
Xə bər ver di yi miz ki mi, 7-11 sent yabr 
ta ri xin də Ba kı da V ANİ MA FİLM Bey-
nəl xalq Ani ma si ya Fes ti va lı ke çi ri lir. 
Sent yab rın 7-də Ni za mi Ki no Mər kə-

zin də fes ti va lın açı lış mə ra si mi ol du.

Fes ti va lın tə rəf daş la rı Mə də niy yət Na zir li yi, 
Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa qı, Qa ra-
bağ Dir çə liş Fon du, “Cul tu re Net work House” 
As so si ya sı, Azər bay can Ya ra dı cı Sə na ye lər 
Fe de ra si ya sı, Ni za mi Ki no Mər kə zi, “An necy” 
Bey nəl xalq Ani ma si ya Film Fes ti va lı və di gər 
qu rum lar dır. İq lim də yi şik li yi nə həsr olu nan 
buil ki fes ti va lın de vi zi “Bir bi let – bir ağac”dır.

Açı lış təd bi rin də mə də niy yət na zi ri nin bi-
rin ci müavi ni El nur Əli yev, na zir li yin əmək-
daş la rı, xa ri ci öl kə lər dən qo naq lar və ki no-
se vər lər iş ti rak edir di.

Təd bir də əv vəl cə ka man ça ifa çı sı, Əmək-
dar ar tist Toğ rul Əsə dul la ye vin us tad dərs-
lə rin də iş ti rak edən is te dad lı gənc lər dən 
iba rət xalq çal ğı alət lə ri an samb lı nın ifa sı 
təq dim olun du.

Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni El-
nur Əli yev çı xış edə rək qo naq la rı sa lam la dı. 
Qeyd et di ki, Azər bay can ki ne ma toq ra fi  ya sı 
dün ya ki ne ma toq ra fi  ya sı nın tər kib his sə si dir. 
Bu sa hə nin in ki şaf et di ril mə si və gə lə cək nə-

sil lə rə çat dı rıl ma sı çox va cib dir: “Ar tıq ek ran 
məz mun lu əsər lər ənə nə vi ki tab lar la bö yük 
rə qa bət apa rır və de mək olar ki, bu rə qa bət-
dən qa lib ay rı lır. İn san lar da ha çox ek ran qa-
ba ğın da vaxt ke çi rir. Bu za man in san ek ran 
əsə rin də gör dü yü məz mun la bə ra bər olur, 
bir sı ra fi  kir lə ri onun əsa sın da for ma la şır. 
Hər kə sin uşaq lıq xa ti rə si olan bir ani ma si ya 

fi l mi var. Ani ma si ya fi l mi nin adı gə lən də və 
ya ona bax maq im ka nı olan da bö yük nə sil 
san ki öz keç mi şi nə qa yı dır. Ani ma si ya sa hə-
si nin di gər özəl li yi on dan iba rət dir ki, o, ən 
ki çik uşa ğı və ən yaş lı in sa nı bir ara ya gə ti rə 
bi lir. Bu ba xım dan ani ma si ya nın cə miy yət də 
ro lu va cib dir...”.

davamı səh. 2-də
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Şəhid 
qəhrəmana
həsr olunan 
tamaşa 
göstərilib

səh. 4

Dövlət Xidməti tarix-memarlıq
abidələrinin görünüşünə müdaxilələrlə bağlı 

monitorinq keçirir

səh. 3

“Balıqlara 
xütbə”
“Asiya 
kinosuna 
pəncərə”də

səh. 8

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

“Animasiya kiçik uşağı və yaşlı insanı bir araya gətirə bilir”
V ANİMAFİLM festivalı iqlim dəyişikliyinə həsr olunub

İpəkçilik sənətimiz Bursada
beynəlxalq festivalda 

“Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” Bur sa da ke çi ri lən III 
“Ba ra ma dan ipə yə” bey nəl xalq fes ti va lın da Azər bay ca nın 
ipək çi lik sə nə ti də təq dim edi lib.

Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy yə si nin təş kil et di yi fes ti val da Ni za-
mi Gən cə vi Vəq fi  nin tə şəb bü sü, Ba kı Yu nus Əm rə İns ti tu tu nun 
dəs tə yi və “Azə ri pək” MMC-nin tə rəf daş lı ğı ilə “Kə la ğa yı: Şə ki dən 
Bur sa ya doğ ru uza nan ipək tel lər” ad lı mil li sten di miz qu ru lub. 

Təd bi rin açı lış mə ra si min də Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy yə si nin 
baş qa nı Ali nur Ak taş Azər bay can sten di ni zi ya rət edib. Ni za mi 
Gən cə vi Vəq fi  nin di rek to ru Rə fi  Qur ba nov bə lə diy yə baş qa nı na 
sten di miz haq qın da mə lu mat ve rib.

səh. 8

Şuşa şəhərində Sadıqcanın yaşadığı ev
bərpa olunacaq

Pre zi dent İl ham Əli yev sent yab rın 7-də “Şu şa şə hə rin də Sa-
dıq ca nın ya şa dı ğı evin la yi hə lən di ril mə si və bər pa sı ilə bağ lı 
təd bir lər haq qın da” Sə rən cam im za la yıb.

Sə rən ca ma əsa sən, Şu şa şə hə rin də gör kəm li Azər bay can 
mu si qi çi si, tar zən, bəs tə kar və ta rı tək mil ləş di rən sə nət kar Mir zə 
Əsəd oğ lu Sa dı qın (Sa dıq ca nın) ya şa dı ğı evin la yi hə lən di ril mə si 
və bər pa sı məq sə di lə “Şu şa Şə hə ri Döv lət Qo ru ğu İda rə si” pub-
lik hü qu qi şəx sə il kin ola raq 600 min ma nat və sait ay rı lıb.

Ma liy yə Na zir li yi nə gös tə ri lən məb ləğ də ma liy yə ləş mə ni tə min 
et mək, Na zir lər Ka bi ne ti nə sə rən cam dan irə li gə lən mə sə lə lə ri 
həll et mək tap şı rı lıb.

Bədii təhsil müəssisələrinə
işə qəbul üzrə müsabiqə yekunlaşır 

Mə də niy yət Na zir li yi sis te min də bə dii təh sil müəs si sə lə ri nə 
müəl lim lə rin işə qə bu lu mü sa bi qə əsa sın da hə ya ta ke çi ri lir. 
Mü sa bi qə test im ta ha nı və mü sa hi bə dən iba rət dir.

Sent yab rın 5-dən Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fi n dən uşaq mu si-
qi, in cə sə nət, rəs sam lıq, mu ğam, aşıq mək təb və mər kəz lə ri nə 
müəl lim lə rin işə qə bu lu ilə bağ lı mü sa bi qə nin mü sa hi bə mər hə-
lə si nə baş la nı lıb. Mü sa hi bə mər hə lə si nə sent yab rın 9-da ye kun 
vu rul ma sı nə zər də tu tu lub.

səh. 5

Bolqarıstanda Azərbaycan
mədəniyyəti ilə bağlı təqdimat 

Bol qa rıs ta nın Küs ten dil şə hə rin də “St ru ma səh nə lə ri” bey nəl-
xalq fes ti va lı çər çi və sin də Azər bay can mə də niy yə ti təq dim 
olu nub. Təq di mat Mü qəd dəs Kli ment Ox rids ki adı na So fi ya 
Uni ver si te ti nin nəz din də fəaliy yət gös tə rən “Azər bay can di li 
və mə də niy yə ti mər kə zi”nin tə şəb bü sü və Küs ten dil me ri ya sı, 
“Pres to” mu si qi evi və “Bratst vo – 1869” ic ma mər kə zi nin təş ki-
lat çı lı ğı ilə ger çək lə şib. 

səh. 5

Mədəniyyət naziri ABŞ-da yaşayan 
diaspor nümayəndələrimizlə görüşüb

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov sent yab rın 7-də ABŞ-da ya-
şa yan azər bay can lı dias por nü ma yən də lə rin dən iba rət he yə ti 
qə bul edib. 

Na zir qo naq la rı sə mi mi sa lam la ya raq Azər bay can hə qi qət lə-
ri nin dün ya ic ti maiy yə ti nə  çat dı rıl ma sın da dias por nü ma yən də-
lə ri nin mü hüm ro lu ol du ğu nu vur ğu la yıb. Mə də niy yət sa hə sin də 
əmək daş lıq da, elə cə də mə də ni ir si mi zin təb li ğin də dias por təş-
ki lat la rı nın dəs tə yi nin va cib li yi diq qə tə çat dı rı lıb.

səh. 3

Doğma yurda qayıdış davam edir

İş ğal dan azad edil miş Zən gi lan ra yo nu nun Ağa lı kən di nə sent-
yab rın 7-də əha li nin kö çü rül mə si nin növ bə ti mər hə lə si hə ya ta 
ke çi ri lib. İkin ci mər hə lə nin ilk qru pu Ab şe ron ra yo nu nun Ma sa zır 
qə sə bə sin də yer lə şən “Zən gi lan şə hər ci yi”ndən doğ ma yurd-yu-
va la rı na – Ağa lı ya dö nüb.

Ağa lı da sa kin lə ri Zən gi lan ra yo nun da Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin xü su si nü ma yən də si Va hid Ha cı yev qar şı la ya raq, on-
la rı əzə li tor paq la rı na qa yıt ma la rı mü na si bə ti lə təb rik edib.

Son ra kən də kö çən ailə lər lə bir lik də bu ra da ya ra dı lan şə rait lə ta-
nış lıq olub. Xü su si nü ma yən də li yin əmək daş la rı tə rə fi n dən sa kin lə-
rə ye ni ev lə rin açar la rı təq dim edi lib.

Pre zi den tin xü su si nü ma yən də si Va hid Ha cı yev bil di rib ki, sent-
yab rın 7-də Ağa lı ya 12 ailə (63 nə fər) kö çü rü lüb.

davamı səh. 4-də

“Aparılan bərpa-quruculuq işləri
bizi heyran qoyur”

Sent yab rın 8-də dün ya nın 20-dən çox öl kə sin dən 40-a ya xın 
bey nəl xalq sə ya hət çi nin iş ğal dan azad edil miş Qa ra bağ və 
Şər qi Zən gə zu ra sə fə ri baş la yıb. He yə tin rəh bə ri dün ya nın ən 
bö yük 4 səy yah klu bun dan bi ri olan ABŞ-ın MTP (Most Tra vel-
led Peop le) klu bu nun tə sis çi si Char les Ve ley dir.

Bey nəl xalq sə ya hət çi lər ilk ola raq Şu şa şə hə ri nə gə lib lər. On lar 
şə hə rin ta ri xi mə kan la rı, gör mə li-gəz mə li yer lə ri ilə ta nış olub lar.

Şu şa Şə hə ri Döv lət Qo ru ğu İda rə si nin əmək da şı qo naq la ra 
Şu şa şə hə ri, iş ğal döv rün də ki və ziy yə ti və bu ra da hə ya ta ke çi ri-
lən ye ni dən qur ma iş lə ri ba rə də mə lu mat ve rib. Bil di rilib ki, 30 ilə 
ya xın iş ğal döv rün də Şu şa şə hə rin də ki ta ri xi bi na lar, məs cid lər, 
abi də lər er mə ni van da liz mi nə mə ruz qa lıb. Şu şa iş ğal dan azad 
edil dik dən son ra bu ra da ge niş miq yas lı bər pa-qu ru cu luq iş lə ri nə 
start ve ri lib. İnf rast ruk tu run qu rul ma sı ilə ya na şı, Şu şa da şə hə rin 
əsl ta ri xi si ma sı, ta rix və mə də niy yət abi də lə ri də bər pa olu nur.

davamı səh. 4-də

“Azərbaycanı ilk dəfə 
muğamla tanımışam...”

“Mən Azər bay ca nı 
ilk də fə mu ğam la 
ta nı mı şam. Ba kı ya 
2017-ci il də gə lən də 
bu qə dim di ya rın 
mə də ni ir si ni öy-
rən mək üçün hət ta 
mu ğam dərs lə ri nə 
ya zıl dım. Ba kı da 
kon sert ve rər kən bir 
xa nım ifa çı ilə mu-
ğam oxu ma ğa da 
cəhd gös tər dim...”.

Bu söz lə ri sent yab rın 8-də Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də çı xış 
edən ya po ni ya lı caz ifa çı sı Ya ma mo to Kyo ko de yib.

Ya po ni ya ilə Azər bay can ara sın da dip lo ma tik əla qə lə rin 30-cu 
il dö nü mü nə həsr olun muş kon sert “Gün do ğar öl kə”nin Ba kı da kı 
sə fi r li yi tə rə fi n dən təş kil edi lib. İlk gün dən Azər bay can mu si qi si nə 
vu rul du ğu nu bil di rən ya po ni ya lı ifa çı Ba kı Bey nəl xalq Caz Fes ti va lı 
haq qın da mə lu ma tı ol du ğu nu da söy lə yib. Qeyd edib ki, buil ki fes ti-
va la qa tıl ma sa da, növ bə ti il lər də iş ti rak et mək ar zu sun da dır.

Kon sert za ma nı Ya ma mo to Kyo ko “Sa ku ra”, “Gü nəş ürə yi”, “Vo-
la re” mah nı la rı nı ifa edib. Onun Azər bay can di lin də oxu du ğu “Ay 
La çın” və “Sa rı gə lin” mah nı la rı xü su si al qış lar la qar şı la nıb.

mövzunun davamı səh. 3-də

Kraliça II Elizabet vəfat edib 
71 il taxtda əyləşmişdi

Bö yük Bri ta ni ya Kra li-
ça sı II Eli za bet sent-
yab rın 8-də, öm rü-
nün 97-ci ilin də və fat 

edib. Bu ba rə də Bu kin-
qem Sa ra yı mə lu mat 
ya yıb. Kra li ça Şot lan di ya-
da kı Bal mo ral qəs rin də 
dün ya sı nı də yi şib.

1926-cı il ap re lin 21-də 
ana dan olan II Eli za bet (Eli-
za beth Ale xand ra Mary) ata-
sı Kral VI Geor qun və fa tın-
dan son ra, 1952-ci il fev ra lın 
6-da tax ta çıx mış dı. Rəs mi 
tac qoy ma mə ra si mi 2 iyun 1953-cü il də ke çi ril miş di. 

II Eli za bet Bri ta ni ya ta ri xin də ən uzun müd dət ha ki miy yət də 
olan mo narx idi. Onun və fa tın dan son ra tax ta 74 yaş lı oğ lu və 
va ri si, keç miş Uels şah za də si Çarlz çı xıb. Onun Bö yük Bri ta ni ya 
mo nar xı sta tu sun da adı III Çarlz ola caq.

Kra li ça nın və fa tı ilə bağ lı Bri ta ni ya da 10 gün lük ma təm elan 
olu nub.
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Dövlət Xidməti haqqında Əsasnamədə 
dəyişiklik edilib

AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin2018-ciil6iyuntarixli
119nömrəliFərmanıilətəsdiqedilmiş“AzərbaycanRespubli-
kasınınMədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,
İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətihaqqındaƏsasna-
mə”dədəyişiklikedilib.

Prezident İlhamƏliyevsentyabrın8-dəbununlabağlı fərman
imzalayıb. Fərmanla “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
NazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,İnkişafıvəBərpasıüz-
rəDövlətXidmətihaqqındaƏsasnamə”nin3.0.14-cüyarımbəndi
(AzərbaycanRespublikasıMədəniyyətNazirliyinin obyektlərinin
və digər əsas fondlarının bərpasına, tikintisinə və təmirinə dair
dövlətsifarişlərininhazırlanmasındaiştiraketmək,texnikitəchizat
vasitələrininyeniləşdirilməsiişlərinihəyatakeçirmək)ləğvedilib.

Mədəniyyət və incəsənətimizə 
verdikləri töhfələrə görə

MədəniyyətnazirininmüaviniSevdaMəmmədəliyevasent-
yabrın8-dəgörkəmlisənətşünas,professor,Azərbaycan
RəssamlarİttifaqınınüzvüSevilBədəlovavərəssam,sənətşü-
naslıqüzrəelmlərnamizədi,dosent,AzərbaycanRəssamlar
İttifaqınınüzvüRasimNəzirovlagörüşüb.

GörüşdəuzunillərboyuAzərbaycanmədəniyyətivəincəsənə-
tinəverdikləritöhfələrə,həmçininzənginmədəniyyətimizinölkə-
mizdəvəxaricdətəbliğindəxidmətlərinəgörəhərikisənətxadi-
minəMədəniyyətNazirliyinin“Fəxrifərman”ıtəqdimolunub.
Sevil Bədəlova Azərbaycan Rəssamlar İttifaqında çalışdı-

ğı dövrdə təşkil olunmuş sərgilərin kataloqlarının ön sözlərinin,
həmçinin“XXəsrdünyaincəsənəti”,“Dekorativ-tətbiqiincəsənət”
metodikvəsaitləri vəproqramlarının,həmçinin rəssamH.Nəzə-
rov,karikaturaçıR.Qədimov,R.MehdiyevvəƏ.Əzimzadəadına
Rəssamlıq Məktəbinin 60 illiyinə həsr olunan monoqrafiyaların
müəllifidir.MüxtəlifillərdəBakışəhərindəkeçirilmişmodasərgilə-
rinintəşkilatçısıolub.
RasimNəzirov1979-cuildənetibarənölkəmiqyaslıvəbeynəl-

xalqsərgilərinfəaliştirakçısıolub.RəssamınəsərləriGürcüstan,
Rusiya,Polşa,Əfqanıstan,Türkiyəvədigərölkələrdəsərgilənib.
O,həmçinin“Müasirincəsənətinaktualproblemləri”,“Xəttintəsvi-
risənətdərolu”,“Şərqinminiatürrəngkarlığındaimpovizasiyanın
rolu”vəs.elmiməqalələrinmüəllifidir.
Mükafatlandırılansənətadamlarıonlaragöstərilənxüsusidiq-

qətəgörəMədəniyyətNazirliyinətəşəkkürlərinibildiriblər.

Musiqi mövzusu Azərbaycan ədəbiyyatında 
AzərbaycanMusiqiMədəniyyətiDövlətMuzeyinindirektoru,
Əməkdarmədəniyyətişçisi,sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədokto-
ruAllaBayramovaQırğızıstandakeçirilənbeynəlxalqsimpo-
ziumaonlaynformatdaqatılıb.

UNESCO-nunƏnənəviMusiqiüzrəBeynəlxalqŞurası–ICTM-in
TürkdünyasımusiqisiüzrəelmitədqiqatqrupununVIIIbeynəlxalq
simpoziumundaAllaBayramova“MusiqimövzusuAzərbaycanədə-
biyyatında”adlıtəqdimatlaçıxışedib.

“Üzeyir ənənəsinin sönməyən ulduzları” 
Sentyabrın22-də
ÜzeyirHacıbəyli
adınaBakıMusiqi
Akademiyasının
Operastudiyasın-
da“Üzeyirənənə-
sininsönməyən
ulduzları”adlı
konsertproqramı
təşkilolunacaq.

Üzeyir Hacıbəy-
li XIV Beynəlxalq
Musiqi Festivalı

çərçivəsində təşkil olunan konsert proqramında “Avanqard” ka-
meraorkestrinintəqdimatındaməşhurmillikinofilmlərdənmusiqi
parçalarısəsləndiriləcək.Retrovənostaljihisslərlədolumusiqilər
tamaşaçılardaxoşəhval-ruhiyyəyaradacaq.

Lənkəran teatrında “Haqqın 44 günü”
LənkəranDöv-
lətDramTeatrı
sentyabrın16-da
yenimövsümə
başrejissorAnar
Babalınınqələmə
aldığıvəquruluş
verdiyi“Haqqın44
günü”tamaşası
iləbaşlayacaq.

Teatrdan bildi-
rilib ki, tamaşada
Birinci və İkin-

ciQarabağmüharibəsindəbaş verənhadisələr, xalqımızın igid
oğullarınındöyüşlərdəgöstərdiyişücaətobrazlışəkildəəksinita-
pıb.Tamaşadamüharibələrinxalqlarıntaleyində,gündəlikhəyat
vəməişətindəyaratdığıçətinlikvəağrı-acılardandabəhsolunur.
SəhnəəsərininquruluşçurəssamıAdilƏsədli,musiqitərtibatçısı
FərahimFərəcovdur.

Yeni dərs ilinə sayılı günlər qalıb
Prezident paytaxtın rayonlarında yeni məktəb binaları ilə tanış olub

Hərbirdövlətintərəqqisivəgələcə-
yihəmdəonuntəhsilsəviyyəsiilə
bağlıdır.Busahəyəqoyulaninves-
tisiyagələcəyəyatırılansərmayə

deməkdir.Ölkəmizdətəhsilmüəssisə-
lərininəsaslıtəmiri,yenidənqurulması,
yeniməktəbbinalarınıninşası,onların
müasirtədrisavadanlığıilətəchizatı
daimdiqqətmərkəzindədir.BuişəHey-
dərƏliyevFonduda2005-ciildənicra
olunan“YeniləşənAzərbaycana-yeni
məktəb”proqramıilədavamlışəkildə
dəstəkverir.

