
Xə bər ver di yi miz ki mi, Hey dər Əli yev Fon-
du, Mə də niy yət Na zir li yi və Şu şa Şə hə ri 
Döv lət Qo ru ğu nun təş ki lat çı lı ğı ilə 12-14 
may ta ri xin də Şu şa da V “Xa rı bül bül” Bey-
nəl xalq Folk lor Fes ti va lı ke çi ril di. 

Mu si qi və rəqs bay ra mı üç gün ər zin də 
rən ga rəng kon sert lə ri ilə mə də niy yət pay-
tax tı mı za təş rif bu yur muş çox say lı qo naq la-
rı, elə cə də Şu şa nın ecaz kar tə bii səh nə sin-
dən dün ya ya ya yı lan proq ra mı te le vi zi ya və 
so sial şə bə kə lər va si tə si lə iz lə yən hər kə si 
seh ri nə sal dı. 

Fes ti va lın ma yın 14-də Cı dır dü zün də qu-
rul muş bö yük səh nə də təq dim edi lən ye kun 
kon ser ti isə mu si qi, ritm və rəq sin möh tə-
şəm bir sə nət şö lə ni ol du. Ta ma şa çı lar ara-
sın da mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov, öl-
kə mi zin Ru si ya da kı sə fi  ri, Xalq ar tis ti Po lad 
Bül büloğ lu, ta nın mış mə də niy yət və in cə sə-
nət xa dim lə ri, di gər qo naq lar var dı. 

Kon sert də Azər bay can Döv lət Rəqs An-
samb lı, An ka ra Türk Dün ya sı Mu si qi və Xalq 
Rəqs lə ri An samb lı və Gür cüs ta nın “Me li tas si” 
folk lor rəqs an samb lı nın çı xış la rı din lə nil di.

Azər bay can Döv lət Rəqs An samb lı 1970-
ci il də ya ra dı lıb. Kol lek ti vin əsa sı nı qo yan-
lar dan bi ri də gör kəm li rəq qas və xo reoq raf, 
Xalq ar tis ti Əli ba ba Ab dul la yev olub. Azər-
bay can in cə sə nə ti nin bən zər siz xo reoq ra fi k 
ənə nə lə ri ni, folk lo ru mu zu, mil li rəqs lə ri mi zin 
gö zəl li yi ni və zə rifl  i yi ni nü ma yiş et di rən kol-
lek tiv ey ni za man da rəqs sə nə ti mi zi on lar la 
öl kə də uğur la təm sil edib.

An ka ra Türk Dün ya sı Mu si qi və Xalq Rəqs-
lə ri An samb lı Tür ki yə nin mə də ni və folk lor 
də yər lə ri ni ya şat maq və ta nıt maq məq sə di lə 

1975-ci il də ya ra dı lıb. Kol lek tiv öl kə xa ri cin də 
və da xi lin də çox say lı kon sert lər ve rib. Kol lek-
tiv sə ciy yə vi türk xalq rəqs lə ri ni özü nə məx sus 
şə kil də təq dim edir və re per tuarın da öl kə nin 
fərq li böl gə lə ri nin rəqs lə ri yer alır. An sambl 60 
öl kə də iki min dən çox kon sert lə türk mil li rəqs-
lə ri ni yük sək sə viy yə də təq dim edib.

Gür cüs ta nın “Me li tas si” folk lor rəqs an-
samb lı isə nis bə tən gənc kol lek tiv dir. 2004-
cü il də ya ra dı lan an sambl Gür cüs tan la ya-
na şı xa ri ci öl kə lər də də uğur lar qa za nıb. 
An samb lın tər ki bi 2019-cu il də pe şə kar rəq-
qas, mü ğən ni və mu si qi çi lər lə ge niş lən di ri lib.

Proq ram da Azər bay can Döv lət Rəqs An-
samb lı “Mə nim Azər bay ca nım”, “Qa val la 

rəqs”, “Şə lə qoy”, “Toy”, “Qa za xı”, “Ba har”, 
“Qay ta ğı”, Türk Dün ya sı Mu si qi və Xalq 
Rəqs lə ri An samb lı “Van yö rə si”, “Zey bek 
so lo”, “Trab zon yö rə si”, gür cü kol lek ti vi isə 
“Xo ru mi”, “Kar tu li”, “Ac ha ru li”, “Jeira ni”, 
“Sva nu ri”, “Ka rac ho ge li”, “Kin tauri”, “Sa-
maia” və “Kaz be gu ri” rəqs lə ri ilə səh nə də 
mə ha rət lə ri ni gös tər di. Hər üç kol lek ti vin çı-
xış la rı sü rək li al qış lar la qar şı lan dı.

Kon sert proq ra mın dan son ra fes ti val iş-
ti rak çı la rı nın ta ma şa çı lar la bir lik də Cı dır 
dü zün də ge niş bir ha lay çə kib yal lı get-
mə si isə ger çək dən seyr edil mə li mən zə rə 
idi...

davamı səh. 3-də
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Rauf Hacıyevin 
doğum günündə 
məzarı
ziyarət olunub

səh. 3

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və
İrsi Fondu ilə Mədəniyyət Nazirliyi arasında 

əməkdaşlıq müzakirə olunub

səh. 2

Bakı Uşaq və 
Gənclər Teatrı
20 yaşını
qeyd edib

səh. 3

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

“Mədəni gənclik” Rus Dram Teatrında
Xə bər ver di yi miz 
ki mi, Mə də niy yət 
Na zir li yi tə rə fin dən 
“Mə də ni gənc lik” 
ad lı ye ni la yi hə 
hə ya ta ke çi ri lir. 
La yi hə çər çi və sin-
də ma yın 12-də 
S.Vur ğun adı na 
Azər bay can Döv-
lət Aka de mik Rus 
Dram Teat rın da 
M.F.Axun za də nin “Müs yö Jor dan və dər viş Məs tə li şah” ta ma-
şa sı nü ma yiş et di ril di.

Ta ma şa dan ön cə çı xış edən na zir li yin İn cə sə nət və qey ri-mad-
di mə də ni irs şö bə si Teatr sek to ru nun mü di ri Kö nül Cə fə ro va la-
yi hə haq qın da mə lu mat ver di. Qeyd et di ki, məq səd gənc lə rin 
in cə sə nə tə ma ra ğı nın ar tı rıl ma sı, on la rın öl kə nin mə də ni pro ses-
lə ri nə cəlb edil mə si, bir söz lə, Azər bay can gən ci və mə də niy yə ti-
miz ara sın da kör pü sal maq, mə də ni də yər lə ri mi zə sa hib çı xa caq 
nəs lin ye tiş di ril mə si nə töh fə ver mək dir.

davamı səh. 3-də

“Şuşanın dörd fəsli”ndə yaz
Layihənin ilk iştirakçısı türkiyəli fotoqrafdır

Mə də niy yət Na zir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı və Hey-
dər Əli yev Fon du nun 
dəs tə yi ilə ap rel 

ayın da elan olu nan “Şu şa-
nın dörd fəs li” – “4 seasons 
of Shus ha” ad lı bey nəl xalq 
fo toq ra fi ya la yi hə si nin ilk iş ti-
rak çı sı öl kə mi zə gə lib.

La yi hə çər çi və sin də dün ya-
nın məş hur fo toq rafl  a rı nın yaz, 
yay, pa yız və qış fə sil lə rin də 
Şu şa şə hə ri nə sə fər lə ri təş-
kil olu na caq, hər fə sil üz rə fo-
toq rafl  ar tə rə fi n dən Şu şa nın 
fo to şə kil lə ri len tə alı na caq və 
hə min şə kil lər dən iba rət sər gi 
təş kil edi lə cək.

Dün ya ca məş hur türk fo toq raf 
Hü seyn Taş kın öz ba xış priz ma-

sı nı əks et di rən möh tə şəm fo to-
şə kil lə ri ilə bu bey nəl xalq la yi hə-
nin ilk iş ti rak çı sı dır. Şu şa da yaz 
fəs lin dən fo to la rı len tə ala caq 
fo toq raf ma yın 23-dək öl kə miz-
də sə fər də ola caq.

davamı səh. 2-də

Şuşada növbəti görüşlərədək...
V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalı doqquz ölkənin ifaçı və

kollektivlərini bir araya gətirdi

18 may Bey nəl xalq Mu zey-
lər Gü nü dür (İn ter na tional 
Mu seum Day). 1977-ci il də 
UNES CO ya nın da Bey nəl xalq 
Mu zey lər Şu ra sı nın (İCOM) 
konf ran sın da tə sis olu nan 
gü nün məq sə di mu zey-
lə rin cə miy yə tin hə ya tın-
da mü hüm rol oy na dı ğı nı 
gös tər mək dir. 

Bey nəl xalq Mu zey lər Gü nü bu 
il “Mu zey lə rin gü cü” de vi zi al-
tın da ke çi ri lir və mu zey lə rin po-
ten sialı nı üç əsas is ti qa mət də 
– da ya nıq lı in ki şaf, rə qəm sal laş-
dır ma və əl ça tan  lıq da in no va-
si ya la rın gü cü, təh sil va si tə si lə 
ic ma qur ma ğı hə dəfl  ə yir. 

Əla mət dar gün lə əla qə dar 
Mə də niy yət Na zir li yi nin ta be li-
yin də fəaliy yət gös tə rən mu zey-
lər də “açıq qa pı” ak si ya sı elan 
olu nub. Bey nəl xalq Mu zey lər 
Gü nü çər çi və sin də Mə də niy-
yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu-
ze yin də ta ma şa çı la ra müx tə lif 
mul ti me dia la yi hə lə ri təq dim edi-
lə cək.

Ko ro na vi rus (CO VİD-19) pan-
de mi ya sı ilə əla qə dar ikiil lik fa si-
lə dən son ra ənə nə vi bey nəl xalq 
“Mu zey də ge cə” ak si ya sı da ge ri 
qa yı da raq ye ni real lıq və rə qəm-
sal tex no lo gi ya lar for ma tın da 
baş tu ta caq. Fər had Fər zə li yev, 
Gü nel Ra vi lo va, Lyud mi la Kris-
te se va və di gər müəl lifl  ə rin mul-
ti me dia ins tal ya si ya la rı, rə qəm-
sal la yi hə lə ri, da vam lı in ki şaf və 
gen der möv zu la rın da əsər lə ri 
təq dim edi lə cək.

Əmək dar ar tist Fuad İb ra hi-
mo vun di ri jor lu ğu ilə mu zey də 
ilk də fə açıq sə ma al tın da Ba-
kı Ka me ra Or kest ri nin kon ser ti 
ke çi ri lə cək. Həm çi nin mu ze yin 
zən gin kol lek si ya sın dan se-
çil miş eks po nat lar əsa sın da 
Xalq rəs sa mı Sət tar Bəh lul-
za də nin sehr li sənət dün ya sı-
nın bü töv lük də ins tal ya si ya ya 
çev ril di yi proq ram şə hə ri mi zin 
sa kin lə ri və qo naq la ra təq dim 
edi lə cək.   

Müasir tex no lo gi ya la rın im kan-
la rı ge niş audi to ri ya tə rə fi n dən 
mu zey eks po nat la rı nın öy rə nil-
mə si ni da ha qey ri-adi və ma raq lı 
edir. Bu nun la əla qə dar Azər bay-
can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi öl kə-
mi zin ən apa rı cı mu zey lə rin dən 
bi ri ola raq ic ti maiy yə ti ta ri xin 
müx tə lif dövr lə ri ni əks et di rən 
zən gin mu zey kol lek si ya sı na ən 
ye ni mul ti me dia tex no lo gi ya la rı, 
müasir for ma və in no va tiv kon-
sept lər va si tə si lə ma raq lı bir ge-
cə yə sə ya hə tə də vət edir.

Kö nül Rə fi  ye va nın ku ra tor-
luq et di yi “Azər bay can-İs veç art 
dialo qu” mul ti me dia la yi hə si ni 
təq dim edən İs ve çin Azər bay-
can da kı Sə fi r li yi “Mu zey də ge cə” 
la yi hə si nin də əsas tə rəf da şı dır.

“Mu zey də ge cə-2022” mul ti-
me dia la yi hə si Mə də niy yət Na-
zir li yi nin mu seum.az on layn plat-
for ma sın da ya yım la na caq.

mövzunun davamı
səh. 2-də

Mədəni köklərə əsaslanan əməkdaşlıq
Azər bay can la Öz bə kis tan ara sın da qar daş lıq mü na si bət lə ri 
bü tün is ti qa mət lər də uğur la in ki şaf edir. Ta ri xi əla qə lər, dil və 
mə də ni ya xın lıq mü na si bət lə ri mi zin möh kəm lən mə si üçün 
əsas ya ra dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu fi  kir lə ri ma yın 16-da Öz bə kis tan 
Res pub li ka sı Ali Məc li si Qa nun ve ri ci lik Pa la ta sı nın səd ri Nur din-
jon İs moilo vun baş çı lıq et di yi nü ma yən də he yə ti ni qə bul edər kən 
de yib.

səh. 2

Tarixi-mədəni irsimizin tanıdılmasında 
birgə fəaliyyət zəruridir

Zən gin ta ri xi və mə də ni ir si mi zin, gör kəm li şəx siy yət lə ri mi zin 
dün ya da ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin də bir gə fəaliy yət, bə dii və 
sə nəd li film lə rin çə ki li şi, şair və ya zı çı la rı mı zın əsər lə rin dən 
iba rət or taq nəşr lə rin ha zır lan ma sı, bey nəl xalq me dia təd bir-
lə rin də bir gə iş ti rak mü hüm ad dım lar dır. 

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin kö mək çi si – Pre zi-
dent Ad mi nist ra si ya sı Xa ri ci si ya sət mə sə lə lə ri şö bə si nin mü di ri 
Hik mət Ha cı yev bu söz lə ri ma yın 14-də İs tan bul da Türk Döv-
lət lə ri Təş ki la tı nın (TDT) me dia və in for ma si ya üz rə mə sul na-
zir lə ri nin və yük sək və zi fə li rəs mi lə ri nin 4-cü top lan tı sın da çı xış 
edər kən de yib.

səh. 2

Mədəniyyət naziri
Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcək

Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov 
2022-ci il may ayı nın 26-da saat 10:00-da Ağ dam ra yon Hey-
dər Əli yev Mər kə zin də Ağ ca bə di, Ağ dam və La çın ra yon la rın-
dan olan və tən daş la rı qə bul edə cək.

səh. 4

Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində 
“Şuşa musiqiçiləri” sərgisi

Ma yın 17-də Azər bay can Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze-
yin də “Şu şa mu si qi çi lə ri” ad lı sər gi nin açı lı şı ke çi ril di. 18 may 
– Bey nəl xalq Mu zey lər Gü nü mü na si bə ti lə təş kil olu nan sər gi 
ey ni za man da “Şu şa İli”nə ər mə ğan idi.

Təd bi ri Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi nin di rek to ru, Əmək-
dar mə də niy yət iş çi si Al la Bay ra mo va aça raq Bey nəl xalq Mu-
zey lər Gü nü nün əhə miy yə tin dən da nış dı. Qeyd et di ki, mu zey lər 
xalq lar ara sın da mə də ni mü ba di lə və əmək daş lı ğın in ki şa fı na da 
kö mək edir: “Hər il bir de viz al tın da qeyd edi lən əla mət dar gün 
bu il “Mu zey lə rin gü cü” möv zu su na həsr olu nub. Hə qi qə tən də, 
mu zey lə rin ar xiv lə rin də top la nan real sə nəd lər əsa sın da dün ya 
gö rür ki, Qa ra bağ ta ri xi Azər bay can tor pa ğı dır. Şu şa Azər bay ca-
nın kon ser va to ri ya sı dır...”.

Di rek tor bil dir di ki, 200 eks po na tın yer al dı ğı sər gi də Şu şa şə-
hə rin də dün ya ya göz açan və mu si qi mə də niy yə ti mi zə töh fə lər 
ve rən sə nət kar lar dan şair, mu si qi çi, rəs sam Mir Möh sün Nəv va-
bın, xa nən də lər Cab bar Qar yağ dıoğ lu nun şəx si əş ya la rı, Ke çə-
çioğ lu Mə həm mə din qa va lı, Mə şə di Məm məd Fər zə li ye vin, Mə-
cid Beh bu do vun, Xan Şu şins ki nin fo to şə kil lə ri, Üze yir Ha cı bəy li, 
Ni ya zi, Sü ley man Ələs gə rov və baş qa la rı nın not ya zı la rı və di gər 
ma te rial lar nü ma yiş olu nur.

davamı səh. 2-də

Dünyanın ən uzun mədəniyyət gecəsi
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AzərbaycanlaÖzbəkistanarasında
qardaşlıqmünasibətləribütünisti
qamətlərdəuğurlainkişafedir.Ta
rixiəlaqələr,dilvəmədəniyaxınlıq

münasibətlərimizinmöhkəmlənməsi
üçünəsasyaradır.

Prezident İlham Əliyev bu fikirləri mayın
16-da Özbəkistan Respublikası Ali Məclisi
Qanunvericilik Palatasının sədri Nurdinjon
İsmoilovunbaşçılıqetdiyinümayəndəheyə-
tiniqəbuledərkəndeyib.
İqtisadisahədəəməkdaşlığatoxunandöv-

lətimizinbaşçısı ticarətdövriyyəsinin səviy-
yəsinin artırılmasının önəmini qeyd edib.
Azərbaycanda və Özbəkistanda nəqliyyat
infrastrukturu sahəsində böyük işlərin gö-
rüldüyü, bu istiqamətdə əməkdaşlığın ge-
nişləndirilməsivənəqliyyatdəhlizlərinintam
şəkildə işə salınması üçün perspektivlərin
olduğudiqqətəçatdırılıb.
Prezident Azərbaycanın və Özbəkista-

nınqanunverici orqanları arasındamünasi-
bətləri qeyd edərək, qarşılıqlı səfərlərin və
beynəlxalq parlamentlərarası strukturlarda-
kı əlaqələrin bu sahədə əməkdaşlığa töhfə
verdiyinibildirib.
Türk Dövlətləri Təşkilatında əməkdaşlıq

məsələlərinə toxunan dövlətimizin başçısı
bu təşkilat çərçivəsində işbirliyimizin ölkə-
lərimizin qardaşlığı və tarixi dostluğundan,
mədəni köklərdən irəli gələrək təbii əmək-

daşlıqxarakteridaşıdığınıvurğulayıbvəbu
baxımdanÖzbəkistanıntəşkilatatamhüquq-
lu üzv olmasının önəmini qeyd edib. Digər
beynəlxalqtəşkilatlarçərçivəsindədəuğurlu
əməkdaşlıq və qarşılıqlı dəstəyin önəmini
qeydedənPrezidentİlhamƏliyevbildiribki,
qardaş türkdövlətlərininAzərbaycanınəra-
zibütövlüyününbərpaolunmasıməsələsinə
münasibəti ölkəmiz tərəfindən yüksək qiy-
mətləndirilir.
Xoş sözlərə görəminnətdarlığını bildirən

Nurdinjon İsmoilov Özbəkistan Prezidenti

Şavkat Mirziyoyevin salamlarını və ən xoş
arzularını dövlətimizin başçısına çatdırıb.
O,Özbəkistan dövlət başçısının 28May –
MüstəqillikGünüiləbağlı təbrikməktubunu
Azərbaycan Prezidentinə təqdim edib. Qo-
naq Şavkat Mirziyoyevin Prezident İlham
ƏliyevinÖzbəkistanasəfərinigözlədiyinidə
diqqətəçatdırıb.
Prezident İlham Əliyev salamlara görə

minnətdarlığınıbildirib,onundasalamlarını
Özbəkistanın dövlət başçısına çatdırmağı
xahişedib.

Mədəni köklərə əsaslanan əməkdaşlıq
Prezident İlham Əliyev Özbəkistan nümayəndə heyətini qəbul edib

“Klassik musiqi fləşmobu”
Rostropoviçlərin ev-muzeyi 

“Dəniz Mall”da konsert təşkil edib

18may–BeynəlxalqMuzeylər
Günümuzeylərincəmiyyətinhə
yatındanədərəcədəmühümrol
oynadığınıgöstərməkbaxımın
danəlamətdarfürsətdir.

LeopoldvəMstislavRostropoviçlə-
rinEv-Muzeyinintəşkilatçılığıiləma-
yın14-dəpaytaxtdakı“DənizMall”da
“Klassikmusiqifləşmobu”keçirilib.
Tədbirdə Prezident təqaüdçüləri,

respublikavəbeynəlxalqmüsabiqə-
lərlaureatlarıŞ.Ağazadə,N.Hüseyn-
zadə, H.Hacızadə, M.Paşazadə,
X.Mirqulamlı, A.Rüstəmzadə, Ş.Rə-
sulova,K.Talıblı,N.Həsənli,E.Baba-
yev, M.Tağıyev, Ə.Günəşov Ü.Ha-
cıbəylinin “Arazbarı” zərbi-muğamı,

“Sarı gəlin” xalqmahnısı, C.Gerşvi-
nin “AnAmerican inParis”,Q.Qara-
yevin “İldırımlı yollarla” əsərlərindən
parçaifaediblər.
Həmçinin xüsusi olaraq tədbir

üçünhazırlanmış,muzeyhaqqında
məlumatxarakterliflayerdinləyicilə-
rəvəşəhərimizinxariciqonaqlarına
paylanılıb.
“Klassik musiqi fləşmobu” həmin

günticarətmərkəzinəgələninsanla-
ra yüksəkmusiqi zövqü yaşadaraq
böyükmaraqlaqarşılanıb.
LayihəBakıŞəhərMədəniyyətBaş

İdarəsinindəstəyiiləreallaşıb.Rost-
ropoviçlərinev-muzeyiaksiyayaver-
diyidəstəyəgörə“DənizMall”ınrəh-
bərliyinətəşəkkürünübildirib.

“Heydər Əliyev və muzeylərimiz” 
NərimanNərimanovunXatirəMuzeyində18may–Bey
nəlxalqMuzeylərGünümünasibətilə“HeydərƏliyevvə
muzeylərimiz”adlıtədbirkeçirilib.TədbirdəBakıŞəhər
MədəniyyətBaşİdarəsininrəisiİbrahimƏliyevdəiştirak
edib.

