
Av qus tun 17-də “Ya şıl Teatr” Ba kı 
Kon sert Komp lek sin də Hey dər 
Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə 
dün ya şöh rət li ope ra və est ra da 

mü ğən ni si, bəs tə kar, Azər bay ca nın və 
SS Rİ-nin Xalq ar tis ti Müs lüm Ma qo ma-
ye vin 80 il lik yu bi le yi nə həsr olun muş 
xa ti rə ge cə si ke çi ri lib.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli yev və bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli-
ye va təd bir də iş ti rak edib lər.

Xa ti rə ge cə sin də ulu ön dər Hey dər Əli-
ye vin Müs lüm Ma qo ma yev haq qın da kı fi -
kir lə ri ni əks et di rən fraq ment lər nü ma yiş 
olu nub.

Son ra Müs lüm Ma qo ma ye vin “Azər bay-
can” (“Ba har lı yur dum”) mah nı sı (söz lə ri 
Nə bi Xəz ri) səs lən di ri lib.

Kon sert proq ra mın da Azər bay ca nın Xalq 
ar tist lə ri Azər Zey na lov, Di na rə Əli ye va, El-
çin Əzi zov, Emin Ağa la rov, Sa mir Cə fə rov, 
Əmək dar ar tist lər İl ham Nə zə rov, Azər Rza, 
Baş qır dıs tan Res pub li ka sı nın Xalq ar tis ti 
As kar Abd ra za kov, Gür cüs ta nın Xalq ar-
tist lə ri Na ni Breq vad ze, Vax tanq Ki ka bid ze, 
ita li ya lı te nor Ales sand ro Sa fi  na, Nürn berq 

Ope ra Teat rı nın so lis ti, vo kal çı la rın Müs lüm 
Ma qo ma yev adı na bi rin ci bey nəl xalq mü-
sa bi qə si nin laureatı Ca vid Sə mə dov, Ru si-
ya nın Əmək dar ar tis ti Ya na Me li ka ye va və 
di gər ifa çı lar Azər bay can və xa ri ci öl kə bəs-
tə kar la rı nın əsər lə ri ni ifa edib lər. 

Elə cə də Müs lüm Ma qo ma ye vin re per-
tuarın dan əsər lər səs lən di ri lib. Xa ti rə ge cə-
sin də gör kəm li sə nət kar haq qın da vi deoçarx-
lar, mü ğən ni nin baş rol da çə kil di yi “Ni za mi” 
fi l min dən (1982) kadr lar da nü ma yiş olu nub.

davamı səh. 3-də
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“Sənədli 
animasiya” 
mövzusunda 
ustad dərsi

səh. 5

Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisindəki 
“Azərbaycan” pavilyonunda

“Nizami” filmi nümayiş olunub

səh. 3

Şuşalı məşhur 
nəsil barədə 
filmin çəkilişləri 
başa çatıb

səh. 5

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

“Bakı onunla heç vaxt vidalaşmayıb, o, bizimlədir...”
“Yaşıl Teatr”da Müslüm Maqomayevin xatirə gecəsi

“Qarabağ” və “Xarıbülbül” kolleksiyaları 
Kazanda sərgilənib

“Ka zan Krem li” Mu zey-Qo ru ğun da ta nın mış mo del yer-di-
zay ner, Azər bay can Mil li Ge yim Mər kə zi nin rəh bə ri Gül na rə 
Xə li lo va nın “Qa ra bağ” və “Xa rı bül bül” kol lek si ya la rı nü ma yiş 
olu nub.

Də fi  lə Ta ta rıs tan pay tax tın da 2-ci “Et no-Fas hion” – Xalq Ya ra dı-
cı lı ğı və De ko ra tiv-Tət bi qi İn cə sə nət Fes ti va lı çər çi və sin də ke çi ri-
lib. Kol lek si ya lar XVII-XIX əsr lə rin ta ri xi bi na la rın da təq dim edilib.

səh. 8

Bu abidəyə yaxınlaşan hər kəs
“Salam, Müslüm” deyəcək...

Sə si və sə nə ti ilə Azər bay ca nı dün ya da ta nı dan bö yük mü-
ğən ni, bəs tə kar Müs lüm Ma qo ma ye vin əziz xa ti rə si do ğu lub 
bo ya-ba şa çat dı ğı şə hər də, Ba kı bul va rın da  əbə di ləş di ri lib.

Av qus tun 17-də Ba kı nın Də niz kə na rı Mil li Par kın da dün ya 
şöh rət li mü ğən ni Müs lüm Ma qo ma ye vin abi də si nin açı lı şı olub. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev və bi rin ci 
xa nım Meh ri ban Əli ye va açı lış da iş ti rak edib lər.

Mə ra sim də çı xış edən Pre zi dent İl ham Əli yev de yib: “Əziz dost-
lar, bu gün Azər bay can xal qı nın bö yük oğ lu Müs lüm Ma qo ma ye-
vin ana dan ol ma sı nın 80 il li yi dir. Bu gün Ba kı şə hə ri nin ən gö zəl 
yer lə rin dən bi rin də Müs lüm Ma qo ma ye vin abi də si ucal dı lıb. Biz bu 
mə ra si mə top laş mı şıq. Müs lü mü ta nı yan lar, onu se vən in san lar 
bu gün bir lik də bu gö zəl abi də ni aça ca ğıq. Azər bay can xal qı haq lı 
ola raq Müs lüm Ma qo ma yev lə fəxr edir. Çün ki o həm bö yük mü-
ğən ni, həm də bö yük bəs tə kar idi”. 

davamı səh. 2-də

BMT sessiyasında Azərbaycan Hökumətinin 
dövri məruzəsi təqdim olunub

BMT-nin İr qi ay rı-seç ki li yin ləğv edil mə si üz rə Ko mi tə si nin 
av qus tun 15-16-da Ce nev rə şə hə rin də ke çi ri lən 107-ci ses si-
ya sı çər çi və sin də “İr qi ay rı-seç ki li yin bü tün for ma la rı nın ləğv 
edil mə si haq qın da” Bey nəl xalq Kon ven si ya üz rə Azər bay can 
Res pub li ka sı Hö ku mə ti nin döv ri mə ru zə si nin təq di ma tı olub. 

Təd bir də Azər bay can Res pub li ka sı nı xa ri ci iş lər na zi ri nin 
müavi ni El nur Məm mə do vun rəh bər li yi ilə aidiy yə ti döv lət qu rum-
la rı nın nü ma yən də lə rin dən iba rət he yət təm sil edib.

Təq di mat za ma nı öl kə mi zin BMT-nin in san hü quq la rı sa hə sin-
də mü va fi q mü qa vi lə qu rum la rı ilə əmək daş lı ğa önəm ver di yi, 
Azər bay ca nın mul tiet nik öl kə ol du ğu diq qə tə çat dı rı lıb, Ba kı Bey-
nəl xalq Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi nin fəaliy yə ti ba rə də mə lu mat 
ve ri lib.

El nur Məm mə dov qeyd edib ki, Er mə nis ta nın et nik tə miz lə-
mə apa ra raq Azər bay can əra zi lə ri ni onil lik lər ər zin də iş ğal al tın-
da sax la ma sı Kon ven si ya nın hə ya ta ke çi ril mə si nə əsas ma neə 
olub. Na zir müavi ni Və tən mü ha ri bə sin də qa za nıl mış Zə fər lə 
mü na qi şə yə son qo yul duq dan son ra məc bu ri köç kün lə rin öz ev-
lə ri nə qa yıt ma sı və hə min əra zi lər də mul tiet nik ic ma la rın bər pa 
olun ma sı üçün Azər bay can tə rə fi n dən gö rü lən iş lər ba rə də mə lu-
mat ve rib, bu əra zi lə rin mi na lar dan və part la ma mış sur sat lar dan 
tə miz lən mə si nin bu is ti qa mət də priori tet və zi fə lər dən ol du ğu nu 
bil di rib.

Ko mi tə üzv lə ri Azər bay can da mul ti kul tu ra lizm, to le rant lıq və 
di ni dö züm lü lük də yər lə ri nin qo ru nub sax la nıl ma sı is ti qa mə tin də 
hə ya ta ke çi ri lən ar dı cıl təd bir lə ri müs bət də yər lən di rib.

Niyazinin “Qaytağı”sı Almaniyada festivalda səslənib
Qut İmmlinq Opera Sənəti Festivalında orkestrə

Əyyub Quliyev dirijorluq edib

Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rı nın baş di ri jo ru və mu si qi 
rəh bə ri, Əmək dar ar tist Əy yub Qu li yev 
Al ma ni ya da “Ürək dən ke çə rək” de vi zi 

al tın da təş kil olu nan Qut İmm linq Ope ra Sə-
nə ti Fes ti va lın da iş ti rak edib.

Al ma ni ya nın İmm linq şə hə rin də (Ba va ri ya 
fe de ral əya lə ti) yay möv sü mün də ger çək lə şən 
ənə nə vi fes ti val hər il müx tə lif öl kə lər dən ta nın-
mış ope ra mü ğən ni lə ri, di ri jor və re jis sor la rı bir 
ara ya gə ti rir. 26 iyun – 14 av qust ta ri xin də ke-
çi ri lən say ca 26-cı fes ti val proq ra mı da ma raq lı 
la yi hə lə ri ilə diq qə ti cəlb edib. Fes ti val çər çi və-
sin də C.Ver di nin “Tra viata” və V.Bel li ni nin “Nor-
ma” ope ra la rı nın ye ni qu ru lu şu, V.A.Mot sar tın 
mu si qi si nə həsr olun muş “Mo zart Ga la” ge cə si, 
İs pa ni ya mu si qi si ge cə si, Mot sar tın “Sehr li fl ey-
ta” ope ra sı nın uşaq lar üçün təq di ma tı, İta li ya 
mu si qi ge cə si (O So le Mio) və Saint Po len “Av-
ro pa Ba le ti” teat rı nın çı xış la rı olub.

Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın dan ve ri lən 
mə lu ma ta gö rə, fes ti va lın bağ la nış mə ra si min-
də azər bay can lı di ri jor Əy yub Qu li ye vin ida rə si 
ilə Ba va ri ya Fes ti val Or kest ri nin çı xı şı xü su si lə 
yad da qa lıb. Ba va ri ya Fes ti val Or kest ri ilə bə-
ra bər bey nəl xalq ifa çı lar dan iba rət xor və İta li-
ya, Fran sa, Al ma ni ya, Avst ri ya, Tür ki yə, Ru si ya, 
Ru mı ni ya və Uk ray na nın ope ra mü ğən ni lə ri nin 

yer al dı ğı kon sert də Ver di nin “At ti la”, “Maq bet”, 
“Fals taf”, “Si ci li ya ge cə si”, “Bal mas ka rad”, “Tra-
viata”, De li bin “Lak me”, Off  en ba xın “Qof ma nın 
na ğıl la rı”, Bi ze nin “Kar men” ope ra la rın dan nü-
mu nə lər səs lən di ri lib. 

Qa la-kon ser tin əsas yad da qa lan ha di sə lə rin-
dən bi ri bu il 110 il li yi qeyd edi lən gör kəm li Azər-
bay can di ri jo ru və bəs tə ka rı Ni ya zi nin “Qay ta ğı” 
əsə ri nin Ba va ri ya Fes ti val Or kest ri tə rə fi n dən 
ifa sı olub. Al ma ni ya, Avst ri ya, İta li ya, Ru mı ni ya 
və Gür cüs ta nın ta nın mış mu si qi çi lə rin dən iba rət 
or kest rin ifa sı al qış lar la qar şı la nıb. Üç saata qə-
dər da vam edən kon ser tin so nun da din lə yi ci lə-
rin xü su si ma ra ğı nə zə rə alı na raq or kestr Əy yub 
Qu li ye vin di ri jor lu ğu ilə proq ra ma əla və ola raq 
ope ra nü mu nə lə ri də ifa edi lib.

“Bəxt üzüyü”nün 
Sevdası, estradamızın 

sevdalısı
16 av qust ta ri xin də bu dün-
ya dan bir səs köç et di. O səs 
ki, Azər bay can klas sik est ra-
da sə nə tin də yad da qa la caq, 
kö nül lə ri hər za man ox şa ya-
caq. Bu səs ta nın mış mü ğən ni, 
akt ri sa Fi rən giz Rə him bə yo va nın 
sə si idi... 

Hə mi şə hə yat se vər, po zi tiv və 
xoş aura bəxş edən Fi rən giz xa nı-
mı bəl kə də çox la rı bəx tə vər sa nır-
dı. İfa la rı nı da elə ruh da çat dı rır dı 
ki, in san bu qa dı nın hər za man 
şən-xür rəm ol du ğu nu zənn edir di. 
1980-ci ilin or ta la rın da est ra da ya 
gəl mək lə özü ilə bu sə nə tə ye ni bir 
nə fəs gə tir miş ol du. Müx tə lif bəs tə-
kar la rın mah nı la rı nı özü nə məx sus 
us ta lıq la, oxu üs lu bu ilə çat dır ma ğı 
ba ca ran mü ğən ni fərq li səs temb-
ri, açıq səs im kan la rı ilə se çi lir di. 
El dar Man su ro vun, Ra fi q Ba ba ye-
vin, Oq tay Ka zı mo vun bəs tə lə ri ni 
se və-se və, ya şa ya raq din lə yi ci yə 
çat dı ran mü ğən ni mu si qi se vər lə rin 
kön lü nü ox şa yır dı.

səh. 5

Bey nəl xalq Türk Mə də niy-
yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY-
un ənə nə vi la yi hə lə rin-
dən bi ri də  “Rəs sam lar 

gö rü şü”dür. Bu il 22-ci də fə 
dü zən lə nən ya ra dı cı lıq gö-
rü şü Türk dün ya sı rəs sam la-
rı nı Tür ki yə nin ta ri xi şə hər-
lə rin dən olan Saf ran bo lu da 
bir ara ya gə ti rib. 

Av qus tun 16-da Saf ran bo-
lu Bə lə diy yə si nin baş qa nı Elif 
Kö se və Azər bay can Mə də niy-
yət Na zir li yi nin TÜRK SOY-da ki 
təm sil çi si El çin Qa far lı nın iş ti-
ra kı ilə la yi hə yə həsr olun muş 
konf rans ke çi ri lib.

El çin Qa far lı bil di rib ki, 
TÜRKSOY ya ra dıl ma sın dan bir 
müd dət son ra Türk dün ya sın da 
rəs sam lıq sə nə ti nin da ha ya xın-
dan ta nın ma sı, rəs sam la rı mız 
ara sın da əla qə lə rin ya ra dıl ma sı 
və təc rü bə mü ba di lə si məq sə di-
lə təd bir lər ke çir mə yə baş la yıb: 
“Türk xalq la rı nın rəsm sə nə ti ya-
şa dı lır və mə də ni zən gin li yi mi-
zin kə tan la ra kö çü rül dü yü sə nət 
ema lat xa na sı olan “Rəs sam lar 
gö rü şü” la yi hə si da vam edir”.

1997-ci il də əsa sı qo yu lan la-
yi hə üz rə təş kil olu nan ya ra dı cı-
lıq gö rüş lə ri nə in di yə dək 300-ə 
ya xın rəs sa mın qa tıl dı ğı nı de yən 
E.Qa far lı bu müd dət də 2000-ə 
ya xın əsə rin ər sə yə gəl di yi ni və 
bu əsər lə rin TÜRKSOY-un rəsm 
kol lek si ya sın da yer al dı ğı nı bil-
di rib.

Qeyd olu nub ki, bu əsər lər-

dən nü mu nə lər TÜRK SOY-un 
iş ti ra kı ilə dün ya nın bir sı ra öl-
kə lə rin də ke çi ri lən yü zə ya xın 
sər gi də nü ma yiş olu nub: “Hər il 
“Rəs sam lar gö rü şü” la yi hə si nə 
qa tı lan rəs sam la rın əsər lə ri sə-
la hiy yət li ko mis si ya tə rə fi n dən 
qiy mət lən di ri lir və ən gö zəl tab-
lo nun müəl li fi  “TÜRK SOY Rəsm 
mü ka fa tı”na la yiq gö rü lür”.

E.Qa far lı bu də fə ki sə nət ema-
lat xa na sı nın təş ki lin də gös tə ri-
lən dəs tə yə və qo naq pər vər li yə 
gö rə Saf ran bo lu Bə lə diy yə si nə 
tə şək kür edib.

Elif Kö se çı xı şın da TÜRK-
SOY ilə Saf ran bo lu ara sın da 
əmək daş lı ğa to xu na raq təş ki la-
tın ötən il lər ər zin də şə hər də bir 
sı ra təd bir lər hə ya ta ke çir di yi ni 
bil di rib: “Av qus tun 28-dək çə kə-
cək lə ri rəsm lər də Saf ran bo lu-
nun gö zəl lik lə ri ni və ta ri xi ni əks 
et di rə cək rəs sam la rı mı za uğur-
lar ar zu la yı ram”.

Qeyd edək ki, 16-28 av qust 
ta rix lə rin də Saf ran bo lu da ke çi ri-
lən 22-ci TÜRK SOY rəs sam lar 
top lan tı sın da Azər bay can, Qa za-
xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan, 
Tür ki yə, Qa qauzi ya (Mol do va), 
Ta ta rıs tan, Çu va şi ya, Sa xa-Ya-
ku ti ya (RF) Şi ma li Ma ke do ni ya 
və Ko so vo dan rəs sam lar iş ti rak 
edir. Son da rəs sam la rın çək dik lə-
ri əsər lər dən iba rət sər gi açı la caq.

TÜRKSOY-un “Rəssamlar görüşü” 
Safranboluda keçirilir
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Prezident yeni səfirlərin etimadnamələrini 
qəbul edib

Efiopiya,YeniZelandiya,Çad,CənubiAfrikaRespublikasıvə
MonqolustanınAzərbaycandayenidiplomatiknümayəndələ
ritəyinedilib.

Avqustun18-dəPrezidentİlhamƏliyevEfiopiyaFederativDemok-
ratikRespublikasınınölkəmizdəyeni təyinolunan fövqəladəvəsə-
lahiyyətlisəfiriAdemMuhammedMahmudun,YeniZelandiyanınöl-
kəmizdəyenitəyinolunanfövqəladəvəsəlahiyyətlisəfirixanımZoe
DaunKolson-Sinklerin, ÇadRespublikasının ölkəmizdə yeni təyin
olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiriAdumDanqayNokurQetin,
CənubiAfrikaRespublikasınınAzərbaycandakıyenisəfirixanımDi-
puoBertaLetsatsi-DubanınvəMonqolustanınölkəmizdəyeni təyin
olunansəfiriQombosurenMunxbayarınetimadnamələriniqəbuledib.

Bakıda Tofiq Quliyevin heykəli ucaldılır
Bakışəhərindəgörkəmlibəstəkar,Xalqartisti,Dövlətmükafatı
laureatıTofiqQuliyevin(19172000)heykəlininucaldılmasıüçün
işlərəbaşlanılıb.AbidəninmüəllifiheykəltəraşTuralRzaquliyevdir.

Heykəlkeçmiş“Bakı”mehmanxanasınınyerindəsalınmışpark-
da(FikrətƏmirovvə28Mayküçələrininkəsişməsi)ucaldılacaq.
Ərazihasaraalınıb,tikintiişləribaşladılıb.
Qeydedəkki,PrezidentİlhamƏliyevin20may2021-ciiltarixli

sərəncamınaəsasən,TofiqQuliyevinabidəsininucaldılmasıBakı
ŞəhərİcraHakimiyyətivəMədəniyyətNazirliyinətapşırılıb.

Mirvarid Dilbazinin 110 illiyi qeyd olunub
XXəsrAzərbaycanpoeziyasınıngörkəmlinümayəndəsi,ilkqa
dınXalqşairiMirvaridDilbazinin(19122001)anadanolmasının
110illiyiiləəlaqədarQazaxrayonundayubileytədbirikeçirilib.

QazaxRayonİcraHakimiyyəti,“MirvaridDilbaziPoeziyaMəc-
lisi”İctimaiBirliyi,“Qazax”XeyriyyəİctimaiBirliyivəAzərbaycan
YazıçılarBirliyi(AYB)Qazaxbölməsininbirgətəşkilatçılığıiləger-
çəkləşəntədbirdəəvvəlcəXalqşairinin85illikyubileymərasimin-
dənbəhsedənvideoçarxnümayişolunub.
Tədbirdəçıxışedən “MirvaridDilbaziPoeziyaMəclisi” İctimai

Birliyinin sədriGüllüEldarTomarlı şairənin həyat və yaradıcılı-
ğındandanışıb.QazaxRayonİcraHakimiyyətininbaşçısıRəcəb
Babaşov çıxışında qeydedib ki, ulu öndərHeydərƏliyevXalq
şairiMirvaridDilbaziyəböyükqiymətverib.
“Qazax”Xeyriyyə İctimaiBirliyininsədri İlhamPirməmmədov,

AYB Qazax bölməsinin sədri, Əməkdar incəsənət xadimi Ba-
ratVüsalvədigərçıxışedənlərMirvaridDilbazininAzərbaycan
ədəbiyyatındayerindənsöhbətaçıblar.Xanlıqlar kənd tamorta
məktəbininşagirdləri,MirvaridDilbaziadınaCəfərlikəndtamorta
məktəbininşagirdlərişairəninşeirlərinisöyləyiblər.

əvvəli səh. 1-də
Sovet estradasında Müslüm

Maqomayevin tayı-bərabəri ol-
madığını vurğulayan İlham Əli-
yev qeyd edib ki, bu gün də
onun ifasında səslənən mah-
nılar hər birimizi duyğulandırır:
“Hər birimizin Müslüm haqqın-
daözxatirələrivar,ocümlədən
mənimdə.Mənyeniyetməyaş-
larımdanMüslümüvəTamaranı
tanıyıram. Onlar bizim evimizin
çox əziz qonaqları idi. Bir çox
gözəlxatirələrimvar.Əlbəttəki,
hər ilavqustayındaMüslümvə
Tamaranı biz öz evimizdə qar-
şılayaraqMüslümünadgününü
evimizdəqeydedirdik.
Müslüm öz doğma Vətəninə

çoxbağlıolanbirinsanidi.Bax-
mayaraqki,özfəaliyyətinidaha
çoxMoskvadavəSovet İttifaqı-
nındigərşəhərlərindəqastrollar-
dakeçirirdi,ancaqhərilbirneçə
dəfə Bakıya gəlirdi, həm kon-
sertlərverirdi,həmdəki,burada
özdostlarıilətəmasdaolurdu.O
cümlədən,həmMoskvada,həm
Bakıdabizimçoxlugörüşlərimiz
vəçoxsəmimimünasibətlərimiz
olub”.
Dövlət başçısı xatırladıb ki,

MüslümMaqomayev gənc yaş-
larında ümumittifaq şöhrəti qa-
zanandaümummilliliderHeydər
Əliyevonunfəaliyyətinəçoxbö-
yükdiqqətyetirir,onaqayğıgös-
tərirdi: “Çünki onu həm böyük
müğənnikimi,həmdəçoxgözəl
insan kimi tanıyırdı. Hər birimiz
Müslümüməhz həm böyük sə-
nətkar,müğənni,bəstəkarvəən
başlıcası, gözəl insan, ləyaqətli
insan,çoxetibarlıdostkimitanı-
yırdıq”.
Prezidentdahasonradeyib:
–Bizimaramızdayaşfərqibö-

yük olsa da, bu, heç vaxt hiss
olunmurdu. Çünki biz uzun illər
dostluq əlaqələri saxlayırdıq və
son görüşümü də Mehribanla
MoskvadaMüslümünvəTamara-
nınevindəxüsusiləxatırlayıram.
ArtıqMüslümünsəhhətioqədər
də yaxşı deyildi, problemlər var
idi,ancaqbunabaxmayaraq,bizi
çoxsəmimiyyətləqarşıladıvəbiz
birneçəsaatonlarınevindəolar-
kən çox səmimi söhbətlər etdik,
keçmişi xatırladıq, atamı, rəh-
mətlik anamı xatırladıq, o gözəl
günləri xatırladıq və Mehribanla
çox duyğulandıq. Bildiyiniz kimi,
son illər Müslümün ayaqlarında
müəyyənproblemlər var idi.An-
caqoqədərsəmimiatmosfervar
idiki,həttasonrabəllioldu,uzun
illərevdənçıxmayanMüslümba-
yıraçıxdı,biziyolasaldı.Ağlımı-
zagəlməzdiki,bu,bizimsongö-
rüşümüzidi.