Hərilolduğukimi,15sentyabrdabaşlana-
caq növbəti tədris ilini də paytaxtda və re-
gionlarda bir sıra qocaman təhsil ocaqları
yenibinalarındaqarşılayır.
Prezident İlham Əliyev sentyabrın 8-də

BakınınSuraxanırayonundayeni inşaedil-
miş87saylıməktəbkompleksindəyaradılan
şəraitlətanışolub.
BakıŞəhərİcraHakimiyyətininbaşçısıEl-

darƏzizovPrezidentİlhamƏliyevəməktəb-
dəyaradılanşəraitbarədəməlumatverib.
Bildirilibki,1928-ciildəinşaediləntəhsil

ocağında müxtəlif illərdə təmir-bərpa işlə-
ri görülsə də, sıxlıq səbəbindən məktəbin
əsaslışəkildəyenidənqurulmasınaehtiyac
yaranmışdı.Məktəbin790şagird yerlikbi-
nasında 54 sinif otağı vardı. Azərbaycan
Prezidentinin “Bakışəhərindəvəonunqə-
səbələrində təhsil müəssisələrinin tikintisi,

əsaslı təmiri və bərpası ilə bağlı tədbirlər
haqqında”2020-ciil5may,2021-ciil8may,
2022-ciil27apreltarixlisərəncamlarınınic-
rasıiləəlaqədarməktəbinbinasıəsaslıtə-
miredilibvəköhnəkorpussökülərəkyerin-
dəyenisitikilib.
Eynivaxtda2304şagirdintəhsilalabiləcə-

yiməktəbbütüninventarlatəchizedilib.Yeni
dərs ilində şagirdlərin istifadəsinə veriləcək
müasirməktəbbinası82sinifotağındaniba-
rətdir.Dördmərtəbəli korpusdaəmək, hərbi
hazırlıq, rəsm,həkim,musiqi vəmüəllimlər
otaqları, laboratoriyalar, kitabxana, yemək-
xana,idman,aerobikavəaktzallarıdavar.

PrezidentİlhamƏliyevBakınınNəsimira-
yonundayenikorpusutikilən35saylıtamor-
taməktəbdəyaradılanşəraitlədətanışolub.
BakıŞəhərİcraHakimiyyətininbaşçısıEl-

darƏzizovməlumat verib ki, 1931-ci ildən
fəaliyyətgöstərən35nömrəlitamortamək-
təbtamamiləyenidənqurulub,təhsilocağı-
nın1931-1935-ci illərdə inşaedilmişköhnə
korpusu sökülərək yenidən inşa olunub.
Məktəbin 888 şagird yerlik dördmərtəbəli
binasında24sinif, informatika,əmək,hərbi
hazırlıq,xaricidil,musiqi,rəsm,tibbotaqla-
rı,fizika,kimyavəbiologiyalaboratoriyaları,
kitabxana,yeməkxanavəaktzalıyaradılıb.

əvvəli səh. 1-də
Elnur Əliyev bildirdi ki, Mə-

dəniyyət Nazirliyi olaraq məq-
sədimiz animasiyaya böyük yol
açmaqdır: “Bildiyiniz kimi, Prezi-
dentİlhamƏliyevinsərəncamıilə
AzərbaycanRespublikasınınKino
Agentliyiyaradılır.Agentliyinəsas
məqsədikinematoqrafiyasahəsi-
ni sənayeləşdirməkdir. Bununla
sözügedənsahədahaçoxinkişaf
edəcək. Mədəniyyət Nazirliyi tə-
rəfindənkeçənil“BöyükQayıdış”
qısametrajlıbədii,sənədlivəani-
masiyafilm layihələrimüsabiqəsi
keçirildi. Müsabiqədə “Tarix” və
“Qarabağ nağılı” adlı iki anima-
siya ssenarisi qalib oldu. Həmin
ssenarilər əsasında filmlərin is-
tehsalıdavamedir.Bu ildəyeni
bir animasiya filminin istehsalına
başlamışıq.YəniMədəniyyətNa-
zirliyibusahədəözimkanlarıçər-
çivəsindəvacibaddımlaratır”.
ElnurƏliyevçıxışınınsonunda

festivalınişinəuğurlararzuladı.
Sonraiqlimdəyişikliyiiləbağlı

“Kimsə bizdən soruşsun”, “Qor-
xupəriləri”,“Donuz”,“Kəpənəyin
qanadları”animasiyafilmlərinü-
mayişolundu.
QarabağDirçəlişFondununic-

timaiyyətləəlaqələrvəkommuni-
kasiya üzrə koordinatoruPərvin
Məmmədova bildirdi ki, V ANİ-
MAFİLM Beynəlxalq Animasiya
Festivalınınmövzusundanəlavə
maraqlı və anlamlı kampaniya-
sı da var. Bilet satışından əldə
olunacaq vəsait işğaldan azad
olunmuşərazilərdəekolojitaraz-
lığınbərpasıməqsədiləQarabağ
Dirçəliş Fonduna ianə ediləcək:
“VəsaitQarabağərazisindəağac
əkilməsinə istifadə olunacaq.
Təbiətin dostu olan hər kəsi bi-
letalaraqbumühümtəşəbbüsü
dəstəkləməyədəvətedirik.Əldə
etdiyinizhərbiletQarabağıdaha
yaşılbərpaetməyə imkanverə-
cək.Qarabağıbirlikdədahagö-
zəlbərpaedəcəyik”.
Pərvin Məmmədova Qarabağ

DirçəlişFonduilklayihəsininQara-
bağımızdaekolojitarazlığınbərpa-
sınahəsrolunduğunudedi: “Eko-

logiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
iləbərabərçıxdığımızbuyoldala-
yihələrimizdavamedir.Bizbu la-
yihəyə Zəngilandan başlamışdıq.
Zəngilandaartıq30minağacəki-
lib.Qarabağımızındigərərazilərin-
dədəbuənənədavamedəcək”.
ANİMAFİLM Beynəlxalq Ani-

masiya Festivalının təsisçisi və
direktoru, “Azərbaycan Anima-

siya Assosiasiyası” İctimai Bir-
liyinin sədri Rəşid Ağamalıyev
vəlayihəninart-direktoruNəzrin
Ağamalıyeva festival haqqında
məlumat verdilər. Qeyd olun-
duki,buil festivaltamaşaçılara
müsabiqə, müsabiqədənkənar
vəpeşəkarlarolmaqlarüçəsas
proqramtəqdimedəcək.

Festivala 50 ölkədən 230 film
daxil olub. Seçim komissiyası
müsabiqəyə 29 ölkədən 75 film
qəbuledib.İştirakçılarbiryerlivə
altı beynəlxalq kateqoriya üzrə
mükafatlaruğrundayarışacaqlar.
Azərbaycandan 16 filmmüsabi-
qədə iştirak edir. Bütün seçilmiş
filmləribeynəlxalqvəuşaqmün-
sifər heyəti izləyəcək.Həmçinin

“Tamaşaçı seçimi” müsabiqəsi-
ninqalibiizləyicilərinsəsverməsi-
ninnəticələriəsasındamüəyyən-
ləşəcək. Bütün seçilmiş filmlərə
beynəlxalq münsifər heyəti ba-
xacaq,qaliblərfestivalınbağlanış
mərasimindəelanolunacaq.
Festivalın ən dəyərli mükafa-

tı Fransada keçirilən “Annecy”

BeynəlxalqAnimasiyaFilmFes-
tivalına səyahətdir. Digər kate-
qoriyalarda pul mükafatı, plan-
şetlər və keramik heykəlciklər
təqdimediləcək.
Nəzrin Ağamalıyeva 2023-cü

ildə keçiriləcək altıncı festivalın
mövzusunun“Genderbərabərli-
yi”nəhəsrolunacağınıdadiqqə-
təçatdırdı.
İsveçrə Əməkdaşlıq Təşkila-

tı Bakı ofisinin rəhbəri Alberto
Hernandez və “Val” animasiya
filminin rejissoru Jonathan Las-
kar festival haqqında fikirlərini
bölüşdülər.
Sonda “Val” filmi nümayiş

olundu.
Qeyd edək ki, festival çərçi-

vəsindəNizamiKinoMərkəzin-
də rejissor JonathanLaskarnın
ustad dərsi də təşkil olunacaq.
Bundanəlavə,proqramdaNitya
Ramloqan (ABŞ), Tilly Vallace
(İngiltərə) və Nəzrin Ağama-
lıyevanın (Azərbaycan) iştira-
kı ilə “Stop montion” və “Şüşə
üzərində animasiya” vorkşop-
ları nəzərdə tutulub. “Animasi-
ya refreyminqi: rəqəmsal tex-
nologiyalar əsrində hərəkətli
təsvirin qorunması və bərpası”
adlıkonfransdafestivalınəsas
proqramına daxil edilən tədbir-
lərdəndir.

Nurəddin

Hər fəsildə tamaşalar
Bakı Dövlət Sirki ilboyu fəaliyyət göstərəcək 

BakıDövlətSirkiöz
loqotipiniyeniləyib.
Bubarədəsirkdən
məlumatverilib.

Bildirilibki,yeniloqo-
tipdə12sirkelemen-
tindənistifadəolunub.
Əsasideyaondan
ibarətdirki,sirkyeni
mövsümdənetibarən
ilinbütünfəsillərində
fəaliyyətgöstərəcək.

Qırmızırəngdəüçbucaqlardanibarət
olan12elementbirləşərəksirkbinası-
nın damörtüyünün formasını alıb. Bu
məqambirdahaona işarədir ki,Bakı
Dövlət Sirki dünya standartlarına ca-
vab verən sirk proqramı ilə ilin bütün
fəsillərindəsirkhəvəskarlarınıqarşıla-
mağa,onlaraqucaqaçmağahazırdır.
YenimövsümdəBakıDövlətSirkin-

də ilk tamaşa – “Fil və dostları” adlı
beynəlxalq proqram oktyabrın 14-
dənnoyabrın27-dəkdavamedəcək.

Proqramın təşkilatçısı məşhur azər-
baycanlı sirk ustası Allahverdi İsrafi-
lovdur.
Proqramdafillərdənsavayıərəbat-

larının xüsusi performansı, klounların
peşəkar ustalığı, möhtəşəm illüziya
şousu,havagimnastlarınınfəndlərivə
digər nümunələr də  bütün tamaşaçı-
larıheyrətləndirəcək.Proqram ilkola-
raqşəhidvəqaziailələriüçünxeyriyyə
məqsədilənümayişolunacaq.

Lalə

Akademik Musiqili Teatr 
yeni mövsümü Şuşada açacaq

Məlumolduğukimi,sentyabrın18-dən
26-dəkölkəmizdəXIVÜzeyirHa-
cıbəyliBeynəlxalqMusiqiFestivalı
keçiriləcək.ƏnənəvifestivaldaAzər-

baycanDövlətAkademikMusiqiliTeatrıdahər
iliştirakedir.

Budəfəisəteatrıntarixindəilkolaraqmövsümün
açılışıŞuşaşəhərindəolacaq.Sentyabrın18-dəmə-
dəniyyətpaytaxtımızdaaçıqsəmaaltındagerçəklə-
şəcək“Şuşadandünyayayayılanmusiqi” layihəsin-
dəteatrınrepertuarındanÜzeyirHacıbəylinin“Arşın
malalan”,“Ərvəarvad”,“Oolmasın,buolsun”mu-
siqilikomediyalarındanparçalardatəqdimolunacaq.
Tamaşalardan parçaları Xalq artisti İlham Namiq

Kamal,ƏməkdarartistlərNaidəOrucova,NərgizKə-
rimova,ƏzizağaƏzizov,ƏləkbərƏliyev,ƏkbərƏli-
zadə,ŞövqiHüseynov, FəridƏliyev, aktyorlarGül-
cahanSalamova,ÜlviyyəƏliyeva,AydanHəsənova,
Mehriban Zaliyeva, Səmədzadə Xasıyev, Hüseyn
Əlili, Əliməmməd Novruzov, Ruslan Mürsəlov və
başqalarıifaedəcəklər.
Bundanəlavə,MusiqiliTeatr festivalçərçivəsində

sentyabrın22-dəGəncədə“Oolmasın,buolsun”ta-
maşasınınümayişetdirəcək.

“Animasiya kiçik uşağı və yaşlı insanı 
bir araya gətirə bilir”



www.medeniyyet.az

№66 (1939)
9 sentyabr 2022 tədbir 3

İranla mədəni sahədə əməkdaşlığa dair 
fikir mübadiləsi aparılıb

AzərbaycanRespublikasınınİrandakısəfiriƏliƏlizadəİranın
MədəniyyətvəİslamiƏlaqələrTəşkilatınınrəhbəriMəhəm
mədMehdiİmanipuriləgörüşüb.

Görüşdəikiölkəxalqlarınıntarixi,mənəvivəmədənibağlılığı,
mədəniyyət və incəsənət sahəsində əməkdaşlığın önəmi qeyd
olunub.
Qarşılıqlıolaraqmədəniyyətgünlərininhər ikiölkəninpaytaxt

və regionlarındakeçirilməsi, kinohəftələrinin,müştərəksərgilə
rin, konfransların, səfərlərin təşkil olunması, dini, tariximədəni
abidələrinqorunmasıvədigərbirgətədbirlərinreallaşdırılmasıis
tiqamətindəfikirmübadiləsiaparılıb.

“Zəfər – 44” adlı rəsm yaradıcılıq turniri 
MədəniyyətNazirliyi,ElmvəTəhsilNazirliyi,“Azərbaycan
TeleviziyavəRadioVerilişləri”QSC,AzərbaycanRəssamlarİt
tifaqıvəXətaiRayonİcraHakimiyyətinindəstəyi,Azərbaycan
DövlətRəsmQalereyasıvəXətaiSənətMərkəzinintəşkilat
çılığıilə“Zəfər–44”adlıuşaqrəsmyaradıcılıqturnirielan
olunub.

AliBaşKomandanınrəhbərliyialtındarəşadətliAzərbaycanOr
dusununVətənmüharibəsindəqazandığı tarixiqalibiyyətəhəsr
olunmuşmüsabiqə1021yaşarasıuşaq,yeniyetməvəgənclər
arasındakeçirilir.
İştirak etmək istəyənlər sentyabrın 30dəkmüvafiq anketi ta

mamlayıbXətaiSənətMərkəzinin“Facebook”qrupundayerləşdi
rəbilərlər.Müraciətedənləriniştirakgünüqeydolunmaqlasiyahı
sıqrupdayayımlanacaq.
İştirakçı2saatərzindənəzarətçirəssamlarınmüşayiətiiləsər

bəstmövzudahərhansıbirrəsməsəriniərsəyəgətirməlidir.Ple
nerlərXətaiSənətMərkəzindəkeçiriləcək.
Hər plenerin sonunda ilkin seçim  aparılacaq. İlkin seçilmiş

əsərlərarasındanənyaxşı44 rəsm turnirinyekunsərgisiüçün
seçiləcək.

Tarix-memarlıq abidələrinin görünüşünə 
müdaxilələr aradan qaldırılır

Dövlət Xidməti monitorinqlər keçirir

MədəniyyətNazirliyi
yanındaMədəni
İrsinQorunması,
İnkişafıvəBər

pasıüzrəDövlətXidməti
tərəfindənBakışəhərinin
mərkəziküçəvəprospekt
lərindəyerləşəntarixme
marlıqabidələrinəedilən
qanunsuzmüdaxilələrin
qarşısınınalınmasıvənə
ticələrininaradanqaldırıl
masıməqsədiləmonito
rinqlərkeçirilir.

MədəniİrsinQorunması,İn
kişafı vəBərpası üzrəDövlət
Xidməti tərəfindən sentyabrın
7də paytaxtın Azadlıq pros
pekti 22 ünvanında növbəti
monitorinqgerçəkləşdi.
QurumunmətbuatkatibiFariz

Hüseynlibildirdiki,monitorinqlər
ilkinolaraqBakışəhərindədöv
lət tərəfindən mühafizə olunan
daşınmaz tarixmemarlıqabidə
ləriniəhatəedir.Həyatakeçirilən
tədbirlərnəticəsindətarixiabidə
lərin bədiiestetik görünüşünə,
memarlıqüslubunaxələlgətirən
müdaxilələr aradan qaldırılıb.
Obyektsahibləri iləmaarifəndi
ricisöhbətaparılıb.Xəbərdarlıq
laraəməletməyənobyektsahi
bələrinə protokollar tərtib edilib.

HəmçininDövlətXidmətiiləabi
də (bina)mülkiyyətçiləri və ica
rədarları arasında ümumi mü
hafizəöhdəlikləriniehtivaedən,
həmdəmülkiyyətçininabidə ilə
bağlıhüquqlarınınəksolunduğu
mühafizəmüqaviləsinin bağlan
masının zəruriliyi diqqətə çatdı
rılıb.
Dövlət Xidmətinin nümayən

dəsi qeyd etdi ki, monitorinqin
məqsədi sahibkarları cərimə
ləmək deyil, tarixmədəniyyət
abidələrininqorunmasıiləbağlı

qanunvericiliyin həyata keçiril
məsi, eyni zamanda bu abidə

lərinbədiiestetikgörkəminin
korlanmasının qarşısını al
maqdır: “Edilmiş müdaxilə
ləri könüllü şəkildə aradan
qaldıranşəxslərəprotokollar
tərtib olunmayacaq. Bu sə
bəbdən də istifadəsində və
ya mülkiyyətində tarixi abi
dələr olan vətəndaşlarımızı
abidələrimizin, eləcə də şə
hərimizin estetik görünüşü
nünqorunmasınavəgələcək
nəsillərətamşəkildəçatdırıl
masına həssas yanaşmağa
çağırırıq”.
Daha sonraAzadlıq pros

pekti22ünvanındayerləşən
Bakı Dəmiryolu Vağzalının
köhnəbinasıüzərindəkirek
lam lövhələri,əşyavədigər
avadanlıqlar sökülərək tari
xi abidənin bədiiestetik gö

rünüşünə, memarlıq üslubuna
xələl gətirən müdaxilələr ara
danqaldırıldı.
Qeyd edək ki, Mədəniyyət

Nazirliyi yanında Mədəni İrisin
Qorunması, İnkişafı və Bərpası
üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən
sentyabrın1dənbaşlayaraq20
dən çox tarixmemarlıq abidə
sindəmonitorinqkeçirilib.Moni
torinqlərhəmpaytaxtda,həmdə
bölgələrdəyerləşəntarixiabidə
ləriəhatəedəcək.

Nurəddin

Sentyabrın7dəAzərbaycan
RespublikasıiləYaponiyaara
sındadiplomatikəlaqələrin
qurulmasının30cuildönümü
tamamoldu.Bumünasibətlə
BeynəlxalqMuğamMərkə
zində(BMM)Yaponiyanın
ölkəmizdəkisəfirliyitərəfindən
yubileymərasimivəkonsert
təşkiledilib.

Mərasimdə çıxış edən səfir
CuniçiVadadiplomatikmünasi
bətlərinbünövrəsininqoyulduğu
1992ci ildən bu yana ölkələri
mizarasındamüxtəlifsahələrdə
əməkdaşlıq əlaqələrinin qurul
duğunu vurğulayıb: “Yaponiya
və Azərbaycan iqtisadi sahədə
dəuğurluəməkdaşlıqedir.Ölkə
lərimizarasındakıdostluqəlaqə
lərinin dahadamöhkəmləndiril
məsiüçünkifayətqədərəsaslar
mövcuddur.GələcəkdəTokioilə
Bakıarasındabirbaşaaviareysin
açılmasıvəkəndtəsərrüfatısa
həsində əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsi əlaqələrimizə
mühüm töhfə verəcək. Yaponi
yaAzərbaycanın işğaldan azad
edilmişərazilərindəyenidənqur
ma işlərinə də dəstək verməyə
hazırdır...”.
Yaponiya iləAzərbaycan ara

sında mehriban münasibətlərin
inkişafında qarşılıqlı səfərlərin
rolunu qeyd edən Cuniçi Vada
mədəni, humanitar vədigər sa
hələrdə birgə layihələrin həya
ta keçirildiyini də məmnunluqla
vurğulayıb.
Ekologiya və təbii sərvətlər

naziri, Azərbaycan Respublika
sı iləYaponiyaarasındaiqtisadi
əməkdaşlıq üzrəDövlət Komis
siyasının sədriMuxtarBabayev
bildiribki,Azərbaycanmüstəqil
likəldəetdikdənsonraYaponiya
ilə sıx əməkdaşlıq edən ölkə
lərdən biridir. Bu il Azərbaycan
ilə Yaponiya arasında iqtisadi
əməkdaşlıq üzrəDövlət Komis
siyasının 11ci iclasının keçiril
məsidəbununbirgöstəricisidir.
Hazırda Qarabağın yaşıl enerji
zonasına çevrilməsi üzrə işlər
aparılır və bu işlərə Yaponiya

şirkətlərinin də cəlb olunması
prioritetməsələdir.Qeydolunub
ki, ikiölkənin19971998ci illər
də təşəkkül tapan parlamentlə
rarası əlaqələri də dostluq və
əməkdaşlığatöhfədir.
Tədbirdədahasonramillətvə

kili, Milli Məclisdə Yaponiya ilə
dostluq qrupunun üzvü Məlahət
İbrahimqızı, Bakıdakı “Şimal2”
elektrikstansiyasılayihəsininme
neceri,AzərbaycanPrezidentitə
rəfindən“Tərəqqi”medalıilətəltif
edilənSatoMitsuyukivəYaponi
yanın “FujiOptical”Co.Ltd şirkə
tinin rəhbəri,dünyaşöhrətlioftal
moloqAkioKanaiçıxışediblər.
Qeyd edək ki,Akio Kanai bir

neçə il öncə Yaponiyanın “Yo

miuri”qəzetinin“YomiuriŞinbun
BeynəlxalqƏməkdaşlıqMükafa
tı”nalayiqgörülmüşdü.O,həmin
mükafatın5milyonyenhəcmin
də məbləğini Azərbaycandakı

məcburi köçkünlərə və aztəmi
natlı ailələrə, eləcə də qazilərə
optometrik xidmətlər göstərmək
məqsədiləayırmışdı.
Çıxışlarda vurğulanıb ki, Ya

poniyaAzərbaycan əlaqələri
ictimai həyatın əksər sahələri
niəhatəedir.Qarşılıqlıəlaqələr
vəbirgəəməkdaşlıqölkələrinvə
xalqlarınbirbirlərinidahayaxın
dantanımalarınaşəraityaradır.
Rəsmi hissədən sonra yapon

cazifaçısıYamamotoKyokoBMM
ninsolistləri iləbirgəqısakonsert
proqramıtəqdimedib.Proqramda
yapon xalq musiqisi vəAzərbay
can muğamının sintezi şəklində
musiqinömrələritəqdimolunub.
Onudaqeydedəkki,sentyab

rın 8də Y.Kyoko azərbaycanlı
musiqiçilərləbirlikdəBMMdəge
nişkonsertproqramıiləçıxışedib.