Muzeyin di-
rektoru Ləman
H ü s e y n o v a
tədbiri açaraq
BeynəlxalqMu-
zeylər Günü
münas i bət i lə
bu sahədə ça-
lışan hər kə-
si təbrik edib.
Sonra “Heydər
ƏliyevvəAzər-
baycan mədə-
niyyəti”adlıvideoçarxnümayişolunub.
Tədbirdə iştirak edən Xalq şairi Nəriman Həsənzadə

HeydərƏliyevinziyalılara,sənətadamlarınagöstərdiyidiq-
qətvəqayğıdansöhbətaçıb.ProfessorFuadMəmmədov
HeydərƏliyevinAzərbaycanmədəniyyətinəverdiyi töhfə-
lərdənbəhsedib.
Baş idarənin rəisi İbrahim Əliyev çıxış edərək bildirib

ki, görkəmli şəxsiyyətlərimizinadınınəbədiləşdirilməsi ilə
bağlıxatirə,ev-muzeylərininyaradılmasıHeydərƏliyevin
xalqımızınsay-seçməövladlarınaverdiyiyüksəkqiymətin
nəticəsidir.Vurğulanıbki,muzeylər tariximizi yaşadanbir
məkandır,muzeyləriqorumaq,inkişafetdirməkbizimbor-
cumuzdur.
TədbirdəBülbüladınaOrtaİxtisasMusiqiMəktəbininşa-

girdləri tərəfindən“Bayatı-Şiraz”muğamıvə“Qarabağşi-
kəstəsi”ifaedilib.AzərbaycanDövlətAkademikFilarmoni-
yasınınaparıcısıSəmrayƏliyevaNərimanHəsənzadənin
“Azərbaycan”şeirinisöyləyib.

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və 
İrsi Fondu ilə əməkdaşlıq müzakirə olunub
MədəniyyətnaziriAnarKərimovmayın17dəBeynəlxalqTürk
MədəniyyətivəİrsiFondununprezidentiGünayƏfəndiyevailə
görüşüb.

Mədəniyyət Nazirliyində
keçirilən görüşdə fondun
qurucuüzvölkəsiolanAzər-
baycanla təşkilat arasında
mövcud tərəfdaşlıq müna-
sibətlərinin daha da geniş-
lənməsi və Türk dünyasının
mədəni birliyinin möhkəm-
lənməsi yönündə birgə ad-
dımlarınatılmasıiləbağlıfikir
mübadiləsiaparılıb.
Şuşa şəhərinin 2023-cü il

üçün“TürkDünyasınınMədə-
niyyətPaytaxtı”elanedilməsi-
ninəhəmiyyətivurğulanaraq,
bununlabağlıBeynəlxalqTürk
Mədəniyyəti və İrsi Fondu ilə
Mədəniyyət Nazirliyinin birgə

əməkdaşlığıçərçivəsindəgörüləcəkişlərbarədəsöhbətaçılıb.
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondununMədəniyyətNazirli-

yitərəfindənirəlisürülən“Mədəniyyətnaminəsülh”(Peace4Culture)
adlıqlobalkampaniyayatöhfəverməyədavamedəcəyibildirilib.
Həmçinin,fondunbüdcəsinintəsdiqlənməsivətəşkilatınkatibliyinin

beynəlxalqsəviyyədəformalaşmasıiləüzvölkələrinzənginmədəniy-
yətinin,tarixininaraşdırılmasıvətanıdılmasıyönündəlayihələrindaha
genişşəkildəhəyatakeçirilməsiiləbağlıfikirmübadiləsiolub.

“Şuşanın dörd fəsli”ndə yaz
əvvəli səh. 1-də

Səfər çərçivəsində mayın
16-da türk fotoqraf Hüseyn
Taşkınvə layihəninkuratoru
Angelo Bucarelli mədəniy-
yət nazirinin müavini Sevda
Məmmədəliyevailəgörüşüb.
Görüşdə layihənin məqsə-
di və gözləntilər barədə fikir
mübadiləsiaparılıb.
Layihə Şuşanın dünya

miqyasındatanıdılmasıüçün
bir çağırış olacaq. Şuşanın
Azərbaycanınçoxəsrlik zən-
gin mədəniyyətinin, memar-
lıq və şəhərsalma sənətinin
parlaq incisi kimibeynəlxalq
aləmdətəbliğiüçünlayihəyə
xarici mütəxəssislərin cəlb

olunmasıböyükəhəmiyyətkəsbedir.Layihəninnövbətimərhələ-
lərimüvafiqfəsillərüzrəAlmaniya,Finlandiyavəİsveçrənintanın-
mışfotoqraflarınıniştirakıiləreallaşacaq.
XaricimütəxəssislərinQarabağınincisiolanŞuşanıntarixi,mədə-

niyyəti,dahişəxsiyyətlərivəbugünölkərəhbərliyinintapşırığıiləbu-
radaaparılanquruculuqişləriiləyaxındantanışolmalarıvəqısabir
müddətŞuşadayaşamalarıonlardabuecazkarşəhərhaqqındadol-
ğuntəsəvvüryaradacaq.OnlarınçəkdiklərifotoşəkillərisəŞuşabarə-
dətəəssüratlarınıntərənnümüolacaq.
Layihəyəyerligəncfotoqraflardacəlbolunacaq.HüseynTaş-

kıntərəfindəngəncfotoqraflarüçüntreninqkeçiriləcək.

Kitab sənayesi üzrə işbirliyi 
Tehranda müzakirə olunub

Xəbərverdiyimizkimi,1121maytarixindəkeçirilən33cüTeh
ranBeynəlxalqKitabSərgisindəölkəmizdətəmsilolunur.

Azərbaycan nümayəndə
heyətinin rəhbəri,Mədəniyyət
NazirliyininKitabsənayesişö-
bəsininmüdiriAkifMarifliTeh-
ranBeynəlxalqKitabSərgisi-
ninvitse-prezidenti,İranKitab
vəƏdəbiyyatEvinindirektoru
AliRamezaniiləgörüşüb.
Görüşdə iki ölkə arasında

kitab sənayesi və ədəbiyyat
sahəsi üzrə qarşılıqlı əmək-
daşlıq əlaqələrinin perspek-
tivlərimüzakirəolunub.
BakıvəTehranbeynəlxalq

kitab sərgilərində qarşılıqlı
fəaliyyət və nəşriyyat evlə-
rinin təmsil olunması, kitab
sənayesisektoruüzrəəmək-

daşlıq, ədəbiyyat sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsi, Azər-
baycanvə İranyazarlarınınəsərlərinin tərcüməmübadiləsimü-
zakirəedilənəsasməsələlərdənolub.
Qeydedəkki,MədəniyyətNazirliyinin təşkilatçılığıvəölkəmi-

zinİrandakısəfirliyinindəstəyiiləqurulanstenddəAzərbaycanın
mədəniyyətinə,tarixinə,ədəbiyyatına,incəsənətinədair250-dən
çoxkitab,ocümlədənQarabağ,Şuşa,Vətənmüharibəsivəbö-
yükAzərbaycanşairiNizamiGəncəvihaqqındayeniçapolunmuş
nəşrlərnümayişetdirilir.

Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində 
“Şuşa musiqiçiləri” sərgisi

əvvəli səh. 1-də
Mədəniyyət Nazirliyinin Muzey, qalereya və sərgilər şöbəsi

SərgivəqalereyalarsektorununmüdiriAqşinMirfeyzullayevçıxış
edərəkşəhərvərayonmuzeylərininfəaliyyətivəoradaqorunan
eksponatlardandanışdı.Qeydetdiki,muzeylərimizeksponatsa-
rıdançoxzəngindir.Bəzidünyamuzeylərindəbeləmaraqlıvədə-
yərlieksponatlaraazhallardarastgəlməkolur.
MuzeyindirektormüaviniTəranəZeynalovaçıxışındasərgidə

nümayiş olunan Şuşa musiqiçiləri və Şuşa şəhərində fəaliyyət
göstərmiş “Məclisi-üns” və “Məclisi-fəramuşan” ədəbiməclisləri
haqqındasözaçdı.
Çıxışlardansonrabədiihissəyəkeçildi.MuzeyinQədimmusiqi

alətləriansamblınınmüşayiəti iləmuğammüsabiqələrininqalib-
ləriNisbətSədrayeva,XəyalHüseynovvəZaurƏmiraslanovun
ifasındakonsertproqramıtəqdimedildi.
Sondatədbiriştirakçılarısərgiilətanışoldular.

S.Fərəcov

Zəngintarixivəmədəni
irsimizin,görkəmlişəx
siyyətlərimizindünyada
tanıdılmasıistiqamətin

dəbirgəfəaliyyət,bədiivə
sənədlifilmlərinçəkilişi,şair
vəyazıçılarımızınəsərlərin
dənibarətortaqnəşrlərin
hazırlanması,beynəlxalq
mediatədbirlərindəbirgə
iştirakmühümaddımlardır.

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin köməkçisi – Prezident
Administrasiyası Xarici siyasət
məsələləri şöbəsinin müdiri Hik-
mət Hacıyev bu sözləri mayın
14-də İstanbulda Türk Dövlətləri
Təşkilatının (TDT) media və in-
formasiyaüzrəməsulnazirlərinin
vəyüksəkvəzifəlirəsmilərinin4-cü
toplantısındaçıxışedərkəndeyib.
Türkiyə Prezidenti Administ-

rasiyası Kommunikasiya İdarə-
sinin ev sahibliyi ilə 13-15may
tarixlərində keçirilən tədbirə
TDT-yəüzvdövlətlər–Türkiyə,
Azərbaycan, Qazaxıstan, Qır-
ğızıstan, Özbəkistan, həmçinin
müşahidəçiüzvkimiMacarıstan
vəTürkmənistanınnümayəndə-
ləri qatılıb. Ölkəmiz toplantıda
Prezident Administrasiyası Xa-
ricisiyasətməsələlərişöbəsinin
müdiriHikmətHacıyevinrəhbər-
lik etdiyi nümayəndə heyəti ilə
təmsilolunub.
Toplantıda çıxış edən Türki-

yə Prezidenti Administrasiyası
Kommunikasiya İdarəsinin rəh-
bəriFahrettinAltunqeydedibki,
şanlı Zəfərlə nəticələnən Qara-
bağmüharibəsidövründəbizin-
formasiya cəbhəsindəAzərbay-
canla birgə mübarizə apardıq.
Nəticədə şanlı Zəfərin qazanıl-
masınatöhfəmiziverdik.

F.Altun bildirib ki, ölkələrimi-
zinbirliyinindahadamöhkəm-
ləndirilməsinəbundansonrada
töhfəmizi verməliyik. Xüsusilə
sosial mediada dezinformasi-
ya ilə mübarizə əsas mövzu-
lardandır: “Bu çağırışla birgə
mübarizə və onun qarşısının
alınması hər birimiz üçün çox
vacibdir. Burada eyni zaman-
da televiziya və film sahəsi
üzrə birgə layihələrimizin tək-
milləşdirilməsi məsələləri də
müzakirəolunacaq.Türkiyənin
kommunikasiyamodelininTürk
dünyasına inteqrasiyası barə-
də addımların atılması nəzər-
də tutulur.Türkcoğrafiyasında
sonzamanlarbaşverənmənfi
hadisələr türk birliyinin vacibli-
yinibirdahaortayaqoydu.Biz
xüsusilə rəqəmsal platforma-
larda insanlığa xidmət edəcək
yeni layihələri inkişaf etdirmək
əzmindəyik...”.

Azərbaycan Prezidentinin kö-
məkçisiHikmətHacıyevötənilin
noyabrındaİstanbulsammitində
Türk Şurasının Türk Dövlətləri
Təşkilatına çevrilməsinin tarixi
əhəmiyyətinivurğulayaraqqeyd
edib ki, sammitdəqəbul olunan
“Türk dünyasına baxış – 2040”
sənədindəmediavəinformasiya
sahəsindədəölkələrimizarasın-
da əməkdaşlıqla bağlı qarşıya
çoxciddivəzifələrqoyulub.
İnformasiyanın ölkələr arasın-

da rəqabətin, mübarizənin ən
mühümalətlərindənbirinəçevril-
məsininmüasirdövrüçünbusa-
hədəəməkdaşlığınnədərəcədə
vacibistiqamətolduğunugöstər-
diyinivurğulayanH.Hacıyevbildi-
ribki,Azərbaycanıntarixivəəzəli
torpaqlarının20faizininErmənis-
tantərəfindən30iləyaxındavam
edənişğalmüddətində,həmçinin
Vətən müharibəsinin 44 günlük
gedişatındabureallıqlarınşahidi

olduq.H.Hacıyevmüharibədöv-
ründəerməni lobbisinin informa-
siya sahəsində ölkəmizə qarşı
təxribatlarının qarşısının alınma-
sında,saxtaxəbərlərləmübarizə-
dəvəAzərbaycanınhaqqsəsinin
çatdırılmasındagöstərdiyidəstə-
yə görəTürkiyəmediasınamin-
nətdarlığınıbildirib.
Müasirdövrünənvacib infor-

masiya alətlərindən birinin so-
sialmediaolduğunuvurğulayan
H.Hacıyevdeyib: “Sosialmedia
platformalarında ölkələrimizə
qarşı mənfi tendensiyaların, in-
formasiya təxribatlarının, yalan
məlumatların yayılmasının qar-
şısınınalınmasıüçünbusahədə
əməkdaşlığımızın və fəaliyyəti-
mizin əlaqələndirilməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Buməna-
da, sosialmediadabirgə fəaliy-
yətimizin əlaqələndirilməsi üzrə
işləkvəçevikmexanizmlərinya-
radılmasıfaydalıolar...”.
Azərbaycan Prezidentinin kö-

məkçisi Türk Dövlətləri Təşki-
latının Audiovizual şuralarının
(qurumlarının) ilk forumununbu
ilin sentyabr-oktyabr aylarında
Bakıdakeçirilməsinitəklifedib.
Tədbirçərçivəsində“Türkdün-

yasında dövlət diplomatiyasının
yüksələn gücü: serial-film sek-
toru”, “Türk dünyasının rəqəm-
sal gələcəyi: Metaverse”, “Türk
dünyasının gələcəyə ortaq ba-
xışı işığında yayım sektorunda
əməkdaşlıq imkanları”, “Həqi-
qətdən kənar dövrdə dezinfor-
masiya ilə mübarizə” mövzula-
rındapaneliclaslarkeçirilib.

Tarixi-mədəni irsimizin tanıdılmasında 
birgə fəaliyyət zəruridir
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Mədəni zənginliklərin 
təcəssümü

Mayın 14-də günün birinci
yarısında Cıdır düzündəki bö-
yük səhnədə ölkəmizin folklor
kollektivlərinin konserti keçirildi.
Proqramda ölkəmizdə yaşayan
müxtəlifxalqlarınmusiqivərəqs
kollektivlərininçıxışlarıAzərbay-
canınmədənizənginliklərdiyarı
olmasınıntəcəssümüidi.
Konsertdə“Qorqud”folkloran-

samblı (Bakı), xanəndə Rəvan
Qaçayev, “Halay” talış folklor
qrupu (Masallı), “Nənələr” ingi-
loyfolklorqrupu(Balakən),“Adı-
gün” axıska türklərinin folklor
qrupu (Saatlı), aşıq Elman Ta-
lıstanlı (İsmayıllı), “Cahan” avar
folklor qrupu (Balakən), “Çeş-
mə” folkloransamblıvə“Hudul-
ki” avar rəqs qrupu (Zaqatala)
bir-birindən rəngarəng ifaları ilə
tamaşaçıların marağına səbəb
oldular.

Kollektivlərin ifasında “Lolo”,
“Ləli”, “Halay”, “Şuşanın dağ-
ları”, “Çərkəz” rəqsləri, habelə
“Ordubadi”, “Şirvan gözəlləmə-
si”aşıqhavaları,avarxalq rəq-
si,“Eyvətən!”vədigərmahnılar,
rəqsləralqışlarlaqarşılandı.

Cıdır düzündə 
Misir musiqisi

Həmin gün Üzeyir Hacıbəyli-
ninŞuşaşəhərindəkiheykəlinin
qarşısında qurulan kiçik səhnə-
də festivalınmisirli qonağı,mü-
ğənni,bəstəkar,multiinstrumen-
talistHamzaNamiranınkonsert
proqramıoldu.
Musiqiçinin ifasında “Maw-

lood sanat – 80”, “Estaezo”,
“Setta Sabahan”, “Malesh” və
digər Misir mahnıları səsləndi.

UzaqMisirinmusiqi ab-havası-
nıCıdırdüzünədaşıyanifaçının
çıxışıalqışlarlaqarşılandı.
Hamza Namira müasir ərəb

musiqisinin məşhur simaların-
dan biridir. İfaçı yaradıcılığında
Misir xalqmusiqisi, pop, rok və
cazagenişyerverir.4albombu-

raxansənətçininmahnılarıərəb
dünyasındaböyükşöhrətqaza-
nıb.

Bolqar folkloru, 
elektron musiqi və caz
Festivalın ikincigünü -mayın

13-də ilk olaraq Bolqarıstanın
“Trigaida” qrupunun çıxışı olub.
Maraqlı repertuarla ölkəmizə
gələn qrup dinləyicilərə özünün
məşhur musiqilərini ərməğan
edib.
“Trigaida” Bolqarıstanın rən-

garəng elektron musiqi istiqa-
mətindən qaynaqlanan müasir
kollektivdir. “Folktronika” triosu-
namulti-alət ifaçısı Georgi Ma-
rinov, folklor müğənnisi Asya
Pinçevavə İvanŞopovdaxildir.
Qrupun rəhbəri rəssam, musi-

qiçi,prodüservəbəstəkar İ.Şo-
povdur. Ənənəvi bolqar folklo-
runun elektron musiqi və cazla
uğurlusintezinənailolanifaçının
musiqilayihələrinağaravəbas,
İDM,caz,ambient,texno,rokvə
klassikmusiqi kimi janrlarıəha-
təedir.

“Pakistan rəngləri” və 
özbək “Bahar”ı

Həmin gün Üzeyir Hacıbəyli-
ninheykəlininqarşısındakısəh-
nədə“Pakistanrəngləri”(“Colors
ofPakistan”)qrupuvəÖzbəkis-
tanın “Bahar” (“Baxor”) Dövlət
RəqsAnsamblıçıxışetdi.
“Pakistan rəngləri” qrupu əsa-

sən ölkənin Pəncab, Sind, Puş-
tun,Bəlucistan vəGilgit daxil ol-
maqla müxtəlif bölgələrinin xalq
rəqsləriniyüksəkprofessionallıqla
təqdim edir. Pakistan təmsilçiləri
tərəfindən “Sind”, “Balochistan”,
“PashtunKPK”,“Gilgit”,“Punjab”,
“Bayot”rəqsləritəqdimedildi.“Ba-
har”ansamblı isəözbəkənənəvi
musiqisi, “Kənddə oyun”, “Könül
təranəsi”, “Pilla”, “LəzgiXarəzm”,

“Larzon Buxara” və “Fərqanənin
rübaisi”rəqsləriniifaetdi.
Özbəkistanın “Bahar” Dövlət

RəqsAnsamblı 1957-ci ildə ya-
radılıb. Qurucusu, bədii rəhbə-
ri və baş xoreoqrafı SSRİ Xalq
artisti Mükərrəm Turğunbayeva
olankollektivhazırdaonunadını

daşıyır.Ansamblınbədii rəhbəri
və baş xoreoqrafıÖzbəkistanın
ƏməkdarartistiZiyodaMədrəxi-
mova, musiqi rəhbəri Əməkdar
artist Məhəmmədcan Şakirov-
dur.Repertuarında200-dənçox
rəqsinyeraldığıansamblmüasir
özbək rəqsinin nailiyyətləri ilə
xalqının çoxəsrlik ənənəvi rəqs
mədəniyyətini birləşdirir. Kollek-
tiv tarixi, etnoqrafik və müasir
xalqrəqsləriəsasındayeniməz-
munlusəhnərəqsləridəyaradıb.

Fransada yaşayan 
həmyerlimizin “Sarı gəlin”i
Şuşanın qala divarlarının ya-

nında qurulmuş səhnədə festi-
valın ikinci günündə Fransada
yaşayanhəmyerlimiz,cazpiano-
çusu, bəstəkar, beynəlxalqmü-

sabiqələr laureatı Etibar Əsədli
vəonunqrupuyeralıb.
Qrupun ifasında cazla muğa-

mın sintezi, həmçinin Azərbay-
canmahnılarınınmelodiyalarıilə
dünyamusiqisininmüxtəlifjanrla-
rında,fərqliritmdə,incəharmoni-
yalı kompozisiyaları tamaşaçıla-

rayüksəkzövqbəxşedib.O,bu
dəfə tamaşaçılar üçün “Salam”,
“Qaraqaşınvəsməsi”,“Jamming
Mugham”, “Mirror”, “Sarı gəlin”
kompozisiyalarınısəsləndirib.
EtibarƏsədliFransanınCMDL

(Centre des Musique Didier
Lockvood) caz təhsili məktəbi-
nin məzunudur. Musiqiçi eyni
zamandaAvropanınməşhurcaz
ulduzları iləmüxtəlif layihələrdə
uğurlaiştirakedir.

Şuşaya yaraşan “Cəngi”
Festivalınikincigünündəhəm-

çininCıdırdüzündəböyüksəhnə-
dəAzərbaycanın“Cəngi”estrada
folklor ansamblı və xanəndə,
Əməkdar artistQoçaqƏsgərov-
la, tarzənArslan Növrəslinin et-
no-cazqrupuçıxışedib.

“Cəngi” ansamblı Cavan-
şir Quliyevin “Bura vətəndir”,
Vasif Hüseynin “Hüzur”, xalq
mahnısı“Leyla”,VaqifMustafa-
zadənin “Qafqaz”, Eduardo di
Capuonun“Osolemio”,Polad
Bülbüloğlunun “Aman, aman
ayrılıq”,OqtayKazıminin“Dağ-
lar”vəVaqifGərayzadənin“Ya
sənindir,yamənim”mahnıları-
nı səsləndirib. Xalq artistiMir-
cavadCəfərovun(ud)rəhbərlik
etdiyikollektivinifasıböyükal-
qışlarlaqarşılanıb.
Sonra konsert proqramı xa-

nəndəQoçaqƏsgərovla tarzən
ArslanNövrəslininetno-cazqru-
punun çıxışları ilə davam edib.
Qrup “Bayatı-kürd”, “Blues-mu-
ğam”, “Şur” və “Yallı” kompozi-
siyalarıiləfestivalınab-havasını
daha da yüksəldib, tamaşaçıla-
rınkönlünüoxşayıb.

