
Azər bay can Hö ku mə ti Er mə nis ta nın otu zil lik iş ğal za ma-
nı tö rət di yi əməl lər lə bağ lı əsas id dia sə nə di ni yan va rın 
23-də Bey nəl xalq Əda lət Məh kə mə si nə təq dim edib. Bu 
ba rə də Xa ri ci İş lər Na zir li yi nin Mət buat xid mə ti ida rə sin-

dən mə lu mat ve ri lib.

Bil di ri lib ki, bu, İr qi ay rı-seç-
ki li yin bü tün for ma la rı nın ləğv 
edil mə si haq qın da Kon ven si ya-
ya uy ğun ola raq, öl kə mi zin Er-
mə nis ta na qar şı qal dır dı ğı bey-
nəl xalq məh kə mə pro ses lə rin də 
mü hüm in ki şaf dır. Məh kə mə yə 
təq dim edil miş əsas id dia sə nə di 
otuz il lik əda lət siz li yi qey də alan 
min lər lə sə hi fə lik də lil lə rə əsas la-
nır. Sə nəd Er mə nis tan tə rə fi n dən 
ən dəh şət li akt lar dan bi ri olan et-
nik və mil li mən su biy yə tə gö rə 
tə miz lə mə nə ti cə sin də qət lə ye ti-
ril miş, di dər gin sa lın mış və zə rər 
çək miş azər bay can lı lar haq qın-
da ət rafl  ı mə lu mat la rı eh ti va edir.

Er mə nis ta nın qəsb kar lı ğı və 
Azər bay ca nın bey nəl xalq sə-
viy yə də ta nı nan əra zi lə ri nin 

qey ri-qa nu ni iş ğa lı dü şü nül müş 
və məq səd yön lü et nik tə miz-
lə mə si ya sə ti ilə mü şa yiət olu-
nub. 2020-ci ilə qə dər da vam 
edən bu fəaliy yət Azər bay can 
ra yon la rı nın da ğı dıl ma sı, ta lan 
edil mə si və is tis ma rı yo lu ilə öl-
kə mi zin əra zi sin də er mə ni ya şa-
yış məs kə ni ya rat maq məq sə di 
da şı yıb.

Azər bay can 2020-ci il də tor-
paq la rı nı azad et dik dən son ra 
sö zü ge dən əra zi lər də də lil lə rin 
ge niş miq yas lı top lan ma sı işi ni 
hə ya ta ke çi rib. Er mə nis ta nın yüz 
min lər lə in sa nın hə ya tı nı, say-
sız-he sab sız ailə lə ri və ic ma la rı, 
əvə zo lun maz mə də ni ir si və ət raf 
mü hi ti məhv et mə si nin miq ya sı, 
hə qi qə tən də, dəh şət li dir.

Er mə nis ta nın et nik ay rı-seç-
ki lik si ya sə ti və əməl lə ri, o cüm-
lə dən otuz ilə ya xın müd dət də 
əra zi lə ri mi zin qey ri-qa nu ni iş-
ğa lı həm və tən lə ri mi zin Azər-
bay ca nın Qa ra bağ böl gə sin də-

ki ev lə ri nə qa yıt ma sı na ma ne 
olub. Bu gü nə dək yüz min lər lə 
azər bay can lı məc bu ri köç kün 
hə lə də öz keç miş ev lə ri nə qa-
yı da bil mir.

davamı səh. 2-də
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Ermənistan otuzillik işğal zamanı
törətdiyi əməllərə görə cavab verməlidir

Azərbaycanın Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə təqdim etdiyi iddia sənədində
mədəni irsimizə vurulan zərərdən də bəhs olunur

Şuşanın 2026-cı ildə İƏT “Turizm 
paytaxtı”na namizədliyi irəli sürüləcək
Şu şa şə hə ri nin 2026-cı il üçün İq ti sa di Əmək daş lıq Təş ki la tı nın 
(İƏT) “Tu rizm pay tax tı”na na mi zəd li yi irə li sü rü lə cək. 

Bu ba rə də Azər bay ca nın xa ri ci iş lər na zi ri Cey hun Bay ra mov 
İƏT Na zir lər Şu ra sı nın Daş kənd də (Öz bə kis tan) ke çi ri lən 26-cı 
ic la sın da çı xı şı za ma nı bil di rib. Şu şa nın na mi zəd li yi bu il öl kə-
mi zin təş ki la ta sədr li yi çər çi və sin də təq dim olu na caq.

Qeyd edək ki, yan va rın 24-də İƏT-ə sədr lik Öz bə kis tan dan 
Azər bay ca na ke çib.

mövzuya dair ətrafl ı səh. 2-də

“Mədəniyyətə bağlı ömür”
Mədəniyyət Nazirliyinin “Heydər Əliyev İli” 

ilə bağlı layihəsi
Mə də niy yət Na zir li-
yi 2023-cü ilin “Hey dər 
Əli yev İli” elan edil mə si 
ilə bağ lı “Mə də niy yə tə 
bağ lı ömür” ad lı la yi hə yə 
baş la yır.

Müx tə lif rub ri ka lar dan 
iba rət la yi hə na zir li yin 
rəs mi say tın da və so sial 
me dia he sab la rın da yer-
ləş di ri lə cək. 

La yi hə çər çi və sin də 
Hey dər Əli ye vin müx tə lif 
il lər də iş ti rak et di yi mə də-
ni təd bir lər dən fo to şə kil-
lər, Ulu ön də rin mə də niy-
yət və in cə sə nət lə bağ lı 
fi  kir lə ri təq dim olu na caq.

Qarabağdakı ermənilərin hüquqları 
Azərbaycanın qanunları ilə təmin olunacaq

Ru si ya sülh mə ram lı la rı nın mü vəq qə ti yer ləş di ril di yi Azər bay-
can əra zi lə rin də Azər bay ca nın fay da lı qa zın tı ya taq la rı nın 
qa nun suz is tis ma rı da yan dı rıl ma lı və hə min əra zi də Azər-
bay ca nın daimi mo ni to rinq və təf tiş apar maq im ka nı tə min 
edil mə li dir. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev bu fi k ri 
yan va rın 23-də ABŞ döv lət ka ti bi An to ni Blin ken lə te le fon söh bə-
ti za ma nı vur ğu la yıb.

Pre zi dent öl kə mi zin sülh pro se si nə və Er mə nis tan ilə Azər-
bay can ara sın da kı mü na si bət lə rin nor mal laş dı rıl ma sı na sa diq 
ol du ğu nu qeyd edib. Bil di rib ki, Er mə nis tan ilə Azər bay can ara-
sın da im za la na caq sülh mü qa vi lə si bey nəl xalq hü qu qun nor ma 
və prin sip lə ri, Azər bay ca nın təq dim et di yi beş prin sip əsa sın da 
yal nız iki tə rəfl  i mü na si bət lə rin nor mal laş dı rıl ma sı nı özün də eh-
ti va et mə li dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay ca nın Qa ra bağ iq ti sa di zo na-
sın da ya şa yan mül ki er mə ni əha li si nin hü quq la rı nın və təh lü kə-
siz li yi nin Azər bay can Res pub li ka sı nın Kons ti tu si ya sı və qa nun la-
rı əsa sın da tə min olu na ca ğı nı qeyd edib.

səh. 2

Rusiyanın Xalq artistinin
Bakıda ustad dərsləri

P.İ.Çay kovs ki adı na Mosk va Döv lət Kon ser va to ri ya sı Nə fəs və 
zərb alət lə ri ka fed ra sı nın mü di ri Ru si ya nın Xalq ar tis ti, bey nəl-
xalq mü sa bi qə lər laureatı İri na Bı so va yan va rın 23-də Ba kı da, 
Qa ra Qa ra yev adı na Mər kə zi İn cə sə nət Mək tə bin də fa qot 
ix ti sa sı üz rə us tad dərs lə ri ke çib.

İ.Bı so va yan va rın 26-da isə fl ey ta ix ti sa sı üz rə us tad dərs lə ri 
ke çə cək.

səh. 3

Nemanzadənin nəticəsi: “Babamdan
qalan irs Azərbaycanın mənəvi sərvətidir”

Ömər Faiq Ne man za də nin yu bi leyi ilə əla qə dar Bri ta ni ya dan 
Və tə nə gə lən gör kəm li zi ya lı nın nə ti cə si Ül viy yə Pe pi no va re-
dak si ya mı zın qo na ğı ol du.

– Mən ulu ba ba mın yaz dı ğı bü tün fi  kir lər lə ra zı yam, tək bi rin-
dən baş qa. Ba bam ya zır dı ki, di li ni sev mə yən in san mil lə ti ni sev-
məz. Am ma, ba ba, mən bu möv zu da sə nin lə ra zı de yi ləm. Çün ki 
biz rus və in gi lis dil lə rin də da nış saq da, mil lə ti mi zi hə mi şə sev mi-
şik. Sə nin nə və-nə ti cə lə rin ola raq bu nu sü but et mi şik...

Ədə biy yat Mu ze yin də ba ba mın şəx si əş ya la rı qo ru nur. Bu əş-
ya la rı 1970-ci il də nə nəm mu ze yə hə diy yə edib.

Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi tə rə fi n dən çap olu nan fo toal-
bom da ba ba mın in di yə qə dər mə lum ol ma yan fo to la rı da yer alıb.

səh. 5

2023-cü il də Tür ki yə Cüm hu-
riy yə ti nin qu rul ma sı nın 100 
ili ta mam olur. Bu əla mət dar 
yu bi ley tək cə qar daş Tür ki yə 
üçün de yil, bü tün Türk dün ya-
sı üçün qü rur mən bə yi olan 
bir ta rix dir.

Yu bi ley mü na si bə ti lə Bey nəl-
xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si 
Fon du tə rə fi n dən İs tan bul da 
“Yıl dız sa ra yı fo to kol lek si ya-
sın da XIX əsr Türk dün ya sı nın 
mə də ni ir si” ad lı sər gi təş kil olu-
nub.

Fond dan bil di ri lib ki, sər gi də 
Os man lı Sul ta nı II Əb dül hə-
mid dö nə min də çə ki lən və Türk 
dün ya sı nın mə də ni ir si ni eh ti-
va edən Yıl dız sa ra yı kol lek si-

ya sın dan 75 fo to şə kil nü ma yiş 
olu nub. Yıl dız kol lek si ya sı dün-
ya nın ən zən gin fo to ar xiv lə rin-

dən bi ri dir və ümu mi lik də 918 
al bom dan – 36 min 585 fo to şə-
kil dən iba rət dir.

Türk dün ya sı nın Sə mər qənd-
dən Ədir nə yə dək uza nan coğ-
ra fi  ya lar da kı ço xəsr lik me mar lıq 
nü mu nə lə ri ni əks et di rən fo to şə-
kil lə rin ara sın da UNESCO-nun 
Dün ya İrsi Si ya hı sı na da xil 
edil miş Sə mər qənd, Bu xa ra, 
Ko kand, Xi və şə hər lə ri nə (Öz-
bə kis tan) aid mad di mə də ni 
abi də lər, Ba kı da kı Şir van şah lar 
Sa ra yı, Tür küs tan da kı (Qa za-
xıs tan) Xo ca Əh məd Ya sə vi tür-
bə si, Ana do lu da in şa olun muş 
ilk məs cid – Qars Əbu Mə nu-
çöhr ca mi si, İs tan bul və Kon ya 
(Tür ki yə), Aş qa bad (Türk mə nis-
tan) və di gər şə hər lə rə məx sus 
abi də lər yer alıb.

davamı səh. 2-də

115 yaşlı
“Leyli və Məcnun”

“Ley li və Məc nun” ope ra sı-
nın səh nə ləş di ril mə sin dən 
115 il öt sə də, o bu gün də 
ali hiss lə rin tə cəs sü mü nün 
ən gö zəl nü mu nə si dir. Çün ki 
saf mə həb bət – ül vi hiss lə rin 
tə za hü rü ki mi daima əsr lə-
rin ha ki mi dir. Bu na gö rə də 
qü rur la de yə bi lə rik: ya şa sın 
Üze yir Ha cı bəy li nin öl məz sev-
gi əf sa nə si”. 115 yaş lı “Ley li və 
Məc nun”, sə nət şöh rə tin əbə di 
ol sun!...

səh. 6

Türkiyə Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə

Yan va rın 24-də Mil li Məc-
li sin Mə də niy yət ko mi tə-
si nin ca ri ilin yaz ses si-
ya sın da ilk ic la sı ke çi ri lib. 

İc la sı açan ko mi tə nin səd ri 
Qə ni rə Pa şa ye va qar şı da-
kı ses si ya da de pu tat la ra 
uğur lar di lə yə rək gün də lik 
ba rə də mə lu mat ve rib.

Mə də niy yət ko mi tə si nin 2022-
ci ilin pa yız ses si ya sı döv rün də 
gö rü lən iş lər ba rə də he sa ba tı nı 
təq dim edən Qə ni rə Pa şa ye va 
diq qə tə çat dı rıb ki, ötən müd dət-
də ko mi tə nin 6 ic la sı ke çi ri lib, 6 
mə sə lə yə ba xı lıb. Ko mi tə səd ri 
həm çi nin mə lu mat ve rib ki, pa-
yız ses si ya sı ər zin də ko mi tə nin 
ün va nı na da xil ol muş 681 mü ra-

ciətə ba xı lıb və mü va fi q təd bir lər 
gö rü lüb. 

Mə də niy yət ko mi tə si nin 2023-
cü ilin yaz ses si ya sı üçün nə zər-
də tu tul muş iş pla nı nın la yi hə si 
ilə bağ lı ko mi tə səd ri bil di rib ki, 
ses si ya da qa nun ve ri ci lik tə şəb-
bü sü qay da sın da təq dim edi lən 
qa nun ve ri ci lik akt la rı na, di gər 
sə nəd lə rə ba xıl ma sı və rəy ve-
ril mə si, ha be lə “Qey ri-mad di 
mə də ni ir sin qo run ma sı haq qın-

da” qa nun la yi hə si nin mü za ki rə-
si nə zər də tu tu lub. Ey ni za man-
da, “Ki ne ma toq ra fi  ya haq qın da” 
ye ni qa nun la yi hə si nin ha zır lan-
ma sı işi da vam et di ri lə cək.

Bun dan əla və, “Azər bay can 
folk lo ru nü mu nə lə ri nin hü qu qi 
qo run ma sı haq qın da”, “Azər-
bay ca nın mə də niy yət pay tax tı 
– Şu şa şə hə ri haq qın da”, “Mə lu-
mat azad lı ğı haq qın da”, “Nəş riy-
yat işi haq qın da”, “Teatr və teatr 

fəaliy yə ti haq qın da”, “Mə də niy-
yət haq qın da”, “Mil li ar xiv fon du 
haq qın da” və di gər qa nun lar da 
müəy yən də yi şik lik lə rin edil mə si 
nə zər də tu tu lur.

Mü za ki rə lər də ko mi tə nin üz-
vü olan de pu tat lar qar şı da kı 
ses si ya da iş pla nı və Azər bay-
can Res pub li ka sın da 2023-cü 
ilin “Hey dər Əli yev İli” elan edil-
mə si ilə bağ lı tək lifl  ə ri ni səs lən-
di rib lər.

Mədəniyyət sahəsi ilə bağlı bir sıra 
qanunlara dəyişikliklər ediləcək

İki yeni qanun layihəsi üzərində isə iş davam edəcək



2 gündəm www.medeniyyet.az

№6 (1975)
25 yanvar 2023

Ermənistan otuzillik işğal zamanı törətdiyi 
əməllərə görə cavab verməlidir

əvvəli səh. 1-də
Bey nəl xalq Əda lət Məh kə mə si nə 
təq dim edi lən id dia sə nə din də o da 

diq qə tə çat dı rı lır ki, iş ğal döv rün-
də və 2020-ci il də mü ha ri bə dən 
son ra əra zi lər dən ge ri çə ki lər-
kən “yan dı rıl mış tor paq” si ya sə-
ti nin tər kib his sə si ki mi Fü zu li, 
Ağ dam, Cəb ra yıl, Qu bad lı, Zən-

gi lan və Kəl bə cər ki mi şə hər lər 
Er mə nis tan tə rə fi n dən ta ma mi lə 

da ğı dı lıb. Azər bay can tor paq la rı nın 
Er mə nis tan tə rə fi n dən 1991-ci il də iş ğa-

lın dan son ra Azər bay ca nın Qa ra bağ böl gə sin də yer lə şən ti ki li lə-
rin 95 faizi yer lə yek san edi lib.

Bu ay rı-seç ki lik si ya sə ti nə Er mə nis ta nın mül ki ev lə ri və ya şa-
yış mən tə qə lə ri ni part la yı cı va si tə lər və mi na lar la hə də fə al ma sı 
da da xil dir. 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si nin ba şa çat ma sın dan 
son ra mi na part la yış la rın da 282 azər bay can lı hə lak olub və ya 
ağır ya ra la nıb. Mi na lar Er mə nis ta nın azər bay can lı məc bu ri köç-
kün lə rin ge ri qa yıt ma sı na ma ne ol maq kam pa ni ya sı nın mü hüm 
ele men ti və ağır mi ra sı dır.

Azər bay can tə rə fi  təq dim edil miş mü fəs səl sü but lar əsa sın da, 
azər bay can lı la rın hü quq la rı nın ge niş şə kil də po zul ma sı na gö rə 
Er mə nis ta nın mə su liy yət da şı dı ğı na dair və sa tə tin tə min olun-
ma sı nı məh kə mə dən tə ləb edib. Xü su si lə, et nik tə miz lə mə, o 
cüm lə dən qəs dən hə yat dan və mül kiy yət hü qu qun dan məh ru-
met mə, iş gən cə, mə də ni ir sin məh vi, er mə ni əha li si ara sın da 
azər bay can lı la ra qar şı nif rə tin təb li ği və Er mə nis tan da nif rət zə-
mi nin də ya ra dıl mış si lah lı qrup la ra döv lət yar dı mı ilə bağ lı Er-
mə nis tan hö ku mə ti nin mə su liy yət da şı dı ğı nın bə yan edil mə si 
üçün mü ra ciət ün van la nıb.

Azər bay can tə rə fi  nin mü ra ciətin də həm çi nin Er mə nis ta nın it-
kin düş müş azər bay can lı la ra dair bü tün mə lu mat la rı açıq la maq-
la bağ lı öh də lik lə ri ni ye ri nə ye tir mə si nin, qa nun suz ələ ke çi ril miş 
bü tün əm lak və tor paq la rı azər bay can lı la ra ge ri qay tar ma sı nın, 
nif rət zə mi nin də təb li ğa tı da yan dır ma sı nın və in san hü quq la rı-
nın otuz il ər zin də po zul ma sı na gö rə mə su liy yə tə cəlb olun ma-
sı nın va cib ol du ğu vur ğu la nıb.

Azər bay can tə rə fi  sö zü ge dən ci na yət lə ri tö rə dən lə rin bey nəl-
xalq hü qu qi mə su liy yə tə cəlb olun ma sı is ti qa mə tin də bü tün zə-
ru ri təd bir lə ri da vam et di rə cək.

Frankfurtun yəhudi icmasının ravvini 
ölkəmizi nümunə göstərib

Azər bay can dün ya da yə hu di lə rin rep res si ya ya uğ ra ma dı ğı 
ye ga nə öl kə dir. Yə hu di lər uzun əsr lər dir əha li si nin ək sə riy yə ti 
mü səl man olan bu öl kə də meh ri ban ailə ki mi ya şa yır lar. Bu 
ya xın lar da Azər bay ca nın İs rail də sə fir li yi açıl dı. Bu, bir çox öl-
kə lə rə ən yax şı nü mu nə ola caq.

Bu fi  kir lə ri Av ro pa Şu ra sı Par la ment As samb le ya sı nın qar şı-
sın da Ho lo kost qur ban la rı nın xa ti rə si nə həsr edil miş təd bir də 
Frank fur tun yə hu di ic ma sı nın rav vi ni və Al ma ni ya nın Or to doks 
Rav vin lər Konf ran sı nın pre zi den ti Avi çay Apel de yib.

27 yan var – Ho lo kost qur ban la rı nın xa ti rə gü nü dür. 2022-ci il-
də bu ta ri xin Av ro pa Şu ra sın da Ho lo kost xa ti rə si gü nü ki mi anıl-
ma sı ba rə də qə rar qə bul olu nub.

Bakıda xorvat şairin kitabı təqdim olunub
Yan va rın 24-də Ba kı Ki tab Mər kə zin də xor vat şairi Dra qo Ştam-
buk ilə gö rüş ke çi ri lib. Gö rüş çər çi və sin də onun Azər bay can 
di li nə tər cü mə edil miş “Ze fir” şeir top lu su nun təq di ma tı olub.

Xor va ti ya nın öl kə miz də ki sə fi  ri Bran ko Ze bic şair, hə kim-dip-
lo mat Dra qo Ştam buk haq qın da iş ti rak çı la ra mə lu mat ve rib. 
Bil di rib ki, Dra qo Ştam buk Zaq reb şə hə rin də tibb sa hə si üz rə 
təh sil alıb. 1983-cü il dən Lon do na kö çüb və ora da fəaliy yət gös-
tə rib. 1991-ci il də Xor va ti ya müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra 
bir müd dət dip lo mat ki mi fəaliy yət gös tə rib. Dra qo Ştam buk ey ni 
za man da məş hur şair dir, bir çox di lə tər cü mə edil miş 70-dən 
çox şeir ki ta bı nın müəl li fi  dir. Təq dim olu nan ki tab Xor va ti ya nın 
Mə də niy yət və Me dia Na zir li yi nin dəs tə yi ilə nəşr edi lib.

Azər bay can Mil li Məc li si Mə də niy yət ko mi tə si nin səd ri Qə ni rə 
Pa şa ye va çı xı şın da de yib ki, “Ze fi r” şeir top lu su çox də yər li ki-
tab lar dan dır: “Bu ki ta bı oxu maq la in san la rın Dra qo Ştam bu kun 
bir şair ki mi dü şün cə lə ri ni, onun ya ra dı cı lı ğı nı da ha də rin dən ta-
nı ma ğa im kan la rı ola caq. Ki tab ilk də fə ola raq Azər bay can di-
lin də nəşr olu nub və bu, çox se vin di ri ci hal dır. İlk lər heç za man 
unu dul mur və bu na gö rə də Ştam bu ku təb rik edi rəm”.

Da ha son ra təq dim olu nan ki ta bı Azər bay can di li nə tər cü mə 
edən İl qar Əl fi  oğ lu, “Söz” ədə bi la yi hə si nin ya ra dı cı sı, ic ti mai xa-
dim, şairə Ni gar Hə sən za də, ya zı çı-dra ma turq İl qar Fəh mi “Ze-
fi r” ki ta bı haq qın da da nı şa raq, onun Azər bay can di li nə tər cü mə 
edil mə si nin gö zəl bir ad dım ol du ğu nu vur ğu la yıb lar.

Şair Dra qo Ştam buk “Ze fi r” ki ta bı haq qın da da nı şa raq, onun 
poezi ya sı na qiy mət ve rən təd bir iş ti rak çı la rı na tə şək kü rü nü bil di rib.