MədəniyyətnaziriAnarKəri
movsentyabrın7dəABŞ
dayaşayanazərbaycanlı
diaspornümayəndələrin

dənibarətheyətiqəbuledib.

Görüşdə Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin dəvəti  ilə ölkəmizə gələn
AmerikaAzərbaycanCəmiyyətininrəh
bəriTomrisAzəri,cəmiyyətinüzvləriNi
gar Pənahova və Seva Əzimova, türk
əsilliamerikalıjurnalistCemilFatihÖz
yurtvədigərləriiştirakediblər.
Nazir qonaqları səmimi salamlaya

raq Azərbaycan həqiqətlərinin dünya
ictimaiyyətinə  çatdırılmasında diaspor

nümayəndələrininmühüm roluolduğu
nuvurğulayıb.
AnarKərimovbuilinmayayındaABŞa

səfəri çərçivəsindəBMTninqərargahın
da, eləcə də bu ölkənin bir sıra mədə
niyyətmüəssisələrindəkeçiriləngörüşlər
barədəməlumatverib.Bildiribki,Birləş
mişŞtatlardakıdiasporumuzAzərbaycan
mədəniyyətinin tanıdılmasında böyük
roloynayır.Nazirmədəniyyətsahəsində
əməkdaşlıqda,eləcədəmədəniirsimizin
təbliğində diaspor təşkilatlarının dəstəyi
ninvacibliyinidiqqətəçatdırıb.
AnarKərimovPrezidentİlhamƏliyev

tərəfindən2008ciildəirəlisürülənmə
dəniyyətlərarasıdialoqadair“BakıPro

sesi” qlobal təşəbbüsü və Mədəniyyət
Nazirliyinin2021ciildəelanetdiyi“Mə
dəniyyətnaminəsülh”(Peace4Culture)
beynəlxalq çağırışı barədə də nüma
yəndə heyətinə məlumat verib. Qeyd
edib ki, “Mədəniyyət naminə sülh” ça
ğırışının əsas məqsədi postmünaqişə
dövründə olan ölkələrin işğaldan azad
olunmuşərazilərindəmədəniinfrastruk
turu dirçəltmək, millimənəvi dəyərləri
yenidən həmin torpaqlara qaytarmaq
üçün davamlı sülhə töhfə verməkdən
ibarətdir.Buqlobalkampaniyaeyniza
manda Azərbaycanın işğaldan azad
olunmuş ərazilərindəmövcud vəziyyə
tin,dağıdılmışinfrastrukturunvəmədə

niyyətimizəqarşıtörədilmişvandalizmin
dünyayaçatdırılmasıməqsədidaşıyır.
Səmimi qəbula görə nazirə təşəkkü

rünü bildirən diaspor nümayəndələri
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən həyata

keçirilən tədbirlərdə iştirak etməkdən
məmnun olduqlarını deyiblər. Onlar
bundansonradamədəniyyətimizintəb
liğinə xidmət edən layihələrə dəstək
olacaqlarınıvurğulayıblar.

Mədəniyyət naziri ABŞ-da yaşayan 
diaspor nümayəndələrimizlə görüşüb

“Mədəniyyətimizin təbliğinə xidmət edən layihələrə dəstək olacağıq”

Azərbaycan-Yaponiya diplomatik 
əlaqələrinin 30 illiyi münasibətilə

“Mədəni zənginliklərimizin təbliğinə 
töhfə vermək istəyirik”

Sentyabrın8də“Court
yardbyMarriottBaku”
hotelində“CulturalNet
workHouse”Assosiasi

yasınıntəqdimatınahəsr
olunantədbirkeçirildi.

Assosiasiyanın sədri Aynur
Süleymanzadə bildirdi ki, məq
sədləri Azərbaycanın millimə
nəviirsini,ənənələrinivəzəngin
mədəniyyətini dünya xalqlarına
çatdırmaq, eyni zamanda ölkə
ninmədənihəyatındafəaliştirak
etmək,vebinarlar,ustaddərsləri
vəs.təşkiletməkdir.Assosiasiya
qısazamandayaranmasınabax
mayaraq, “Ustad dərsləri”, “Biz
sənətkarıq”, “Artterapiya” kimi
bir neçəmədəniyyət tədbiri hə
yatakeçirib.Eynizamanda“Sə
nətlətoxunuş”adlılayihəsiqrant
qazanıb. Bu layihənin məqsədi
sosialpsixoloji vəziyyəti gərgin
olanvəsığınacaqlardayaşayan
ana və uşaqlarda artterapiya
metoduvasitəsiləemosionalvə
ziyyətin yaxşılaşdırılması və st
resin azaldılmasına, özgüvənin
artırılmasınadəstəkolmaqdır.
Aynur Süleymanzadə əlavə

etdi ki, qurumbeynəlxalqmüs
təvidə də Azərbaycan mədə
niyyətinin təbliğini həyata keçi
rir. Assosiasiyanın nümayəndə
heyəti avqust ayında Türkiyə
Azərbaycan Dostluq, İşbirliyi
və Dayanışma Vəqfinin dəvəti

ilə ilk türk qadın vəkil Sürəyya
Ağaoğlunun (19031989) ana
dan olmasının 119cu ildönü
münə həsr edilmiş simpozium
daiştirakedib.Səfərzamanıiki
qurum arasında hər iki ölkədə
mədəni tədbirlərin təşkilinə və
əməkdaşlıqla bağlı razılıq əldə
olunub.
Tədbirdə qurumun növbəti il

üçün tədbirlər planı haqqında
daməlumatverildi.
Əməkdarartist,sənətşünaslıq

üzrəfəlsəfədoktoruToğrulƏsə
dullayev assosiasiyanın fəaliy
yətiniyüksəkqiymətləndirdi.Ka
mançaifaçısı“CulturalNetwork
House” Assosiasiyası və Bakı
ŞəhərMədəniyyətBaş İdarəsi
ninbirgətəşkilatçılığıiləhəyata
keçirilən“Ustaddərsləri”layihə
sində iştirakından məmnunlu
ğunudiləgətirdi.Dediki,layihə

çərçivəsində istedadlı uşaqlar
danibarətxalqçalğıalətlərian
samblı yaradılıb.Ansamblartıq
İctimaiTeleviziyanın“Ustaddər
si”proqramındaonunrəhbərliyi
ilə konsert proqramı da təqdim
edib. Bakı Şəhər Mədəniyyət
Baş İdarəsinin nəzdində fəaliy
yət göstərən 36musiqi məktə
bindənseçilənistedadlıuşaqlar
gələcəkdətanınmışifaçıvəmu
siqiçilərin ustad dərslərində də
iştirak edəcəklər. Əməkdar ar
tistlər–pianoçuŞahinNövrəs
li,dirijorFuadİbrahimovlagənc
musiqiçilərinyaxıngünlərdəgö
rüşləritəşkilolunacaq.
Tədbirin sonunda T.Əsədul

layevin rəhbərliyi ilə istedadlı
uşaqlardanibarətansamblınçı
xışı təqdim olundu. Proqramda
xalqmahnılarımızsəsləndirildi.

 Lalə Azəri

“Xəzərin rəqsi” – uşaq və gənclər arasında müsabiqə 

OktyabrdekabraylarındaBakı
ŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinin
təşəbbüsüvətəşkilatçılığıilə“Xə
zərinrəqsi”adlırəqsmüsabiqəsi

keçiriləcək.

Baş idarədən bildirilib ki, müsabiqənin
məqsədirəqssənətini inkişafetdirməkqə
dimənənələriniqoruyubsaxlamaq,busə
nətin təbliğini genişləndirmək, həmçinin
rəqssənətiüzrəistedadlarıaşkaretməkvə

onlarabusahədəgenişimkanlaryaratmaq
dır.
MüsabiqəikiturdanibarətolacaqvəBakı

şəhərinin12rayonuüzrəkeçiriləcək.Gələ
cəkdə isə bütün ölkə ərazisini əhatə edə
cək.Müsabiqədə iştirakçılarınyaşhəddi3
qrupüzrə(610,1115,1618)müəyyənləş
dirilib.
Qaliblərin seçimini Bakı Şəhər Mədə

niyyət Baş İdarəsi tərəfindən yaradılmış
münsifər heyəti həyata keçirəcək. İlk se

çim turuoktyabrın1dəH.Abbasovadına
Mədəniyyət Mərkəzində, daha sonra baş
idarənin tabeliyində olan digər mədəniy
yətmüəssisələrindəkeçiriləcək.Qaliblərin
mükafatlandırılmasıvəyekunkonsertide
kabrdatəşkilolunacaq.
İştirakçılar qeydiyyat və müsabiqə ba

rədəətrafıməlumatəldəetməküçünmu
sabiqe@bakuculture.gov.az elektron poçt
ünvanına və ya (012) 4929159 telefon
nömrəsinəmüraciətedəbilərlər.
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“Şuşa İli” – Zəfərimizin tarixi
AğdaşRMİAğdaşrayonHeydərƏliyevMərkəzində“Şuşaİli”–
Zəfərimizintarixi”adlıtədbirtəşkilolunub.Çıxışedənlər“Şuşa
İli”vəŞuşanınmədəniyyətpaytaxtıelanedilməsininəhəmiy
yətindəndanışıblar.

***
KürdəmirRMİBeyləqanrayonMKS-ninYuxarıKəbirlikəndki-

tabxanasıvəkəndtamortaməktəbininbirgətəşkilatçılığıilə“Şuşa-
nınədəbimühiti”adlıtədbirkeçirilib.Vətənimizinazadlığıuğrunda
canlarındankeçənşəhidlərinəzizxatirəsininbirdəqiqəliksükutla
yadedilməsi iləbaşlanantədbirdəçıxışedənlərŞuşaədəbimü-
hitinin çoxsaylı nümayəndələri, onların yaradıcılığı barədə geniş
məlumat veriblər. Şagirdlər şuşalı şairlərin şeir və qəzəllərindən
nümunələrsəsləndiriblər.

***
Gəncə RMİ Goranboy rayon Uşaq Kitabxanası açıq havada

“Şuşamədəniyyəttariximizdir!”adlıkitabsərgisitəşkiledib.Sər-
gidəŞuşanınkorifeysənətkarlarınınəsərləri,qədimşəhərintari-
xinivəmədəniyyətiniəksetdirənkitablarnümayişolunub.

Vətənə fəda edilən ömürlər
ŞəkiRMİSəmədVurğunadınaQaxrayonMədəniyyətMər
kəzindəmədəniyyətişçisi,VətənmüharibəsiiştirakçısıFərid
Kərimovunsolokonsertitəşkilolunub.KonsertdəF.Kərimov
“Region”qrupununmüşayiətiiləxalqvəbəstəkarmahnılarını
ifaedib.

***
MasallıRMİCəlilabadrayonHeydərƏliyevMərkəzindəVətən

müharibəsi şəhidi Rəfail İşiyevin doğum gününə həsr olunmuş
“Ana,məni bağışla” tamaşası nümayiş etdirilib. Cəlilabad Xalq
teatrıaktyorlarınınifasındatəqdimolunantamaşanıMasallıRMİ-
ninrəisiBəxtiyarQılıncov,rayonrəsmiləri,şəhidailələri,qazilər
vəmədəniyyətişçiləriizləyiblər.Səhnəişiqəhrəmanşəhidindö-
yüşyolundanbəhsedir.

***
Sumqayıt RMİ

Sumqayıt şəhər
Nəriman Nərima-
nov adına Mədə-
niyyətMərkəzində
Vətən müharibəsi
şəhidi Elçin Hü-
seynovun doğum
gününə həsr olu-
nan “Vətənə fəda
edilən ömür” adlı

xatirəgecəsikeçirilib.Şəhidinailəüzvləri,döyüşyoldaşları,şəhid
anaları,mədəniyyətişçilərivədigərqonaqlarıniştiraketdiyitəd-
birdəvətənpərvərlikruhundamahnılarsəsləndirilib.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKS-nin2saylıkitabxanafilialıAzər-

baycanınMilli Qəhrəmanı, şəhid kapitanMəhərrəm Seyidovun
anadanolmasının70illiyi iləəlaqədar“Vətənsiziunutmur”adlı
tədbirkeçirib.ÇıxışedənlərMilliQəhrəmanınhəyatından,keçdiyi
döyüşyolundansöhbətaçıblar.Qeydolunubki,M.Seyidov1952-
ci il sentyabrın 7-də Şərur rayonununAlışar kəndində anadan
olub. ŞərurRayonDaxili İşlər Şöbəsində baş inspektor vəzifə-
sindəçalışıb.O,1990-cıilyanvarın19-daKərkikəndindəgedən
döyüşlərdə düşməninmühasirəsinə düşmüş döyüş yoldaşlarını
xilasedərkənqəhrəmancasınaşəhidolub.ŞərurrayonununŞə-
hidlər xiyabanında dəfn edilib.AzərbaycanRespublikası Prezi-
dentininmüvafiqfərmanıiləMəhərrəmSeyidovölümündənsonra
“AzərbaycanınMilliQəhrəmanı”adınalayiqgörülüb.

Doğma yurda qayıdış davam edir
əvvəli səh. 1-də

Sentyabrın 10-
da isə 13 ailə (62
nəfər)kəndəgələ-
cək. Onun sözlə-
rinəgörə, ilkmər-
hələdə köçürülən
əhalinin məşğul-
luqməsələləri de-
mək olar ki, həll
edilib. “Buradakı
insanların həyat

şəraitini yaxşılaşdırmaq üçünmüxtəlif xidmət sahələri üzrə inf-
rastruktur obyektləri istifadəyə verilir. Artıq “ASAN Xidmət” və
DOSTmərkəzləri,poçt,bankxidmətləri,bundanbaşqa,tibbmən-
təqəsi,uşaqbağçası,yanacaqdoldurmaməntəqəsi,müasirstan-
dartlaracavabverənətkəsimiməntəqəsivəs.fəaliyyətgöstərir.
Məktəbimizdəbuilinsentyabrayındailkmüəllimvəşagirdlərini
qarşılayacaq”,–deyəxüsusinümayəndəbildirib.

əvvəli səh. 1-də
Şuşa şəhər mərkəzi meyda-

nına gələn qonaqlara Azərbay-
canın tanınmış şəxsiyyətləri
Natəvan, Bülbül və Üzeyir Ha-
cıbəylininişğalzamanıgüllələn-
miş heykəlləri barədə məlumat
verilib. Səyyahlar sonra Xurşid-
banuNatəvanınevi,Xanqızıbu-
lağı olan ərazi və qala divarları
ilətanışolublar.
Şuşa şəhərinin tarixi, qala di-

varlarınıntikilməsibarədədəqo-
naqlaraməlumatverilib.Bildirilib
ki, Qarabağ xanı Pənahəli xan
tərəfindəninşaedilənqalauzun
müddət şəhəri xarici müdaxilə-
lərdən qoruyub. İşğal dövründə
qaladivarlarıermənivandalizmi-
nəməruzqalıb.Şuşaazadedil-
dikdənsonraqaladatəmir-bərpa
işləriaparılıb.
Xarici səyahətçilər Cıdır dü-

zündə olub, buradan açılan əs-
rarəngizmənzərəniseyrediblər.
Qonaqlar daha sonra Ağdama
yoladüşüblər.

***
ÖtənilAzərbaycanınişğaldan

azadolunmuşərazilərinəüçdə-
fəsəfəretmişəm.Hərgəlişimdə
buradainkişafvəyeniliklərinşa-
hidioluram.

Bu sözləri jurnalistlərə açıq-
lamasında səyyahlar heyətinin
rəhbəri–ABŞ-ın“MostTravelled
People”klubununtəsisçisiChar-
lesVeleydeyib.
“Otuziləyaxındavamedənişğal

zamanıbuərazilərviranqalmışdı.
İndiisəbizAzərbaycanxalqınınbu
yerlərdə yeni binalar tikməsinin,
infrastruktur yaratmasının şahidi-

yik.Hərsəfərimdəyenitikintigörü-
rəm.Budəfəki səfərimdəŞuşada
hotelin inşasının tamamlandığını
gördüm. Çox təqdirəlayiq haldır.
ZəfəryoluiləŞuşayagəlirdik,indi
isəbaşqabiryoldainşaedilir.Tu-
nellər,körpülər...Azərbaycanlıların
azadolunmuştorpaqlardagördü-
yüquruculuqişlərimükəmməldir”,
–deyəoəlavəedib.

Azərbaycanda, ümumiyyətlə
Şuşa şəhərində ilk dəfədir olu-
ram. Şuşa şəhərinə gələrkən
yolboyu gördüklərimiz – işğal-
dan azad olunmuş ərazilərdə
aparılansürətlibərpa-quruculuq
işləribiziheyranetdi.
Busözləribeynəlxalqsəyahət-

çilərqrupunadaxilolanavstrali-
yalıCokoTandiconodeyib.

O, işğaldanazadedilmişəra-
zilərdə törədilmiş kütləvi dağın-
tıların şahidi olduğunu deyib:
“Şuşaqalasıbərpaolunur,ümu-
miyyətlə, Azərbaycan hökuməti
tərəfindənaparılansürətlibərpa
işlərinəticəsindəşəhərözsima-
sını yavaş-yavaş bərpa edir”, –
deyəsəyyahbildirib.
“Təəssüfər olsun ki, işğaldan

azadolunmuşərazilərkütləvişə-
kildəminalanıb.Buyerlərinmina-
lardantəmizlənməsiüçünhəmin
ərazilərindəqiqxəritəsiverilməli-
dirki,minalardantəmizlənməişi
sürətlənsin və buraya gələn və-
təndaşlarüçündəheçbirtəhlükə
olmasın”–buisəfinlandiyalısəy-
yahKarimatDivalterininfikridir.

***
Qeydedəkki,beynəlxalqsəya-

hətçilərüçgünərzindəŞuşa-Ağ-
dam,Xocavənd-Füzuli,Zəngilan-
Cəbrayılmarşrutlarıüzrəhərəkət
edəcəklər. Səfər işğaldan azad
edilmiş ərazilərin “black tourism”
çərçivəsindətanıdılmasıbaxımın-
danmüstəsnaəhəmiyyətdaşıyır.
Ötən il dünyanın biznes və

turizm elitasını özündə birləşdi-
rən əsas beynəlxalq səyahətçi-
lər şəbəkələrinin – ETIC (Ext-
remal Travellers International
Congress),MTP(MostTravelled
People), TCC (Travelers&#39;
Century Club), Nomadmania
klublarının təsisçiləri, prezident-
ləri və tanınmış üzvləri səviy-
yəsində qrupların Qarabağ və
ŞərqiZəngəzura3dəfəsəfərləri
təşkilolunub.Busəfərlərdə25-ə
yaxınölkədən100-dənçoxbey-
nəlxalqsəyahətçiiştirakedib.

“Aparılan bərpa-quruculuq işləri bizi heyran qoyur”
Beynəlxalq səyahətçilərin daha bir qrupu işğaldan azad edilmiş torpaqlarda

Bölgələrin mədəni həyatı: müxtəlif səpkili tədbirlər

SabirabadRegionalMədəniyyətİdarə
sinin(RMİ)tabeliyindəkiuşaqmusiqi
məktəbləriüzrə20212022citədris
ilinibitirərəkortaixtisasvəalitəhsil

ocaqlarınınmusiqiixtisasınaqəbulolu
nanməzunlarlagörüşkeçirilib.RMİnin
rəisiFəridQurbanzadəçıxışedərəkmə
zunlaratəhsillərindəuğurlararzulayıb.

***
MasallıRMİYardımlırayonMKS-ninMər-

kəzi KitabxanasındaYusif Vəzir Çəmənzə-
minlinin 135 illiyi ilə əlaqədar kitab sərgisi
təşkiledilib.

***
BərdəRMİTərtərrayonHeydərƏliyevMər-

kəzində narkomaniyaya qarşı mübarizə ilə
bağlı“Ağölüm–əsrinbəlası”adlıtədbirtəş-
kiledilib.MərkəzindirektoruSəliməYusibova
vədigərəməkdaşlarçıxışedərəkyeniyetmə
vəgənclərinnarkotikasılılığıvədigərzərərli
vərdişlərdənqorunması,onlarınsavadlı,və-
tənpərvər ruhda böyüməsi, sağlam inkişaf
etməsi istiqamətindəölkədəhəyatakeçirilən
tədbirlərhaqqındaməlumatveriblər.

***

Biləsuvar RMİ Salyan rayon Mədəniyyət
Mərkəzində seminar təşkil olunub.Mərkəzə
tabe mədəniyyət müəssisələrinin rəhbərləri
və əməkdaşlarının qatıldığı seminarda yeni
mövsümdəkeçiriləcəkmədənitədbirlərbarə-
dəməlumatverilib.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKS-nin4saylıki-

tabxanafilialıdahiAzərbaycanşairivəmütəfək-
kiriNizamiGəncəvininanadanolmasının881-ci
ildönümü iləəlaqədar “Azərbaycanpoeziyası-
nınsönməzgünəşi”başlıqlısərgitəşkiledib.

***

AğdaşRMİZərdabrayonMKS-ninMərkəzi
Kitabxanasında görkəmli yazıçı, diplomat Yu-
sifVəzirÇəmənzəminlinin(1887-1943)135illik
yubileyimünasibətilə“Qaranlıqlar içindəközə-
rən Çəmənzəminli” adlı tədbir keçirilib. Çıxış-
larda qeyd edilib ki,Y.V.Çəmənzəminlinin qə-
ləmindənçıxmışictimai-siyasi,tariximəzmunlu
əsərlərsiyasidüşüncətariximizinmaraqlısəhi-
fələrindənsayılır.Sonratədbiriştirakçılarıyazı-
çınınhəyatvəyaradıcılığınıəksetdirən“Yusif
VəzirÇəmənzəminli–135”başlıqlıkitabsərgisi
ilətanışolublar.