***
Xatırladaqki,Şuşaşəhərində

ilk dəfə 1989-cu ildə keçirilmiş

“Xarıbülbül” festivalı müzəfər
AliBaşKomandan İlhamƏliye-
vin rəhbərliyi ilə rəşadətliAzər-
baycan Ordusunun Vətən mü-
haribəsində şanlıQələbəsindən
sonra, 2021-ci ilinmayında ye-
nidənəzəliməkanına–Şuşaya
qayıtdı.
Bu il isə “Xarıbülbül” sənət

şöləni yenidən beynəlxalq folk-
lor festivalı formatında keçirildi.
Doqquzölkədənkollektivvəifa-
çıları bir araya gətirən Şuşamı-
zın növrağı hələ qarşıdadır. Bu
gün28illikyaralarınısürətləsa-
ğaltdığımız mədəniyyət paytax-
tımız bütün Qafqazın mirvarisi
adınıyenidəndoğruldacaq,şöh-
rətibütündünyayayayılacaq.

Nurəddin Məmmədli 
Foto: Həbib Hüseynov

“Xarıbülbül” festivalı bütün xalqımıza 
xoş duyğular yaşadır”

AzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtıŞuşaşəhərindəüçgün
dürki,V“Xarıbülbül”BeynəlxalqFolklorFestivalı–möhtəşəm
musiqibayramıkeçirilir.Builkifestivalbeynəlxalqmiqyasda
keçirilməsiiləəlamətdardır.Festivaldadünyanındoqquzöl
kəsindənqonağımızvar.Proqramisəolduqcarəngarəngvə
əsrarəngizçıxışlarlazəngindir.

BufikirləriŞuşadaV“Xarıbülbül”BeynəlxalqFolklorFestivalında
iştirakedənmədəniyyətnaziriAnarKərimovjurnalistlərəaçıqlama-
sındabildirib:“Çalışdıqki,buildünyanınbirneçəguşəsindənfolklor
kollektivlərinifestivaladəvətedək.Beləliklə,bufestivalıdünyayata-
nıtdıraq.Çoxsevinirikki,artıqikinciildirbufestivalıazadŞuşamız-
daqeydedirik.Təbiiki,bunagörəAliBaşKomandanİlhamƏliyev
vəşanlıAzərbaycanOrdusunatəşəkküretməliyik.ÇünkiməhzAli
BaşKomandanımızınrəhbərliyialtındamüzəfərOrdumuzŞuşanı
azadedərəkbusevincivəqürurubizlərəbəxşetdi.Festivalvasitə-
siləhəmşuşalılara,həmdəbütünxalqımızaxoşduyğularyaşadırıq.
Birdahafestivalınkeçirilməsindəəməyiolanhərkəsəminnətdar-
lığımıbildirirəm.BugünuluöndərHeydərƏliyevinvəşuşalıdahi
şəxsiyyətlərimizinruhuşaddır.HeydərƏliyevhərzamanarzuedirdi
ki,azadŞuşamızdabufestivalıbərpaedək.Çoxsevinirki,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevbuvəsiyyətiyerinəyetirdi.Bundansonrada
butədbirləriazad,çiçəklənənŞuşamızdadavametdirəcəyik”.

Bakı Uşaq və Gənclər Teatrından 
“20 il üçün 20000 addım”

BakıUşaqvəGənclərTeatrıfəaliyyətəbaşlamasının20ciildönü
münümaraqlıaksiyailəqeydedib.PaytaxtınSuraxanırayonu
nunQaraçuxurqəsəbəsindəkiQurbanAbbasovadınaMədəniy
yətevindəfəaliyyətgöstərənteatrınkollektiviyubileymünasibətilə
rayonərazisində“20ilüçün20000addım”adlıtədbirkeçirib.

TədbirdəSuraxanıRayon İcraHakimiyyətinin,YAPSuraxanı
rayontəşkilatınınnümayəndələri,SuraxanırayonGənclərevinin
fəallarıvərayonsakinləriiştirakediblər.
TədbirdənöncərayondakıHeydərƏliyevMərkəzininqarşısın-

dauluöndərinabidəsiziyarətolunub.
SonraSuraxanıRayonİcraHakimiyyətininqarşısındayerləşən

parkdabayraməhval-ruhiyyəlişou-proqramtəqdimolunub.Müx-
təlifmusiqinömrələri,Tofiqİsgəndərlininiştirakıiləillüziyavəsəh-
nəciklərtamaşaçılartərəfindənmaraqlaqarşılanıb.
BakıUşaqvəGənclərTeatrınındirektoru,Əməkdarartistİntiqam

Soltanteatrınfəaliyyətinəgöstərdikləridiqqətvəqayğıyagörərayon
İcraHakimiyyətinə,YAPrayontəşkilatınaminnətdarlığınıbildirib.
İcraHakimiyyətininşöbəmüdiriSevincAğayevavəYAPSura-

xanırayontəşkilatınınməsləhətçisiƏnvərHaqverdiyevçıxışedə-
rəkteatrınkollektiviniyubileymünasibətilətəbrikediblər.
MərasimdəSuraxanıRayon İcraHakimiyyətinin başçısıƏziz

ƏzizovvəYAPrayontəşkilatınınsədriVüqarSeyidovteatradın-
dantəşəkkürnaməilətəltifediliblər.İcraHakimiyyətininşöbəmü-
diriSevincAğayevavəYAPrayontəşkilatınınməsləhətçisiƏnvər
Haqverdiyev“Teatrındostu”nominasiyasıüzrətəltifolunublar.
Sondateatrınəməkdaşlarınafəxrifərmanlarvətəşəkkürnamə-

lərtəqdimolunub.

Şuşada növbəti görüşlərədək...

əvvəli səh. 1-də
Bildirildiki,layihəçərçivəsində

ilk olaraqBakıDövlətUniversi-
tetinintələbələrimay-iyunayları
ərzindəbeşmədəniyyətocağın-
da tamaşa və konsertlərə bax-
maq, Azərbaycan mədəniyyəti
ilə daha yaxından tanış olmaq
imkanı əldə edəcəklər: “Gənc-
lər həm də, sadəcə, baxmaqla
kifayətlənməyəcək, kollektivlə
görüşəcək,sorğudaiştirakedə-
rək ən çox bəyəndikləri teatrı,
tamaşanıvəs.qiymətləndirmək
imkanıqazanacaqlar...”.
Sonra tamaşa nümayiş olun-

du. Tələbələr məşhur komedi-
yanıböyükmaraqlaizlədilər.
FransızbotanikmüsyöJorda-

nınQarabağa–Hətəmxanağa-
yaqonaqgəlməsi,buradaböyük
qonaqpərvərlik görməsi, Qara-
bağınflorasınıöyrənməsi,xanın

qardaşı oğlu gəncŞahbazın el-
mə maraq göstərməsi, müsyö
JordanınonuözüiləParisəapar-
maqistəməsi,Hətəmxanağanın
həyatyoldaşıŞəhrəbanuxanım
vəqızı–Şahbazbəyinnişanlısı
Şərəfnisənin buna qəti şəkildə
qarşı çıxması, Şahbazın Fran-
sayagetməsiniəngəlləməküçün
qulluqçu Xanpərinin vasitəçiliyi
iləcadugərin(dərvişMəstəlişah)
köməyə çağırılması komediya-
nınəsassüjetxəttinitəşkiledir.
Tamaşanınquruluşçu rejisso-

ruXalqartistiAleksandrŞarovs-
kidir. Əsas rolları Xalq artistləri
Məbud Məhərrəmov, Səfa Mir-
zəhəsənov, Natalya Şarovska-
ya, Fuad Osmanov, Əməkdar
artistlərSalmanBayramov,Hə-
cər Ağayeva, Murad Məmmə-
dov, Milana Sokolenko, İnna
İmranovavədigərləriifaedirlər.

Qeydedəkki,layihəyəkönül-
lü qoşulan tələbələr may-iyun
aylarında Azərbaycan Dövlət
Akademik Milli Dram, Akade-
mikOpera vəBalet,Akademik
Musiqili, Akademik Rus Dram

teatrlarında və Azərbaycan
Dövlət Akademik Filarmoniya-
sında tamaşa və konsertlərə
sərbəst baxmaq imkanı əldə
edəcəklər.

Nurəddin

Mayın15dəgör
kəmlibəstəkar,
ictimaixadim,
Azərbaycanınvə

SSRİninXalqartistiRauf
Hacıyevin(19221995)ana
danolmasının100illiyi
tamamoldu.

Bu münasibətlə mədəniyyət
nazirinin birinci müavini Elnur
Əliyev, tanınmış mədəniyyət və
incəsənət xadimləri, bəstəkarın
adını daşıyan 15 nömrəli Uşaq
musiqi məktəbinin kollektivi və
musiqiçinin ailə üzvləri Fəxri xi-
yabandasənətkarınməzarınızi-

yarətediblər.Məzarınönünəna-
zirlikvəmusiqiməktəbiadından
əklillərqoyulub.
Mədəniyyət nazirinin birinci

müaviniElnurƏliyevmərasim-
də çıxış edərək Rauf Hacıye-
vin musiqi mədəniyyətimizdəki
yerindən söz açıb. Qeyd edib
ki, sənətkarın zəngin yaradıcı-
lıq irsi həmişə dövlətimiz tərə-
findən yüksək qiymətləndirilib.
PrezidentİlhamƏliyevin13ap-
rel2022-ciiltarixdəRaufHacı-
yevin 100 illik yubileyinin qeyd
edilməsi haqqında imzaladığı
sərəncambudiqqətinbariznü-
munəsidir.İlərzindəböyükmu-

siqi xadiminin yubileyi ilə bağlı
müxtəlif tədbirlər təşkil oluna-
caq, onun Azərbaycan musiqi
mədəniyyətinin inkişafına ver-
diyitöhfələrəbirdahanəzərsa-
lınacaq.
Mədəniyyət Nazirliyi İncə-

sənət və qeyri-maddi mədəni
irs şöbəsinin əməkdaşı Turan
Məmmədəliyevabildiribki,Rauf
Hacıyevmüxtəlifjanrlardaəsər-
lər, o cümlədən simfoniya, ora-
toriyavəkantatalarərsəyəgəti-
rib, uğurlu səhnə təcəssümünü
tapmış operettalar yazıb.Onun
milli motivlərlə müasir üslubun
vəhdətində yaratdığı vətənpər-
vər ruhlu lirik mahnılar məşhur
ifaçılarınrepertuarınadaxilolub
və bu janrın inkişafında əhə-
miyyətli rol oynayıb. Rauf Ha-
cıyev respublikanınmədənihə-
yatında yaxından iştirak edib,
1965–1971-ci illərdə Azərbay-
can SSR-in mədəniyyət naziri
işləyib.

Bəstəkarınailəsiadındannə-
vəsi İradəAbbaslı çıxış edərək
babasının yaradıcılığına gös-
tərilən diqqətə görə Prezident
İlham Əliyevə minnətdarlığını
bildirib.
Qeyd edək ki, Rauf Hacıye-

vin “Dördüncü fəqərə”, “Qafqaz
əsiri”, “Yolayrıcında”, “Romeo
mənim qonşumdur” operettala-
rı,“ŞeyxSənan”,“Səbuhi”,“Hə-
zi Aslanov” simfonik poemaları,
“Səməd Vurğun” kantatası və
digərəsərləribəstəkarınyaradı-
cılığınınzənginliyindənxəbərve-
rir. Müəllifin “Sevgilim”, “Mənim
Azərbaycanım”, “Lirik mahnı”,
“Bahar gəlir”, “Sevimli şəhər”,
“Bakı haqqında mahnı”, “Leyla”
vəs.mahnılarımüğənnilərinre-
pertuarındagenişyertutub.Rauf
Hacıyev “Əhməd haradadır?”,
“Mən rəqs edəcəyəm”, “Bir qa-
lanın sirri”, “Kölgələr sürünür”,
“Qaradaşlar”vəs.filmlərəyad-
daqalanmusiqiləryazıb.

Yüz yaşlı bəstəkar 
Rauf Hacıyevin doğum günündə 

məzarı ziyarət olundu

“Mədəni gənclik” Rus Dram Teatrında 



4 region
www.medeniyyet.az

№37 (1910)
18 may 2022

SumqayıtRegionalMədəniyyətİdarəsi
(RMİ)S.VurğunadınaMərkəziKitab
xanavə5nömrəlitamortaməktəbin
birgətəşkilatçılığıilə“Şuşaİli”–Zəfəri

mizintəntənəsi”adlımaarifləndiricitədbir
keçirilib.Tədbirdəməktəbinşagirdlərinin
ifasındaQarabağahəsredilənkompozi
siyavərəqsnümayişetdirilib.

LənkəranRMİ-nintabeliyindəkiAstarara-
yonKijəbəqəsəbəFolklorevində“ƏzizŞu-
şa,sənazadsan!”adlı tədbir keçirilib.Təd-

birdə Folklor evinin “Qərənfil” instrumental
ansamblınınmüşayiəti iləmilli rəqsvəxalq
mahnılarıifaedilib.
XaçmazRMİQubarayonMKS-ninMərkə-

zi Kitabxanası Uşaq şöbəsinin təşkilatçılığı
ilə “XarıbülbülünVətəni –Şuşa”adlı tədbir
keçirilib.Kitabxanaəməkdaşlarınıntəşkilet-

dikləri“ŞuşaAzərbaycanınmədəniyyətpay-
taxtıdır”adlısərginümayişetdirilib.

Gəncə RMİ-nin dəstəyi, Gəncə şəhər 4
nömrəliUşaqmusiqiməktəbivəGəncəDöv-
lət Rəsm Qalereyasının birgə təşkilatçılığı
ilə“YolumuzŞuşayadır”adlı tədbirkeçirilib.
İdarəninrəisiVasifCənnətovundaiştiraket-
diyitədbirdəmusiqiməktəbişagirdvəmüəl-
limlərinin ifasında vətənpərvərliyi, Şuşanın
gözəlliklərini tərənnümedənmusiqinömrə-
lərisəsləndirilib.

Mədəniyyət naziri 
Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcək

Mərkəziicrahakimiyyətiorqanlarıvədigəridarəetməqurum
larırəhbərlərininşəhərvərayonlardavətəndaşlarınqəbulu
cədvəlinəəsasən,AzərbaycanRespublikasınınmədəniyyət
naziriAnarKərimovtərəfindən2022ciilmayayının26da
saat10:00daAğdamrayonHeydərƏliyevMərkəzində
(Ağdamrayonu,Quzanlıqəsəbəsi,HeydərƏliyevprospekti)
Ağcabədi,AğdamvəLaçınrayonlarındanolanvətəndaşların
qəbulukeçiriləcək.

Vətəndaşlar 22may2022-ci il tarixinə qədər nazirliyin info@
culture.gov.azelektronpoçtünvanı,(012)4933002telefonnöm-
rəsivasitəsiləvə“Whatsapp”xidmətinə(0777147147)müraciət
etməkləqəbulayazılabilərlər.

Qəhrəmanlar unudulmur
GəncəDövlətTarixMədəniyyətQoruğunun44günlükVətən
müharibəsizamanışəhidolmuşəməkdaşıHikmətLətifoğlu
Məmmədovunxatirəsinəinşaedilmişbulağınaçılışıolub.

Hikmət Məmmədov
1993-cü il noyabrın
19-da Gəncə şəhə-
rində anadan olub.
2015-ci ildə Gəncə
Dövlət Universitetini
mühasibat uçotu və
audit ixtisası üzrə bi-
tirib. Sonra hərbi xid-
mətdəolub.Hərbixid-
məti başa vurandan
sonra Gəncə Dövlət

Tarix-MədəniyyətQoruğundaçalışıb.
Vətənmüharibəsindəkönüllü iştirakedənHikmətMəmmədov

2020-ciiloktyabrın2-dəGoranboyrayonununBuzluqkəndiisti-
qamətindəgedəndöyüşlərdəşəhidolub.Ölümündənsonra“Və-
tənuğrunda”,“Kəlbəcərinazadolunmasınagörə”və“Hərbixid-
mətlərəgörə”medallarıilətəltifedilib.

***
SaatlıdaVətənmü-

haribəsi şəhidi Oktay
Əhməd oğlu Səfəro-
vun xatirəsinə inşa
olunan bulaq komp-
leksiaçılıb.
Vətənmüharibəsin-

dəFüzuli,Cəbrayılvə
Xocavənd rayonları
istiqamətində döyüş-
lərdəiştirakedənOk-
tay Səfərov düşmə-

ninxeylicanlıqüvvəsinin, texnikasınınməhvedilməsindəigidlik
göstərib.Noyabrın3-dəXocavəndistiqamətindəgərgindöyüşlər
zamanışəhidlikzirvəsinəucalıb.Doğulubboya-başaçatdığıQa-
ralarkəndqəbiristanlığındadəfnolunub.
OktaySəfərovdöyüşlərdəgöstərdiyişücaətəgörəölümündən

sonra “Vətənuğrunda” və “Xocavəndinazadolunmasınagörə”
medallarıilətəltifedilib.

Sumqayıtda kitab bayramı
SumqayıtRMİ,SumqayıtŞəhərİcraHakimiyyəti,Azərbaycan
YazıçılarBirliyivə“Qanun”nəşrlərevinintəşkilatçılığıiləkitab
sərgiyarmarkasıkeçirilib.

Sumqayıt şəhərindəki “Kimyaçı” Mədəniyyət sarayının qarşı-
sında,açıqhavadakeçirilənsərgidə30-danartıqnəşriyyat,10-
dançoxkitabeviiştirakedib.Kitablara50faizədəkendirimtətbiq
olunub.
SumqayıtRMİ-ninrəisiRəşadƏliyevsərgininkitabıntəbliğatı,

mütaliəyəolanmarağınartırılmasıüçünmühümbirtəşəbbüsol-
duğunuvurğulayıb.
Milli Məclisin deputatları Müşfiq Məmmədli,AqilAbbas, Yeni

Azərbaycan Partiyası Sumqayıt şəhər təşkilatının sədri Ramiz
Hüseynov,“Qanun”nəşrlərevinintəsisçisivərəhbəriŞahbazXu-
duoğlu, “AzərbaycanNəşriyyatları” İctimai Birliyinin sədri Şəmil
Sadiq, yazıçılarƏlisaNicat,SeyranSəxavət,CəlaləNəzəroğlu
və digərləri çıxış edərək nəşriyyat-informasiya sahəsinə dövlət
qayğısından,həmçinincəmiyyətinmədəni-intellektualinkişafında
və savadlı gəncliyin yetişməsində kitabın,mütaliənin vacibliyin-
dənsözaçıblar.
Sərginin “Qarabağa kitabla gedək!” stendində işğaldan azad

olunan regionlarımızda yaradılacaq kitabxanalar üçün kitablar
toplanılıb.
TədbirdəincəsənətustalarıvəregionalidarəyətabeolanNəri-

manNərimanovadınaMədəniyyətMərkəzifiliallarınınözfəaliyyət
kollektivlərikonsertproqramıtəqdimediblər.

Yolumuz Şuşayadır

AğstafaRMİAğstafarayonMKSnin
MərkəziKitabxanasınıntəşkilatçılı
ğıilə“Sağlamailəsağlamcəmiy
yətintəməlidir”adlıtədbirkeçirilib.

BərdəRMİ-nin təşkilatçılığı iləBərdə tür-
bəsində “15 may – BeynəlxalqAilə Günü”
mövzusunda tədbir keçirilib.TədbirdəRMİ-
nin rəisiVəsiləMöhsümova çıxış edib.Bil-
dirib ki, BMTBaşAssambleyası tərəfindən
1993-cü ildə 15 may tarixinin “Beynəlxalq
AiləGünü”kimiqeydolunmasıbarədəqərar
qəbuledilib.TədbirBərdərayonMədəniyyət
Mərkəzinintəşkiletdiyikonsertproqramıilə
davamedib.
Ağdaş RMİ Zərdab rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində “Ailə dəyərlərininmöhkəmləndi-
rilməsicəmiyyətinmənəvisağlamlığınınəsa-
sıdır”mövzusundatədbirkeçirilib.Çıxışlarda
ailədəyərlərindən,budəyərlərəyüksəkqiy-
mətverilməsininəhəmiyyətivurğulanıb.

MasallıRMİCəlilabadrayonMKS-də“Ailə-
mizi qoruyaq” mövzusunda tədbir keçirilib.
TədbirdəMKS-nindirektoruvəzifəsinimüvəq-
qətiicraedənQənimətİsrafilovaçıxışedib.

Bölgələrdən müxtəlif səpkili xəbərlər

LənkəranRMİLənkəranşəhərMədəniyyət
MərkəzindərəssamŞöhrətdinSəbziyevin
“Qayıdış”adlıfərdisərgisitəşkilolunub.
LənkəranRMİninrəisiŞahinŞahbazov
rəssamınhəyatvəyaradıcılığıhaqqında
genişməlumatverib,incəsənətsahəsində
uzunmüddətlisəmərəlifəaliyyətinəgörə
rəssamafəxrifərmantəqdimedib.Sərgi
mayın27dəkziyarətçilərüçünaçıqolacaq.

Ağstafa RMİ Tovuz rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində “VirtualQarabağ” İKTMərkəzi-
nin istehsalı olan “Mübariz İbrahimov” ani-
masiya filmi nümayiş olunub. Film torpaq-
larımızın suverenliyi və azadlığı uğrunda
qəhrəmancasına şəhid olmuş Milli Qəhrə-
manMübariz İbrahimovunhəyatı və şərəfi
döyüşyolundanbəhsedir.