Tamara və Müslüm – onların
hər ikisi böyük sənətkar, dünya
şöhrətli müğənnilər, bir-birinə o
qədərbağlı idilərki,onlarıneşq
hekayəsi və dostluq hekayəsi
bir əfsanədir. Onların tanışlığı
da Bakı şəhərində olmuşdu və
mənimrəhmətlikatamhəmişəo
günlərixatırlayırdı.
Əlbəttə ki, bu gün Müslüm

haqqında danışmaq həm asan-
dır,həmçətindir.Çünkioqədər
böyükşəxsiyyət idi,həmsənət-
kar kimi,həm insankimi.Onun
haqqında saatlarla danışmaq
olar. Eyni zamanda, onu yaxın-
dantanıyan,onusevəninsanlar,
əlbəttəki,onunbütünistedadla-
rınıqeydedərək,ilknövbədə,in-
sankimionuxatırlayır.Əminəm
ki,sizdəeynihisslərkeçirirsiniz.
Onunböyüksənətkarolmasını

təsdiqləyən təkcə iki faktı qeyd
etmək kifayətdir. Hələ 30 yaşı
olmadan o, Azərbaycanın Xalq
artisti adına layiq görülmüşdür,
31 yaşında isə Sovet İttifaqının
Xalq artisti adına layiq görül-
müşdür.Estradaifaçısıüçünbu,
nadir bir hadisədir. Bütövlükdə
MüslümünsəsiAllahvergisi idi,
özünəməxsus ifa tərzi bir feno-
menidi.Nəovaxt,nədəbugün
onunsəviyyəsinəhələki,qalxan
olmamışdır.
Müslümünözdoğmatorpağına

bağlı olması onun yaradıcılığında
da özünü göstərib.Azərbaycana,
Odlar Yurduna, Xəzər dənizinə
həsredilmişonunbəstələdiyimah-
nılarnəqədərəzəmətlidirsə,oqə-
dərdəVətənəsevgi ilədoluolan
mahnılardır. O mahnılar bu gün
də yaşayır və əbədi yaşayacaq.

Müslümün bəstələdiyi sonmahnı
isəçoxkədərlidir.Bizbumahnını
Bakıda Filarmoniya zalında Müs-
lümləvidamərasimindəeşitdikvə
çox təsirləndik, çox duyğulandıq.
Çünkibilmirdikki,bumahnıyazı-
lıb,Müslümözüonubəstələyib.
Omahnınınadı“Əlvida,Bakı”idi
vəoanlayırdıki,artıqBakıyagə-
ləbilməyəcək,ənsevimlişəhərə
gələbilməyəcək,buküçələrdən
keçəbilməyəcək,Bakıdakıdost-
ları ilə görüşə bilməyəcək. Tə-
səvvür etmək çətindir ki, onun
kimi həyatı sevən, onun kimi,
necə deyərlər, dostlarla bir yer-
dəolmaqhəvəsindəolanadam,
bax,buvidamahnısınıbəstələ-
yirvəbizimlə,şəhərləvidalaşır.
Eynizamanda,bu,onugöstərir
ki, hətta sağlamlığı o qədər də
yaxşı olmayan vəziyyətdəonun
istedadı, onun böyük sənətkar
olmasıyenədəyerindəidi.
“Əlvida,Bakı”,əlbəttə,omah-

nıdırki,Müslümözduyğularınıifa
edirdi,ancaq,eynizamanda,heç
vaxt“Əlvida,Bakı”deməkmüm-
kün deyil. Çünki Müslüm bizim-
lədir.O,bugünBakıdadır,onun
gözəlabidəsibugünaçılacaqvə
Bakıheçvaxtonuunutmayacaq.
Azərbaycan xalqı heç vaxt onu
unutmayacaq.Onunxatirəsionu
tanıyanlarınqəlbindəyaşayacaq,
onunmöhtəşəmsəsi,onunsənə-
tiəbədiyaşayacaqdır.
Mən sizin hamınızı bu gözəl

hadisə münasibətilə təbrik et-
məkistəyirəm.İlknövbədə,əziz
Tamaranı,Müslümün dostlarını,
özümü təbrik etmək istəyirəm
ki,buabidənibizucaltdıqvəbu
abidəüçün,hesabedirəmki,ən

məqbulyerseçdik.BulvarBakı-
nıngözüdür,Bakınınmərkəzidir,
Bakınıntacıdırvəbulvardadahi
sənətkarlarımızınruhlarıdolaşır,
ocümlədənMüslümün.Onagö-
rə bu abidəyə yaxınlaşan bizim
vətəndaşlarımız “Salam, Müs-
lüm”deyəcək vəMüslüməbədi
yaşayacaqdır.

***
Mərasimdə çıxış edən unu-

dulmaz sənətkarın ömür-gün
yoldaşı,SSRİXalqartisti,məş-
hur opera müğənnisi Tamara
Sinyavskaya Müslüm Maqoma-
yevin xatirəsinin Azərbaycan-
da hər zaman əziz tutulduğunu
vurğulayıb: “Onu qəlbinizdə ya-
şatdığınıza,Müslümüninditanı-
yabilməyəcəyibugözəlşəhərin
ab-havasında onu yaşatdığını-
zagörəçoxsağolun.Ruslarda
beləbirdeyimvar:“Muraşkibe-
qayut”, azərbaycanca “tüklərim
biz-bizolur”deyirlər.Düzdedim-
mi? Bəli, Müslüm kifayət qədər
soyuqMoskvadansonraburaya
gələndəbütünvarlığıcuşagəlir,
burada həm mahnılar, həm də
onunrəsməsərləriyaranırdı.
Yəqin bilirsiniz, o, öz rəsm

əsərlərindənbiriniHeydərƏliye-
və hədiyyə etmişdi. Heydər Əli-
yevinverdiyi qiymət çoxxoş idi.
O təəccüblənmişdi, onagörə ki,
Müslümünhəmdəşəkilçəkdiyi-
ni gözləmirdi. Demək istəyirəm,
Sizin sözləriniz məndə belə bir
fikir oyatdı ki, vaxtilə “Mavi əbə-
diyyət” mahnısını yazmaqla o,
praktikiolaraqhəminəbədiyyətə
qovuşduvətaleonu“Əlvida,Ba-
kı”mahnısıiləəbədiyyətəqovuş-

durdu.Bumahnıdao,musiqidili
iləürəyiniboşaldıb,SergeyAlek-
sandroviçYeseninisəbuhissləri
sözlərlə ifadə edib və iki poetik
qəlbbirləşib.Bunagörəçoxsağ
olunki,onuxatırlayırsınız,sevir-
siniz,ehtirambəsləyirsiniz...”.
Mərasimdə daha sonra kino-

rejissor,XalqartistiOqtayMirqa-
sımov, Azərbaycan Rəssamlar
İttifaqının sədri, Xalq rəssamı
FərhadXəlilov,BakıMusiqiAka-
demiyasınınrektoru,Xalqartisti
FərhadBədəlbəyliçıxışediblər.
Oqtay Mirqasımov bir məhəl-

lədə yaşadığı MüslümMaqoma-
yevləbağlıuşaqlıqvəgənclikxa-
tirələrini bölüşüb: “Yəqin ki,mən
burada oturanların hamısından
dahaerkənvaxtlardanbudahiin-
sanı tanıyıram.Bizimbina,bizim
məhəllə özündə çox böyük be-
yinlər,böyükistedadlartoplayırdı.
Bu,özəlbirdünyaidivəşeir,mu-
siqi,elm,rəqs,səhnəənənələrini
özündəsaxlayırdı.Məsələn,Bül-
bülbizimhamımızı,Müslümüdə
həmişəOpera Teatrında “Koroğ-
lu” tamaşasına aparırdı və biz
özümüzüçoxxoşbəxthissedirdik.
Beləliklə,bizbiryandanbudahi

insanlaradiqqətyetirirdik,digərtə-
rəfdəndostumuz,yaşıdımızMüs-
lümləyaxınlıqedirdik.Hansısabir
andabiz,–yəni,mənözümüçün
bunudeyirəm,–birdənonundahi
olduğunu özümüz üçün təsdiqlə-
dik–kiçikyaşlıdahi.O,ansambl
qurdu,dekorçəkdi,özününvokal
imkanlarını təsdiqlədi. O zaman-
dan biz mədəniyyətə və sənətə
daha yaxın olduq. Müslüm bizi
buna gətirdi. Sonra Müslüm çox
məşhurlaşdı.Bizozamandanvə
əbədiolaraqMüslümləfəxredirik,
bütünAzərbaycanfəxredir...”.
FərhadXəlilovbildiribki,Müs-

lümMaqomayevhələməktəbdə
oxuyanda öz həmyaşıdlarından
fərqlənirdi,çünkio,qeyri-adibir
insan idi, istedadı çoxşaxəli idi:
“Yadımdadır, o, orta məktəbdə
oxuyanda da rəsm əsərləri çə-
kərdi. Tamara xanım da dedi,
Müslüm həm də gözəl rəssam
idi.HərdəfəBakıyagələndəo,
biraydənizkənarındaçalışırdı,
doğum gününü ulu öndər Hey-
dərƏliyevinevindəkeçirirdi.Ulu
öndərimizheçvaxtonuyaddan
çıxarmırdı vəmən deyərdim ki,
Müslümonunərköyünbirövladı
idi.AmmaMüslüm də heç vaxt
xəttikeçmirdi,çünkiçoxmədəni
vətərbiyəlibirinsanidi.

Mən Müslüm haqqında çox
danışa bilərəm. Fəxr edirəm ki,
Müslüm Azərbaycanı dünyaya
tanıtdırdıvəmənfəxredirəmki,
Müslümbizim ittifaqın fəxriüzvü
idi.Onunittifaqaüzvqəbulolun-
duğu gün çox gözəl keçmişdi.
Biz,həqiqətən,çoxgözəldostol-
muşuq. Heyfsilənirik ki, Müslüm
bugünbizimləburadadeyil...”.
Fərhad Bədəlbəyli çıxışında

Azərbaycanın görkəmli mədə-
niyyət xadimlərinin xatirəsinə
göstərilən diqqətə görə Prezi-
dent İlham Əliyevə minnətdar-
lığını bildirib: “Son zamanlar
QaraQarayevinheykəli,Niyazi-
nin heykəli, Rəşid Behbudovun
heykəli,Bülbülünheykəli açılıb.
Bütün bu açılışlardaSiz bilava-
sitəözünüziştiraketmisiniz.Biz
budiqqətihissedirikvəyüksək
qiymətləndiririk.Çünkibuböyük
insanlarAzərbaycanıbütündün-
yadatanıdıblar”.
O daha sonra deyib: “Mənim

ürəyimdə bir kədər hissi var.
Heydər Əliyev Fondu keçən il
Cıdır düzündə möhtəşəm bir
konsert təşkil etmişdi. Orada
konsertMüslümün“Azərbaycan”
mahnısı ilə bitdi. Heyf ki, Müs-
lüm bu günü görmədi. Müslüm
görmədi ki, Qarabağ azaddır,
Şuşa azaddır. Bax, buna görə
birazkədərliyəm.Ammadüzde-
yirlər, yəqin ki, Müslümün ruhu
şaddır.Onun “Azərbaycan”ıbü-
tünkonsertlərdəbizimvokalçıla-
rımız tərəfindən ifaolunur.Mən
çox şadam ki, Müslümün vokal
məktəbidavamedir.Müslümbu-
naçoxsevinərdi...”.

***
Çıxışlardan sonra Müslüm

Maqomayevinabidəsiüzərində-
kiörtükgötürülüb.
Qeyd edək ki, abidə Müslüm

Maqomayevin xatirəsinin əbə-
diləşdirilməsi iləbağlıPrezident
İlham Əliyevin 2020-ci il mar-
tın12-də imzaladığısərəncama
əsasənucaldılıb.Abidəninmüəl-
lifi Xalq rəssamı, heykəltəraş
Ömər Eldarovdur. Bürüncdən
hazırlanan abidənin hündürlüyü
2metrdir.AbidəninönündəAzər-
baycanvəingilisdillərindəməlu-
matlövhəsiquraşdırılıb.
Prezident İlhamƏliyev və bi-

rinci xanım Mehriban Əliyeva
mədəniyyətvəincəsənətxadim-
ləriiləsöhbətediblər.Sondaxa-
tirəşəkilləriçəkdirilib.

Bu abidəyə yaxınlaşan hər kəs “Salam, Müslüm” deyəcək...
Dənizkənarı Milli Parkda dünya şöhrətli sənətkarın abidəsinin açılışı olub

Diaspor nümayəndələrinin Şuşaya növbəti səfəri başa çatıb

DiasporlaİşüzrəDövlət
Komitəsinindəstəyivə
təşkilatçılığıilətətillərini
Azərbaycandakeçir

məyəüstünlükverən18
ölkədən100əyaxındiaspor
nümayəndəsininŞuşaya
növbətisəfəribaşaçatıb.

Komitədən bildiriblər ki, “Biz
dəmir yumruğun gücü ilə Şuşa-
dayıq” layihəsi çərçivəsində al-
tıncıdəfəgerçəkləşənsəfərçər-
çivəsindədiaspornümayəndələri
Şuşanınbaşmeydanı“Bazarba-
şı”nı,Cıdır düzünü, erməni van-
dalizminəməruzqalmışgüllələn-
mişheykəllərinolduğumeydanı,

Şuşa Bəyannaməsinin imzalan-
dığı məkanı, Xurşidbanu Natə-

vanın evini, “Xan qızı” bulağını,
MollaPənahVaqifinməqbərəsini,

Gəncə qapısını,Saatlı,Aşağı və
Yuxarı Gövhər ağa məscidləri-
nivədigərgörməliyerləriziyarət
edib,qədimşəhərimizdəaparılan
yenidənqurmavəabadlıqişləriilə
tanışolublar.
Səfərinsonundaənənəyəuy-

ğunolaraqdiaspornümayəndə-
ləri Cıdır düzündə Azərbaycan
bayrağı açıb, “Yallı” sədaları
altında rəqs ediblər. Onlar bu
xoşbəxtliyixalqımızabəxşedən
Prezident,müzəfərAliBaşKo-
mandana vəAzərbaycanOrdu-
sunatəşəkkürediblər.
Qeydedəkki,Diasporlaİşüz-

rə Dövlət Komitəsi 2021-ci ildə
dörddəfə,2022-ciildəisəbirdə-
fə(26iyul)diaspornümayəndə-
lərininŞuşaşəhərinəsəfərlərini
təşkiledib.

Bir Vətəndən bir Vətənə 
Almas İldırım

Ömrünün yarıdan çoxunu Türkiyədə yaşayan 
şair haqqında kitabın təqdimatı

MilliMəclisinMədəniyyətkomi
təsininsədriQənirəPaşayeva
vəfəlsəfəüzrəfəlsəfədokto
ru,dosentFaiqƏləkbərlinin
həmmüəllifliyiiləAzərbaycan
mühacirədəbiyyatınıngörkəmli
nümayəndəsiAlmasİldırımın
həyatvəyaradıcılığındanbəhs
edənkitabişıqüzügörüb.

“Bir Vətəndən bir Vətənə Al-
masİldırım”kitabınınİstanbulda
–TürkƏdəbiyyatıVəqfindətəq-
dimatıolub.
“Türk ədəbiyyatı” jurnalının

baş redaktoru İmdat Avşarın
aparıcılığı ilə keçirilən tədbirdə
görkəmlişairinhəyatvəyaradı-
cılığıhaqqındaməlumatverilib.
TürkƏdəbiyyatıVəqfinin rəh-

bəriSerhatKabaklıAlmasİldırı-
mın Azərbaycan qədər Türkiyə
üçün də əziz olduğunu bildirib,
özəlliklə Elazığda onun irsini

çoxlarının bildiyini vurğulayıb.
Vəqf başqanı Türkiyə-Azərbay-
can ədəbi-mədəni əlaqələri ba-
rədədəfikirlərinibölüşüb.
MilliMəclisiMədəniyyətkomi-

təsininsədriQənirəPaşayevaya
kitabın İstanbuldanəfis tərtibat-
laişıqüzügördüyünübildirərək,
təqdimatmərasiminin keçirilmə-
sindəəməyikeçənhərkəsətə-
şəkküredib.
Azərbaycanınqurtuluşuuğrun-

damübarizəaparanvəömrünün
böyük hissəsini qardaş ölkədə,
ElazığdakeçirənAlmas İldırımın
(1907-1952) anadan olmasının
115-ci ildönümü münasibətilə
hazırlanankitabınmüstəqilAzər-
baycan aydınlarının vəfa borcu-
nun ifadəsi olduğu vurğulanıb.
“İnanırıq ki, qardaş ölkəmizin
oxucuları,qədirbilənaydınlarıbu
kitab vasitəsilə Almas İldırımın
həyat və yaradıcılığına yenidən

nəzər salacaqdır. Heç təsadüfi
deyil ki, ev sahibi qurumun tə-
sisçiləri də Elazığlıdır və Almas
İldırımınhəyatvəyaradıcılığıBa-
kıqədərElazığüçündəəzizdir”
deyən Qənirə Paşayeva Azər-
baycanədiblərininxatirəsinidaim
əziz tutduqlarıüçün türkxalqına
vədövlətinətəşəkküredib.
Komitə sədri Mustafa Kamal

AtatürkünElazığdaAlmas İldırı-
mın yaşamı, yaradıcılığı, əhvalı
barədəsoruşarkən,şairin“Sayın
Cümhurbaşqanım,hərşeyyax-
şıdır,bircəXəzəryoxdur”demə-
si üzərinəAtatürkün Elazığdakı
gölünadınınXəzərolaraqdəyiş-
dirilməsi təlimatı verdiyini xatır-
ladıb:“Hesabedirik,Xəzərgölü-

nünsahilində,Almasİldırımınbir
abidəsininucaldılmasıtarixiirsə
sayğı olar, Almas İldırımın da
ruhunu şad edər. İkinci xahişi-
mizvə təklifimizAlmas İldırımın
dəfnolunduğuMalatyadadabir
xatirə abidəsinin qoyulması ilə
bağlıdır. Ümidvarıq, əlaqədar
bələdiyyələr, digər qurumlar bu
xahişlərimizə, təklifərə müsbət
yanaşar...”.
Təqdimatda Azərbaycanın

Xalqşairi,MilliMəclisindeputatı
SabirRüstəmxanlı,“UNİTYCom-
pany” şirkətinin təsisçisi Fikrət
Əliyevvəbaşqalarıçıxışedərək
kitabbarədəfikirlərinibölüşüblər.
Almas İldırımın sözlərinə yazıl-
mışmahnılarsəslənib.
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əvvəli səh. 1-də
Konsertdən sonra Prezident

İlhamƏliyev,birincixanımMeh
riban Əliyeva və unudulmaz
sənətkarın ömürgün yoldaşı,
SSRİXalqartisti,məşhuropera
müğənnisiTamaraSinyavskaya
səhnəyəgələrəkifaçılarlagörü
şüblər.
Xatirə gecəsində çıxış edən

PrezidentİlhamƏliyevdeyib:

–Bugünunudulmazbirgün
dür. Bu gün səhər əziz Müs
lümün şəhərimizin ən gözəl
yerlərindən birində – bulvarda
abidəsini açdıq. Onu da bildir
məliyəmki,bugünəqədərbul
vardaheçbirabidəolmamışdır.
Birinci abidə Müslümün şərəfi
nəqoyulubvəbu,təbiidir.Çün
ki bulvar şəhərimizin gözüdür.
BulvarMüslümündəənsevimli

yeriolmuşdur.Bugünbuabidə
bir daha onu göstərir ki,Azər
baycanxalqıMüslümünəqədər
sevirdivəo,busevgiyənəqə
dərlayiqidi.
Bugünbizim incəsənətusta

larıbizəgözəlbirhədiyyəbəxş
etmişlər. Mən əminəm ki, bu
konsertidinləyənhərkəsböyük
zövq almışdır. Müslümün unu
dulmazsimasıbirdahagözümü

zünönündənkeçdi.Onuyaxın
dantanıyanlarbirdahagördülər
ki, o,nəqədərböyüksənətkar,
nəqədərgözəlinsanidi.
Bugünkü konsertin bütün iş

tirakçılarına təşəkkür etmək
istərdim. Biz bu gün səhərdən
Müslümüngününüqeydedirik.
Şəhərin ən gözəl yerində, Də
nizkənarıBulvarda, unudulmaz
“Mavi əbədiyyət” mahnısında

tərənnümetdiyi,hamımızınçox
sevdiyiXəzərdənizininfonunda
Müslümün möhtəşəm abidəsi
ucalır, onun gözəlliyini, isteda
dını,qamətini,məğrursimasını,
ləyaqətini təcəssüm etdirir. Bu
gün biz abidəni açarkən mən
dedim ki, indi səslənən “Əlvi
da, Bakı” mahnısı vəfatından
az öncə onun tərəfindən yazı
lıb və mən onu ilk dəfə Bakı
da, filarmoniyanın binasında
keçirilən Müslümlə vidalaşma
mərasimindədinlədim,o,mənə
çoxtəsiretdi.Çünkio,şəhərlə,
dostlarıilə,həyatıiləvidalaşırdı.
Bumahnını yazmağın ona ne
cə çətin olduğunu, onun hansı
hisslərkeçirdiyiniyalnız təxmin
etmək olar.Əlbəttə, bu barədə
danışarkənməndedim,burada
ucalanbuabidəonugöstərirki,
Bakı onunla heç vaxt vidalaş
mayıb və heç bir zaman vida
laşmayacaq.O,bizimlədir.
Mən bizim ifaçılara təşəkkür

etmək istəyirəm. Əminəm ki,
bu gün Azərbaycan ifaçılarının
gözəl səsləri hamımızı heyran
etdi. Bu, bizim fəxrimizdir. Bu,

onugöstərirki,Müslümünyara
dıcılığıyaşayırvəxalqımızınnə
silnəsilnümayəndələriyaradıcı
lıqda zirvəyə ucalır.Bu günbiz
Müslümləonunbütünhəyatıbo
yu fəxr etdiyimiz kimi, bugünkü
gözəlifaçılarımızladafəxredirik.
Əlbəttə,məndostölkələrdən

gələnbiziməziz,sevimliqonaq
larımızaxüsusi təşəkküretmək
istərdim.Bugünbizimləolduğu
nuza,Müslüməolansevginizə,
onun haqqında xatirələrinizə,
ona münasibətinizə görə sizə
təşəkkür edirəm. Bu gün unu
dulmazgündür.Bizəzizdostu
muzu,qardaşımızı,Azərbaycan
xalqınınböyükoğlunubirdaha
xatırlayaraq deyirik ki, Müslüm
həmişəbizimlədir.BugünNani
xanımbubarədəmahnıoxudu.
HörmətliVaxtanqölkəmizəhəsr
ediləngözəlmahnı vəecazkar
popurri ifa etdi. Bu gün çıxış
edənbütünifaçılarımızMüslüm
obrazındanruhlanmışdı.
Hamıya Allahdan cansağlığı,

bütünölkələrə,xalqlarafiravan
lıq arzu edirəm. YaşasınAzər
baycan.Sağolun.