***

Kürdəmir RMİ Kürdəmir rayon MKS-nin
Uşaq şöbəsində “Uşaqlar bizim gələcəyi-
mizdir!”adlıtədbirkeçirilib.KürdəmirDövlət
RəsmQalereyasının təşkilatçılığı ilə keçiri-
ləntədbirdəməktəblilərvətənpərvərlikmöv-
zusundaşeirlərsəsləndirib,millirəqslərimizi
ifaediblər.

***
AğstafaRMİAğstafarayonMərkəziKitab-

xanasıvərayonGənclərevininbirgə təşki-
latçılığıilə“Vətənpərvərgənclərişıqlısaba-
hımızdır!”adlıkitabsərgisitəşkiledilib.Sərgi
zamanı kitabxananın əməkdaşıQönçəHü-
seynova ölkəmizin gələcəyi olan gənclərin
hərtərəfiinkişafıməqsədiləhəyatakeçirilən
tədbirlərdən və kitabxanaların qarşısında
duranvəzifələrdəndanışıb.
QazaxrayonMKS-ninE.Hüseynovadına

MərkəziKitabxanasıkönüllügənclərləbirgə
“Unutma,hərsirrinaçarıkitablardadır!”adlı
tədbir keçirib.Tədbirdə kitabxananınMeto-
dikavəbiblioqrafiyaşöbəsininmüdiriFatma
Hüseynovaçıxışedərəkmənəviqidaolanki-
tabın təbliğiüçünkitabxanaçılarınqarşısın-
daduranvəzifələrhaqqındasözaçıb.

Hazırladı: N.Məmmədli

Qarabağın məşhur şairələri haqqında 
kitabın təqdimatı keçirilib

BərdəRMİBərdərayon
MədəniyyətMərkəzin
də“Qarabağdandoğan
GünəşvəAy–Xurşidba

nuNatəvanvəFatmaxanım
Kəminə”kitabınıntəqdimatı
keçirilib.Türkiyədəişıqüzü
görənkitabınmüəllifləriMilli
MəclisinMədəniyyətkomitə
sininsədriQənirəPaşayeva
vəfəlsəfəüzrəfəlsəfədokto
ru,dosentFaiqƏləkbərlidir.

Təqdimatda Milli Məclisin
deputatları Qənirə Paşayeva,
Fatma Yıldırım, şəhid ailələri,

qazilər,Bərdə,Tərtər,Yevlaxra-
yonlarından, Mingəçevir şəhə-
rindən olan mədəniyyət işçiləri
vədigərqonaqlariştirakediblər.
TədbiriştirakçılarıəvvəlcəBər-

də şəhərindəki Şəhidlər xiyaba-
nınıziyarətedərəkşəhidlərinmə-
zarıönünəgüldəstələridüzüblər.
Sonra Mədəniyyət Mərkəzin-

də davamedən tədbirdəBərdə
RMİ-ninrəisiVəsiləMöhsümova
çıxışedərəkXIXəsrAzərbaycan
ədəbiyyatının görkəmli nüma-
yəndəsi,ictimaixadimXurşidba-
nuNatəvanınzənginbədiiyara-
dıcılığındansözaçıb.

Tədbirdə qeyd olunub ki,
nəşrin ilk təqdimatıAnkarada –
TÜRKSOY-unqərargahındake-
çirilib.Ölkəmizdəisəilktəqdimat
Bərdədəreallaşır.

Kitabda Xurşidbanu Natə-
vanvəFatmaxanımKəminənin
bioqrafiyalarıvədünyagörüşləri,
eləcə də bədii yaradıcılıqların-
dannümunələrəksinitapıb.

İsmayıllıda “Xan qızı – Natəvan” tamaşası 
nümayiş olunub

İsmayıllıRMİİsmayıllıra
yonHeydərƏliyevadına
MədəniyyətMərkəzində
XurşidbanuNatəvanın
190illiyimünasibətiləXalq
yazıçısıİlyasƏfəndiyevin
“Natəvan”pyesininIIhis
səsininmotivləriəsasında
hazırlanan“Xanqızı–Na
təvan”tamaşasınümayiş
olunub.

Tamaşanın mövzusu İbrahim xanın
nəvəsi, axırıncı Qarabağ xanı Mehdi-
qulu xanın qızı şairəNatəvanın həya-
tınahəsrolunub.Buradatarixihadisə-
lərin timsalında xalqın taleyi, azadlığı
və birliyi ideyası ön plana çəkilib. Na-
təvanınşəxsihəyatıvəictimaifəaliyyəti
bir nöqtədəbirləşir: o, dərin vətənpər-
vərdir.Natəvankübarcəmiyyəti təmsil

etsə də, möhkəm tellərlə sadə insan-
lara bağlıdır. Xalqın taleyi Natəvanı
düşündürən əsasməsələdir. O, bütün
həyatını xalqının haqqının tanınması,
sadə zəhmət adamlarının vəziyyətinin
yüngülləşdirilməsiuğrundamübarizəyə
həsredir.
Tamaşaizləyicilərtərəfindənalqışlarla

qarşılanıb.

Rusiyalı tarixçi Qəbələ qoruğunda
RusiyanınSanktPeterburqşəhərindənolantarix
çiİvanAsseyevQəbələDövlətTarixBədiiQoru
ğundavəQəbələArxeolojiMərkəzindəolub.

Qəbələrayo-
nunda fəaliy-
yət göstərən
“Savalan ASPİ
Winery” MMC-
nin dəvətlisi
olaraqbölgəyə
gələn rusiyalı
tarixçi əvvəlcə
qoruğun Səlbir
və Qala ərazi-
lərindəaparılmışarxeolojiqazıntısahələriilətanış
olub.Ona ərazidə dövri olaraq aparılan arxeoloji
tədqiqatlarbarədəətrafıməlumatverilib.
SonraqonaqQəbələArxeolojiMərkəzinsərgisa-

lonlarındanümayişetdiriləntarixieksponatlarlatanış
olub.Rusiyalıqonaqmərkəzinaktzalında “Qafqaz
Albaniyasınınpaytaxtı–Qəbələ”filminədəbaxıb.
Rusiyalı tarixçiQəbələDövlətTarix-BədiiQoru-

ğundanxoştəəssüratlarlaayrılıb.
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urdu dilində nəşr ediləcək
AMEA-nın Ni za mi Gən cə vi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu ilə Pa kis tan 
Ədə biy yat Aka de mi ya sı ara sın da əmək daş lıq əla qə lə ri konk ret 
la yi hə lər üz rə uğur la da vam et di ri lir. 

Pa kis tan Ədə biy yat Aka de mi ya sı nın pre zi den ti, pro fes sor 
Yu sif Huş kun bu ilin iyul ayın da öl kə mi zə sə fə ri çər çi və sin də 
AMEA-nın vit se-pre zi den ti, Ni za mi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu nun 
baş di rek to ru, aka de mik İsa Hə bib bəy li ilə apa rı lan da nı şıq lar 
za ma nı Azər bay can xal qı nın ədə bi-mə də ni pas por tu olan “Ki-
ta bi-Də də Qor qud” epo su nun Pa kis tan da ur du di lin də nəşr edil-
mə si ba rə də ra zı lı ğa gə li nib. 

Ədə biy yat İns ti tu tun dan bil di ri lib ki, hə min ra zı lı ğa əsa sən, 
“Ki ta bi-Də də Qor qud” epo su Pa kis tan Ədə biy yat Aka de mi ya sı-
nın əmək daş la rı tə rə fi n dən ur du di li nə tər cü mə olu nub. 

Nəşr üçün pro fes sor Yu sif Huş kun ön söz, aka de mik İsa Hə bib-
bəy li isə “Azər bay can xal qı nın Ata ki ta bı” ad lı ge niş mə qa lə ya zıb.

Epo sun bu ilin okt yab rın da İs la ma bad da çap dan çıx ma sı nə-
zər də tu tu lur.

Qeyd edək ki, “Ki ta bi-Də də Qor qud” epo su 2021-ci il də aka-
de mik İsa Hə bib bəy li nin ge niş mü qəd di mə si ilə İta li ya nın “Sond-
ro Te ti” nəş riy ya tı tə rə fi n dən çap olu nub.

“Nənəmin sandığından...”
Xalça Muzeyində Qarabağın milli geyimləri 
ilə bağlı tədris proqramı həyata keçiriləcək

Azər bay can Mil li 
Xal ça Mu ze yi nin 
Uşaq şö bə si bö yük 
ma raq la qar şı la-
nan “Nə nə min san-
dı ğın dan “fas hion 
show” la yi hə si çər-
çi və sin də üçay lıq 
təd ris proq ra mı nı 
ye ni dən hə ya ta 
ke çi rə cək. 

Mu zey dən bil di ri lib ki, proq ram müd də tin də iş ti rak çı lar Qa ra-
ba ğa aid mil li ge yim lər haq qın da nə zə ri bi lik lə rə, prak tik ba ca-
rıq la ra yi yə lə nə cək lər. Təd ris proq ra mı nı bi ti rən lə rə ser ti fi  kat lar 
təq dim edi lə cək və on la rın ha zır la dıq la rı ge yim lər dən iba rət mo-
da nü ma yi şi təş kil olu na caq.

Azər bay can və rus dil lə rin də ke çi lə cək dərs lə rə qa tıl maq is tə-
yən 11-18 yaş ara sı qız lar və oğ lan lar sent yab rın 30-dək qey diy-
yat dan keç mə li dir lər.

La yi hə haq qın da ət rafl  ı mə lu mat al maq və qey diy yat dan keç-
mək üçün (050) 363 43 55 və (055) 262 81 84 nöm rə lə ri ilə əla-
qə sax la maq olar. 

Nazim Hikmətin 120 illiyi münasibətilə
AMEA aka de mik Zi ya Bün ya dov adı na Şərq şü nas lıq İns ti tu tu 
tə rə fin dən ke çi ri lə cək “Na zim Hik mət – 120” ad lı res pub li ka 
el mi konf ran sı na te zis qə bul edi lir.

İns ti tut dan bil di ri lib ki, bu ilin okt yab rın da ke çi ri lə cək el mi 
konf rans türk ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən də si və türk sər-
bəst şeiri nin ya ra dı cı sı, şair, ya zı çı-dra ma turq Na zim Hik mə tin 
(1902-1963) ana dan ol ma sı nın 120 il li yi nə həsr edi lib. Konf rans 
“Na zim Hik mət döv rün də türk ədə biy ya tı”, “Na zim Hik mət və 
Azər bay can”, “Na zim Hik mət ya ra dı cı lı ğı nın tə sir dairə si”, “Na-
zim Hik mət fi  kir və sə nət alə min də” möv zu la rı nı əha tə edir.

İş ti rak et mək is tə yən lər te zis lə ri ni 2022-ci il okt yab rın 1-dək 
na zim.hik met120@mail.ru elekt ron ün va nı na gön dər mə li dir. Te-
zis lər Azər bay can, türk, rus, in gi lis dil lə rin də qə bul olu nur.

ATMU-nun məzunları ixtisaslı kadr kimi 
fəaliyyətə cəlb olunublar

Azər bay can Tu rizm 
və Me nec ment 
Uni ver si te ti (AT-
MU) mə zun la rı nın 
doğ ma ali təh sil 
müəs si sə si nin 
müəl lim-in zi ba ti 
he yə tin də təm sil 
olun maq im kan la rı 
ənə nə yə çev ri lib. 
Ha zır da AT MU-nun 
çox say lı mə zu nu uni ver si te tin böl mə və şö bə lə rin də rəh bər və 
ca vab deh kadr sta tu sun da fəaliy yət gös tə rir lər.

Bu gün lər də isə uni ver si te tin da ha 2 mə zu nu İra nə Məm-
məd ca no va və Ay tac Ba ba ye va Bey nəl xalq əla qə lər şö bə sin də 
fəaliy yə tə baş la yıb lar.

2016-2017-ci təd ris ilin də Tür ki yə nin Ak de niz Uni ver si te tin-
də “Möv la nə” mü ba di lə proq ra mı çər çi və sin də təh sil al mış İra-
nə Məm məd ca no va AT MU-nun Bey nəl xalq əla qə lər şö bə sin də 
Tür ki yə təh sil proq ram la rı üz rə koor di na tor, Ay tac Ba ba ye va isə 
Avst ri ya-Azər bay can Tu rizm Proq ra mı nın AT MU üz rə koor di na-
to ru tə yin olu nub.

771 milyon insan baza savadına malik deyil 
Hər il sent yab rın 8-i Bey nəl xalq Sa vad lı lıq Gü nü ki mi qeyd 
olu nur. UNES CO tə rə fin dən 1967-ci il dən tə sis edi lən gü nün 
məq sə di sa vad lı lı ğın in san lar, ic ma lar və ümu mi lik də cə miy-
yət üçün fay da sı na diq qə ti cəlb et mək dir.

UNES CO-nun say tın da yer alan mə lu ma ta gö rə, bu il əla mət-
dar gün sa vad əl dəet mə mə kan la rı nın trans for ma si ya sı de vi zi 
al tın da qeyd olu nur.

Baş di rek tor Od re Azu le nin Bey nəl xalq Sa vad lı lıq Gü nü mü na-
si bə ti lə ic ti maiy yə tə mü ra ciətin də qeyd olu nur ki, bu gün müasir 
dövr də in sa nın fun da men tal hü qu qu ki mi sa vad lı lı ğın əhə miy yə-
ti ni ge niş ic ti maiy yə tə çat dır maq üçün yax şı im kan ya ra dır. Əgər 
1979-cu il də in san la rın yal nız 68 faizi ya zıb-oxu ma ğı ba ca rır dı-
sa, 2020-ci il də bu gös tə ri ci 86,7 faizə ça tıb. La kin bu irə li lə yi şə 
bax ma ya raq, dün ya da 771 mil yon gənc və yaş lı in san hə lə də 
ba za sa va dı na ma lik de yil. On la rın 60 faizi qız lar və qa dın lar dır.

Mü ra ciət də vur ğu la nır ki, CO VID-19 pan de mi ya sı ilə bağ lı 
mək təb lə rin bağ lan ma sı və qey ri-sa bit və ziy yət də təh si la lan-
la rın bi lik lə ri nin unu dul ma sı na və mək təb dən uzaq laş ma sı na 
sə bəb olub. Bu, əha li nin həs sas qru pun dan olan in san lar üçün 
xü su sən ak tual dır. UNES CO və ona üzv döv lət lər son onil lik lər-
də əl də edil miş nailiy yət lə ri möh kəm lən dir mək üçün iki qat səy 
gös tə rir lər.

Son il lər Azər bay can la Öz-
bə kis tan ara sın da əmək-
daş lıq əla qə lə ri yük sə lən 
xət lə in ki şaf edir. Bu əmək-

daş lıq mən zə rə sin də mə də-
niy yət sa hə si xü su si yer tu tur. 
İki öl kə ara sın da bağ la rın 
da ha da möh kəm lən mə si nə 
Daş kənd də ki Hey dər Əli yev 
adı na Azər bay can Mə də-
niy yət Mər kə zi (AMM) də 
mü hüm töh fə ve rir. Mər kəz 
tə rə fin dən bu məq səd lə müx-
tə lif la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lir.

AMM tə rə fi n dən Öz bə kis tan 
Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın Əbu 
Rey han əl-Bi ru ni adı na Şərq-
şü nas lıq İns ti tu tun da sax la nı lan 
Azər bay ca na dair əl yaz ma la rın 
müəy yən ləş di ril mə si və on la-
ra dair araş dır ma la yi hə si də bu 
məq sə də xid mət edir.

La yi hə çər çi və sin də azər-
bay can lı gənc alim, fi  lo lo gi ya 
üz rə fəl sə fə dok to ru Kə ri mul la 
Məm məd za də tə rə fi n dən apa rı-
lan araş dır ma lar da Azər bay can 
ədə biy ya tı na dair çox say lı əl-
yaz ma nüs xə lə ri aş kar la nıb.

Qeyd olu nan nü mu nə lər ara-
sın da bö yük Azər bay can hökm-
da rı, da hi şair Şah İs ma yıl 
Xə tainin ana dil li “Di van”ının Daş-
kənd nüs xə si trans fo ne li te ra si ya 
edi lə rək Azər bay can Mə də niy yət 
Na zir li yi və AMM-in la yi hə si ilə 
nə fi s şə kil də nəşr olu nub. 

1535-ci ilə aid in cə nəs tə liq 
xət ti ilə kö çü rül müş “Di van”ın bu 
əl yaz ma nüs xə si tək cə sər kər də-
şairin əsər lə ri nin əhə miy yə ti və 
qə dim li yi ba xı mın dan de yil, həm-
çi nin Azər bay can ki ta bı nın ən gö-
zəl, uni kal bir nü mu nə si ol ma sı 
yö nün dən də də yər li mən bə dir.

Xət tat lıq mək tə bi mi zin gör-
kəm li nü ma yən də lə rin dən bi ri 
Şah Mah mud Ni şa pu ri tə rə fi n-
dən ya zı lan əl yaz ma da Azər bay-
can xət tat lı ğı nın, nəq qaş lı ğı nın, 
klas sik ki ta biş lə mə sə nə ti nin də-
yər li ele ment lə ri öz ək si ni ta pıb.

Xə tai “Di van”ının Daş kənd 
nüs xə si nin fak si mi le li nəş ri mə-
də niy yə ti mi zin, ədə biy ya tı mı-
zın, in cə sə nə ti mi zin dün ya da 
ta nı dıl ma sı öz keç mi şi mi zə, mil-
li də yər lə ri mi zə sa hib çıx maq la 
ya na şı, sö zü ge dən zən gin ir si-
mi zin gə lə cək nə sil lə rə ötü rül-
mə si, təb li ği is ti qa mə tin də ol-
duq ca əhə miy yət li dir.

Nəş rə ön söz ya zan mə də-
niy yət na zi ri Anar Kə ri mov Azər-
bay can xal qı nın şan lı döv lət çi lik 
ta ri xi nə, zən gin mə də niy yət və 
in cə sə nə tə, bü tün dün ya ədə biy-
ya tı na tə sir edə bi lə cək qiy mət li 
ədə biy ya ta sa hib ol du ğu nu qeyd 
edir. Vur ğu la nır ki, Şah İs ma yıl 
Xə tai klas sik Azər bay can poezi-
ya sı nın is te dad lı şairi, in cə sə nət 
bi li ci si ola raq xal qı mı za Azər bay-
can di lin də ən gö zəl in ci lər dən 
iba rət poetik nü mu nə lər mi ras qo-
yub. Söz, sə nət us ta dı olan bö yük 
sər kər də nin qə lə min dən sü zü lüb 
gəl miş poetik nü mu nə lər ne çə 
yü zil lər dir ki, klas sik poezi ya mız-
da, aşıq ya ra dı cı lı ğın da, mu si qi-
miz də, in cə sə nə ti miz də öz də rin 
tə si ri ni gös tə rir. Şairin ya ra dı cı lı ğı 
Azər bay can di li nin ta ri xi in ki şaf 
mər hə lə si ni öy rə nən dil çi alim lə ri-
miz üçün zən gin mən bə dir.

Qeyd edək ki, Şah İs ma yıl Xə-
tainin ana dil li “Di van”ının nüs-
xə lə ri Ba kı, Sankt-Pe ter burq, 
Pa ris, Lon don, Ber lin, Va ti kan, 
Daş kənd, İs tan bul, Qa hi rə, Teh-
ran, Təb riz, Ər də bil və s. şə-
hər lər də qo ru nub sax la nı lır. Bu 
əl yaz ma lar dan iki si Öz bə kis tan 
Mil li Elm lər Aka de mi ya sı Əbu 
Rey han əl-Bi ru ni adı na Şərq şü-
nas lıq İns ti tu tun da qo ru nur ki, 
on lar dan da bi ri əsas nüs xə dir. 
Həc mi 84 və rəq 168 sə hi fə dir. 
Əl yaz ma nın mət ni qı zı lı və ma vi 
xət lər lə ha şi yə lə nib, qa ra mü-
rək kəb lə, baş lıq lar qı zı lı və ma vi 
mü rək kəb lə, müəl li fi n tə xəl lü sü 
isə hər yer də qı zı lı mü rək kəb lə 
iş lə ni lib. Xə tai əl yaz ma la rı içə ri-
sin də xü su si se çi lən ana dil li “Di-
van”ın Daş kənd nüs xə si alim lər 
tə rə fi n dən yük sək qiy mət lən di ri-
lib. “Şah İs ma yıl Xə tainin ana-
dil li “Di van”ının Daş kənd nüs xə-
si”nin nəş ri klas sik Azər bay can 
ki tab mə də niy yə ti nin ən gö zəl, 
zə rif və nə fi s in ci lə rin dən dir. 

Azər bay can Mə də niy yət Mər-
kə zin dən bil di ri lib ki, öl kə mi zə 
dair qiy mət li əl yaz ma la rın təd qi qi 
və nəş ri ni hə ya ta ke çir mək üçün 
uzun müd dət dir ki, mü tə xəs sis lər-
lə bir gə sis tem li iş apa rı lır. Xə tai 
ya ra dı cı lı ğı ilə ya na şı Azər bay-
can poezi ya sı nın ko ri fey lə ri Ni za-
mi Gən cə vi, İma dəd din Nə si mi, 
Mə həm məd Fü zu li ki mi klas sik-
lə ri mi zin ya ra dı cı lı ğı ilə də bağ lı 
Öz bə kis tan da çox say lı əl yaz ma 
nüs xə lə ri müəy yən ləş di ri lib və 
gə lə cək də on la ra dair təd qi qat iş-
lə ri, la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lə cək. 

AMM-dən o da bil di ri lib ki, 
nəş rin Ba kı da və Daş kənd də 
ge niş təq di mat mə ra sim lə ri nin 
ke çi ril mə si plan laş dı rı lır.