BərdəRMİrəisivəzifəsinəyeni təyinolu-
nanVəsiləMöhsümovaTərtərrayonundabir
sıramədəniyyətmüəssisələrininfəaliyyətiilə
tanışolub.RMİrəisivərayonunicrabaşçı-
sı Müstəqim Məmmədov Tarix-Diyarşünas-
lıqMuzeyinəbaxışkeçiriblər.SonraHeydər
ƏliyevMərkəzinəvəMədəniyyətMərkəzinə
başçəkənidarərəisitapşırıqvətövsiyələrini
verib.
İsmayıllıRMİŞamaxırayonMirzəƏləkbər

SabirinEv-Muzeyinin təşkilatçılığı ilə rayon
Uşaq-gənclər inkişaf mərkəzində görkəm-
li maarifpərvər şair Mirzə Ələkbər Sabirin
(1862-1911) 160 illik yubileyinə həsr olun-

muşümumtəhsilməktəbliləriarasındabədii
qiraətmüsabiqəsikeçirilib.MüsabiqədəI,II,
IIIyerəlayiqgörülənşagirdlərəfəxrifərman
vəhədiyyələrtəqdimedilib.

ŞəkiRMİZaqatalarayonHeydərƏliyevMər-
kəzivərayonTəhsilşöbəsininbirgətəşkilatçılı-
ğıiləuluöndərHeydərƏliyevinanadanolma-
sının 99-cu ildönümünə həsr olunan “Müasir
Azərbaycanınbanisi”adlışeirqiraətivəmahnı
müsabiqəsininqaliblərimüəyyənləşib.Şeirüzrə
müxtəlifyaşqruplarındarayonHumanitarFən-
lərGimnaziyası,şəhər1saylıvəFaldarkənd
tamortaməktəblərinşagirdləriPərizatİsayeva,
MəhəmmədQaziyevvəLəmanKərimovabirin-
ciyerəlayiqgörülüblər.Mahnımüsabiqəsində
isəakademikZərifəƏliyevaadınaliseyinşagir-
diAytacQuliyeva,YuxarıTalakənd2saylıtam
orta məktəbin şagirdləri Məcid Ramazanlı və
EltonBalayevqalibadınıqazanıblar.
AğdaşRMİGöyçayrayonMərkəziKitab-

xanasında görkəmli şair və dövlət xadimi
MollaPənahVaqifin(1717-1797)305illikyu-
bileyiiləəlaqədar“Gözəllikvəhəqiqətşairi”
adlı tədbirkeçirilib.TədbirdəVaqifinqoşma
vəqəzəllərindənnümunələrsəsləndirilib.

Kür sahilində aşkar edilmiş küp qəbirlərə baxış keçirilib
AMEAnınArxeologiya,Etnoqrafiyavə
Antropologiyaİnstitutununəməkdaşları
tərəfindənNeftçalarayonununPirəbbə
kəndindəaşkarlananküpqəbirlərnekropol
undaarxeolojiqazıntıişləriaparılıb.

Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya
İnstitutundanbildirilibki,aprelin12-dəNeftçala
şəhərƏliPiriyevadına2saylıtamortaməktəbin
direktoru Rövşən Həsənov tərəfindən instituta
rayonərazisində küpqəbirlərin aşkar edilməsi
haqqındaməktub daxil olub. Küp qəbirlər Kür
çayınınçəkilməsinəticəsindəçayınenkəsiklə-
rindəüzəçıxıb.Bununlabağlı institutunəmək-
daşlarıNeftçalayaezamolunublar.Arxeoloqlar
MədəniİrsinQorunmasıİnkişafıvəBərpasıüz-
rəDövlətXidmətininSalyanRegionalİdarəsinin
Neftçala rayonuüzrəbaşmütəxəssisiBahadır

Məcidovun da iştirakı ilə Cəngan, Bala Surra,
Ərəbqardaşbəyli və Pirəbbə kəndlərində Kür
çayısahilindəaşkaredilmişküpqəbirlərnekro-
polunabaxışkeçiriblər.
İnstitutun Arxeoloji abidələr toplusu bölməsi-

ninəməkdaşlarıtərəfindənMikayılMustafayevin
rəhbərliyi iləPirəbbə kəndində arxeoloji qazıntı
işləriaparılıb.Aşkarolunanküpqəbirçayıniçə-
risindən qazılaraq çıxarılıb. Qəbirin içərisindən
miniatür,kiçikölçülüqabaşkarlanıb.Yaxşıyoğu-
rulmuşgildənhazırlanan,gövdəhissəsiisənar-
şəkilli,açıq-qəhvəyirəngliqabınağızhissəsiquş
dimdiyiformasındadır.
Ərazidəcənubistiqamətindəbirneçəküpqə-

bir dəaşkarlanıb.Maddimədəniyyət nümunə-
ləribizimeranınI-IIəsrlərinəaidedilir.Arxeoloji
qazıntılar zamanıməlumolubki,Kür çayıbo-
yuncaküpqəbirlərnekropoluyerləşir.

Qeydedəkki,küpqəbirləreramızdanəvvəlIV
əsr–eramızınVIIIəsrlərindəCənubiQafqazda,
əsasəndəQafqazAlbaniyası ərazisindədaha
geniş yayılıb.Bumədəniyyət əsasənəkinçilik,
heyvandarlıq, ovçuluq, balıqçılıq və sənətkar-
lıqlaməşğulolanoturaqəhaliyəaiddir.Neftçala
rayonundaaşkarolunanküpqəbirlərnekropolu
coğrafibaxımdanbubölgəüçünsəciyyəvidir.

Gəncədə Ələddin Abbasovun 100 illiyi qeyd olunub
GəncəDövlətDramTeatrındauzunillər
busəhnədəçalışmışgörkəmliaktyor,
XalqartistiƏləddinAbbasovun(1922
2014)100illikyubileyinəhəsrolunan
tədbirkeçirilib.

TədbirdəGəncəRMİ-nin rəisi Vasif Cən-
nətov, Gəncə Dövlət Dram Teatrının direk-
toru Aqil Bəhramlı, Xalq artisti Məmmədəli
Balayev, sənətkarın ailə üzvləri və teatrın
kollektiviiştirakediblər.
ƏvvəlcətədbiriştirakçılarıGəncəninFəxri

xiyabanındaƏləddinAbbasovunməzarınızi-
yarətedib,önünətərçiçəklərdüzüblər.
Daha sonra teatrın zalında davam edən

mərasimdəsənətocağınınrəhbərliyivəkol-
lektivi,ocümlədənailəüzvləri,sənətyoldaş-
larıaktyorunhəyatvəyaradıcılığıhaqqında
sözaçıb,xatirələrinibölüşüblər.
SonraƏləddinAbbasovunxatirəsinəhəsrolu-

nan,yazıçıNüşabəƏsədMəmmədlininqələmə
aldığı“Cavadxan”tarixidramınümayişolunub.
Tamaşanın quruluşçu rejissoru Əməkdar

incəsənət xadimi Əsgər Əsgərov, rejissoru

ElşadƏhmədov, rəssamıMehdiHüseynov,
geyim üzrə rəssamı Leyla Əliyeva, musiqi
tərtibatçısıSevdaƏliyevadır.Səhnəəsərin-
dəCavadxanobrazınıƏməkdarartistElxan
Abbasov,Mələknisə Bəyim rolunu isə Xalq
artistiPərvanəQurbanovacanlandırıb.

“Rənglənmiş tarix”in 
növbəti sərgiləri

QHTlərəDövlətDəstəyiAgentliyininma
liyyəyardımıilə“UşaqvəYeniyetmələrə
Dəstək”İctimaiBirliyitərəfindənhəyata
keçirilən“Rənglənmiştarix”layihəsinin
növbətisərgiləriŞuşarayonTurşsukənd
UşaqmusiqiməktəbivəAğdamrayon
MədəniyyətMərkəzindətəşkiledilib.

SumqayıtRMİŞuşa rayonTurşsu kənd
Uşaqmusiqiməktəbinin(“QobuPark-2”ya-
şayışkompleksi)aktzalındakeçirilmişsərgi-
dəməktəbin50-yəyaxınşagirdvəmüəllimi
iştirakedib.SərgiiştirakçılarıŞuşamusiqiçi-
lərininrənglənmişfotolarıilətanışolublar.
AğcabədiRMİAğdamrayonMədəniy-

yət Mərkəzində (Quzanlı qəsəbəsi) ke-
çirilən sərgi mərkəzin vəAğdam Rayon
İcraHakimiyyətininbirgə təşkilatçılığı ilə
gerçəkləşib. İştirakçılara layihə ilə bağlı
bukletlərpaylanılıb.

Hazırladı: N.Məmmədli

Ailə dəyərləri cəmiyyətin mənəvi əsasıdır

Xızıda qədim qala qalıqları tapılıb
XızırayonunDizəvərkəndiyaxınlığındadağlıqərazi
dəOrtaəsrlərəaidolanqalaqalıqlarıtapılıb.

QədimtikiliqalıqlarıMədəniyyətNazirliyiyanındaMə-
dəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət
Xidmətinin Şabran Regional İdarəsinin mütəxəssisləri
və“Artefaktovçuları”vətəndaştəşəbbüsqruputərəfin-
dənaşkarlanıb.
Tarixi məkanın üç tərəfi müdafiə məqsədilə qurulan

qaladivarlarıiləəhatəolunub.Bundanəlavə,həminqa-
yalıqlarınalthissəsigözətçiməntəqəsikimixidmətedən
mağaralardan ibarətdir. Tapıntı yerində müxtəlif rəngli
saxsınümunələrədərastgəlinib.Abidənindövlətqey-
diyyatına alınması vəmühafizəsinin təşkili üçün işlərə
başlanılıb.
MədəniİrsinQorunması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDöv-

lətXidmətiyeni tapıntı iləbağlıAMEAArxeologiya,Et-
noqrafiyavəAntropologiyaİnstitutunamüraciətedəcək.
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AzərbaycanDövlətAkademikMusiqiliTeatrındaməşhur
“Bəxtiyar”filmiəsasındasəhnələşdirilmişeyniadlıtama
şanınilknümayişi(6may)oldu.Butamaşanınhazırlanma
sıhaqqındaməlumatımvaridi.Düşünürdümki,görəsən,

onilliklərboyupopulyarlığınıitirməyənfilminsəhnəversiyası
tamaşaçılarıqaneedəbiləcəkmi?

Nəhayət, premyera günü ye
tişdivəmənAkademikMusiqili
Teatrın səhnəsində adıçəkilən
tamaşayabaxdım.
Haşiyəçıxıbyadasalmaq is

təyirəm ki, hamımızın bu gün
də sevəsevə izlədiyi “Bəxti
yar”filmi1955ci ildəBakıKi
nostudiyasında Lətif Səfərov
tərəfindən lentə alınıb. Film
baxımlı rejissor quruluşuna,
TofiqQuliyevin ecazkarmusi
qi həlli vəRəşidBehbudovun
səssehrinə,eləcədətəkrarsız
aktyor ifalarına görə bu günə
qədər reytinqini qoruyub sax
layan ekran əsəridir. Filmdə
səslənənbirsıradeyimlərxalq
arasındaçoxdanzərbməsələ
çevrilib. Nəsillər dəyişsə də,
bu filmə maraq azalmır. De
məli,nəqədərqəribədəsəs
lənsə,zamanbeləyüksəkpe
şəkarlıq nümunəsinə təsir edə
bilməkqüdrətindədeyil.
Bəlkə elə bu səbəbdənAka

demikMusiqiliTeatrınkollektivi
bu filməmüraciət edib.Amma,
bəri başdan deməliyəm ki, bu
populyarfilminsəhnəversiyası
nıhazırlamaqçoxböyükriskdir.
Yaradıcı heyət bu riskə gedə
rək,maraqlıtamaşaərsəyəgə
tirib.Tamaşanınrejissorqurulu
şu səhnə tərtibatı, musiqi həlli
və əsas obrazların ifaları haq
qındadüşüncələrimioxucularla
bölüşməkistəyirəm.
Quruluşçu rejissor Cavid

İmamverdiyevmusiqili tamaşa
nın səhnə həllində yığcamlığa,
baxımlılığavəefektliyəçalışıb.
Səhnə versiyasına uyğun ola
raqbəzisəhnələrvəobrazlarix
tisarolunub.Quruluşçurəssam
Elxan Sərxanoğlu hər bir səh
nənin məkan bütövlüyünə nail
olabilib.Səhnətərtibatımüəllif
fikrininrejissoryozumundaaçıl
masınaxidmətedəncanlıifadə
vasitələri ilə diqqət çəkir. Ev,
konsert salonu, qatar, vağzal
və sair səhnələrin tərtibatıma
raqlı,baxımlıaktyoroyunuüçün
yetərlidir.Musiqi, rəqs vəbalet
həlli səhnənümunəsiüçünva
cib hesab olunur. Xormeyster
YaqubMəstanov,dirijorSəməd
Süleymanlı,konsertmeysterFi

danBabayevavə rəqslərinqu
ruluşmüəllifiElviraƏzizovanın
təqdimatı ilə quruluşçu rejissor
Cavid İmamverdiyevin yozumu
üstüstədüşür.

Tamaşanın əsas obrazla
rı Bəxtiyar, Saşa və əlbəttə ki,
Ağabaladır. Şaban Cəfərov, İb
rahimƏlizadəvəEminZeynallı
nınBəxtiyarıvəAydanHəsəno
va,MehribanZaliyevavəNəzrin
İsmayılovanın Saşası mükəm
məl vokal ifaları və cəlbedici
aktyor oyun tərzləri ilə üstüstə
düşüb tamaşaçı rəğbətiqazana
bilir.ÖlməzTofiqQuliyevinmusi
qişedevrlərinidönədönədinlə
səkdə,filmintamaşahəllindəbu
ecazkarsənətnümunəsinigənc
aktyorların ifalarında bir daha
sevəsevədinlədik.
Əkbər Əlizadə (Əməkdar ar

tist)iləƏliməmmədNovruzovun
ifasındaYusifobrazıkomikvə
ziyyətin tələblərinəmüvafiqba
xımlıvəcəlbedicidir.Elçinİma
novlaNadirXasıyevin(Əməkdar
artist)ProfessorRəcəbov,İqrar
Salamov (Əməkdar artist) və
Ələkbər Əliyevin (Əməkdar ar
tist) Dmitri Verxovski, Nahidə
Orucova (Əməkdar artist) və
Rəsmiyyə Nurməmmədovanın
Natalya Alekseyevna, Səməd
zadə Xasıyevlə Əli Kərimovun
Həbib, Hidayət Əliyevlə Murad
ƏliyevinPetya,FatmaMahmu
dova (Xalq artisti), ÜlviyyəƏli
yeva və Telnaz Hüseynovanın
Gülzar, Elnarə Nağdəliyeva ilə
NigarQafarovanınZəhravədi

gərobrazlarbaxımlınümunələr
kimiqəbulolunurlar.Aktyor ifa
ları orkestr, xor və balet artist
lərinin baxımlı oyun tərzləri ilə
tamamlanır.
Yaxşı bilirik ki, nə “Bəxtiyar”

filmini, nədəeyniadlı tamaşanı
Ağabala obrazı olmadan təsəv
vür etmək olmaz. Dramatik ha
disələrin bir tərəfində Bəxtiyar,
Saşa,ProfessorRəcəbovvədi
gərmüsbətobrazlar,əkstərəfdə
Ağabala,Gülzar,Zəhra,Rzavə
sairmənfiobrazlardurur.Ağaba
lamənfiobrazolsada,tamaşa
çıtərəfindənrəğbətləqarşılanır.
Kinovəteatr tarixindəbeləhal
lar olur. Tamaşaçılar bu və ya
digər mənfi qəhrəmanı sevimli
obrazlarıkimiqəbuledibalqışla
raqərqedirlər.Ağabaladabelə
obrazlarsırasındadır.

Xalq artisti İlham Namiq Ka
malınAğabalaobrazıfilmdəgör
düyümüz və sevdiyimiz nümu
nədən fərqlidir. Ağabala dövrə
uyğun müasirləşib, dəbli geyim
tərzi, ona ziyalı görkəmi verən
eynək və aktyorun təqdimində
hərəkətmizandavranış toplusu
baxımlıdır. O, əsaslı dərəcədə
dəyişsədə,bizonuilkbaxışdan
dərhal və asanlıqla tanıyırıq.
Ağabala yarım əsrdən artıq yol
gəlib, onun geyimi də, düşün
cə tərzi də dəyişərəkmüasirlə
şib.O, tamyeni birAğabaladır.
AmmayenəeləAğabaladır.Biz
hərgün,bəlkədəhərsaatbaş
qabaşqaadlarıolanneçəneçə
beləAğabalarlarastlaşırıq.Ağa
balayenə“mənimklubum”deyir,
yenə yoxlama gələndə vəziy
yətdənçıxışyoluaxtarırvəsair.
Aktyor komikobrazın təsvirində
parlaqvərəngarəngboyalardan,
dəqiqştrixlərdənistifadəedir.
Deyirlər ki, absurd və anla

şılmazlıq olan yerdə komediya
başlanır. Absurd dramaturgiya
janrının görkəmli nümayəndəsi
Ejenİoneskoyazırdıki,faciənin
ağırlığını çəkməyə güc verən
komizmdir.
Ağabala obrazının təsvirində

İlhamNamiqKamalrəngtonla
rından bacarıqla və qədərində
istifadə edərək yumoristiksati

riktipajtəqdimedir.Onunkomik
vəziyyətəuyğunhərəkətmizan
toplusu, üzünün mimikasının
vəziyyətə uyğun dəyişməyi,
konserti apararkən şit gülüşləri
və sair obrazın bədii tamlığına
xidmət edir. Onun xarici təsvi
rində qırmızı rənglərin müxtəlif
çalarlarının vəhdəti ilə qarşıla
şırıq. Ağabalanın boynundakı
qırmızı kəpənəklə ayağındakı
qırmızı rəngli yüngül ayaqqa
bılar və konsert pencəyi onun
xarici təsvirini tamamlayır. Ob
razınmüəllifmətninəuyğunhə
rəkətmizan toplusu ilə mətnin
deyim təqdimatı vəhdət təşkil
edir.MüasirAğabalaeləbugör
kəmdəolabilər.Ağabalanınbi
zəyaxşıtanışolanmətninidin
lədikcə, onun müasir görkəmi
arxasındaməharətləgizlədilmiş
iç dünyası tədricən üzə çıxır.
AktyorAğabalaobrazındada
xili dünyasının təqdimi ilə xa
rici təsvirin vəhdətinə nail ola
bilir.O,hərəkətlərindəehtiyatlı
və diqqətlidir. Etdiyi əməllərin
ucbatından həmişə xofudur.
Onun diqqətli baxışlarından
heçnəyayınmır.Ağabalada
xilipuçluğunumüasirgörkəmi
arxasında məharətlə gizlədə
bilir.Müasirgörkəmonunmas
kasıdır.Ağabalafilmdənyaxşı
tanıdığımızobrazolsada,biz
onumüasirimizkimiqəbuledi
rik.BuisəİlhamNamiqKama
lıntəsviretdiyiobrazınmüasir
təsvirvətəqdimatıiləbağlıdır.
Yeni düşüncə tərzi deyəndə

biz heç dəAğabalanın dəyişə
rək,müsbətobrazaçevrilməyini
nəzərdə tutmuruq.Ağabalaelə
həminAğabaladır.O,dəyişəbil
məz.Sadəcə,dövrəuyğunlaşa
raqasanyollapulqazanmağın
dahamüasirüsullarınıtapanfı
rıldaqçıyavədələduzaçevrilib.
O, klubda özünə iş yeri tapıb.
Ammabuişyeribaşqabiridarə
və təşkilat daola bilər.O, tap
dığıhərbirişyerinəözqohum
əqrəbasını və dosttanışlarını
toplayabilər.O,cılızvəmənən
puç biri olduğu üçün ətrafında
da özünə uyğun olan insancı
ğazlarıtoplamalıdır.Onunəsas
işi fırıldaqqurubkiminsəhesa
bınapulqazanmaqdır.O,Bəx
tiyarıtapandasevincdəngözləri
parıldayır.Başqasınınhesabına
pulqazanandavəbupullarısa
yanda Ağabala tam tanınmaz
olur.Artıqaktyorunüzündəac
gözlük və hərislik nişanələri
görürük. Aktyor Ağabala obra
zınıdaxilənduyub,bunuzahiri
təqdimatda dəqiq təqdim edir.
Mürəkkəb obrazı seyr etdikcə
aktyorunzəngin yaradıcılıq im
kanlarının əhatə dairəsinə və
rəngarəngliyinə heyran qalma
maqmümkünsüzdür.

Çingiz Ələsgərli 
teatrşünas

MədəniyyətNazirliyi
tərəfindənbuilin
martayındanhə
yatakeçirilən“Yeni

adlar”layihəsigəncistedad
larınmaraqlıkonsertproq
ramlarıilədavamedir.

Layihə üzrə növbəti musiqi
axşamı mayın 13də M.Maqo
mayevadınaAzərbaycanDöv
lət Akademik Filarmoniyasında
gerçəkləşib.Respublikavəbey
nəlxalq müsabiqələr laureat
ları Nərgiz KəngərliNəcəfova
(piano)vəZərifəAlxazova(vio
lin) musiqisevərlərin qarşısına
çıxıb. Gənc musiqiçiləri Ü.Ha
cıbəyli adınaAzərbaycan Döv
lət Simfonik Orkestri (dirijor –
ƏməkdarartistFuadİbrahimov)
müşayiətedib.

Proqramda L.V.Bethovenin
“Fortepiano və orkestr üçün 4
nömrəli konsert”i və D.Şosta
koviçin “Violin və orkestr üçün
1 nömrəli konsert”i ifa olunub.
Orkestrin vəgəncmusiqiçilərin
ahəngdar çıxışı tamaşaçıların
alqışlarıiləqarşılanıb.

***
Nərgiz KəngərliNəcəfova

1991ciildəBakıdaanadanolub.
2008ciildəÜ.HacıbəyliadınaBa
kıMusiqiAkademiyasının (BMA)
Orta ixtisasmusiqiməktəbstudi
yasını,2012ciildəBMAnıbaka
lavr,2004cü ildə isəmagistrsə
viyyəsiüzrəfərqlənmədiplomuilə
başavurub.2015ciildəBMAnın
doktoranturapilləsinədaxilolaraq
dissertasiya mövzusunu uğurla
müdafiəedib.