“Bakı onunla heç vaxt vidalaşmayıb, o, bizimlədir...”
“Yaşıl Teatr”da Müslüm Maqomayevin xatirə gecəsi

Milyonlarla dinləyicinin 
qəlbini fəth edən istedad

Rusiya paytaxtında Maqomayevin yubileyi 
qeyd edilib

Dünyaşöhrətlioperavəestradamüğənnisi,Azərbaycanın
vəSSRİ-ninXalqartistiMüslümMaqomayevin80illikyubileyi
Moskvadadaqeydolunub.

Avqustun17dədahimüğənnininyaradıcılığınınpərəstişkar
ları onun abidəsi önünə toplaşıblar. Tədbir iştirakçıları abidə
önünəgüldəstələridüzüb,MüslümMaqomayevləbağlıxatirə
lərinibölüşüblər.

Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nüma
yəndəliyininhumanitarproqramlarüzrə rəhbəriTamillaƏhmə
dova çıxış edərək müğənninin Azərbaycan musiqi mədəniy
yəti xəzinəsinin zənginləşməsinə verdiyi dəyərli töhfələri qeyd
edib.O,MüslümMaqomayevinAzərbaycanı “atası”,Rusiyanı
isə“anası”adlandırdığınıvəmilyonlarladinləyicininqəlbinifəth
edənistedadınməhzikixalqınçoxəsrlikmədəniyyətlərininyetir
məsiolduğunuxatırladıb.
HeydərƏliyevFondununnümayəndəsiMaqomayevinanadan

olmasının80ciildönümündəAzərbaycanPrezidentiİlhamƏli
yevinvəbirincixanımMehribanƏliyevanın iştirakı iləBakıda,
Dənizkənarı Milli Parkda müğənninin abidəsinin açıldığını da
diqqətəçatdırıb.
RusiyanınXalqartistiZaurTutovqeydedibki,MüslümMa

qomayevinböyükirsimilyonlarlainsanısevindirib,sevindirirvə
sevindirəcək:“Bu,böyük,əslsaf,ürəkdəngələnsənətdir.Çox
gözəl,bacarıqlı vəyüksəksəsləoxuyanvokalçılar kifayətqə
dərdir,lakinbizimdahiMüslümMaqomayevfantastikməlahətlə
ifaedirdi”.
MüslümMaqomayevəhəsredilmiş vəMoskvadanəşrolu

nan“Əbədiməhəbbətim”kitabınınmüəllifiTəyarəVəlimətova
dahimüğənnivəonunhəyatyoldaşıTamaraSinyavskaya ilə
görüşləriniyadasalıb. “KitabınadınıTamaraSinyavskayanın
seçməsimənimüçünxüsusiəhəmiyyət kəsbedir”, –deyəo
bildirib.
Maqomayevyaradıcılığınınpərəstişkarlarıonunabidəsiönün

dərepertuarındanmahnılarifaedib,xatirələrinibölüşüblər.

Ən çox hansı ölkələrə səfər etmişik?  
Builinyanvar-iyulaylarındaxariciölkələrəgedənAzərbaycan
vətəndaşlarınınümumisayıötənilineynidövrüiləmüqayisə-
də2dəfəartaraq829,4minnəfərolub.

DövlətStatistikaKomitəsininməlumatınagörə,bumüddətdə
ölkə vətəndaşlarının47,9 faiziTürkiyəyə, 16,6 faiziRusiyaya,
12,2faiziİrana,8,3faiziGürcüstana,15faiziisədigərölkələrə
səfəredib.
Eyni zamanda Azərbaycandan İrana səfər edənlərin sayı

2022ci ilinyeddiayındaötən illəmüqayisədə4,3dəfə,Türki
yəyəgedənlərinsayı2,2dəfə,Gürcüstanagedənlərinsayı1,9
dəfə,Rusiyayagedənlərinsayıisəcəmi23,2faizartıb.
Bu ilin yanvariyul aylarında xarici ölkələrə səfər edənlərin

60,1faizihava,37,3faizidəmiryoluvəavtomobil,2,6faizi isə
dəniznəqliyyatındanistifadəedib.

Azərbaycanxalqının
nəinkiölkəmiz,ümu-
məndünyamədəniy-
yətivəincəsənətinə

ərməğanısayılacaqsəs,
sənətsahiblərindənbi-
ri,heçşübhəsiz,Müslüm
Maqomayevdir.

Bu il bənzərsiz sənəti, iste
dadı ilədünyaşöhrətiqazanan
opera və estrada müğənnisi,
bəstəkar, SSRİnin və Azər
baycanın Xalq artisti, ən əsası
damilyonlarla insanınqəlbində
əbədi məkan tapmış Müslüm
Maqomayevin (19422008) 80
illiyidir.
Vətənində, onun hüdudların

dan kənarda da daim sevgi ilə
doğmayurdunu təbliğedənəf
sanəvimüğənniyenəonasəmi
mi sevgi etirafarı edən onlarla
dinləyicisininəhatəsində,gülçi
çəkyağışının“altında”idi.
Müslüm Maqomayevin do

ğumgünündə–avqustun17də
sənətkarın xatirəsi I Fəxri xi
yabanda, məzarı başında yad
olundu. Rəsmilərin, tanınmış
mədəniyyət və incəsənət xa
dimlərinin qatıldığı anımməra
simindəölməzsənətkarbirda
hasevgiiləxatırlandı.
Sənətkarın ömürgün yoldaşı,

SSRİ Xalq artisti Tamara Sin
yavskaya Müslümün dünyaya,
insanlığa, vətəninə, tamaşaçıla
rınasonsuzsevgi iləbağlıoldu
ğunudedi.Bukövrəkduyğuların
onunbütünyaradıcılığınasirayət
etdiyi, xüsusən müəllifi olduğu
ölməz “Mavi əbədiyyət” mahnı
sındadərinifadəedildiyibildirildi.
Tamara xanım istər Müslümün
tamaşaçılarını, istərsə də tama
şaçılarının onu mavi ənginliklər
qədər sonsuz məhəbbətlə xa
tırladıqlarını və bundan böyük
səadətinolmadığınıvurğuladı.
Bakı Musiqi Akademiyasının

rektoru,XalqartistiFərhadBə
dəlbəyli Müslüm Maqomayev
şəxsiyyəti və sənətkarlığından
bəhs etdi. Onun parlaq iste
dadının təkcə səsində deyil,
bütünlükdə yaradıcılığında də
rin iz qoyduğunu dilə gətirdi. 

Qürurlu,səmimivəfədakardost
olanMüslümMaqomayevi daim
xoş hisslərlə xatırlayacağını de
yənF.BədəlbəylionunazadŞu
şamızıgörməməsinidətəəssüfə
qeydetdi.Vurğuladıki,Şuşadakı

əksərmusiqiməclislərindəsənət
karın ölməz əsərləri səsləndirilir
vəbununladamüğənninin ruhu
qalaşəhərimizdədincliktapır...
Azərbaycan Rəs

samlar İttifaqının səd
ri, Xalq rəssamı Fər
had Xəlilov da anım
tədbirinə toplaşanlara
Müslüm Maqomayevə
sevgi və rəğbətindən
bəhs etdi. Onun dərin
zəkası, istedadı, həs
saslığı və mehribanlı
ğındandanışdı: “Xalqı
mızınonaolan sevgisi
təsadüfi deyildi, çünki
Müslümünsənətibütün
varlığı iləvətəninəbağlılığından
qaynaqlanırdı”.
Mərasimdəçıxışedənmədə

niyyət naziri Anar Kərimov 17
avqustunxalqımızüçünəlamət
dar tarix olduğunu dedi. Bildir
di ki, Müslüm Maqomayev tək
Azərbaycan üçün deyil, bütün
dünya üçün töhfələr vermiş
şəxsiyyətlərdəndir: “Bugünbiz
böyüksənətkarınxatirəsinihör

mətləyadedirik.O,hərzaman
Azərbaycan xalqının qəlbində
yaşayır və yaşayacaq. Çünki
onun mədəniyyətimizə, musiqi
sənətimizə verdiyi töhfələr bö
yükdür,əvəzsizdir.

Onun bənzərsizliyi təkcə pe
şəkar ifaçılığında, səsində, sə
nətkarlığında deyil, həm də
şəxsiyyətində büruzə verirdi.

Müslüm Maqomayev ölkəmi
zi təkcə keçmişSSRİdədeyil,
bütündünyada layiqincə təmsil
edirdi. Ömrünün bir hissəsini
Azərbaycanda yaşamasa da,
qəlbi daim öz vətəni ilə döyü
nürdüvəo,bunudaimifaların
dadaçatdırmağaçalışırdı”.
Nazirbildirdiki,dövlətimiztə

rəfindən Müslüm Maqomayev
sənətilayiqincəqiymətləndirilib:

“İstər ulu öndərHeydərƏliyev,
istərsədəonunənənələrinilayi
qincədavametdirənölkəbaşçı
mız İlhamƏliyevdaimmüğən
nininsənətinə,xalqımızamiras
qalan bənzərsiz yaradıcılığına
qayğı iləyanaşır.Məhzbugün
sənətkarın yubileyi münasibə
tiləpaytaxtımızınəngözəlmə
kanlarından birində açılışı baş
tutan heykəli, eləcə də onun
yubileyi ilə bağlı digər silsilə
tədbirlər Maqomayev sənəti
nədövlətimizindiqqətininbariz
nümunəsidir. İnanıramki,Müs
lümMaqomayevinölməzsənə
ti yeni nəsil ifaçılar tərəfindən
yaşadılacaq və xalqımızın bu
bənzərsizsənətəsevgisitükən
məyəcək”.
Xatırladaqki,MüslümMəhəm

məd oğlu Maqomayev 1942ci
il avqustun 17də Bakıda ana
dan olub. 1960cı illərdə Azər
baycan Dövlət Opera və Balet
Teatrının solisti olan müğənni
İtaliyanınMilan şəhərindəki “La

Skala” teatrında təc
rübəkeçib.1966cıil
dəParisin “Olimpiya”
konsert salonunda
konsertverib.1968ci
ildəAzərbaycanDöv
lətKonservatoriyasını
(indikiBMA)bitirib,bir
ilsonraPolşanınSo
pot şəhərində keçiri
lənbeynəlxalqmahnı
festivalında ilk mü
kafatını qazanıb. 31
yaşında SSRİ Xalq

artistiadınalayiqgörülüb.1975
ci ildə Azərbaycan Dövlət Est
radaSimfonik Orkestrinin bədii
rəhbəritəyinedilib.Buorkestrlə
Sovetİttifaqınınbirsıraşəhərləri
ilə yanaşı, Fransa, Bolqarıstan,
Polşa, Finlandiya və s. ölkələr
də konsert proqramları ilə çıxış
edib. Onun repertuarında 600
dəkəsərvardı.
MüslümMaqomayevhəmdə

gözəlmahnılarmüəllifidir. Xalq
şairi Nəbi Xəzrinin sözlərinə
bəstələdiyi əzəmətli “Azərbay
can” mahnısı isə ölkəmizə it
hafedilmişəngözələsərlərdən
biridir. Sənətkarın milli musiqi
mədəniyyətimizin inkişafında
xidmətləri yüksək qiymətləndi
rilib vəo,müstəqilAzərbaycan
Respublikasının ali mükafatları
–“Şöhrət”və“İstiqlal”ordenləri
ilətəltifedilib.
Görkəmli musiqiçi 2008ci il

oktyabrın25dəMoskvadadün
yasınıdəyişib.CənazəsiPrezi
dent İlham Əliyevin təşəbbüsü
iləBakıyagətirilərək IFəxri xi
yabandatorpağatapşırılıb.

Həmidə

Səsi və sənəti ilə əbədi
Müslüm Maqomayev məzarı başında yad olundu

Moskvadakı “Azərbaycan” pavilyonunda “Nizami” filmi nümayiş olunub

Avqustun17-dəMosk-
vadaXalqTəsərrüfatı
NailiyyətləriSərgisin-
dəki“Azərbaycan”

pavilyonunda“Nizami”
filminümayişolunub.Sə-
nətkarınbaşroluoynadığı
filmonun80illiyimüna-
sibətiləRusiyapaytaxtın-
datamaşaçılaratəqdim
edilib.

C.Cabbarlı adına “Azər
baycanfilm” Kinostudiyası
tərəfindən “Mosfilm” Kinos
tudiyasının da iştirakı ilə

1982ci ildə çəkilən “Nizami”
bədiifilmininquruluşçurejisso
ruEldarQuliyev,ssenarimüəl
lifəri İsa Hüseynov və Eldar
Quliyev, quruluşçu operatoru
Arif Nərimanbəyov, bəstəkarı
Qara Qarayev, rəssamı Mayis
Ağabəyovdur.
Tarixibioqrafik kinoromanda

dahiAzərbaycan şairi vəmütə
fəkkiri Nizami Gəncəvinin obra
zını görkəmli müğənni Müslüm
Maqomayevböyüksevgiilyara
dıb.Filminrusdilinədublyajında
Nizami rolunu SSRİ Xalq artisti
VyaçeslavTixonovsəsləndirib.
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Xalq şairi, dra ma turq, ic ti mai xa dim Bəx ti yar Va hab za də nin 
(1925-2009) ana dan ol ma sı nın 97-ci il dö nü mü (16 av qust) do-
ğul du ğu Şə ki şə hə rin də eh ti ram la qeyd edi lib.

Şəki Regional Mə
dəniyyət İdarəsi (RMİ),
Mədəniyyət İşçiləri
Həmkarlar İttifaqının
Şəkirayonkomitəsivə
Bəxtiyar Vahabzadə
ninEvMuzeyininbirgə
təşkilatçılığıiləkeçirilən
tədbirdə qonaqlar əv
vəlcəunudulmazşairin
şəhərin mərkəzindəki

parkdaucaldılanabidəsiönünəgüldəstələridüzüblər.Sonra tədbir
ədibinevmuzeyindədavametdirilib.ŞəkiRMİnin rəisiAzərYusu
bov,hüquqşünasİkramAbdullayev,şairMusaHəşimovvədigərçıxış
edənlərBəxtiyarVahabzadəninAzərbaycansözsənətinininkişafında
kıxidmətlərindəndanışıblar.

***
Ağcabədi RMİ Ağ

dam rayon Mədə
niyyət Mərkəzinin
tabeliyində fəaliyyət
göstərən Qaradağ
lı kənd Mədəniyyət
evində B.Vahabzadə
nin doğum günü ilə
bağlı tədbir keçirilib.
Mədəniyyət evinin
müdiri Zənurə Mirzə

yevaçıxışedərəkədibinzənginyaradıcılığıhaqqındasözaçıb.

***
AğdaşRMİAğdaşrayonMədəniyyətMərkəzindədəB.Vahabza

dənindoğumgünümünasibətilətədbirtəşkilolunub.B.Vahabzadə
ninhəyatvəyaradıcılığıhaqqındavideoçarxtəqdimedildikdənsonra
mərkəzinəməkdaşlarışairinşeirlərindənnümunələrsəsləndiriblər.

Natəvanın 190 illiyi münasibətilə
Gən cə RMİ Gən-
cə şə hər MKS-nin 2 
say lı ki tab xa na fi lialı 
“Ta ri xi mi zin fəx ri – 
Xur şid ba nu Na tə van” 
ad lı təd bir ke çi rib. 
Təd bir də “Xur şid ba nu 
Na tə van-190” baş lıq lı 
sər gi nü ma yiş olu nub.

***
MasallıRMİCəlilabad rayonuSabirabadkəndklubunda “Şu

şanıninciləri–XurşidbanuNatəvan”mövzusundatədbirkeçirilib.
TədbirdəSabirabadkəndklubudramdərnəyininüzvlərişairənin
şeirlərinisəsləndiriblər.

***
KürdəmirRMİBey

ləqanrayonMədəniy
yətMərkəzininBirinci
ŞahsevənkəndDiyar
şünaslıq evində “Na
təvanın lirik poeziya
sı”adlıtədbirkeçirilib.
Tədbirdə Birinci Şah
sevən kənd tam orta
məktəbinin şagirdləri
şairəninqəzəllərindən

nümunələrsəsləndiriblər.Mədəniyyətmüəssisəsininəməkdaşları
tərəfindənNatəvanınXIXəsrin50ciillərindəAzərbaycanasəfər
etmişfransızyazıçısıAleksandrDümailətarixigörüşüvəşahmat
oynadığısəhnəcanlandırılıb.

Sum qa yıt RMİ Sum qa yıt şə hər MKS-nin Mər-
kə zi Uşaq Ki tab xa na sın da Və tən mü ha ri bə-
si nin sum qa yıt lı şə hid lə ri Vü sal Al lah ver di yev, 
Nur lan Nu ru za də və Sa mir Na di ro vun xa ti-
rə si nə həsr edi lən “Yurd uğ run da şü caət lə 
ölən lər” ad lı təd bir ke çi ri lib. Təd bir də şə hid-
lə rin hə yat və dö yüş yo lun dan bəhs edən 
vi deoçarx lar nü ma yiş et di ri lib.

RMİninQubadlınümayəndəliyi tərəfindən
SumqayıtşəhərŞəhidlərxiyabanındaVətən
müharibəsişəhidiVüsalAllahverdiyevinanım
mərasimikeçirilib.

***
Kürdəmir RMİ Beyləqan Rayon TarixDi

yarşünaslıqMuzeyindəgəncnəslintariximiz
lə bağlı bilgilərini artırmaq və vətənpərvərlik
hissinigücləndirməkməqsədilə“Birölər,min
dirilərik!”adlıtədbirkeçilib.Çıxışlardabildirilib
ki,ölkəmizinərazibütövlüyüuğrundadöyüş
lərdə respublikamızın bütün regionları kimi
Beyləqan rayonunun da igid oğulları fəda
karlıqlargöstəriblər.BirinciQarabağmühari
bəsində218,2016cı ilinApreldöyüşlərində
4,2020ci ilinVətənmüharibəsində isə140
nəfərbeyləqanlışəhidlikzirvəsinəyüksəlib.

***
Biləsuvar RMİ Salyan rayon Mədəniyyət

Mərkəzinin Dayıkənd Mədəniyyət evində
Vətənmüharibəsi şəhidi Raqil İsmayılovun
doğumgününəhəsrolunan tədbir keçirilib.
Tədbirdərayonrəsmiləri,şəhidailələri,mü
haribə iştirakçıları, mədəniyyət və ictimaiy
yətnümayəndələriiştirakediblər.

***

Balakən şəhərindəki Humanitar və texniki
təmayüllü liseyin həyətində VətənMüharibə
siQəhrəmanı şəhidAminNovruzovunbüstü
qoyulub.AminNovruzov 1996cı il avqustun
16da Balakən rayonunun Qullar kəndində
anadanolub.2016cıilinApreldöyüşlərinində
iştirakçısıolanAminVətənmüharibəsindəFü
zulivəZəngilanınazadlığıuğrundadöyüşlərdə
iştirakedib.Noyabrın2dəZəngilandöyüşləri
zamanışəhidolub.Ölümündənsonra“Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanı” adına layiq görülüb,
həmçinin“Vətənuğrunda”və“Zəngilanınazad
olunmasınagörə”medallarıilətəltifedilib.

***
Tərtər rayonununYenikəndkəndindəVə

tənmüharibəsi şəhidiAzərQasımovun xa
tirəsinə inşa edilən bulağın açılışı olub.
Mərasimdəçıxışedənrayonun icrabaşçısı
MüstəqimMəmmədovbildiribki, torpaqları
mızın işğaldanazadedilməsiuğrundacan
larını qurban vermiş şəhidlərimizin, o cüm
lədən Azər Qasımovun xatirəsi xalqımız
tərəfindənucatutulur,ehtiramlaanılır.

***

FüzulirayonƏhmədalılarkəndortaməktə
bininhəyətindəVətənmüharibəsişəhidiAmil
Hüseynovunxatirəsinəbulaqkompleksiinşa
olunub.Şəhidindoğumgünündəbulağınaçı
lışıkeçirilib.AmilFüzulivəXocavənduğrunda
döyüşlərdəxüsusişücaətiiləseçilib.Oktyab
rın10dagərgindöyüşlərzamanıqəhrəman
lıqla şəhidlik zirvəsinə yüksəlib.Ölümündən
sonra“Vətənuğrunda”,“Cəsurdöyüşçü”,ha
beləFüzuli,CəbrayılvəŞuşanınazadolun
masınagörəmedallarıilətəltifedilib.

Görüş, səyyar sərgi, təlim...

Ağs ta fa RMİ To vuz ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də Gənc lə rin İn ki şaf və Kar ye ra 
Mər kə zi (GİKM) To vuz nü ma yən də li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ta nın mış fo toq raf Va leh 
Ari foğ lu ilə ra yon gənc lə ri nin gö rü şü ke çi-
ri lib. Gö rüş də fo toq ra fi ya nın ta ri xi, düz gün 
kadr la rın çə kil mə si, xa ri ci və yer li fo toq ra fi-
ya, həm çi nin il kin vər diş lə rin for ma laş ma sı 
ba rə də gənc lə rə mə lu mat ve ri lib. 

Qazax rayon E.Hüseynov adınaMərkəzi
Kitabxanası 18 avqust –SərhədQoşunları
Gününəhəsrolunmuş“Titrədər tikanlıməf
tilləriaddımlarınınsəsi,Sənəzəfəryaraşır,
Azərbaycanəsgəri!”adlısəyyarkitabsərgisi
təşkiledib.Sərgidə80dənçoxkitabvədövri
mətbuatmateriallarınümayişolunub.

***
MasallıRMİMasallı rayonHeydərƏliyev

Mərkəzinintəşkilatçılığıilə“Gənclərüçüniş
axtarmavə işəmüraciətqaydaları”mövzu
sundatəlimkeçirilib.Biznesvəkaryeraplan
laşdırılmasıüzrəpeşəkartəlimçiRafətŞirəli
yevgənclərəbuistiqamətdəzəruribilgilərvə
tövsiyələrverib.

***

Ağdaş RMİAğdaş Dövlət Rəsm Qalere
yasının əməkdaşları Ağdaş rayon Heydər
Əliyev parkında məktəblilərin yay tətilinin
səmərəlitəşkiliməqsədiləaçıqhavadarəsm
təlimi təşkil ediblər. Təlimdə həvəskar rəs
samlarmüxtəlifmövzulardarəsmlərçəkiblər.

***

Xaçmaz RMİ Quba rayon MKSnin Mər
kəzi Kitabxanasının oxu zalında Prezident
İlham Əliyevin İsmayıllı rayonunun Basqal
qəsəbəsinəsəfəriiləəlaqədar“İqtisadiyük
səlişin,dəmiriradənintəcəssümü”adlıtədbir
keçirilib.

***
ŞəkiRMİŞəkişəhər2nömrəliUşaqmusiqi

məktəbininkamançaixtisasıüzrəVsinifşa
girdiAbidÇələbiyevFransadakeçirilənAdilə
ƏliyevaadınaXVIIbeynəlxalqonlaynmusiqi
müsabiqəsində1ciyerəlayiqgörülüb.