Təd bir də xor vat şairin Azər bay can di li nə tər cü mə olun muş 
“Ze fi r” şeir top lu sun dan nü mu nə lər səs lən di ri lib.

Türkiyə Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu İstanbulda sərgi təşkil edib

əvvəli səh. 1-də
Təd bi rin rəs mi his sə sin-

də Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb 
Tay yib Ər do ğa nın Bey nəl-
xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si 
Fon du na ün van la dı ğı mək tub 
oxu nub. Mək tub da fon dun 
türk xalq la rı nın mə də ni-mə-
nə vi də yər lə ri nin qo run ma-
sı, dün ya da ta nı dıl ma sı və 
gə lə cək nə sil lə rə ötü rül mə si 
is ti qa mə tin də ge niş miq yas lı 
fəaliy yə ti yük sək qiy mət lən-
di ri lib. Sər gi nin türk döv lət lə ri 
ara sın da qar daş lıq əla qə lə ri-
nin möh kəm lən mə si nə töh fə 
ve rə cə yi vur ğu la nıb.

Sər gi nin açı lı şın da çı xış edən 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və 
İr si Fon du nun pre zi den ti Gü nay 
Əfən di ye va son bir əsr ər zin də 
Tür ki yə nin bö yük və bü tün Türk 
dün ya sı üçün qü rur ve ri ci in ki şaf 
yo lu qət et mə sin dən, hə ya tın 
bü tün sa hə lə rin də sü rət lə irə-
li lə mə sin dən söz açıb. Gü nay 
Əfən di ye va bil di rib ki, qa zan dı ğı 
çox say lı nailiy yət lər, mey da na 
gəl miş çə tin lik lər, ma neələr qar-
şı sın da daima nü ma yiş et dir di-
yi dik du ruş Tür ki yə ni bey nəl-
xalq aləm də nü fuz lu və qüd rət li 
bir döv lət ki mi ta nı dıb. Fon dun 
pre zi den ti Tür ki yə nin di gər türk 
döv lət lə ri ilə möv cud qar daş-
lıq mü na si bət lə ri nə to xu na raq, 
“Tür ki yə nin uğur la rı müs tə qil 
türk döv lət lə rin dən tut muş, ta ri-
xən müx tə lif sə bəb lər dən Türk 
coğ ra fi  ya sın dan ay rı düş müş 

ən ki çik, az say lı türk xalq la rı nı 
da se vin di rir, qü rur lan dı rır və 
bir lik, həm rəy lik içə ri sin də par-
laq gə lə cə yə ruh lan dı rır”, – de-
yə vur ğu la yıb.

Gü nay Əfən di ye va sər gi nin 
əhə miy yə tin dən bəhs edə rək 
de yib: “Bu fo to kol lek si ya mə də-
niy yə tin və in cə sə nə tin xi la se di-
ci gü cü nə bü tün qəl bi ilə ina nan, 
bu il və fa tı nın 105-ci ilin də yad 
edi lən Sul tan II Əb dül hə mi din 
in cə ru hu nun ni şa nə si dir. 623 il-
lik Os man lı səl tə nə ti nin çağ daş 
dövr də sü rət lə yük sə lən Tür ki yə 
Cüm hu riy yə ti ilə qo vuş ma sı dır. 
Ye ni bir yü zil li yə qə dəm qo yar-
kən keç mi şin xe yir-duası nın 
alın ma sı dır. Bu kol lek si ya ey ni 
za man da Bey nəl xalq Türk Mə-
də niy yə ti və İr si Fon du nun üzv 
və mü şa hi də çi öl kə lə ri nin əs ra-
rən giz şə hər lə ri nə zə rif bir ba-

xış dır. Türk dün ya sı na məx sus 
me mar lıq nü mu nə lə ri nin fərq li 
xü su siy yət lə ri nin kəşf olun ma sı 
və ey ni za man da mə də ni ir sin 
ya şa dıl ma sı dır”.

Tür ki yə mə də niy yət və tu rizm 
na zi ri nin müavi ni Öz gül Öz kan 
Ya vuz sər gi nin önə min dən söz 
aça raq Os man lı da fo toq ra fi  ya 
sə nə ti nin Sul tan II Əb dül hə mi-
din ha ki miy yə ti dö nə min də qı-
zıl döv rü nü ya şa dı ğı na diq qə ti 
çə kib: “Yıl dız Sa ra yı dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə ri nin mə də ni ir-
si ni əks et di rən bö yük bir fo to-
kol lek si ya ya ma lik dir. Biz də 
Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi 
ola raq, bu ar xi vin təb li ği və təd-
qi qi yö nün də apa rı lan iş lə ri dəs-
tək lə yi rik”. 

Na zir müavi ni türk döv lət lə ri-
nin or taq mə də ni ir si haq qın da 
mə lu mat lı lı ğın son də rə cə va cib 

ol du ğu nu de yib: “Türk xalq la-
rı nın mə də niy yə ti ni və in cə-
sə nə ti ni sər gi lə yən təd bir lə rin 
təş ki li ni yük sək qiy mət lən di ri-
rik”.

Sər gi nin açı lı şın da çı xış 
edən Tür ki yə Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi Mil li Sa ray lar 
Baş qan lı ğı nın sədr müavi ni 
Ad nan Qay han bil di rib ki, Yıl-
dız fo to kol lek si ya sı, Os man lı 
İm pe ri ya sı və dün ya haq-
qın da bil gi mən bə yi ol maq la 
ya na şı, həm də türk xalq la-
rı üçün də yər li bir xə zi nə və 
bə şə riy yə tə məx sus mə də ni 
irs dir. O, sər gi nin Türk-İs lam 

si vi li za si ya sı nın, əsr lər bo yu ya-
şa dıl mış or taq ta rix, dil, din, mə-
də ni də yər lər və adət-ənə nə lə-
rin da ha ət rafl  ı öy rə nil mə sin də 
önəm li ro lu nu vur ğu la yıb.

Təd bir də Tür ki yə Pre zi den ti-
nin baş mü şa vi ri Fe cir Alp te kin, 
TÜRK PA-nın baş ka ti bi Meh-
met Sü rey ya Er, Türk Döv lət lə ri 
Təş ki la tı baş ka ti bi nin müavi ni 
Ömər Ko ca man, TÜRK SOY-
un baş ka ti bi nin müavi ni Bi lal 
Ça kı cı, Bey nəl xalq Türk Mə də-
niy yə ti və İr si Fon du nun üzv və 
mü şa hi də çi öl kə lə ri nin rəs mi lə-
ri və dip lo mat la rı, o cüm lə dən 
Azər bay ca nın İs tan bul da kı baş 
kon su lu Nər mi nə Mus ta fa ye va 
iş ti rak edib lər.

Fond tə rə fi n dən nəşr olu nan 
“Os man lı ar xiv lə rin də türk mə-
də ni ir si” ki ta bı qo naq la ra təq-
dim edi lib.

Qarabağdakı erməni əhalisinin hüquqları
Azərbaycanın qanunları əsasında təmin olunacaq

Prezident İlham Əliyev Laçın-Xankəndi yolunda blokadanın olmadığını bir daha nəzərə çatdırıb
Ru si ya sülh mə ram lı la rı nın 
mü vəq qə ti yer ləş di ril di-
yi Azər bay can əra zi lə rin də 
Azər bay ca nın fay da lı qa zın tı 
ya taq la rı nın qa nun suz is tis-
ma rı da yan dı rıl ma lı və hə min 
əra zi də Azər bay ca nın daimi 
mo ni to rinq və təf tiş apar maq 
im ka nı tə min edil mə li dir. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev bu fi k ri 
yan va rın 23-də ABŞ döv lət ka ti-
bi An to ni Blin ken lə te le fon söh-
bə ti za ma nı vur ğu la yıb.

Te le fon söh bə ti ABŞ döv lət 
ka ti bi nin tə şəb bü sü ilə ger çək-
lə şib. Döv lət ka ti bi Azər bay can 
əra zi sin də La çın dəh li zin də ya-
ran mış və ziy yət lə bağ lı na ra hat-
lı ğı nı bil di rib. A.Blin ken ABŞ-nin 
Er mə nis tan la Azər bay can ara-
sın da mü na si bət lə rin nor mal-
laş dı rıl ma sı na sa diq li yi ni ifa də 
edib və sülh mü qa vi lə si üz rə da-
nı şıq la rı dəs tək lə di yi ni bil di rib.

Pre zi dent İl ham Əli yev La-
çın-Xan kən di yo lun da hər han-
sı blo ka da nın ol ma dı ğı nı qeyd 

edə rək, 2022-ci il 12 de kabr ta-
ri xin dən eti ba rən nəq liy yat va si-
tə lə ri nin 980-nə ya xın ke çi di nin 
tə min olun du ğu nu vur ğu la yıb. 
Diq qə tə çat dı rı lıb ki, bu nun 850-
dən ço xu Ru si ya sülh mə ram-
lı la rı na, 120-dən ar tı ğı nın isə 
Bey nəl xalq Qır mı zı Xaç Ko mi tə-
si nə məx sus nəq liy yat va si tə lə ri 
ilə hə ya ta ke çi ri lib.

Ey ni za man da Azər bay can 
Pre zi den ti Qa ra bağ da ya şa yan 

90-a ya xın xəs tə və tib bi yar-
dı ma eh ti ya cı olan şəx sin Bey-
nəl xalq Qır mı zı Xaç Ko mi tə si 
va si tə si lə Er mə nis ta na apa rıl-
ma sı nın tə min edil di yi ni de yib. 
İl ham Əli yev bil di rib ki, bü tün 
bun lar La çın-Xan kən di yo lu nun 
Azər bay can tə rə fi n dən bağ lan-
ma dı ğı nı gös tə rir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı onu da 
diq qə tə çat dı rıb ki, Er mə nis tan 
tə rə fi n dən 2021-ci ilin is teh sa lı 

olan mi na lar qa nun suz ola raq 
La çın yo lun dan is ti fa də edi lə rək 
da şı nır.

Pre zi dent İl ham Əli yev öl-
kə mi zin sülh pro se si nə və 
Er mə nis tan ilə Azər bay can 
ara sın da kı mü na si bət lə rin nor-
mal laş dı rıl ma sı na sa diq ol-
du ğu nu qeyd edib. Bil di rib ki, 
Er mə nis tan ilə Azər bay can 
ara sın da im za la na caq sülh mü-
qa vi lə si bey nəl xalq hü qu qun 
nor ma və prin sip lə ri, Azər bay-
ca nın təq dim et di yi beş prin sip 
əsa sın da yal nız iki tə rəfl  i mü na-
si bət lə rin nor mal laş dı rıl ma sı nı 
özün də eh ti va et mə li dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev Azər-
bay ca nın Qa ra bağ iq ti sa di zo-
na sın da ya şa yan mül ki er mə ni 
əha li si nin hü quq la rı nın və təh-
lü kə siz li yi nin Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Kons ti tu si ya sı və 
qa nun la rı əsa sın da tə min olu-
na ca ğı nı qeyd edib.

Te le fon söh bə ti əs na sın da 
qar şı lıq lı ma raq do ğu ran mə sə-
lə lər ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si 
apa rı lıb.

Yan va rın 24-də Öz bə kis-
ta nın Daş kənd şə hə rin-
də İq ti sa di Əmək daş lıq 
Təş ki la tı (İƏT) Na zir lər 

Şu ra sı nın 26-cı ic la sı ke çi ri-
lib. İc las da təş ki la ta sədr lik 
Azər bay ca na ke çib.

Azər bay ca nın xa ri ci iş lər na-
zi ri Cey hun Bay ra mov bu nun la 
bağ lı bə ya nat la çı xış edib. O, 
Azər bay ca nın İƏT-in 2023-cü il 
üz rə sədr li yi çər çi və sin də priori-
tet və plan la rı nı açıq la yıb.

Na zir “Ya şıl ke çid və qar şı lıq-
lı bağ lan tı lar” möv zu su na həsr 
olu nan Azər bay can sədr li yi nin 
təş ki la tın st ra te gi ya və proq-
ram la rı nın, ha be lə “İƏT-2025” 
ba xış la rı nın irə li lə dil mə si üçün 
əhə miy yət da şı ya ca ğı nı vur ğu-
la yıb.

Öl kə mi zin 2023-cü il də sədr li-
yi döv rün də iq ti sa diy yat, ener ji, 
nəq liy yat, tu rizm və di gər sa hə-
lər də bir sı ra yük sək sə viy yə li 
gö rüş lə rin ke çi ri lə cə yi diq qə tə 
çat dı rı lıb.

Mər kə zi Asi ya və Cə nu bi 
Qaf qaz dan keç mək lə nəq liy yat 
marş rut la rı nın əhə miy yət da-
şı dı ğı, bu xü sus da Azər bay ca-
nın re gional nəq liy yat və tran zit 
dəh liz lə ri nin in ki şaf et di ril mə si 
üçün gö rü lən əhə miy yət li iş lər 
ba rə də təd bir iş ti rak çı la rı mə-
lu mat lan dı rı lıb. Bu nun la ya-
na şı, sö zü ge dən is ti qa mət lər-
də əmək daş lı ğın irə li lə dil mə si 
məq sə di lə Tür ki yə, Qa za xıs tan 
və Öz bə kis tan ilə bir gə üç tə rəfl  i 

plat for ma la rın tə sis edil di yi bil-
di ri lib. Azər bay can, Tür ki yə və 
Qa za xıs tan ara sın da ötən ilin 
iyun ayın da Ba kı da ke çi ril miş 
gö rüş za ma nı qə bul olun muş 
Ba kı Bə yan na mə si və bu nun-
la əla qə dar Trans-Xə zər Şərq-
Qərb Or ta Dəh li zi nin in ki şa fı üz-
rə qə rar lar qeyd edi lib.

Na zir çı xı şı za ma nı Azər bay-
ca nın Şər qi Zən gə zur iq ti sa di 
ra yo nun dan Nax çı van Mux tar 
Res pub li ka sı na nəq liy yat dəh li-
zi nin ya ra dıl ma sı is ti qa mə tin də 
gö rü lən təd bir lə rin va cib li yi ni 
vur ğu la yıb. Zən gə zur dəh li zi nin 
bü tün böl gə öl kə lə ri ara sın da 
əmək daş lı ğın in ki şa fı üçün xü-

su si əhə miy yət da şı ya ca ğı qeyd 
edi lib.

Sədr lik çər çi və sin də Ba kı-
da ya ra dıl ma sı nə zər də tu tu lan 
İƏT-BMT Sə na ye İn ki şa fı Təş ki-
la tı (UNI DO) Tə miz Ener ji Mər-
kə zi nin, İƏT İq ti sa di Təd qi qat lar 
Mər kə zi nin fəaliy yə tə baş la ma-
sı is ti qa mə tin də təd bir lər gö rü-
lə cə yi, Şu şa nın 2026-cı il də İƏT 
“Tu rizm pay tax tı” na na mi zəd li-
yi nin irə li sü rü lə cə yi də diq qə tə 
çat dı rı lıb.

Cey hun Bay ra mov Azər bay-
can tə rə fi n dən iş ğal dan azad 
olun muş əra zi lər də apa rı lan 
bər pa və ye ni dən qur ma iş lə-
rin dən bəhs edib, sö zü ge dən 

əra zi lər də “ya şıl ener ji” və azad 
iq ti sa di zo na la rın ya ra dıl ma sı 
is ti qa mə tin də gö rü lən təd bir lər 
ba rə də ət rafl  ı mə lu mat ve rib.

İc las da təş ki la tın fəaliy yə ti-
nə dair bir sı ra sə nəd lər qə bul 
edi lib. Na zir lər Şu ra sı nın ic la-
sı nın ye kun sə nə di ki mi qə bul 
edil miş Daş kənd Kom mü ni ke-
sin də Azər bay can, Er mə nis tan 
və Ru si ya Fe de ra si ya sı li der lə ri 
ara sın da im za lan mış üç tə rəfl  i 
bə ya nat la ra uy ğun ola raq Azər-
bay ca nın Şər qi Zən gə zur iq ti sa-
di ra yo nun dan Nax çı van Mux tar 
Res pub li ka sı na nəq liy yat və 
kom mu ni ka si ya əla qə si nin ya-
ra dıl ma sı is ti qa mə tin də hə ya ta 
ke çi ri lən təd bir lər, ha be lə öl kə-
mi zin Tür ki yə, Öz bə kis tan və 
Qa za xıs tan ilə bir gə hə ya ta ke-
çir di yi üç tə rəfl  i plat for ma lar üz rə 
gö rü lən iş lər al qış la nıb.

Həm çi nin Azər bay can la Er-
mə nis tan ara sın da döv lət lə-
ra ra sı mü na si bət lə rin əra zi 
bü töv lü yü nün və su ve ren li yin 
qar şı lıq lı şə kil də ta nın ma sı və 
hör mət əsa sın da tən zim lən mə-
si nə dəs tək di lə gə ti ri lib. Bu nun 
böl gə də meh ri ban qon şu luq 
əla qə lə ri nin ya ra dıl ma sı na, da-
vam lı sülh və iq ti sa di tə rəq qi yə 
töh fə ve rə cə yi nə inam ifa də olu-
nub.

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına 
sədrlik Azərbaycana keçib
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2023-cü ilin öl kə miz də “Hey-
dər Əli yev İli” elan olun ma sı 
ilə əla qə dar Hey dər Əli yev 
Mər kə zi bir sı ra la yi hə və 
təd bir lə rin ke çi ril mə si ni plan-
laş dı rır. Mər kəz də “Hey dər 
Əli yev və mil li teatr sə nə ti” 
la yi hə si çər çi və sin də sil si lə ta-
ma şa la rın nü ma yi şi nə zər də 
tu tu lur.

Fevralın 24-də layihə çərçivə-
sində Cəlil Məmmədquluzadənin
“Ölülər”pyesinümayişolunacaq.
Tamaşa Heydər Əliyev Mərkə-
zinin və Mədəniyyət Nazirliyinin
birgə təşkilatçılığı iləAzərbaycan
DövlətAkademikMilliDramTeat-
rınıntəqdimatındagöstəriləcək.
Tamaşanın quruluşçu rejisso-

ru və rəssamı Xalq artisti Azər
Paşa Nemətovdur. Səhnə əsə-
rindəSSRİXalqartistiQaraQa-
rayevin “Ölülər” üçünbəstələdi-

yimusiqiyeniversiyada təqdim
ediləcək.MusiqiXalqartistiRauf
Abdullayevindirijorluğu iləÜze-

yir Hacıbəyli adınaAzərbaycan
Dövlət Simfonik Orkestrinin ifa-
sındasəslənəcək.

Cəlil Məmmədquluzadənin
“Ölülər” tragikomediyası Hey-
dərƏliyevinənçoxsevdiyisəh-
nə əsərlərindəndir. Ulu öndər
müsahibələrinin birində deyib:
“Yuxarı sinifərdə oxuyarkən
mən teatra böyük maraq gös-
tərir,tez-tezyerlidramteatrının
tamaşalarına gedib baxırdım...
Beləliklə, teatrımız Mirzə Cə-
lilin “Ölülər” pyesini tamaşaya
qoyduvəməndəböyükməm-
nuniyyətləbu tamaşayabirne-
çə dəfə baxdım. “Ölülər” pyesi
dərin fəlsəfi əsərdir. Öz fəlsəfi
siqlətinə görə, o, Azərbaycan
ədəbiyyatının dramatik əsərləri
arasındailkcərgədədurur.Eyni
zamanda onu digər əsərlərdən
fərqləndirən cəhət dərin milli
ruhu, xəlqiliyidir... Mən Şeks-
pirdən başlayaraq bütün dram
əsərlərinibilirəm.Hesabedirəm
ki, “Ölülər” kimi əsəri heç kim
yarada bilməyib. Çünki bu cür
mövzu tapmaq özü bir fəlsəfə-
dir,dahilikdir...”.
Heydər Əliyev gənc yaşların-

dan teatra çox bağlı idi. Mək-
təb və tələbəlik illərində dram
dərnəklərində səhnədədə çıxış
edən Heydər Əliyev teatrı çox
sevirdivəAzərbaycanmilliteat-
rını xalqımızın milli sərvəti ad-
landırırdı.Ümummilli lidermün-
təzəmolaraqteatrtamaşalarına
baxır, yaradıcı heyətlə görüşür,
tövsiyələriniverirdi.

“Düşün və yarat!” 
“Heydər Əliyev İli” çərçivəsində müsabiqə

Mə də niy yət Na zir li yi, Elm və Təh sil Na zir li yi, “Azər bay can 
Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri” QSC, Xə tai Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti, Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı, Azər bay can Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sı və Xə tai Sə nət Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Dü şün 
və ya rat!” ad lı ya ra dı cı lıq mü sa bi qə si elan olu nub.

“HeydərƏliyevİli”çərçi-
vəsindəreallaşanmüsabi-
qədüşüncənininkişafetdi-
rilməsiməqsədiləkeçirilir.
Bubarədəməlumatve-

rən Xətai Sənət Mərkəzi-
nin direktoru Zahid Əvə-
zov bildirib ki, mərkəzin
sosial şəbəkə qrupuna
əsərin fotosu ilə bərabər,
texnikası, materialı, adı,
müəllifinadı,soyadı,təvəl-
lüdü, təhsil aldığıməktəbi
vəəlaqənömrəsiyerləşdirilərəkmüsabiqəyəqoşulmaqmümkündür.
Müsabiqədə12yaşdanyuxarıhərkəsiştirakedəbilər.Ölçüvə

texnikasərbəstdir.İştirakçımaksimumikiəsərtəqdimedəbilər.
Əsərlərtək-təkyerləşdirilməlidir.Müəllifinyaşınəzərəalınmaqla
ərsəyəgətirdiyiəsərəsasgötürüləcək.Kənar(müəllim,valideyn)
müdaxiləsizişlərəüstünlükveriləcək.
Müsabiqədəxariciölkəvətəndaşlarıdaiştirakedəbilərlər.Bi-

rinciturdankeçmişəsərlərsərgidənümayişolunmaqüçünXətai
SənətMərkəzinətəqdimediləcək.

Firidun bəy Köçərlinin 160 illiyi qeyd olunub
Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sın da Fi ri dun bəy Kö çər li nin (1863-
1920) 160 il li yi nə həsr olu nan təd bir ke çi ri lib.

“GəncAzərbaycanDili vəƏdəbiyyatıMüəllimləri Birliyi” tərə-
findən təşkil olunan tədbirdə kitabxana əməkdaşları görkəmli
maarifçi,ədəbiyyatşünasalim,publisist-yazıçıvətərcüməçiF.Kö-
çərlininhəyatvəyaradıcılığıhaqqındasözaçıblar.
Tədbirdə F.Köçərlinin ədəbiyyatşünas alim kimi fəaliyyəti, elə-

cədədərslikvətərcümələrihaqqında,müxtəlifaktualmövzularda
məqalələriiləbağlıməlumatlardadiqqətəçatdırılıb.Bildirilibki,o,
tükənməzməhəbbətlə sevdiyimilli ədəbiyyatı bütünhəyatı boyu
təbliğvə tədqiqetməkləməşğulolub,onunhəmkeçmişini,həm
müasirnailiyyətləriniqiymətləndirməyingözəlnümunəsinigöstərib.
TədbirdəF.Köçərlinin irsi iləbağlıkitabsərgisivəsənədlifilm

nümayişolunub.