N.KəngərliNəcəfova 2004
cü ildə pianoçuların Q.Qa
rayev adına II Beynəlxalq
müsabiqəsinin laureatı olub.
2007ci ildə Kövkəb Səfə
rəliyevanın 100 illiyinə həsr
olunmuş gənc pianoçuların
I Respublika müsabiqəsində
IIIyerə layiqgörülüb.2012ci
ildəLitvadakeçirilən “Hüdud
suz musiqi” (“Music Without
Limits”) XII Beynəlxalq festi
valmüsabiqəsində, 2015ci
ildə VII Qəbələ Beynəlxalq
Musiqi Festivalı çərçivəsin
də təşkil olunan pianoçuların
müsabiqəsində laureat adını
qazanıb.2021ciildəGürcüs
tanda keçirilən “Dünya har
moniyası” (“World Harmony”)
IVBeynəlxalqmüsabiqəsində
üçfəxridiplomalayiqgörülüb.

Zərifə Alxazova 1998ci ildə
Bakıda anadan olub. 2015ci
ildə Bülbül adına Orta İxtisas
MusiqiMəktəbinibitirərəkÜ.Ha
cıbəyliadınaBMAyaqəbulolu
nub.2017ciildətəhsiliniİsrailin
TəlƏviv Universiteti nəzdində
BuxmannMehta Musiqi Mək
təbində (TheBuchmannMehta
SchoolofMusic)bakalavrpillə
siüzrədavametdirmək imkanı
qazanıb. 2020ci ildən həmin
təhsilmüəssisəsində“Artistdip
loma” proqramı üzrə təhsilini
davametdirir.
Z.Alxazova2016cı ildə İslam

dünyasıgəncklassikmusiqiifa
çılarının (20 yaşadək) beynəl
xalq müsabiqəsində,  2017ci
ildə “TesteneArt Baku” beynəl
xalq incəsənət festivalmüsabi
qələrində Qranpri mükafatına
layiqgörülüb.20192021ciillər
dəTəlƏvivBeynəlxalq kamera
musiqisimüsabiqəsində laureat
adlarını qazanıb. Münxen Yeni
Filarmonik Orkestri (Almaniya),
İsrail Filarmonik Orkestri, Təl
Əviv kamera, BuxmannMeh
ta,HayfavəYerusəlimsimfonik
orkestrləri (İsrail) ilə çıxış edib.
Gəncmusiqiçi HyeJin Kim, İy
la Kaler, Dmitri Berlinski, Çaim
Taub,ŞmuelAşenasi,OferFalk
vəAniSknarçkimiməşhurviolin
ifaçılarındanustaddərslərialıb.

Nurəddin Məmmədli

Tanınmış qarmon ifaçısının xatirə gecəsi
BeynəlxalqMuğamMərkəzində(BMM)tanınmışqarmon
ifaçısı,bəstəkarXanlarCəfərovunxatirəgecəsikeçirildi.Xan
ŞuşinskiFondununtəşkilatçılığı,BMMindəstəyiiləmayın13
dəgerçəkləşəntədbirdətanınmışifaçılarvəXanlarCəfərovun
yetirmələriçıxışetdilər.

Unudulmazifaçınınvaxtiləlentəalınan“Segah”muğamınınvi
deonümayişiiləbaşlanangecədəsənətşünaslıqüzrəfəlsəfədok
toruƏhsənRəhmanlımusiqiçininhəyatvəyaradıcılığındansöz
açdı.Qeydetdiki,XanlarCəfərov1956cıilfevralın2dəBakının
Əmircanqəsəbəsindəanadanolub.Kiçikyaşlarındanmusiqiyə
maraqgöstərir.12yaşındakamançaifaetməyəbaşlayırvəƏmir
can qəsəbə Mədəniyyət evində xalq çalğı alətləri ansamblına
üzvolur.Atasıonun istedadınıgörüb5saylıMusiqiməktəbinin
violonçelsinfinəyazdırır.Dahasonraisəfortepianosinfindətəhsil
almağabaşlayır.Ortaməktəbdəmusiqidərslərindəmüəlliminin
qarmonifaetməyionundiqqətinicəlbedir.XanlarCəfərovunqar
monlamütəmadiməşğulolmasınıgörənmüəllimlərixüsusibaca
rıqvəistedadınıdəyərləndiribbualətləməşğulolmasınıtövsiyə
edirlər.O,Mədəniyyətsarayında5illikqarmonkursunuüçiləbi
tiribvəsiqəalır.DahasonraAzərbaycanDövlətFilarmoniyasının
MahnıvəRəqsAnsamblınasolistolaraqişəgötürülür.Bukollek
tivləo,keçmişSSRİninbirçoxşəhərlərindəkonsertlərverir.
ƏhsənRəhmanlı“Qarmonifaçılığısənətivəonuntədrisi”kita

bındaXanlarCəfərovahəsrolunmuşbölmədəqeydedirki,filar
moniyadaçalışarkənƏməkdar incəsənətxadimi,bəstəkartar
zənAğasıMəşədibəyovməşqzamanıXanlarınifasınıeşidirvə
onuözansamblınadəvətedir.BuansamblınsolistləriAzərbay
canınəntanınmışxanəndələrivəXalqartistləriidi.1978ciildə
AzərbaycanQastrolKonsertBirliyiyaranırvəfilarmoniyadaça
lışanbütünsolistlərbubirliyədaxiledilir.1988ciiləkimiburada
çalışanifaçıAzərbaycanınəntanınmışvəsevilənmüğənnilərini
müşayiətedir.HəminillərdəXalqartistiNisəQasımovailəbirgə
çalışmağabaşlayaraqistedadlımusiqiçiləriətrafınatoplayır.
1990cı ildəBakıdaAxıska türkləri vəQərbiAzərbaycandan

deportasiyaedilmişhəmvətənlərimizdənibarət“Ümid”ansamblı
yaranır.XanlarCəfərovkollektivəmusiqirəhbəritəyinedilir.O,
ansamblamillialətlərləyanaşı,violonçel,skripka,basgitara,Av
ropazərbalətləriəlavəedir.2002ciildəSOCARın“Azneftyağ”
İstehsalatBirliyində “Neftçi”mahnıvə rəqsansamblı yaradılır.
Xalqartisti,tarzənFikrətVerdiyevistedadınabələdolduğuXan
larCəfərovuansamblamusiqirəhbəridəvətedir.Onunbəstələ
diyi“Çahargah”dəramədi”“Neftçi”ansamblınınbütünkonsert
lərininilknömrəsiolaraqəzəmətləsəslənir.Unudulmazqarmon
ifaçısı30danartıqrəqsmelodiyasıvə15dənartıqmahnınında
müəllifidir.Musiqiçi2020ciilmartın31dəvəfatedib.
XatirəgecəsindəhəmçininXalqartistləriAftandilİsrafilov,Fik

rətVerdiyev,ƏnvərSadıqov,ŞəfiqəEyvazova,Əməkdarartist
ZakirMirzəyevvəsənətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoru,MilliKon
servatoriyanındosenti,qarmonifaçısıAydınƏliyevçıxışedərək
XanlarCəfərovunsənətiniyüksəkqiymətləndirdilər,xatirələrini
bölüşdülər.Bildirildiki,ifaçınınincəduyğular,zərifmelodiyalar
laişlədiyimusiqilər,yeniaranjimanlarıAzərbaycanRadiosunun
fondundasaxlanılır.
Xatirə gecəsindəXalq artistiƏnvər Sadıqovun rəhbərliyi ilə

“Qaytağı”ansamblınınmüşayiətindəƏməkdarartistLaləMəm
mədova,BMMinsolistləriMirələmMirələmov,KamiləNəbiyeva,
AbgülMirzəliyevXanlarCəfərovunbəstələdiyisevilənnəğmələ
ri ifa etdilər.Sənət dostları qarmon ifaçılarıNemətHüseynov,
ŞəmsiAğamalıyevX.Cəfərovunmusiqilərinisəsləndirdilər.Tə
ləbələriOrxanMirnatiqoğlumüəlliminəhəsretdiyi“Xəyal”kom
pozisiyası,XalqartistiSamirCəfərovunifasında“Vətənmarşı”
(bəstəXanlarCəfərov)alqışlarlaqarşılandı.Yetirmələri,Vətən
müharibəsiqazisiNadirCəfərov,MilliKonservatoriyanıntələbə
ləri FəridMəmmədov,MəhəmmədAbışov ifalarını unudulmaz
müəllimlərininruhunaithafetdilər.
GecəninsonundaXanlarCəfərovunoğlu,skripkaifaçısıSim

ranCəfərovsəhnəyəçıxaraqatasınınbəstəsiolan“Tamerlani”
rəqsiniifaetdikdənsonratədbirintəşkilatçılarınaailəsiadından
minnətdarlığınıbildirdi.

Lalə Azəri

“Mövcudluqda ünsiyyət” 
YARATMüasirİncəsənətMəkanıXXXXIəsrlərAzərbaycanRəng
karlığıMuzeyindəmərhumrəssamUcalHaqverdiyevin“Möv
cudluqdaünsiyyət”adlıilkgenişmiqyaslısərgisinitəqdimedəcək.

Mayın26daaçılacaqsərgi (kurator–FərəhƏləkbərli) fərdi
və ictimai kolleksiyalardan toplanmış ekspozisiya, 300ə ya
xınrəngkarlıqvəqrafikaəsəri ilərəssamınyaradıcılığınıntam
spektriniəhatəedərəkonunbirçoxrəsmlərini,eskizlərini,albom
qaralamalarını,şeirlərini,şəxsiəşyalarını,eləcədəfotolarınıilk
dəfəbirarayagətirir.Əsərlərinəksəriyyətigenişictimaiyyətəilk
dəfətəqdimolunur.
“Mövcudluqdaünsiyyət”UcalHaqverdiyevin“məkandaolma

sı”ideyasınınəqledir.Sərgirəssamınyaradıcılığınınbütünbu
caqlarınıişıqlandıraraqonunlasəssiz“dialoqda”olmaqimkanını
təklif edir. Rəssamın həyatda olmamasına baxmayaraq, sərgi
onunməkana“müşahidə”və“nəzarət”etməsikonseptindənçı
xışedir.Bu“ünsiyyət”onun“mövcudluğunu”hissetdirir.
U.Haqverdiyevindaxilialəmindənbəhsedənekspozisiyarəs

samınşəxsiyyətininvəyaradıcılığınınbütünaspektləriniəkset
dirməklə,həmdəonudaimyenilikləraxtarışındaolanmükəm
məlkoloristvərəsmbilicisikimidətəqdimedir.Ötənəsrin80ci
illərindəyaradıcılığabaşlayanUcalHaqverdiyevinmüxtəlifjanr,
istiqamətvənövlərdəbədiiaxtarışları,eksperimentləriməlum
dur.Təkcə vizual axtarışlarla deyil, həm də tematik cəhətdən
zənginolanyaradıcılığında rəssamgündəlikmövzulardan (in
sanlar,heyvanlar, təbiət,əşyalarvəs.)savayı təxəyyülvəyu
xular,Şərq fəlsəfəsivədinimövzularaciddi istinadlaredir.Bu
axtarışlarınnəticəsindəUcalbənzərsizdəstxətti iləmüstəsna
vizualdiliniyaradaraqözmüxtəlifiyindəheçkiməbənzəməyən
rəssamkimiincəsənəttarixindəqalıb.
O,həyatının son5 iliniBakıda yerləşənMixailArxangel kil

səsinindivarrəsmlərininçəkilməsinəhəsretmişdi.Ölümündən
sonrayarımçıqqalmışişinionunhəyatyoldaşı,rəssamYelena
Haqverdiyevatamamlayıb.
“Mövcudluqdaünsiyyət”sərgisioktyabrın16dəkdavamedə

cək.

“Yeni adlar”ın növbəti konserti

“Bəxtiyar” filmi  
səhnədə
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Sənətinməsuliyyətinidərkedən,davamlıaxtarışdaolubbilik
vətəcrübəsiniartırmaqdanusanmayanyaradıcıinsanların
uğurlarıyaddaşlardaəbədiqalır.UzunillərGəncəDövlət
DramTeatrındarejissorkimifəaliyyətgöstərmişƏməkdar

incəsənətxadimiHəsənAğayevdəbeləsənətkarlardanolub.

Həsən Səfər oğluAğayev 10
may1910-cuildəBakışəhərində
dünyayagözaçıb.Ortaməktəbi
bitirdikdənsonra1925-ciildəBa-
kıTeatrMəktəbinəqəbulolunub.
1928-ci ildə təhsilinimüvəfəqiy-
yətlə başa vurur, təyinatla Bakı
TürkİşçiTeatrındasəhnəfəaliy-
yətinə başlayır. Gənc aktyor bu
teatrın səhnəsində V.Hüqonun
“Paris Notrdam kilsəsi”ndə Ha-
kim, V.Kirşonun “Küləklər şəhə-
ri”ndə Cek və digər pyeslərdə
epizodikrollardasəhnəyəçıxır.
1932-ci ildə Bakı Türk İş-

çi Teatrının yaradıcı kollekti-
vi Gəncə şəhərinə köçürülür.
Ancaq Həsən Ağayev İrəvan
şəhərinə gedir. İrəvan Dövlət
Azərbaycan Dram Teatrında
səhnə fəaliyyətini davam etdi-
rir. Burada çalışarkən o, rejis-
sorluğamaraqgöstərir.Busə-
nətinsirlərinəyiyələnməküçün
Moskvada A.Lunaçarski adına
TeatrSənəti İnstitutununRejis-
sorluqfakültəsinəqəbulolunur.
İmkan düşdükcə şəhərdəki di-
gər teatrların da estetik səciy-
yələriiləmaraqlanır.

Teatrşünas, professor İlham
Rəhimli “Gəncə teatrı”kitabında
HəsənAğayevdənbəhsedərkən
yazır: “1936-cı ildə təhsilini ba-
şavuranHəsənAğayevBakıya
gəlib.OvaxtAzərbaycandilində
müstəqilmusiqilikomediyateatrı
yoxidi.OperettatamaşalarıOpe-
ravəBaletTeatrındahazırlanır-
dı.HəsənAğayevburadaÜzeyir
Hacıbəylinin“Ərvəarvad”əsəri-
nə quruluş verib. Sonralar Bakı
Rus İşçi Teatrında, Tifis Dövlət
Azərbaycan Dram Teatrında,
NaxçıvanDövlətDramTeatrında
həmquruluşçu,həmdəbaş re-
jissor işləyib.Naxçıvandahazır-
ladığı “Otello” (Vilyam Şekspir),
“Vətən namusu” (Georgi Mdi-
vani), “Günahsız müqəssirlər”
(Aleksandr Ostrovski), “Lyubov
Yarovaya” (Konstantin Trenyov)
tamaşalarıteatrınyaradıcılıqhə-
yatındalayiqliyertutur”.
Rejissor HəsənAğayev 1939-

cu ildə Gəncə şəhərinə gedir.
Müəyyənfasilələrlə1939-1942və
1962-1965-ci illərdəGəncəDöv-
lət Dram Teatrında baş rejissor
işləyib. Bu illərdə C.Cabbarlının

“1905-ci ildə”, “Aydın”, “Solğun
çiçəklər”, S.Vurğunun “Fərhad
vəŞirin”,S.Rəhmanın “Xoşbəxt-
lər”,“Əliquluevlənir”,N.Vəzirovun
“Müsibəti-Fəxrəddin”,M.F.Axund-
zadənin “Hacı Qara”, “Lənkəran
xanınınvəziri”,Ü.Hacıbəylinin“Ər
vəarvad”,Ə.Haqverdiyevin “Da-
ğılantifaq”,S.S.Axundovun“Eşq
və intiqam”, C.Məmmədquluza-
dənin“Ölülər”,Z.Hacıbəylinin“Əlli
yaşında cavan”, A.Şaiqin “Gö-
zəl bahar”, H.Cavidin “Səyavuş”
əsərlərinə maraqlı səhnə həyatı
verir.O, rejissor traktovkalarında
Moskvanın zəngin teatr mühitin-
dənəldəetdiklərinibaşlıcasənət

konsepsiyasıolaraqsəhnəhəyatı
verdiyi əsərlərdə böyük ustalıqla
tətbiqedib.
Gəncə Dövlət Dram Teatrı

1945-ciildətəşkilolunanklassik
əsərlərin tamaşaya qoyulması
üzrə ümumittifaqmüsabiqəsinə
qatılır.RejissorHəsənAğayevin
quruluşverdiyiN.Qoqolun“Mü-
fəttiş” komediyası müsabiqə-
də kollektivin böyük yaradıcılıq
nailiyyətikimiqiymətləndirilir.

Araşdırmalarda qeyd edilir ki,
rejissorun səhnə tərtibatlarında
hər zaman müasir yanaşmalar
özünü göstərib. Bu, sənətkarın

quruluş verdiyi M.Təhmasibin
“Aslan yatağı”, M.İbrahimovun
“Məhəbbət”, “Həyat”, R.Şahvə-
lədin “Qız qalası”, İ.Səfərlinin
“Xeyirvəşər”,İ.Əfəndiyevin“Ba-
har suları”, Ə.Məmmədxanlının
“Şərqin səhəri”, M.S.Ordubadi-
nin “Dumanlı Təbriz”, S.Rüstə-
movun “Durna”, M.Şamxalovun
“Qayınana”, N.Xəzrinin “Sən
yanmasan...”, İ.Məlikzadənin
“Yaxın adam”, Y.Əzimzadənin

“Unutmayın”, B.Vahabzadənin
“Yağışdansonra”vədigərbuki-
mi yerli müəllifərin əsərlərində
özünüdahaçoxgöstərib.

Qeydedəkki,MəcidŞamxalo-
vun“Qayınana”komediyasıvaxti-
ləzəifəsərkimisəciyyələndirilmiş
vəteatrlarınrepertuarındançıxa-
rılmışdı.Birmüddət sonra pyesə
Gəncə teatrında Həsən Ağayev
müraciət edir. Bu cəsarətli addı-
mınatılması iləpyesuğurlusəh-
nə həyatı yaşayır. Respublikanın
10-dan çox teatrında, eləcə də
Bolqarıstan və Əfqanıstan teatr-
larındasəhnələşdirilir.1978-ciildə
isərejissorHüseynSeyidzadənin
quruluşunda(ssenariƏjdərİbrahi-
mov)“Azərbaycanfilm”dəeyniadlı
musiqilikomediyafilmiçəkilir.
Görkəmli sənətkar Gəncə

səhnəsində xarici müəllifərdən
J.B.Molyerin“JorjDanden”,M.Ler-
montovun “İki qardaş”, V.Şekspi-
rin “Otello”, L.Malyuginin “Köhnə
dostlar”, V.Şkvarkinin “Özgə uşa-
ğı”,K.Qoldoninin“Məzəlihadisə”,
B.Lavrenyovun “Hücum”, M.Kəri-
min“Aygüldiyarı”vəs.əsərlərədə
maraqlısəhnəhəlliverib.
Əməyiyüksəkqiymətləndirilən

HəsənAğayev 1958-ci ildə res-
publikanın “Əməkdar incəsənət
xadimi” fəxri adına layiq görü-
lüb.Rejissor20iyun1986-cıildə
Gəncədəvəfatedib.

S.Fərəcov

Mayın13-dəböyük
bəstəkar,pedaqoq,
akademik,SSRİXalq
artistiQaraQara-

yevin(1918-1982)vəfatının
40-cıildönümütamamoldu.
BumünasibətləAzərbay-
canMusiqiMədəniyyəti
DövlətMuzeyininfilialıolan
QaraQarayevinEv-Muze-
yində“Dahisizkeçən40-cı
ilimiz”adlıkonsertproqramı
təqdimedildi.Tədbirçərçi-
vəsindəQ.Qarayevadına
MərkəziİncəsənətMəktəbi-
nin(MİM)yaranmasının85
illiyidəqeydedildi.

Tədbirigirişsözü iləAzərbay-
can Musiqi Mədəniyyəti Dövlət
Muzeyinin şöbə müdiri Xanım
Abdinova açaraq dahi bəstəka-
rınhəyatvəyaradıcılığıhaqqın-
da danışdı. Diqqətə çatdırdı ki,
sənətkarın Azərbaycan musiqi
mədəniyyətinin inkişafındamüs-
təsnaxidmətləriolub.Q.Qarayev
yeni bəstəkarlar nəslinin yetiş-
məsinə mühüm töhfələr verib.
Onunbənzərsizyaradıcılığımu-
siqimədəniyyətimizizənginləşdi-
rib. Nizami Gəncəvinin eyniadlı
poemasından bəhrələnərək ya-
ratdığı “Yeddi gözəl” və Cənubi
AfrikayazıçısıPiterAbrahamsın

romanı əsasında yazdığı “İldı-
rımlı yollarla” baletləri dünyanın
bir sıra ölkələrində uğurla nü-
mayiş olunub. Bəstəkarın “Don
Kixot” simfonik qravürləri, “Leyli
və Məcnun”, “Vyetnam süitası”
əsərləribəstəkaryaradıcılığının
dəyərli səhifələridir. Sənətkarın
“Uzaqsahillərdə”, “Onunböyük
ürəyi”, “Bir məhəllədən iki nə-
fər”,“İnsanməskənsalır”,“Niza-
mi”vəs.filmlərə,eləcədəteatr
tamaşalarına yazdığı musiqilər
yaddaşlardasilinməzizqoyub.
Q.QarayevadınaMərkəziİn-

cəsənət Məktəbinin direktoru,

ƏməkdarartistƏzizQarayusifi
dahibəstəkarınAzərbaycanvə
dünyamusiqisi tarixində əvəz-
siz xidmətlərindən bəhs etdi.
Bildirdi ki,  24 prelüd silsiləsi,
skripka və fortepiano üçün so-
nata,simlikvartetlərbəstəkarın
yaradıcılıqüslubunun təzahürü
kimi qiymətləndirilir. Q.Qara-
yevA.Puşkinin şeirləri əsasın-
dayaratdığı“Mənsizisevirdim”
və “Gürcüstan təpələrində”
romansları, “Könül mahnısı”,
“Səadət mahnısı” kantataları
Azərbaycanklassikmusiqisinin
gözəlnümunələridir.