***
SabirabadRMİSabirabadrayonMKSnin

Əhmədabadkəndkitabxanafilialıortamək
təbşagirdləri iləbirlikdəgənclərimaarifən
dirməkməqsədilə “Narkomaniyaya yox de
yək!”mövzusundatədbirtəşkiledib.

Hazırladı: N.Məmmədli

“Şu şa nın abi də lə ri” rub ri ka-
sın da mə də niy yət pay tax tı-
mı zın ta ri xi-mə də ni ti ki li lə ri 
haq qın da söz aç ma ğa da-
vam edi rik.

Culfalar məscidi
Şuşanın XVIII əsrdə salınmış

aşağı məhəllələrindən biri Cul
falarməhəlləsiidi.Tanınmıştəd
qiqatçı jurnalist Vasif Quliyevin
“Şuşanın məhəllələri” sərlövhəli
məqaləsindəqeydedilir ki,Cul
falarməhəlləsininböyükbirhis
səsiəsasənculfaçılıqsənəti ilə,
yənibezistehsalıiləməşğulolur,
əldəzgahlarındapambıqparça
lar toxuyur, müxtəlif geyim nü
munələri hazırlayırdılar. Bu sə
nətləməşğulolanlara“culfaçılar”
deyilirdi və onların yaşadıqları
məhəlləisə“Culfalar”adlanırdı.
Məlum olduğu kimi, Şuşanın

hərməhəlləsinin özməscidi var

idi. Şuşanın məhəllə məscidlə
rindənCulfalarməscidiXIXəsr
də məşhur memar Kərbəlayı
Səfixan Qarabağinin yaradıcılıq
ideyaları əsasında inşa edilib.
İkimərtəbəliməscidin ikincimər
təbəsindəqadınlarüçünnəzərdə
tutulmuşzalvəhəminzalaqalx
maq üçün ayrıca quraşdırılmış
pilləkən və giriş qapısı var. Baş
fasadınümumigirişqapısıüzəri
nəqoyulmuşpəncərələrqadınlar
bölməsinilazımiqədərişıqlandır
mağakifayətedir.Sütunsuzdörd
divarla əhatə olunmuş sadə for
malı memarlıq və konstruksiya
həllinə malik ümumi ibadət zalı
baş fasad və mehrab tərəfdən
qoyulmuş iki pəncərə vasitəsilə
işıqlanır.Məscidindamörtüyüadi
yaşayış binalarında olduğu kimi
dördbucaqlıdır. Qarşısında çox
da geniş olmayan meydan var.
Həmin meydan qarşıdakı küçə
iləməhdudlaşır.

Tikiliyerliəhəmiyyətlimemar
lıqabidəsikimidövlətqeydiyya
tınaalınıb.

Marinski Qız məktəbi
Şuşa Marinski Qız məktəbi

(Marinski Qadın gimnaziyası)
1875ci il oktyabrın 26da Şuşa
Xeyriyyə Cəmiyyəti tərəfindən
təsis edilmişdi. Məktəbin tədris
planıtəcrübiəhəmiyyətiolanfən
lər, o cümlədən rus dili, hesab,
anadilindəoxuvəyazı,hüsnxət,
rəsm,rəsmxət,ümumicoğrafiya,
tarix,Şuşa qəzasının vəRusiya
imperiyasının xəritəsini çəkmək
lə ölkəşünaslıqdan ibarət olub.
Bunlardanəlavə,məktəbdəmilli
mahnılaröyrədilir,təbiət,tarixvə
fizikadanməlumatverilirdi.Təhsil
pulluidi,lakinkasıblartəhsilhaq
qından azad idilər. Əlavə təhsil
haqqı verənlərə həm də fransız
vəalmandilləri tədrisedilir,mu
siqi öyrədilirdi. Gimnastika vali

deynlərinarzusundanasılıolaraq
pulsuzkeçilirdi.
Əməkdar jurnalist Flora Xəlil

zadə“RuhumuzunünvanıŞuşa”
kitabındayazırki,ŞuşaMarinski
Qızməktəbi1894cüildəndörd
sinifiməktəbə çevrilir. Bumək
təbintəşkiliazərbaycanlıqızların
darusdilindətəhsilinəşəraitya
radır. 1901ci ildə burada təhsil
alanların 7si azərbaycanlı idi.
Məktəb azərbaycanlı qızların
dünyəvi təhsil almasında mü
hümroloynayıb.
Təhsil ocağının binası yerli

əhəmiyyətlimemarlıqabidəsiki
midövlətqeydiyyatınaalınıb.

Novlu bulaq
Şuşanın məşhur bulaqların

dan biri olanNovlu bulaq rayo
nun Malıbəyli kəndində yerlə
şirdi. Qarabağ təbiətinin nadir
incilərindənsayılanNovlubulaq
1880ciildəinşaedilib.Məluma
ta görə, bulaq Xurşidbanu Na
təvanınmaliyyədəstəyi ilə yerli
əhali tərəfindənçəkilib.Natəva
nın təklifi ilə bulağa “Novlu bu
laq”adıverilib.
1992ciilfevralın11nəkeçən

gecə kənd ermənilər tərəfindən
tutularaq tamamilə yandırılıb.

Yerliəhəmiyyətliabidələrsırasın
daolanNovlubulaqdaişğalza
manıyararsızvəziyyətəsalınıb.

Mir Möhsün Nəvvabın evi
MirMöhsün Nəvvabın (1833

1918)evigörkəmli şair, rəssam
vəmaarifçininadınıdaşıyankü
çədə yerləşir. Nəvvab bu evdə
yaşayıbfəaliyyətgöstərib.
Sovet dövründə evdə muzey

yaradılıb,evinotaqlarıdivarrəsm
ləri iləbəzədilib.“Şuşa”qəzetinin
1981ciil15avqusttarixlisayında
böyüksənətkarınxatirəmuzeyinin
hazırlandığıqeydolunub.Yazıda
bildirilib ki, M.M.Nəvvabın yaşa
mışolduğubinadaşairrəssamın
özü tərəfindən çəkilmiş, müxtə
lif mövzularda işlənmiş lövhələr
bərpaçırəssamlar tərəfindən ye
nidən işlənibözəvvəlkigörkəmi
nə salınır. Bina bərpadan sonra
görkəmlişairinevmuzeyinəçev
riləcək.Evmuzeyiisəbirsırasə
bəblərdənillərsonra–1990cıilin
noyabr ayında fəaliyyətə başla
yıb.MuzeydəNəvvabınhəyatvə
yaradıcılığından bəhs edən 130
eksponatsərgilənirdi.Eksponatlar
içərisindəsənətkaraməxsusçap
maşını, teleskop, özünün çəkdi
yi rəsməsərlərivar idi.Muzeydə

Nəvvabın çapçılıq fəaliyyətini is
batlayaneksponatlardanümayiş
etdirilirdi.
Ermənilər tərəfindən Şuşa

şəhərinin işğal edilməsi nəticə
sindəmuzeyin binası və iki yü
zəyaxıneksponatıməhvedilib,
talanolunub. İşğalzamanıeks
ponatların çoxunu xilas etmək
mümkünolmasada,bəziekspo
natlar hazırda Azərbaycan Milli
İncəsənət Muzeyində qorunur.
Şuşa məscidində Nəvvaba aid
guşədəqorunanəşyalarınəksə
riyyəti Azərbaycan Milli İncəsə
nətMuzeyindəsaxlanılır.
Muzeyin Elmikütləvi işlər şö

bəsinin müdiri Rəfiqə Quliyeva
deyir ki, daimi ekspozisiya böl
məsində Nəvvabın qrafik əsər
lərindən “Çiçəklənən kol”, “Tey
murləngin portreti” və bir ədəd
tempera texnikasında işlənmiş
şəxsiqələmdanınümayişolunur.
Bundan başqa, muzeyin təşkil
etdiyi “Mədəniyyətimizin incisi –
Qarabağ”adlı sərgidəNəvvabın
“Şuşada dini mərasim. Kərbəla
müsibəti. Aşura”, “Şuşada dini
mərasim. Kərbəla müsibəti. Şə
bih” adlı qrafikaəsərləri, “Bülbül
vəqızılgül”,“Onikibənd”adlıfars
dilindəyazılmışəlyazmakitabları
vəikiədədrəhilnümayişetdirilir.
NəvvabınŞuşadakıeviMədə

niyyət Nazirliyi tərəfindən ölkə
əhəmiyyətlimemarlıqabidəsiki
miqeydiyyataalınıb.

Nurəddin

“Şuşanın abidələri” 
V yazı

“Bir ölər, min dirilərik!”

Laçınlıların doğma yurda qayıdışına hazırlıq görülür 

La çın şə hə rin dən otuz il əv-
vəl məc bu ri köç kün dü şən 
və res pub li ka mı zın müx tə lif 
yer lə rin də mü vəq qə ti məs-

kun la şan həm və tən lə ri mi zin 
doğ ma yur da qa yı dı şa ha-
zır lan ma sı ba rə də Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin ver di yi tap şı rı-
ğın ic ra sı na baş la nıb.

Qaçqınların və Məcburi Köç
künlərinİşləriüzrəDövlətKomi
təsindənverilənxəbərəgörə,bu

məqsədlə Laçın rayonunun bir
qrupsakiniiləgörüşkeçirilib.
Görüşdətorpaqlarımızınişğal

dan azad edilməsi uğrunda şə
hid olanların xatirəsi ehtiramla
yadedilib.
Laçınlılar məcburi köçkün

lük dövründə onlara hərtərəfi
dövlət qayğısı göstərildiyini bil
dirərək, atababa torpaqlarına
qayıtmaq arzularını gerçəkləş
dirdiyi üçün Prezident İlham
Əliyevə minnətdarlıq ediblər.

BirincivitseprezidentMehriban
Əliyevanınməcburiköçkünlərin
problemlərininhəlliiləbağlıgör
düyü işlər dərin razılıq hissi ilə
qeydedilib.
DövlətKomitəsininBöyükQa

yıdışahazırlıqməqsədiləgördü
yüişlərbarədəgörüşiştirakçıla
rına ətrafı məlumat verilib. Bir
daha diqqətə çatdırılıb ki,məc
buri köçkünlüyübaşaçatanvə
təndaşların könüllü, təhlükəsiz
şəraitdəvələyaqətlədoğmayur

daqayıdışını təminetməküçün
dövlətimizin başçısının tapşırığı
iləbütün lazımi tədbirlərhəyata
keçirilir.
Görüşdə qayıdışa hazırlıq və

köçürülmənin təşkili ilə bağlı fi
kir mübadiləsi aparılıb. Laçınlı
lar doğma yurda qayıdıb, onun
sosialiqtisadi inkişafına, işğalın
fəsadlarının aradan qaldırılma
sınatöhfəverməyə,dağlarqoy
nundakışəhəridirçəltməyəhazır
olduqlarınıbildiriblər.
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“Bəxt üzüyü”nün Sevdası, estradamızın sevdalısı
Tanınmış müğənni və aktrisa Firəngiz Rəhimbəyova dünyasını dəyişib

16 av qust ta ri xin də bu dün ya dan bir səs köç et di. O səs ki, Azər
bay can klas sik est ra da sə nə tin də yad da qa la caq, kö nül lə ri hər 
za man ox şa ya caq. Bu səs ta nın mış mü ğən ni, akt ri sa Fi rən giz 
Rə him bə yo va nın sə si idi... 

1990-cı il lə rin əv vəl lə rin də 
ABŞ-a kö çən mü ğən ni doğ ma 
Və tə nin də heç za man unu dul-
ma dı, oxu du ğu mah nı lar ra dio 
dal ğa la rın da din lə nil di. Son 10 
il də Fi rən giz xa nı mın ifa la rı nı din-
lə yən də, mü ğən ni nin öl kə mi zin 
əla mət dar gün lə ri və bay ram la-
rın da so sial şə bə kə lər üzə rin dən 
xal qı mı za təb rik lə ri ni oxu yan da 
nə dən sə Ru si ya nın est ra da ul du-
zu Al la Pu qa ço va nın “Özüm haq-
qın da mah nı”sı ya dı ma dü şür dü. 
Mah nı da təx mi nən be lə de yi lir: 
“Kim sə ha ra da sa haq qım da boş 
ye rə şa yiələr ya yır, gu ya mən 
kə dər siz, qay ğı sız ya şa yı ram, 
dün ya nın ən şans lı sı mə nəm... 
Mən də ha mı ki mi bu yer üzün də 
ya şa yı ram və ha mı ki mi ta le dən 
özü mə xoş bəxt lik di lə yi rəm...”.

Hə mi şə hə yat se vər, po zi tiv 
və xoş aura bəxş edən Fi rən giz 
xa nı mı bəl kə də çox la rı bəx tə-
vər sa yır dı. İfa la rı nı da elə ruh-
da çat dı rır dı ki, in san bu qa dı nın 
hər za man şən-xür rəm ol du ğu nu 
zənn edir di. 1980-ci ilin or ta la rın-
da est ra da ya gəl mək lə özü ilə 
bu sə nə tə ye ni bir nə fəs gə tir miş 
ol du. Müx tə lif bəs tə kar la rın mah-
nı la rı nı özü nə məx sus us ta lıq la, 
oxu üs lu bu və xa rak te ri ilə çat-
dır ma ğı ba ca ran mü ğən ni fərq li 
səs temb ri, açıq səs im kan la rı ilə 
se çi lir di. El dar Man su ro vun, Ra-
fiq Ba ba ye vin, Oq tay Ka zı mo vun 
bəs tə lə ri ni se və-se və, ya şa ya raq 

din lə yi ci yə çat dı ran mü ğən-
ni “Əgər mə ni unut san”, “Ana 
tor paq”, “İna nı ram sev gi yə” və 
di gər po pul yar mah nı lar la mu si-
qi se vər lə rin kön lü nü ox şa yır dı. 

Sə nət şöh rə ti ar tan mü ğən-
ni özü nü akt ri sa ki mi də sı na-
ma ğa qə rar ve rir. “Gü müş göl 
əf sa nə si” (1984) fil min də epi-
zo dik rol da (mü ğən ni) çə ki lir. 
Fil min bəs tə ka rı, SS Rİ Xalq 
ar tis ti Müs lüm Ma qo ma yev 
mü sa hi bə lə ri nin bi rin də Fi rən-
giz xa nı mı “Azər bay ca nın Al la 
Pu qa ço va sı” ad lan dır mış dı.

Onu akt ri sa ki mi şöh rət lən di-
rən isə, söz süz ki, “Bəxt üzü yü” 
(1991) fil mi ol du. Film də ki Sev da 
(Se da) ob ra zı onu ta ma şa çı la ra 
da ha da sev dir miş di. Fil min baş 
rol qəh rə ma nı Mo şu – Xalq ar tis ti 
Va leh Kə ri mov bir mü sa hi bə sin-
də de yir di ki, akt ri sa Ya sə mən 
Ma lik hə min rol dan im ti na edib-
miş. Re jis sor Ra miz Əziz bəy li bu 
ro la uzun za man akt ri sa ax ta rı-
şın da olur. Nə ha yət, Fi rən giz Rə-
him bə yo va nı hə min fil mə də vət 
edir...

***
Mü ğən ni-akt ri sa nın və fat xə bə-

ri onun sə nət dost la rı nı sar sı dıb. 
Xalq ar tis ti El dar Man su rov 

mü ğən ni nin dün ya sı nı də yiş-
mə si ni təəs süf ə qar şı la yır: 
“Fi rən giz Rə him bə yo va ilə ta-
nış lı ğım 80-ci il lə rin əv və li nə tə-
sa düf edir. İki mah nı mı oxu du. 

Bi ri Rauf Ab dul la yev lə duet idi, 
di gə ri ni, təəs süf ki, in di xa tır la-
mı ram. Gö zəl alın dı. İlk uğur lu 
mah nı isə Ye ni il şən li yi üçün 
yaz dı ğım “Tə zə il” mah nı sı idi. 
O vaxt lar da Ra fiq Ba ba yev est-
ra da or kest ri nə ye ni bə dii rəh-
bər tə yin olun muş du. Fi rən giz 
hə min or kestr lə bu mah nı nı 
oxu du və çox uğur lu alın dı. Bu 
ifa dan son ra onu Azər bay can 
Te le vi zi ya sı na so list ki mi qə bul 
et di lər. 1985-ci il dən in ten siv 
əmək daş lı ğı mız baş la dı. 

Çox meh ri ban in san idi. Ailə-
vi dost luq edir dik, evi mi zə tez-
tez gə lir di, mah nı la rı iş lə yir dik. 

Yol da şım la da rə fi qə idi lər. Çox 
meh ri ban in san idi. Onun heç 
vaxt qey bət et di yi ni, gi ley lən-
di yi ni gör mə dim. Ar zu su, is tə-
yi müx tə lif üs lub lu mah nı lar ifa 
et mək idi. Ona de yir dim Av ro-
pa üs lu bun da ifa lar sə nə çox 
ya ra şır. Di gər bəs tə kar la rın da 
mah nı la rı nı səs lən di rir di. Onun 
xo şu ma gə lən bir cə hə ti də bu 
idi ki, hər bəs tə ka rın üs lu bu na 
gö rə ifa edir di. Bir bəs tə ka rın 
əsə rin də et di yi ifa çı lıq ke çid lə-
ri ni di gər bəs tə ka rın əsə rin də 
tək rar la mır dı.

Bəl kə də 90-cı il lə rin əv vəl lə rin-
də və ziy yət baş qa cür ol say dı, o, 
öl kə ni tərk et məz di. Onun sə nə ti 
üçün pers pek tiv yox idi o za man. 
Fi rən giz də o sə bəb dən get mə li 

ol du. Am ma Ba kı ya ge dib-gə lir di 
və hər də fə gə lən də zəng lə şir dik, 
gö rü şür dük. De yir di mə nə ye ni 
mah nı lar yaz. Mən ye ni mah nı lar 
da yaz mış dım, ifa edir di. Əv vəl ki 
mah nı la rı mı zı ye ni aran ji man et-
miş dik... Al lah rəh mət elə sin”. 

Xalq ar tis ti Va leh Kə ri mov da 
Fi rən giz xa nı mın hər də fə Ba-
kı ya gə li şin də onun la gö rüş dü-
yü nü de yib: “O həm yax şı mü-
ğən ni, akt yor, həm də çox gö zəl 
dost idi: gü lə rüz, po zi tiv. “Bəxt 
üzü yü – 2” (2017) fil mi bi zi ye-
ni dən bir ləş dir di. Hə min vaxt lar-
da səh hə tin dən şi ka yət et mir di, 
son ra dan Ba kı ya gə li şi za ma nı 
da sağ lam idi. Heyf ki, onu itir-
dik. Al lah rəh mət elə sin...”.

***
Fi rən giz Rə him bə yo va 1960-

cı il av qus tun 7-də Ağ dam ra-
yo nu nun Şiş pa paq lar kən din də 
ana dan olub. 80-ci il lə rin əv-
vəl lə rin dən est ra da mü ğən ni si 
ki mi ta nın ma ğa baş la yır. Ta ma-
şa çı və din lə yi ci lə rin rəğ bə ti ni 
qa za nır.  

İlk hə yat yol da şın dan ay rı lan 
Fi rən giz Rə him bə yo va 1993-
cü il də qı zı ilə ABŞ-ın Los-An-
ce les şə hə ri nə kö çür. 1999-cu 
il də ora da ame ri ka lı me mar 
Ray mond An to ni ilə ailə hə ya tı 
qu rur. Bir ne çə il əv vəl Azər bay-
can mət buatı na ver di yi mü sa hi-
bə də doğ ma Və tə nin də unu dul-
ma dı ğı nı de miş di: “Mən hə mi şə 
is tə mi şəm ki, qı zı mı yax şı bir 
gə lə cək lə tə min edim. Bu isə, 
ilk növ bə də, mü kəm məl təh sil 

al maq de mək dir. Bu na gö rə də 
mən öz kar ye ra mı qur ban ver-
dim. Bax ma ya raq ki, o vaxt Ba kı-
da kı ya ra dı cı lı ğım çox gö zəl tərz-
də in ki şaf edir di. Ye nə də özü mü 
kar ye ra ma qur ban ver miş adam 
ki mi hiss et mə mə li yəm. Çün ki 
hə lə bun dan son ra da bir sə nət-
çi ola raq sö zü mü de yə bi lə rəm. 
Mə ni se vən, mə nim sə nə ti mə 
də yər ve rən hər bir din lə yi ci mə 
son suz min nət dar lı ğı mı bil di-
ri rəm. Ümid edi rəm ki, bir gün 
möh tə şəm bir so lo kon sert də on-
lar la ye ni dən gö rü şə cəm...”.

Av qus tun 7-də 62 ya şı nı qeyd 
edib 9 gün son ra bu dün ya dan 
kö çən, ifa sı ilə ru hu mu za hə ra-
rət gə ti rən mü ğən ni sə nət se vər 
qəlb lər də ya şa ya caq...

L.Azəri

“Mehmandarovlar” filminin 
çəkilişləri başa çatıb

C.Cab bar lı adı na “Azər bay can film” Ki nos tu di ya sın da növ bə ti 
fil min çə ki liş lə ri ye kun la şıb.

Meh man da rov lar sü la lə sin dən bəhs edən bə dii-sə nəd li fil min 
re jis so ru Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ya vər Rza yev dir. Sse na ri ni 
re jis sor la bir lik də təd qi qat çı, jur na list Va sif Qu li yev ya zıb.

Yed di his sə dən iba rət fil min əsas qəh rə ma nı nəs lin par laq 
üzv lə rin dən bi ri olan Mus ta fa bəy Meh man da rov dur. Film də 
kad rar xa sı sə sin qəh rə ma na ün van la dı ğı sual lar və ca vab lar 
həm də döv rün ic ti mai-si ya si mən zə rə si ni ek ra na gə ti rir.

Fil min çə ki liş lə ri ki nos tu di ya nın pa vil yo nun da və Şu şa şə hə rin-
də apa rı lıb. Meh man da rov lar nəs li nin da vam çı la rı çə ki liş pro se si 
za ma nı Şu şa da Meh man da rov lar ma li ka nə si ni zi ya rət edib lər.

Mə də niy yət Na zir li yi nin si fa ri şi ilə is teh sal edi lən film ilin so-
nu na qə dər ge niş ta ma şa çı audi to ri ya sı na nü ma yiş olu na caq.

Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalına 
qəbul elan edilib

No yab rın 11dən 15dək ke çi ri lə cək XIII Ba kı Bey nəl xalq Qı sa 
Film lər Fes ti va lı na qey diy yat baş la yıb.

Müəl lif ər 30 də qi qə-
dən çox ol ma yan qı sa-
met raj lı film lə ri fes ti va-
la təq dim edə bi lər lər. 
La yi hə lər bey nəl xalq, 
yer li və “Ci ne mo bil” 
mü sa bi qə böl mə lə ri 
üz rə qə bul olu nur.

Fes ti va lın mün sif ər 
he yə ti no yab rın əv və-
lin də ic ti maiy yə tə təq-
dim olu na caq.

Qeyd edək ki, Ba kı Bey nəl xalq Qı sa Film lər Fes ti va lı nın əsas 
mü ka fa tı “Qı zıl nar”dır. “Qı zıl nar” sim vo lik ola raq bət nin də cən-
nət dən gə lən on lar la to xum, ide ya və ener ji da şı yan qa dı nı təs-
vir edir. Bu nun la ya na şı, fes ti val da bə zi no mi na si ya lar üz rə qa-
lib lə rə xü su si mü ka fat və dip lom lar təq dim edi lə cək.

