yə 10 
mil yard dol lar dan 
çox və sait xərc lə nib. 

“Ja mes Webb” te les ko pu otuz ilə ya xın fəaliy yət də olan 
məş hur “Hubb le” te les ko pu nun da vam çı sı dır. Ye ni te les
kop Gü nəş sis te min də ki ob yekt lə rin mü şa hi də olun ma sın
dan tut muş kainat da müm kün hə yat iz lə ri nin ax ta rı şı na ki mi 
müx tə lif tap şı rıq la rın ye ri nə ye ti ril mə si üçün nə zər də tu tu lub. 
O, “Hubb le” te les ko pu nun mü şa hi də et miş ol du ğu ob yekt
lər dən 10100 də fə da ha zəif işıq lı ob yekt lə ri gö rə bi lə cək.

Ame ri kan ast ro no mu Ed vin Hubb le nin şə rə fi nə ad lan dı
rı lan və 24 ap rel 1990cı il də kos mo sa gön də ri lən, “Hubb
le” te les ko pu Gü nəş sis te mi nin, ek zop la net lə rin, ul duz lar 
və ne bu la la rın, qa lak ti ka la rın və ən nə ha yət, bü töv lük də 
kaina tın öy rə nil mə sin də mü hüm töh fə lər ve rib. 19611968
ci il lər də NA SAya rəh bər lik et miş, ABŞın ilk in san lı kos
mik uçuş la rı və Aya ilk in sa nın en mə si ki mi proq ram la rı hə
ya ta ke çir miş Ja mes Ed vin Vebbin adı nı da şı yan te les kop 
bu işi da vam et di rə cək.

Cavid

Aktau şəhərindəki universitetdə 
Azərbaycan mərkəzi

QazaxıstanınAktauşəhərindəŞ.YesenovadınaXəzərDövlət
TexnologiyavəMühəndislikUniversitetindəAzərbaycanmərkə
zininaçılışmərasimikeçirilib.

Təd bir də uni ver si te tin rek to ru Be rik Ax me tov, Azər bay ca nın Ak
tauda kı baş kon su lu El mar Məm mə dov, Man gis tau Vi la yə ti nin İn
ves ti si ya və Tu rizm De par ta men ti nin rəh bə ri Ve ne ra Mus ta pa ye
va, Azər bay can Et no mə də ni Bir li yi nin səd ri Şəm səd din Hü sey nov 
və baş qa qo naq lar iş ti rak edib lər.

Mər kəz uni ver si tet də təh sil alan tə lə bə lər ara sın da Azər bay ca
nın mə də niy yə ti və ta ri xi, adətənə nə lə ri, ha be lə di li nin ta nı dıl ma sı 
və təb li ği üçün im kan ya ra da caq.

Uni ver si te tin Bey nəl xalq mü na si bət lər ka fed ra sı nın baş müəl li
mi, soy da şı mız İl kin Oru cov mər kə zin di rek to ru tə yin edi lib.

Təd bir çər çi və sin də uni ver si tet ilə Azər bay ca nın Ak tauda kı Baş 
Kon sul lu ğu ara sın da əmək daş lıq mü qa vi lə si im za la nıb.

Uni ver si tet də Azər bay can mər kə zin dən əla və, İran mər kə zi var 
və Tür ki yə mər kə zi nin də açıl ma sı plan laş dı rı lır.

Türkiyə kinosunun bir gündə iki itkisi
MəşhurtürkiyəliaktrisaFatmaGirikyanvarın24də,79yaşında
dünyasınıdəyişib.Aktrisabirmüddətəvvəlxəstəxanayayerləş
dirilmiş,beyinəməliyyatıolunmuşdu.OnunCOVİD19labağlı
yarananağırlaşmadanvəfatetdiyibildirilib.

Fat ma Gi rik 12 de kabr 1942
ci il də İs tan bul da ana dan olub. 
İlk də fə 1957ci il də “Lə kə” fil
min də baş rol da çə ki lib. Ümu
mi lik də 200dək film də rol alıb. 

Tür ki yə nin 60cı il lər dən baş
la ya raq “Ya şıl cam” ki no su nun 
(İs tan bul da Ye şil çam kü çə si – 
80ci il lə rə dək türk film şir kət lə
rin ofis lə ri nin yer ləş di yi mə kan) 
ən ün lü si ma la rın dan bi ri olan 
akt ri sa hə ya tı nın son döv rün də 
Muğ la vi la yə ti nin Bod rum şə hə rin də ki evin də ya şa yır dı. O, və siy yə
ti nə uy ğun ola raq Bod rum da, 2015ci il də dün ya sı nı də yiş miş hə yat 
yol da şı nın ya nın da dəfn olu nub.

***
Yan va rın 24də Tür ki yə nin 

da ha bir ta nın mış akt yo ru Ay
berk Pek can da və fat edib. Akt
yor uzun sü rən xəs tə lik dən (ağ
ci yər xər çən gi) son ra, öm rü nün 
52ci ilin də dün ya sı nı də yi şib.

Ay berk Pek can 1970ci il də 
Mer sin də ana dan olub. “İh la
mur lar al tın da”, “Yap rak dö kü
mü”, “Kurt lar va di si” və “Ke şan lı 
Ali des ta nı”, “Di ri liş Er tuğ rul” ki
mi se rial lar da oy na yıb. 2012ci 
il də “Aşk ve dev rim” fil min də ki ro lu na gö rə 23cü An ka ra Bey nəl xalq 
Film Fes ti va lın da mü ka fa ta la yiq gö rü lüb.
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