Rusiyanın Xalq artistinin Bakıda ustad dərsləri
P.İ.Çay kovs ki adı na 
Mosk va Döv lət 
Kon ser va to ri ya-
sı Nə fəs və zərb 
alət lə ri ka fed ra sı nın 
mü di ri, Ru si ya nın 
Xalq ar tis ti, bey nəl-
xalq mü sa bi qə lər 
laureatı İri na Bı so va 
yan va rın 23-də 
Ba kı da, Qa ra Qa ra-
yev adı na Mər kə zi 
İn cə sə nət Mək tə bin də fa qot ix ti sa sı üz rə us tad dərs lə ri ke çib. 

UstaddərslərindəQaraQarayevadınaMərkəziİncəsənətMək-
təbininşagirdləri iləyanaşı,ÜzeyirHacıbəyliadınaBakıMusiqi
Akademiyasının tələbələri,BakıŞəhərMədəniyyətBaş İdarəsi-
nintabeliyindəolanmusiqivəuşaqincəsənətməktəblərininşa-
girdləridəiştirakediblər.
İ.Bısovaustaddərsi çərçivəsində faqotda ifaetməyin sirlərini

bölüşərək,iştirakçılarınsuallarınıcavablandırıb.
Yanvarın26-daİ.BısovaQaraQarayevadınaMərkəziİncəsə-

nətMəktəbindəfeytaixtisasıüzrəustaddərslərikeçəcək.
Y.A.Başmetin rəhbərlik etdiyi Ümumrusiya Gənclər Simfonik

OrkestrininsolistiolanməşhurifaçıhazırdafəaliyyətiniTbilisişə-
hərindədavametdirir.

Koreyalı arxeoloqlar Azərbaycanda 
tədqiqat işlərini davam etdirəcəklər

AMEA-nın Ar xeolo gi ya, Et noq ra fi ya və Ant ro po lo gi ya İns ti tu-
tun da Ko re ya nın Seul Döv lət Uni ver si te ti nin Hu ma ni tar Elm lər 
Kol le ci Ar xeolo gi ya və ta rix de par ta men ti nin pro fes so ru Kim 
Yong İl və onun iki ma gistr tə lə bə si ilə gö rüş olub.

BubarədəAMEA-danbildirilib.Qeydolunubki,professorKim
Yong İl 2009-cu ildən başlayaraq Qəbələ ərazisində institutun
əməkdaşlarıiləbirlikdəbirsıraantikvəortaəsrlərəaidarxeoloji
abidələrdəçöl tədqiqat işləriaparır.2022-ci ildəo,Mildüzündə
yerləşənDəmirdövrüqəbirabidələrinintədqiqindədəiştirakedib.
İnstitutunbaşdirektoruprofessorAbbasSeyidovbildiribki,beynəl-

xalq tərkibliarxeolojiekspedisiyalarınelmiaraşdırmaları təqdirəla-
yiqdir.KimYongİlqeydedibki,builiniyunayındanetibarənbirneçə
aparıcıKoreyaarxeoloquçöltədqiqatişləriniQəbələvəMildüzündə
davametdirməyi,həmçininmüasiravadanlıqlarvasitəsiləabidələr
yerləşənərazilərdəxəritəçəkməişləriaparmağıplanlaşdırır.
Qonaqlargörüşdənsonra institutunArxeoloji fondundayerlə-

şənmüvafiqmateriallarladatanışolublar.

Bir ne çə ay əv və lin söh bə-
ti dir. Şə hid lər xi ya ba nı na 
get miş dim. 21 yaş lı növ-
ca van ba la sı nın mə za rı 

ya nın da özü nə yurd edən 
Xa vər ana ilə ye ni dən rast-
laş dım. “Ana can, be lə et mə, 
so yuq-is ti bil mir sən, nə vaxt 
gə li rəm, bur da san. Azar la-
yar san, axı” de dim. Gö zü nü 
işıq lı fo to sun dan gü lüm sə yən 
Nur la nı nın  daş la şan təs vi rin-
dən çək mə dən elə söz de di 
ki, ürə yim so ğan tək so yul du: 
“İl lər di mən sübh dən ev dən 
çı xıb, ax şam gə lir dim. İki iş də 
iş lə yir dim. Ge cə də oğ lum 
ya na caq dol dur ma mən tə-
qə sin də iş lə yir di de yə ev də 
ol mur du. Mən ba la mın üzü-
nü do yun ca gör mə dim heç. 
Dəy mə, heç ol ma sa, bur da 
otu rum. On suz da nə onun, 
nə də mə nim tə lə sən ye ri miz 
yox du ta”. 

Bəli,dolanışıq,məişət,təhsil...
Sankigünləriqovuruq.Birdəgö-
rürükki,balamızböyüdüvəəgər
qismətindəvarsa...
Yanvarın 21-də Azərbaycan

Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teat-
rında bizi bu ağır mətləblərdən
haliqılansəhnəaktınınpremye-
rasıoldu. “İnanıram”adıverilən
monotamaşamüharibədəyega-
nə oğlunu itirmiş qadının ağrı-
acılarından,ümidvəümidsizlik-
lərindənbəhsedir.Bizbirananın
timsalındaVətənsavaşındaoğul
itirmiş anaların ümumiləşdiril-
mişmiş obrazını, yaşantılarını
görə və onlara qoşulub hıçqıra
bildik...
Tamaşadabütünhadisələrbir

ağacın yanında baş verir. Belə
ki,gəncqadınbirdağkəndində
arxeoloji ekspedisiyada iştirak
edərkən yamacda təkbaşına
boyatmaqdaolanbirağacgö-
rür. Elə bu ağacın kölgəsində
oturarkəndəanaolacağınıöy-
rənir.Məhzbuməqamdanson-
ra qadınla ağac arasında mə-
nəvibağ,izahsızrabitəyaranır.
Qadınmüharibəsəbəbindənar-
xeolojiqazıntıərazisindənuzaq
düşür. O, həmişə arzulayır ki,

işğal altında qalan dağ yama-
cındakıbuağacıoğlunagöstə-
rəbilsin.İllərsonraqadınınoğ-
lu həmin ərazini işğaldan azad
edərkənanasınınhaqqındaçox
bəhs etdiyi o ağacı tanımadan
şəhidolur.Artıqqadınınbudün-
yada,sadəcə,birsığınacağıvar
– o ağac. Son dəfə ağacı gör-
məkvəməhzburadaintiharet-
məküçünişğaldanazadedilmiş
yamacaqayıdırvəbütünolanla-
rıonanəqledir.
Biz gah ağlayan, gah gülən,

gahuşaqkimiatılıb-düşən,gah
damin ilinqocasıkimiağır-ağır
nəfəs alan ananın xatirələrinin,
oğluiləbağlıaz-çoxtoplayabil-
diyinağılınınmüşayiətindəonla-
rın ikinəfərlik dünyasına qonaq
oluruq. Övladı ilə istədiyi kimi
vaxt keçirə bilməyən, həyatın
ucsuz-bucaqsız yol olduğuna
inanıb hər gün neçə addım qət
etdiklərinin hesab-kitabını apa-
ranvəbeləcə,yaşamağıunudan
anaların, valideynlərin, övladla-
rın,insanlığınağrısı,nisgilivardı
buhekayədə.
Hərəmiz,sözsüzki,birpaygö-

türdük.Məsələn,18yaşlıoğlunu
müharibəyəyolasalananahələ
övladınıtanımağamacaltapmır.
Və sonra “Kaş uşağımla da-
haçoxoynayaydım,onuparka,
teatra,sirkəaparaydım.Birşey
istəyəndə“Dayan,oğlum,sonra,
indiişimvaryox,hə,budəqiqə,
geyin, gedək” kimi sadəheyhat
içinididibparçalayır.

Onada,ümumən,oğlumüha-
ribədəşəhidolanbütünanalara
damütləqbirtəsəlli,inam,tutuna-
caqümidlazımdır.Anadurmadan
birsualınaltındaəzilir:onazəng
edənoğlu“Ana,inanıramki...”de-
yirvəfikrinitamamlamadanəlaqə
itir. Sonra da şəhid olur.Çarəsiz
anadurmadandağa,daşa,diva-
ra, qara çərçivədəki şəklə, dibin-
dəintiharüçündayandığıağaca,
yerinaltındavəüstündənəvarsa,
hamısına bir sual verir: görəsən,
o,nəyəinanırdı?!
Ananın son dedikləri qulaqlara

qurğuşun kimi tökülür: “Biz Zəfər
çaldıq.Torpaqlarazadolundu.Am-
mamənözüməyertapabilmirəm.
MənimVətənimoğlumidiaxı...”.
Yazıçı-dramaturqÜlviyyəHey-

dərovanın “İnanıram”monopye-
si əsasında hazırlanan eyniadlı
tamaşanın quruluşçu rejissoru
və səhnə tərtibatçısı Elşad Rə-
himzadə,musiqi tərtibatçısıAy-
gülQuliyevadır.
Səhnə əsərində ana obrazını

teatrın istedadlıaktrisasıZemfi-
raƏbdülsəmədovacanlandırır.
Aktrisadan xüsusi ovqat, ana

yanğısıvəqəhrəmanınaruhibağ-
lılıqistəyənobrazınınöhdəsindən
məharətləgələn(tamaşabitsədə,
Zemfira xanımıngöz yaşları din-
mirdi) Zemfira Əbdülsəmədova
təbiioyuncəhdinənailoldu.
Sözsüz ki, müəyyən qüsurlar

daqaçılmazidi.Məsələn,intihar
üçünyenicəişğaldanazadolun-
muşəraziyəgələnanaözüiləni-

yəkətilgətirsin?Onunüçünfiziki
rahatlıqnəkimiönəmkəsbedir?
Yaxudcanlıplandaheçbirəlavə
tərtibatistəməyəntamaşadaara-
bir aktrisayamaneolan rekvizit-
lərnəyəxidmətedirdi?Onsuzda
mətnyüküçoxolanvəemosional
qatdamizandançoxoyunuüzə-
rindədayananaktrisayabukimi
əlavə rejissor tələbləri lazım idi-
mi?Anlayıram,rejissorunəsasən
kuklatamaşalarıquruluşçusuol-
ması bu məsələdə peşə vərdişi
kimiqeyri-ixtiyariqabarır.
Hə, bir dəmüharibə, itki, ana

ağrıları, ümumən, lokal mövzu
olmaqdan çıxmalıdır.Axı müha-
ribə bəşəri bəladır və dünyanın
harasında yaşanmasından asılı
olmayaraq,itkininhissinikasıey-
nidir.İstənilənsəhnəaktında,xü-
susən, mono oyunlarda rejissor
tamaşanıntəsirgücünüartırmaq
üçünifaçıyaəlavəyüklərverdik-
dəestetikdetalları,ələlxüsusda,
səhnədəki qadındırsa, müəyyən
ştrixlərinəzərəalmağaborcludur.

Həmidə Nizamiqızı

“Heydər Əliyev və milli teatr sənəti”
Layihə çərçivəsində Heydər Əliyev Mərkəzində tamaşalar nümayiş olunacaq

Daş kənd də ki Hey dər Əli-
yev adı na Azər bay can 
Mə də niy yət Mər kə-
zin də (AMM) Azər bay-

can Res pub li ka sı Gənc lər 
Fon du nun dəs tə yi ilə Dün ya 
Gənc Türk Ya zar lar Bir li yi-
nin (DGTYB) hə ya ta ke çir di yi 
“Türk dün ya sın dan Şu şa ya 
– Şu şa dan Türk dün ya sı na” 
ad lı la yi hə çər çi və sin də ey-
niad lı nəş rin təq di ma tı olub. 

Tədbirdə AMM-in direktoru
Samir Abbasov Şuşanın tarix
və mədəniyyətimizdəki rolunu
xüsusi vurğulayaraq, Prezident
İlham Əliyevin qala-şəhərimiz
haqqında “Şuşa Azərbaycan
üçün həm qürur, milli mənlik,
həm də mədəniyyət, incəsənət
vətarixdir”fikirlərinixatırladıb.

Qeyd olunub ki,  TÜRKSOY
tərəfindən 2023-cü ildə Şuşa
şəhəri “Türk dünyasının mədə-
niyyət paytaxtı” elan edilib və
bu nəşrin təqdimatı “mədəniy-
yətpaytaxtı”iliüzrəÖzbəkistan-
dakeçirilənilktədbirdir.Kitabda
Türk dünyasını əhatə edən 17
şair və yazıçının Şuşa ilə bağlı
şeirvəhekayələritoplanılıb.
ÖzbəkistanYazıçılarİttifaqının

sədrmüavini,şairQayratMəcid
Şuşaya səfər təəssüratlarından
danışıb, şəhərin qədim tarixə,

zənginmədəniyyətəvətəkrarsız
ənənələrəmaliknadirməkanlar-
danolduğunudiqqətəçatdırıb.
ÖzbəkistanDövlətMədəniyyət

vəİncəsənətİnstitutununrektoru
pedaqogika üzrə fəlsəfə dokto-
ruEldarŞermanovbuqəbildən
tədbirlərinAzərbaycan-Özbəkis-
tan mədəni-ədəbi əlaqələrinin
inkişafında əhəmiyyətindən söz
açıb.
Ə.Nəvai adınaDaşkəndDöv-

lət Özbək Dili və Ədəbiyyatı
Universitetinin kafedra müdi-

ri professor Nurbay Cabbarov,
professorSəadətMəhəmmədo-
va, dosent Gülbahar Aşurova,
Azərbaycan Gənclər Fondunun
nümayəndəsi Zülfiyyə Yaqubo-
va,nəşrdəhekayəsiolanNərgiz
ƏsədovavəbaşqalarıTürkdün-
yasınındahadayaxınlaşdırılma-
sı istiqamətində belə nəşrlərin
vacibliyinivurğulayıblar.
Layihəninrəhbəri,DGTYB-nin

başqanı şair İntiqamYaşar təq-
dimatmərasiminintəşkilinəgörə
AMM-əminnətdarlıqedib.

“Türk dünyasından 
Şuşaya – Şuşadan Türk dünyasına” 

Şeir və hekayələr toplusu Daşkənddə təqdim edilib

Yapon qrupu performans göstərəcək

Fev ra lın 3-də Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də “TA TE-Ha tor-
yu” qru pu nun “Ənə nə vi 
ya pon qı lınc dö yüş sə nə ti 

üz rə səh nə per for man sı” 
ad lı təq di mat ola caq.

Tədbir YaponiyanınAzərbay-
candakıSəfirliyinintəşkilatçılığı,
“ITOCHU, JTI Azərbaycan” və
“ISR Auto, Landmark Bakı”nın
dəstəyiilətəşkilolunacaq.
Bu barədə səfirlikdən məlu-

matverilib.
Tate özündə qədim samuray

döyüş sənəti, rəqs və Kabuki

elementlərini birləşdirən uni-
kalbirsəhnəperformansıolub,
döyüşvəhadisəfilmləri,habe-
lə təqdimat zamanı göstərilən
realistik və dinamik səhnələri
canlandırır.BudəfəNyu-York-
da fəaliyyət göstərən “TATE
Hatoryu” qrupu xüsusi qılınc
döyüş səhnələri hazırlayaraq
samuraydöyüşnövü iləmusi-
qininmüşayiətində səlis qılınc
hərəkətləri ilə çıxış edəcək.
Təqdimatqədimyaponənənə-
lərinə dayanan unikal incəsə-
nət növünü yaxından tanımaq
üçünfürsətdir.

Gənclər Gününə özəl 
“Anamın kitabı” yenidən ingilis dilində səhnədə

Mə də niy yət Na zir li yi nin la yi hə si 
ola raq ötən il Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Mu si qi li Teat rın da in gi lis di lin də 
səh nə ləş di ri lən “Ana mın ki ta bı” ta ma-
şa sı fev ra lın 2-də - Gənc lər Gü nün də 
bir da ha nü ma yiş olu na caq.

Böyük ədib Cəlil Məmmədquluzadə-
nin eyniadlı pyesi əsasında hazırlanan
tamaşada əsasmövzu üç qardaşın dil,
din, düşüncə tərzlərinin fərqliliyi nəticə-
sindəaralarındayaranansürəklimüba-
hisələrdənbəhsedir.
Günümüzlə səsləşən, bizi narahat

edənvədüşündürənmövzuəsərinbaşqəhrəma-
nıolanAnanıntimsalındatəqdimolunur.Anaöv-
ladlarınıözmilli-mənəvidəyərlərinəsahibolmağa,
anadilinəyiyələnməyəvəbirliyəçağırır.Oğullar
isədahaçoxmüasirdünyanın tələblərinəcavab
verməyəcanatır,nəticəetibariləinnovativtexno-
logiyalarlazənginbirmühitinfonundaözmillidə-
yərləriniitirməktəhlükəsiiləüz-üzəqalırlar.Belə-

liklə,Anaövladlarıiləmübarizəyəbaşlayır.Onun
qəlbinidəlib-deşəndərdyüküisəsəngimir...
Səhnə əsərinin quruluşçu rejissoru İradəGö-

zəlova,ingilisdilinətərcüməedəniTərlanRəsu-
lov, quruluşçu rəssamı Vüsal Rəhim, videomü-
həndisi Murad Həsənovdur. Rəqslərin quruluşu
Xalq artisti Pərviz Məmmədrzayev və rejissor
ZaurƏliyevəaiddir.

“Mənim Vətənim oğlum idi...”
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müxtəlifsəpkilitədbirlərtəş
kilolunub.

Şəm kir RMİ. Şəm kir Ra yon 
Hey dər Əli yev Mər kə zi nə mək
təb li lə rin eks kur si ya sı təş kil olu
nub. Fa ciə ilə bağ lı mək təb li lə rə 
ət raf ı mə lu mat ve ri lib, vi deoçarx 
nü ma yiş et di ri lib. 

Şəm kir ra yon MKSnin Uşaq 
şö bə si “20 Yan var yad da şı mı zın 
əbə di ağ rı sı dır” baş lı ğı al tın da 
anım mə ra si mi təş kil edib.

Daş kə sən Ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zi və ra yon İ.Nə si mi adı na 
1 nöm rə li tam or ta mək tə bin bir
gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən anım 
təd bi rin də isə 1990cı il yan va rın 
20nə ke çən ge cə Ba kı da dinc 
əha li yə qar şı tö rə dil miş qır ğın dan 
bəhs edi lib. 33 il əv vəl baş ve rən 
dəh şət li ha di sə lər Azər bay can 
xal qı nın azad lı ğı və əra zi bü töv
lü yü uğ run da qəh rə man lıq mü ba
ri zə si ki mi sə ciy yə lən di ri lib.

***
Lən kə ran RMİ. Lən kə ran Şə

hər Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
“20 Yan var hə qi qət lə ri nin dün ya 
ic ti maiy yə ti nə çat dı rıl ma sın da 
Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 
ro lu” möv zu sun da təd bir ke çi
ri lib. Lən kə ran Şə hər İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Ta leh Qa
ra şov və di gər çı xış edən lər 20 
Yan var qır ğı nın sə bəb lə ri, Azər
bay can ta ri xin də ye ri ba rə də fi
kir lə ri ni bö lü şüb lər. Son ra Hey

dər Əli ye vin 1990cı il yan va rın 
21də Mosk va da Azər bay ca nın 
daimi nü ma yən də li yin də səs lən
dir di yi bə ya na tı əks et di rən vi
deoçarx nü ma yiş olu nub.

***
Bər də RMİ. Bər də Ra yon 

Hey dər Əli yev Mər kə zin də “20 
Yan var – hüzn və qü rur ye ri miz” 

ad lı təd bir ke çi ri lib. Qeyd olu nub 
ki, 33 il əv vəl Azər bay can xal qı
na qar şı tö rə dil miş ci na yət, əs
lin də, bə şə riy yə tə, hu ma niz mə 
qar şı hə ya ta ke çi ril miş dəh şət li 
ter ror ak tı dır. Mil li bir lik və və
tən pər vər li yin sim vo lu na çev ril
miş 20 Yan var fa ciəsi xal qı mı zın 
öz su ve ren li yi uğ run da apar dı ğı 
mü ba ri zə nin şə rəf i sə hi fə si dir.

***
Kür də mir RMİ. Bey lə qan 

Ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən anım 
təd bi rin də mər kə zin “Gənc lik” 
xalq teat rı tə rə fin dən “Və tən, sə
nə ca nım fə da!” ad lı ədə bibə dii 
kom po zi si ya təq dim edi lib.

***
Sum qa yıt RMİ. Ab şe ron Ra

yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
“Ümum mil li li der Hey dər Əli yev 
və 20 Yan var hə qi qət lə ri” ad
lı təd bir ke çi ri lib. Ab şe ron Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Ab din Fər zə li yev və di gər çı xış 
edən lər Hey dər Əli ye vin döv lə ti
miz və xal qı mız qar şı sın da kı mi
sil siz xid mət lə rin dən da nı şıb lar.

***
İs ma yıl lı RMİ. İs ma yıl lı Ra

yon Mər kə zi Ki tab xa na sın da 
“20 Yan var qan yad da şı mız dır” 
ad lı sər gi və mə lu mat saatı təş
kil edi lib. Çı xış lar da bil di ri lib ki, 
əs lin də, 20 Yan var ha di sə lə ri 
Azər bay can ta ri xin də tək cə fa
ciə de yil, mil li azad lı ğın qa lib 
gəl di yi gün dür. 

***

Sa bi ra bad RMİ. Sa bi ra bad 
Ra yon Hey dər Əli yev Mər kə
zin də ke çi ri lən təd bir də çı xış 
edən lər 20 Yan var hə qi qət lə ri nin 
dün ya ic ti maiy yə ti nə çat dı rıl ma
sın da Ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin müs təs na ro lu nu xü su si 
vur ğu la yıb lar.

Ha cı qa bul Ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zi, Gənc lə rin İn ki şaf və Kar
ye ra Mər kə zi nin (GİKM) Ha cı qa
bul nü ma yən də li yi, ra yon Gənc lər 
və İd man İda rə si, Uşaq və Ailə lə rə 
Dəs tək Mər kə zi nin bir gə təş ki lat çı
lı ğı ilə ke çi ri lən təd bir də 20 Yan var 
ha di sə lə ri ba rə də ət raf ı mə lu mat 
ve ri lib, bu gü nün tək cə fa ciə de yil, 
Azər bay ca nın is tiq lal yo lu nun zir
və si ol du ğu qeyd edi lib.

***
Ağ daş RMİ. Zər dab Ta rixDi

yar şü nas lıq Mu ze yi nin təş ki lat
çı lı ğı ilə şə hər 1 say lı mək təb
li sey də “20 Yan var Azər bay can 
xal qı üçün unu dul maz ta rix dir” 
ad lı təd bir və sər gi ke çi ri lib.

***

Bi lə su var RMİ. Sal yan Ra
yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
“Hey dər Əli ye vin si ya si qə tiy yə
ti və 20 Yan var hə qi qət lə ri” ad lı 
təd bir ke çi ri lib, sər gi təş kil olu
nub. “Qan lı Yan var” ha di sə lə ri
nə si ya si qiy mət ve ril mə sin də 
Hey dər Əli ye vin ro lun dan bəhs 
edi lib.