Da ha ət raf ı mə lu ma tı fes ti va lın say tın dan əl də et mək olar: 
https://film fes ti val.az

Milli İncəsənət Muzeyinə 
ekskursiya təşkil olunub

“Bö yük Qa yı dış” Gənc lər Təş ki la tı tə rə fin dən “Şu şa İli”nə həsr 
olun muş sil si lə təd bir lər çər çi və sin də Azər bay can Mil li İn cə sə
nət Mu ze yi nə eks kur si ya təş kil edi lib.

Mu zey dən bil di ri lib 
ki, gənc lər eks kur si-
ya za ma nı 44 gün lük 
mü ha ri bə də şan lı Zə-
fə ri mi zə it haf olun muş 
“Mə də niy yə ti mi zin in-
ci si - Qa ra bağ” sər gi-
si ni zi ya rət edib lər.

On lar sər gi yə ba xış 
za ma nı Azər bay ca nın 
mə də ni ir si nə bö yük 
töh fə lər ve rən Qa ra-
ba ğın in cə sə nət xa dim lə ri nə, xa nən də lə ri nə məx sus şəx si əş ya-
lar, fo to şə kil lər, Qa ra bağ xal ça la rı, bə dii tik mə lər, mil li ge yim lər, 
məişət əş ya la rı və di gər eks po nat lar la ya xın dan ta nış olub lar.

“Qaranlıqdan işığa” 
“Səhnə” teatrı narkomaniya əleyhinə 

tamaşasını təqdim edib
Bə şə riy yə tin bə la sı olan nar ko ma ni ya ilə mü ba ri zə möv zu
sun da da ha bir səh nə əsə ri ha zır la nıb. Müs tə qil “Səh nə” 
teat rı nın “Qa ran lıq dan işı ğa” ad lı ta ma şa sı nar ko ma ni ya ya 
alu də ol muş gən cin ke çir di yi iz ti rab lar dan, ya şa dı ğı acı na caq lı 
hə yat dan və ailə si nə gə tir di yi fa ciələr dən bəhs edir.

Ta ma şa ilk ola raq 16 av qust da Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda-
rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə  Mər də kan Mə də niy yət Sa ra yın da oy na nı lıb. 
Nü ma yiş dən əv vəl hə kim-nar ko loq Asif Kən gər li “Nar ko ma ni ya, al-
ko qo lizm və ta ba ko ma ni ya nın fə sad la rı”  möv zu sun da çı xış edib.

Son ra ta ma şa gös tə ri lib. Səh nə əsə ri nin müəl li fi Pa ki zə Hü-
sey no va, qu ru luş çu re jis so ru Mir zə Ağa Mir zə yev dir. Rol la rı Ra-
mil Məm mə dov, Anar Hə sən za də, Zül fiy yə El dar qı zı, Ma hir Mi-
riş li, Naz lı Qu li ye va,  Ağə li Kə rim za də, Rəb bi lə Ələk bər za də və 
Xa liq Rza oy na yır lar.

Ma raq la qar şı la nan ta ma şa nın 20 av qust da Şü və lan, 25 av-
qust da isə Əmir can qə sə bə lə rin də ki mə də niy yət ev lə rin də nü-
ma yi şi nə zər də tu tu lur.

“Sevilfest”də “Sənədli animasiya” 
mövzusunda ustad dərsi

Xə bər ver di yi miz ki mi, 1320 
av qust ta ri xin də öl kə miz də III 
“Se vil” Bey nəl xalq Qa dın Sə nəd li 
Film Fes ti va lı ke çi ri lir. Fes ti val 
çər çi və sin də av qus tun 16da 
“Sə nəd li ani ma si ya” möv zu sun
da us tad dər si təş kil edil di.

Us tad dər si ni “Se vil fest”in tə-
rəf daş la rın dan olan “Fac tual Ani-
ma tion” Film Fes ti va lı nın pro dü-
ser və di zay ne ri Ma ri na Be li ko va 
apa rır dı. O, fo toq ra fi ya, qra fi ka və 
2D ani ma si ya ilə iş lə yən me dia 
rəs sa mı dır. Lon don da və Bau-
haus Uni ver si te tin də (Al ma ni ya) 
me dia in cə sə nə ti və di zay nı üz rə 
təh sil alan ani ma tor şü şə ani ma-
si ya tex ni ka sı və di gər for ma və 
janr la ra mü ra ciət edir. Onun üs-
lu bu ma raq lı he ka yə lər ya rat maq 
üçün rə qəm sal və ana loq tex ni-
ka la rı bir ləş dir mə yə əsas la nır. İş-
lə ri 10-dan çox öl kə də bir sı ra film 
fes ti val la rın da nü ma yiş et di ri lib.

Apa rı cı us tad dər si nin iş ti rak çı-
la rı nı sə nəd li ani ma si ya ba rə də 
ge niş təd ris ma te rialı ilə ta nış et di. 
Dərs də sə nəd li ani ma si ya, onun 
in ki şaf ta ri xi, janr la rı, elə cə də 
müasir sə nət əsər lə ri və ye ni tət-
bi qet mə lər üz rə mü za ki rə lər ol du. 

Fes ti va lın ic ra çı me ne ce ri Pə ri 
Ab bas lı bi zim lə söh bə tin də qeyd 
et di ki, həm təq dim olu nan film-
lə rə, həm də us tad dər si, gö rüş 
və mü za ki rə lə rə ma raq var. Fes-
ti va lın Lən kə ran və Şə ki üz rə ko-
man da sı da fəal ola raq film lə rin 
nü ma yi şi ni hə ya ta ke çi rir lər. 

Həm söh bə ti miz M.Be li ko va-
nın Azər bay ca na ilk də fə gəl-
di yi ni de yir: “Biz “Fac tual Ani-
ma tion” ilə əmək daş lı ğı mız 
çər çi və sin də onu Azər bay ca na 
də vət et dik. Bu gün ma raq lı təc-
rü bə si ni gənc ani ma tor lar la bö-
lüş dü”. 

Ma ri na Be li ko va Azər bay can-
da ol ma sın dan məm nun lu ğu nu 
ifa də et di. Mü tə xəs sis de yir ki, 
di zay ner ki mi ilk növ bə də pay-
tax tı mı zın ar xi tek tu ra sı onun 
diq qə ti ni cəlb edib. 2000-ci ilin 
əv vəl lə rin dən ani ma si ya ilə 
məş ğul ol du ğu nu de yən qo naq 
bil dir di ki, 2014-cü il dən da vam-
lı ola raq bu iş lə məş ğul ol ma ğa 
baş la yıb. Ha zır da dün ya da ani-
ma si ya sa hə si nin sü rət lə in ki-
şaf et di yi ni söy lə yən qo naq bu 
tə rəq qi nin müəy yən mər hə lə lə ri 
və müx tə lif janr lar la bağ lı dü-
şün cə lə ri ni azər bay can lı həm-

kar la rı ilə bö lüş mək dən məm-
nun luq duy du ğu nu di lə gə ti rir: 
“Fes ti va la də vət alan da Azər-
bay can ki no su və ani ma si ya sı 
haq qın da mə lu mat sız idim. Qı-
sa za man ər zin də ta nış ol ma-
ğa və bu haq da oxu ma ğa vaxt 
tap dım. Uşaq yaş la rım dan ta nış 
ol du ğum bir ne çə ciz gi fil mi nin 
Azər bay ca na məx sus lu ğu nu da 
məhz bu ta nış lıq ərə fə sin də öy-
rən dim. Azər bay can da ol du ğum 
müd dət də öl kə ni zin mə də niy yə-
ti və ani ma si ya sa hə si ilə ya xın-
dan ta nış ol ma ğı qar şı ma məq-
səd qoy mu şam”. 

Fes ti va lın möv zu su, mə ra mı, 
nü ma yiş olu nan film lə rin jan rı 
ba rə də la yi hə nin ic ra çı me ne-
ce rin dən xə bər alı rıq: “Film lə ri-
mi zi, afi şa və di gər la zım olan 
ava dan lıq la rı böl gə lər də ki ko-
man da mı za və kö nül lü lə ri mi zə 
yol la yı rıq. Təq dim olu nan film-
lər böl gə lə ri miz də də ma raq la 
qar şı la nır, həm də tə lə bat var. 
Məq sə di miz yer lər də ki xa nım-
la rı maarif ən dir mək dir. Ba kı da 
təq dim olu nan film lər lə böl gə-
lər də nü ma yiş et di ri lən ek ran 
iş lə ri nə diq qət ye ti ri rik. Bu ra da 
bir qə dər “ağır” film lə ri nü ma yiş 
et di rə bi lə rik, re gion lar da isə bü-
tün nüans lar diq qə tə alı nır”. 

Qeyd edək ki, fes ti val proq-
ra mı nın önəm li bir his sə si olan 
“Fes ti val lar dan seç mə lər” böl-
mə sin də məş hur sə nəd li film lər 
yer alıb. Dün ya prem ye ra sı nı 
2019-cu ilə “Sun dan ce” film fes-
ti va lın da (ABŞ) et miş Ta ma ra 
Ko tevs ka və Lyu bo mir Ste fa no-
vun “Bal öl kə si” fil mi bu böl mə-
nin ən par laq ek ran iş lə rin dən-
dir. “Bal öl kə si” “Os kar” ta ri xin də 
hər iki ka te qo ri ya üz rə mü ka fat 
qa za nan ilk sə nəd li film he sab 
edi lir. 

“Se vil fest”in proq ra mın da 
ta nın mış ki no mü tə xəs sis lə ri 
Jean Mouin, Ta ma ra Ko tevs ka 
və baş qa la rı nın da us tad dərs-
lə ri nə zər də tu tu lub.

Qeyd edək ki, fes ti val USAİD 
və Azər bay can Ki ne ma toq raf-
çı lar İt ti fa qı nın ma liy yə dəs tə yi, 
bir sı ra şir kət lə rin tə rəf daş lı ğı ilə 
hə ya ta ke çi ri lir. 

Lalə

“Artım” layihə məkanında “Orkestrin məşqi” 
İtaliyalı rejissorun “psevdosənədli” üslubda filmi 

Av qus tun 20də “YA RAT film klu bu” çər çi və sin
də “Ar tım” la yi hə mə ka nın da ita li ya lı re jis sor 
Fe de ri ko Fel li ni nin psev do sə nəd li film üs lu
bun da len tə al dı ğı “Or kest rin məş qi” fil mi ni 
təq dim edə cək.

Ek ran əsə ri nin nü ma yi şin dən son ra Av ro pa 
Psi xoana li tik Psi xo te ra pi ya Kon fe de ra si ya sı nın 
(Vya na, Avst ri ya) üz vü, Qər bi Kas pi Uni ver si te-
ti nin psi xoana liz üz rə lek to ru, psi xoana li tik Fa riz 
Sə mə dov la “Ki no və psi xoana liz” möv zu sun da 
açıq mü za ki rə ola caq.

Sim fo nik or kest rin məş qin dən əv vəl mu si qi çi-
lər qə fil gə lən te le vi zi ya çə ki liş qru pu na mü sa hi-
bə ve rir lər. Di ri jor za la da xil olur və məşq baş-
la yır. Di ri jo run tə ləb kar lı ğı, irad la rı mu si qi çi lə rin 

na ra zı lı ğı na sə bəb olur və ba yaq ruh yük sək li yi 
ilə mu si qi haq qın da ürək söz lə ri ni de yən in san-
lar bir an da məh ve di ci qüv və yə, coş qun üs yan-
çı la ra çev ri lir lər...

Fil min nü ma yi şi Azər bay can Ki ne ma toq raf çı-
lar İt ti fa qı nın dəs tə yi ilə hə ya ta ke çi ri lə cək.
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Uzaq gənc li yi mi zin unu dul
maz dos tu... Yad daş la ra 
həkk olan in san... Əsl ki şi 
lə ya qət li və nə ca bət li in san... 

Gənc, ya ra şıq lı və meh ri ban oğ
lan... Ba kı da 60cı il lər gənc li yi nin 
mü tə rəq qi rəm zi... Bö yük lə bö yük, 
ki çik lə ki çik... 

Görkəmli memar, rəssam, qayğıkeş
övlad,qardaş,həyatyoldaşıvəata,gö
zəldost,xeyirxahinsanFuadSeyidza
dəyaddaşlardabeləqalıb.
AZƏRTACmemar FuadSeyidzadə

nin vəfatının 50ci ildönümü münasi
bətiləonundostlarının,tanışlarınınxa
tirələrinənəzər salmaqla, 34 illik işıqlı
ömrünbəziməqamlarınıtəqdimedib.
Fuad Seyidzadə 1938ci il iyunun

16daBakıda ziyalı ailəsində anadan
olub. Atası Bağır Seyidzadə dövrün
ictimaisiyasi vəmədəniyyət xadimlə
rindənbiri,diplomat,jurnalistvətərcü
məçiidi.Müxtəlifməsulvəzifələrdəça
lışmışBağırSeyidzadəAzərbaycanın
ilk kinematoqrafiya nazirlərindən (ilk
nazirRəsulRza, ikincisiBağırSeyid
zadə)olub.
Xalq yazıçısı, Azərbaycan Yazıçılar

BirliyininsədriAnaryazır:“Atamdeyər
di ki, adətən bir işə təzə təyin olunan
şəxs çox vaxt özündən əvvəl işləyə
nəyüzcür iradtutur,olanvəolmayan
nöqsanlarıaxtarıbtapmağaçalışır.Ba
ğır bir dəfə dəolsunbuna yol vermə
di,əksinə,mənimdalımcadanışmağa
çalışan bəzi demaqoqların ağzından
vurdu.Atası kimi Fuad da eyni nəcib
xasiyyətəmalikidi”.
BirmüddətTəbrizdəkonsulolanBa

ğır Seyidzadə ailəsi ilə birlikdə İranda
yaşayıb. Məktəbə ilk dəfə Təbrizdə
gedənFuadsonralarBakıdakı6nöm
rəli orta məktəbi bitirib. Ə.Əzimzadə
adına RəssamlıqMəktəbində oxuyub,
AzərbaycanPolitexnikİnstitutununMe
marlıq fakültəsinə qəbul olub. 1956
1957ci illərdəMoskvaMemarlıq İnsti
tutunda təhsilinidavametdirib.Tələbə
ikən beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak
edib,çəkdiyirəsmlərmüxtəlifmükafat
lara layiq görülüb. Onun “Sumqayıt –
peyk şəhər” layihəsi Kubanın paytaxtı
Havanada keçirilən müsabiqədə təltif
edilib.Buuğur institutüçünböyükha
disəidi.Aliməktəbibitirəndənsonratə
yinatla “Azərdövlətlayihə” İnstitutunda
işləyib.AzsonraisəMərkəziKomitənin
təşəbbüsü iləBakıŞəhər İcraiyyəKo
mitəsinəzdindəyaradılmışXüsusiLa
yihəSmeta Bürosuna rəhbərlik edib,
istedadlımütəxəssisləri ətrafına topla
yıb.Arzusububüronugenişprofilli la
yihəinstitutunaçevirməkidi.Odövrdə
respublikaya rəhbərlik edən Heydər
Əliyevintapşırığıiləİçərişəhərinərazisi
məhzFuadSeyidzadəninrəhbərioldu
ğubüroyahəvaləolunub.Bakışəhəri
nindizaynıilədəbubüroməşğulidi.
Əməkdar memar Rasim Əliyev

(19342021)yazırdı:“KeçmişSSRİnin
bir çox şəhərlərində mehmanxana və
restoranlarFuadSeyidzadənin layihə
ləri əsasında tikilmişdi. Heydər Əliyev
Fuadı çox sevirdi.Biz əvvəlkimənzili
mizdə yaşayanda Heydər Əliyev bizə
teztezgəlirdi.Fuadıdabizdəgörmüş
dü. O, istedadlı insanları çox sevirdi.
Sonrakı illərdə həmişə FuadSeyidza
dəyədiqqətvəqayğıgöstərirdi”.
Azərbaycanmemarlığınıninkişafında

səmərəlixidmətləriolanFuadSeyidza
dəqeyriadiistedada,yüksəkbədiizöv
qə,yaradıcıtəxəyyüləmalikidi.
Xalq rəssamı Tahir Salahov (1928

2021):“O,dünyaşöhrətlimemarlardan
Nimeyerin,LeKorbuzyenin,KenzoTan
qeninyaradıcılığınabələdidi.Joltovski
ni,Vlasovu,Lukiniöyrənmişdi.Eyniza
manda, Azərbaycanın istedadlı, gözəl
memarlarıMikayılUseynov,SadıqDa
daşovlayaxındantanışidi.Yəniohəm
milli, həmdədünyamemarlıq incəsə
nətininbütünpalitrasınıdərindənbilsə
də, ilk növbədə, çoxəsrlikAzərbaycan
memarlığının vurğunu idi. Bumənada
keçmişlə bu günü birləşdirmək, sintez
etməkondaçoxgözəlalınırdı.

Fuad Seyidzadə çoxəsrlik Azərbay
canmemarlığınaməkanın, həcmin və
müstəvininmüasirtərzdədərkolunma
sı anlayışını gətirdi, bütün arxitektura
elementləri arasında əlaqəni diqqətlə
yoxlayaraqonlarıahəngdarşəkildəvə
ümumilikdə qızıl hissənin klassik nis
bətləriiləbirləşdirdi”.
Gənc memar layihələrində novator

luğa, yeni ideyalara meyil göstərərək
klassik, milli, modern üslubların vəh
dətinə nail olmağa çalışırdı.O zaman
SSRİninbütünrespublikalarındaevlər
eynitiplilayihəüzrətikilirdi.Bustandart
lardançıxmaqüçünmemarlarçoxçə
tinlikləridəfetməliidilər.FuadSeyidza
dəbeləbirşəraitdəmemarlıqsənətinə
gəlmişdi. Bakıda mikrorayonların layi
hələndirilməsini hazırlayan ilk memar
lardanbiriFuadSeyidzadəolub.
OnuinstitutillərindəntanıyanHəsən

Həsənovyazır: “Fuadınəsasməqsədi
buidiki,evlərməhəlləməhəllətikilsin,
hər məhəllənin öz servis sistemi ol
sun,məktəbi,uşaqbağçası,mağazası,
məişətxidmətiolsunvəsakinlərözləri
nirahathissetsinlər.Mikrorayonlarbu
qaydailətikilirdi.Əfsuslarolsunki,bu,
sonaqədərdavametmədi”.
FuadSeyidzadərəssamlarla,heykəl

təraşlarlabirgəçoxlu işgörür,axtarış
larınıdavametdirirdi.İkinciDünyamü
haribəsində həlak olmuş azərbaycanlı
döyüşçülərin xatirəsini əbədiləşdirmək
üçünSevastopolda ucaldılmışSapun
dağabidəkompleksiheykəltəraşÖmər
Eldarovlabirgəişinməhsuludur.Sankt
Peterburqda tikilmiş “Bakı” restoranı
(Oleq İbrahimovla birgə), habelə hey
kəltəraş Tokay Məmmədovla memar
dizaynerkimihəyatakeçirdiyilayihələr
zənginsənətduyumununifadəsidir.
TokayMəmmədovun(19272018)xa

tirələrindən:“Fuadçoxincətəbiətli,yük
səkzövqlü,məndeyərdimki,təbiizövqlü
insanidi.Məsələn,bəziinsanlarmütləq
musiqi duyumunamalik olduğu kimi, o
damütləqzövqəmalikidi.Eynizaman
da,o,hərşeyiböyükpeşəkarlıqlayerinə
yetirirdi.Bu,çoxvacibməqamdır”.
Dünya memarlığının nailiyyətlərini

dərindən bilən F.Seyidzadənin layihə
ləri orijinallığı ilə seçilirdi. Xalq rəssa
mı,tanınmışheykəltəraşFuadSalayev
yazır: “O, “köhnə Bakı”ya vurulsa da,
paytaxtın yeni simasını yaratmaq ide
yalarınacanatanmemar idi.Yenidü
şüncəliinsanidi:yüksəkzövq,məkanın
orijinal, “təzə” görünüşü.Yeni fikirlərlə
coşubdaşırdı. Qərbə və Şərqə səfər
lərindəgözəlliyəheyranolurdu.Bakını
dayeni, gözəlmeydanlarla, küçələrlə,
müasiryollarlagörməkarzusundaidi”.
Azərbaycanınrayonlarındatikilənqo

naqevləri,Bakıdafunikulyorunqarşısın
dakımeydan (heykəltəraşlar Q.Sücəd
dinov vəA.Mustafayevlə birgə), Rəsul
Rzanın,TahirSalahovun,Bakıdakıİran
konsulunun bağ evləri F.Seyidzadənin
zəngin təxəyyülündən xəbər verirdi.

Sənət dünyasındakı ilk addımları elə
mətinvəuğurluolmuşduki,yaşlıhəm
karlarıdagəncmemarınnailiyyətlərin
dənqürurduyurdular.
Bacısı Dilarə xanım: “Daim öz üzə

rində çalışır, mütaliə edirdi. Nə qədər
jurnallara abunə olmuşdu. Fransaya
səfərizamanıoradanözünəyalnızLe
Korbuzyeninalbomunualıbgətirdi.Hə
mişədeyirdiki,NyuYorkuyaradanLe
Korbuzye oldu, Barselonanı yaradan
Qaudioldu”.
Ümumiyyətlə,FuadSeyidzadəhərtə

rəfiistedadamalikinsanidi.Buistedad
isəondaçoxerkənözünügöstərmişdi.
O,uşaqlıqdanrəssamlığıçoxsevibvə
busahədəilkdərsləriniatasındanalıb.
Hələ ortaməktəbdə çəkdiyi rəsmlərini
Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayev bə
yənib, onun rəyinə əsasən, Fuad rəs
samlıqməktəbindəbirbaşaikincikursa
götürülüb.Onunrəsmlərindəhəyatger
çəkliyiəlvanlığıiləəksolunmaqlayana
şı, duyğu və düşüncələri də rənglərin
diliiləifadəolunub.Ortaməktəbillərin
dəmusiqitəhsilidəalanFuadınbusa
hədəgüclüduyumumaestroNiyazinin
diqqətini çəkib.O, Bağır Seyidzadəyə
təkidedirmişki,oğludirijorluqsənətinin
arxasıncagetsin.FuadSeyidzadəQər
bin dahi bəstəkarlarının – Motsartın,
Baxın, Listin əsərlərini sevəsevə ifa
edirdi.O, 60cı illərdə xüsusilə dəbdə
olancazmusiqisininvurğunu idi, lakin
qəlbindəənböyükyeriyenədəmuğam
və xalq mahnılarımıza ayırırdı. Ürəyi
nə yatdığı mahnıları fortepianoda gö
zəlimprovizəiləifaedirdi.Xatirələrdən
məlumolur ki,Fuadgörkəmli cazmen
VaqifMustafazadəilədədostluqedib.
Xalq yazıçısı Elçin: “Vaqif (Səmə

doğlu–red.)ozaman“Araz”kinoteat
rındakıorkestrdəpianoçalırdı.Fuadla
kinoteatragedibVaqifigözləyəgözləyə
konsertəqulaqasırdıq,sonradaşəhə
rəgəzməyəçıxırdıq.Bəzən“YeniAvro
pa” mehmanxanasının (indiki “Lukoyl”
ofisi) ikinci mərtəbəsində restoranın
yanındakıbufetəgirirdik.19601970ci
illərdəƏləsgərdayınınobufetiBakıda
ədəbiyyat,sənətadamlarınınxudmani
birklubunaçevrilmişdi”.
BəstəkarAqşinƏlizadə(19372014):

“OvaxtlarFuadüçünbirmahnıyazmış
dım. Təcrübəm az idi, mahnını axıra
çatdırabilməmişdim.Mahnınınsonunu
Fuadözütamamladı.Sonralarhəmişə
mənəbaxıbgüləgülə omahnını oxu
yardı.Mənədələzzəteləyərdi”.
FuadSeyidzadəyaddaşlarda,həmçi

ninçoxxeyirxah insankimiqalıb.Hə
mişəgülümsəyərdi,ucadandanışmaz
dı – bütün bunlar onun ziyalılığından,
yüksəkintellektsahibiolmasından,tər
biyəsindənirəligəlirdi.Böyüyünkiçiyin
yerini bilməsi, özünəməxsus cazibəli
xüsusiyyətəmalikolmasıFuadıhamı
yasevdirirdi.
Xalqartisti, görkəmli kinorejissorEl

dar Quliyev (19412021): “O həm də,
necə deyərlər, “böyüklə böyük, kiçiklə
kiçik” idi.Onusevirdilər,onahörmətlə
yanaşırdılar, onun fikirlərini yaşlı nəsil
dənəzərəalırdı.Mənbilirəmki,Mikayıl
Useynov,atamTofiqQuliyevonanecə
hörmətvəməhəbbətbəsləyirdilər”.
Gəncmemar elə birmənalı və par

laqömürsürübki,haqqındasöylənilən
xatirələrhəmdəhəmindövrüngəncliyi
barədəgeniştəsəvvüryaradır.Həmya
şıdlarıonuBakının60cı illərgəncliyi
ninmütərəqqirəmziadlandırırdılar.
Xalq şairi, dramaturq Vaqif Sə

mədoğlunun (19392015) xatirələrin
dən:“60cıillərinikinciyarısında,70ci
illərdə gənclər arasında çox böyük iş
aparılırdı.Gənclərklubuyaradılmışdı,
gəncləringörüşlərikeçirilirdi.Bütünbu
məsələlərdə ən fəal iştirak edən isə
FuadSeyidzadəidi.Bugörüşləroqə
dərmaraqlı,oqədərsərbəstşəraitdə
keçirdi ki, saatdan xəbər tutmurduq.