Xətainin anadilli “Divanı”nın
Daşkənd nüsxəsi çapdan çıxıb

“Tarixə dair əski çap kitabları” kataloqu işıq üzü görüb
AMEA-nın Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz ma-
lar İns ti tu tu El mi şu ra sı nın qə ra rı ilə ins ti tu tun 
ma te rial la rı əsa sın da ha zır lan mış “Ta ri xə dair 
əs ki çap ki tab la rı” ka ta lo qu işıq üzü gö rüb.

Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun Çap ki tab la rı nın təd qi qi 
şö bə si nin baş el mi iş çi si, ta rix elm lə ri dok to ru, do-
sent Ta hi rə Hə sən za də nin tər tib edib nəş rə ha zır-
la dı ğı ka ta loq da Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun əs ki çap 
ki tab la rı fon dun da mü ha fi  zə olu nan Azər bay can, 

türk, fars, ərəb, rus və di gər dil lər də, o cüm lə dən 
Av ro pa dil lə rin də 600 ki ta bın izah lı təs vi ri ve ri lib.

Ye ni nəş rin el mi məs lə hət çi si Əl yaz ma lar İns-
ti tu tu nun baş di rek to ru, aka de mik Tey mur Kə-
rim li, el mi re dak to ru Çap ki tab la rı nın təd qi qi şö-
bə si nin mü di ri, ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru, do sent 
Ca vid Cə fə rov, ərəb dil li ki tab la rın xü la sə si ni ha-
zır la yan Əl yaz ma la rın və əs ki çap ki tab la rı nın 
tər cü mə si şö bə si nin baş el mi iş çi si, fəl sə fə elm-
lə ri dok to ru, do sent Zə kiy yə Əbi lo va dır.

Bol qa rıs ta nın Küs ten dil 
şə hə rin də “St ru ma səh-
nə lə ri” bey nəl xalq fes ti va lı 
çər çi və sin də Azər bay can 

mə də niy yə ti təq dim olu-
nub. Təq di mat Ba kı Slav yan 
Uni ver si te ti nin Mü qəd dəs 
Kli ment Ox rids ki adı na So fi-
ya Uni ver si te ti nin nəz din də 
fəaliy yət gös tə rən “Azər-
bay can di li və mə də niy yə ti 
mər kə zi”nin tə şəb bü sü və 
Küs ten dil me ri ya sı, “Pres to” 
mu si qi evi və “Bratst vo – 
1869” ic ma mər kə zi nin təş ki-
lat çı lı ğı ilə ger çək lə şib. 

“Bratst vo – 1869” ic ma mər-
kə zin də Azər bay ca na həsr 
olun muş uşaq rəsm sər gi si təş-
kil edi lib.

Fes ti va lın di rek to ru Na dej-
da Di mit ro va gi riş sö zün də iş ti-
rak çı la rı təq dim edib, fes ti va lın 
məq sə din dən da nı şıb.

So fi  ya Uni ver si te ti nin nəz din də 
“Azər bay can di li və mə də niy yə-
ti mər kə zi”nin mü di ri So fi  ya Şı-
qa ye va-Mit res ka təq dim olu nan 

rəsm lə rin bol qar uşaq la rın əl lə ri 
ilə ya ra dıl dı ğı nı və yur du mu zun 
rən ga rəng li yi ni ta nıt maq məq sə-
di lə nü ma yiş et di ril di yi ni bil di rib.

Mər kə zin mü di ri ca ri il Azər-
bay can və Bol qa rıs tan ara sın-
da dip lo ma tik mü na si bət lə rin 
30 il li yi nin qeyd edil di yi ni də 
vur ğu la yıb və So fi  ya da ke çi ri-
lən mə də niy yət təd bir lə rin də 
“Azər bay can di li və mə də niy yə ti 
mər kə zi”nin iş ti ra kı nın dost luq 
mü na si bət lə ri üçün sim vo lik ol-
ma sı nı qeyd edib.

Son ra Dam yan Mit res ki Azər-
bay can di lin də Mi na Rə şi din 
“Ana di li” şeiri ni söy lə yib. Qo-
naq lar üçün çay süf rə si təş kil 
edi lib və mər kə zin mü di ri on la rı 
Azər bay ca nın adət-ənə nə lə ri ilə 
ya xın dan ta nış edib.

Küs ten dil şə hə rin də “St ru ma 
səh nə lə ri” fes ti va lı sent yab rın 
17-dək da vam edə cək.

Bolqarıstanda festivalda Azərbaycan 
mədəniyyəti ilə bağlı təqdimat

Musiqi, incəsənət, rəssamlıq, muğam, aşıq
məktəb və mərkəzlərinə müəllimlərin işə qəbulu

Müsabiqənin müsahibə mərhələsinə sentyabrın 9-da yekun vurulacaq
Xə bər ver di yi miz ki mi, Mə də-
niy yət Na zir li yi sis te min də bə dii 
təh sil müəs si sə lə rin də təh si lin 
key fiy yə ti nin yük səl dil mə si, bi lik li 
və ba ca rıq lı ix ti sas lı kadr la rın 
bə ra bər hü quq lu, şəf faf və sağ-
lam rə qa bət şə raitin də se çi lib 
yer ləş di ril mə si məq sə di lə “Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Mə də-
niy yət Na zir li yi tə rə fin dən uşaq 
mu si qi, in cə sə nət, rəs sam lıq, 
mu ğam, aşıq mək təb və mər-
kəz lə ri nə müəl lim lə rin işə qə bu-
lu Qay da la rı” təs diq edi lib.

Qay da la ra əsa sən, mək təb və 
mər kəz lə rə müəl lim lə rin işə qə-
bu lu mü sa bi qə əsa sın da hə ya ta 
ke çi ri lir. Mü sa bi qə test im ta ha nın-
dan və mü sa hi bə dən iba rət ol-
maq la iki mər hə lə də təş kil olu nur.

Test im ta ha nı av qus tun 7-də 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Döv lət İm ta han Mər kə zi ilə bir-
gə ke çi ri lib. Test im ta ha nın da iş-
ti rak et mək üçün qey diy yat dan 
ke çən 1992 na mi zəd dən 1709 
nə fər im ta han da iş ti rak edib, 
on lar dan 482 nə fər tə ləb olu nan 

ke çid ba lı nı top la ya raq mü sa bi-
qə nin mü sa hi bə mər hə lə sin də 
iş ti rak hü qu qu qa za nıb. On lar-
dan da 383 nə fər Mə də niy yət 
Na zir li yi tə rə fi n dən elan edi lən 
va kant və zi fə lə rə qey diy yat dan 
ke çə rək na mi zəd li yi ni təs diq 
edib.

Sent yab rın 5-dən Mə də niy yət 
Na zir li yi tə rə fi n dən uşaq mu si qi, 
in cə sə nət, rəs sam lıq, mu ğam, 
aşıq mək təb və mər kəz lə ri nə 
müəl lim lə rin işə qə bu lu ilə bağ lı 
mü sa bi qə nin mü sa hi bə mər hə-
lə si nə baş la nı lıb. 6 müx tə lif ix ti-
sas üz rə ko mis si ya lar fəaliy yət 
gös tə rir.

Mü sa hi bə lər də na mi zəd lər 
uzun müd dət mü va fi q sa hə də 
pe şə kar təc rü bə yə ma lik sə riş-
tə li mü tə xəs sis lər dən təş kil edil-
miş ko mis si ya tə rə fi n dən qay-
da lar da qeyd edi lən me yar lar 
üz rə qiy mət lən di ri lir, müm kün 
15 bal dan 10 və da ha yük sək 
bal top la yan na mi zəd lər mü sa-
hi bə də uğur qa zan mış he sab 
edi lir lər. Mü sa hi bə mər hə lə si nə 
sent yab rın 9-da ye kun vu rul ma-
sı nə zər də tu tu lub. Mü sa hi bə lər 
ba şa çat dıq dan son ra 7 iş gü nü 
ər zin də na mi zəd lə rə nə ti cə lər 
ba rə də mə lu mat ve ri lə cək.

“Cadenza” orkestri Beynəlxalq Muğam Mərkəzində konsert verəcək
Sent yab rın 20-də “Ca den za” or kest ri (Ca-
den za Con tem po rary Orc hest ra) Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zin də təş kil olu na caq kon sert 
proq ra mı ilə ye ni möv sü mə baş la yır.

Möv sü mün ilk kon ser tin də or kestr tə rə fi n dən 
Fi rən giz Əli za də nin “Cros sing II”, Azər Da da şo-
vun 14 say lı Sim fo ni ya “An gel`s day” (ilk də fə) 
və Fi ru din Al lah ver di nin ba la ban və an sambl 
üçün “Ba rok ko” kon ser ti (ilk də fə) ifa olu na caq.

Qeyd edək ki, kon sert Hey dər Əli yev Fon du və 
Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lə-
cək Üze yir Ha cı bəy li XIV Bey nəl xalq Mu si qi Fes-
ti va lı (18-26 sent yabr) çər çi və sin də real la şa caq.
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O, gənc ikən bən zər siz sə si və 
ifa çı lıq mə də niy yə ti ilə döv-
rün ta nın mış sə nət adam la rı nı 
hey ran edib, yük sək mən səb 
sa hib lə ri nin hör mət və eh ti ra-
mı nı qa za nıb. “Şu şa nın si ma la-
rı” rub ri ka sın da bu də fə sə nət 
şöh rə ti qa la-şə hə ri miz dən 
baş la yıb qon şu öl kə lə rə ya yı lan 
gör kəm li xa nən də Əb dül ba qi 
Zü la lov – Bül bül can haq qın da 
söz aça ca ğıq. 

Əb dül ba qi Kər bə la yı Əli oğ lu Zü-
la lov 1841-ci il də Şu şa şə hə rin də 
dün ya ya göz açıb. Uşaq yaş la rın-
dan şaq raq və bə la ğət li sə si ilə şə-
hə rin mu si qi mü hi tin də diq qət çək-
mə yə baş la yır. İlk mu si qi təh si li ni 
Azər bay can mu ğam sə nə ti nin in ki-
şa fın da mü hüm rol oy na mış Xar rat 
Qu lu nun mək tə bin də alır. Təh si li ni 
ba şa vur duq dan son ra tar zən Mir-
zə Sa dıq can onu öz mu si qi çi dəs-
tə si nə qə bul edir. Bə ra bər Şu şa, 
Şə ki, Şa ma xı və Gən cə şə hər lə-
rin də im kan lı ailə lə rin məc lis lə ri nə, 
el şən lik lə ri nə də vət olu nur. Xa-
nən də ki mi müasir lə ri nin, o cüm-
lə dən şairə Xur şid ba nu Na tə va nın 
da rəğ bə ti ni qa za nır. Onun ba ğın-
da qu ru lan məc lis lər də, xü su si lə 
xan qı zı nın Şu şa ya su çə kil mə si 
mü na si bə ti lə 18 av qust 1873-cü 
il də təş kil olu nan xalq şən li yin də 
ya xın dan iş ti rak edir. 

Əb dül ba qi Zü la lov 1875-ci il də 
Tifl  i sə kö çür. Araş dır ma lar da qeyd 
edi lir ki, o za man Cə nu bi Qaf qa zın 
mə də niy yət mər kə zi sa yı lan bu 
şə hər də xey riy yə məq sə di lə tez-
tez kon sert lər ve ri lir di. Hə min kon-
sert lər də yer li xa nən də lər lə ya na-
şı, məş hur rus, ital yan mu si qi çi lə ri 
də çı xış edir di lər. Gənc Əb dül ba qi 
Tifl  is də ilk də fə bö yük tar zən Sa-
dıq ca nın mü şa yiəti ilə oxu yur. Elə 
ilk çı xı şı ilə mu si qi se vər lə rin ru hu-
nu ox şa yır. Us tad la rı ona par laq 
gə lə cə yi üçün bə zi də yər li məs lə-
hət lər ve rir lər. Bil di rir lər ki, gür cü 

di li ni də öy rə nib oxu san, bu xal qın 
da qəl bi nə yol ta par san. O, çox 
keç mir gür cü di li ni öy rə nir. Bən zər-
siz ifa sı ilə gür cü din lə yi ci lə rin də 
qəl bi nə yol ta pır. Qı sa vaxt da elə 
bir şöh rət qa za nır ki, bü tün Tifl  is də 
onu “Bül bül can” de yə ça ğı rır lar.

Mu si qi şü nas, Əmək dar in cə-
sə nət xa di mi Fi ri dun Şu şins ki 
araş dır ma sın da ya zır ki, Bül bül-
can Tifl  is də ya şa dı ğı müd dət də 
(1875-1905) bir ne çə mu si qi dəs-
tə si ya ra dır. Tar zən Sa dıq can la 
bir lik də şə hər də ya şa yan yox sul 
mü səl man la rın xey ri nə təş kil olu-
nan kon sert lər də ya xın dan iş ti rak 
edir. Tifl  is də çı xan “Zi ya” qə ze ti 
on la rın kon sert lə ri haq qın da tez-
tez xə bər lər dərc edir. Be lə kon-
sert lə rin bi ri haq qın da qə ze tin 
ver di yi elan da ya zı lıb: “Bu ya xın 
vaxt da fü qə ra və mis kin lər dən öt-
rü şə hər də bi na olu nan İran xəs-
tə xa na sı nın sər ma yə si nə qüv vət 
və mən fəət ver mək qəs di lə Tifl  i-
sin teatr ima rə tin də ib rət nü ma və 
fə rəh-əf za, növ bə növ gör mə li və 
eşit mə li ta ma şa lar ola caq dır. Tifl  is 
əh li nin dil da də si olan xa nən də və 
sa zən də lər dən Əb dül ba qi və Sa-
dıq də xi ha zır ola caq dır”. “Qaf qaz” 
qə ze tin də ve ri lən bir elan da isə 
be lə de yi lir di: “Bu gün – 22 iyun 
1886-cı il də Ar su ri ni teat rı nın bi na-
sın da hə vəs kar lar tə rə fi n dən ta tar 

di lin də M.F.Axund za də nin “Müs yö 
Jor dan və dər viş Məs tə li şah” ko-
me di ya sı oy na nı la caq. Ta ma şa nın 
fa si lə lə rin də Əb dül ba qi nin sa zən-
də dəs tə si ça la caq dır”.

Gör kəm li xa nən də nin bən zər siz 
sə nə ti haq qın da el ara sın da rə va-
yət lər də do la şıb. De yi lə nə gö rə, 
bir gün Tifl  i sin ən qay nar kü çə si 
olan Qo lo vins ki (in di ki Rus ta ve li) 
kü çə sin dən əy nin də çər kə zi çu xa lı, 
at las ar xa lıq lı, ba şı gü mü şü pa paq-
lı, çiy ni ay na lı tü fəng li və qo lu nun 
üs tün də qı zıl quş olan bir at lı gə lib 
ke çir. Ca maat bir an lıq ayaq sax-
la yıb hey rət lə ona ta ma şa edir. İn-
cə ayaq lı Qa ra bağ atı nın üs tün də ki 
ada mın kim li yi on la rı ma raq lan dı rır. 
Axı Qo lo vins ki kü çə sin də at sür-
mə yə yal nız Qaf qaz ca ni şi ni nin və 
onun ən ya xın adam la rı nın ix ti ya rı 
var dı. Bu, azər bay can lı xa nən də 
Bül bül can idi. Hə min ha di sə nin isə 
ma raq lı bir ta rix çə si var. Rus ça rı 
III Alek sandr 1888-ci ilin pa yı zın-
da ailə si ilə Qaf qa za is ti ra hə tə gə-
lir. Ça rın Tifl  i sə gə li şi mü na si bə ti lə 
şə hə rin ən gö zəl gu şə si olan “Müc-
tə hid ba ğı”nda bö yük şən lik təş kil 
olu nur. Şən li yə Bül bül can da də vət 
edi lir. Cab bar Qar yağ dıoğ lu xa ti rə-
lə rin də ya zır ki, məc lis də ça rın sağ-
lı ğı na ba də qal dı rı lar kən Bül bül can 
elə bir zən gu lə vu rur ki, III Alek-
sandr və ar va dı onun sə si nə hey-

ran qa lır lar. Bun dan son ra çar Qaf-
qaz da ol du ğu müd dət də Bül bül can 
onun məc lis lə rin də ya xın dan iş ti rak 
edir. Çar Sankt-Pe ter bur qa qa yı-
dar kən Qaf qaz ca ni şi ni nə tap şı rır 
ki, Əb dül ba qi nin nə ar zu su ol sa 
ye ri nə ye tir sin. Ca ni şin Əb dül ba-
qi ni ça ğı rır və ça rın tap şı rı ğı nı ona 
bil di rir. Xa nən də xa hiş edir ki, ona 
bir ay na lı tü fəng ba ğış la sın və Qo-
lo vins ki kü çə sin dən isə at sür mə yə 
ica zə ver sin. Ca ni şin onun xa hi şi ni 
ye ri nə ye ti rir...

1900-cü ilin ma yın da İran hökm-
da rı Mü zəff  ə rəd din şah Tifl  i sə gə-
lir. Onun gə li şi mü na si bə ti lə sa ray 
ba ğın da bö yük məc lis qu ru lur. 
Məc li sə də vət olu nan Əb dül ba qi 
bö yük şövq lə oxu yur. İfa ya hey ran 
qa lan Mü zəff  ə rəd din şah onu xa-
nən də lik hü nə ri nə gö rə “Şi ri-Xur-
şid” or de ni ilə təl tif edir.

Mən bə də o da gös tə ri lir ki, 1904-
cü il də I Ni ko la yın qar da şı Kn yaz 
Mi xail Ro ma nov Tifl  is də olar kən 
onun şə rə fi  nə şə hə rin “Edem” ba-
ğın da zi ya fət təş kil edi lir. Hə min zi-
ya fə tə Bül bül can da də vət olu nur. 
Onun gö zəl ifa sın dan hey rət lə nən 
kn yaz bar ma ğın da kı 4 ka rat lıq 
bril yant üzü yü çı xa rıb xa nən də nin 
bar ma ğı na ta xır.

Azər bay can da so vet ha ki miy yə ti 
qu ru lan dan son ra Əb dül ba qi Zü la-
lov Ba kı ya gə lir. 1923-cü il də o, mu-
ğa mat dan dərs de mək üçün Üze yir 
Ha cı bəy li nin təş kil et di yi Azər bay-
can Döv lət Türk Mu si qi Mək tə bi nə 
də vət edi lir. Ya şı nın çox ol ma sı na 
bax ma ya raq, gənc xa nən də lə rin 
ha zır lan ma sın da xü su si səy gös-
tə rir. Da hi Üze yir bəy mə qa lə lə ri nin 
bi rin də ya zıb: “...Tar zən Sa dıq ca-
nın, xa nən də Əb dül ba qi nin ad la rı 
və sə da la rı Qaf qa zın hər bir ye rin-
də məş hur olub bey nəl mi ləl bir ma-
hiy yət də ad qa za nıb lar”.

Azər bay can mu si qi sə nə ti nə 70 
il xid mət gös tə rən, onun in ki şa fı-
na töh fə lər ve rən us tad sə nət kar 
1927-ci ilin av qus tun da, 86 ya şın-
da və fat edib.

Savalan Fərəcov

Rus çarını, İran şahını heyran edən səs sahibi

Gör kəm li şairə, par laq bə dii is te dad sa hi bi Xur şid ba nu 
Na tə va nın (1832-1897) ədə biy yat və mə də niy yət sal na-
mə miz də xü su si ye ri var. Klas sik ədə bi ənə nə lə ri mi zi 
ya şa dan, yük sək hu ma nizm ide ya la rı, də rin li rizm ifa də 

edən ya ra dı cı lı ğı sa yə sin də Na tə van döv rün mə də ni mü hi ti-
nin for ma laş ma sı na mü hüm tə sir gös tə rib. Onun Şu şa da təş kil 
et di yi “Məc li si-üns” ədə bi məc li si də Qa ra bağ da ədə biy yat və 
mə də niy yə tin in ki şa fın da apa rı cı rol oy na yıb. Şairə is te dad lı 
gənc lə ri də məc li sə də vət edib, on la rın ye tiş mə si nə öz töh fə si ni 
ve rib. 

Xal qın se və-se və “Xan qı zı” 
de yə mü ra ciət et di yi Na tə van 
ge niş is te da da sa hib bir şəx siy-
yət olub. Çox şa xə li ya ra dı cı lı ğı-
na nə zər sal dıq da onu şair lik lə 
ya na şı, rəs sam, tik mə us ta sı, 
xal ça çı si ma sın da da gö rü rük.

Bu gün lər də Xan qı zı nın Mil-
li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yin də 
qo ru nan əl iş lə ri və ona aid mə-
mu lat lar la ta nış lıq üçün mu ze-
yə yol lan dıq. Mu ze yin baş mü-
ha fi  zi, ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru 
Məh fu zə Zey na lo va bil dir di 
ki, mu zey də qo ru nan Xan 
qı zı na aid tik mə və əl iş lə-
ri onun in cə zöv qə, yük sək 
sə nət kar lıq qa bi liy yə ti nə 
ma lik ol ma sı na əya ni sü-
but dur. Na tə va nın 180 il lik 
yu bi le yi ilə əla qə dar, 2012-
ci il də mu ze yin ha zır la dı ğı 
buk let də şairə nin əl iş lə ri – 
tik mə və rəsm lə ri haq qın da 
mə lu mat lar ve ri lib. 190 il lik 
yu bi ley lə bağ lı isə mu zey 
no yabr ayın da “Şu şa İli” 
çər çi və sin də ge niş sər gi 
təq dim edə cək. Sər gi də 
məx su si Na tə van gu şə si 
zi ya rət çi lə rin ma ra ğı na sə bəb 
ola caq. 