Cəb ra yıl Ta rixDi yar şü nas lıq 
Mu ze yin də ke çi ri lən təd bir də 
şa gird lə rin ifa sın da ədə bibə
dii kom po zi si ya təq dim edi lib. 
Son ra 20 Yan var şə hi di Sə xa vət 
Qu li ye vin şəx si əş ya la rın dan 
iba rət sər gi yə ba xış olub. Şəx si 
əş ya lar şə hi din ailə üzv lə ri tə rə
fin dən mu ze yin fon du na təq dim 
edi lib. 

***
Ma sal lı RMİ. Ma sal lı Ra

yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
fəaliy yət gös tə rən rəsm dər nə yi 
şa gird lə ri nin əl iş lə rin dən iba rət 
sər gi təş kil edi lib.

Yar dım lı Ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də ke çi ri lən təd bir də 
“Qan lı Yan var” – 33” ad lı sər gi 
nü ma yiş olu nub.

***
Xaç maz RMİ və ra yon Gənc

lər və İd man İda rə si nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə ra yon Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də “20 Yan var 
– qan yad da şı mız” möv zu sun da 
rəsm mü sa bi qə si ke çi ri lib. Mü
sa bi qə də Xaç maz şə hər Uşaq 
in cə sə nət mək tə bi nin Rəs sam
lıq şö bə si şa gird lə ri nin əsər lə ri 
nü ma yiş olu nub. Qa lib və fərq
lən miş iş ti rak çı lar dip lom lar la 
təl tif edi lib lər. 

Qu ba ra yon MKSnin Mər kə zi 
Ki tab xa na sı Uşaq şö bə si nin təş
ki lat çı lı ğı ilə “Hey dər Əli yev və 
20 Yan var hə qi qət lə ri” ad lı rəsm 
və ki tab sər gi si ke çi ri lib. 

***
Şə ki RMİ. Ba la kən ra yon 2 

say lı Di yar şü nas lıq klu bun da ke
çi ri lən anım təd bi rin də 33 il əv
vəl Azər bay can xal qı nın öz ta ri xi 
qəh rə man lıq ənə nə lə ri nə sa diq 
ol du ğu nu bir da ha gös tər di yi 
vur ğu la nıb. 

***
Ağs ta fa RMİ. Ağs ta fa Ra yon 

Mə də niy yət Mər kə zin də “Müs
tə qil li yə apa ran yol” ad lı təd bir 

ke çi ri lib. 20 Yan var hə qi qət lə ri ni 
əks et di rən vi deoçarx və ədə bi
bə dii kom po zi si ya nü ma yiş olu
nub.

To vuz Döv lət Rəsm Qa le re ya
sın da “Unut ma dıq, unut dur ma
rıq” ad lı rəsm dər nə yi üzv lə ri nin 
əl iş lə rin dən iba rət sər gi təş kil 
edi lib. 

To vuz Ra yon Aşıq Ə.Cə fə
rov adı na Mə də niy yət Mər kə zi 
və Qa zax Ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zi tə rə fin dən də 20 Yan var 
fa ciəsi nin 33cü il dö nü mü ilə əla
qə dar təd bir lər ke çi ri lib.

***
Gən cə RMİ. Gən cə şə hər 

Uşaq in cə sə nət mək tə bin də 
Ümum xalq Hüzn Gü nü nə həsr 
olu nan sər gi ke çi ri lib. Sər gi də 
mək tə bin Təs vi ri in cə sə nət şö
bə si şa gird lə ri nin əl iş lə rin dən 
iba rət rəsm lər yer alıb.

Sa mux Ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də GİKMin Sa mux nü
ma yən də li yi nin bir gə təş ki lat çı lı
ğı ilə “Da nı şan ta le lər” ad lı film 
nü ma yiş et di ri lib.

Re gional ida rə nin ta be li yin də
ki di gər mə də niy yət müəs si sə
lə rin də də 20 Yan var fa ciəsi nin 
il dö nü mü ilə əla qə dar təd bir lər 
təş kil olu nub.

***
Ağ ca bə di RMİnin kol lek ti vi 

Ağ ca bə di ra yo nun da yer lə şən 
Qəh rə man lar par kın da 20 Yan
var şə hid lə ri nin abi də si ni zi ya rət 
edib, önü nə tər çi çək lər dü züb
lər.

Hazırladı: N.Məmmədli

“Müstəqilliyə  aparan  yol”

QafqazAlbaniyasınınönəmliyadigarlarındanolanXudavəng
monastırkompleksiKəlbəcərrayonuərazisində,Tərtərçayınbaş
lanğıcındayerləşir.MonastırkompleksiQafqazAlbaniyasıdövlə
tininXaçınknyazlığındadinisiyasimərkəz,birmüddətisəalban
katolikosluğununmərkəzikimifəaliyyətgöstərib.XIIəsrdəXaçın
knyazıBöyükHəsəninoğluVaxtanqınailəvəsaitihesabınakomp
leksyenilənibvəəlavətikililərinşaedilib.Diofizitxarakterlifreska
elementlərinəmalikazsaylımemarlıqnümunələrindənsayılan
Xudavəngmonastırınaəsasbazilika,ArzuxatınvəHəsənCəlal
kilsəsiolmaqlabirçoxmemarlıqnümunələridaxilolub.

AMEA Al ban şü nas lıq El mi 
Mər kə zi nin Qaf qaz Al ba ni ya sı 
me mar lıq abi də lə ri nin və mə
nə vi ir si nin təd qi qi sek to ru nun 
mü di ri ta rix üz rə fəl sə fə dok to
ru, do sent Na tiq Alı şov bil di rir ki, 
1836cı il dən Al ban kil sə si ye
par xi ya ya çev ri lə rək Üç müəd zin 
kil sə si nə ta be edil dik dən son ra 
er mə ni lər al ban kil sə lə ri nə qar şı 
mad di və mə nə vi ter ro ra baş
la yıb lar. Kəl bə cər ra yo nu nun 
er mə ni qəsb kar la rı tə rə fin dən 
1993cü il də iş ğa lın dan son ra 
Xu da vəng mo nas tı rı da on la rın 
tam nə za rə ti al tı na ke çib. Apa
rıl mış araş dır ma lar la müəy yən 
edi lib ki, 19972011ci il lər də 
er mə ni lər bu komp leks də qa
nun suz ar xeolo ji və tə mirbər pa 

iş lə ri apa rıb, bu “təd qi qat lar”ın 
nə ti cə si ola raq “Da di vəng mo
nas tı rın da bər pa – 19972011” 
ad lı er mə ni di lin də ki tab çap 
et di ri lib. Abi də də qey riqa nu
ni ar xeolo ji təd qi qat və bər pa 
pro se si nə (əs lin də, sax ta laş dır
ma iş lə ri) “Ad rien Mar ti ros ya nın 
xa ti rə si nə na mə lum do nor” və 
“Ame ri ka er mə ni me mar lı ğı nı 
öy rə nən təş ki lat” ma liy yə dəs
tə yi ve rib.

Qey riqa nu ni təd qi qat lar za
ma nı aş kar edil miş epiq ra fik 
abi də lər Er mə nis ta na da şı nıb. 
Möv cud epiq ra fik nü mu nə lə rin 
bi ri 1182ci il də ha ki miy yə tə gə
lən Vax tanq tə rə fin dən öz əli ilə 
ya zıl mış daş abi də dir. Epiq ra fik 
ya zı da onun 40 il müd də tin də 

apar dı ğı mü ha ri bə lər və Xu da
vəng mo nas tı rın da kı fəaliy yə
tin dən ge niş şə kil də bəhs edi
lir. “Təd qi qat lar” za ma nı al ban 
döv rü nə aid çox lu mə zar lıq lar 
ta la nıb. “Bər pa” iş lə rin də Er mə
nis tan da möv cud olan Ani kar
xa na sın da kı tuf daş lar dan ge
niş şə kil də is ti fa də edi lib. Ar zu 
xa tın kil sə si da xi lin də apa rı lan 
bər pa iş lə ri za ma nı bi na nın dö
şə mə sin də 20 san ti metr də rin
lik də kü pə da xi lin də Ağ qo yun lu, 
15241576cı il lər də Azər bay can 
Sə fə vi lər döv lə tin də ha ki miy yət
də ol muş I Təh ma sib və 1578
1587ci il lər də ha ki miy yət də 
ol muş Mə həm məd Xu da bən də 
dövr lə rin də zərb edil miş sik kə lər 
aş kar edi lib.

2020ci ilin 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də Azər bay can Or
du su nun şan lı Qə lə bə sin dən 
son ra im za la nan üç tə rəf i bə ya
na ta əsa sən, er mə ni iş ğal çı la rı 
Ağ dam, Kəl bə cər və La çın ra
yon la rı nı dö yüş süz tərk et mə
li ol du lar. Kəl bə cə ri bo şalt maq 
(bə ya na ta əsa sən, 15 no yabr
da ol ma lı idi) üçün 10 gün əla
və möh lət alan er mə ni lər möh
lət dən suiis ti fa də edə rək Ar zu 
xa tın kil sə si nin şərq di va rın da kı 
fres ka la rın bir his sə si ni xü su si 
üsul lar la xa ric dən də vət et dik lə ri 
mü tə xəs sis lə rin kö mə yi ilə kə sə
rək Er mə nis ta na apa rıb lar. 

Na tiq Alı şov bil di rir ki, abi də də 
komp leks şə kil də al ban me mar
lı ğı na uy ğun kon ser va si ya iş lə ri 
gö rül mə li, komp lek sin in ki şaf di
na mi ka sı nın araş dı rıl ma sı üçün 
vax ti lə gör kəm li ar xeoloq alim 
Rə şid Gö yü şov tə rə fin dən baş
la nı lan ar xeolo ji təd qi qat lar bər
pa edil mə li dir. 

Bəhruz Kəngərlinin anadan olmasının 
ildönümü qeyd edilib

GörkəmlirealistrəssamBəhruzKəngərlinin(18921922)anadanol
masının131ciildönümüiləbağlıyanvarın21dəNaxçıvanşəhərində
tədbirkeçirilib.NaxçıvanMuxtarRespublikasıMədəniyyətNazirliyivə
NMRRəssamlarBirliyininbirgətəşkilatçılığıiləmədəniyyətvəincəsənət
nümayəndələrirəssamınməzarınıziyarətediblər.

Bəh ruz Kən gər li Mu ze
yin də da vam et di ri lən mə ra
sim də mə də niy yət na zi ri Na
tə van Qə di mo va rəs sa mın 
Azər bay can təs vi ri sə nə ti nə 
ver di yi töh fə lər dən da nı şıb. 
Vur ğu la yıb ki, mil li rəs sam
lıq da realist dəz gah bo ya kar
lı ğı nın tə şək kü lü, port ret və 
mən zə rə janr la rı nın for ma
laş ma sın da Bəh ruz Kən gər
li nin mü hüm xid mət lə ri olub. 

Tə sa dü fi de yil ki, Ümum mil li li der Hey dər Əli yev Bəh ruz Kən gər li ya ra
dı cı lı ğı na bö yük də yər ve rib. O de yib: “Bəh ruz Kən gər li nin əsər lə ri həd din
dən ar tıq qiy mət li dir. Bi rin ci si, onun rəs sam lıq us ta lı ğı na gö rə, is ti fa də et di yi 
rəng lə rə gö rə. İkin ci si, onun ya rat dı ğı ob raz la ra gö rə, mən in san ob raz la
rı nı de yi rəm, xü su sən, o ağır döv rün, 191819191920ci il lə rin çə tin döv
rün də bi zim xal qı mı zın ağır və ziy yət də ol ma sı nı öz əsər lə rin də əks et di rib”.

Ümum mil li li de rin tə şəb bü sü ilə Nax çı van şə hə rin də Bəh ruz Kən gər li 
Mu ze yi ya ra dı lıb, 2002ci il də Hey dər Əli yev mu ze yin açı lış mə ra si min də 
iş ti rak edib. 2012ci il də isə Pre zi dent İl ham Əli ye vin mü va fiq sə rən ca mı 
ilə B.Kən gər li nin 120 il lik yu bi le yi ge niş şə kil də qeyd edi lib.

NMR Rəs sam lar Bir li yi nin səd ri Əmək dar rəs sam Ül viy yə Həm zə ye
va, Bəh ruz Kən gər li Mu ze yi nin di rek to ru Sə bi nə Əlin cə li Nax çı van da 
rəs sam lıq sə nə ti nin in ki şa fın da B.Kən gər li ir si nin xü su si ro lu nu vur ğu
la yıb lar. Qeyd olu nub ki, rəs sa mın ya ra dı cı lı ğı mil li ruh, azər bay can çı lıq 
ide ya la rı aşı la yan bir xə zi nə dir.

Son da Bəh ruz Kən gər li adı na Rəs sam lar par kın da fır ça us ta sı nın 
abi də si zi ya rət edi lib, xa ti rə şək li çək di ri lib.

Şəkidə Şəfiqə Axundovanın 
yaradıcılıq gecəsi keçirilib

ŞəkiRMİŞəki
şəhər4nömrə
liUşaqmusiqi
məktəbindəXalq
artisti,Şərqdə
ilkoperayazan
qadınbəstəkar
ŞəfiqəAxundo
vanın(19242013)
doğumgünü
iləbağlıtədbir
keçirilib.

İlk ola raq şə hid lə rin və bəs tə ka rın əziz xa ti rə si bir də qi qə lik sü
kut la yad edi lib. Son ra sə nət ka rın hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq qın da 
mə lu mat ve ri lib, vi deoçarx nü ma yiş olu nub.

Mək tə bin bir qrup müəl lim və şa gir di nin ifa sın da bəs tə ka rın 
əsər lə ri səs lən di ri lib. 

Son da RMİnin rəisi Azər Yu su bov və mək tə bin di rek tor əvə zi 
Se vil Rə su lo va çı xış edə rək bəs tə ka rın zən gin ya ra dı cı lı ğı haq
qın da fi kir lə ri ni bö lü şüb lər.

“Mahnıları ilə sevilən bəstəkar”

KürdəmirRMİninəhatəetdiyiBey
ləqanrayonNiyaziadınaUşaq
musiqiməktəbindəgörkəmli
bəstəkar,AzərbaycanınXalqartisti

Elzaİbrahimovanın(19382012)85illik
yubileyinəhəsrolunmuş“Mahnılarıilə
sevilənbəstəkar”adlıtədbirkeçirilib.

Təd bir də mək tə bin müəl lim və şa gird lə ri, 
mə də niy yət müəs si sə lə ri nin əmək daş la rı və 

ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.
Şə hid lə ri mi zin əziz xa ti rə si nin bir də qi

qə lik sü kut la yad olun ma sı ilə baş la yan 
təd bir də çı xış edən lər gör kəm li bəs tə ka rın 
hə yat və fəaliy yə tin dən, onun Azər bay can 
mu si qi si nə bəxş et di yi unu dul maz mu si qi 
əsər lə rin dən söz açıb lar. 

Son da müəl lim lə rin ifa sın da bəs tə ka rın 
əsər lə rin dən iba rət kon sert proq ra mı təq
dim olu nub.

Qax Dövlət Kukla Teatrında 
dörd yeni tamaşa hazırlanacaq

Təsdiq
edilmiş
repertuar
plana

əsasən,
2023cü
ildəQax
DövlətKuk
laTeatrında
dördyeni
tamaşaha
zırlanacaq.

Teat rın baş re jis so ru Əmək dar ar tist Yu sif Ab du rah ma nov bil di rib 
ki, bu il teat rın səh nə sin də Os man Ab dul la ye vin “Sehr li tor ba”, “Tül
kü və quy ruq”, Ast rid Lindq re nin “Uzun co rab Pip pi” və Əzi zə Əh mə
do va nın “Ne cə boz ayı, al dı ev pa yı” əsər lə ri ta ma şa ya qo yu la caq.

Ya ra dı cı kol lek tiv ar tıq “Sehr li tor ba” ta ma şa sı üzə rin də ha zır lıq 
iş lə ri nə baş la yıb, rol böl gü sü apa rı lıb. Ta ma şa nın re jis so ru Ra hib 
Məm mə dov, rəs sa mı Ma yis Ab dul la yev, mu si qi tər ti bat çı sı Ni cat 
Fə tə li yev dir. Ta ma şa uşaq la ra mar tın so nun da təq dim olu na caq.

Ermənilər Kəlbəcərdəki alban irsini 
necə saxtalaşdırıb?
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Ümum mil li 
li der Hey dər 

Əli yev bö yük si-
ya sət də ol du ğu bir 

qə ri nə dən ar tıq dövr də, 
doğ ma xal qı nın ta le yin də 

ta ri xi rol oy na maq la bə ra bər, mə-
də ni ir si mi zin qo run ma sı və zən-
gin ləş di ril mə si, mil li in cə sə nə tin, 
ədə biy ya tın in ki şa fı, res pub li ka da 
mə də ni-maarif işi nin qa baq cıl sə-

viy yə də təş ki li sa hə sin də də müs təs na xid mət lər gös tə rib. 

Hey dər Əli ye vin mə də niy yə tə diq qət və qay ğı sı onun döv lət xa-
di mi ki mi fəaliy yə ti nin bü tün mər hə lə lə rin də – so vet Azər bay ca nı-
na rəh bər lik et di yi il lər də, Mosk va da, SS Rİ rəh bər li yin də ça lış dı ğı 
vaxt da və müs tə qil Azər bay ca na onil lik pre zi dent li yi döv rün də ta-
ri xin yad da şı na çox say lı sə hi fə lər lə ya zı lıb. O, hər za man və hər 
yer də Azər bay can mə də niy yə ti nin bö yük ha mi si olub. Bu nun la 
bağ lı il lə rin xro ni ka sın dan seç di yi miz mə qam la rı “Hey dər Əli yev 
İli”nə töh fə ola raq diq qə ti ni zə təq dim edi rik...

İllərin xronikasından (6)
1972-ci il 6 no yabr

Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev Ba kı met ro-
po li te ni nin üç stan si ya sı nın – “Əziz bə yov” (ha zır da “Ko roğ lu”, me-
mar – H.Mə ci dov), “Av ro ra” (ha zır da “Qa ra Qa ra yev”, me mar lar – 
H.Ələs gə rov, Ə.Hü sey nov,  rəs sam lar – C.Qa sı mov, R.Xə lə fov)  və 
“Neft çi lər” (me mar lar – Ə.İs ma yı lov, F.Leont yev, rəs sam lar – A.Ağa-
ma lov, M.Qa fa rov) stan si ya la rı nın açı lış mə ra si min də iş ti rak edib. 

1972-ci il 25 no yabr
Hey dər Əli yev Ba kı da “Xalq lar dost lu ğu” par kı nın tə məl qoy ma 

mə ra si min də nitq söy lə yib. 

1972-ci il 11 de kabr
Hey dər Əli yev Ba kı şə hə rin də V.İ.Le nin adı na Sa ra yın (ha zır da 

Hey dər Əli yev Sa ra yı) açı lış mə ra si min də iş ti rak edib.

1973-cü il 9 may
Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev Ba kı şə hə-

rin də So vet İt ti fa qı Qəh rə ma nı Meh di Hü seyn za də nin abi də si nin 
(hey kəl tə raş – Fuad Əb dür rəh ma nov) açı lı şı mə ra si min də nitq 
söy lə yib, Azər bay can xal qı nın İkin ci dün ya mü ha ri bə sin də fa şizm 
üzə rin də qə lə bə yə ver di yi töh fə lər dən söz açıb.

“Azər bay ca nın oğul və qız la rı düş mə nə qar şı igid lik lə vu ru şur-
du lar. On la rın bir ço xu nun ad la rı öl kə nin hərb sal na mə si nə qı zıl 
hərfl  ər lə ya zıl dı. Res pub li ka mı zın 114 nü ma yən də si So vet İt ti fa qı 
Qəh rə ma nı adı na la yiq gö rül dü, 166 min dən çox nü ma yən də si dö-
yüş or den lə ri və me dal la rı ilə təl tif edil di. Məş hur sər kər də ge ne ral 
Hə zi As la no vun adı, Alek sandr Mat ro so vun igid li yi ni tək rar et miş 
qvar di ya ser jan tı Gə ray Əsə do vun, dö yüş də öz ko man di ri ni kök sü 
ilə qo ru muş mat ros Qa fur Məm mə do vun, snay per İs ra fi l Məm mə-
do vun və bir çox baş qa la rı nın ad la rı bü tün öl kə yə bəl li dir.

Azər bay can xal qı nın igid oğ lu, adı dil lər əz bə ri olan par ti zan-kəş-
fi y yat çı, So vet İt ti fa qı Qəh rə ma nı Meh di Hü seyn za də nin Ba kı da 
ucal dıl mış abi də si Və tə ni mi zi qo ru maq üçün ca nın dan keç miş qəh-
rə man la ra ümum xalq hör mət və mə həb bə ti nin par laq ifa də si dir...

Azər bay ca nın qəh rə man oğ lu nun xa ti rə si ni so vet adam la rı ilə 
bə ra bər Yu qos la vi ya və İta li ya xalq la rı nın yad et mə lə ri bi zi se vin-
di rir. Qəh rə ma nın mə za rı doğ ma tor paq dan çox-çox uzaq lar da dır. 
La kin par ti za nın dö yüş yol daş la rı hər il, Meh di nin hə lak ol ma sı nın 
il dö nü mü gü nün də onun mə za rı üs tü nə çi çək dəs tə lə ri qo yur lar...”.

***
Res pub li ka da mə də niy yət sa hə sin də nailiy yət lə rin təş vi qi, ey ni 

za man da nöq san la rın ara dan qal dı rıl ma sı üçün mü va fi q qə rar lar 
qə bul olu nur du.

1972-ci il 28 ap rel
Azər bay can KP MK və Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti nin 

qə ra rı ilə mü va fi q sa hə lər üz rə təq di mat lar nə zər dən ke çi ri lə rək 
Azər bay can SSR Döv lət mü ka fat la rı nın (iki il dən bir ve ri lir di; mə-
də niy yət sa hə si – ədə biy yat, in cə sə nət və ar xi tek tu ra – 3 mü ka fat 
nə zər də tu tul muş du) növ bə ti laureat la rı elan edi lib.

M.Əziz bə yov adı na Azər bay can Döv lət Aka de mik Dram Teat rın-
da “Mah nı dağ lar da qal dı” ta ma şa sı na gö rə – ya zı çı İl yas Əfən-
di yev, qu ru luş çu re jis sor Əli hey dər Ələk bə rov, rəs sam Nüs rət 
Fə tul la yev, ar tist lər İs ma yıl Da ğıs tan lı, Ley la Bə dir bəy li, Hə sən 
Tu ra bov, Ama li ya Pə na ho va.

S.Vur ğun adı na Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rın da “Ko-
man do run ad dım la rı” ta ma şa sı (V.Ko ros tıl yo vun rus şairi Puş ki nin 
hə ya tın dan bəhs edən pye si) üçün – qu ru luş çu re jis sor Gül ca han 
Gü ləh mə do va-Mar tı no va, ar tist lər Kons tan tin Ada mov, Ana to li 
Fal ko viç, An na Tu mar ki na.