Çox qəribədir ki, professionallar ola
ola, professional rejissorlar, yazıçılar,
ssenaristlərolaolabuklubdakıgörüş
lərin,toplantılarınssenaristidə,rejisso
rudamemarFuadSeyidzadəolurdu”.
XalqyazıçısıElçin:“60cıillərdəBakı

nın“Torqovı”küçəsiindikimobiltelefon
ların,internetinişinidahaistiqanlıgörür
dü,gənclərarasındadahaməhrəmvə
mehriban ünsiyyət yaradırdı. “Torqovı”
axşamlaroradagəzməyəçıxanlarınvə
hamısının da heç olmasa sifətdən bir
birini tanıdığı cavanların sosialmənşə
yindən asılı olmayaraq, Bakının kübar
sifətiningöstəricisiidi...FuadBakınınən
yaraşıqlı,dəbləgeyinən,sayılıbseçilən
cavanlarındanbiriidivəozaman–60
cıillərdəBakınınəngözəlqızıiləgörü
şürdüvəbuda “Torqovı” abhavasına,
“Torqovı” aurasına xüsusi kolorit verən
faktlardanbiriidi”.
Xatirələrdənodaməlumolur ki,ötən

əsrin 60cı illərində yaradıcılığın bir çox
sahələrində yeni abhava başlanmışdı.
Həminillərinistedadlıgəncləriyenilikhə
vəsiiləyaşayıbyaradırdılar.Onlarınyeni
likaxtarışıədəbiyyat,musiqi, rəssamlıq,
memarlıq sahələrində dəyərli əsərlərin
yaradılması ilə nəticələndi. Öz peşəsini
sevərək insanlara xidmət etmək bu in
sanların başlıca amalı idi. Onlar hamısı
birbirinəformalaşmaqdaköməkedir,bir
birininseçdiyiixtisasaçoxböyükhörmət
ləyanaşırdılar.Onlardanəpaxıllıq,nədə
intriqavaridi.Onlar60cıillərinövladları
idilər. Vaqif Səmədoğlu: “Bakıda, Azər
baycandabirqrupziyalıgənceyniamala,
hərəözsənətindəeyniməqsədəxidmət
etdiyiüçünbirbirlərindənyapışdılar”.
Memar, rəssam,musiqişünas, fəlsə

fənin, ədəbiyyatın, kino sənətinin də
rin bilicisi... Bütün bunların ucalığında
dayanan isə Fuad Seyidzadənin işıqlı
şəxsiyyətiidi.
Xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyo

vun (19302013) xatirələrindən: “O
zamanmənböyük tarixiəsəri tamam
ladım və azərbaycanlı qəhrəmanın
təsviri üçünmənəmüasir obraz lazım
idi.Mənimprinsipimbelədir:əgərtarixi
şəxsiyyətiçəkirəmsə,ondamənhəmin
obrazda müasir konkret insana əsas
lanmalıyam.MəhzFuadözgörkəmin
dəvədaxilialəmindəməqsədyönlülüyü
və romantikanı cəmləyirdi və mən öz
qəhrəmanımıonuntimsalındaseçdim”.
Akademik Ömər Eldarov, Xalq artisti

FərhadBədəlbəyli,habeləmemarlarYu
sifQədimov,RüfətŞərifov,AdilMuxtarov,
Rafiq Behbudov, heykəltəraş Qorxmaz
Sücəddinovvəbaşqalarınınxatirələrində
FuadSeyidzadəcavan,ciddibaxışlı,dü
şüncəlivəişıqlısimasıilədəyişməzqaldı.
Fuadailədəqayğıkeşövlad, qardaş

idi. O deyirdi: “Atamız ağlımız, ana
mız qəlbimizdir”. Bağır Seyidzadə və
Qeysxanımövladlarınıhəmsevir,həm
dəonlarınbilikqazanmasıüçüntələb
karlıqgöstərirdilər.Buailədəvalideyn
lər arasında böyük sevgi, səmimiyyət,
uşaqlarıntərbiyəsindəçoxböyükbirlik
varidi.BağırSeyidzadədeyirdiki,mə
nimdayağımmənimxanımımdır.Bütün
bunların övladların tərbiyəsinə, həyat
tərzinə çox böyük təsiri olub. Bacısı
DilarəxanımaməktublarıFuadındaxi
li dünyasından,həyatanikbinbaxışın
dan xəbər verir: “Oradamənim bütün
dostlarımaməsləhətgörki, əgər işləri
qaydasında getməsə əyləşsinlər, şirin
çay içsinlər və ikinci oktavanın redi
yeznotunuaşmadan34 saat sakitcə
söhbətetsinlər.Qoy,onların şüarıbe
ləolsun:əgəryaşından,xasiyyətindən,
dünyagörüşündən asılı olmayaraq bü
tün insanlar hər bir hərəkətdən əvvəl
əyləşsələr,fikirləşsələr,səmimisöhbət
etsələr,hövsələsizolmasalarvəinsana
oqədərdəxasolmayanrəzilduyğula
rıbirkənaraqoyubonadahaçoxxas
olannəciblikvəqarşılıqlıhörməthissini
rəhbər tutsalar, onlar xoşbəxt olacaq.

Belə yaşamaq düzgün olacaq”. Bu fi
kirlər, eyni zamanda, yazıbyaratmaq
qabiliyyətinin göstəricisidir. Axı, onun
atasıBağırSeyidzadə görkəmli jurna
list, sözün qədirqiymətini bilən gözəl
tərcüməçiidi.
FuadMoskvadaaspiranturadaoxu

yan bacısı Dilarə xanıma uzaqdan
uzağa olsa belə mənəvi dəstək olur
du. Ona ünvanladığı məktublarından
birində yazırdı: “Biz səhərəcən işdə
qalanda – səhər saat 6da dan yeri
söküləndə, Baxın “Passakaliya”sına
qulaqasanda,bir15dəqiqəözümüzə
istirahətverəndə, inanki,biz insanla
ra,həyatadəhşətlibirsevgiməhəbbət
hissedirik.Görünürki,“İşinsanıncöv
həridir” anlayışı tamamilə doğrudur.
Bizadətənəməyinbizəruhənnəver
diyininfərqinəvarmırıq.Ancaqbufərqi
görəndəisəçoxxoşbəxtoluruq.Bunu
sənə – mənim üçün sevimli və əziz
olaninsanadaarzuedirəm.İnanıram
ki,belədəolacaq”.
Bu sətirlər 26 yaşlı Fuadın zəngin

mənəvi aləmindən xəbər verir. Bacısı
Dilarəxanımdeyir:“Müasirruhluinsan
idi.Eynizamanda,ondaçoxböyüksin
tezvaridi:AvropavəŞərq.Bütünbun
larlayanaşı,əslAzərbaycanövladıidi,
vətənpərvəridi”.
Tarixelmləridoktoru,professorDila

rəSeyidzadəüçünFuadhəmqardaş,
həmdost,ənbaşlıcası, ideal idi: “Lap
uşaqlıqdantələbəliyinəqədərhamıdan
seçilirdi.Çoxhissiyyatlı,duyğulu,uzaq
görən idi.Yüksəkzövqüvardı.Təbiəti
çoxsevirdi.İndidəondanyadigarqal
mış rəsm əsərlərinə baxanda ürəyim
titrəyir.Xatırlayıramki,Fuadbuəsərləri
hansı məqamda işləyib. Həyatım bo
yumənbuqədərnikbin, işıqlıadamla
rastlaşmadım. Bütün kədərimin, xifə
timin içində həmişə onun işıqlı sifətini
yadasalıram.OğluÜlvieynənözüdür.
Hələbalacanəvələri,adınıdaşıyanMir
Fuadı,MirMusanısinəməsıxandake
çirdiyimhissləriifadəedəbilmirəm.Elə
bilondadünyamı işıqbürüyür.Qaran
lıqlaryoxolur.Fuadoqədərnurluəməl
sahibiidiki,aramızdaolmasada,həmi
şəoişığıparlayangörürəm”.
Ülvi Seyidzadə isə atasını tanıyan

insanlardan “Adam da atasına bu də
rəcədəoxşayar?!”sualınıteztezeşidir.
Odeyir:“AtamFuadSeyidzadəhəyat
dan çox erkən köçdü. Onun cəmi 34
yaşıvaridi.O,mənə,yeganəövladına
zənginirs–xeyirxahişləriiləqazandı
ğı ad vənurlu xatirə qoyub: atamı ta
nıyanların hamısı onun yaxşı dost və
böyükestetolduğunusöyləyir”.
Azərbaycan mədəniyyətində, me

marlığında, təsviri sənətində orijinal
dəstxətti ilə əbədiləşən görkəmli sə
nətkar haqqında xatirələrdən bu qə
naətəgəlməkolurki,FuadSeyidzadə
nin ömrü qısa olsa da, yaradıcılığının
miqyasıçoxgenişidi.Sinəsindəcoşan
arzuları onuçoxzirvələrəaparacaqdı.
Lakinbütünarzularvəümidlərbiryay
günüqırılır–1972ci il avqustun6da
şənbə günü Nabranda istirahət edən
oğlu Ülviyə baş çəkməyə gedərkən
Xaçmaz yolunda Fuad qəzaya düşür.
HeydərƏliyevintapşırığıiləhadisəye
rindən vertolyotla Bakıya gətirilir, hə
kimlərin bütün səylərinə baxmayaraq,
avqustun14dədünyasınıdəyişir.
“Fuadgəncyaşlarındafaciəlişəkildə

həlakolmasaydı,o,şəhərimiz,ölkəmiz
üçün neçəneçə binaların, layihələrin
müəllifiolacaqdı”,–fikriniisəonutanı
yanlarınhamısıtəəssüfəsöyləyir.
Keçən əsrin 6070ci illərində tiki

lən eynitipli binaları xoşlamayanFuad
SeyidzadəbugünBakıda inşaolunan
müasir,hündürmərtəbəlibinalarıgörsə
idi, qəlbi fərəhlə dolardı. Fuad Seyid
zadəAzərbaycanı çox sevirdi. O, bü
tün yaradıcı fəaliyyətindəAzərbaycanı
təbliğ edir, Vətənə, doğma yurdamə
həbbətini əks etdirirdi. Fuad Seyidza
dəAzərbaycanıazadvəyüksəkinkişaf
edəndiyarkimigörməyiarzulayırdı.Bu
günAzərbaycan müstəqil, yüksək sə
viyyədə inkişaf edən, inamla addımla
yandövlətdir...

Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğunda elmi tədqiqat işləri davam edir

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Qo bus tan Mil li Ta
rixBə dii Qo ru ğun da 
xa ri ci tə rəf daş lar la 

müş tə rək el mi təd qi qat la
yi hə lə ri da vam edir.

Bu yöndə növbəti layihələr
dən biri “QərbiAsiyada ibtidai
incəsənətinyaranması,inkişafı
və yayılması: Qobustan” layi
həsidir.
Avqust ayında üçüncü mər

hələsi başlayan layihənin icra
müddəti üç ildir. Layihə çər
çivəsində qoruq ərazisindəki
Böyükdaş dağının yuxarı səki
sahəsindəyerləşən“Anazağa”
və“Ovçular”mağaraları,dağın
aşağısəkisahəsindəyerləşən
səkkiz nömrəli qaya üzərində
kitəsvirlər,həmçininQobustan
MilliTarixBədiiQoruğundaqo
runubsaxlanılanarxeolojima

teriallarmüasirelmimetodlarla
öyrənilir.
LayihəninicrasıQobustanda

ilkin məskunlaşma prosesinin
tədqiqinəvəqayaüstütəsvirlə
rin öyrənilməsində ən mühüm
məsələlərdənolanxronologiya
probleminə aydınlıq gətirilmə
sinəxidmətedəcək.

Layihədə əcnəbi mütəxəs
sislər Markos Qarsiya Diez
(MadridKomplutenseUniversi
teti,İspaniya),ManuelVaquero
Rodriges (Rovira və Virgili
Universiteti, İspaniya), Bian
kaOçoaFreyl (BasklarÖlkəsi
Universiteti, İspaniya), Dario
Siqari (İtaliyanın Ferrara Uni

versiteti,PortuqaliyanınKoimb
ra Universiteti) və Qobustan
Milli TarixBədii Qoruğunun
əməkdaşı Sevinc Şirinli işti
rakedirlər.Qoruqəməkdaşları
Günay Verdiyeva, Turan Yu
nus və Rəfael Bəkirov tədqi
qatlaraköməkçiqismindəcəlb
olunublar.

Şuşanın sosial-iqtisadi dirçəlişi mövzusunda 
məqalə müsabiqəsi

Azər bay can Döv lət İq
ti sad Uni ver si te ti nin 
(UNEC) Qa ra bağ İq ti sa
di Araş dır ma lar Mər

kə zi “Şu şa nın so sialiq ti sa di 
dir çəl dil mə si Azər bay ca nın 
tə rəq qi si nin ye ni zir və si dir” 
ad lı ümum res pub li ka el mi 
mə qa lə mü sa bi qə si elan 
edib.

UNECdənbildirilibki,müsabi
qə“Şuşaşəhərininsosialiqtisadi
dirçəldilməsinə nəzərimetodoloji
yanaşmalar və konseptual ba
xışlar”, “Şuşa şəhərinin sosial
iqtisadi inkişafının prioritet isti
qamətləri”, “Şuşada mədəniyyət
iqtisadiyyatının inkişafetdirilməsi
yolları”vəs.mövzularüzrəkeçi
rilir.

Müsabiqənin məqsədi Şuşa
şəhərinin dirçəldilməsi perspek
tivlərininöyrənilməsiiləbağlıtəd
qiqatlarıntəşviqedilməsidir.
Professormüəllimheyətivədok

torant, magistr və tələbələr üçün
ayrıayrı mükafatlandırma olacaq.
ProfessormüəllimheyətiüçünI,II,
IIIyerlərüçünmüvafiqolaraq500,
300və200manat,doktorant,ma
gistrvətələbələrüçünisə300,200
və 100manatməbləğindəmüka
fatlarnəzərdətutulub.
Müsabiqədə iştiraketmək istə

yənlər məqalələri oktyabrın 10
dək garabagh.iam@unec.edu.az
ünvanına göndərməlidir. Məqa
lələrAzərbaycan, türk, ingilis və
rus dillərində təqdim edilə bilər.
Müsabiqənin nəticələri noyabrın
1dəelanolunacaq.

Yarıməsrlik xatirənin işığında
Memar Fuad Seyidzadənin vəfatının 50 illiyinə
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18 av qust 1991 – Gör kəm li dil çi və ədə biy yat şü nas, şair, tər cü-
mə çi, pe da qoq Ək rəm Cə fər (Ək rəm Səf tər oğ lu Cə fə rov, 5.5.1905 
– 1991) və fat edib. “Dil şü nas lıq ele ment lə ri”, “Müasir Azər bay can di li 
oçerk lə ri” ki tab la rı nın, bir çox el mi təd qi qat əsər lə ri nin müəl li fi  dir.

18 av qust 2006 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Azər bay can Res pub li-
ka sı nın pay tax tı Ba kı şə hə rin də ta rix-me mar lıq abi də lə ri nin bər pa sı 
və qo run ma sı haq qın da” sə rən cam im za la yıb.

19 av qust 1901 – Xalq ar tis ti İs ma yıl Hü seyn oğ lu Hi da yət za də 
(1901 – 11.11.1951) ana dan olub. Ope ra və Ba let Teat rın da “Ko roğ-
lu”, “Ar şın mal alan” ta ma şa la rı nı səh nə ləş di rib. “Qız qa la sı”, “Al-
maz” fi lm lə rin də çə ki lib.

19 av qust 1912 – Xalq şairi Mir va rid Pa şa qı zı Dil ba zi (1912 – 
13.7.2001) Qa zax ra yo nu nun Mu sa köy kən din də do ğu lub. “Mə-
həb bət”, “Par ti zan Ali yə”, “Ana ürə yi” poema la rı, “Bə növ şə lər üşü-
yən də”, “Ya sə mən fəs li” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. Rus şair lə ri nin 
əsər lə ri ni di li mi zə tər cü mə edib. 

19 av qust 1920 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas Lyud-
mi la Vla di mi rov na Ka ra gi çe va-Bre ta nits ka ya (1920-2015) ana dan 
olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da dərs de yib. Azər bay can bəs tə-
kar la rı nın ya ra dı cı lı ğı na dair təd qi qat la rın müəl li fi  dir. 

19 av qust 1982 – SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı 
ilə “so vet mu si qi sə nə ti nin in ki şa fın da gör kəm li xid mət lə ri nə gö rə” 
SSRİ Xalq ar tis ti Ni ya zi Zül fü qar oğ lu Ha cı bə yo v-Ta ğı za də yə So-
sialist Əmə yi Qəh rə ma ni adi ve ri lib.

19 av qust 2009 – Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən ca mı ilə “Azər-
bay can Res pub li ka sı nın əra zi sin də yer lə şən mo nu men tal hey kəl-
tə raş lıq abi də lə ri, xa ti rə-me mo rial və me mar lıq komp leks lə ri nin 
ümu mi gör kə mi nin qo ru nub sax la nıl ma sı və ət ra fı nın abad laş dı rıl-
ma sı na dair Təd bir lər Pla nı” təs diq edi lib.  

20 av qust 1901 – Məş hur xa nən də, Xalq ar tis ti Xan Şu şins ki (İs-
fən di yar As lan oğ lu Ca van şi rov; 1901 – 18.3.1979) Şu şa da do ğu lub. 
Mu ğam la rı mı zın bən zər siz ifa çı sı ol maq la ya na şı, “Şu şa nın dağ la rı”, 
“Mən dən gen gəz mə”, “Ay gö zəl” və s. mah nı və təs nifl  ə ri bəs tə lə yib.

20 av qust 1912 – Gör kəm li di ri jor və bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis-
ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Ni ya zi (Ni ya zi Zül fü qar oğ lu Ha cı-
bə yov-Ta ğı za də; 1912 – 2.8.1984) ana dan olub. “Xos rov və Şi rin” 
ope ra sı, “Çit ra” ba le ti, “Za qa ta la süita sı”, “Rast” sim fo nik mu ğa mı-
nın müəl li fi  dir.

20 av qust 1926 – Fi lo sof, şair, tər cü mə çi, Əmək dar elm xa di-
mi, aka de mik As lan Mə həm məd oğ lu As la nov (1926 – 23.8.1995) 
Qa zax ra yo nun da ana dan olub. Döv lət İn cə sə nət Uni ver si te ti nin 
rek to ru olub, “Qız lar və bə növ şə lər”, “Nəğ mə li gün lə rim” və s. şeir 
ki tab la rı nın müəl li fi  dir.

20 av qust 1929 – Azər bay can da dik tor luq mək tə bi nin ba ni lə rin dən 
bi ri, Əmək dar ar tist Ay dın Çin giz oğ lu Qa ra dağ lı (1929 – 28.1.1980) 
ana dan olub. 1946-cı il dən Azər bay can Ra diosun da ça lı şıb. 

20 av qust 1932 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı İs lam Məm məd oğ lu Ağa-
yev (1932 – 27.1.2014) Ba kı nın Bül bü lə qə sə bə sin də ana dan olub.

20 av qust 1997 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Azər bay can pro fes-
sional vo kal sə nə ti nin ba ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti Bül bü lün 100 il lik 
yu bi le yi haq qın da sə rən cam im za la yıb. Yu bi ley lə bağ lı ya ra dı lan 
Təş ki lat Ko mi tə si nə Ba kı da vo kal çı la rın Bül bül adı na Bey nəl xalq 
mü sa bi qə si ni ke çir mək tap şı rı lıb.

21 av qust 1927 – Əmək dar ar tist, sk rip ka çı, pe da qoq Ta hir İs ra fi l 
oğ lu Ata ki şi yev (1927 – 30.11.2012) Göy çay ra yo nun da ana dan olub.

21 av qust 1930 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, aka de mik, Əmək-
dar elm xa di mi, Döv lət mü ka fa tı laureatı Bə kir Əh məd oğ lu Nə bi yev 
(1930 – 15.3.2012) Ağ daş ra yo nu nun Üç qo vaq kən din də do ğu lub. 
AMEA-nın Ni za mi adı na Ədə biy yat Mu ze yi nin, Ni za mi adı na Ədə-
biy yat İns ti tu tu nun di rek to ru iş lə yib.  

21 av qust 1951 – Əmək dar ar tist Tə vək kül Əj dər oğ lu Əli yev 
(1951 – 22.1.2017) ana dan olub. 1973-cü il dən Lən kə ran Döv lət 
Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə rib, fi lm lər də çə ki lib.

22 av qust 1922 – Mə də niy yət xa di mi Ade laida İr za qı zı Məm-
mə do va (1922 – 25.4.2015) Tifl  is də do ğu lub. Azər bay can pe şə kar 
vo kal sə nə ti nin ba ni si Bül bü lün ömür-gün yol da şı olub, Bül bü lün 
me mo rial mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib. 

22 av qust 1937 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ta nın mış hey kəl tə raş 
El dar Hey dər oğ lu Zey na lov (1937– 13.1.2001) Ba kı da ana dan olub.