Ə.Qarayusifi rəhbəri olduğu
məktəbin 85 illik fəaliyyəti döv-
ründə əldə etdiyi uğurlar haq-
qındadadanışdı.
Çıxışlar Musiqi Mədəniyyə-

ti Dövlət Muzeyinin arxivində
qorunan materiallar əsasında
hazırlanan,dahibəstəkarınhə-
yatvəyaradıcılığınıəksetdirən
slayd-şouiləmüşayiətolundu.
Tədbirməktəbinmüəllimvəşa-

girdlərinin ifalarında Azərbaycan
və Qərbi Avropa bəstəkarlarının
əsərlərindən ibarətkonsertproq-
ramıiləbaşaçatdı.

Savalan

“Dahisiz keçən 40-cı ilimiz”

Ömrünü Gəncə səhnəsinə həsr edən sənətkar

Qara Qarayevin vəfatının ildönümündə 
məzarı ziyarət olunub 

Azərbaycanındünyaşöhrətlibəstəkarı,SSRİXalqartisti,Dövlət
mükafatlarılaureatıQaraQarayev(1918-1982)mayın13-də,
vəfatının40-cıildönümündəFəxrixiyabandakıməzarıbaşın-
dayadedilib.

DahimusiqiçininanımmərasimindəAzərbaycanBəstəkarlarİt-
tifaqının(ABİ)sədri,Xalqartisti,professorFirəngizƏlizadə,Ba-
kıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininrəisiİbrahimƏliyev,ABİ-nin
katibi,ƏməkdarincəsənətxadimiZemfiraQafarova,QaraQara-
yevadınaMərkəziİncəsənətMəktəbinindirektoru,Əməkdarartist
ƏzizQarayusifi,mədəniyyətvəincəsənətxadimləriiştirakediblər.
MərasimdəbəstəkarınAzərbaycanmusiqimədəniyyətinin in-

kişafında müstəsna rolundan söz açılıb, incəsənət xadimləri
xatirələrinidiləgətiriblər.Bildirilibki,QaraQarayevbəstəkarlıq
məktəbininyetirmələribugünAzərbaycanmusiqisinindünyaya
tanıdılmasınaöztöhfələriniverirlər.

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”: 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

MədəniyyətNazirliyinin“Şuşamə-
dəniyyətinininciləri”layihəsimüxtəlif
bölmələrüzrətəqdimatlarladavam
edir.“Şuşaİli”münasibətiləhəyata
keçirilənlayihənin“Şuşanınədəbi
həyatı”bölməsininnövbətitəqdimatı
Azərbaycanədəbiyyatınıngörkəmli
nümayəndəsi,böyükdramaturq,
nasir,publisistvəteatrtəşkilatçısı,
tanınmışictimaixadim,Əməkdar
incəsənətxadimiƏbdürrəhimbəy
Haqverdiyevəhəsrolunub.

ƏbdürrəhimbəyƏsədbəyoğluHaqverdiyev1870-ci ilmayın
17-dəŞuşaşəhərindəanadanolub.1890-cıildəŞuşarеalnımək-
təbininaltıncısinfinibitirib,Tifisrеalnıməktəbininsоnuncusinfin-
dətəhsilidavametdirib.1891-ciildəTifisdətəhsilinibaşavurduq-
dansonraPeterburqYоlMühəndisləriİnstitutunadaxilоlub.
Gəncyazıçıözününilkpyesləri“Yеyərsənqazətini,görərsən

ləzzətini”(1892)və“Dağılantifaq”ı(1896)daPеtеrburqdayazıb.
1899-cuildəо,PеtеrburqdanŞuşayaqayıdır.Şuşadaikiilqalır
vəxalqyaradıcılığınümunələrini tоplamaqlaməşğulоlur.Ədib
“Bəxtsizcavan”pyеsinidə1900-cüildəŞuşadayazır.Pyеsеlə
həminiltamaşayaqоyulur.1901-ciildəƏ.HaqvеrdiyеvŞuşadan
Bakıyagəlirvəburada“Pəricadu”pyеsinitamamlayır.
Ə.Haqvеrdiyеv 1906-cı ildəRusiyaDövlətDumasınaGəncə

quberniyasıüzrənümayəndəseçilirvəPеtеrburqdaqalır,“Ağa
MəhəmmədşahQacar”faciəsiniyazmaqüçündövlətkitabxana-
sındaaraşdırmaaparır.1907-ci ildəyazıçıyеnəhəmin faciəyə
aidəlavəməlumattоplamaqüçünİranasəfərеdir.Faciəilkdəfə
1907-ciildəBakıdatamaşayaqоyulubvəuzunillərböyükmüvəf-
fəqiyyətləsəhnələrdəоynanılıb.
1906-cıildə“MоllaNəsrəddin”jurnalınəşrəbaşlayıb.Ədibdər-

gidə“Cеyranəli”,“Xоrtdan”,“Həkimi-nuni-səğir”,“Lağlağı”,“Mо-
zalan”,“Süpürgəsaqqal”vəbaşqaimzalarlahekayə,fеlyеtоnvə
publisist məqalələr çap еtdirib. Ə.Haqvеrdiyеvin jurnalda dərc
olunan “Cəhənnəmməktubları”, “Mоzalanbəyinsəyahətnamə-
si”,“Marallarım”əsərləriböyükmaraqlaqarşılanıb.
Müəllifin “Qırmızı qarı”, “Ədalət qapıları”, “Ağac kölgəsində”,

“Vavеyla”,“Köhnədudman”,“Babayurdunda”,“Qadınlarbayra-
mı”,“Kamran”,“Sağsağan”,“YоldaşKоrоğlu”,“Çоxgözəl”,həm-
çinin “Marallarım” silsiləsindən hеkayələri ədəbi ictimaiyyətin
diqqətinicəlbedib.Yazıçınınhеkayələrininbirqismi“Marallarım”
(1927)və“Hеkayələr”(1940)kitabındatоplanıb.
1928-ciildəədəbiyyatvəincəsənətsahəsindəkixidmətlərinə-

zərəalınaraqƏ.Haqverdiyevə“Əməkdarincəsənətxadimi”fəxri
adı vеrilib.Böyükədib1933-cü il dekabrın11-dəBakıdavəfat
edib,Fəxrixiyabandadəfnolunub.
Prezident İlhamƏliyevin31yanvar2020-ci il tarixli sərənca-

mıiləədibinanadanolmasının150illiyiölkəmizdəqeydedilib.
Ə.Haqverdiyevin 150 illiyi eyni zamandaUNESCO-nun 2020–
2021-ciillərüçüngörkəmlişəxslərinvəəlamətdarhadisələrinyu-
bileylərisiyahısınadaxiledilib.

Gürcüstandaazərbaycanlıların
yığcamyaşadıqlarıMarneuli
rayonunda“NizamiGəncəvivə
ŞotaRustaveli”adlıədəbi-bədii
gecəkeçirilib.“ŞotaRustaveli
Günü”nəhəsrolunmuştədbir
GürcüstanYazıçılarBirliyi(GYB),
eləcədəGürcüstanMədəniy-
yətAkademiyası,ŞotaRusta-
veliCəmiyyəti,İnkişafvəTəhsil
Mərkəziqeyri-hökuməttəşki-
latlarınıniştirakıiləreallaşıb.

TədbiriştirakçılarıəvvəlcəNiza-
miGəncəvivəŞotaRustavelinin
Marneulidəki “Çay evi”nin qar-
şısındakı barelyefəri önünə gül
dəstələridüzüblər.İnkişafvəTəh-
silMərkəzininlayihərəhbəriEmin
Əhmədov və Gürcüstan Mədə-
niyyət Akademiyasının direktoru
David Nesteronko çıxış edərək
NizamiGəncəvivəŞotaRustaveli
yaradıcılığındandanışıblar.
GYB-nin sədri Mağvala Qo-

naşvili iki böyük şairin xalqları-
mızındünyayanümunəgöstəri-

ləcəkqələmsahibləriolduqlarını
vurğulayıb. Qeyd edib ki, on-
lardanbizəmirasqalanəsərlər
dünyaədəbiyyatınıninciləridir.
Şota Rustaveli Cəmiyyətinin

sədri David Şemokledeli çıxı-
şında Gürcüstan-Azərbaycan
dostluğununəsrlərinsınağından

keçdiyinibildirib.
Azərbaycanın Gürcüstandakı

Səfirliyinin müşaviri Eldar Bay-
ramov bədii gecənin təşkilini
yüksəkqiymətləndiribvəbucür
tədbirlərin ölkələrimizin mədəni
əlaqələrinin daha da möhkəm-
lənməsinəxidmətetdiyinideyib.

Tədbirdəötənil–“Nizamiİli”ndə
nəşrolunan“RustavelivəNizami”
kitabı haqqında ətrafı məlumat
verilib.Müəllifbildiribki,kitabda16
nəfər Gürcüstan və Azərbaycan
aliminin məqalələri dərc olunub.
Kitabın tərcüməçisi Oqtay Kazı-
movdur.O.Kazımovkitabbarədə
sözaçaraqvaxtiləM.F.Axundzadə
və C.Məmmədquluzadənin əsər-
lərininAkakiSeretelivəMəmməd
bəy Abaşidze tərəfindən gürcü
dilinə tərcüməolunduğunuvəbu
əsərlərin əsasında tamaşalar ha-
zırlandığınıdiqqətəçatdırıb.
Ədəbi-bədii gecədə şair İmir

MəmmədlininŞotaRustavelinin
“Pələngdərisigeymişpəhləvan”
poemasından etdiyi tərcümə-
lərdən qiraət, M.Maqomayevin
ifasındaN.Gəncəvininsözlərinə
bəstələnmiş mahnılar səsləndi-
rilib. “Gürcüstanhaqqındanəğ-
mə”canlıifaedilib.

Mirzə Güllər sənətinə səyahət 

BeynəlxalqMuğamMərkəzinin(BMM)
muğamsənətimizinelmi-nəzəri
vəpraktikiməsələlərininmüzakirə
olunduğu“Dəyirmimasa”layihəsi

davamedir.Layihəüzrəmayın13-də
keçirilənnövbətitədbirilkqadınxa-
nəndələrimizdənMirzəGüllərəhəsr
olunmuşdu.

Tədbiri layihəninkoordinatoruGülhüseyn
Kazımlı açaraq BMM-in rəhbərliyi adından
iştirakçılara təşəkkürünü ifadə etdi. Bildirdi
ki, Azərbaycan muğam sənətini, bu sahə-
ninkorifeylərininhəyatvəfəaliyyətinitəbliğ
edənBMM-in“Unudulmayanlar”və“Dəyirmi
masa” layihələri çərçivəsindəbu istiqamət-
də son illər mühüm işlər görülüb. Bu təd-
birlərdəelmvəsənətxadimləri iştirakedir,
ustad sənətkarlarının həyat və fəaliyyətinə
dairyeni-yenimənbələrtapılıbüzəçıxarılır.
MirzəGüllərin “MirzəHüseynsegahı”və

“Yeri, dam üstə yeri” xalq mahnısını vala
yazdırmasının tədqiqatçılaravəmusiqi icti-

maiyyətinəbəlliolduğunudeyənG.Kazımlı
qeydetdiki,bugünlərdəAzərbaycanınMilli
SəsYazılarıArxivində,xanəndəyəməxsus,
indiyə kimi araşdırılmayan iki səs yazısını
aşkaraçıxarıb.BunlarMirzəGüllərinifasın-
da 1914-cü ildə Kiyevin “Monarx-Rekord”
səsyazma studiyasında vala köçürülmüş
“Kürdü-Şahnaz”muğamıvə“Gəlgörüm,gəl
görümkiminyarısan”xalqmahnısıdır.
DəyirmimasadaAzərbaycanMilliKonser-

vatoriyasının professoruAbbasquluNəcəf-
zadə,Xalqartistləri–qarmonifaçısıƏnvər
Sadıqov, tanınmış diktor Eldost Bayram,
eləcədətədqiqatçıTuranİbrahimov,Mirzə
Güllər irsininbilicisiAğakərimNafiz, yazıçı
KənanHacıxanəndəhaqqındatarixifaktlar
vəaraşdırmalarlabağlıfikirlərinibölüşdülər.
Qeydolunduki,MirzəGüllərindoğumtarixi

mənbələrdəqeydedilməsədə,onunkeçmiş
Cavad qəzasının (indiki Sabirabad rayonu)
Cavad kəndində doğulduğu məlumdur. Təx-
minən15-16yaşlarındaolarkənGüllərgözəl
səsi iləəvvəl yoldaşlarını, sonrakəndsakin-

lərini heyran etməyə başlayır.Həmin dövrdə
yalançı din xadimləri oxumağı,müxtəlif çalğı
alətlərində ifa etməyi “günah” saydıqlarından
Güllərinsəsininşöhrətiyayılmağabaşlayanda
dindarlar,kəndağsaqqallarıvəailəsionuoxu-
maqdançəkindirməküçüntəhdidedirlər.Lakin
qəlbioxumaqeşqiiləalovlananGüllərdoğma
kəndiniqardaşınınpaltarındatərkedərəkŞa-
maxıyaüztutur.Şamaxıyasığındıqdansonra
ifaçılığınıkişigeyimindədavametdirir.Şama-
xılıxanəndəMirzəMəhəmmədhəsəninyanın-
damuğam sənətinin sirlərinə daha dərindən
yiyələnir vədin xadimlərinin hədə-qorxusuna
baxmayaraq dövrünün ənməşhur xanəndə-
lərindənolur.SənətşöhrətiAzərbaycanınsər-
hədləriniaşıbİranavəGürcüstanadayayılır.
“Dəyirmi masa”da Mirzə Güllərin reper-

tuarındanmahnılarsəsləndi.XalqartistiƏn-
vərSadıqovun“Segah”muğamı,Ağakərim
Nafizin“MirzəGüllərinrepertuarındanmah-
nı”,BMM-insolistləriƏməkdarartistSevinc
Sarıyeva,xanəndələrMirələmMirələmovvə
Nisbət Sədrayevanın təqdim etdikləri klas-
sikmuğamüslubundaifalarböyükmaraqla
qarşılandı.

Lalə Azəri

“Nizami Gəncəvi və Şota Rustaveli”
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Ki ne ma toq ra fı in cə sə nət də mü rək kəb möv zu la rın izah lı 
ka ta lo qu ad lan dır maq olar. Ki no da sə sin ya ran ma sı ek-
ran əsər lə ri nin məz mu nu nu, mə na də yə ri ni, ma hiy yə ti ni 
aç maq la ya na şı, di gər in cə sə nət nö vü olan mu si qi nin 

ha di sə lə rə ko lo rit gə tir mə si nə im kan ya rat dı. Ek ran ha di sə lə-
ri ni mü şa yiət edən, sü jet xət ti nə uy ğun laş dı rı lan me lo di ya lar 
hə yat ha di sə lə ri ni, ob raz la rın da xi li dün ya sı nı təd qiq et di, ek-
ran laş dı rı lan ədə bi əsər lə rin də rin qat la rı nın kəş fiy yat çı sı ki mi 
per so naj la rın ta nı tım im kan la rı nı də qiq ləş dir di.

Ötən əs rin 40-cı il lə rin dən eti-
ba rən Azər bay can ki no sun da 
bə dii və sə nəd li fi lm lə rə ya zı lan 
mu si qi lər fi lm lə rin ifa də va si tə si ni 
ar tır maq la ya na şı pe şə kar bəs tə-
kar la rın da ha bir is te dad la rı nı üzə 
çı xart dı. Re jis sor la rın ide ya la rı nın 
bəs tə kar ya ra dı cı lı ğın da təs di qi 
ya ra dı cı və tex ni ki he yə tin məq-
sə di ni, ümu mi lik də ki no nun şöh-
rə ti ni iki qat ar tır dı, ta ma şa çı audi-
to ri ya sı nı ge niş lən dir di. 

Mil li ki no mu za əs ra rən giz mu si-
qi və mah nı la rı ilə uğur gə ti rən ta-
nın mış sə nət kar la rı mız dan bi ri də 
Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq 
ar tis ti, unu dul maz  bəs tə kar  Rauf 
Ha cı yev dir. Çox şa xə li ya ra dı cı lı ğın-
da ki no mu si qi lə ri mü hüm yer tu tan 
mu si qi sər ra fı nın 100 il lik yu bi ley 
ilin də (15.5.1922 – 19.9.1995) xa-
ti rə si ni eh ti ram la yad edi rik.     

Al man ya zı çı sı Bet ti na Ar nim 
“Mu si qi mə nə viy yat la his siy yat 
ara sın da olan va si tə çi dir” de yir. 
Ki no hiss lə rin tən tə nə si ol du-
ğu üçün mu si qi in san mə nə viy-
ya tı nın təd qi qat çı sı na çev ril di, 
ha di sə lə rin emo sional şər hi nə, 
per so naj la rın həm söh bə ti mi zə 
çev ril mə si nə im kan ya rat dı. 

Çox şa xə li ya ra dı cı lı ğı nı ope ret-
ta lar, xo reoq ra fi k mi niatür lər, sim-
fo nik poema lar, for te piano üçün 
pyes lər təş kil edən Rauf  Ha cı ye-
vin kö nül lə ri dil lən di rən, ru hu ox şa-
yan me lo di ya la rı nı və məz mun lu 
mah nı la rı nı ki no se vər lə rə ün van la-
dı ğı me sa jı, nə si hə ti ki mi də qə bul 
et mək olar. Müx tə lif janr lı fi lm lə rin 
kadr la rı nı zən gin hə yat mü şa hi də-
sin dən qay naq la nan me lo di ya lar la 
ay dın la dan bəs tə ka rın sə viy yə-
li əsər lə ri dövr lə rin və ob raz la rın 
dol ğun tə cəs sü mü nü ya ra dır. 10-
dan ar tıq ek ran əsə ri nin, o cüm lə-
dən “Səadət və əmək mah nı la rı”, 
“Azər bay can mə də niy yə ti nin ba-
ha rı” və s. sə nəd li, “Qa ra daş lar”, 
“Köl gə lər sü rü nür”, “Qa ra ca qız”, 
“Tor paq. Də niz. Od. Sə ma” və s. 
bə dii fi lm lə rin, həm çi nin “Or dan-
bur dan” te le vi zi ya ta ma şa sı nın 
uğur lu ek ran ta le yi ya şa ma sın da 
Rauf Ha cı ye vin bö yük ro lu var.  

İlk də fə “Ni za mi” (1941) ta ri-
xi-bioq ra fi k ki nooçer ki nə mu si qi 
ya zan Rauf Ha cı yev gör kəm li ki-
no re jis sor lar la bir gə ça lı şır, mil li 
ki no mu zun in ki şaf mər hə lə sin də 
on la rın fi  kir və ide ya la rı nın ta ma-
şa çı la ra dol ğun çat dı rıl ma sı na kö-
mək edir di. Onun tam met raj lı bə dii 
ki no da mu si qi yaz dı ğı ilk ek ran işi 
“Qa ra daş lar” (1956) dram-ma cə-

ra fi l mi olub. Bəs tə kar ek-
ran əsə ri nin ic ti mai-so sial 
ma hiy yə ti ni, çə tin, mə su-
liy yət li pe şə sa hib lə ri nin gər gin iş 
re ji mi ni təs vir lər lə uz la şan mu si qi 
par ça la rı ilə çat dı rır. Fil min məz-
mu nu nu ta mam la yan me lo di ya lar 
Neft Daş la rın da baş ve rən bir sı ra 
gər gin ha di sə lə rin izah me to du na 
çev ri lir, per so naj la rın hə yat möv-
qe yi nin və ha di sə lə rin şərh çi si ro-
lu nu oy na yır.  

Fil min il kin kadr la rın dan cid-
di hə yat ha di sə lə ri ni, mü rək kəb 
mü na si bət lə ri iz lə yə cə yi mi zi 
anons edən mu si qi lər möv zu ya 
uy ğun for ma da təd ri cən (nef tin 
çı xa rıl ma sı, fəh lə lə rin iş pro se si, 
neft çi geoloq la rın Neft Daş la rı na 
yo la düş mə si, də niz də fır tı na nın 
baş ver mə si, yan ğın ha di sə lə ri, 
gənc lə rin dialoq la rı nı mü şa yiət 
edən ro man tik əsər lər və s.) sı-
ra la nır, də yi şir. 

Yük sək mu si qi du yu mu na ma-
lik bəs tə ka rın “Bir qa la nın sir ri” 
ma cə ra fi l mi nə yaz dı ğı sim fo nik 
mu si qi lər də kadr la rı də qiq lik-
lə mü şa yiət et mə si ba xı mın dan 
diq qət çə kir. Dü şün cə lə rə si ra yət 
edən mu si qi par ça la rı or ta əsr lər 
ta ri xi nə aid ab-ha va nı təs vir lə rə 
uy ğun şə kil də çat dı rır, ha di sə lə-
rin emo sional lı ğı nı ar tı rır, xe yir lə 
şə rin mü ba ri zə si ni də qiq lik lə şərh 
edir, xe yir xah lı ğın, qəh rə man lı ğın 
in san lı ğı xi las edə cə yi fi k ri ni ha di-
sə lə rin fo nun da təs diq lə yir. Nə fəs 
və zərb alət lə ri nin mü şa yiəti ilə 
səs lə nən mu si qi lər uzaq keç miş-
lə müasir döv rün sin te zi ni ya ra dır, 

za man-mü hit an la yı şı nı çat dı rır, 
ha di sə lə rin ge di şa tı na tə kan ve rir. 
Mək təb li lə rin nəğ mə sin də  mu si qi 
qə dim döv rü, gö rün tü isə müasir 
za ma nı əks et di rir. Döv rə aid əh-
va lat la ra  ke çid ve rən ko lo rit li mu-
si qi lər təs vir lər lə har mo ni ya təş kil 
edir, möv zu nun maarif çi lik mis si-
ya sı nı ar tı rır, ta ma şa çı audi to ri ya-
sı nı ge niş lən di rir. 