“Gül dəftəri”
Da ha son ra Xur şid ba nu Na-

tə va nın əl iş lə ri nin, əş ya la rı nın 
qo run du ğu və təd qiq edil di yi 
Et noq ra fi  ya el mi fond şö bə si ilə 
ta nış ol duq. Bu ra da şö bə mü-
di ri, ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru, 
do sent Gül za də Ab du lo va bi zi 
Xan qı zı nın əş ya la rı ilə ta nış et-
di. Bil dir di ki, Na tə va na məx sus 
əş ya lar Azər bay can Mil li İn cə-
sə nət Mu ze yi ilə ya na şı Bər də 
Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yin-
də də qo ru nur. Gül za də xa nım 
2016-cı il də Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da 
El min İn ki şa fı Fon du nun “Şu şa 
qran tı” əsa sın da nəşr olun muş 
“Qa ra bağ ge yim lə ri” (müəl lif-
lər – Fə za yıl Və li yev və Gül za-
də Ab du lo va) ki tab-ka ta lo qu na 
mu ze yin eks po nat la rı sı ra sın-
dan Na tə va nın ge yim lə ri nin də 
da xil edil di yi ni diq qə tə çat dır dı. 

Ay rı-ay rı eks po nat lar haq qın-
da bil gi alı ram. 1886-cı ilə aid 
“Gül dəf tə ri” ad lı al bom diq qə-
ti mi cəlb edir. Al bom da Na tə-
va nın qra fi  ka üsu lun da çək di yi 
müx tə lif gül və tə biət mən zə rə-
lə ri ilə ya na şı, Ba kı nın gö rün tü-
sü, ev, kör pü və s. təs vir lə ri də 
yer alıb. Şairə nin al bo mun üz 
qa bı ğı na ipək sap lar və mun-
cuq lar la tik di yi nə ba ti təs vir lər 
onun bə dii zöv qü nün zən gin li yi-
nin da ha bir gös tə ri ci si dir.

Na tə va nın gü lə bə tin sap-
la tik di yi ya xa lıq, baş maq, öz 
döv rü üçün ye ni olan “xaç” tik-
mə üsu lu ilə bə zə di yi xur cun, 
qa zan tu tan onun bu sə nət sa-
hə sin də ki yük sək is te da dın dan 
so raq ve rir. Ta rix dən mə lum dur 
ki, hət ta məş hur fran sız ya zı-
çı sı Alek sandr Dü ma (ata) da 
Na tə va nın bu is te da dı na va leh 
olub. Şairə 1858-ci il də hə yat 
yol da şı Xa say Us mi yev lə 
bə ra bər Alek sandr Dü ma ilə 
Ba kı da gö rü şər kən baş qa 
hə diy yə lər lə ya na şı, ona 
öz əli lə tik di yi pul ki sə si ni 
də ve rib. Hə diy yə nin zə-
rifl  i yi nə və yük sək sə nət-
kar lıq la iş lən mə si nə hey ran 
qa lan Dü ma onu “ən gö zəl hə-
diy yə” ad lan dı rıb.

Bacarıqlı modelyer
Mu zey də ki ma te rial lar Xur-

şid ba nu Na tə va nı döv rü nün 
ba ca rıq lı mo del ye ri ki mi də bi-
zə ta nı dır. Fond da sax la nı lan 

Av ro pa sa ya ğı üs lub da köy nə yi 
şairə vax ti lə öz əl lə ri ilə ti kə rək 
əmi si qı zı Mü nəv vər xa nı ma 

hə diy yə edib miş. Əl bət tə ki, 
bu, Na tə va nın ye ga nə əl işi 
de yil. Ge yi min ti kiş tex no lo-
gi ya sı müəl li fi n us ta lı ğın dan, 
yük sək zöv qə ma lik ol ma sın-
dan xə bər ve rir. Bu na sü but 
ki mi Xan qı zı nın fo to şə kil lə ri ni 
nü mu nə çə kə bi lə rik. Be lə ki, 
şəx si ge yim lə ri və fo to şə kil lə-
rin dən onun yük sək zövq sa-
hi bi ol du ğu nə zə rə çar pır. Bu 
ara da Gül za də xa nım bil di rir 
ki,  Na tə va nın fo to la rı na 
diq qət edən də onun 
bə dən öl çü lə ri-
ni tam sez mək 

olur. Bu mə na da 
bə zi ge yim lər var 
ki, qo hum la rı bu əş ya-
la rı Na tə va nın özü nə məx sus 
ol du ğu nu id dia et sə lər də, biz 
onun ti ki liş üs lu bu və zöv qə gö-

rə Na tə van tə rə fi n dən ti kil di yi ni 
müəy yən edə bi li rik... Həm çi nin 
qeyd et mək la zım dır ki, mu zey-
də qo ru nan on lar la nim tə nə 
bi çim və ti kiş üsu lu na aid ma-
te rial lar içə ri sin də Na tə va na 
məx sus olan lar di gər nü mu nə-

lər dən fərq lə nir. Şairə-
nin rəs sam lıq qa bi liy-
yə ti bu əl iş lə rin də də 
özü nü gös tə rir. Xa ra 
par ça dan ti kil miş 
nim tə nə nin ya xa-
sı zan baq, qol la rı 
yel pa zə bi çim li-
dir. Nim tə nə nin 
as ta rı nın par-
ça nın yer li yi-
nin rən gi nə 
uy ğun se-

çil mə si ge yi min es te tik gö-
zəl li yi ni da ha da ar tı rır. Bu-
ra da sax la nı lan ar xa lıq lar da 
döv rü nə gö rə qey ri-adi bi çim 
üsu lu nun ol du ğu nu gö rü rük. 
Bu gö zəl qa bi liy yə ti ilə Xur-
şid ba nu Na tə van Azər bay-
can ge yim mə də niy yə ti nə 
ye ni lik lər gə ti rib.

Xal ça çı lıq sa hə sin də də 
özü nü sı na yan şairə Azər-
bay ca nın dün ya ya səs sa-

lan ənə nə vi el sə nə tin də 
par laq iz lər qo yub. Onun xal-

ça la rı nın bey nəl xalq sər gi lər də 
iş ti rak et mə si haq qın da da bə zi 
mə lu mat lar var. Mu zey də qo ru-
nan xur cun, qu ran qa bı, bə zək li 
baş maq, ya xa lıq, tən bə ki ki sə-
si, süf rə, məf rəş və s. şairə dən 
bi zə qa lan də yər li ya di gar lar-
dır. 

XIX so nu – XX əs rin əv və-
lin də öl kə miz də qa dın la rın üst 
ge yim nö vü he sab edi lən tu-
man mad di du ru mun dan ası lı 
ola raq müx tə lif növ par ça lar dan 
– qa no vuz, da ra yı, tir mə və s. 
ha zır la nır dı. Həm çi nin o dövr-
də bu ge yim nö vü üçün yaş 
fər qi də nə zə rə alı nır dı. Yaş lı 
qa dın lar tünd və bir rəng, gənc 
qız və gə lin lər isə rəng li, gül lü 
par ça lar dan ha zır la nan tu man-
la ra üs tün lük ve rir di. Şairə yə 

məx sus ənə nə vi qa-
dın ge yim nü mu nə si 

olan nim tə nə yun par-
ça dan ha zır la na raq XIX-

XX əsr lər Azər bay can qa dın-
la rı nın is ti fa də et di yi gün də lik 
ge yim nü mu nə si dir. Çəp kən də 
ol du ğu ki mi, nim tə nə nin də qol-
la rı nın və ətə yi nin kə na rı na gü-
lə bə tin və di gər tik mə li baf ta lar 
əla və edi lir di.

Eks po nat lar ara sın da baş maq 
mə mu la tı na isə iki növ də rast 
gə li rik. Bi ri ma hud, di gə ri isə bez 
par ça dan ha zır la nıb və üs tü mun-
cuq lar la bə zə di lib. Hə min dövr də 
baş ma ğın pən cə his sə si qa lın 
par ça dan (ma hud, məx mər) ol-
maq la bə ra bər, onun üzə ri ni gü lə-
bə tin tik mə ilə də bə zə yir di lər. 

Şairə nin fond da mü ha fi  zə 
olu nan yed di sax la ma va hi di 
ge yi mi var. Bu ge yim lər zər xa-
ra dan ti kil miş, boy nu və ya xa sı 
baf ta lı köy nək, məx mər dən ti kil-
miş və qol ağ zı gü lə bə tin tik mə 
üsu lu ilə bə zə dil miş nim tə nə, 
qaz par ça dan ti kil miş və ətə yi nə 
baf ta dan bə zək ve ril miş tu man, 
mun cuq tik mə üsu lu ilə bə zə dil-
miş baş maq və s. iba rət dir. 

Zər xa ra dan ti kil miş ar xa lıq bi-
çim üsu lu na və ti kiş tər zi nə gö rə 
mu ze yin na dir eks po nat la rın dan-
dır. Ar xa lıq, ey ni za man da ta ri xi 
əhə miy yə ti nə gö rə də xü su si lə 
çox qiy mət li dir. Üzə ri ma vi, qır-
mı zı, ya şıl rəng li ipək sap və gü-
lə bə tin lə nə ba ti təs vir li dir. Ətə yi 
isə büz mə li dir. Uzun lu ğu 49 sm, 
qo lu nun uzun lu ğu 53 sm-dir. 

Xan qı zı nın özü tik di yi xur cun 
da ma raq lı eks po nat lar sı ra sın-
da dır. Bu əl işi ta ri xi ənə nə lə ri-
mi zi özün də ya şa dan, yük sək 
bə dii-es te tik zöv qə ma lik nü mu-
nə lər dən dir. Keç miş də məişət-
də ər zaq da şın ma sı üçün ge niş 
is ti fa də edi lən xur cun qa ra ma-
hud par ça dan dır. Hər iki gö zün 
üz sət hin də müx tə lif rəng li yun 
sap lar la çər çi və içə ri sin də gül 
dəs tə si ti ki lib. Xur cu nun çi yin-

lik his sə si nə və içə ri si nə də 
ey ni rəng li sap lar la nə ba ti 

na xış sa lı nıb. Göz lə rin bi-
ri nin üzə rin də “1880”, 
di gə rin də isə ərəb əlif-
ba sı ilə “1303” hic ri ta-
ri xi həkk edi lib. As ta rı 
qa ra rəng li sə tin dən 

olan xur cu nun bü tün kə na-
rı bo yun ca qa ra rəng li ma hud 
üzə rin də müx tə lif rəng li ip lər lə 
yar paq təs vir lə ri sa lı nıb. Ümu-
miy yət lə, Xan qı zı xur cun üzə-
rin də iş lə mə lər lə gö zox şa yan 
kom po zi si ya ya ra dıb. 

Gül za də xa nım de yir ki, haq-
qın da söz aç dı ğı mız xur cun 
Na tə va nın nə və si Naidə Səid 
qı zı Məm mə do va tə rə fi n dən 
1988-ci il də mu ze yə hə diy yə 
edi lib. Di gər əş ya la rın bir his sə-
si şairə nin qo hum la rı və baş qa 
şəxs lər tə rə fi n dən müx tə lif il lər-
də mu ze yə təh vil ve ri lib. Dos tu-
xa nım Sə fə ro va nın 1974-cü il də 
mu ze yə təh vil ver di yi saat qa bı-
nı isə Na tə va nın qı zı Xan bi kə 
gör kəm li maarif xa di mi Mə həm-
məd Ta ğı Sid qi yə (1854-1903) 
hə diy yə edi lib miş. 

Na tə va nın döv rü mü zə gə lib 
çat mış əl iş lə ri və şəx si əş ya la rı 
onun in cə zövq və ma hir sə nət 
mə ha rə ti nin gös tə ri ci si dir. Bu 
də yər li eks po nat lar haq qın da 
ət rafl  ı mə lu mat ve rən Mil li Azər-
bay can Ta ri xi Mu ze yi nin əmək-
daş la rı na tə şək kü rü mü bil di ri-
rəm. 

Lalə Azəri

Xan  qızı  soraqlı  eksponatlar
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Natəvana məxsus nadir əl işləri və əşyalar qorunur

Şuşanın simaları

Əməkdar rəssam
Asif Azərelli vəfat edib

Əmək dar rəs sam, 
Azər bay can Rəs-
sam lıq Aka de-
mi ya sı nın do-
sen ti Asif Azə rel li 
sent yab rın 4-də, 
76 ya şın da və fat 
edib.

Asif Hü seyn oğ-
lu Rza yev (Asif 
Azə rel li) 19 iyul 
1946-cı il də Bər-
də ra yo nu nun 

Uğur bəy li kən din də ana dan olub.  1970-ci il də Əzim 
Əzim za də adı na Rəs sam lıq Mək tə bi ni, 1980-ci il də 
Tbi li si Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nı bi ti rib. 

Keç miş it ti faq və bey nəl xalq miq yas lı sər gi lə rin iş-
ti rak çı sı olub. 1976-cı il də Azər bay can Rəs sam lar 
İt ti fa qı nın mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. Rəs sa mın “Də-
də Qor qud”, “Qo ca qa ra bağ lı” və s. əsər lə ri xü su si lə 
məş hur dur. 

Al lah rəh mət elə sin.

Tərcüməçi-yazar Səyavuş 
Məmmədzadə dünyasını dəyişib

Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi, şair, 
tər cü mə çi Sə ya-
vuş Məm məd-
za də sent yab rın 
3-də, 85 ya şın da 
və fat edib.

Sə ya vuş Məm-
məd za də 2 okt-
yabr 1935-ci il də 
Ba kı da ana dan 
olub. BDU-nun 
Fi lo lo gi ya fa kül-
tə sin də ali təh sil 

alıb. Mosk va da M.Qor ki adı na Ədə biy yat İns ti tu tu nun 
bə dii tər cü mə böl mə si ni bi ti rib. 

“Mo lod yoj Azer bayd ja na” qə ze tin də mü tər cim, 
ədə bi iş çi, Azər bay can Döv lət Nəş riy ya tın da re dak-
tor, “Li te ra tur nı Azer bayd jan” jur na lın da ədə bi iş çi, 
tən qid və pub li sis ti ka şö bə si nin mü di ri iş lə yib. Azər-
bay can ədə biy ya tın dan rus di li nə, rus, bol qar, Uk-
ray na, Pol şa ədə biy ya tın dan Azər bay can di li nə tər-
cü mə lər edib. Po vest, he ka yə və şeir lər top lu la rı nın 
müəl li fi  dir. 

Al lah rəh mət elə sin.

so raq ve rir. Ta rix dən mə lum dur 
ki, hət ta məş hur fran sız ya zı-
çı sı Alek sandr Dü ma (ata) da 
Na tə va nın bu is te da dı na va leh 
olub. Şairə 1858-ci il də hə yat 
yol da şı Xa say Us mi yev lə 
bə ra bər Alek sandr Dü ma ilə 

kar lıq la iş lən mə si nə hey ran 
qa lan Dü ma onu “ən gö zəl hə-

çil mə si ge yi min es te tik gö-
zəl li yi ni da ha da ar tı rır. Bu-
ra da sax la nı lan ar xa lıq lar da 
döv rü nə gö rə qey ri-adi bi çim 
üsu lu nun ol du ğu nu gö rü rük. 
Bu gö zəl qa bi liy yə ti ilə Xur-
şid ba nu Na tə van Azər bay-

lan ənə nə vi el sə nə tin də 
par laq iz lər qo yub. Onun xal-

ça la rı nın bey nəl xalq sər gi lər də 

lər dən fərq lə nir. Şairə-
nin rəs sam lıq qa bi liy-
yə ti bu əl iş lə rin də də 
özü nü gös tə rir. Xa ra 
par ça dan ti kil miş 
nim tə nə nin ya xa-
sı zan baq, qol la rı 
yel pa zə bi çim li-
dir. Nim tə nə nin 
as ta rı nın par-
ça nın yer li yi-

mi zi özün də ya şa dan, yük sək 
bə dii-es te tik zöv qə ma lik nü mu-
nə lər dən dir. Keç miş də məişət-
də ər zaq da şın ma sı üçün ge niş 
is ti fa də edi lən xur cun qa ra ma-
hud par ça dan dır. Hər iki gö zün 
üz sət hin də müx tə lif rəng li yun 
sap lar la çər çi və içə ri sin də gül 
dəs tə si ti ki lib. Xur cu nun çi yin-

lik his sə si nə və içə ri si nə də 
ey ni rəng li sap lar la nə ba ti 

na xış sa lı nıb. Göz lə rin bi-
ri nin üzə rin də “1880”, 
di gə rin də isə ərəb əlif-

rin dən onun yük sək zövq sa-
hi bi ol du ğu nə zə rə çar pır. Bu 
ara da Gül za də xa nım bil di rir 
ki,  Na tə va nın fo to la rı na 
diq qət edən də onun 

bə zi ge yim lər var 
ki, qo hum la rı bu əş ya-
la rı Na tə va nın özü nə məx sus 
ol du ğu nu id dia et sə lər də, biz 
onun ti ki liş üs lu bu və zöv qə gö-

uy ğun se-

ça dan ha zır la na raq XIX-
XX əsr lər Azər bay can qa dın-

la rı nın is ti fa də et di yi gün də lik 
ge yim nü mu nə si dir. Çəp kən də 
ol du ğu ki mi, nim tə nə nin də qol-
la rı nın və ətə yi nin kə na rı na gü-
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10 sent yabr 1901 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Qu lam Mə şə di 
Ka zım oğ lu İs gən də rov (1901-1975)  Şa ma xı da do ğu lub. Ope ra 
və Ba let Teat rın da ça lı şıb.

10 sent yabr 1917 – Xalq ar tis ti Fi ru zə Məm məd qu lu qı zı Əli-
xa no va (1917 – 24.11.1994) Nax çı van MR Or du bad ra yo nun da 
do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da ça lı şıb, teat-
rın ilk akt ri sa la rın dan bi ri olub.

10 sent yabr 1931 – Xalq ar tis ti, ta nın mış vo kal ifa çı sı, akt yor 
Mo bil Sal man oğ lu Əh mə dov (1931 – 3.6.2006) Gən cə də do ğu-
lub. 40 ilə ya xın Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb, ta ma şa lar-
da əsas rol la rı ifa edib.

10 sent yabr 2015 – Əmək dar rəs sam Al tay Ağa səid oğ lu 
Səidov (1926 – 10.9.2015) və fat edib. Gənc Ta ma şa çı lar Teat-
rın da baş rəs sam iş lə yib.

11 sent yabr 1913 – Ki no re jis sor, ope ra tor, Xalq ar tis ti Mux tar 
Ba ba oğ lu Da da şov (1913 – 7.5.1998) ana dan olub. “Qa nun na-
mi nə”, “Ba kı da kü lək lər əsir” və s. fi lm lə rə qu ru luş ve rib. Sə nəd li 
və bə dii fi lm lə rin (“Ye ni ho ri zont”, “Ar şın mal alan”) ope ra to ru 
olub.

11 sent yabr 2001 – Xalq ar tis ti Məm məd Al lah ver di oğ lu Qu-
li yev (15.3.1914 – 2001) və fat edib. Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

12 sent yabr 1887 – Gör kəm li ya zı çı Yu sif Və zir Çə mən zə-
min li (1887 – 3.1.1943) Şu şa da do ğu lub. Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin İs tan bul da sə fi  ri olub, son ra mü ha ci rət də 
ya şa yıb, 1926-cı il də Azər bay ca na qa yı dıb. 1940-cı il də həbs 
olu nub, Ru si ya nın Nij ni-Nov qo rod vi la yə tin də həbs dü şər-
gə sin də və fat edib. “İki od ara sın da” (“Qan için də”) ta ri xi ro-
ma nı nın, “Qız lar bu la ğı”, “Bir ca va nın dəf tə ri” və s. əsər lə rin 
müəl li fi  dir.

12 sent yabr 1921 – Şair, dra ma turq Nov ruz Gən cə li (Nov ruz 
İs ma yıl oğ lu Sa dı qov; 1921 – 19.10.1995) ana dan olub. C.Bаy-
ro nun şeir lə ri ni, B.Brех tin “Kurаj аnа və onun uşаqlа rı” pye si ni 
Azər bay can di li nə çe vi rib.

12 sent yabr 1960 – Əmək dar ar tist Sü ley man Mə şə di İs ma-
yıl oğ lu Ta ğı za də (13.4.1909 – 1960) və fat edib. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib.  

12 sent yabr 2001 – Ya zı çı, tər cü mə çi Ma naf Fə rəc oğ lu Sü-
ley ma nov (3.3.1912 – 2001) və fat edib.  Köh nə Ba kı haq qın da 
“Eşit dik lə rim, oxu duq la rım və gör dük lə rim” ad lı ta ri xi-en sik lo pe-
dik ki ta bın, “Dal ğa lar qoy nun da”, “Fır tı na”, “Zir və lər”, “Ye rin sir ri” 
və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

12 sent yabr 2004 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Tu ran Ca vid 
(Tu ran Hü seyn Ca vid qı zı Ra si za də; 2.10.1923 – 2004) və fat 
edib. C.Cab bar lı adı na Döv lət Teatr Mu ze yi nin, H.Ca vi din Ba kı-
da kı ev-mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

12 sent yabr 2008 – Ba kı da da hi öz bək şairi Əli şir Nə vainin 
abi də si nin açı lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim də Azər bay can və Öz bə kis-
tan pre zi dent lə ri İl ham Əli yev və İs lam Kə ri mov iş ti rak edib lər.

13 sent yabr 1893 – Əmək dar ar tist, ope ra mü ğən ni si Əli Əb-
dül oğ lu Zü la lov (1893-1963) Şu şa da ana dan olub.

13 sent yabr 1933 – Gör kəm li bəs tə kar, Azər bay ca nın və 
SS Rİ-nin Xalq ar tis ti, aka de mik, Döv lət mü ka fa tı laureatı Arif 
Ca han gir oğ lu Mə li kov (1933 – 9.5.2019) Ba kı da do ğu lub. 
“Mə həb bət əf sa nə si” ba le ti, “Dal ğa lar” ope ret ta sı, “Fü zu li”, 
“Və tən”, “Me ta mor foz lar” sim fo nik poema la rı, 8 sim fo ni ya və s. 
əsər lə rin müəl li fi  dir. Film lə rə (“Sehr li xa lat”, “Axı rın cı aşı rım”), 
ta ma şa la ra mu si qi ya zıb. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes-
so ru olub.