22 av qust 1978 – Ta nın mış rəs sam Hə sən Əli oğ lu Haq ver di-
yev (1917-1978) və fat edib. II Dün ya mü ha ri bə si nin iş ti rak çı sı olub, 
əsir lik, son ra Si bir də sür gün hə ya tı ya şa yıb. Rəng kar lıq və qra fi  ka 
əsər lə ri nin müəl li fi  dir, teatr ta ma şa la rı na səh nə tər ti ba tı ve rib.

23 av qust 1922 – Ta rix çi alim, Azər bay can SSR Elm lər Aka de-
mi ya sı nın müx bir üz vü Əlöv sət Nə cəf qu lu oğ lu Qu li yev (1922 – 
6.11.1969) ana dan olub. Ta rix İns ti tu tu nun di rek to ru iş lə yib.

23 av qust 1943 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti Şah mar Zül fü qar 
oğ lu Ələk bə rov (1943 – 12.8.1992) ana dan olub. “Dağ lar da dö yüş”, 
“Yed di oğul is tə rəm”, “Qa tır Məm məd”, “Ar xa dan vu ru lan zər bə” və 
s. fi lm lər də çə ki lib. “Sa hil siz ge cə”, “Qə zəl xan” fi lm lə ri nin qu ru luş çu 
re jis so ru dur, fi lm lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib.

Dün ya
18 av qust 1850 – Fran sız ya zı çı sı Ono re de Bal zak (Ho no re de 

Bal zac; 20.5.1799 – 1850) və fat edib. “Bə şə ri ko me di ya” sil si lə sin-
dən əsər lə ri (“Şaq ren də ri”, “Qo rio ata”, “Se zar Bi ro to”, “İti ril miş il lü-
zi ya lar” və s. ro man lar) ilə şöh rət qa za nıb.

19 av qust 1689 – İn gi lis ya zı çı sı, sen ti men ta liz min ba ni lə rin dən 
bi ri Se muel Ri çard son (Sa muel Ric hard son; 1689-1761) ana dan 
olub. “Kla ris sa”, “Çarlz Qran di son” ro man la rı nın müəl li fi  dir.

19 av qust 1909 – Pol yak ya zı çı sı, dis si dent Ye ji And je yevs ki 
(1909-1983) ana dan olub. Əsər lə ri: “Cən nə tin qa pı la rı”, “Qa ran lıq 
ye ri ör tür”, “Kül və al maz”.

19 av qust 1915 – Gör kəm li türk şairi, jur na list, pe da qoq To fi q 
Fik rət (24.12.1867, İs tan bul – 1915) və fat edib.

20 av qust 1847 – Pol yak ya zı çı sı Bo les lav Prus (əsl adı Alek-
sandr Qlo vas ki; 1847-1912) ana dan olub. “Kuk la”, “Fi ron” və s. ro-
man la rın müəl li fi  dir.

20 av qust 1901 – İtal yan şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa-
tı laureatı (1959) Sal va to re Kva zi mo do (1901-1968) ana dan olub. 
“Hə yat yu xu de yil”, “Qə nir siz yer” ki tab la rı nın müəl li fi  dir.

21 av qust 1871 — Rus ya zı çı sı Leonid And re yev (1871-1919) 
ana dan olub. Rus ədə biy ya tın da eksp res sioniz min ba ni si sa yı lır. 
Əsər lə ri: “İuda İs ka riot və baş qa la rı” (ro man), “Sav va”, “Bi zim hə-
ya tın gün lə ri” (pyes) və s. 

21 av qust 1925 – Fran sız ki no re jis so ru Mo ris Piala (Mauri ce 
Pialat; 1925-2003) ana dan olub. Film lə ri: “Çıl paq uşaq lıq”, “Lu-
lu”, “Şey ta nın gü nə şi al tın da” (Kann fes ti va lı nın qa li bi, 1987), “Van 
Qoq” və s.

22 av qust 1862 – Fran sız bəs tə ka rı Klod De büs si (Ac hil le-
Claude De bussy; 1862-1918) ana dan olub. Əsər lə ri: “Pel leas və 
Me li zan da” (ope ra), “Oyun lar” (ba let), “Ba har” (sim fo nik süita) və s.

22 av qust 1920 – Ame ri ka lı fan tast-ya zı çı Rey Bred be ri (Ray-
mond Doug las Brad bury; 1920-2012) ana dan olub. “Mars xro ni-
ka la rı”, “Fa ren qeyt lə 451 də rə cə”, “Fə la kət gə lir” və s. ro man la rın 
müəl li fi  dir.

23 av qust 1851 – Çex ya zı çı sı Alois Yi ra sek (1851-1930) ana-
dan olub. “Yan Qus” tri lo gi ya sı, “Yan Jij ka” və s. ta ri xi ro man la rın 
müəl li fi  dir.

23 av qust 1880 – Rus ya zı çı sı Alek sandr Qrin (Alek sandr 
Qri nevs ki; 1880-1932) ana dan olub. Əsər lə ri: “Al yel kən lər”, 
“Dal ğa lar üzə rin də qa çan”, “Qı zıl zən cir” və s.

Hazırladı: Vüqar Orxan

18–23 avqustXatirə təqvimi

Hacıbəylilər nəslinin şöhrətli nümayəndəsi

Azər bay can mu si qi ta ri xin də elə 
si ma lar var ki, on la rın ya ra dı-
cı lı ğı dün ya mu si qi xə zi nə si nə 
da xil ol muş dur. Be lə sə nət kar lar 

sı ra sın da gör kəm li di ri jor və bəs tə-
kar, SS Rİ Xalq ar tis ti, So sialist Əmə yi 
Qəh rə ma nı, SS Rİ və Azər bay can 
Döv lət mü ka fa tı və Neh ru adı-
na Bey nəl xalq mü ka fat laureatı 
Ni ya zi nin (Ni ya zi Zül fü qar oğ lu 
Ha cı bə yov-Ta ğı za də; 20.8.1912 
– 2.8.1984) xü su si ye ri var.

Ni ya zi pro fes sional mu si qi mi zin 
ba ni si Üze yir Ha cı bəy li nin, sö zün hə qi qi 
mə na sın da, da vam çı sı, Ha cı bəy li lər nəs-
li nin şöh rət li nü ma yən də lə rin dən bi ri dir. 
Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin qeyd et di yi 
ki mi, Ni ya zi həm fi t ri is te da dı na, həm mu si-
qi sə nə tin də xü su si üs lu bu na, həm də bən-
zər siz ya ra dı cı lıq yo lu na gö rə bü tün baş qa 
bəs tə kar lar dan, di ri jor lar dan se çi lir di. Onun 
in terpre ta si ya sın da klas sik və müasir əsər lər 
ide ya-emo sional məz mun cə hət dən dol ğun, 
ifa də li və yük sək tem pe ra ment lə səs lə nir di. 
Di ri jo run re per tuarın da Qər bi Av ro pa, rus klas-
sik lə ri nin, müasir Azər bay can və xa ri ci öl kə 
bəs tə kar la rı nın əsər lə ri mü hüm yer tu tur du.

Maest ro Azər bay can bəs tə kar la rı nın, 
de mək olar ki, bü tün sim fo nik əsər lə ri nin, 
özü də ən san bal lı əsər lə ri nin ilk təf sir çi si 
ol muş dur. O, Azər bay can bəs tə kar la rı nın 
bö yük bir nəs li nin ye ti şib for ma laş ma sı na 
əvəz siz töh fə lər ver miş dir. Bir çox bəs tə kar-
lar Ni ya zi mək tə bi keç miş lər və bu, on la rın 
in ki şa fın da, dün ya gö rü şün də, zövq lə ri nin 
for ma laş ma sın da çox bö yük rol oy na mış dır.

Azər bay can pro fes sional di ri jor luq mək-
tə bi nin for ma laş ma sı və in ki şa fı məhz Ni-
ya zi nin adı ilə bağ lı dır. Bü tün Azər bay can 
di ri jor la rı Ni ya zi nin tə lə bə lə ri, Ni ya zi mək tə-
bi nin da vam çı la rı dır. Üze yir Ha cı bəy li adı na 
Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri Ni ya zi 
ilə ço xil lik ya ra dı cı lıq ün siy yə ti nə ti cə sin də 
pro fes sional mə ha rət zir və lə ri nə qalx mış, 
Azər bay can sim fo niz mi nin əsl “ya ra dı cı lıq 
la bo ra to ri ya sı” na çev ril miş dir.

Azər bay can mu si qi si ya rım əs rə ya xın 
bö yük bir za man kə si yin də maest ro Ni ya zi-
nin çox fəal iş ti ra kı ilə in ki şaf et miş dir. Res-
pub li ka nın mu si qi ic ti maiy yə ti qar şı sın da, 
Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın qu rul tay-
la rın da və ple num la rın da gənc Azər bay can 
bəs tə kar la rı nın əsər lə ri nin Ni ya zi di ri jor lu ğu 
ilə səs lən mə si mu si qi se vər lər üçün əsl bay-
ra ma çev ri lir di.

Bü tün gənc bəs tə kar lar Ni ya zi yə doğ ru 
can atır dı, çün ki o, yal nız di ri jor de yil, həm 
də or kest ri gö zəl bi lən bəs tə kar idi. Müx tə lif 
yaş nəs lin dən olan Azər bay can bəs tə kar la rı 
öz par ti tu ra la rı nı məhz Ni ya zi yə gös tə rir di lər.

Azər bay ca nın ta nın mış ifa çı lar nəs li nin 
ye tiş mə sin də Ni ya zi nin mü hüm ro lu ol muş-
dur. Fi rən giz Əh mə do va, Fi dan və Xu ra man 
Qa sı mo va ba cı la rı, Lüt fi  yar İma nov, Rauf 
Ata ki şi yev və baş qa sə nət kar la rı mı zı ope-
ra ya məhz Ni ya zi gə ti rib, on la rı bü tün dün-
ya da məş hur laş dı rıb.

Mil li sim fo niz min tə şək kü lü və in ki şa fın-
da da Ni ya zi nin xid mət lə ri bö yük dür. Onun 
“Rast” sim fo nik mu ğa mı dra ma tur ji bit kin li-
yi, güc lü emo sional tə si ri, zən gin me lo di ka-
sı, xü su si lə har mo nik di lin əl van lı ğı ilə fərq-
lə nir. “Rast” müəl li fi n rəh bər li yi ilə bir çox 
xa ri ci öl kə lər də səs lən miş, dün ya nın ta nın-
mış mu si qi şir kət lə ri tə rə fi n dən qram mo fon 
val la rı na ya zıl mış dır. 

Bəs tə ka rın Ni za mi Gən cə vi nin poema sı 
əsa sın da yaz dı ğı “Xos rov və Şi rin” ope ra sı 
mu si qi dra ma tur gi ya sı nın çoxp lan lı ol ma sı, 
xor səh nə lə ri və or kestr epi zod la rı nın ifa-
də li li yi ilə fərq lə nir di. Ra bind ra nat Ta qo run 
dra mı üz rə yaz dı ğı “Çit ra” ba le tin də isə hind 
xalq mu si qi si nin ritm və in to na si ya la rın dan, 
or kestr səs lən mə sin də hind mu si qi alət lə ri-
nin ifa sı nı xa tır la dan tembr nüans la rın dan 
is ti fa də edil miş dir. 

Ni ya zi həm çi nin sim fo nik, ka me ra-inst-
ru men tal əsər lə rin, mah nı və ro mans la rın 
müəl li fi  dir. Bəs tə kar lıq fəaliy yə tin dən da nı-
şar kən onu Azər bay can ki no mu si qi si nin və 
dram ta ma şa la rı üçün yaz dı ğı mu si qi əsər-
lə ri nin müəl li fi  ki mi də xa tır la yır lar. O həm 
də bu sa hə də fəaliy yət gös tə rən ilk bəs tə-
kar la rı mız dan bi ri idi.

Ni ya zi on lar la xa ri ci öl kə də çı-
xış et miş və Azər bay can mu si qi si ni 
yük sək sə viy yə də təm sil və təb liğ 
et miş dir. Maest ro 1961-ci il də Le-
ninq rad Ope ra və Ba let Teat rı nın 
baş di ri jo ru ol muş, P.Çay kovs ki nin 
“Yat mış gö zəl” və S.Pro kof ye vin 
“Daş çi çək” ba let lə ri nin ye ni qu ru-
lu şu na di ri jor luq et miş, hə min ba let-
lər lə Pa ri sin “Qrand-Ope ra” və Lon-
do nun “Ko vent-Qar den” teatr la rın da 
qast rol lar da ol muş, An ka ra Ope ra 
və Ba let Teat rın da P.Çay kovs ki nin 
“Yev ge ni One gin” və “Qa ra tox maq 
qa dın”, C.Ver di nin “Aida” ope ra la rı-
na, İs tan bul Ope ra Teat rın da Ad nan 
Say qu nun “Ko roğ lu” ope ra sı nın ilk 
ta ma şa sı na və “Yu nus Əm rə” ora to-
ri ya sı na di ri jor luq et miş dir. 

Ni ya zi nin ic ti mai fəaliy yə ti  də çox zən-
gin ol muş dur. O, 1938-ci il dən (fa si lə lər lə) 
Azər bay can Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin 
bə dii rəh bə ri və baş di ri jo ru və zi fə lə rin də 
ça lış mış, 1937-1948-ci il lər də Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı-
nın di ri jo ru, da ha son ra isə di rek to ru, bə dii 
rəh bə ri və baş di ri jo ru ol muş dur. 1979-cu 
il dən hə ya tı nın so nu na qə dər Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın bə dii rəh bə ri və 
di rek to ru və zi fə sin də fəaliy yət gös tər miş-
dir. Dal ba dal yed di ça ğı rış Azər bay can Ali 
So ve ti nin de pu ta tı ol muş və xal qın el çi si 
ki mi say sız-he sab sız xe yir xah iş lər gör-
müş dür.

Ni ya zi sə nə ti əbə di dir. Çün ki o, is te da dı, 
ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti və bö yük zəh mə ti sa-
yə sin də ümum xalq mə həb bə ti qa zan mış-
dır.

Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin maest-
ro nun mən zil-mu ze yi nin açı lı şın da qeyd 
et di yi ki mi, Ni ya zi res pub li ka mız da, keç miş 
So vet İt ti fa qın da, dün ya nın ən bö yük öl kə-
lə rin də ta nı nan, sa yı lan, hör mət qa zan mış 
bir sə nət us ta sı dır. Ni ya zi nin ən bö yük xid-
mə ti on dan iba rət dir ki, o həm bəs tə kar ki mi 
mil li mu si qi mi zi zən gin ləş dir miş, həm də bir 
di ri jor ki mi Üze yir Ha cı bəy li dən baş la ya raq 
gənc bəs tə kar la ra dək, on la rın  ya rat dıq la-
rı əsər lə rin mey da na çıx ma sı, xal qa çat dı-
rıl ma sı, səh nə lər də ta ma şa ya qo yul ma sı 
üçün mi sil siz iş lər gör müş dür.

Ni ya zi ki mi sə nət kar la rı ta rix tək-tək ye ti-
rir. On lar haq lı ola raq xal qın qü ru ru na çev-
ri lir lər. Xal qı mız bö yük sə nət ka rın xa ti rə si ni 
hər za man ya şa da caq dır.

Rza Bayramov
Niyazinin Mənzil-Muzeyinin müdiri, 

Əməkdar mədəniyyət işçisi

XX əs rin ikin ci ya rı sın da mil li 
ədə biy yat şü nas lı ğın kök-
lü prob lem lə ri nin həl lin də, 
ak tual tə ma yül lə rin ay dın-
laş ma sın da əzm lə ça lı şan 
alim lə ri miz olub. Be lə diq-
qə tə şa yan alim lə ri miz dən 
bi ri də gör kəm li tən qid çi, 
ədə biy yat şü nas,  fi lo lo gi ya 
elm lə ri dok to ru, pro fes sor, 
Döv lət mü ka fa tı laureatı, 
Əmək dar elm xa di mi, Azər-
bay can Mil li Elm lər Aka de-
mi ya sı nın müx bir üz vü Ya şar 
Qa ra yev olub. 

Ya şar Va hid oğ lu Qa ra yev 5 
mart 1936-cı il də Şə ki şə hə-
rin də dün ya ya göz açır. Or ta 
təh si li ni ba şa vur duq dan son ra 
1953-cü il də Azər bay can Döv-
lət Uni ver si te ti nin Fi lo lo gi ya 
fa kül tə si nə da xil olur.  1958-ci 
il də uni ver si te ti bi ti rir. Tə yi na tı 
Elm lər Aka de mi ya sı nın Ədə-
biy yat İns ti tu tu na ve ri lir. 1963-
cü il də fi  lo lo gi ya üz rə na mi-
zəd lik, 1979-cu il də dok tor luq 
dis ser ta si ya la rı nı mü da fi ə edir. 
1985-ci il də pro fes sor el mi adı-
nı alır. 

1959-cu il dən bu elm oca ğın-
da əmək fəaliy yə ti nə baş la yan 
alim şö bə mü di ri, el mi iş lər üz-
rə di rek tor müavi ni, da ha son-
ra di rek tor və zi fə lə rin də ça lı şır. 

Ali min gər gin el mi ax ta rış la rın 
nə ti cə si ola raq 30-dan çox mo-
noq ra fi k təd qi qat əsə ri və ədə bi-
tən qi di mə qa lə lər məc muəsi, 500-
dən ar tıq mə qa lə si işıq üzü gö rür.

Azər bay can ədə biy ya tı nın ta-
ri xi və nə zə riy yə si, teatr şü nas-
lıq, ədə bi tən qid və pub li sis ti ka, 
es te ti ka və mə də niy yət şü nas lıq 
onun el mi ya ra dı cı lı ğı nın əsas 
is ti qa mət lə ri olub. Hə lə gənc lik 
il lə rin dən ya ra dı cı lı ğı, tən qid-
çi ki mi fəaliy yə ti ədə bi pro se sə, 
klas sik ir sin təh li li nə is ti qa mət lə-
nir. Onun bə dii me tod nə zə riy yə-
si, Re nes sans və maarif çi lik, ca ri 
ədə bi pro ses, ədə biy yat ta rix çi-

li yin də, ədə bi tən qid də ana li tik-
nə zə ri mək təb və üs lub apar dı-
ğı təd qi qat la rın əsas möv zu və 
prob lem lə ri ni təş kil edib. Şərq də 
realiz min ge ne zi si, ti po lo gi ya-
sı ba rə də fun da men tal nə zə ri 
ide ya la rı ümum türk miq ya sın-
da prob lem lə rin həl li üçün el mi 
mək təb və tə lim ro lu nu oy na yıb. 

Azər bay can da mil li ədə bi tə-
rəq qi nin in ki şa fı, mər hə lə təs ni fi  
və bə dii ti po lo gi ya sı haq qın da 
ye ni kon sep si ya da ilk də fə ali-
min “Ta rix: ya xın dan və uzaq dan”  
ki ta bın da irə li sü rü lüb, “Azər bay-
can ədə biy ya tı: XIX və XX yü zil-
lər”  ki ta bın da el mi həl li ni ta pıb. 

Bu ki mi mə sə lə lər ey ni za man-
da onun  “Fa ciə və qəh rə man”, 
“Realizm: sə nət və hə qi qət”, 
“Min ilin so nu” və s. ki tab la rın da 
da ge niş araş dı rı lıb. 

Araş dır ma lar da qeyd edi lir 
ki, çağ daş mil li ədə biy yat ta ri xi 
ger çək lik lə ri nin ər sə yə gəl mə-
sin də Ya şar Qa ra ye vin əmə yi 
da nıl maz dır. Gör kəm li ali min 
mə qa lə lə ri Ru si ya, İraq, İran və 
Tür ki yə də el mi nəşr lər də dərc 
edil miş di. “Səh nə miz və müasir-
lə ri miz”, “Tən qid: prob lem lər, 
port ret lər”, “Poezi ya və nəsr”, 
“Ədə bi üfüq lər”, “Me yar şəx siy-
yət dir”  ki mi ki tab la rı onun san-
bal lı bir el mi ya ra dı cı lı ğa sa hib 
ol du ğu nun gös tə ri ci si dir.

Ya şar Qa ra ye vin el mi fəaliy yə ti 
döv lət tə rə fi n dən yük sək qiy mət-
lən di ri lib.  O, 1980-ci il də “Poezi-
ya və nəsr” ki ta bı na gö rə Döv lət 
mü ka fa tı na, 1982-ci il də isə fi  lo-
lo gi ya el mi nin in ki şa fı və bu sa-
hə də yük sək ix ti sas lı kadr la rın ha-
zır lan ma sı na gö rə “Əmək dar elm 
xa di mi” adı na la yiq gö rü lüb.

Gör kəm li alim Ədə biy yat şü nas-
lıq üz rə mü da fi ə şu ra sı nın səd ri, 
Ali At tes ta si ya Ko mis si ya sı Rə ya-
sət He yə ti nin, bir sı ra el mi və bə-
dii şu ra la rın üz vü olub. Çin giz Ayt-
ma tov Aka de mi ya sı nın, Ata türk 
Araş dır ma lar Mər kə zi nin, Şəh ri-
yar Konq re si nin üz vü se çi lib. 

Gər gin ya ra dı cı lıq ax ta rış la rı 
sa hə sin də qa za nı lan bu nailiy-
yət lər onun  hə yat və fəaliy yə ti nə 
işıq sa lır, ali min ge niş eru di si ya sı, 
ya ra dı cı lı ğı nın miq ya sı və ic ti mai 
fəal lı ğı ba rə də tə səv vür ya ra dır.  

Ya şar Qa ra yev bir sı ra bey nəl-
xalq konf rans və sim po zium lar-
da Azər bay ca nı la yi qin cə təm sil 
edib. Müasir ədə bi pro ses lə rin, 
əla qə lə rin və ədə biy yat ta ri xi-
nin müx tə lif prob lem lə ri nə həsr 
olun muş mə ru zə lə ri ədə biy yat-
şü nas lar tə rə fi n dən ma raq la 
qar şı la nıb. Gör kəm li alim sə mə-
rə li el mi fəaliy yət lə ya na şı, yük-
sək ix ti sas lı kadr lar ha zır lan ma sı 
üçün də bö yük əmək sərf edib. 
Rəh bər li yi al tın da on lar la elm lər 
na mi zə di və dok to ru ye ti şib.

Ya şar Qa ra yev 25 av qust 
2002-ci il də və fat edib, Ba kı da 
II Fəx ri xi ya ban da dəfn olu nub. 

Savalan Fərəcov

zər bay can mu si qi ta ri xin də elə 
si ma lar var ki, on la rın ya ra dı-
cı lı ğı dün ya mu si qi xə zi nə si nə 
da xil ol muş dur. Be lə sə nət kar lar 

sı ra sın da gör kəm li di ri jor və bəs tə-
kar, SS Rİ Xalq ar tis ti, So sialist Əmə yi 
Qəh rə ma nı, SS Rİ və Azər bay can 

ba ni si Üze yir Ha cı bəy li nin, sö zün hə qi qi 
mə na sın da, da vam çı sı, Ha cı bəy li lər nəs-

Bənzərsiz ədəbiyyatşünas alim

Türkiyənin baş konsulu Cavidin ev-muzeyində olub
Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin Nax çı van Mux tar 
Res pub li ka sın da kı baş kon su lu Meh met Emin 
Ki raz bu gün lər də Hü seyn Ca vi din Ev-Mu ze yi-
nin qo na ğı olub. 