Rauf Ha cı ye vin hə yat eş qi du-
yu lan, es te tik və etik key fi y yət lər 
təl qin olu nan, bə zən emo sional, 
bə zən isə hə yə can lan dı rı cı tə-
sir ba ğış la yan ki no mu si qi lə ri 
haq qın da uzun-uza dı da nış maq 
olar. Onun dram janr lı fi lm lər lə 
ya na şı, ki no ko me di ya la ra yaz-
dı ğı ma raq lı, mə zə li mu si qi lər 

də dü şün cə lər də iz sa lan bəs-
tə lər dir. Bəs tə ka rın “Ro meo mə-
nim qon şum dur” ope ret ta sı əsa-
sın da ya ra nan fi l min mu si qi və 
mah nı la rı unu dul ma yan sə nət 
in ci lə ri dir.       

Gör kəm li ki no re jis sor Şa mil 
Mah mud bə yo vun qu ru luş ver di-
yi fi lm də ye ni mən zi lə kö çən iki 
qon şu ara sın da ge dən ix ti laf dan 
və on la rın öv lad la rı nın ara sın-
da kı mə həb bət dən bəhs edi lir. 
Film də səs lə nən “Ba kı”, “Sev gi-
lim”, “Gəl, ey, ya rım”,  “Müş tə ri 
gəl”, “Qon şu la rın mü ba hi sə si” 
və di gər mah nı lar, sim fo nik or-
kest rin mü şa yiəti  ilə səs lə nən 
sev gi li lə rin ari ya sı per so naj la rın 
xa rak te ri ni, dü şün cə və duy ğu-
la rı nı də qiq lik lə şərh edir. Mü-
rək kəb mü na si bət lə ri, yer siz 
məişət prob lem lə ri ni xə fi f gü-
lüş lə qı na yan, tən qid hə də fi  nə 
çe vi rən fi lm də zid diy yət li mü na-
si bət lə ri yum şal dan, xoş mə ram-
lı hiss və ar zu la rı təb liğ edən 
mu si qi lər üs tün lük təş kil edir və 
möv zu nun ide ya məz mu nu nu 
təs diq lə yir.  

Bun dan baş qa, “Əh məd ha ra da-
dır?” ki no ko me di ya sın da səs lə nən 
“Gənc lik”, “Ba kı”, “Azər bay ca nım”, 
“Ey yar, gəl” nəğ mə si, “Ley la” əsə-
ri, “Üzüm yı ğı mı”, qız lar an samb-
lı nın çı xı şı, mil li rəqs lə rin est ra da 
jan rı ilə sin te zi və ziy yət ko me di-
ya sı ya ra dan ma raq lı və mə zə li 
ha di sə lə rin ko lo rit li təq di ma tı nı tə-
min edir. Heç də tə sa dü fi  de yil ki, 

bəs tə ka rın fi lm lə rə yaz dı ğı 
mah nı və mu si qi lər son ra lar 
fər di re per tuar la ra köç dü, 
rəqs ha va la rı el şən lik lə rin-
də se vi lə rək səs lən di. 

Al man dra ma tur qu Ger-
hart Haupt ma nın “Hər 
yax şı mu si qi ona gö rə 
ürək dən gə lir ki, ye ni dən 
ürək lər də özü nə yu va qu-
ra bil sin” de yi mi yu xa rı-
da kı fi k ri mi zin təs di qi ki mi 
ye ri nə dü şür. Bəs tə ka rın 
fi lm lə rə yaz dı ğı əsər lə rin 
ifa çı la rı, gör kəm li sə nət-

kar la rı mız dan Rə şid Beh bu dov, 
Şöv kət Ələk bə ro va, Mir zə Ba ba-
yev və di gər lə ri nin pe şə kar ifa la rı 
da ek ran ob raz la rı nın da xi li dün-
ya la rı na nü fuz edə rək xa rak ter 
və psi xo lo gi ya la rı nın in cə lik lə ci-
la lan ma sı na, ek ran per so naj la rı-
nın diq qət lə iz lə nil mə si nə, qə bul 
olun ma sı na zə min ya ra dıb.      

Rauf Ha cı ye vin mu si qi si ilə röv-
nəq lə nən, da hi bəs tə kar Üze yir 
Ha cı bəy li nin ana dan ol ma sı nın 
100 il li yi nə həsr edi lən “Or dan-
bur dan” mu si qi li ta ma şa sı 1987-ci 
il də gör kəm li re jis sor, Xalq ar tis ti 
Ra miz Hə sə noğ lu nun qu ru lu şun-
da ek ran la ra çıx dı. Yük sək sə nət-
kar lıq key fi y yə ti ilə qu ru luş ve ri lən 
ta ma şa bu gün də uğur lu ek ran 
ta le yi ni ya şa maq da dır. 

Bəs tə kar id ra kı nın məh su lu-
nu ma raq lı, ko lo rit li qu ru lu şun da 
şərh edən re jis sor bu ya ra dı cı lıq 
iş bir li yin dən be lə bəhs edir: “Mə-
nim ta le yim də Rauf Ha cı yev çox 
bö yük rol oy na yıb. Mən ki fa yət qə-
dər təc rü bə li re jis sor olan da tək lif 
gəl di ki, “Or dan-bur dan” ta ma şa-
sı na qu ru luş ve rim. Be lə cə, Rauf 
Ha cı yev lə gö rüş mək, tə mas da 
ol maq  xoş bəxt li yi mə nə nə sib ol-
du.  Çox sə mi mi, sa də in san idi. 
Mu si qi par ti tu ra sı ilə bağ lı mə nim 
fi  kir lə ri mi din lə yən də xü su si ola-
raq Gül ba la per so na jı haq qın da 
qeyd et dim ki, bu per so na jın əsər 
bo yu xət ti var və bu xətt daim irə li 
ge dir. So ruş dum ki, Rauf müəl lim, 
nə əcəb siz fay ton çu Gül ba la ya 
mu si qi xa rak te ris ti ka sı ver mə mi si-
niz? De di, ne cə, mə səl üçün? De-
dim, bu adam Sal man bə yin fay-
ton çu su dur. Ba kı folk lo run da da 
fay ton çu nun mah nı sı var. De di ki, 
bir onu züm zü mə et gö rüm. Mən 
fay ton çu mah nı sı nı züm zü mə et-
dim, o da din lə di və “mən fi  kir lə-
şə rəm” de di. Tə bii ki, o, fay ton çu 
mah nı sı nı din lə di, am ma ta ma şa 
üçün ta mam baş qa bir mah nı yaz-
dı. Nə ti cə də də Gül ba la ilə bağ lı 
olan və ta ma şa çı la rın diq qə ti ni çə-
kən, se vi lən mu si qi xət ti ya ran dı. 
Onu da əla və edim ki, mən özüm 
də bir din lə yi ci, ta ma şa çı ola raq 
Rauf Ha cı ye vin əsər lə ri nin, fi lm-
lə rə yaz dı ğı və di gər mu si qi əsər-
lə ri nin, mah nı la rı nın ha va sı ilə 
bö yü mü şəm və onu hə mi şə se və-
se və xa tır la yı ram...”.

Şəhla Əmirli
kinoşünas

Azərbaycan
18 may 1906 – Fi lo sof alim, pro fes sor Meh ba lı Mə həm məd oğ-

lu Qa sı mov (1906-1963) Nax çı van MR Cul fa ra yo nu nun Xoş ke şin 
kən din də do ğu lub. 

18 may 1933 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, bib lioq raf, tər cü mə çi 
Əmin Ta hir oğ lu Əfən di yev (1933-2014) Qax ra yo nu nun İli su kən-
din də do ğu lub.

18 may 2010 – Ta nın mış akt ri sa Ofe li ya Rza qı zı Əf qan lı (Ofe li ya 
As lan; 27.1.1939 – 18.5.2010) və fat edib.

19 may 1898 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si Hü sey na ğa Sol tan 
oğ lu Ha cı ba ba bə yov (1898 – 10.11.1972) Şa ma xı da do ğu lub. Ope-
ra par ti ya la rı ilə ya na şı, mu ğam və xalq mah nı la rı nın ma hir ifa çı sı 
olub. 

19 may 1910 – Xalq şairi, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Rə sul Rza 
(Rə sul İb ra him oğ lu Rza yev; 1910 – 1.4.1981) Göy çay da do ğu lub. 
“Qız qa la sı”, “Le nin”, “Qı zıl gül ol ma yay dı” poema la rı, “Rəng lər” 
şeir lər sil si lə si, “Və fa”, “Gö rüş” pyes lə ri və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. 
Rus ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib. Azər bay can Ya zı çı lar İt ti fa qı-
nın səd ri (1938-1939), Ki ne ma toq ra fi  ya na zi ri (1945-1948) olub.  

19 may 1935 – Şair və tər cü mə çi, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Vla di mir Əb dü lə zim oğ lu Qa fa rov (1935 – 19.7.2000) Sa bi ra bad 
ra yo nun da ana dan olub. Klas sik və müasir Azər bay can şair lə ri nin 
bir ço xu nun əsər lə ri onun tər cü mə sin də rus dil li oxu cu la ra təq dim 
olu nub.

19 may 1939 – Ta nın mış ya zı çı-pub li sist, tür ko loq Əh məd bəy 
Ağaoğ lu (Əh məd bəy Mir zə Hə sən oğ lu Ağa yev; 1869, Şu şa – 
1939) İs tan bul da və fat edib. “Kas pi”, “Hə yat” qə zet lə ri nin re dak to ru 
olub. İs tan bul Uni ver si te tin də dərs de yib. 1918-ci il də Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti Par la men ti nin üz vü se çi lib. Cüm hu riy yə tin sü qu-
tun dan son ra Tür ki yə də ya şa yıb.

19 may 1959 – Xalq ar tis ti Ye va (Yev ge ni ya) Ni ki tiç na Olens ka-
ya (1900-1959) və fat edib. Qu ba da do ğu lub. Azər bay can di li ni yax-
şı bi lib. 1919-cu il dən Azər bay can Döv lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı 
olub.

20 may 1883 – Xalq ar tis ti, vo kal çı Kons tan tin Lvo viç Knij ni kov 
(1883-1952) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Ope ra və Ba let Teat-
rın da ça lı şıb, Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da dərs de yib.

20 may 1888 – Gör kəm li şair və maarif çi Se yid Əzim Şir va ni (Se-
yid Əzim Se yid Mə həm məd oğ lu Mir Cə fər za də; 9.7.1835 – 1888) 
və fat edib. Doğ ma şə hə ri Şa ma xı da dəfn olu nub. Li rik və sa ti rik 
əsər lə ri ilə mil li poezi ya nı zən gin ləş di rən Şir va ni Azər bay can şair lə-
ri nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı “Təz ki rə” nəşr et di rib.

20 may 1884 – Ədə biy yat şü nas və şair Sal man Müm taz (Sal-
man Məm mə də min oğ lu Əs gə rov; 1884-1941) Şə ki də ana dan olub. 
“Mol la Nəs rəd din” jur na lın da mə qa lə və şeir lə ri dərc olu nub. Klas-
sik ədib lə ri mi zin əl yaz ma la rı nı top la yıb. “Azər bay can ədə biy ya tı nın 
qay naq la rı” ki ta bı nı ya zıb.

20 may 1907 – Mil li səh nə miz də çı xış edən ilk azər bay can lı qa-
dın mü ğən ni lər dən bi ri, Xalq ar tis ti Hə qi qət Əli qı zı Rza ye va (1907 
– 2.8.1969) Lən kə ran da do ğu lub. Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti 
olub, fi lm lər də (“Ögey ana”) çə ki lib.

20 may 1920 – Ta nın mış fi  lo sof, Azər bay can Elm lər Aka de mi-
ya sı nın müx bir üz vü Zi yəd din Ba ha dur oğ lu Gö yü şov (1920-1984) 
Ağ dam ra yo nu nun Bo yəh məd li kən din də ana dan olub. 

20 may 1923 – Dra ma turq Rauf Əb dül ba qi oğ lu İs ma yı lov (1923-
1980) Ba kı da do ğu lub. “İkin ci ailə”, “Son mək tub” pyes lə ri Gənc Ta-
ma şa çı lar Teat rın da səh nə yə qo yu lub. 

20 may 1929 – Folk lor şü nas alim Mür səl İs ma yıl oğ lu Hə ki mov 
(1929-2006) Qa zax ra yo nu nun Kə mər li kən din də do ğu lub. 

20 may 1940 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, re jis sor Ra fi q Ata ki-
şi yev (1940 – 27.9.2012) Fü zu li ra yo nun da ana dan olub. Mu si qi li 
Ko me di ya, Ağ dam, Gən cə teatr la rın da ça lı şıb.

20 may 1945 – Re jis sor, sse na rist, pub li sist Da vud Hü seyn oğ lu 
İma nov (1945-2002) ana dan olub. Bə dii (“Zir zə mi”), sə nəd li ( “Sum-
qa yı tın əks-sə da sı”) fi lm lər, “Mo za lan” ki no jur na lı üçün sü jet lər çə-
kib.

20 may 2021 – Əmək dar ar tist, rəq qas Qorx maz Ağa ba baoğ lu 
Qur ba nov (18.7.1940-2021) və fat edib.

Dün ya  
18 may 1048 – Fars (ta cik) şairi, fi  lo sof, ast ro nom və ri ya ziy yat çı 

Ömər Xəy yam (Qi ya səd din Əbu əl Fəth Ömər ibn İb ra him Xəy yam 
Ni şa pu ri; 1048 – 4.12.1131) ana dan olub.

18 may 1869 – Ləz gi Xalq şairi, aşıq Sü ley man Stals ki (Hə sən-
bə yov; 1869-1937) ana dan olub.

18 may 1872 – İn gi lis fi  lo so fu, ri ya ziy yat çı, ic ti mai xa dim, ədə biy-
yat üz rə No bel mü ka fa tı (1950) laureatı Bert ran Ras sel (Bert rand 
Art hur Wil liam Rus sell; 1872-1970) ana dan olub.

19 may 1762 – Al man fi  lo so fu Yo hann Qot lib Fix te (Jo hann Gott-
lieb Fich te; 1762-1814) ana dan olub.

19 may 1898 – İtal yan ya zı çı sı və mü tə fək ki ri Yu lius Evo la (Ju lius 
Evo la; 1898-1974) ana dan olub.

20 may 1799 – Fran sız ya zı çı sı Ono re de Bal zak (Ho no re de 
Bal zac; 1799 – 18.8.1850) ana dan olub. “Bə şə ri ko me di ya” sil si lə-
sin dən ro man la rın müəl li fi  dir. 

20 may 1804 – Rus bəs tə ka rı Mi xail İva no viç Qlin ka (1804-1857) 
ana dan olub. “İvan Su sa nin”, “Rus lan və Lyud mi la” ope ra la rı nın 
müəl li fi  dir.

20 may 1882 – Nor veç ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa-
tı (1928) laureatı Siq rid Un set (Sig rid Und set; 1882-1949) ana dan 
olub. “Kris tin, Lav ran sın qı zı”, “Ulav və onun uşaq la rı” və s. ta ri xi 
ro man la rın müəl li fi  dir.

20 may 1923 – Cə nu bi Af ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı (1991) laureatı Na din Qor di mer (Na di ne Gor di mer; 1923 – 
13.7.2014) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

18-20 mayXatirə təqvimi

Ekrandan qəlblərə süzülən musiqilər
Rauf Hacıyev – 100

“Köhnə çamadanlar”ın 
qala-gecəsi

Xə bər ver di yi miz ki mi, Əmək və Əha li nin So sial Mü da fiəsi 
Na zir li yi, “RS Pro dakşn” və “OYUN” ink lü ziv teat rı nın bir gə 
la yi hə si ola raq Və tən mü ha ri bə sin də şan lı Qə lə bə miz 
mü na si bə ti lə “Köh nə ça ma dan lar” ad lı bə dii film çə ki-

lib. Fil min prem ye ra sı ap re lin 30-da Ni za mi Ki no Mər kə zin də 
ol muş du. 

Ma yın 12-də Ba kı Konq res 
Mər kə zin də “Köh nə ça ma dan-
lar”ın qa la-ge cə si ke çi ri lib. 

Mü ha ri bə və qa dın möv zu-
su nun ana xətt ola raq keç di-
yi fi l min sse na ri müəl li fi  Sev da 
Sul ta no va, qu ru luş çu re jis so-
ru Səidə Haq ver di ye va, təs vir 
re jis so ru Şah mar Sə fə roğ lu, 
qu ru luş çu rəs sa mı Əf şan Əsə-

do va, bəs tə ka rı Vü qar Ca mal-
za də, mon taj re jis so ru Rza 
Al ma si Pər qu, pro dü ser lə ri 
Kə ma lə Nəh mə to va və Ni cat 
Məm mə dov, art di rek to ru Ta hir 
Ta hi ro viç, baş pro dü se ri Pər vi-
nə İs ma yı lo va dır.

Ek ran işin də Bi rin ci və İkin ci 
Qa ra bağ mü ha ri bə lə rin də baş 
ve rən ha di sə lər kə si şir, hər iki 

döv rü əha tə edən epi zod lar bir-
bi ri ni ta mam la yır. Rol la rı Xalq 
ar tist lə ri Məm məd Sə fa, Pər va-
nə Qur ba no va, Əmək dar ar tist lər 
Zem fi  ra Əb dül sə mə do va, Gül zar 
Qur ba no va, Qı zıl gül Qu li ye va, 
Şə fəq Əli ye va, Nə si bə El da ro va, 
akt yor lar Kö nül Qa sı mo va, Rəs-
miy yə Nur məm mə do va, Zül fi y yə 
Qur ba no va, Züm rüd Qa sı mo-
va, Ül viy yə Əli ye va və baş qa la rı 
ifa edir lər. Uşaq rol la rı nı “Oyuq” 
teatr-stu di ya sı nın ye tir mə lə ri oy-
na yır lar. Ek ran işin də hər iki mü-
ha ri bə nin can lı şa hid lə ri – əlil və 
qa zi lə ri, həm çi nin əlil li yi olan hə-
vəs kar akt yor lar da rol alıb lar.

“Köh nə ça ma dan lar”ın qa la- 
ge cə sin də ya ra dı cı he yə tin üzv-
lə ri ürək söz lə ri ni bö lü şüb lər.

Fil min re jis so ru Səidə Haq ver-
di ye va de yib ki, iki il bun dan qa-
baq – hə lə Və tən mü ha ri bə sin dən 
əv vəl “Mü ha ri bə nin qa dın üzü ol-
mur” ad lı bir ta ma şa ha zır la maq 
is tə yir dik. Son ra Və tən mü ha ri bə si 
baş la dı və biz Zə fər qa zan mış qa-
lib öl kə nin sə nət adam la rı ola raq 

Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin də 
əzab lar çək miş qa dın la rın hə ya tın-
dan fi lm çək dik: “Fil min adı na gəl-
dik də isə qeyd et mə li yəm ki, ha mı-
mı zın il lər lə yı ğıb sax la dı ğı mız və 
heç vaxt aç ma dı ğı mız sir lər var. 
Elə za man gə lir ki, biz on la rın haq-
qın da da nı şı rıq. Köh nə ça ma dan-
lar da içə ri sin də köh nəl miş xa ti rə-
lər olan ürə yi miz, qəl bi miz dir...”.

Film də ata ro lu nu can lan dı-
ran Xalq ar tis ti Məm məd Sə fa 
“Köh nə ça ma dan lar”ın uğur lu 
ek ran ta le yi nə inan dı ğı nı bil di-
rib: “Tə bii ki, mü ha ri bə çox ağır 
möv zu dur və bu möv zu da çə ki-
lən fi lm lər heç də asan lıq la ba şa 
gəl mir. İs tər ya ra dı cı, is tər tex ni-
ki he yə tin çiy ni nə ey ni də rə cə də 
ağır yük dü şür. Bu fi lm də is tər ön 
cəb hə də, is tər sə də ar xa cəb hə-
də da ha çox qa dın la rın, ana və 
ba cı la rın ağ rı-acı sı, üz ləş dik lə ri 
mü si bət lər ək si ni ta pıb. He sab 
edi rəm ki, “Köh nə ça ma dan lar” 
fi l mi bu ağır lı ğın öh də sin dən gəl-
di və uzun bir ek ran öm rü ya şa-
ya caq...”.

Gənclər Kitabxanası Rauf Hacıyevin
100 illiyinə videomaterial hazırlayıb 

Bu il gör  kəm  li bəs  tə  kar, SS  Rİ Xalq ar  tis  ti Rauf Ha  cı  ye  vin (1922-
1995) 100 il  lik yu  bi  le  yi qeyd olu  nur. Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 13 
ap  rel 2022-ci il ta  rix  də bəs  tə  ka  rın 100 il  lik yu  bi  le  yi  nin qeyd 
edil  mə  si haq  qın  da sə  rən  cam im  za  la  yıb.

Bu mü  na  si  bət  lə C.Cab  bar  lı adı  na Res  pub  li  ka Gənc  lər Ki  tab  xa -
na  sı tə  rə  fi n  dən gör  kəm  li bəs  tə  ka  rın hə  yat və ya  ra  dı  cı  lı  ğı  na həsr 
olun  muş vi  deoma  te  rial ha  zır  la  nıb.

Vi  deoma  te  rial  da Azər  bay  can mu  si  qi mə  də  niy  yə  ti ta  ri  xin  də özü -
nə  məx  sus yer tu  tan Rauf Ha  cı  ye  vin bir bəs  tə  kar və ic  ti  mai xa  dim 
ki  mi fəaliy  yə  tin  dən ge  niş bəhs edi  lir. Bil  di  ri  lir ki, 15-ə qə  dər fi l  mə  
mu  si  qi ya  zan Rauf Ha  cı  ye  vin ope  ret  ta  la  rın  da vo  kal-sim  fo  nik, ba  let 
və est  ra  da sə  nə  ti  bir-bi  ri ilə üz  vi su  rət  də bir  lə  şib və mu  si  qi mə  də -
niy  yə  ti  miz  də ye  ni sə  hi  fə ki  mi qiy  mət  lən  di  ri  lir.