“Azər bay can mən zə rə lə ri” sil si lə si nə gö rə – Xalq rəs sam Sət tar 
Bəh lul za də.

1972-ci il 29 ap rel
Azər bay can KP MK, Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti və AHIŞ-

nin (res pub li ka həm kar lar təş ki la tı) qə ra rı ilə mə də ni-maarif ida rə-
lə ri nin 1971-ci il də ki işi nə ic ti mai ba xı şın ye kun la rı na gö rə ke çi ci 
Qır mı zı Bay raq və 2000 ma nat məb lə ğin də bi rin ci pul mü ka fa tı 
Lən kə ran ra yo nu na, 1500 ma nat məb lə ğin də ikin ci pul mü ka fa tı 
Cəb ra yıl ra yo nu na, 1000 ma nat məb lə ğin də üçün cü pul mü ka fa tı 
Qu sar ra yo nu na ve ri lib.

Qə rar da mə də ni-maarif ida rə lə ri nin fəaliy yə ti nə rəh bər lik sa hə sin-
də Ba kı, Kirо va bad (Gən cə), Sum qa yıt, Şə ki şə hər lə ri, Nax çı van, 
Ste pa na kert (Xan kən di), Za qa ta la, Ağ ca bə di, Ma sal lı, To vuz, Göy-
çay, Qut qa şen (Qə bə lə), İs ma yıl lı ra yon la rı mə də niy yət ida rə lə ri nin 
müs bət işi, Ağ su, As ta ra, Yev lax, Puş kin (Bi lə su var), Saat lı, Qu bad lı, 
Qa zax və Cə li la bad ra yon la rı nın mə də ni-maarif işi mə sə lə lə ri ilə zəif 
məş ğul ol duq la rı qeyd edi lib. Mə də niy yət Na zir li yi nə, yer lər də ki par ti-
ya-so vet or qan la rı na mə də ni-maarif ida rə lə ri nin işi nə diq qə ti güc lən-
dir mək tap şı rı lıb.

1972-ci il 18 may
Res pub li ka xalq maari fi  və mə də niy yət iş çi lə ri nin bir qru pu ümu-

mit ti faq pioner təş ki la tı nın 50 il li yi ilə əla qə dar və res pub li ka pioner 
təş ki la tı nın işin də fəal iş ti rak et dik lə ri nə gö rə Azər bay can SSR Ali 
So ve ti nin Fəx ri fər ma nı ilə təl tif edi lib lər.

Həm çi nin ümu mit ti faq pioner təş ki la tı nın 50 il li yi ilə əla qə dar ola-
raq mə də ni-maarif iş çi lə ri nə fəx ri ad lar (Əmək dar müəl lim, Əmək-
dar mə də niy yət iş çi si, Əmək dar mə də niy yət xa di mi (bəs tə kar Oq-
tay Zül fü qa rov), Əmək dar ki tab xa na iş çi si) ve ri lib. 

1972-ci il 26 de kabr
Azər bay can mu si qi sə nə ti nin in ki şa fın da bö yük xid mət lə ri nə gö rə 

və ana dan ol ma sı nın 60 il li yi ilə əla qə dar ola raq SS Rİ Xalq ar tis ti, 
bəs tə kar və di ri jor Ni ya zi (Ni ya zi Zül fü qar oğ lu Ta ğı za də) Azər bay can 
SSR Ali So ve ti nin Fəx ri fər ma nı ilə təl tif edi lib.

Hazırladı: V.Orxan
(davamı var)

“Heydər Əliyev İli”

Nemanzadənin nəticəsi: “Babamdan qalan irs 
Azərbaycanın mənəvi sərvətidir”

“Moskvada böyümüşəm. Amma uşaq yaşlarımızdan evimizdə babamın portretlərini və
“Molla Nəsrəddin” jurnalının orijinal nüsxələrini görmüşük”

Ötən il Azər bay ca nın 
maarif və mət buat 
fə daisi, pub li sist, 
ic ti mai-si ya si xa dim 
Ömər Faiq Ne man za-
də nin (1872-1937) 150 
il li yi döv lət baş çı sı nın 
sə rən ca mı ilə ge niş 
şə kil də qeyd olun du. 
Yu bi ley təd bir lə ri bu il 
də da vam edir. 

Yu bi ley lə əla qə dar Bö-
yük Bri ta ni ya dan Və tə nə 
gə lən gör kəm li zi ya lı nın 
nə ti cə si Ül viy yə Pe pi no-
va bu gün lər də re dak si-
ya mı zın qo na ğı ol du. 

– Ül viy yə xa nım, si zi oxu cu la rı-
mı za ne cə təq dim edək?
– Mən Ömər Faiq Ne man za-

də nin qı zı nın nə və si yəm. Ka mi lə 
nə nəm Ömər Faiqin bö yük qı zı dır. 
Atam Fuad Pe pi nov Ka mi lə xa nı-
mın oğ lu dur. Atam 16 ya şın dan 
Ru si ya da ya şa yıb. Ali təh si li ni də 
ora da tex ni ki sa hə üz rə alıb. 2017-
ci ilə qə dər Ru si ya Elm lər Aka de-
mi ya sı nın İn for ma si ya Prob lem lə-
ri İns ti tu tun da şö bə mü di ri iş lə yib. 
Mən Bri ta ni ya da Azər bay can ic-
ma sı nın üz vü yəm. Av ro pa İt ti fa qı 
si ya sə ti üz rə təh sil al mı şam. Bir 
müd dət Bö yük Bri ta ni ya-Azər bay-
can Ti ca rət Pa la ta sın da iş lə mi-
şəm. Həm çi nin Ahıs ka Türk lə ri İc-
ti mai Təş ki la tı nın iş lə ri ilə məş ğul 
ol mu şam. On ilə ya xın dır Bri ta ni-
ya da uşaq ya zı çı la rı üçün ədə bi 
dər nə yə rəh bər lik edi rəm. Ki çik ki-
tab klu bun dan baş la nan işim son-
ra dan ge niş lən di. 

2019-cu il dən Ne man za də nin 
xa ti rə si nin əbə di ləş di ril mə si və ir-
si nin araş dı rıl ma sı na baş la mı şan. 
İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin də isə 
bir və tən daş bor cu ola raq Azər-
bay ca nın haqq işi nin bey nəl xalq 
alə mə çat dı rıl ma sı na ça lış dım. 
Bu na gö rə də ötən il ap re lin 22-də 
Şu şa şə hə rin də ke çi ri lən Dün ya 
Azər bay can lı la rı nın V Qu rul ta yı 
– Zə fər Qu rul ta yı na də vət edil dim 
və mü ka fat lan dı rıl dım. Dias por la 
İş üz rə Döv lət Ko mi tə sin dən bu 
təd bi rə də vət alan da da qeyd et-
miş dim ki, biz bu işi tə mən na sız 
edir dik. Biz ge cə lə ri yat ma dan 
in gi lis di lin də ya zır dıq, xə bər lər 
pay la şır dıq və müəy yən qrup lar la 
öz haqq sə si mi zi ucal dır dıq. Ha-
zır da Azər bay can ic ma sı nın üz vü 
ki mi bu is ti qa mət də də işi mi da-
vam et di ri rəm. 

– Pe pi nov lar la Ne man za də-
lə rin qo hum luq əla qə lə ri nə də 
ay dın lıq gə ti rər di niz...
– Əh məd bəy Pe pi nov Ömər 

Faiq Ne man za də nin ba cı sı nın oğ-
lu idi. Əh məd bə yi, de mək olar ki, 
Ömər Faiq tər bi yə et miş di. Onun 
Əh məd bəy üzə rin də tə si ri çox ol-
muş du. Yə ni Ömər Faiqin ba cı sı 
Pe pi nov la rın gə li ni idi. Son ra dan 
isə nə nəm Ka mi lə xa nım Pe pi-
nov lar nəs lin dən olan ba bam la 
ailə qu rur. Atam İs kən dər Pe pi nov 
və Ka mi lə Ne man za də nin oğ lu-
dur. Anam II Dün ya mü ha ri bə si 
il lə rin də 402-ci Azər bay can di vi zi-
ya sı nın ko man di ri ol muş Əli Na ğı 
Hə sə nov və Əmək dar tibb iş çi si, 
1941-1942-ci il lər də sə hiy yə na-
zi ri nin müavi ni ol muş Hə li mət Da-
vu do va nın qı zı dır. Həm Pe pi nov-
lar, həm də Ne man za də lər 30-cu 
il lər rep res si ya sı za ma nı “xalq 
düş mən lə ri”nin si ya hı sın da idi. 
Bu na bax ma ya raq, bu ailə lər ara-
sın da dost luq da vam edib, ana 
tə rəf dən ba bam və nə nəm uşaq-
lıq dan bir-bi ri ni ta nı yıb lar. Ka mi lə 
nə nəm Ba kı da Tibb İns ti tu tun da 
təh sil alar kən Azər bay can Sə-
na ye İns ti tu tun da (in di ki ADN-
SU – red.) me mar lıq ix ti sa sı üz rə 
oxu yan İs kən dər Pe pi nov la ailə 
qu rub. İs kən dər Pe pi nov və Əh-
məd Pe pi nov əmi uşaq la rı olub lar. 
İs kən də rin ata sı Sü ley man bəy 
və Əh məd bə yin ata sı Ömər bəy 
doğ ma qar daş idi lər. Ye ri gəl miş-
kən, bu nu da qeyd edim ki, Xalq 
ar tis ti Lüt fə li Ab dul la ye vin hə yat 
yol da şı Sev da Pe pi no va Əh məd 
bə yin qı zı dır. 

– Ötən il Ömər Faiq Ne man za-
də nin ana dan ol ma sı nın 150 
il li yi ta mam ol du, an caq təd bir-
lər bu il də da vam edir...
– İlk növ bə də, öl kə mi zin rəh-

bər li yi nə, Pre zi dent İl ham Əli-
ye və ulu ba ba mın yu bi le yi ilə 
bağ lı im za la dı ğı sə rən ca ma 
gö rə tə şək kür edi rəm. Ötən il 
bir sı ra təd bir lər ke çi ril di. Nə-

zər də tu tu lan təd bir lə rin bir qis-
mi nin bu il real laş ma sı na qə rar 
ver dik. Azər bay can Mil li Elm lər 
Aka de mi ya sın da av qust ayın da 
konf rans ke çi ril di. Son ra baş qa 
təd bir lər də təş kil olun du. Bu 
təd bir lə rin bə zi lə ri nə atam və 
Ömər Faiq Ne man za də nin di gər 
qo hum la rı da qa tıl mış dı. Həm-
çi nin ötən il yu bi ley lə bağ lı Mil-
li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi və 
Ni za mi adı na Mil li Azər bay can 
Ədə biy ya tı Mu ze yi ilə da nı şıq-
la rı mız ol muş du. Ədə biy yat 
Mu ze yin də ba ba mın şəx si 
əş ya la rı qo ru nur. Bu əş ya la-
rı 1970-ci il də nə nəm mu ze yə 
hə diy yə edib. 

Bu ilin ilk təd bir lə rin dən bi ri 
gənc ya zı çı lar Nə cəf Əs gər za-
də və Ni cat Hə şim za də nin “İşı-
ğı mız sön mə yə cək” ki ta bı nın 
təq di ma tı ol du. “İşı ğı mız sön-
mə yə cək” fi k ri ba ba ma aid dir. 
Bu gənc lə rin Azər bay can ta ri-
xi nə tə mən na sız xid mə ti ni gö-
rən də dü şün düm ki, hə qi qə tən 
də, işı ğı mız sön mə yə cək. İna-
nı ram ki, Ne man za də nin ye ni 
nə sil lər tə rə fi n dən ta nın ma sın-
da bu ki ta bın da ro lu ola caq. 
Son ra Mil li Azər bay can Ta ri xi 
Mu ze yi tə rə fi n dən çap olu nan 
fo toal bom təq dim edil di. Al-
bom da ba ba mın in di yə qə dər 
mə lum ol ma yan fo to la rı yer 
alıb. Təd bir lə rin bu il da vam et-
mə si nə gə lin cə, ötən ilin okt yab-
rın da sə rən cam dan son ra bü tün 
la yi hə lə ri real laş dır maq müm kün 
ol ma dı, ona gö rə bə zi lə ri ni bu ilə 
ke çir mə li ol duq. 

– Mil li Ta rix Mu ze yi nə təq dim 
et di yi niz bu fo to lar ailə ar xi vi-
niz də idi?
– Bu fo to lar nə sil dən-nəs lə 

ötü rü lüb və biz ailə ola raq bu nü-
mu nə lə rin qo run ma sı na mə su liy-
yət da şı yı rıq. Bü tün fo to lar bi zim 
ailə də qo ru nur du. On la rı mu ze yə 
ver dik. Əl bət tə ki, o dövr də fo to-
lar elə də çox ol ma yıb. Bir də nə-
nə lə ri miz so vet re ji mi nin qəd dar-
lı ğı nı gör dük lə rin dən daim qor xu 
için də ya şa yıb lar. Ələ keç mə sin 
de yə, təəs süf ki, bə zi sə nəd lə ri 
yan dı rıb lar. Qa lan fo to lar da bir 
ta rix dir. Bu fo toal bom 6 aya ba-
şa gəl di. Al bom da kı ən ma raq lı 
nü mu nə Ne man za də nin zəh mə-
ti sa yə sin də 1894-cü il də Şə ki də 
açı lan ilk Azər bay can mək tə bi – 
“Üsu li-cə did” mək tə bi nin kol lek ti-
vi ilə olan fo to dur. 

– Qeyd et di yi niz fo to lar dan 
əla və ailə də baş qa sə nəd lər 
də qo ru nur mu?
– Biz də olan bü tün ar xi vi Mil-

li Ta rix Mu ze yi nə təq dim et dik. 
Bu nu bü tün qo hum lar üçün de-
yə bil mə rəm. Da ha çox ma te-
rial bi zim ev də idi. Bu da fo to və 
mək tub lar dan iba rət idi. Bir ne çə 
mək tub qa lıb. Dü şü nü rük ki, bun-
lar elə də ic ti mai əhə miy yət kəsb 
et mir. Çün ki si ya si-ic ti mai məz-
mun lu ol say dı, yə qin ki, nə nəm 
on la rı qo ru maz dı. Bu mək tub lar 
nə nəm lə ba bam ara sın da ya-
zış ma lar dır. Ərəb qra fi  ka lı Azər-
bay can əlif ba sı ilə ya zıl dı ğı üçün 
mək tub la rın məz mu nun dan mə-
lu mat sı zıq. 

– Yu bi ley lə bağ lı da ha nə ki mi 
təd bir lər plan laş dı rır sı nız?
– Mart-ap rel ay la rın da rəs-

mi təd bi rin ke çi ril mə si göz lə ni lir. 
Mə də niy yət Na zir li yi nin xət ti ilə 
də təd bir lər plan laş dı rı lır. Tbi li si-
də M.F.Axund za də adı na Azər-
bay can Mə də niy yə ti Mu ze yi və 
Daş kənd də ki Hey dər Əli yev adı-
na Azər bay can Mə də niy yət Mər-
kə zi tə rə fi n dən də təd bir lə rin ke-
çi ril mə si nə zər də tu tu lub. 

– Ba ba nız la bağ lı eşit di yi niz 
ma raq lı xa ti rə, əh va lat var mı?

– Sualı nı za keç məz-
dən ön cə bir mə sə lə ni 
söy lə mək is tər dim. Mən 
ulu ba ba mın yaz dı ğı bü-
tün fi  kir lər lə ra zı yam, 
am ma bir fi k rin dən baş-
qa. Hər dən dü şü nü rəm, 
o in di sağ ol say dı, ona 
de yər dim ki, bax, ba ba, 
mən bi li rəm, sən çox 
üzü lür sən ki, mən rus 
di lin də dü şü nüb da nı-
şı ram. Sən de yir din ki, 
di li ni sev mə yən in san 
mil lə ti ni sev məz. Am ma 
mən bu möv zu da sə-
nin lə tam ra zı de yi ləm. 
Çün ki biz rus və in gi lis 

dil lə rin də da nış saq da, mil lə ti mi zi 
hə mi şə sev mi şik. Biz sə nin nə və 
və nə ti cə lə rin ola raq bu nu həm 
də sü but edi rik.

Mən Mosk va da bö yü mü şəm. 
Am ma uşaq yaş la rı mız dan evi-
miz də ba ba mın port ret lə ri ni və 
“Mol la Nəs rəd din” jur na lı nın ori ji-
nal nüs xə lə ri ni gör mü şük. Jur na lın 
4 cil di nin ori ji na lı isə hə lə də biz-
də dir. Bir uşaq üçün, əl bət tə ki, bu 
ka ri ka tu ra və il lüst ra si ya lar ma raq-
lı idi. Biz be lə bir mü hit də bö yü dük. 

Ta ri xi ger çək lə ri isə nə ba cım, nə 
də mən bi lir dik. Ahıs ka tür kü ol ma-
ğı mı zı be lə bil mir dik. Çün ki ata mın 
ailə sin də elə qor xu var idi ki, on lar 
bi zə bu ba rə də bir kəl mə də de-
mə miş di lər. Sa də cə, əc da dı mı zın 
nə qə dər önəm li şəxs ol du ğu nu 
bi lir dik. Biz bü tün hə qi qət lər dən 
SS Rİ-də ye ni dən qur ma döv rün-
də, 1980-ci il lə rin ikin ci ya rı sın da 
xə bər dar ol ma ğa baş la dıq. O vaxt 
nə nəm ya şa yır dı və mə nim 12-13 
ya şım var idi. Bu gün çox heyf si-
lə ni rəm ki, Ka mi lə nə nəm əsl qay-
naq-mən bə ol du ğu hal da mən on-
dan heç nə öy rə nə bil mə mi şəm. 

Ye ni dən qur ma il lə ri mə nim üçün 
nəs li mi ta nı ma ba xım dan mü-
hüm dövr ol du. O vaxt bi zə Azər-
bay can dan, Tür ki yə dən ta rix çi və 
jur na list lər gəl mə yə baş la dı. Ata-
mın türk soy lu ol du ğu nu, Ne man-
za də nin bö yük ic ti mai fəaliy yə ti ni 
də hə min il lər də bil dim. Atam la 
gö rüş lər də hə mi şə onun ya nın da 
otu rub da nış dıq la rı nı din lə yir dim. 
Atam uzun il lər hə ya tı nı Ahıs ka 
türk lə ri nin hü quq la rı nın mü da-
fi əsi nə həsr edib. 

– Ne man za də ir si nin araş dı-
rıl ma sı və təb li ği ailə ni zi qa ne 
edir mi?
– Ne man za də nin adı Azər-

bay can da hər za man anı lıb. 
Hət ta dərs lik lə rə be lə sa lın mış-
dı. Am ma 2000-ci il lə rin or ta la-
rın da nə baş ver di sə, onun adı 
dərs lik dən də çı xa rıl dı və çox az 
xa tır lan dı. Biz bun dan na ra hat 
ol duq. “Mol la Nəs rəd din”lə bağ lı 
2000-ci il lər də ya zı lan araş dır-
ma lar da nə dən sə adı az çə kil-
mə yə baş la dı. 

– Mir zə Cə lil lə ba ba nı zın mü-
na si bət lə ri haq qın da nə de yər-
di niz?

– Mir zə Cə lil və ba bam “Mol la 
Nəs rəd din” dər gi sin də tə sis çi ki mi 
bə ra bər hü quq lu idi. Mən bə zən 
təəc cüb edi rəm ki, bə zi lə ri Ömər 
Faiqi ne cə Mir zə Cə li lin kö mək çi si 
ad lan dı ra bi lir. Çün ki bu adam la-
rın hər bi ri nin özü nə məx sus fi  kir-
lə ri var. Əl bət tə, rəs mi ola raq Mir-
zə Cə lil baş re dak tor idi. O vaxt 
Ne man za də nin irə li çə kil mə si nə 
ica zə ve ril mir di. Azad dü şün cə-
si nə gö rə hət ta məh bə sə də sa-
lın mış dı. 1907-ci il də ka ri ka tu ra ya 
gö rə müəl lif ki mi həbs edi lən kim 
idi? Tə bii ki, Ne man za də.

– Ömər Faiq “Şər qi-Rus” qə ze ti 
ilə də əmək daş lıq edib. Qə ze tin 
re dak to ru Mə həm məd ağa Şah-
taxt lı ilə ara la rın da müəy yən fi -
kir ay rı lı ğı nın ol du ğu da de yi lir...
– Bəl kə də var idi. So sial şə bə kə 

he sab la rı üzə rin dən bə zi adam-
lar tə rə fi n dən be lə fi  kir lə rin or ta-
ya atıl ma sı bi zi çox dü şün dü rür. 
Nə nə min xa ti rə lə rin dən eşit di yim 
qə də ri lə, on la rın ara sın da hə mi şə 
po le mi ka, fi  kir ay rı lı ğı olub. Dil, əlif-
ba mə sə lə sin də Əli bəy Hü seyn-
za də ilə də həm çi nin. Fərq li gö-
rüş lə rə sa hib olub mü za ki rə et mək 
nor mal dır. Bə zən bu mü na si bət lə ri 

nə dən sə düş mən çi lik ki mi qə lə-
mə ve rir lər. Bü tün bu mə sə lə lə rə 
ay dın lıq gə tir mək üçün ba ba ma 
həsr olu nan sayt ya rat dım, so sial 
şə bə kə he sab la rı da aç dım. Bu 
mə sə lə lə rin də rin dən araş dı rıl-
ma sı na gə rək var. 

– Yu bi ley təd bir lə rin də ba ba nız 
haq qın da si zi təəc cüb lən di rən 
hər han sı bir fakt ol du mu?

– Ba ba mın ir si nə mü na si-
bət mən də bö yük ümid ya rat dı. 
Onun haq qın da de yi lən söz lər, 
ya zı lan mə qa lə lər ye ni yol aç dı. 
Ən bö yük hə diy yə isə gör kəm li 
ədə biy yat şü nas pro fes sor Vi la-
yət Qu li ye vin ötən ilin de kab rın da 
mə nə yaz dı ğı me saj ol du. Vi la yət 
müəl lim ADA Uni ver si te ti nin tə-
şəb bü sü vǝ dəs tə yi ilǝ Azər bay-
can Xalq Cüm hu riy yə ti nin rəs mi 
or qa nı olan “Azər bay can” qǝ ze-

ti nin (1918-1920) tam kül liy ya tı nın 
ǝrǝb qra fi  ka lı əlif ba dan in di ki Azər-
bay can ǝlif ba sı na kö çü rül dü yü nü 
yaz dı. Bu kon tekst də ba ba mın 
mə qa lə lə ri nin də ay rı ca nəş ri mə ni 
se vin dir di. Bu ra da ye ni mə qa lə lər 
və mər hum pro fes sor Şa mil Qur-
ba no vun mə qa lə lə ri də yer alıb. 
Bu ara da ta rix çi, pro fes sor Sol maz 
Rüs tə mo va-To hi di nin də əmə yi-
ni qeyd et mək is tər dim. Ba ba mın 
yu bi le yi nin ke çi ril mə si, əla qə lə rin 
qu rul ma sın da onun bi zə bö yük kö-
mə yi ol du. Mən ne çə vaxt idi ya zır-
dım, mü ra ciət edir dim. Bir səs siz lik 
var idi. San ki qa pı lar bir dən açıl dı...