Dip lo ma ta bö yük Azər bay can şairi və dra ma tur-
qu Hü seyn Ca vi din hə yat və ya ra dı cı lı ğı, ic ti mai və 
pe da qo ji fəaliy yə ti, fa ciəli ta le yi, Si bir də sür gün də 
və fat et mə si haq qın da, il lər son ra nə şi nin Və tə nə 
gə ti ril mə si, xa ti rə si nin əbə di ləş di ril mə si, Ba kı da 
və Nax çı van da ev-mu zey lə ri nin ya ra dıl ma sı, Nax-
çı van da mə za rı üzə rin də məq bə rə si nin ucal dıl ma-
sın da ulu ön dər Hey dər Əli ye vin mi sil siz xid mət lə ri 
ba rə də  ət rafl  ı mə lu mat ve ri lib.

Kon sul mu ze yin eks po zi si ya zal la rı ilə ta nış 
olub. Bu ra da sər gi lə nən eks po nat lar, xa ti rə əş-
ya la rı, müəl li fi n tə sa düf nə ti cə sin də gü nü mü zə 
qə dər gə lib ça tan bə zi əl yaz ma la rı, əsər lə ri nin 
müx tə lif il lər də ki nəş ri, pyes lə ri nin səh nə hə ya tı 
ilə əla qə dar mə lu mat lar qo naq da ge niş təəs sü-
rat ya ra dıb. Mu zey əmək daş la rı Hü seyn Ca vid 
və Ca vid lər ailə si ilə bağ lı dip lo ma tı ma raq lan dı-
ran sual la rı ca vab lan dı rıb lar. 

Meh met Emin Ki raz mu ze yin rəy ki ta bı na öz 
ürək söz lə ri ni ya zıb. O, zi ya rət dən məm nun qal-
dı ğı nı qeyd edə rək, Hü seyn Ca vi din Azər bay ca-
nın ol du ğu qə dər bü tün Türk dün ya sı nın da fəx ri 
ol du ğu nu bil di rib. 

Qo na ğa mu ze yin nəşr lə rin dən bir ne çə si hə-
diy yə olu nub.

Niyazi – 110
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MƏDƏNİYYƏT

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

388 il əv vəl...
19 av qust 1634-cü il də növ bə ti Sə fə vi-Os man lı mü ha ri bə si 

(1623-1639) ge di şin də Sul tan IV Mu ra dın qo şun la rı İrə van qa la sı nı 
ələ ke çi rib lər. La kin Os man lı qo şun la rı İrə van qa la sı nı uzun müd-
dət əlin də sax la ya bil mə di. Mü ha ri bə nin ye kun la rı ilə bağ lı im za-
la nan Qəs ri-Şi rin sülh mü qa vi lə si nə (1639) gö rə, Qər bi Gür cüs tan 
Os man lı im pe ra tor lu ğu nun, İrə van da xil ol maq la Qər bi Azər bay can 
tor paq la rı və Şər qi Gür cüs tan Sə fə vi döv lə ti nin əlin də qal dı.

158 il əv vəl...
22 av qust 1864-cü 

il də Bey nəl xalq Qır mı zı 
Xaç Ko mi tə si (BQXK) 
ya ra nıb. Mü ha ri bə qur-
ban la rı na hu ma ni tar 
yar dım gös tə ril mə si ni 
ön gö rən təş ki la tın tə-
şəb büs çü sü İs veç rə və-
tən da şı An ri Dü nan idi. 
Ce nev rə də top la nan 12 
döv lə tin nü ma yən də lə ri təş ki la tın əsas sə nəd lə rin dən bi ri ni – mü ha ri-
bə lər za ma nı ya ra lı əs gər lə rə yar dım gös tə ril mə si haq qın da kon ven si-
ya nı im za la yıb lar.

103 il əv vəl...
18 av qust 1919-cu il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin Par-

la men ti öl kə sər həd lə ri nin mü ha fi zə si haq qın da qa nun qə bul edib. 
Hər bi Na zir li yin tər ki bin də Azər bay ca nın ilk Sər həd Qo şun la rı dəs-
tə si ya ra dı lıb. Pre zi dent Hey dər Əli ye vin 2000-ci il 16 av qust ta rix li 
fər ma nı ilə 18 av qust “Sər həd qo şun la rı gü nü” elan edi lib.

19 av qust 1919-cu il də Əf qa nıs tan döv lət müs tə qil li yi ni elan edib. 
Əf qa nıs tan XIX əsr də Bri ta ni ya nın nə za rə ti nə keç miş di. 1929-1973-cü 
il lər də Əf qa nıs tan da mo nar xi ya (şah) re ji mi, 1973-cü il də Za hir şah dev-
ril dik dən son ra res pub li ka elan edi lib. 1979-1989-cu il lər də SS Rİ-nin 
qur du ğu re jim ha ki miy yət də ol du ğu dövr də öl kə də ağır və tən daş mü-
ha ri bə si ge dib. 1996-cı il də Əf qa nıs tan İs lam Res pub li ka sı elan edi lib.

62 il əv vəl...
20 av qust 1960-cı il də Fran sa nın Qər bi Af ri ka da kı müs təm lə kə si 

olan Se ne qal müs tə qil li yi ni elan edib. Se ne qal 1880-ci il də Fran sa nın 
müs təm lə kə si nə çev ril miş di.

54 il əv vəl...
20 av qust 1968-ci il də Çe xos lo va ki ya əra zi si nə so vet və “Var şa-

va blo ku”na da xil olan di gər öl kə lə rin qo şun la rı (ümu mi lik də 300 min lik 
kon tin gent)  ye ri di lib. Hər bi mü da xi lə Çe xos lo va ki ya Kom mu nist Par ti-
ya sı rəh bər lə ri nin də və ti üz rə hə ya ta ke çi ril miş di. Bu nun la “Pra qa ba-
ha rı”na (1968-ci ilin ya zın da Çe xos lo va ki ya hö ku mə tin də baş ve rən 
kök lü də yi şik lik lər, Mosk va nın dik tə et di yi kurs dan im ti na) son qo yul du.

31 il əv vəl...
19-21 av qust 1991-

ci il də SS Rİ-də döv lət 
çev ri li şi nə cəhd baş ve-
rib. Krım da is ti ra hət də 
olan Pre zi dent Mi xail 
Qor ba çov təc rid edi lib, 
öl kə ni ida rə et mək üçün 
vit se-pre zi dent Gen na di 
Ya na ye vin də da xil ol-
du ğu Döv lət Föv qə la də 
Və ziy yət Ko mi tə si (“QKÇP”) ya ra dı lıb. “QKÇP” ha ki miy yə ti üç gün sür-
dü. Mosk va da le gi tim ha ki miy yə tin mü da fiəsi nə qal xan əha li ilə hərb çi lər 
ara sın da toq quş ma da 3 gənc hə lak ol du. Av qus tun 22-də döv lət çev ri li-
şi nə cəh din ba şın da du ran qrup (DTK səd ri V.Kr yuç kov, mü da fiə na zi ri 
D.Ya zov, vit se-pre zi dent G.Ya na yev və s.) həbs olun du. Da xi li iş lər na zi ri 
B.Pu qo in ti har et di. “QKÇP” SS Rİ-nin da ğıl ma sı nı sü rət lən dir di.

30 il əv vəl...
20 av qust 1992-ci il də Azər bay can əra zi sin dən so vet (Ru si ya) qo-

şun la rı nın çı xa rıl ma sı ilk ola raq Nax çı van dan baş la nıb. Nax çı van Ali 
Məc li si nin səd ri Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü ilə qə bul edi lən qə ra ra və 
mü va fiq ra zı laş ma ya əsa sən, keç miş SS Rİ or du su nun 75-ci mo toatı-
cı di vi zi ya sı nın şəx si he yə ti mux tar res pub li ka nı tərk edib, əm la kı isə 
Azər bay can Or du su nun Nax çı van da kı his sə lə ri nə ve ri lib. Azər bay-
can əra zi sin dən Ru si ya qo şun la rı nın çı xa rıl ma sı pro se si 1993-cü ilin 
ma yın da ba şa çat dı.

29 il əv vəl...
22 av qust 1993-cü il də Lən kə ran da Ələk ram Hüm bə to vun qon-

dar ma re ji mi nə (“Ta lış-Mu ğan Res pub li ka sı”) qar şı xal qın küt lə vi ak-
si ya sı baş la nıb. Ali So ve tin səd ri, Pre zi dent sə la hiy yət lə ri nin ic ra çı sı 
Hey dər Əli ye vin te le vi zi ya ilə mü ra ciətin dən son ra min lər lə sa kin döv-
lət çi li yin mü da fiəsi üçün mi tin qə çı xıb. Mi tinq Ə.Hüm bə to vun dəs tə si 
tə rə fin dən atə şə tu tu lub, 3 nə fər hə lak olub. Ə.Hüm bə tov ci na yət kar 
dəs tə si ilə dağ la ra qa çıb. Av qus tun 23-də Lən kə ran və ət raf ra yon lar-
da qa nu ni ha ki miy yət bər pa olun du. Ə.Hüm bə tov və dəs tə si hə min 
ilin pa yı zın da ələ ke çi ril di. 

22 il əv vəl...
22 av qust 2000-ci il də Azər bay can Res pub li ka sı nın ikin ci Pre zi-

den ti Əbül fəz El çi bəy (1938-2000) Tür ki yə də, Gül ha nə Hər bi Tibb 
Aka de mi ya sın da (An ka ra) və fat edib. Ə.El çi bəy av qus tun 23-də Ba-
kı da, Fəx ri xi ya ban da dəfn olun du.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Alimlər Marsda oksigen əldə 
etməyin yolunu tapıb

Yer kü rə sin də qlo bal 
is ti ləş mə nin baş alıb 
get di yi və sö zün hə qi qi 
mə na sın da, ha va nın 
ça tış ma dı ğı bir za man
da ABŞın Mas sa çu sets 
Tex no lo gi ya İns ti tu tu nun 
rəh bər lik et di yi bey nəl
xalq təd qi qat çı lar qru pu 
plaz ma dan is ti fa də ilə 
Mars mü hi tin də ok si
gen ha sil et mək üçün 
üsul ha zır la yıb.

Alim lə rin işi “Jour nal of App lied Phy-
sics” jur na lın da dərc olu nub.

“Ok si gen əl də et mək üçün kar bon 
diok sid mo le kul la rı nın par ça lan ma sı 
mü rək kəb pro ses dir. Bun dan əla və, 
reak si ya za ma nı əl də edi lən qaz qa-
rı şı ğın dan ok si ge ni ayır maq da əla və 
çə tin lik dir. Plaz ma hər iki prob le min 
həl li nə kö mək edə cək”, – de yə təd qi-
qat da bil di ri lir.

Plaz ma mad də nin dör dün cü ha lı-
dır. Plaz ma elekt ron lar və ion lar ki mi 
sər bəst yük lü his sə cik lə ri eh ti va edir. 
Elekt ron la rı elekt rik sa hə lə rin dən is-
ti fa də edə rək asan lıq la sə pə lə mək 
olar.

Elekt ron lar kar bon diok sid mo le-
ku lu ilə toq quş duq da onu ayı ra bi lər, 
bu nun la da ok si gen və qaz qa rı şı ğı 
ya ra da bi lər. Plaz ma da ya ra nan is ti lik 
isə ok si ge nin ay rıl ma sı na kö mək edir. 
Alim lər öz nə zə riy yə lə ri ni eks pe ri men-
tal ola raq sü but edib lər.

Alim lər bil di rib lər ki, tex no lo gi ya 
Mars da hə ya tı tə min edən sis tem lə rin, 
o cüm lə dən ya na caq, ti kin ti ma te rial-
la rı və güb rə lə rin tək rar emal edil mə si 
üçün la zım olan xam mal və əsas kim-
yə vi mad də lə rin ha zır lan ma sın da mü-
hüm rol oy na ya bi lər.

Ye ni li yin Yer də ki iq lim də yi şik li yi 
prob le mi nin həl lin də də fay da lı ola ca-
ğı söy lə ni lir.

“Ka zan Krem li” Mu zeyQo
ru ğun da ta nın mış mo del yer
di zay ner, Azər bay can Mil li 
Ge yim Mər kə zi nin rəh bə ri 
Gül na rə Xə li lo va nın “Qa ra
bağ” və “Xa rı bül bül” kol lek si
ya la rı nü ma yiş olu nub.

Də fi lə Ta ta rıs tan pay tax tın da 
2-ci “Et no-Fas hion” – Xalq Ya-
ra dı cı lı ğı və De ko ra tiv-Tət bi qi 
İn cə sə nət Fes ti va lı çər çi və sin də 
ke çi ri lib. Kol lek si ya lar XVII-XIX 

əsr lə rin ta ri xi bi na la rın da təq dim 
olu nub.

“Azər bay ca nı dün ya po dium-
la rın da, xü su sən də in di gö zəl 
Qa ra ba ğı mı zı tə cəs süm et di rən 
bu cür kol lek si ya lar la təm sil et-
mək mə nim üçün bö yük şə rəf dir. 
Mə lum ol du ğu ki mi, xa rı bül bül 
çi çə yi Şu şa və Qa ra bağ la ay rıl-
maz bağ lı dır, sev gi və sülh rəm-
zi dir, Azər bay ca nın 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin də Qə lə bə-
mi zin rəm zi dir. Se vin di ri ci hal dır 

ki, kol lek si ya la rın nü ma yi şi qo-
naq la rın ma ra ğı na sə bəb ol du 
və bö yük uğur la keç di”, – de yə 
Gül na rə Xə li lo va bil di rib.

Qeyd edək ki, “Hə yat tər zi – 
mə də ni kod” de viz li fes ti val Ru-
si ya Sə na ye və Ti ca rət Na zir li yi, 
Ta ta rıs tan Res pub li ka sı Hö ku-
mə ti, Ta ta rıs tan Mə də niy yət Na-
zir li yi və Av ra si ya Et no di zay ner-
lər As so siasi ya sı nın dəs tə yi ilə 
təş kil olu nub. Bu il fes ti val da Ru-
si ya, Qır ğı zıs tan, Türk mə nis tan, 

Qa za xıs tan, Ta ci kis tan, Öz bə-
kis tan və di gər öl kə lər dən 50-yə 
ya xın ta nın mış di zay ner iş ti rak 
edib, ya ra dı cı lıq gö rüş lə ri və us-
tad dərs lə ri ke çi ri lib. 

Bun dan əv vəl Gül na rə Xə li lo-
va nın kol lek si ya la rı ABŞ, Bö yük 
Bri ta ni ya, İs veç, Avst ri ya, Ru mı-
ni ya, Tür ki yə, Ru si ya, Çin, Qa-
za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə kis-
tan, Bol qa rıs tan, Nor veç və di gər 
öl kə lər də mo da həf tə lə rin də və 
təd bir lər də nü ma yiş et di ri lib.

“Qarabağ” və “Xarıbülbül” kolleksiyaları 
Kazanda nümayiş olunub

Narkotik axtarırdılar – 
Pikassonun tablosu aşkara çıxdı

Məş hur is pan rəs
sa mı Pab lo Pi kas
so nun oğur lan mış 
tab lo su İra qın Di ya la 
əya lə tin də ta pı lıb. Bu 
ba rə də rəs mi INA 
agent li yi mə lu mat 
ya yıb. Əsə rin iraq lı 
nar ko ta cir lə rin sı ğı
na ca ğı olan ev dən 
ta pıl dı ğı bil di ri lir.

İraq po li si nin nar ko tik lə rin qa nun suz döv riy yə si nə 
qar şı de par ta men ti nin rəisi, pol kov nik Bi lal Sub hi bil-
di rib ki, üç nar ko tik qa çaq mal çı sı nın həbs olun du ğu 
əmə liy yat za ma nı məş hur rəs sa mın oğur lan mış tab-
lo su aş kar edi lə rək gö tü rü lüb.

Ha di sə ilə bağ lı tə fər rüat açıq lan mır. Pab lo Pi kas so 
Fon du da mə sə lə yə hə lə lik mü na si bət bil dir mə yib.

Qeyd edək ki, 2009-cu il də İraq da, Ba bil vi la yə tin də 
şəx si ev lə rin bi rin də Pi kas so nun “Çıl paq” ad lı tab lo su 
ta pıl mış dı. Əsə rin 10 mil yon də yə rin də ol du ğu bil di ri-
lir di. Tab lo 1990-cı il də İra qın Kü vey tə mü da xi lə si za-
ma nı oğur la na raq öl kə yə gə ti ri lib miş. La kin son ra dan 
onun aqi bə ti na mə lum qal mış dı. 

İn di ələ keç miş tab lo nun hə min əsər olub-ol ma dı-
ğı da sual do ğu rur. “The Na tional” qə ze ti nin yaz dı ğı-
na gö rə, nar ko ta cir lər dən ələ ke çi ri lən tab lo 10 mil yon 
dol lar də yə rin də dir...

V.Kamal

TÜRK SOY tə rə fin dən 2022
ci il üz rə “Türk Dün ya sı nın 
Mə də niy yət Pay tax tı” elan 
edi lən Bur sa nın da ha bir 
təq di ma tı bu gün lər də Ma
ca rıs tan da – ənə nə vi Bö yük 
HunTürk Qu rul ta yı çər çi və
sin də ke çi ri lib.  

“Əc dad la rı an ma gü nü” de vi-
zi ilə Ma ca rıs ta nın ta ri xi Bu ğaç 
yay la sın da dü zən lə nən ənə nə vi 
qu rul tay ön cə si TÜRK SOY, Bur-
sa Bö yük şə hər Bə lə diy yə si, Yu-
nus Əm rə İns ti tu tu və Tür ki yə nin 
Ma ca rıs tan da kı Sə fir li yi nin bir-
gə əmək daş lı ğı ilə “Bu da peşt də 
Bur sa gün lə ri” təş kil edi lib.

Təd bir də TÜRK SOY-un Baş 
ka ti bi Sul tan Raev, Bur sa Bö-
yük şə hər Bə lə diy yə nin baş qa nı 
Ali nur Ak taş, Bey nəl xalq Türk 
Aka de mi ya sı nın pre zi den ti Dar-
han Kı dı ra lı, Yu nus Əm rə İns ti tu-
tu nun vit se-pre zi den ti Ab dul lah 
Ku tal mış iş ti rak edib lər. 

Proq ram da çı xış edən Sul tan 
Raev 2012-ci il də baş la nı lan la-
yi hə üz rə  9 şə hə rin “Türk Dün-
ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” 

adı nı da şı dı ğı nı və 2022-ci il də 
bu es ta fe ti Tür ki yə nin ən seç kin 
şə hər lə rin dən bi ri olan Bur sa-
nın qə bul et di yi ni diq qə tə çat dı-
rıb. Baş ka tib “Türk Dün ya sı nın 
Mə də niy yət Pay tax tı” şə hər-
lə ri ilə “Av ro pa nın Mə də niy yət 

Pay taxt la rı” ara sın da qar şı lıq lı 
əla qə nin ar tı rıl ma sı məq sə di lə 
TÜRK SOY-un son beş il də mü-
hüm iş lər gör dü yü nü vur ğu la yıb. 
“İna nı rıq ki, 2023-cü il də də Av-
ro pa nın Mə də niy yət Pay tax tı se-
çi lən Ma ca rıs ta nın Vesp rem və 

“Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət 
Pay tax tı” ola caq Azər bay ca nın 
Şu şa şə hər lə ri ara sın da bu pro-
ses da ha yük sək sə viy yə də da-
vam edə cək”, – de yə o bil di rib. 

Ali nur Ak taş çı xı şın da Tür ki yə-
nin ən gö zəl şə hər lə rin dən olan 
Bur sa ilə Ma ca rıs ta nın pay tax tı 
Bu da peş ti bir ara ya gə ti rən təş-
ki lat çı la ra min nət dar lıq edib.  

Çı xış lar dan son ra Bur sa Bö-
yük şə hər Bə lə diy yə si Or kest ri 
və “Qa ra göz” xalq oyun la rı qrup-
la rı tə rə fin dən kon sert ve ri lib. 

Qo naq lar “Türk Dün ya sı nın 
Mə də niy yət Pay tax tı” Bur sa-
nın və İz nik 4-cü Dün ya Kö çə ri 
Oyun la rı nın təq di mat film lə ri nə 
bax dıq dan son ra ənə nə vi əl iş-
lə ri ema lat xa na la rı və şə hə rin 
ta ri xi-mə də ni sər vət lə ri ni əks et-
di rən fo to sər gi ilə ta nış olub lar.

MehparəSultanova 
Ankara

Macarıstanda “Türk Dünyasının 
Mədəniyyət Paytaxtı” Bursanın təqdimatı

Əcdadlar cizgi filminin 
qəhrəmanı olacaqlar

Öz bə kis tan da gör kəm li əc dad lar haq
qın da 30 ani ma si ya fil mi nin  çə kil mə si 
qə ra ra alı nıb. Ciz gi film lə ri Ki ne ma toq
ra fi ya nın İn ki şa fı Mil li Fon du nun ”İn ti bah” 
la yi hə si  çər çi və sin də len tə alı na caq. 

La yi hə də bi rin ci və ikin ci öz bək in ti ba hı 
döv rün də ya şa mış gör kəm li döv lət və sə nət 
adam la rı haq qın da film lər çə ki lə cək. Ha zır-
da ya ra dı cı he yət Əmir Tey mu ra həsr olun-
muş film üzə rin də ak tiv ça lı şır. 

Re jis sor Adil Ma xa ma to vun baş çı lıq et di yi 
ko man da da ani ma tor lar Ze bo Saida zi mo-
va, Sa no bar Er ki no va, Fir davs No mo nov, 
Ma hi ra Mir za ye va ça lı şır lar. Sse na ri müəl li fi 
Tul kin Xa yit, qu ru luş çu rəs sa mı Do ni yör Ab-
du vo si tov dur. 

Gülcahan

“İpək Yolu – Azərbaycan möcüzələri”
BBC-də yayımlanacaq

Bri ta ni ya nın BBC te le vi zi ya sı “İpək Yo
lu – Azər bay can mö cü zə lə ri” ad lı sil si lə 
ve ri liş lər təq dim edə cək.

Bu ba rə də BBC mə lu mat ya yıb. Proq ram-
da ta rix çi, ya zar, səy yah Bet ta ni Hyuz (Hug-
hes) Qo bus tan və Şə ki yə sə fə rin dən bəhs 
edir. 

Səy yah əv vəl cə Qo bus tan çöl lə rin də 
mi nil lik lər lə ta ri xi olan qey ri-adi qa yaüs tü 
rəsm lər ba rə də iz lə yi ci lə ri nə mə lu mat ve rir. 
Da ha son ra o, şi ma la, qə dim İpək Yo lu ilə 
sə ya hət edən ta cir lər üçün mü hüm da ya na-
caq olan Şə ki yə ge dir və hə lə də ənə nə vi 
üsul la ipək is teh sal edən to xu cu lar la qar şı-
la şır, Şə ki Xan sa ra yı nı zi ya rət edir.

İlk ve ri li şin ya yı mı av qus tun 20-nə plan-
laş dı rı lıb.

Qeyd edək ki, pro fes sor Bet ta ni Hyuz in-
di yə qə dər “Na tional Geog rap hic”, “Dis co-
very”, “PBS”, “Chan nel 4”, “Netf ix”,” ITV” və 
“His tory Chan nel” üçün 50-dən çox te le vi zi-
ya və ra dio sə nəd li fil mi çə kib. Onun proq-
ram la rı dün ya da mil yon lar la ta ma şa çı tə rə-
fin dən iz lə ni lib.
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