13 sent yabr 1969 – Xalq rəs sa mı İs ma yıl Hü seyn oğ lu Axun-
dov (15.4.1907 – 1969) və fat edib. Azər bay can Rəs sam lar İt ti-
fa qı nın ilk səd ri olub.

Dün ya
10 sent yabr 1839 – Ame ri ka fi  lo so fu, praq ma tizm və se mioti-

ka nın ba ni lə rin dən bi ri Çarlz San ders Pirs (Char les San ders 
Peir ce; 1839-1914) ana dan olub.

10 sent yabr 1872 – Rus ya zı çı sı, et noq raf, səy yah, Uzaq 
Şər qin təd qi qat çı sı Vla di mir Ar sen yev (1872-1930) ana dan 
olub. Əsər lə ri: “Der su Uza la”, “Tay qa nın or ta sın da” və s.

10 sent yabr 1912 – Məş hur Da ni mar ka ka ri ka tu ra çı sı Her luf 
Bidst rup (Her luf Bidst rup; 1912-1988) ana dan olub.

10 sent yabr 1914 – Ame ri ka ki no re jis so ru Ro bert Uayz (Ro-
bert Wi se; 1914-2005) ana dan olub. İki də fə “Os kar” laureatı dır: 
“Vest sayd əh va la tı”, “Mu si qi səs lə ri”.

10 sent yabr 1934 – Türk mən şə li (Krım ta ta rı) Uk ray na bəs-
tə ka rı Alem dar Ka ra ma nov (1934-2007) ana dan olub. Əsər lə ri: 
“Ay də ni zi” sim fo ni ya sı, “Mə həb bət dən güc lü” ba le ti və s.

11 sent yabr 1862 – Ame ri ka ya zı çı sı, no vel la jan rı nın us ta-
sı O` Hen ri (Wil liam Syd ney Por ter; 1862-1910) ana dan olub. 
Əsər lə ri: “Dörd mil yon”, “Ya nan lam pa”, “Ta le yin yol la rı” he ka-
yə lər top lu su, “Kral lar və kə ləm” ro ma nı və s.

11 sent yabr 1865 – Lat vi ya şairi və dra ma tur qu Yan Ray nis 
(əsl so ya dı Pliek şans; 1865-1929) ana dan olub. Ki tab la rı: “Tu-
fan sə pi ni”, “Son və baş lan ğıc”, “Evə”.

11 sent yabr 1894 – Uk ray na ki no re jis so ru, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Alek sandr Dov jen ko (1894-1956) ana dan olub. Film lə ri: “Ar se-
nal”, “Tor paq”, “Aeroq rad” və s.

11 sent yabr 1885 – İn gi lis ya zı çı sı Da vid Her bert Lourens 
(Da vid Her bert Law ren ce; 1885-1930) ana dan olub. Psi xo lo ji 
ro man la rı ilə məş hur la şıb: “Göy qur şa ğı”, “Vur ğun qa dın lar”, “İt-
kin qız”, “Le di Çat ter le yin mə şu qu”.

11 sent yabr 1903 – Al man fi  lo so fu və mu si qi şü na sı Teodor 
Ador no (Theodor Lud wig Wieseng rund-Ador no; 1903-1969) 
ana dan olub.

11 sent yabr 1914 – Gör kəm li türk maarif çi si, mü tə fək kir İs-
ma yıl Qas pı ra lı (Gasp rins ki; 8.3.1851 – 1914) və fat edib. Türk 
dün ya sı nın maarifl  ən mə sin də rol oy na mış “Tər cü man” qə ze ti-
nin na şi ri olub.

11 sent yabr 1937 – Ru si ya mü ğən ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti İosif 
Da vı do viç Kob zon (1937-2018) ana dan olub.

12 sent yabr 1921 – Pol yak sa ti rik ya zı çı sı Sta nis lav Lem 
(Sta nis law Lem; 1921-2006) ana dan olub. Əsər lə ri: “Sol ya ris”, 
“Sə ma nın sə si”, “Yer də sülh”, “Al de ba ran dan mü da xi lə” və s.

13 sent yabr 1874 – Avst ri ya bəs tə ka rı Ar nold Şön berq (Ar-
nold Franz Wal ter Sc hoen berg; 1874-1951) ana dan olub. Mu si-
qi də eksp res sioniz min nü ma yən də si, “Moisey və Aaron” ope ra-
sı, “İn ti zar” mo nod ra mı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

13 sent yabr 1894 – İn gi lis ya zı çı sı və dra ma tur qu Con Boyn-
ton Prist li (John Boyn ton Priest ley; 1894-1984) ana dan olub. 
Əsər lə ri: “Meh ri ban dost lar”, “Mə lək kü çə si”, “Cən nət gu şə si” 
(pyes lər), “Qret li də qa ran lıq” (ro man) və s.

13 sent yabr 1905 – Fran sız əsil li Ame ri ka akt ri sa sı, “Os-
kar” laureatı Klo det Kol ber (Claudet te Col bert – Lily Claudet te 
Chauc hoin; 1905-1996) ana dan olub.

13 sent yabr 1924 – Fran sa bəs tə ka rı Mo ris Jarr (Mauri ce Jar re; 
1924-2009) ana dan olub. 100-dən çox fi l mə mu si qi ya zıb, 3 də fə 
“Os kar” mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Hazırladı: Vüqar Orxan

10-13 sentyabrXatirə təqvimi

Ki no xa ri ci gö zəl li yi se çir, is te da dı isə 
se vir, məş hur laş dı rır. Məhz bu mə-
na da ki no se vər lə rin se vim li si ol maq 
hər akt yo ra nə sib ol mur. Ma raq lı ki no 

ob raz la rı ilə çox say lı ta ma şa çı audi to-
ri ya sı nın rəğ bə ti ni qa za nan Əmək dar 
ar tist Fü zu li Hü sey no vun bu gün 60 ya şı 
ta mam olur. Für sət dən is ti fa də edib ki no 
ic ti maiy yə ti nin daim diq qə tin də olan akt-
yo ru mu za təb rik lə ri mi zi çat dır dıq, yu bil-
ya rın bə ləd çi li yi ilə ki no fəaliy yə ti ni iz lə dik. 

– Yu bi ley ya şı nız dü şər li, uğur lu ol sun. 
– Çox sağ olun.

– Ümu miy yət lə, 60 yaş in sa na han sı me-
sa jı ötü rür?
– Qo ca lıq dan xə bər ve rir (gü lür). 50 ya şım 

olan da özü mü hə min yaş da hiss et mir dim. 
Am ma 60 ya şa ça tan da hiss et dim ki, 50-
ni öt mü şəm və ar tıq qo ca lıq ya xın la şır. Hər 
bir hal da ta le yi mi zi, alın ya zı mı zı ya şa yı rıq, 
ömür yo lu mu zu ke çi rik. Bu da gö zəl dir. 

– Do ğum gü nü nü zü kim lər lə qeyd edə-
cək si niz, doğ ma lar la, yox sa dost lar la?
– 55 ya şı mı dost la rı mın tə ki di ilə da ha ge-

niş qeyd et dim. Am ma də vət edə bil mə di yi-
mə gö rə bir çox la rı mən dən in ci di. Bu na gö rə 
də bu də fə do ğum gü nü mü dəb də bə li ke çirt-
mə yə cəm. Ge dib doğ ma la rım la, anam la, 
ba cı-qar da şım la gö rü şə cəm. Son ra da dost-
la rım la yı ğı şıb yün gül va rı qeyd edə cə yik. 

– Ye ri gəl miş kən, ailə niz haq qın da bir qə-
dər mə lu mat əl də edək... 
– Atam İs mət ki şi uzun il lər sü rü cü iş lə yib. 

Ha lal zəh mə ti ilə ailə mi zi do lan dı rıb. Ailə-
də 5 uşa ğıq – 2 ba cı, 3 qar daş. Anam Mi-
na xa nım ev dar qa dın dır. Şü kür lər ol sun ki, 
bu il 89 ya şı ta mam ol du. Xoş bəxt in sa nam 
ki, 60 ya şım da ana mı qu caq la ya, ya nın da 
otu ra bil dim. Bun dan gö zəl nə ola bi lər ki, 
adam özü nü uşaq ki mi hiss edir (gü lür). 
Atam qar şı mı za heç vaxt şərt qoy ma yıb. 
Hə mi şə ali təh sil li ol ma ğı mı zı is tə yib.  

– Ailə də siz dən baş qa sə nə tə üz tu tan ol-
du mu?
– Ki çik ba cım İn cə sə nət İns ti tu tu nun Mə-

də ni-maarif şö bə si nin Küt lə vi ta ma şa lar re-
jis sor lu ğu fa kül tə si ni bi ti rib.

– Ata nız pe şə se çi mi ni zə ma ne ol ma dı ki?
– Yox. Am ma bir də fə fi k ri ni do la yı sı ilə 

bil dir di. “Yad qı zı” ta ma şa sın da kı ro lu mu 
(Məz hər) iz lə miş di və mə nə be lə gəl di ki, 
bə yən miş di. Am ma ye nə də sö zü bu ol du 
ki, “Sən də özü nə fər li bir pe şə tap ma dın. 
Ac qa la caq san, pul qa za na bil mə yə cək-
sən”. Ki şi düz de yir miş (gü lüm sə yir).

– Sə nət təc rü bə niz və fak tu ra nız ki no-
ya uy ğun dur. Ki no da az çə kil mə yi niz isə 
təəc cüb və təəs süf do ğu rur... 
– 1980-ci il də ins ti tu ta qə bul olun du ğum 

vaxt dan eti ba rən “Azər bay can fi lm” Ki nos-
tu di ya sın da is teh sal olu nan ək sər fi lm lə rə 
də vət al mı şam. Am ma nə dən sə çə kil mə mi-
şəm. Son ra lar dərk et dim ki, hər re jis so run 
öz ko man da sı var və fi lm lə ri nə ey ni akt yor-
la rı də vət edir lər. Ye ni akt yor az gö tü rür dü-
lər. Mə sə lən, “Ötən ilin son ge cə si” fi l min də 
Rüs təm ro lu na çə kil mək üçün də vət al dım, 
am ma bu ro la Ka mil Zöh ra bov çə kil di. Bir 
müd dət son ra Gül bə niz Əzim za də dən çə-
kil mə mə yi min sə bə bi ni so ru şan da o, ailə 
üzv lə ri nə ox şar lı ğım ol ma dı ğı nı bil dir di. Tə-
bii ki, bu ca vab mə ni qa ne et mə di...

– Bu fi lm də alın ma sa da, “Mü qəd dəs oda 
ya na ram” psi xo lo ji dra mın da Gül bə niz 
xa nım la bir lik də ça lış dı nız...
– Sse na ri müəl li fi  Ha fi z Fə tul la yev olan 

fi lm spon sor he sa bı na çə ki lir di. Bil gəh də 
çə ki liş pro se si Gül bə niz xa nı mın iş ti ra kı ilə 
baş la dı. Am ma bi zim lə da ha çox Ha fi z müəl-
lim iş lə yir di. O, Zəh ra ro lu na əv vəl cə tür ki yə li 
akt ri sa Ay dan Şe ne ri də vət et mək is tə yir di, 
am ma nə dən sə alın ma dı. Tə rəf-mü qa bi li-
mi Hə mi də Ömə ro va can lan dır dı. Çə ki liş lər 
za ma nı “Təh mi nə” fi l mi nə də vət al dım. Emin 
Sa bi toğ lu nə üçün sə çə ki liş mey dan ça sı na 
gəl miş di. Fa si lə za ma nı çay içir dik. Mən dən 
so ruş du ki, ra zı san sa Ra sim Oca qo va de-
yim. Mən də ra zı lı ğı mı bil dir dim...

– İri həcm li ek ran ob raz la rı nız var kən da-
ha çox Spar tak ro lu na gö rə ta nın ma ğı nız 
si zi qı cıq lan dır mır ki?
–  “Təh mi nə” fi l min də baş ro la də vət al-

mış dım. Müəy yən sə bəb lər dən alın ma dı. 
Ra sim müəl lim son ra be lə qə ra ra gə lib ki, 
mə ni Spar tak ro lu na sı naq ol ma dan çək sin. 
Onun la iş lə mək çox ma raq lı idi. Çün ki işi nin 
us ta sı idi və fi  kir lə ri ni də qiq çat dı rır, sö zü nü 
bir ba şa de yir di. Mə nə be lə gə lir ki, Spar tak 
ro lu na kim çə kil səy di, be lə məş hur ola caq-
dı. Çün ki Spar tak bir ne çə epi zod da gö rün-
sə də, öz döv rü nün se çi lən, is tə di yi hər şe yi 
əl də edən in san dır. Bu na gö rə də gənc lər 
onu da ha çox yad da sax la dı. Tə bii ki, ki çik 
həcm li rol la yad da qal maq is tə məz dim. Am-
ma ye nə də in ci mi rəm, çün ki hər akt yo run 
bir-iki məş hur ro lu olur və iz lə yi ci lər də hə-
min rol la ra gö rə onu ta nı yır lar, se vir lər.  

– Teatr akt yo ru ka me ra qar şı sı na ke çən-
də özü nü ne cə hiss edir?
– İm ta han qar şı sın da olan tə lə bə ki mi 

(gü lür). Çox az hal lar da ki no akt yo ru nun ro-
lu səh nə də uğur lu alı nır. Teatr akt yor la rı nın 
isə ki no da uğu ru çox olur. Həm də ki no kol-
lek tiv əmə yin məh su lu dur. Ro lun uğu ru tək 
akt yor dan ası lı ol mur. Bu ra da re jis so run, 
ope ra to run və di gər lə ri nin də bö yük əmə-
yi var. Həm çi nin ro lun uğur lu alın ma sın da 
müx tə lif plan lı çə ki liş lə rin və mon ta jın da ro-
lu bö yük dür.  

– Han sı re jis sor la iş lə mək si zə sti mul ve-
rir di? 
– Gör kəm li ki no re jis sor To fi q Ta ğı za də 

ma raq lı in san idi. Özü nə məx sus iza het mə 
me to du var dı. “O dün ya dan sa lam” fi l min də 
Cə lil Məm məd qu lu za də ob ra zı yox idi. To fi q 
müəl lim mə ni Kefl  i İs gən dər ro lu na çək mək 
is tə yir di. Kol lek tiv də is tə yir di ki, o ro lu mən 
oy na yım. Am ma elə ol du ki, Yıl maz Du ru 
hə min ro la təs diq lən di. Be lə olan hal da To-
fi q müəl lim Mir zə Cə li lin öz qəh rə man la rı ilə 
gö rüş mə si tim sa lın da Cə lil Məm məd qu luz də 
ob ra zı nı sse na ri yə əla və et di və mə ni çək di. 

Ra miz Hə sə noğ lu mə ni han sı ro la də vət 
edib sə, ha mı sı na get mi şəm. Çün ki o, tə lə bə 
ikən ta ma şa la rı mı zın məşq lə ri nə ba xan, mə-
ni ilk də fə te le vi zi ya ya də vət edən, ma raq-
la nan ilk re jis sor dur. 1984-cü il də “Mü fət tiş” 
dip lom ta ma şa mız da Xles ta ko vu oy na yır dım. 
Ra miz müəl lim gə lib ta ma şa ya bax dı və mə-
ni “Qa pa lı or bit” ta ma şa sı na də vət et di. Bu, 
mə nim te le vi zi ya da ilk bö yük işim ol du. Hə-
min te le ta ma şa dan son ra in san lar mə ni ar tıq 
ta nı yır dı lar, şə hə rə çı xan da ya xın la şır dı lar. 
Bun lar əv vəl cə mə nə qə ri bə gə lir di. Son ra 
ya vaş-ya vaş an la dım ki, özün dən ra zı lıq in-
sa nı bi ti rir. Bu na gö rə də bu ki mi xü su siy yət-
lə ri özüm dən uzaq laş dır dım. Ra miz müəl-
lim lə be lə baş la dıq. Qu ru luş ver di yi “Ca vid 
öm rü” ta ri xi-bioq ra fi k fi l min də Sə ya vuş ro lu 
da mə nim üçün ma raq lı iş ol du. 

– Lüt fi  Məm məd bə yo vun qu ru luş ver di yi 
te le vi zi ya ta ma şa la rı da si zi çox məş hur-
laş dır dı...  
– Lüt fi  müəl lim klas sik teatr mək tə bi nə 

məx sus sə nət kar la rı mız dan idi. O, mə nim 
müəl li mim ol ma yıb, rəh bər lik et di yi dər nə yə 
də get mə mi şəm. Sə nə tin bü tün in cə lik lə ri-
nə bə ləd idi. Ha mı mız ona müəl lim de yir dik. 
1994-cü il də teatr dan ay rıl mış dım. Hə min 
vaxt lar da o, bir ne çə ta ma şa çək miş di. Biz 

gö rü şən də de di ki, sə ni nə qə dər ax tar dım, 
heyf, ta pa bil mə dim. Xət ri mi çox is tə yir di. 
Ara da za ra fat la rı mız da olur du. İz lə yi ci lər 
“Yad qı zı” ta ma şa sı nı çox sev miş di. Hət ta 
Şə ki də bir nə fər mə nə ya xın la şıb de di ki, 
“100 qram ara ğa gö rə adam hey lə bir ar va-
dı bo şa yar?” (gü lür). 

– El xan dan baş qa ki no rol la rı nı zın ha mı-
sı nı özü nüz səs lən dir mi si niz... 
– “Bə yin oğur lan ma sı” fi l mi ni To fi q İs-

ma yı lov çə kir di. Sse na ri mü ğən ni Sər xan 
Sər xan üçün ya zıl mış dı. Hə min vaxt ki-
nos tu di ya nın rəh bər li yi də yi şil di, fi lm To fi q 
müəl lim dən alı nıb gənc ki ne ma toq raf çı la ra 
ve ril di. Sse na ri ge cə ya zı lır dı, sə hər çə ki-
lir di. El xan ro lu na mə ni Cey hun Mir zə yev 
də vət et di. De dim mə ni sı naq çə ki liş lə ri nə 
çox ça ğı rıb lar, am ma çək mə yib lər. De di sı-
naq çə ki liş lə ri nə get, şə kil lə ri ni özüm gö tü-
rə cəm, sə ni müt ləq çə kə cəm. İki gün dən 
son ra onun la gö rüş düm. De di ki, sən çə ki-
lə cək sən. Mən də se vin dim. De dim, şü kür-
lər ol sun, nə ha yət, kim sə sö zü nün üs tün də 
dur du. Bu, əs lin də, baş rol ol ma lı idi, am ma 
sse na ri hər gün də yi şir di. Ye nə də se vi ni-
rəm ki, öl kə nin ta nın mış akt yor la rı ilə bir lik-
də bu fi lm də çə kil dim. Or du ya ça ğı rıl dı ğım 
üçün ro lu mu Ra sim Ba la yev səs lən dir di. Bu 
da mə nim üçün fəxr dir.

– Dubl yaj la məş ğul ol mu su nuz mu?
– Dubl yaj la ilk vaxt lar ma raq lan dım və bu 

sə nə ti Hə sən Əb luc dan öy rən dim. Onun la 
çox doğ ma mü na si bə ti miz var dı. Ki nos tu di-
ya nın nəz din də fəaliy yət gös tə rən dubl yaj 
stu di ya sı nın akt yor la rı səs sə nə ti nə ol duq-
ca də qiq lik lə ya na şır, in cə lik lə ri də rin dən 
bi lir di lər. Nə sualım olur du sa Hə sən Əb lu-
ca mü ra ciət edir dim. O da kö mə yi ni əsir-
gə mir di. Ki nos tu di ya da Dubl yaj şö bə si nin 
fəaliy yə ti da yan dı rıl dıq dan son ra “Li der” te-
le vi zi ya sı na də vət al dım və ora da bir ne çə 
fi l mi dubl yaj et dim. Ki nos tu di ya nın dubl yaj 
stu di ya sın da kı eff  ek ti ver mə di yi nə gö rə te-
le vi zi ya dan ay rıl dım.

– Fü zu li Hü sey nov ki no ya nə ve rib?
– Ki no ya nə sə ver mək üçün gə rək sə nin 

üçün sse na ri ya zıl sın. Ümu miy yət lə, “sə ni 
müt ləq çə kə cəm” de yən re jis sor lar la iş lə-
mə yi çox se vi rəm. Çün ki o, çə kə cə yi akt-
yor dan nə ala ca ğı nı bi lir və po ten sialı nı üzə 
çı xart ma ğa ha zır olur.  

– “Ki no cid di pe şə dir, onun la za ra fat et-
mək ol maz” fi k ri nə mü na si bə ti niz ne cə-
dir?  
– Ki no da, teatr da cid di pe şə dir. Zər gər 

də qiq li yi tə ləb edir. Mə nə işin cid di li yi ni öy-
rə dən us tad pe da qoq Nə sir Sa dıq za də 
olub. İns ti tut da o, bi zə iki il sə nət dər si ke-
çib. Bu gün də sə nət müəl li mim dən öy rən-
di yim va cib de tal la rı unut mu ram.

– İn san həm də ar zu lar la ya şa yır. Plan la-
rı nı zı bil mək is tə yər dik.  
– Hə ya tım da və sə nə tim də heç vaxt plan 

qur mu ram. Hər də qi qə nin bir hök mü var. 
Am ma ma raq lı tək lif gəl sə, iş gü zar, pe şə kar 
in san lar la iş lə mə yə ha zı ram.

Şəhla Əmirli
kinoşünas

“Səni mütləq çəkəcəyəm” deyən rejissorlarla 
işləməyi sevirəm”

Füzuli Hüseynov: “Mənə elə gəlir ki, Spartak roluna kim çəkilsəydi, məşhur olacaqdı...”