– Ne man za də elə bir irs ya di-
gar qo yub ki, tək cə əla mət dar 
yu bi ley lə rin də de yil, hər za-
man xa tır lan ma lı dır...
– Çox şa dam ki, ba ba mın ir si-

nə ma raq gös tə rən, araş dı ran lar 
var. Uzaq da ya şa sam da, on la-
rın mü na si bə ti mə ni tə sir lən di rir. 
AMEA-nın Mə həm məd Fü zu li 
adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun 
Şəx si ar xiv lə rin təd qi qi şö bə si nin 
el mi iş çi si Pər va nə Tey yu bo va nın 
“Ömər Faiq Ne man za də ar xi vi-
nin təs vi ri” ki ta bı çap dan çı xıb. 
Ki tab da ilk də fə ola raq ba ba mın 
ins ti tu tun fon dun da mü ha fi  zə olu-
nan şəx si ar xiv ma te rial la rı təs vir 
edi lib. Bü tün bun lar Azər bay can 
xal qı nın mi ra sı dır. Mən ba ba mı 
büt ləş dir mək fi k rin də de yi ləm. 
Am ma onun fi  kir və dü şün cə lə-
ri nin unu dul ma sı nı da is tə mi rəm. 
Nəs li nin da vam çı la rı ola raq biz lər 
Ne man za də haq qın da ki tab yaz-
ma lı de yi lik. Çün ki biz ob yek tiv 
ola bil mə rik. Çox şa dam ki, ba ba-
mın ir si ilə bağ lı də rin araş dır ma-
lar apa rı lır, ki tab lar ya zı lır. Döv-
lə ti mi zə və ma raq gös tə rən hər 
kə sə tə şək kür edi rəm. 

Lalə Azəri

Ümum mil li 
li der Hey dər 

Əli yev bö yük si-
ya sət də ol du ğu bir 

qə ri nə dən ar tıq dövr də, 
doğ ma xal qı nın ta le yin də 

ta ri xi rol oy na maq la bə ra bər, mə-
də ni ir si mi zin qo run ma sı və zən-
gin ləş di ril mə si, mil li in cə sə nə tin, 
ədə biy ya tın in ki şa fı, res pub li ka da 
mə də ni-maarif işi nin qa baq cıl sə-

Mədəniyyətimizin
böyük hamisi

Ədə biy ya tı Mu ze yi ilə da nı şıq-

Ta ri xi ger çək lə ri isə nə ba cım, nə 

nor mal dır. Bə zən bu mü na si bət lə ri 
nə dən sə düş mən çi lik ki mi qə lə-
mə ve rir lər. Bü tün bu mə sə lə lə rə 
ay dın lıq gə tir mək üçün ba ba ma 
həsr olu nan sayt ya rat dım, so sial 
şə bə kə he sab la rı da aç dım. Bu 
mə sə lə lə rin də rin dən araş dı rıl-
ma sı na gə rək var. 

bət mən də bö yük ümid ya rat dı. 
Onun haq qın da de yi lən söz lər, 
ya zı lan mə qa lə lər ye ni yol aç dı. 
Ən bö yük hə diy yə isə gör kəm li 
ədə biy yat şü nas pro fes sor Vi la-
yət Qu li ye vin ötən ilin de kab rın da 
mə nə yaz dı ğı me saj ol du. Vi la yət 
müəl lim ADA Uni ver si te ti nin tə-
şəb bü sü vǝ dəs tə yi ilǝ Azər bay-
can Xalq Cüm hu riy yə ti nin rəs mi 
or qa nı olan “Azər bay can” qǝ ze-

“Mən ulu babamın yazdığı 
bütün fikirlərlə razıyam, 

tək birindən başqa. 
Babam yazırdı ki, dilini 
sevməyən insan millətini 
sevməz. Amma, baba, 
mən bu mövzuda səninlə 
razı deyiləm. Çünki biz 
rus və ingilis dillərində 
danışsaq da, millətimizi 
həmişə sevmişik. Sənin 

nəvə-nəticələrin olaraq bunu 
sübut etmişik”
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Hər il yan va rın 23-ü bir sı ra öl kə lər də “Xətt gü nü” və ya “Əl ya zı sı 
gü nü” ki mi  qeyd olu nur. Bir ləş miş Ştat la rın “Müs tə qil lik Bə yan na-
mə si”nə (1776) im za atan döv lət xa di mi Con Hen ko kun (1737-
1793) do ğum gü nü ilə bağ lı olan gü nün məq sə di in san la ra əl ya-
zı sı nın uni kal lı ğı nı, əl ilə ya zı yaz ma ğın va cib li yi ni xa tır lat maq dır.

Döv rü müz də tex no lo ji ye ni lik lər 
müasir in sa nı öz fi  kir lə ri ni əli ilə 
ya za raq ifa də et mək dən uzaq laş-
dı rıb. Am ma bü tün hal lar da ya zı 
qa lı cı lıq ba xı mın dan ta rix dir və bi-
zim keç miş ba rə də ən uni kal mən-
bə yi miz dir. Bu mə na da AMEA-nın 
Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz-
ma lar İns ti tu tu Or ta əsr lər Şərq 
ya zı lı abi də lə ri nin top la nıl ma sı, 
sis tem ləş di ril mə si, mü ha fi  zə si və 
nəş ri üz rə va hid bir mər kəz ki mi 
mü hüm el mi təd qi qat mər kə zi dir. 
Bu ra da Or ta əsr elm lə ri nin bü tün 
sa hə lə ri ni – tibb, ast ro no mi ya, ri-
ya ziy yat, mi ne ra lo gi ya, poeti ka, 
fəl sə fə, teolo gi ya, hü quq şü nas lıq, 
qram ma ti ka, ta rix, coğ ra fi  ya və s. 
əha tə edən na dir əl yaz ma kol lek-
si ya la rı sax la nı lır.

Ha zır da Əl yaz ma lar İns ti tu-
tun da 40 min dən ar tıq ma te rial 
var dır. Bun lar dan 12 mi nə qə-
də ri ərəb qra fi  ka lı əl yaz ma la rı-
dır ki, IX-XX əsr lər də ya zı lıb və 
ya üzü kö çü rü lüb. 

İns ti tu tun ic ra çı di rek to ru fi  lo-
lo gi ya elm lə ri dok to ru Pa şa Kə ri-
mov la el mi mər kəz ba rə də söh-
bət et dik.

– Bu gün in for ma si ya tex no lo-
gi ya la rı döv rün də əl ya zı sı nın 
əhə miy yə ti nə dir?
– Mən bu fi  kir də yəm ki, rə qəm-

sal tex no lo gi ya lar tə rəq qi yə çat-
dıq ca əl ya zı sı nın əhə miy yə ti da-
ha da ar ta caq. Doğ ru dur, bu gün 
bu nu bir çox la rı ba şa düş mür lər. 
Ço xu muz əl ilə yaz ma ğı ya dır ğa-
mı şıq. Xa ri ci öl kə lər də bu nu da ha 
çox gör mü şəm. Qə lə mi düz gün 
tut ma ğı, fi k ri ni əl ilə yaz ma ğı vər-
diş dən çı xa ran lar çox dur. Ya zı-
dan, qə ləm dən is ti fa də et mə dən 
ün siy yə ti tex no lo ji va si tə lə rə ke-
çir mə yin “məh su lu dur” bu. Bu nun 
gə lə cək üçün fə sad la rı da ola-
caq. Ne cə ki, in di ki ta bın önə mi ni 
an la mır lar, elə cə də ya zı vər diş-
lə ri nin fi  zi ki və mə nə vi əhə miy yə-
ti ni də son ra dərk edə cək lər. 

– İns ti tut da qo ru nan əl yaz ma-
lar və on la rın ta ri xi haq qın da 
mə lu mat ve rər di niz. 
– Əl yaz ma lar İns ti tu tun da sax-

la nı lan ən qə dim əl yaz ma IX əs rə 
aid edi lən də ri üzə rin də ya zıl mış 
Qu ra nın “Ən-Ni sa” (“Qa dın lar”) 
su rə si nin bir his sə si dir. Üzə rin də 

qeyd olan ən qə dim əl yaz ma lar-
dan bi ri X əs rin so nun da ta nın-
mış lek si koq raf İs mail əl-Cöv hə ri 
tə rə fi n dən tər tib edil miş klas sik 
ərəb di li nin izah lı en sik lo pe dik 
lü ğə ti he sab edi lən “Əs-si hah” 
əsə ri nin əl yaz ma sı dır ki, 1117-ci 
il də av toq raf nüs xə sin dən üzü 
kö çü rü lüb. Əbu Əli ibn Si na nın 
“Qa nun fi -t-tibb” (“Tib bi qa nun”) 
əsə ri (II cild) ərəb di lin də ya zıl-
mış, tib bə və far ma ko lo gi ya ya 
aid məş hur ri sa lə dir. 1143-cü il-
də, müəl li fi n ölü mün dən 104 il 
son ra Bağ dad da nəsx xət ti ilə 
kö çü rü lüb. Dün ya da qə dim li yi-
nə gö rə ən na dir nüs xə lər dən 
bi ri dir və tibb el mi nin in ki şa fı na 
cid di tə sir gös tər miş fun da men-
tal əsər lər dən he sab edi lir. İbn 
Si na nın bu əsə ri nin ke çən əs rin 
80-ci il lə rin də rus və öz bək dil lə-
rin də Daş kənd də nəş ri za ma nı 
Öz bə kis tan alim lə ri ikin ci ki ta bın 
el mi-tən qi di mət ni ni tər tib et mək 
üçün Ba kı əl yaz ma sın dan əsas 
nüs xə ki mi is ti fa də edib lər.

İns ti tut da kı əl yaz ma lar, əsa-
sən, İs lam dün ya sı na, Azər-
bay ca na aid ərəb, fars və türk 
dil lə rin də ki ya zı lı nü mu nə lər dir. 
Bun la rın ərəb cə və fars ca ol ma-
la rı o de mək de yil ki, bi zim de yil. 
Azər bay can alim lə ri nin, şair lə ri-
nin, ən bö yük nailiy yə ti yük sək 
sa va dı ilə ya na şı, iki və üç dil bil-
mə lə ri idi. 

– Fərq li dil lər də ki əl yaz ma la rın 
Azər bay ca na mən sub lu ğu nu 
müəy yən edən əsas mən bə, 
söz süz ki, müəl lifl  ə ri dir. Baş qa 
han sı nüans lar var?
– Bə li, əl yaz ma la rın müəl lifl  ə-

ri il kin mən bə dir. Am ma bə zən 
müəl li fi n adı it di yin dən, ya xud cild-

lən mə sin də, xət tat tə rə fi n dən kö-
çü rül mə si pro se sin də müəl lif qeyd 
edil mə sə be lə, üs lub və ifa də for-
ma sın dan da aid ol du ğu şəx si tə-
yin et mək olur. Bu ba rə də, de mək 
olar ki, heç ya nıl ma mı şıq. 

– Əl yaz ma nın döv rü ne cə 
müəy yən olu nur?
– Bu, eks per ti za ilə müəy yən 

edi lir. Am ma bu ra da bir mə sə lə 
də var. Əgər üzə rin də də qiq ta rix 
və ya ona işa rə ve rən bir təs vir 
yox dur sa, bu, qey ri-də qiq mə lu-
mat he sab olu nur. Ola bil sin, çox 
qə dim dir, am ma qey diy yat apa-
rıl ma yıb, ya xud da o qeyd olan 
his sə si cı rı lıb. Bu o de mək de yil 
ki, biz onun dövr lü yü nü müəy-
yən edə bil mi rik... 

– Fond da kı türk cə ən qə dim 
mən bə han sı dır?
– Təəs süf ki, yox dur. Or ta Asi-

ya da, Ru si ya da, Mon qo lus tan da 
be lə ya zı nü mu nə lə ri var, am ma 
bi zə gə lib çıx ma yıb. 

– Azər bay can müəl lifl  ə rin dən 
da ha çox kim lə rin əl yaz ma la-
rı var və bun lar han sı sa hə lə ri 
əha tə edir?
– Biz də Or ta Asi ya müəl lifl  ə-

ri nin əl yaz ma la rı da ha çox dur. 
Mə sə lən, ən çox əl yaz ma sı olan 
(500-dən çox dur) fars-ta cik şairi 
Əb dür rəh man Ca mi dir. Əl yaz-
ma la rın çox lu ğu onun da ha çox 
oxun ma sı nın gös tə ri ci si dir. Ha-
fi z Şi ra zi nin şeir lə ri, Mə həm məd 
Fü zu li nin, Əli şir Nə vainin əsər lə-
ri nin əl yaz ma la rı da çox dur. Bu o 
de mək dir ki, sö zü ge dən müəl lif-
lə rə küt lə vi ma raq çox olub. 

– Bir qə dər də əl yaz ma la rın 
təd qi qin dən da nış saq...

– İns ti tut ola raq priori tet fəaliy-
yət is ti qa mə ti miz azər bay can-
şü nas lıq dır. Bu ra da elə cə də 
qo ru nan abi də lə rin mü ha fi  zə şə-
raiti nin daim müasir ləş di ril mə si, 
on la rın mün tə zəm de zin fek si ya, 
gi gi ye na və bər pa sı mə sə lə lə ri-
nin həl li, əl yaz ma la rın ka ta loq-
laş dı rıl ma sı və sis tem ləş di ril mə-
si, on la rın təd qi qi hə ya ta ke çi ri lir. 
Təd qi qat da ən va cib mə sə lə isə, 
söz süz ki, bər pa dır. Biz də əl yaz-
ma la rın bər pa sı la bo ra to ri ya sı 
fəaliy yət gös tə rir, bu ra da kim-
ya çı lar, bioloq lar ça lı şır. Ha zır-
da dün ya da tət biq olu nan bər-
pa tex no lo gi ya la rı biz də də var. 
Bər pa za ma nı çox say lı pre pa-
rat lar la zım olur. On la rın bə zi si ni 
Al ma ni ya da ya şa yan alim dost-
la rım dan xa hiş edi rəm, gön də rir-
lər. Mə sə lən, bir mə qa mı de yim: 
əl yaz ma lar da adi ya pış qan dan 
is ti fa də et mək ol maz. Çün ki 
onun tər ki bi son ra dan qurd ya-
ra dır. Qey ri-üz vi va si tə lər dən, ci-
haz lar dan da pa ra lel is ti fa də edi-
lir. Əl yaz ma la rın tə miz lən mə si 
və cild lən mə si də ay rı ca bir pro-
ses, elm dir və üzə rin də da yan-
maq çox vaxt apa rır. Ora da uzun 
pro ses lər ge dir. İns ti tu tu mu za 
tə zə əl yaz ma da xil olan da on la rı 
ka ran tin də sax la yı rıq. Bu nü mu-
nə lər bir dən-bi rə əl yaz ma la ra 
qa rış sa, bun da olan xəs tə lik lər 
əv vəl ki ma te rial la ra ke çə bi lər. 
Əl yaz ma la rı vax ta şı rı tə miz lə-
yən lər, dər man la yan lar var. Onu 
da de yim ki, hər tex no lo gi ya nı, 
ye ni kəş fi  də əl yaz ma la ra tət-
biq edə bil mi rik. Bu nun üçün də 
müəy yən za man la zım dır. Həm 
də bil mək ol maz ki, bu tex no lo-
gi ya lar 20 il dən son ra əl yaz ma-
la rı üçün han sı fə sad la rı tö rə də 

bi lər... Bu mə sə lə də çox eh ti yat lı 
ol maq la zım dır. Müm kün qə dər 
ənə nə vi üsul dan is ti fa də edi rik. 
Çün ki on la rın əl yaz ma la ra zi yan 
ver mə di yi ni bi li rik. 

– Əl yaz ma la rın alın ma sı, ba-
ğış la nıl ma sı və mü ba di lə si 
pro se si ne cə olur? Yə qin ki, 
bu nun da mü va fi q qiy mət lən-
dir mə cəd və li var?
– So vet lər döv rün də va hid 

sis tem var idi. Bö yük əl yaz ma-
şü na sı mız, ins ti tu tu mu zun ilk 
di rek to ru Məm mə da ğa Sul ta no-
vun də fə lər lə əl yaz ma la rın qiy-
mət lən dir mə si pro se sin də iş ti rak 
et miş, on dan çox şey öy rən mi-
şəm. İn di za man də yi şib, va hid 
qiy mət yox dur. Sa tan bir qiy mət 
qo yur, alan da baş qa. Əs lin də, 
əl yaz ma nın qiy mət lən di ril mə si 
də müm kün süz dür. Da ha çox 
qə dim li yi nə, nə fi s li yi nə, müəl li fi -
nə və s. gö rə olur. Əsa sən, fon-
du muz da ol ma yan əl yaz ma la rın 
üzə rin də çox da ya nı rıq, on la rı 
ara yıb-ax ta rı rıq. Ümu miy yət-
lə, əl yaz ma lar üzə rin də iş bö-
yük zövq dür. Həm də ağır iş dir. 
Öm rü müz, sağ lam lı ğı mız, gö-
zü mü zün nu ru ge dir. Bu gün də 
ol ma sa, yə qin son ra əmə yi mi zin 
də yə ri ni bi lər lər...

– Gənc təd qi qat çı la rın bu sa-
hə yə ma ra ğı ne cə dir?
– Ma raq gös tə rən lər var. Am-

ma an la yır lar ki, uzun, gər gin 
əmək is tə yən iş dir. Ona gö rə də 
gənc lər bu sa hə yə az me yil edir-
lər. İç lə rin də bu işə sev gi ilə bağ-
la nan lar da çox dur və bu da bi zi 
se vin di rir. Ba xın, 45 il dən çox dur 
bu sa hə də ça lı şı ram, adam qo-
pa bil mir. Gənc lə rə, ye ni təd qi-
qat çı la ra da be lə də rin sev gi ilə 
bağ lı lı ğı ar zu edi rəm. Çün ki bu 
elm sa hə si və bu fond lar da qo-
ru nan lar xal qı mı zın bö yük mad-
di-mə nə vi sər və ti dir.

Söhbətləşdi:
Həmidə Nizamiqızı

115 yaşlı “Leyli və Məcnun” 
Milli operamızın tarixinə qısa nəzər

Da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı-
bəy li nin zən gin ya ra dı cı lıq 
diapa zo nu çağ daş mu si qi 
hə ya tı mı zın bir his sə si dir. Bir 

əsr dən çox dur Üze yir Ha cı bəy li-
nin mil li ru hu muz dan yo ğu rul muş 
bən zər siz mu si qi si, müx tə lif janr-
lar da əsər lə ri Azər bay can mə də-
niy yət xə zi nə si nin qı zıl sə hi fə lə ri ni 
təş kil edir. Uzun il lər bo yu xal qı mız 
Üze yir Ha cı bəy li nin mu si qi si ilə 
qi da lan mış, maarif lən miş, sə nət 
zöv qü in ki şaf et miş dir. Onun 
mə də niy yət ta ri xi mi zə və mu si qi 
sə nə ti mi zə ən bö yük töh fə si isə 
mil li ope ra nı ya rat ma sı dır. Üze yir 
bə yin “Ley li və Məc nun” ope ra sı 
ümu mi lik də mü səl man Şər qin də 
ope ra ta ri xi nin baş lan ğı cı dır.

Əsər da hi Azər bay can şairi Mə-
həm məd Fü zu li nin ey niad lı poema sı 
əsa sın da ya zıl mış dır. “Ley li və Məc-
nun” ope ra sı 25 yan var (köh nə təq-
vim lə 12 yan var – red.).

1908-ci il də Ta ğı yev teat rın da – 
“Ni cat” xey riy yə-maarif cə miy yə ti nin 
təş ki la ti dəs tə yi ilə səh nə ləş di ril-
miş dir. Ope ra nın re jis so ru Hü seyn 
Ərəb lins ki ol muş dur. Prem ye ra gü-
nü H.Sa rabs ki (Məc nun), Ə.Fə rə cov 
(Ley li), C.Da ğıs ta ni (İbn Sa lam) və b. 
akt yor lar öz çı xış la rı ilə səh nə ni fəth 
et miş di lər.

Şüb hə siz, ope ra nın səh nə ləş di-
ril mə si Üze yir Ha cı bəy li və re jis sor, 
akt yor he yə ti üçün ol duq ca mü rək-
kəb bir yol ol muş dur. Ən çə tin mə-
sə lə isə səh nə də Ley li ro lu na ifa çı 
tap maq, mü səl man cə miy yə ti ni bu-
na ha zır la maq idi. Ey ni za man da 
da di gər mil lət lər dən qa dın ifa çı 
də vət et mək də müm kün de yil di. 
Çün ki Ley li ob ra zı nı yal nız qə zəl lə ri 
və mu ğam la rı bi lən, mil li səs ko lo-
rit lə ri nə ma lik azər bay can lı xa nən-
də oxu ya bi lər di. Hər şe yə rəğ mən 
Tan rı Üze yir Ha cı bəy li ni tək qoy ma-
ya raq onun qar şı sı na gö zəl sə sə 
ma lik çay çı Əb dür rəh man Fə rə co-
vu çı xar dır. 

Bir gün Üze yir bəy çay xa na da ca-
van bir çay çı nın yan ğı lı oxu ma sı nın 
eşi də rək məhz onu Ley li ob ra zı nın 
ifa çı sı ki mi də vət edir. Uzun sü rən 
da nı şıq lar dan son ra o, ra zı lıq ve rə-
rək Ley li ob ra zı nı can lan dı rır. Ta ma-
şa çox uğur lu ke çir və bö yük ta ma şa-

çı rəğ bə ti qa za nır. La kin ki şi nin qa dın 
ro lu nu oy na ma sı nı qə zəb lə qə bul 
edən qo çu lar Ə.Fə rə co vu iz lə mə yə 
baş la yır lar. Xoş bəxt lik dən Üze yir Ha-
cı bəy li və onun yol daş la rı Ə.Fə rə co-
vu qo ru ma ğı ba ca rır. 

Ope ra nın növ bə ti ta ma şa la rın da 
Ley li ro lu nu Əh məd Ağ dams ki ifa et-
mə yə baş la yır. Za man la mü səl man 
cə miy yə ti ope ra sə nə ti nin ma hiy yə-
ti ni dərk edir. 1920-ci il lər dən son ra 
nə ha yət, So na Ha cı ye va, Sü rəy ya 
Qa car ki mi qa dın ifa çı lar Ley li ob ra-
zı ilə ope ra sə nə ti nə gə lir lər və məhz 
on lar ta rix də qa dın akt ri sa lar üçün 
ye ni sə hi fə lər açır lar. Bu nun la da, 
Üze yir Ha cı bəy li nə in ki mu ğam ope-
ra sı nın əsa sı nı, həm də ope ra sə nə-
ti nin bö yük bir ta ri xi yo lu nun əsa sı nı 
qo yur.