Ma  te  rial  da Rauf Ha  cı  ye  vin ic  ti  mai fəaliy  yə  ti  nə də diq  qət ay  rı -
lıb, onun 1964-cü il  də M.Ma  qo  ma  yev adı  na Azər  bay  can Döv  lət 
Fi  lar  mo  ni  ya  sı  na di  rek  tor tə  yin olun  ma  sı və 1965–1971-ci il  lər  də 
Azər  bay  can SS  Rİ-nin mə  də  niy  yət na  zi  ri iş  lə  mə  si haq  qın  da da 
mə  lu  mat yer alıb. Qeyd edi  lir ki, Azər  bay  can Döv  lət Xor Ka  pel  la  sı, 
Mah  nı Teat  rı, Azər  bay  can Döv  lət Rəqs An  samb  lı, elə  cə də dün  ya -
da ilk Xal  ça Mu  ze  yi  nin açıl  ma  sın  da onun mü  hüm xid  mət  lə  ri olub.

Vi  deoma  te  rial  da bəs  tə  ka  rın fo  to  şə  kil  lə  ri, mu  si  qi  yaz  dı  ğı fi lm  lər -
dən fraq  ment  lər də ve  ri  lir. “Rauf Ha  cı  yev – 100” vi  deoma  te  rialı ki -
tab  xa  na  nın say  tın  da (https://ryl.az/vir  tual/mul  ti  me  di  ya) və so  sial 
şə  bə  kə sə  hi  fə  lə  rin  də yer  ləş  di  ri  lib.



Lənkəran Dövlət Dram Teatrının kollektivi iş yoldaşları, teatrın ədəbi 
dram hissə rəhbəri Ağaddin Babayevə anası

Səyyarə xanımın
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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Xəbərverdiyimizkimi,12-15maytarixindəLondondaBöyük
Britaniyakralailəsiüzvlərininşərəfinəənənəviolaraqtəş-
kiledilən“VindzorKralAtçılıqŞousu”nda(“RoyalWindsor
HorseShow”)ölkəmizdətəmsilolunub.Vindzorqəsrində

keçirilənənənəvitədbirəAzərbaycantəmsilçiləri2012-ciildən
etibarənqatılır.

Bu il Kra li ça II E li za be ta nın 
tax ta çıx ma sı nın 70-ci il dö nü-
mü nə həsr olu nan şouda təm-
sil çi lə ri miz “Od lar yur du” ad lı 
xü su si proq ram təq dim edib lər. 
Şou çər çi və sin də Azər bay can 
he yə ti nin ümu mi lik də dörd çı xı-
şı olub.

Hey dər Əli yev Fon du nun dəs-
tə yi, Azər bay can Res pub li ka sı 
At çı lıq Fe de ra si ya sı nın təş ki lat-
çı lı ğı ilə ər sə yə gə lən, 70 nə fər lik 
he yə tin cəlb olun du ğu, Əmək dar 
ar tis ti Ni cat Ka zı mo vun qu ru luş 
ver di yi proq ram da Döv lət Sər-
həd Xid mə ti nin 15 sü va ri si tə rə-

fin dən Qa ra bağ at la rı üzə rin də 
möh tə şəm şou nü ma yiş et di ri lib. 
Proq ram da Əmək dar ar tist, xo-
reoq raf Fə rid İb ra hi mo vun rəh-
bər li yi ilə “Sər həd çi” an samb lı 
tə rə fin dən mil li mu si qi mi zin sə-
da la rı al tın da rəqs kom po zi si ya-
sı da təq dim olu nub.

Beş min ta ma şa çı nın tri bu-
na lar dan və mil yon lar la in sa nın 
ek ran qar şı sın da can lı iz lə di yi 
6 də qi qə lik “Od lar yur du” ta ma-
şa sın da sü va ri lə ri mi zin at çap ma 
mə ha rət lə ri, elə cə də əs ra rən-
giz mu si qi mi zin sə da la rı al tın da 
mil li rəqs lə ri miz iz lə yi ci lə ri va leh 

edib. Mil li mu si qi alət lə ri miz tü-
tək, zur na, ba la ban da ifa olu nan 
“Qa ra bağ cən gi si”nin bən zər siz 
sə da la rın dan, “Sər həd çi” rəqs 
an samb lı nın hə ra rət li rəqs lə rin-
dən, Döv lət Sər həd Xid mə ti nin 
sü va ri lər dəs tə si nin Qa ra bağ 
at la rı üzə rin də igid lik və hü nər 
nü mu nə lə rin dən, alov püs kü rən-
lə rin per fo mans la rın dan iba rət 
şou-kom po zi si ya təd bir iş ti rak-
çı la rı tə rə fin dən bö yük coş qu ilə 

qar şı la nıb, ta ma şa çı lar aya ğa 
qal xa raq təm sil çi lə ri mi zi al qış la-
yıb lar.

“Vind zor Kral At çı lıq Şousu” 
çər çi və sin də Azər bay can təm-
sil çi lə ri nin çı xış la rı nı hər za-
man bö yük ma raq la iz lə yən 
Ül ya həz rət Kra li ça II Eli za be tə 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre-
zi den ti İl ham Əli ye vin hə diy yə si 

– “Şöh rət” ad lı Qa ra bağ atı təq-
dim olu nub. Vind zor qəs rin də ki 
mə ra sim də Azər bay can Res-
pub li ka sı At çı lıq Fe de ra si ya sı-
nın pre zi den ti El çin Qu li yev və 
nü ma yən də he yə ti nin üzv lə ri 
iş ti rak edib lər.  Azər bay ca nın 
ta nın mış hey kəl tə ra şı Faiq Ha-
cı ye vin ya rat dı ğı “Al xan” ad lı 
Qa ra bağ, “Qal xan” ad lı Dil baz 
at la rı nın hey kəl lə ri də Ül ya həz-
rət Kra li ça ya hə diy yə olu nub. 

Qeyd edək ki, 1956-cı ildə 
SSRİ-nin rəhbəri Nikita Xruşşov 
tərəfindən II Elizabetə (1952-
ci ildən taxtdadır) “Zaman” adlı 
Qarabağ atı hədiyyə edilmişdi. 
Amma at kraliçaya Vindzor 
qəsrində təqdim olunmamışdı. 
Azərbaycan Prezidentinin 
hədiyyəsi isə Vindzorda təqdim 
edilib.

Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

383 il əv vəl...
17 may 1639-cu il də Sə fə vi və Os man lı döv lət lə ri ara sın da növ bə ti 

mü ha ri bə nin (1623-1639) ye kun la rı na əsa sən, Qəs ri-Şi rin sülh mü qa-
vi lə si bağ la nıb. Mü qa vi lə də tə rəf ər ara sın da 1555-ci il də bağ lan mış 
Amas ya sül hü nün şərt lə ri təs diq lə nib. Hə min şərt lə rə gö rə, in di ki Gür-
cüs ta nın qərb vi la yət lə ri Os man lı nın, Gür cüs ta nın şərq his sə si, ha be-
lə Azər bay ca nın Bor ça lı ma ha lı, Qər bi Azər bay can (in di ki Er mə nis tan 
əra zi si), elə cə də şi mal lı-cə nub lu Azər bay can tor paq la rı Sə fə vi lə rin 
nə za rə ti nə keç miş di.

208 il əv vəl...
17 may 1814-cü il də Nor veç İn gil tə rə-Da ni mar ka nın hökm ran lı ğı 

al tın dan çı xa raq ilk kons ti tu si ya sı nı qə bul edib. La kin az son ra Nor-
veç İs ve çin nə za rə ti al tı na düş dü və 1905-ci ilə dək onun la uni ya da 
(it ti faq da) qal dı. Hə min il Nor veç tam müs tə qil döv lət ol du. 1814-
cü il kons ti tu si ya sı isə in di yə dək Nor veç Kral lı ğın da qüv və də dir və 
Kons ti tu si ya gü nü Nor ve çin mil li bay ra mı dır.

103 il əv vəl...
19 may 1919-cu il-

də Mus ta fa Ka mal Ata-
türk bir qrup si lah da şı 
ilə Qərb döv lət lə ri nin 
fak ti ki iş ğa lı al tın da 
olan İs tan bul dan Sam-
su na gə lə rək bu ra da 
Tür ki yə nin qur tu luş və 
is tiq lal sa va şı nın baş-
la dı ğı nı elan edib. Ata-
tür kün rəh bər li yi ilə mil-
li mü ca di lə 1923-cü il də Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin ya ran ma sı ilə ba şa 
çat dı. 19 may Tür ki yə də döv lət bay ra mı (“Ata tür kü An ma, Gənc lik və 
İd man bay ra mı”) ki mi qeyd olu nur.

102 il əv vəl...
18 may 1920-ci il də Azər bay can SSR Mü vəq qə ti İn qi lab Ko mi tə si 

(hö ku mət) öl kə də ki “teatr, ki no, mu zey və fo ye lə rin mil li ləş di ril mə si” 
haq qın da dek ret ve rib.

100 il əv vəl...
19 may 1922-ci il də so vet pioner lə ri nin ilk təş ki la tı ya ra nıb. Təş-

ki lat Qərb də ki skaut lar (“gənc kəş fiy yat çı lar”) hə rə ka tı nın ox şa rı ki-
mi ya ra dıl sa da, so sialist ideolo gi ya sı na əsas lan mış dı. Gənc le nin-
çi lər hə rə ka tı so vet döv lə ti nin ideolo ji at ri but la rın dan bi ri nə çev ril di.

78 il əv vəl...
17 may 1944-cü il-

də SS Rİ rəh bə ri Sta-
li nin qə ra rı ilə Ru si ya 
Fe de ra si ya sı tər ki bin də 
Krım MSSR ləğv edi lib. 
Ma yın 17-dən 18-nə 
ke çən ge cə 200 mi nə 
ya xın Krım ta ta rı (tür kü) 
Or ta Asi ya, Ural və Vol-
qa bo yu na de por ta si ya 
olu nub. Qə rar da Krım 
ta tar la rı nın ya rı ma da fa şist iş ğa lı al tın da (1942-1944) olar kən al man-
lar la əmək daş lıq et di yi gös tə ri lir di. Krım ta tar la rı Sta li nin ölü mün dən 
son ra reabi li ta si ya olun sa lar da, yal nız 80-ci il lər də ge niş şə kil də Krı-
ma (bu vaxt Krım ar tıq Uk ray na tər ki bin də idi) qa yı da bil di lər.

50 il əv vəl...
20 may 1972-ci il də Qər bi və Şər qi Ka me run bir lə şə rək uni tar 

döv lə tə çev ri lib. Bi rin ci Dün ya mü ha ri bə si za ma nı Ka me run Fran sa 
və Bri ta ni ya tə rə fin dən par ça lan mış dı. 1960-cı il lər də iki ay rı döv lət 
müs tə qil lik qa zan mış dı.

32 il əv vəl...
19 may 1990-cı il də Ali So ve tin ses si ya sın da Azər bay can Res-

pub li ka sı nın Pre zi den ti və zi fə si tə sis edi lib. Ses si ya da Azər bay can 
KP MK-nın bi rin ci ka ti bi Ayaz Mü təl li bov pre zi dent se çi lib.

30 il əv vəl...
18 may 1992-ci il də Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri Azər bay ca nın 

La çın ra yo nu nu iş ğal edib lər. Ra yo nun 63 mi nə ya xın əha li si di dər-
gin dü şüb. La çı nın iş ğa lı ilə Er mə nis ta nın Azər bay ca na hər bi tə ca-
vü zü Dağ lıq Qa ra bağ böl gə si nin hü dud la rın dan kə na ra çıx dı. 28 
il dən ar tıq iş ğal al tın da qa lan La çın ra yo nu 44 gün lük Və tən mü ha ri-
bə si nin nə ti cə si ola raq 2020-ci ilin 1 de kab rın da azad edil di.

20 il əv vəl...
20 may 2002-ci il də dün ya nın si ya si xə ri tə si nə ye ni döv lət da-

xil olub. İn do ne zi ya nın bir his sə si ol muş və re fe ren dum nə ti cə sin də 
müs tə qil lik qa zan mış Şər qi Ti mor döv lə ti nin ya ran dı ğı rəs mən elan 
edi lib.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Vindzor atçılıq şousunda Azərbaycan şöləni
Kraliça II Elizabetə Qarabağ atı hədiyyə olunub

“Avroviziya-2022”nin qalibi Ukrayna oldu

Mayın14-dən15-
nəkeçəngecə
İtaliyanınTurin
şəhərində

66-cı“Avroviziya-2022”
beynəlxalqmahnımü-
sabiqəsininfinalmər-
hələsigerçəkləşib.

25 öl kə təm sil çi si nin səh-
nə yə çıx dı ğı fi nal ge cə-
sin də Uk ray na nın “Ka lush 
Orc hest ra” qru pu “Ste fa-
nia” mah nı sı ilə 631 səs 
qa za na raq bi rin ci olub. 

Bö yük Bri ta ni ya (Sam Ry der – 
“Spa ce Man” mah nı sı) 466 xal la ikin-
ci, İs pa ni ya (Cha nel – “Slo Mo” mah nı-
sı) 459 səs lə üçün cü ye ri tu tub. 

Azər bay can təm sil çi si Na dir Rüs-
təm li 106 səs lə mü sa bi qə də 16-cı 
olub. Səs ver mə də iş ti rak edən 39 öl-
kə dən 19-u Azər bay ca na səs ve rib. 
Təm sil çi lə ri miz ən yük sək xa lı (12) 
İs pa ni ya, Ser bi ya və Yu na nıs tan dan 
alıb lar.

Qeyd edək ki, “Av ro vi zi ya”nın ye ku-
nu qal ma qal sız ötüş mə yib. 6 öl kə nin 
– Azər bay can, Gür cüs tan, Mon te neq-
ro, Pol şa, Ru mı ni ya və San- Ma ri no-
nun mün sif ə ri adın dan gön də ri lən 
səs lər mü sa bi qə təş ki lat çı la rı tə rə fin-
dən “tex ni ki qə ri bə lik” gös tə ri lə rək qə-
bul olun ma yıb və bu öl kə lə rin səs ver-
mə nə ti cə lə ri ki mi ya rım fi nal da elan 
olun muş mü va fiq xal lar fi nal tab lo sun-
da açıq la nıb. 

Bu nun la bağ lı “Av ro vi zi ya”nın mil li ya-
yım çı sı olan İc ti mai Te le vi zi ya nın açıq-
la ma sın da diq qə tə çat dı rı lır ki, Azər bay-
can mün sif he yə ti adın dan Uk ray na ya 
12 xal ve ril di yi hal da, fi nal tab lo sun da 6 
bal gös tə ri lib. Mə sə lə ilə bağ lı “Av ro vi-
zi ya” mü sa bi qə si nin təş ki lat çı sı Av ro pa 
Ya yım Bir li yi nin də mü va fiq araş dır ma-
dan son ra açıq la ma ve rə cə yi bil di ri lir.

Be lə lik lə, növ bə ti il də 67-ci “Av ro vi-
zi ya” mah nı mü sa bi qə si ni qə bul et mək 
hü qu qu nu Uk ray na qa za nıb. Qeyd 
edək ki, 2004-cü il dən bu ya na Uk ray-
na üçün cü də fə “Av ro vi zi ya”nın qa li bi 
olur. La kin Uk ray na da da vam edən mü-
ha ri bə nin “Av ro vi zi ya-2023”ün ke çi ril-
mə si ni nə də rə cə də müm kün edə cə yi 
sual lar do ğu rur. Ar tıq in di dən mü sa bi-
qə nin ikin ci si ol muş Bö yük Bri ta ni ya nın 
nü ma yən də lə ri gə lən il “Av ro vi zi ya”ya 
ev sa hib li yi et mə yə ha zır ol duq la rı nı bil-
di rib lər.

V.Kamal

İ
stanbulvəAnkaranıntarixivəmüasir
mədəniyyətsərvətlərinəcanlılıqqatmaq,
hərikişəhərinmədəniirsinidünyavitrini-
nəçıxarmaqməqsədiləhəyatakeçirilən
“BeyoğluvəPaytaxtMədəniyyətYolları”
layihəsieynivaxtdaikifestivaldasənətse-
vərlərləgörüşəcək.

Tür ki yə nin Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi 
tə rə fin dən 28 may – 12 iyun ta rix lə ri ara sın-
da ke çi ri lə cək fes ti val lar da “yed di dən yet-
mi şə dək” – hər kəs üçün nə zər də tu tul muş 
ge niş məz mun lu 2 mi nə ya xın təd bir və bu 
təd bir lər də 6 min dən çox sə nət çi nin iş ti ra kı 
nə zər də tu tu lub.

Na zir li yin təş ki lat çı lı ğı ilə İs tan bul da kı Ata-
türk Mə də niy yət Mər kə zin də la yi hə nin təq di-
mat mə ra si mi ke çi ri lib.  

Tür ki yə nin mə də niy yət və tu rizm na zi ri 
Meh met Nu ri Er soy çı xış edə rək diq qə tə çat-
dı rıb ki, 2021-ci il okt yab rın 29-da İs tan bu lun 
Be yoğ lu ra yo nun da şə hə rin ən bö yük mə də-
niy yət və sə nət mə ka nı – Ata türk Mə də niy yət 
Mər kə zi nin açı lı şı ilə 29 okt yabr – 14 no yabr 
ta rix lə ri ni əha tə edən “Be yoğ lu Mə də niy yət 
Yo lu” fes ti va lı da baş la mış dı. Hə min fes ti val 
bo yu ümu mi lik də 78 mə kan da 2100-dən çox 
sə nət çi nin iş ti ra kı ilə 381 təd bir ke çi ril miş və 
bu təd bir lə rin ümu mi lik də 7,8 mil yon zi ya rət-
çi si ol muş du.

Qeyd edək ki, “Be yoğ lu Mə də niy yət Yo lu” 
Ata türk Mə də niy yət Mər kə zin dən Qa la ta por-
ta dək uza na raq bir çox sə nət mə kan la rı nı 
əha tə edir.

Na zir bil di rib ki, bu il be lə bir mə də niy yət 
fes ti va lı nın baş qa şə hər lər də də ke çi ril mə-
si ni və bu nun ənə nə yə çev ril mə si ni qə ra ra 
alıb lar. Bu ba xım dan bu il 28 may – 12 iyun 
ara sın da ger çək lə şə cək “Be yoğ lu Mə də-
niy yət Yo lu” ilə ya na şı, pay taxt An ka ra da 

da mə də niy yət fes ti va lı ke çi ri lə cək. “Be-
yoğ lu Mə də niy yət Yo lu” bu il 53 mə də niy-
yət-sə nət qu ru mu nun iş ti ra kı ilə 84 yer də 
1500-dən çox fes ti val proq ra mı na ev sa-
hib li yi edə cək. Ey ni za man da An ka ra da da 
sil si lə təd bir lər – sər gi lər, kon sert lər, təq di-
mat lar ola caq.

Fes ti val la rın önə min dən da nı şan Meh met 
Nu ri Er soy bil di rib ki, məq səd lə ri şə hər lə rin 
mə də ni, me mar lıq və ta ri xi mi ras la rı na bir 
da ha diq qət çək mək, həm çi nin fərq li mə də-
niy yət lə rin təc rü bə lə ri ni yay maq dır. 

Na zir fes ti val la rın ev sa hi bi şə hər lə rin və 
böl gə lə rin so sial hə ya tı nın zən gin ləş mə si nə, 

mə də ni ir si nin qo run ma sı na, ma lik ol duq la rı 
də yər lər va si tə si lə in ki şa fı na və bey nəl xalq 
sə viy yə də ta nın ma sı na bö yük tə si ri ola ca ğı-
nı da qeyd edib.   

Hər iki fes ti val da bi let li proq ram lar la ya na şı, 
da ha çox in san la rın ya rar lan ma sı üçün pul-
suz və açıq ha va səh nə lə ri də ola caq. Fes ti val 
bo yun ca uşaq lar və uşaq lı ailə lər üçün özəl 
proq ram lar təş kil olu na caq, o cüm lə dən dün-
ya səh nə lə ri nin ta nın mış si ma la rı pul suz açıq 
ha va kon sert lə rin də is tan bul lu lar və an ka ra lı-
lar la gö rü şə cək lər.

MehparəSultanova 
Ankara

İstanbul və Ankaranın mədəni irsi 
iki festivalda bir araya gələcək

“Beyoğlu və Paytaxt Mədəniyyət Yolları” 28 mayda başlayır

Özbəkistan telekanalında Azərbaycan 
Mədəniyyət Mərkəzi haqqında reportaj

Özbəkistanın“BizTV”telekanalında“Mədəniyyətmər-
kəzləri”adlıyeniproqramdaDaşkənddəkiHeydər
ƏliyevadınaAzərbaycanMədəniyyətMərkəzi(AMM)
haqqındareportajnümayişetdirilib.

Te le ka na lın baş re dak to ru Ja lo lid din Mir zo yev proq ra-
mın ilk bu ra xı lı şı nın AMM-ə həsr olun du ğu nu vur ğu la yıb.

Ve ri liş də AMM-in di rek to ru Sa mir Ab ba so vun 2010-cu 
il də açı lan mər kə zin fəaliy yə ti, iki xalq ara sın da dost luq 
əla qə lə ri nin in ki şa fı is ti qa mə tin də hə ya ta ke çi ri lən la yi-
hə lər, mil li mə də niy yət lə ri miz, ha be lə iki öl kə ara sın da 
ta ri xi dost luq, əmək daş lıq, mə də ni əla qə lə rə dair fi kir lə-
ri yer alıb. Di rek tor Pre zi dent İl ham Əli ye vin mər kə zin 
açı lı şın da de di yi söz lə ri də diq qə tə çat dı rıb: “Bu mər kəz 
Azər bay can və Öz bə kis tan dost lu ğu nun rəm zi dir...” .

Ve ri liş də AMM-də ya ra dıl mış Hey dər Əli yev mu ze yi, 
ha be lə “Azər bay ca nın döv lət çi lik ta ri xi mu ze yi”, “Od lar 
yur du nun na xış la rı” ad lı xal ça mu ze yi haq qın da da söh-
bət açı lıb. Mər kə zin nəz din də Azər bay can di li, kom pü ter 
kurs la rı, mil li rəqs lər, rəsm, əl iş lə ri, for te piano dər nək-
lə ri nin fəaliy yə ti xü su si qeyd olu nub. AMM-in nəz din də 
fəaliy yət gös tə rən Köv kəb Əli ye va adı na “Azər bay can 
qız la rı” rəqs an samb lın dan da söz açı lıb, mil li rəqs lə ri mi-
zin Öz bə kis tan da təb li ği ba rə də sü jet nü ma yiş et di ri lib.
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