Qala-şəhərimizin ibadətgahları 
haqqında 12 dildə videoçarx

Azər bay can Döv lət Tər cü mə Mər kə zi 
tə rə fin dən mə də niy yət pay tax tı mı zın 
ta ri xin dən, zi ya rət gah və di ni abi-
də lə rin dən bəhs edən “Qə dim Şu şa 
iba dət gah la rı” ad lı sə nəd li vi deoçarx 
ha zır la nıb.

Tər cü mə Mər kə zin dən bil di ri lib ki, bey-
nəl xalq in ter net mə ka nın da Azər bay can, 
in gi lis, rus, is pan, fran sız, al man, türk, 
çex, gür cü, fars, ərəb və Uk  ray na dil lə rin-
də ya yın la nan vi deoçarx xa ri ci öl kə lə rin 
Azər bay can da akk re di tə olun muş sə fi r lik 
və nü ma yən də lik lə ri nə, elə cə də dün ya-
nın nü fuz lu küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri-
nə gön də ri lib.

Süni intellekt də fi lm yaradır…

Al man eks pe ri men ta tor 
Fa bian Ştel zer sü ni in tel-
lekt dən is ti fa də edə rək film 
ha zır la yır. Müəl lif gə lə cək 

“Duz” ad lı fil min dən bir səh nə ni 
təq dim edib.

Müəl li fi n söz lə ri nə gö rə, fi lm ta-
ma mi lə ney ron şə bə kə lər dəs ti ilə 
ər sə yə gə ti ri lə cək. Bu şə bə kə lər 
sa yə sin də gö rün tü və per so naj la rın 
səs lə ri, elə cə də xü su si eff  ekt lər ya-
ra dı la caq.

F.Ştel zer ki no sa hə sin də ye ni lik çi ol maq 
niy yə tin də dir və sü ni in tel lek tin onun sse na-
ri si üz rə tam met raj lı fi lm ya ra da bi lə cə yi nə 
ina nır.

Eks pe ri men ta to run ya ra da ca ğı “Duz” la-
yi hə si kos mo navt la rın qə ri bə lik lər lə zən gin 

olan sər gü zəşt lə ri nə həsr olu na caq. Fil min 
da va mı isə iz lə yi ci lə rin öz lə rin dən ası lı-
dır. Müəl li fi n ta pın tı sı na gö rə, ta ma şa çı lar 
ide ya dan il ham la na raq ney ron şə bə kə lər 
üçün mətn tə li mat la rı nı öz lə ri tər tib edə-
cək lər.
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MƏDƏNİYYƏT

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

404 il əv vəl...
10 sent yabr 1618-ci il də Sə fə vi və Os man lı döv lət lə ri ara sın da 

növ bə ti mü ha ri bə nin (1616-1618) nə ti cə lə ri nə dair Mə rənd sülh sa-
zi şi im za la nıb. Sə fə vi döv lə ti XVI əs rin so nun da Os man lı ilə mü ha ri-
bə də (1578-1590) itir di yi tor paq la rın bö yük his sə si ni ge ri al dı. La kin 
bir müd dət son ra (1625) tə rəf ər ara sın da ye ni mü ha ri bə baş lan dı.

299 il əv vəl...
12 sent yabr 1723-cü il də çar Ru si ya sı ilə Sə fə vi döv lə ti ara sın da 

Pe ter burq mü qa vi lə si im za la nıb. Mü qa vi lə yə əsa sən, Azər bay ca nın 
Xə zər ya nı əra zi lə ri (Dər bənd dən Ən zə li yə dək) Ru si ya nın nə za rə ti-
nə ve ri lib. Hə min dövr də Os man lı ilə mü ha ri bə apa ran Sə fə vi döv lə ti 
üçün bu sa ziş tak ti ki sə ciy yə da şı yır dı. La kin Ru si ya ona um du ğu dəs-
tə yi ver mə di, ək si nə, 1724-cü il də Os man lı ilə də mü qa vi lə bağ la dı. 
Sə fə vi döv lə ti Ru si ya nın nə za rə ti nə ver di yi tor paq la rı 1732-1735-ci 
il lər də ge ri qay ta ra bil di. 

227 il əv vəl...
11 sent yabr 1795-ci il də Tif is ya xın lı ğın da gür cü ça rı II İrak li nin 

qo şun la rı ilə İran şa hı Ağa Mə həm məd Qa ca rın qo şun la rı ara sın da 
dö yüş olub. Qa ca rın qo şun la rı gür cü lə ri məğ lub edə rək Tif i si ələ 
ke çi rib. Bir il son ra II İrak li Ru si ya im pe ri ya sı ilə mü qa vi lə bağ la dı və 
Kart li-Ka xe ti ya çar lı ğı Ru si ya nın hi ma yə si nə keç di. 

221 il əv vəl...
12 sent yabr 1801-ci il də çar I Alek sandr Şər qi Gür cüs ta nın Ru si-

ya ya bir ləş di ril mə si haq qın da ma ni fest im za la yıb. Ma ni fes tə əsa sən, 
Azər bay ca nın ta ri xi tor paq la rı olan Şəm səd dil, Bor ça lı əra zi lə ri də 
Ru si ya nın tər ki bi nə qa tıl dı.

80 il əv vəl...
9 sent yabr 1942-ci il də SS Rİ Döv lət Mü da fiə Ko mi tə si nin (sədr 

İosif Sta lin) qə ra rı ilə Azər bay can SSR əra zi sin də hər bi və ziy yət 
elan edi lib. Bu vaxt Al ma ni ya qo şun la rı Qaf qaz dağ la rın da idi və 
Ba kı üzə ri nə ha va reyd lə ri hə ya ta ke çi ri lir di.

74 il əv vəl...
9 sent yabr 1948-ci il də Ko re ya Xalq De mok ra tik Res pub li ka sı 

ya ra nıb. İkin ci dün ya mü ha ri bə sin dən son ra Ya po ni ya nın iş ğa lın-
dan azad edi lən Ko re ya ya rı ma da sı SS Rİ və ABŞ-ın (38-ci pa ra lel 
üz rə) nə za rə ti nə keç miş di. Şi ma li Ko re ya da elan edi lən so sialist tə-
ma yül lü döv lə tin baş çı sı Kim İr Sen ol du.

70 il əv vəl...
11 sent yabr 1952-ci il də Qər bi Al ma ni ya (AFR) Kans le ri Kon rad Ade-

nauer və İs rai lin Baş na zi ri Ben Qu rion ba rı şıq sa zi şi im za la yıb lar. Sa zi-
şə əsa sən, Al ma ni ya fa şist ida rə çi li yi döv rün də yə hu di lə rə qar şı hə ya ta 
ke çi ril miş soy qı rı mı na (Ho lo kost) gö rə İs rail döv lə ti nə 293 mil yon dol lar 
təz mi nat ödə mə li idi.

49 il əv vəl...
11 sent yabr 1973-

cü il də Çi li də hər bi 
çev ri liş baş ve rib. Ge-
ne ral Auqus to Pi no çe-
tin baş çı lıq et di yi hər bi 
xun ta Pre zi dent Sal-
va dor Al yen de ni qət lə 
ye ti rib. Çi li də Pi no çet 
re ji mi 1989-cu ilə dək 
sür dü. Hə min il də Pi-
no çet azad seç ki lə rə 
şə rait ya ra da raq ha ki-
miy yət dən get di.

42 il əv vəl...
12 sent yabr 1980-ci il də Tür ki yə də döv lət çev ri li şi baş ve rib, ge ne-

ral Kə nan Ev re nin baş çı lıq et di yi hərb çi lər ha ki miy yə ti ələ alıb lar. Döv lət 
çev ri li şi nin sə bəb lə ri so sial-iq ti sa di böh ran, si ya si qüv və lə rin, xü su si lə 
də sol-sağ qar şı dur ma sı nın öl kə ni və tən daş mü ha ri bə si as ta na sı na 
gə tir mə si idi. Çev ri liş dən son ra öl kə də bü tün par ti ya la rın, müs tə qil me-
dianın fəaliy yə ti da yan dı rıl dı. 1982-ci il də re fe ren dum yo lu ilə öl kə nin 
ye ni Ana Ya sa sı qə bul edil di, Kə nan Ev ren pre zi dent se çil di. ABŞ-da 
Dün ya Ban kın da ça lı şan Tur qut Özal isə baş na zir li yə də vət olun du.

31 il əv vəl...
9 sent yabr 1991-ci il də er mə ni si lah lı dəs tə lə ri nin Ağ dam-Xo ca-

vənd av to bu su nu atə şə tut ma sı nə ti cə sin də 5 nə fər qət lə ye ti ri lib. 
Ey ni gün də Ağ dam-Qa ra dağ lı av to bu su gül lə ba ran edil miş, 8 azər-
bay can lı hə lak ol muş du.

21 il əv vəl...
11 sent yabr 2001-ci 

il də ABŞ-da dəh şət li 
ter ror akt la rı baş ve rib. 
Ter ror çu ka mi kad ze lər 
tə rə fin dən qa çı rıl mış 
sər ni şin təy ya rə lə ri nin 
iki si Nyu-York da Dün-
ya Ti ca rət Təş ki la tı nın 
qo şa qül lə lə ri nə, bi ri 
isə Va şinq ton da Pen-
ta qo nun (ABŞ Mü da fiə 
Na zir li yi) bi na sı na çır-
pı lıb. 3 mi nə ya xın in sa nın hə ya tı na son qo yan ter ro ra gö rə mə su-
liy yət Üsa mə bin La de nin “Əl-Qay da” təş ki la tı nın üzə ri nə qo yu lub.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Xəbərverdiyimizkimi,
sentyabrın1-dən4-dək
“TürkDünyasınınMədə-
niyyətPaytaxtı”Bursada

keçirilənIII“Baramadanipə-
yə”beynəlxalqfestivalında
Azərbaycanınipəkçiliksənəti
dətəqdimedilib.

Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy-
yə si nin təş kil et di yi fes ti val da 
Ni za mi Gən cə vi Vəq fi nin tə şəb-
bü sü, Ba kı Yu nus Əm rə İns ti-
tu tu nun dəs tə yi və “Azə ri pək” 
MMC-nin tə rəf daş lı ğı ilə “Kə-
la ğa yı: Şə ki dən Bur sa ya doğ-
ru uza nan ipək tel lər” ad lı mil li 
sten di miz qu ru lub. 

Təd bi rə Azər bay can la ya-
na şı Öz bə kis tan, Qa za xıs tan, 
Qır ğı zıs tan, Şi ma li Kipr dən də 
he yət lər qa tı lıb. Öl kə mi zin nü-
ma yən də he yə tin də Ni za mi 
Gən cə vi Vəq fi nin di rek to ru Rə fi 
Qur ba nov, di rek tor müavi ni Ar-
zu Təb riz li, “Azə ri pək” MMC-
nin əmək daş la rı El vi ra Məm-
mə do va və İl qar Nə zi rov yer 
alıb lar.

Təd bi rin açı lış mə ra si min də 
Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy yə-
si nin baş qa nı Ali nur Ak taş Azər-
bay can sten di ni zi ya rət edib. 
Ni za mi Gən cə vi Vəq fi nin di rek-

to ru Rə fi Qur ba nov bə lə diy yə 
baş qa nı na sten di miz   haq qın-
da mə lu mat ve rib. “Azə ri pək” 

MMC-nin şö bə mü di ri El vi ra 
Məm mə do va tə rə fin dən Ali nur 
Ak ta şa xa rı bül bül lə bə zə di lən 
ipək kə la ğa yı hə di yə edi lib.

Mil li stend də nü ma yiş et di ri-
lən Azər bay can mil li ge yim lə ri 
mo del yer lər – Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi Fəx riy yə Xə lə fo va və 
Azər bay can Mil li Ge yim lər Mər-

kə zi nin rəh bə ri, sə nət şü nas lıq 
üz rə fəl sə fə dok to ru Gül na rə 
Xə li lo va tə rə fin dən ha zır la nıb.

Öl kə mi zin sten di zi ya rət çi lər 
tə rə fin dən bö yük ma raq la qar-
şı la nıb. Fes ti va lın ikin ci gü nü 
“Azə ri pək” MMC-nin əmək daş-
la rı tə rə fin dən zi ya rət çi lər üçün 
kə la ğa yı üzə rin də bas ma na xış 
üz rə us tad dərs lə ri təş kil olu-
nub, kə la ğa yı nın ta ri xi haq qın da 
ət raf ı mə lu mat ve ri lib.

Mil li sten din təş ki lin də Bur sa 
Azər bay can İn no va si ya və Həm-
rəy lik Dər nə yi nin (BAİDD) üzv lə-

ri olan Bur sa Ulu dağ Uni ver si te-
ti nin azər bay can lı tə lə bə lə ri də 
kö nül lü qis min də  iş ti rak edib lər. 
Fes ti va lın son gü nü nü ma yən-
də he yə ti miz dər nə yin rəh bə ri 
və azər bay can lı tə lə bə lər lə gö-
rü şüb. Bur sa Bö yük şə hər Bə lə-
diy yə si nin dəs tə yi ilə BAİDD-ın 
ye ni açı lan ofi sin də baş tu tan 
gö rüş də Ni za mi Gən cə vi Vəq fi 
tə rə fin dən mil li sten din təş ki lin də 
kö nül lü iş ti rak edən azər bay can-
lı tə lə bə lə rə ser ti fi kat lar və Şu şa 
haq qın da ki tab təq dim edi lib. 

Nü ma yən də he yə ti Bur sa şə-
hə rin də müali cə alan 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə si qa zi lə ri ilə gö-
rü şüb, on la ra Azər bay can dan 
gə ti ri lən mil li şir niy yat lar və Şu şa 
haq qın da ki tab təq dim olu nub.

Qa zi lə ri miz müali cə lə ri nin 
uğur la da vam et di yi ni bil di rib, 
gös tə ri lən dəs tə yə gö rə döv lə ti-
mi zə və xü su si lə “YA ŞAT” Fon-
du na min nət dar lıq ifa də edib lər.

“Kitab sənəti”nin mükafatları təqdim edilib
2-5sentyabrtarixində35-ci
MoskvaBeynəlxalqKitab
Sərgisikeçirilib.Sərgiçərçivə-
sindəMDBölkələriarasında
19-cubeynəlxalq“Kitabsə-
nəti”müsabiqəsinintəltifolun-
mamərasimidətəşkiledilib.
TədbirdəMədəniyyətNazirli-
yininKitabsənayesişöbəsinin
əməkdaşıİslamHüseynov
iştirakedib.

Xa tır la daq ki, MDB İc raiy yə 
Ko mi tə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən ənə nə vi “Ki tab sə nə-
ti” mü sa bi qə si bu il 24-26 iyun 
ta ri xin də Qır ğı zıs ta nın pay tax-

tı Biş kek şə hə rin də baş tu tub. 
Mü sa bi qə də Azər bay can ki-
tab la rı da müx tə lif no mi na si-
ya lar üz rə mü ka fat la ra la yiq 
gö rü lüb.

Mə ra sim də “Elm və təh sil”, 
“İl lüst ra si ya in cə sə nə ti” və “Mə-
nim öl kəm” ad lı no mi na si ya-
lar da 3 bi rin ci də rə cə li dip lom, 
di gər no mi na si ya lar da 4 ikin ci 
də rə cə li dip lom, ha be lə 3 üçün-
cü də rə cə li dip lom lar Azər bay-
can nü ma yən də si nə təq dim 
olu nub. İs lam Hu sey nov çı xış 
edə rək Mə də niy yət Na zir li yi 
adın dan təd bi rin təş ki lat çı la rı na 
min nət dar lı ğı nı bil di rib.

Azərbaycan əsilli arfaçı 
beynəlxalq müsabiqədə üçüncü olub

İtaliyanınSaluzzoşəhərindəkeçirilən
“Suonid’Arfa”11-ciBeynəlxalqarfa
müsabiqəsininnəticələrielanedilib.

Fran sa da ya şa yan Azər bay can əsil-
li Mar qa ri ta Ra ma za no va mü sa bi qə də 
üçün cü ye ri tu tub.

Mar qa ri ta ba cı sı Ela və qar da şı Də-
niz ilə bir lik də St ras burq Kon ser va to ri-
ya sı nın mu si qi alət lə ri, xor və ba let si-
nif ə rin də təh sil alır.

O, mü sa bi qə dən əv vəl ar fa da ifa et-
di yi üç mu si qi əsə ri nin vi deosu nu mün-
sif ər he yə ti nə gön də rib. Onun ifa sı 
bə yə ni lib və o, mü sa bi qə yə qa tıl maq 
şan sı qa za nıb.

“Suoni d’Ar fa” bey nəl xalq mü sa bi qə si ba ca rıq lı gənc ar fa çı la rın in ki şa-
fı na kö mək et mək, elə cə də ar fa üçün ya zıl mış və ya tər tib edil miş ital yan 
re per tuar la rı haq qın da mə lu mat lı lı ğı ar tır maq məq sə di da şı yır.

“Balıqlara xütbə” 
“Asiya kinosuna pəncərə”də

AzərbaycanlırejissorHilalBaydarovun“Balıqlara
xütbə”filmiCənubiKoreyada–BusanBeynəl-
xalqFilmFestivalının“Asiyakinosunapəncərə”
bölümündənümayişolunacaq.Festivaloktyabrın

5-dən14-dəkdavamedəcək.

Bu san şə hə rin də ke çi ri lən ənə nə vi fes ti val Asi ya nın nü-
fuz lu film ya rış ma la rın dan bi ri dir.

Xa tır la daq ki, Hi lal Bay da ro vun ye ni fil mi av qust ayın-
da 75-ci Lo kar no Film Fes ti va lı nın (İta li ya) əsas mü sa bi qə 
proq ra mın da nü ma yiş olu nub və ma raq la qar şı la nıb.

“Ba lıq la ra xüt bə” fes ti val da jü ri nin “Xü su si diq qət” (“Spe-
cial Men tion Par do Ver de WWF”) və gənc mün sif ər he yə-
ti nin mü ka fat la rı na la yiq gö rü lüb.

 “Ba lıq la ra xüt bə” fil mi Azər bay can, Mek si ka, İs veç rə və 
Tür ki yə ki ne ma toq raf çı la rı nın bir gə işi dir. Fil min sse na-
ri müəl lif ə ri Hi lal Bay da rov və Aisu Ak can dır. Ek ran əsə-
ri mü ha ri bə lər də, sa va şın ağ rı la rı için də it miş, unu dul muş 
ruh lar haq qın da fəl sə fi na ğıl dır.

BeynəlxalqTürkMədəniy-
yətiTəşkilatı–TÜRKSOY-
untəşəbbüsüvəBursa
BöyükşəhərBələdiyyəsi-

ninevsahibliyiiləbuilikinci
dəfətəşkiledilən“Beynəlxalq
MarşOrkestrləriFestivalı”bö-
yükçoşquiləgerçəkləşib.

TÜRK SOY-dan ve ri lən mə lu-
ma ta gö rə, 30 av qust – 1 sent-
yabr ta rix lə rin də ke çi ri lən fes ti-
va la Azər bay can, Qa za xıs tan, 
Mol do va, Qa qauzi ya (Mol do va), 
elə cə də Tür ki yə nin müx tə lif şə-
hər lə rin dən kol lek tiv lər qa tı lıb lar.

Bur sa da Ata tür kün hey kə li 
önün dən qrup la rın kor tej yü rü şü 
ilə baş la yan təd bir Hü da vən di-
gar şə hər par kın da təş kil olu nan 
kon sert proq ra mı ilə da vam edib. 
Azər bay can dan Hey dər Əli yev 
adı na Hər bi İns ti tu tu or kest ri, 
Qa za xıs tan Pre zi den ti nin Hər bi 
Or kest ri və di gər kol lek tiv lər bur-
sa lı la ra xoş əh val ya şa dıb lar.

Hə min gün Tür ki yə nin Zə fər 
bay ra mı mü na si bə ti lə xü su si 

kon sert proq ra mı da dü zən lə nib.
Proq ra mın açı lı şın da çı xış 

edən TÜRK SOY nü ma yən də si 
Ca vid Möv süm lü qu ru mun baş 
ka ti bi Sul tan Raevin sa lam la rı nı 
bur sa lı la ra çat dı rıb və təd bi rə ev 

sa hib li yi et di yi üçün Bur sa Bö-
yük şə hər Bə lə diy yə si nin səd ri 
Ali nur Ak ta şa tə şək kür edib. O, 
hər bi or kestr lə rin döv lət lə rin ta-
ri xin də xü su si rəm zi ro lu nu vur-
ğu la ya raq, fes ti va lın dün ya da 

ilk də fə hər bi or kestr ya rat mış 
Sul tan Mu rad Hü da vən di ga rın 
(I Mu rad) adı nı da şı yan park da 
ke çi ril mə si nin də əla mət dar fakt 
ol du ğu nu de yib.

Fes ti va lın ikin ci gü nü Bö yük-
şə hər Bə lə diy yə si nin səd ri Ali-
nur Ak taş müx tə lif öl kə lər dən 
gə lən or kestr rəh bər lə ri ilə gö-
rü şüb. O, iş ti rak çı la ra tə şək kür 
et mək lə ya na şı, dəs tə yə gö rə 
TÜRK SOY-a min nət dar lı ğı nı 
ifa də edib. 

Fes ti val iş ti rak çı la rı üçün şə hər 
üz rə ta nı tım proq ra mı da təş kil 
edi lib. Qo naq lar Os man lı im pe ra-
tor lu ğu nun ilk pay tax tı və 2022-ci 
il də “Türk Dün ya sı nın Mə də niy-
yət Pay tax tı” Bur sa nın ta ri xi-mə-
də ni mə kan la rı nı gə zib lər.

MehparəSultanova 
Ankara

Azərbaycanın ipəkçilik sənəti 
Bursada festivalda nümayiş olunub

“Türk Dünyasının Mədəniyyət 
Paytaxtı”nda hərbi orkestrlər festivalı
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