Ope ra ya ta ma şa et dik də in san san-
ki çağ daş za man dan qo pa raq xə ya li 
şə kil də or ta əsr lə rə – “Ley li və Məc-
nun”nun döv rü nə qa yı dır. Ope ra da 
bü tün mu si qi nöm rə lə ri tə sir li və hik-
mə ta miz dir. La kin Üze yir Ha cı bəy li nin 
ope ra da baş qəh rə man la rın ob raz lı lı-
ğı nı, ifa də li li yi ni qa bart maq üçün yaz-
dı ğı bə zi mu si qi nöm rə lə ri xü su si lə 
tə si re di ci və diq qə tə la yiq dir. Qı sa bir 
fraq men tə nə zər sa la raq de yə bi lə rik 
ki, bir din lə yi ci ki mi ope ra da Ley li nin 
ölüm aya ğın da ikən İbn Sa la ma “Ey 
mə nə qəm xar olan” söz lə ri ilə baş-
la yan ari ya sı bu gün də ürək lə ri fəth 
et mə yi ba ca rır. Əgər Üze yir Ha cı bəy li 
uşaq ikən “Məc nun Ley li nin mə za rı üs-
tə” şə bih səh nə si nə ba xa raq tə sir lən-
miş dir sə, ope ra da o, bu tə sir li hiss lə-
ri, qəlb dağ la yan ay rı lı ğın ağ rı-acı sı nı 
nəin ki Məc nu nun, həm də İbn Sa la mın 
tim sa lın da ya rat mış dır. Ope ra ol duq ca 
güc lü sev gi ru hun da ya zıl dı ğı üçün bu-
ra da əsl mə həb bət, sev gi də və fa, sa-
diq lik bir ba şa ta ma şa çı ya ötü rü lür.

“Ley li və Məc nun” ope ra sı nın səh-
nə ləş di ril mə sin dən 115 il öt sə də, o 
bu gün də ali hiss lə rin tə cəs sü mü nün 
ən gö zəl nü mu nə si dir. Çün ki saf mə-
həb bət – ül vi hiss lə rin tə za hü rü ki mi 
daima əsr lə rin ha ki mi dir. Bu na gö rə 
də qü rur la de yə bi lə rik: ya şa sın Üze-
yir Ha cı bəy li nin öl məz sev gi əf sa nə-
si”. 115 yaş lı “Ley li və Məc nun”, sə-
nət şöh rə tin əbə di ol sun!...

Selcan Heydərova
Üzeyir Hacıbəylinin Ev-Muzeyinin 

elmi işçisi

Bu il Azər bay can me mar lı ğı nın in ki şa fın da si lin məz iz 
qoy muş Zi vər bəy Əh məd bə yo vun ana dan ol ma sı nın 
150 il li yi dir. Ya rat dı ğı bən zər siz me mar lıq nü mu nə lə ri 
ilə pay tax tı mı zın hüs nü nə ye ni ça lar lar bəxş edən sə-

nət kar əbə di xa tır la na caq zən gin bir mə də ni mi ras qo yub.

Zi vər bəy Gə ray bəy oğ lu 
Əh məd bə yov 1873-cü il də Şa-
ma xı şə hə rin də ana dan olub. 
Ge niş dün ya gö rüş lü, müasir 
fi  kir li Gə ray bəy Şa ma xı da qu-
ber ni ya ida rə sin də ki çik mə-
mur və zi fə sin də ça lı şıb. Öv-
la dı nın tə lim-tər bi yə si nə cid di 
nə za rət edib. Zi və rin mək təb 
ya şı ça tan da əv vəl mol la mək-
tə bi nə qo yur. Bir il son ra Ba-
kı ya gim na zi ya da oxu ma ğa 
gön də rir. Zi vər bu ra da is te da dı 
və ça lış qan lı ğı ilə müəl lim lə ri-
nin diq qə ti ni çə kir.

Zi vər 1893-cü il də “əla çı 
tə lə bə” sta tu su ilə Sankt-Pe-
ter burq Mül ki Mü hən dis lər 
İns ti tu tu na gön də riş alır. Bu, 
o döv rün im kan lı ailə lə rin dən 
uşaq la rın oxu du ğu təh sil oca-
ğı idi. O, bu ra da da fəal, ba-
ca rıq lı tə lə bə ki mi ad çı xa rır. 

Sankt-Pe ter burq da fəaliy yət 
gös tə rən Ru si ya Me mar lıq və 
Zə rif Sə nət lər İt ti fa qı na üzv 
se çi lir. Çox keç mir Zi vər bəy 
Əh məd bə yo vun xoş so ra ğı 
Azər bay ca na gə lib ça tır. Hə-
lə tə lə bə ikən o, Sankt-Pe ter-
burq da Hə sən bəy Zər da bi və 
İs ma yıl bəy Qasp rins ki ilə gö-
rü şür. Bu gö rüş onun hə ya tın-
da də rin iz bu ra xır. Hə sən bəy 
onun də rin zə ka lı, açıq fi  kir li 
bir gənc ol du ğu nu vur ğu la yır. 
İşi nə bö yük də yər ve rir, fəaliy-
yə ti ni Ba kı da da vam et dir mə-
yi məs lə hət gö rür.

Bu ba rə də onun Hə sən 
bə yə yaz dı ğı bir mək tub da 
oxu yu ruq: “Si zin lə olan gö-
rü şüm hə lə də xa ti rim də dir. 
Mə nə ver miş ol du ğu nuz töh-
fə ni əs la unut ma ya ca ğam. 

İna nı ram ki, ən qı sa za man-
da gö rü şə cə yik”.

Zi vər bəy ali təh si li ni ba şa 
vur duq dan son ra tə yi nat la 
Ba kı ya gə lir. Qu ber na to run 
qə bu lun da olur. Şə hər də ye-
ni cə baş la nı lan abad lıq iş-
lə ri nə nə za rət çi tə yin edi lir. 
Hə min vaxt Ba kı sə na ye şə-
hə ri ki mi in ki şaf yo lun da idi. 
Zi vər bə yin iş lə rin də Qər bi 
Av ro pa üs lu bu na me yi lin 
se zil mə si diq qət çə kir. Bu, 
o za man kı me mar lıq sə nə-
tin də in no va si ya ki mi qə bul 
olu nur du. Ti ki lən bi na la rın 
xü su si na xış la rı və or na-
ment lə ri qu ber na to ru be lə 
təəc cüb lən di rir. Be lə lik lə, 
o, az vaxt ər zin də Ba kı qu-
ber na to ru nun və eli tar tə bə-
qə nin şəx si ma li ka nə lə ri nin 
me ma rı ki mi ta nı nır.

Onun la yi hə si ilə ti ki lən bir 
sı ra ya şa yış bi na la rı bu gün 
də göz ox şa yır. Na dir me mar-
lıq abi də si ki mi ta nı nan Əj dər 
bəy məs ci di be lə ti ki li lər dən 
bi ri dir.

Döv rü nün ta nın mış xey-
riy yə çi lə rin dən sa yı lan Əj dər 
bəy Aşur bə yov Ba kı da da ha 
bir iba dət mə ka nı tik mək fi k-
ri nə dü şür. Xey li vaxt məq-
sə dəuy ğun yer ax ta rı lır. Nə-
ha yət, o za man Qan lı tə pə 
ad la nan əra zi ni bə yə nir və 
məs ci din ora da in şa edil mə-
si ni is tə yir. Ta nın mış me mar, 
Tə zə pir məs ci di və di gər na-
dir me mar lıq abi də lə rin də iz 
qo yan Z.Əh məd bə yo va ye-
ni məs ci din la yi hə si ni si fa-
riş ve rir. İs te dad lı me mar bu 
si fa ri şə də ya ra dı cı ya na şır. 

Mək kə də ki mü qəd dəs Kə-
bə evi nin, Kər bə la məs ci di-
nin ele ment lə ri ni özün də əks 
et di rən bir la yi hə ha zır la yır. 
Əj dər bəy zövq lü in san ol du-
ğun dan bu ma raq lı la yi hə ni 

bə yə nir və ti kin ti yə baş la maq 
ba rə də tap şı rıq ve rir. “Kas pi” 
qə ze tin də dərc edi lən bir mə-
lu ma ta gö rə, məs ci din tə mə li 
1912-ci ilin mar tın da qo yu lur. 
Şərq me mar lıq in ci si nin ye ni 
bir nü mu nə si olan Əj dər bəy 
məs ci di 1913-cü ilin de kab-
rın da mö min lə rin ix ti ya rı na 
ve ri lir.

Z.Əh məd bə yov iş gü zar lı ğı 
və ba ca rı ğı sa yə sin də və zi fə 
pil lə lə rin də də irə li lə yir. 1917-
ci ilə qə dər Ba kı Qu ber ni ya 
İda rə sin də, son ra isə Ba kı 
şə hər ida rə sin də me mar iş-
lə yir. O, ey ni za man da ic ti mai 
fəaliy yət lə də məş ğul olur. 
Onun tə şəb bü sü sa yə sin də 
1917-ci il də “İs lam mə də niy-
yət abi də lə ri ni qo ru yan cə-
miy yət” ya ra nır. 

Z.Əh məd bə yov 1918-ci il-
dən Ba kı şə hə ri nin baş me-
ma rı və zi fə sin də ça lı şır. Hə-
min və zi fə ni so vet ha ki miy yə ti 
il lə rin də də, öm rü nün so nu na 
qə dər ic ra edib.

Araş dır ma lar da bu gör kəm-
li sə nət ka rın nə sil-nə ca bə ti və 
ailə hə ya tı haq qın da çox az 
mə lu mat möv cud dur. Ar xiv sə-
nəd lə rin də gös tə ri lir ki, o, iyir-
mi al tı ya şın da ikən ta tar əsil li 
Zə ri fə xa nım ad lı bir bəy qı zı 
ilə ailə hə ya tı qu rur. Zə ri fə xa-
nım dan bir qı zı və bir oğ lu olur. 
Oğ lu Cə lil Al ma ni ya da tibb 
təh si li alır. Onun son ra kı ta le yi 
haq qın da isə heç bir mə lu mat 
yox dur. Qı zı Nailə xa nım qız lar 
gim na zi ya sı nı bi ti rir. Son ra Ba-
kı kənd lə ri nin bi rin də müəl lim-
lik edir. Qa ra bağ xan la rı nəs-
lin dən olan Ca van şir ad lı bir 
bəy lə ailə hə ya tı qu rur. 

XIX əs rin ikin ci ya rı sı, XX 
əs rin əv vəl lə rin də Azər bay-
can me mar lı ğın da də rin iz qo-
yan Zi vər bəy Əh məd bə yov 
hə ya tı nın coş qun ça ğın da, 
1925-ci il də 52 ya şın da Ba kı-
da və fat edib. 

Mə də niy yət xə zi nə mi zi öz 
də yər li əsər lə ri ilə zən gin ləş-
di rən gör kəm li me ma rın adı-
nın əbə di ləş di ril mə si üçün 
2011-ci ilin ma yın da Ba kı da 
“Ni za mi” met ro stan si ya sı nın 
qar şı sın da Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin iş ti ra kı ilə Zi vər bəy 
Əh məd bə yo vun hey kə li nin 
və onun adı nı da şı yan par kın 
açı lı şı olub. 

Savalan Fərəcov

Zivər bəy Əhmədbəyov – 150

Hər yazılan tarix olmasa da...
Paşa Kərimov: “İnstituta yeni əlyazma nümunələri daxil olanda

əvvəlcə karantində saxlanılır”

Paytaxtımızın hüsnünə
yeni çalarlar bəxş edən memar
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25 yan var 1887 – Ya zı çı, ədə biy yat şü nas, pe da qoq Se yid Hü-
seyn (Hü seyn Mir ka zım oğ lu Sa dıq za də; 1887 – 6.1.1938) Ba kı da 
do ğu lub. Bu gün də bə dii tə ra və ti ni sax la yan he ka yə lə rin müəl li fi -
dir. Rep res si ya qur ba nı olub. 

25 yan var 1984 – Gör kəm li teatr və ki no akt yo ru, Xalq ar tis ti Məm-
mədr za İsa oğ lu Şeyx za ma nov (4.8.1915 – 1984) və fat edib. Aka de-
mik Mil li Dram Teat rın da, ki no da (“Bir qa la nın sir ri”, “Nə si mi”, “Əh məd 
ha ra da dır?”, “Tü tək sə si” və s.) yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 

25 yan var 2021 – Pre zi dent  İl ham Əli yev gör kəm li elm xa di mi 
Lüt fi  Za də nin 100 il li yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam im-
za la yıb. 

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

26 yan var 1931 – Əmək dar rəs sam, ta nın mış hey kəl tə raş Al-
bert Za man oğ lu Mus ta fa yev (1931 – 4.3.2022) Şə ki də do ğu lub. 
Ba kı da “Bəh ram Gur əj da ha nı öl dü rür” fon tan-kom po zi si ya sı nın 
həm müəl li fi , Ni za mi Ki no Mər kə zi nin baş fa sa dın da kı Ni za mi hey-
kə li nin, vax ti lə Şu şa da, Mol la Pə nah Va qi fi n məq bə rə sin də qo yul-
muş Va qi fi n hey kə li nin müəl li fi  dir.

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

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

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

26 yan var 2010 – Pre zi dent İl ham Əli yev məş hur caz men, 
piano çu və bəs tə kar Va qif Mus ta fa za də nin 70 il lik yu bi le yi haq qın-
da sə rən cam im za la yıb.

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

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

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

27 yan var 1932 – Əmək dar ar tist, ta nın mış na ğa ra ifa çı sı Çin-
giz Hə sən ba la oğ lu Meh di yev (1932-1992) Ba kı da ana dan olub.

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

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

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

27 yan var 2022 – Ta nın mış teatr şü nas, re jis sor Şaiq Ca bir oğ lu 
Sə fə rov (18.12.1954 – 2022) və fat edib. Müx tə lif teatr lar da ça lı-
şıb, Azər bay can da bey nəl xalq teatr təd bir lə ri nin təş ki lin də ya xın-
dan iş ti rak edib.  

Dün ya
25 yan var 1759 – Şot land şairi Ro bert Berns (Ro bert Burns; 

1759 – 21.7.1796) ana dan olub. Şairin şə rə fi  nə 25 yan var Şot lan-
di ya da mil li bay ram ki mi qeyd olu nur.

25 yan var 1874 – İn gi lis ya zı çı sı Vil yam So mer set Moem (Wil-
liam So mer set Maug ham; 1874-1965) ana dan olub. Əsər lə ri: “Eh-
ti ras lar yü kü”, “Ay və qu ruş” (ro man lar), “Teatr” (po vest) və s.

25 yan var 1938 – Rus şairi və müəl lif mah nı la rı ifa çı sı, akt yor Vla-
di mir Sem yo no viç Vı sots ki (1938 – 25.7.1980) ana dan olub. “Gö rüş 
ye ri ni də yiş mək ol maz”, “Tay qa nın sa hi bi” və s. fi lm lər də çə ki lib.

26 yan var 1925 – Ame ri ka akt yo ru, re jis sor Pol Nyu man (Paul 
Leonard New man; 1925-2008) ana dan olub.

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

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

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

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

Hazırladı: V.Orxan

25–27 yanvarXatirə təqvimi

Ki no, ilk növ bə də, qu-
ru luş çu re jis sor tə fək-
kü rü nün məh su lu ol sa 
da, müx tə lif möv zu lu 

hə yat he ka yə lə ri nin təs vi ri-
ni ki noope ra tor la rın (təs vir 
re jis sor la rı nın) nə zər lə rin də 
iz lə yi rik. Azər bay can ki no-
sun da məz mun lu ya ra dı cı-
lıq üs lu bu na gö rə se çi lən, 
se vi lən ope ra tor lar dan bi ri 
də Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi Zaur Mə hər rə mov dur. 
“Azər bay can film” ki nos tu-
di ya sın da 70-ə ya xın fil min 
ər sə yə gəl mə sin də iş ti rak 
edən ope ra tor yan va-
rın 28-də 85 ya şı nı qeyd 
edə cək. Yu bil ya ra möh kəm 
can sağ lı ğı ar zu la yı rıq, bu 
ya zı da isə sə nət dost la rı nın 
söh bət lə rin də ya ra dı cı lı-
ğı na, şəx siy yə ti nə da ha 
ya xın dan nə zər sal ma ğa 
ça lı şa ca ğıq.  

İn san pe şə si nin vur ğu nu olan-
da uğur hə mi şə ya nın da olur. 
Zaur Mə hər rə mov da ki nos tu di-
ya da kı fəaliy yə ti bo yun ca (1956-
cı il dən) yük sək pe şə kar lıq nü-
ma yiş et di rib. Ki noope ra tor ki mi 
10-dan ar tıq bə dii (“Mən mah nı 
qo şu ram”, “Göz lə mə ni”, “Xa ti-

rə lər sa hi li”, “Qı zıl qaz” və s.), 
50-dən çox sə nəd li (“Qo bus tan”, 
“Na xış la rın yad da şı”, “Daş lar da-
nı şan da” və s.) fi lm çə kib. Həm-
çi nin müx tə lif möv zu lu sə nəd li 
fi lm lə rin re jis sor-ope ra to ru (“Daş 
yad daş”, “Azər bay ca na sə ya hət” 
və s.), sse na ri müəl li fi  (“Sol tan 
qu şu nun so ra ğın da” (Toğ rul Cu-
var lı ilə bir gə), “Əs ha bi-Kəhf” və 
s.) olub. Çək di yi fi lm lə ri bey nəl-
xalq fes ti val lar da iş ti rak edib.

Sə nət ka rın ya ra dı cı lıq yo lu na 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki-
no re jis sor Hü seyn Meh di yev lə 
eks kurs edi rik: “Zaur Mə hər rə-
mov mil li ki no muz da öz dəst-xət-
ti ilə se çi lən, ta ma şa çı da yük sək 
es te tik zövq lə audiovi zual mə də-
niy yət for ma laş dı ran, fi lm lə ri və 
ya rat dı ğı “Yad daş” stu di ya sı ilə 
xal qı mı zın yad da şı nı qo ru ma ğa 
ça lı şan gör kəm li ki no sə nət çi si-
dir. Onun la ilk ta nış lı ğım 1969-cu 
il də ol du. O vaxt mən fo to müx bir 
qis min də “Qo bus tan” və “Ul duz” 
jur nal la rı ilə əmək daş lıq edir dim. 
Po li tex nik İns ti tu tu nu atıb, Mosk-
va da Ümu mit ti faq Ki ne ma toq ra fi -
ya İns ti tu tu na da xil ol maq is tə yir-
dim.  “Azər bay can fi lm”də hə min 
ins ti tu ta oxu ma ğa gön dər mək 
üçün se çim ko mis si ya sı fəaliy-
yət gös tə rir di. Zaur bəy də hə min 
ko mis si ya nın üz vü idi. Çək di yim 
fo to la ra ba xıb bə yən di və mə-
ni ko mis si ya nın səd ri nin ya nı na 
gön dər di. Am ma mən se çim dən 
keç mə dim. Son ra mə lum ol du ki, 
ar tıq mən dən qa baq se çim edil-
miş di. Be lə olan hal da Zaur 
bəy mə nə ki nos tu di ya da iş lə-
mə yi tək lif et di və im kan olan 
ki mi zəng edə cə yi ni söy lə di. 

Bir ay keç mə di ki, mə nə zəng 
et di və Ki nox ro ni ka şö bə si nə 
işə dü zəlt di. İki il dən son ra mən 
Mosk va da ins ti tu ta da xil ol dum. 
Ümu miy yət lə, Zaur bəy tək cə 
mə nə be lə qay ğı keş mü na si bət 
gös tər mə miş di. Bir ba la ca is te-
dad gö rən ki mi kö mək üçün əlin-
dən gə lə ni əsir gə mir di...”.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
ki no re jis sor Ni za mi Ab bas da 
sə nət dos tu haq qın da fi  kir lə ri-
ni bö lü şür: “Onun la ilk gö rü şüm 
1976-cı il də ol du. Bu na qə dər-
sə onun ya ra dı cı lı ğı na müəy-
yən qə dər bə ləd çi li yim var dı. 
Ope ra tor ki mi qu ru luş ver di yi 
“Uşaq lı ğın son ge cə si”, “Ad gü-
nü” və baş qa fi lm lə rə bax mış-
dım. Ki nos tu di ya da onun la ilk 
işim sə nəd li ki no dan baş la dı və 
mə nim ya ra dı cı lı ğı ma çox tə si ri 
ol du. “Azər bay can fi lm” ki nos tu-
di ya sın da 7 il iş lə dik dən son ra 
ali ki no təh si li al maq məq sə di lə 
sə nəd lə ri mi Ümu mit ti faq Ki ne-
ma toq ra fi  ya İns ti tu tu na ver dim, 
Ki noope ra tor luq fa kül tə si nə qə-
bul ol dum. Ora ha zır lıq sız get-
mək is tə mir dim. Bu iş də də Zaur 
bə yin mə nə çox kö mə yi ol du. 
Onu özü mə müəl lim ki mi qə bul 
et miş dim.

1980-ci il lə rin son la rın da  
“Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya-
sın da üç ya ra dı cı lıq bir li yi (“Sal-
na mə”, “Ra kurs”, “Yad daş”) 
ya ran dı. “Yad daş” stu di ya sı nın 
ya ran ma sı Zaur bə yin tə şəb bü-
sü idi. Zaur Mə hər rə mov, Nə ri-
man  Əb dül rəh man lı (re dak tor), 
Xan lar Cə fə rov (pro dü ser) və 
mən bu stu di ya nı ya rat dıq. Son-
ra gənc ki ne ma toq raf çı la rın stu-
di ya ya axı nı baş la dı. Bur da azad 
dü şün cə sa hib lə ri ça lı şır dı. Azad 
dü şün cə nin ol ma sı isə Zaur bə-
yin aura sın dan ya ran mış dı. Zaur 
bəy hə mi şə gənc lə rə da yaq olur-
du.

1988-ci il də Mey dan hə rə ka tı 
baş la yan da “Yad daş” stu di ya sı nın 
ka me ra la rı daim fəaliy yət də idi. 

Bir gün Zaur bə yə xə bər ver dim 
ki, in san lar mey da na top la şır, 
mən ora ge di rəm. An caq ka me-
ra sız get mək is tə mi rəm. Zaur 
bəy mə nim ora get mə yim dən 
bir qə dər eh ti yat la nır dı. Dü şü-
nür dü ki, ge də rəm mə nə nə sə 
olar. Mən mey da na get dim və 
gə lib və ziy yə ti ona da nış dım. 
Zaur bəy ar tıq ki nos tu di ya nın 
rəh bə ri Ra miz Fə tə li yev lə söh-
bət apar mış dı. Be lə lik lə, biz 5 
nə fər (Kö çə ri Məm mə dov, Ra-
fael Sa lam za də, Ba ğır Rə fi  yev, 
Zaur Mə hər rə mov və mən) 18 
gün Azad lıq mey da nın da qal-
dıq, so na qə dər də or da ol duq. 
Zaur bəy hə min ha di sə lər də 
də ha mı mız la məs lə hət lə şir di. 
Hər dən mü ba hi sə lə ri miz olur-
du. Am ma bu, ya ra dı cı lıq mü-
ba hi sə lə ri idi. Bu na gö rə də 

bir-bi ri miz dən in ci mir dik, nor mal 
qə bul edir dik. İn di də hər dən te-
le fon la da nı şı rıq, bir lik də iş lə di yi-
miz vaxt lar da baş ve rən ha di sə-
lər dən söh bət açı rıq...”.

Hü seyn Meh di yev: “Zaur Mə-
hər rə mov “Yad daş” stu di ya sı nı 
ya ra da raq öl kə miz üçün va cib 
olan, Azər bay can ta ri xi nin şan lı 
sə hi fə lə ri ilə bağ lı ki no təd qi qat la-
rı apar dı, onun nə ti cə si ki mi “Mir-
zə Ka zım bəy”, “Sən siz”, “Al mas 
İl dı rım”, “İs tiq lal yol la rın da” və di-
gər fi lm lə ri ər sə yə gə tir di. Bu fi lm-
lər də o vax ta dək açıq lan ma yan 
və ya xud təh rif olu na raq təq dim 
olu nan in for ma si ya lar da ha də qiq 
və dol ğun şə kil də, yük sək es te tik, 
emo sional for ma da ta ma şa çı la ra 
çat dı rı lır, on lar da və tən pər vər lik, 
qü rur his si oya dır. Hə qi qət lə ri üzə 
çı xa ran sə nəd lər və fakt lar üzə-
rin də çə ki lən bu fi lm lər sə nəd li 
ki no ta ri xi mi zin in ci lə ri dir. Öm rü nü 
ki no ya həsr edən Zaur Mə hər rə-
mo vun ya ra dı cı lı ğı ümu mi lik də 
Azər bay can ki no su nun par laq sə-
hi fə lə rin dən bi ri ni təş kil edir”.  

Ni za mi Ab bas: “Onun la sə nəd-
li ki no ilə ya na şı, bir ne çə bə dii 
fi lm də də ça lış mı şam. “Tən ha 
na rın na ğı lı”, “Qo ca lar, qo ca lar” 
fi lm lə rin də iş lə mi şəm. Son ra lar 
isə “Yad daş” stu di ya sın da müs-
tə qil re jis sor ki mi onun la bir gə 
fi lm lər çək mi şəm. İlk re jis sor işim 
olan “Sər həd” (1990) fi l mi nin ta-
rix çə si ni qı sa da nı şım. Bir gün 
şair dos tum İl ham Beh rud xə bər 
ver di ki, Or du bad da sər həd bo-
yu müəy yən ha di sə lər baş ve rir. 

Hə min ha di sə lə ri çək mək is tə di-
yi mi Zaur bə yə bil dir dim. Di gər 
fi lm lər dən qa lan lent lə ri gö tü rüb 
İl ham Beh rud la bir lik də Or du ba-
da yo la düş düm. Or da so vet əs-
gər lə ri təz yiq gös tə rir, çə ki liş lər 
apa ma ğı mı zı is tə mir di lər. An caq 
biz is tə yi mi zə nail ol duq. Bu na 
da ora da kı əh va li-ru hiy yə nin tə-
si ri nin bö yük kö mə yi ol du. So-
vet əs gər lə ri bir növ aciz qal dı lar.

On da Zaur bəy lə bir də əla qə 
sax la dım ki, lent ça tış maz lı ğı 
ya ra nıb, mə nə çə ki liş üçün lent 
la zım dır. Zaur bəy də Ba kı dan 
tə ci li ola raq lent lə ri gön dər di və 
biz çə ki liş lə ri da vam et di rə bil-
dik”.

Hü seyn Meh di yev: “Zaurun 
ya ra dı cı lı ğı mü rək kəb və çox-
şa xə li dir. Film lə ri yük sək poetik 
ob raz lı lı ğı ilə se çi lir. Azər bay can 
ki no sun da təs vi ri sə nə ti nin in ki-
şa fın da Zaurun ro lu bö yük dür. 
Onun tə biəti ya rat maq dır. Ya rat-
maq isə dün ya ya özəl ba xış tə-
ləb edir. Bu ba xış da tək cə təs-
vir lə məh dud laş mır. Ya rat maq 
– za ma nı, mə ka nı hə rə kət də, 
ye ni və özəl dra ma tur ji for ma da 
gö rüb fi k sa si ya et mək dir. Bu isə 
re jis so run funk si ya sı dır. Zaurun 
bü tün ya ra dı cı lı ğı bu na sü but-
dur.

Azər bay can ki no su nun təs vir 
sə nə ti nə poezi ya ru hu nu gə ti rən 
Zaurun öz alə mi var və o, bun la rı 
fi lm lə rin də təs vir re jis so ru is ti qa-
mə tin də reali zə et mə yə ça lı şıb. 
Re jis sor luq, ilk növ bə də, ta ma-
şa çı ilə özü nə məx sus “da nı şıq” 
di li dir. 1970-ci il də o, “Çö rək” sə-
nəd li fi l mi ni çək di. Bu fi lm onun 
is tə di yi aləm idi. Zaur ek ran dan 
ta ma şa çı ilə özü nə məx sus dil lə 
da nı şır dı...”.

Ni za mi Ab bas: “Ki nos tu di ya da 
onun ota ğı na tez-tez bəs tə kar 
Xəy yam Mir zə za də, rəs sam Ka-
mil Nə cəf za də, ope ra tor Arif Nə-
ri man bə yov, re jis sor Şa mil Mah-
mud bə yov və di gər gör kəm li ki no 
xa dim lə ri gə lir di. On la rın sə nət 
haq qın da kı söh bət lə ri nə ma raq-
la qu laq asır dım. Ümu miy yət lə, 
Zaur bəy lə iş lə mək çox ma raq lı 
idi. Onun la yaş fər qi miz ol sa da, 
bu nu hiss et mir dim. Ya ra dı cı lıq 
sə mi miy yət olan yer də ya ra nır. 
Sə mi mi lik olan yer də isə mü na-
si bət lər də nor mal qu ru lur, iş də 
yax şı alı nır. 

Onun la so nun cu fi l mim “Əzab lı 
yol lar” sə nəd li fi l mi dir. Film Cüm-
hu riy yət ta ri xi miz dən bəhs edir. 
Fil min çə ki liş lə ri ni 4 ay ər zin də 
Al ma ni ya da, Fran sa da, Tür ki yə-
də apar dıq. Fran sa da Cey hun 
Ha cı bəy li nin mə za rı üs tün də bir-
lik də çək dir di yi miz şək li miz də 
var. Bu fi lm dən son ra Zaur bəy 
ailə si ilə bir lik də Tür ki yə yə köç-
dü, ora da pe da qo ji fəaliy yət gös-
tər mə yə baş la dı...”.  

Hü seyn Meh di yev: “Zaur Mə-
hər rə mov uzun il lər dir ki, Tür ki-
yə nin Əs ki şə hər Uni ver si te ti nin 
pro fes so ru ki mi fəaliy yət gös tə-
rə rək ne çə-ne çə sə nət kar ye tiş-
di rib, həm çi nin ki no sa hə si üçün 
va cib olan ki tab lar nəşr et di rib. 
Ha zır da da ye ni ki tab lar üzə rin də 
iş lə yir...”.

Şəhla Əmirli
kinoşünas

Filmləri ilə yaddaşımızı
qorumağa çalışan sənətkar

Bülbülün Memorial Muzeyində 
xatirə tədbiri

Bül bü lün Me mo rial Mu ze yin də “Mil li qü rur 
gü nü müz” ad lı anım təd bi ri təş kil olu nub.

Yan va rın 19-da ger çək lə şən təd bir də mu-
ze yin əmək daş la rı və “Ay tam” Uşaq la rın Mə-
də ni Maarifl  ən di ril mə si İc ti mai Bir li yi nin üzv-
lə ri iş ti rak edib lər.

Bil di ri lib ki, 1990-cı il yan va rın 20-nə ke çən 
ge cə so vet or du bir ləş mə lə ri tə rə fi n dən Ba kı da 
dinc, si lah sız əha li yə qar şı qır ğın hə ya ta ke çi ri-
lib. Əli qan lı re ji min öz tə bəəsi nə qar şı tö rət di yi 
hər bi ci na yət xal qı mı zın azad lıq və su ve ren lik 
ideal la rı nın qar şı sı nı ala bil mə yib. Bir il son ra 
Azər bay can öz müs tə qil li yi ni bər pa edib.

Tariximizin şərəf və qəhrəmanlıq səhifəsi
Kitabxanaların 20 Yanvarla bağlı tədbir və layihələri

20 Yan va rın 33-cü il dö nü mü 
ki tab xa na lar da müx tə lif təd bir 
və la yi hə lər lə qeyd olu nub. 

Cə fər Cab bar lı adı na Res pub li ka 
Gənc lər Ki tab xa na sın da “Ta ri xi mi-
zin şə rəf və qəh rə man lıq sə hi fə si” 
ad lı təd bir ke çi ri lib. Təd bir də Azər-
bay ca nın ta ri xi nə qəh rə man lıq sə-
hi fə si ki mi da xil olan 1990-cı ilin 20 
yan var ge cə si, xal qın azad lı ğı nı, 
şə rəf və lə ya qə ti ni hər şey dən uca 
tu tan mərd Və tən öv lad la rı nın can-
la rın dan ke çə rək şə hid lik zir və si nə 
ucal ma sın dan, bu ta ri xin qan yad-
da şı mız da ye rin dən bəhs edi lib.

Gənc lər Ki tab xa na sı 20 Yan va rın il dö nü-
mü ilə bağ lı sil si lə ma te rial lar – “Mil li qü rür 
gü nü müz” ad lı Azər bay can və rus dil lə rin də 
vi deoma te rial, Azər bay can, rus və in gi lis dil-
lə rin də 40-dan çox ki ta bın bib lioq ra fi k təs vi-
ri ni və an no ta si ya sı nı cəm lə yən “Xal qı mı zın 
qəh rə man lıq sal na mə si” ad lı bib lioq ra fi k ic-
mal və mət buat ma te rial la rın dan iba rət top lu 
da ha zır la yıb.

***

Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı nın 3 say lı 
fi  lialı və H.Cəb ra yı lov adı na 99 nöm rə li or ta 
mək tə bin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 20 Yan va rın 
33-cü il dö nü mü nə həsr olu nan “Şə hid lik dən 
qəh rə man lı ğa ge dən yol” ad lı təd bir ke çi ri lib. 

Təd bir də mək tə bin şa gird lə ri nin ifa sın da 
şeir lər səs lə nib və 20 Yan var ha di sə lə rin-
dən bəhs edən vi deoma te rial nü ma yiş olu-
nub. Mək tə bin fo ye sin də Res pub li ka Uşaq 
Ki tab xa na sı 3 say lı fi  lialı nın möv zu üz rə ha-
zır la dı ğı ki tab sər gi si nü ma yiş olu nub.

Əməkdar artist Tünzalə Əliyeva vəfat edib

Azər bay can mə də niy yə-
ti nə it ki üz ve rib. Teatr 
və ki no akt ri sa sı, res-
pub li ka nın Əmək dar 

ar tis ti Tün za lə Əli ye va uzun 
sü rən xəs tə lik dən son ra 
yan va rın 22-də, öm rü nün 
50-ci ilin də və fat edib.

Tün za lə Mə cid qı zı Əli ye va 15 
fev ral 1973-cü il də Gən cə şə hə-
rin də ana dan olub. 1993-ci il də 
Azər bay can Döv lət Mə də niy yət 
və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin Dram və ki no akt yor lu ğu fa kül tə si ni 
bi ti rib. Gən cə Döv lət Kuk la Teat rın da, Gən cə Döv lət Dram Teat-
rın da ça lı şıb. 2003-cü il dən ya ra dı cı fəaliy yə ti ni Ba kı da, Cə fər 
Cab bar lı adı na İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rı nın trup pa-
sın da da vam et di rib. Teat rın re per tuarın da kı bir sı ra ta ma şa lar da 
yad da qa lan ob raz lar (Na tel la – M.Haq ver di yev, “Qıs qanc ürək lər”; 
Şah naz – A.Rə hi mov, “Pul hə ris lə ri”; Meh ri ban – Ə.Ne sin, “To ros 
ca na va rı”, Sə nəm – Ü.Ha cı bəy li, “O ol ma sın, bu ol sun” və s.) ya ra-
dıb. Həm çi nin müx tə lif fi lm lər də çə ki lən, əy lən cə li te le vi zi ya proq-
ram la rın da iş ti rak edən akt ri sa ge niş ta ma şa çı rəğ bə ti qa za nıb.

Tün za lə Əli ye va nın ya ra dı cı fəaliy yə ti döv lət tə rə fi n dən qiy mət-
lən di ri lib, 2007-ci il də “Əmək dar ar tist” fəx ri adı na la yiq gö rü lüb.

Allah rəhmət eləsin.
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№6 (1975)
25 yanvar 2023son səhifə TÜRKSOY-un Almas İldırımın 115 illiyi 

münasibətilə nəşr etdirdiyi kitab təqdim olunub
Yan va rın 19-da Tür ki yə nin Ma lat ya şə hə rin də ki İnö nü Uni ver-
si te ti və Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY-un 
bir gə əmək daş lı ğı ilə “Qa la dan Qa la ya igid bir səs: Al mas 
İl dı rım” ad lı təd bir ke çi ri lib.

Azər bay can mü ha ci rət ədə biy ya tı nın önəm li isim lə rin dən olan 
Al mas İl dı rı mın (1907-1952) ana dan ol ma sı nın 115-ci il dö nü mü-
nə həsr edi lən təd bir də “Al mas İl dı rım dan seç mə şeir lər” ki ta bı 
da təq dim olu nub.

TÜRK SOY-un baş ka ti bi Sul tan Raev çı xı şın da A.İl dı rı mın 
Azər bay can və Tür ki yə ədə biy ya tın da, elə cə də Türk dün ya sı 
şair lə ri sı ra sın da özü nə məx sus ye rə sa hib ol du ğu nu vur ğu la yıb: 
“TÜRK SOY ola raq Al mas İl dı rı mın ana dan ol ma sı nın 115-ci il dö-
nü mü nə həsr et di yi miz ki ta bı siz lə rə təq dim et mək dən məm nu-
nuq”.

S.Raev ki tab da kı şeir lə ri Tür ki yə türk cə si nə uy ğun laş dı ran şair 
Kə nan Çar bo ğa ya və nəş rin ha zır lan ma sın da əmə yi ke çən hər 
kə sə tə şək kür edib.

İnö nü Uni ver si te ti nin rek to ru Əh məd Qı zı lay isə hə ya tı nın 
bir his sə si ni Ma lat ya da ke çi rən şairin və fa tın dan son ra xa ti rə-
si nin yad edil mə sin də va si tə çi ol maq dan məm nun lu ğu nu bil-
di rib.

Azər bay can Mə də niy yət Na zir li yi nin TÜRK SOY-da kı nü ma-
yən də si və ki ta bın tər tib çi si El çin Qa far lı de yib ki, xal qı nın is tiq la-
lı, Türk dün ya sı nın bir li yi uğ run da qə lə mi ilə mü ba ri zə apa rar kən 
so vet re ji mi tə rə fi n dən sür gün edi lən A.İl dı rım Və tən həs rə ti ilə 
ya şa yıb-ya ra dıb, ikin ci və tə ni Tür ki yə də, Ma lat ya da dün ya sı nı 
də yi şib.

Fı rat Uni ver si te ti (Ela zığ) Türk di li və ədə biy ya tı ka fed ra sı nın 
müəl li mi Əs ra Şim şək və əsə ri türk cə yə uy ğun laş dı ran Si vas 
Cüm hu riy yət Uni ver si te ti Türk dün ya sı araş dır ma la rı mər kə zi-
nin müəl li mi Kə nan Çar bo ğa çı xış la rın da şairin ya ra dı cı lı ğın dan 
bəhs edib lər.

Təd bir də “TRT Avaz”ın A.İl dı rım haq qın da ha zır la dı ğı qı sa met-
raj lı fi lm nü ma yiş olu nub.

Qeyd edək ki, yan va rın 19-da TÜRK SOY ilə Ma lat ya İnö nü 
Uni ver si te ti ara sın da əmək daş lıq pro to ko lu da im za la nıb. A.İl-
dı rı ma həsr edi lən anım mə ra si mi bu əmək daş lı ğın ilk bəh rə-
si dir. 

Mehparə Sultanova
Ankara

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu 
tərəfdaş çevrəsini genişləndirir

Xə bər ver di yi-
miz ki mi, Bey-
nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti 
və İr si Fon du-
nun pre zi den ti 
Gü nay Əfən di-
ye va An ka-
ra ya sə fə ri 
çər çi və sin də 
bir sı ra gö rüş-
lər ke çi rib. 

Tür ki yə nin Xa ric də Ya şa yan Türk lər və Əq rə ba İc ma la rı Qu-
ru mu nun (YTB) baş qa nı  Ab dul lah Ərən lə gö rüş də türk xalq la rı-
nın zən gin mə də ni ir si nin, elə cə də müx tə lif öl kə lə rin əra zi sin də 
məs kun laş mış az say lı türk et nik əsil li xalq la rın mə də ni mi ra sı-
nın ya şa dıl ma sı və təb li ğin də fon dun fəaliy yə tin dən söz açı lıb, 
bu is ti qa mət də iki təş ki lat ara sın da müm kün əmək daş lı ğın yol la rı 
ba rə də fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb. YTB baş qa nı bu səp ki də əmək-
daş lı ğa ha zır ol duq la rı nı bil di rib.

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du ilə Türk Ta rix Qu ru-
mu nun bir gə la yi hə lə ri də Türk xalq la rı nın qə dim mə də niy yə ti nin 
mü ha fi  zə si nə və gə lə cək nə sil lə rə ötü rül mə si nə  töh fə ve rə cək. 
Bu ba rə də Gü nay Əfən di ye va nın An ka ra da Türk Ta rix Qu ru mu-
nun rəh bə ri Bi rol Çə tin ilə gö rü şün də söh bət apa rı lıb. Türk Ta rix 
Qu ru mu nun ar xeolo ji ça lış ma la ra ver di yi dəs tək, elə cə də Fon-
dun müx tə lif xa ri ci öl kə lər də məs kun laş mış az say lı türk et nik 
kök lü xalq lar la bağ lı la yi hə lə ri yük sək qiy mət lən di ri lib.
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MƏDƏNİYYƏT

235 il əvvəl...
26 yan var 1788-ci il də Avst ra li ya Bö yük Bri-

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

192 il əvvəl...
25 yan var 1831-ci il də Pol şa tor paq la rın da 

Ru si ya im pe ri ya sın dan ay rıl maq və müs tə qil-
lik uğ run da üs yan baş la nıb. Pol şa XVIII əsr də 
Ru si ya ilə Prus si ya ara sın da bö lüş dü rül müş dü. 
Çar I Ni ko la yın Pol şa ya gön dər di yi cə za dəs tə-
lə ri üs ya nı qan için də bo ğub, müs tə qil lik ide ya-
la rı nı ya yan Var şa va Uni ver si te ti bağ la nıb.

119 il əvvəl...
27 yan var 1904-cü il də Ru si ya-Ya po ni ya 

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

106 il əvvəl...

25 yan var 1917-ci il də Ame ri ka Bir ləş miş 
Ştat la rı Da ni mar ka Kral lı ğı nın müs təm lə kə si 
olan Vest-İn dia ada la rı nı (in di ki Vir ci ni ya ada la-
rı) o vax tın pu lu ilə 25 mil yon dol la ra sa tın alıb. 
ABŞ-nin Ka rib də ni zin də sa hib ol du ğu ada la rın 

ümu mi sa hə si 346 kvad rat ki lo metr idi.

100 il əvvəl...
27 yan var 1923-cü il də Azər bay can SSR 

Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si Ba kı Teatr Tex ni-
ku mu nun – Şərq də ilk teatr mək tə bi nin təş ki li 
ba rə də qə rar qə bul edib.

74 il əvvəl...
25 yan var 1949-cu il də so sialist in ki şaf 

yo lu seç miş öl kə lə rin iq ti sa di bir li yi – Qar şı-
lıq lı İq ti sa di Yar dım Şu ra sı (QİYŞ) ya ra dı lıb. 
SS Rİ, Bol qa rıs tan, Çe xos lo va ki ya, Pol şa, 
Ru mı ni ya və Ma ca rıs ta nın yer al dı ğı təş ki lat 
ABŞ-nin Qər bi Av ro pa nı tə sir al tı na al ma sı-
na – “Mar şall pla nı”na ca vab ad dı mı idi. Son-
ra kı il lər də Al ba ni ya, ADR və Mon qo lus tan 
da təş ki la ta qo şul du. 1990-cı il də so sialist 
dü şər gə si ilə bə ra bər, QİYŞ də sü qut et di.

73 il əvvəl...
26 yan var 1950-ci il də Bri ta ni ya nın müs-

təm lə kə si Hin dis tan müs tə qil li yi ni elan edib. 

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

35 il əvvəl...

25 yan var 1988-ci il də Er mə nis tan SSR-
də ya şa yan azər bay can lı əha li nin küt lə vi şə-
kil də de por ta si ya sı baş la nıb. Azər bay can lı 
qaç qın la rın ilk dəs tə si res pub li ka mı za pə nah 
gə ti rib. 1988-1989-cu il lər də ümu mi lik də 230 
mi nə ya xın azər bay can lı in di ki Er mə nis tan 
əra zi si olan ta ri xi ata-ba ba yurd la rın dan zor-
la qo vul du.

31 il əvvəl...
24 yan var 1992-ci il də Azər bay can Par la-

men ti (Ali So ve tin Mil li Şu ra sı) “xü su si də vət 
edil miş qo naq” sta tu su al maq üçün Av ro pa 
Şu ra sı na mü ra ciət edib. Av ro pa Şu ra sı Par la-
ment As samb le ya sı 1996-cı il də Azər bay ca-
na “xü su si də vət edil miş qo naq” sta tu su ver di.

22 il əvvəl...
25 yan var 2001-ci il də Azər bay can Res-

pub li ka sı Av ro pa Şu ra sı na tam hü quq lu üzv 
olub. St ras burq da, Av ro pa Şu ra sı nın mən-
zil-qə rar ga hı nın qar şı sın da kı fl aqş to ka Azər-
bay ca nın Döv lət bay ra ğı qal dı rı lıb. Mə ra-
sim də Azər bay can Pre zi den ti Hey dər Əli yev 
iş ti rak edib.

Hazırladı: V.Orxan

Zamanın səhifələrində qalan 
olaylar, faktlar...

Xronoqraf

Sofiyada beynəlxalq festivalda 
Azərbaycan kinosu gecəsi keçirilib

16-29 yan  var ta  rix  lə  rin  də Bol -
qa  rıs  ta  nın pay  tax  tı So  fi  ya  da 
15-ci ME  NAR (Midd  le East & 
North Af  ri  ca Re  gion – Ya  xın 
Şərq və Şi  ma  li Af  ri  ka Re  gionu) 
Film Fes  ti  va  lı ke  çi  ri  lir. 14 öl  kə -
dən 40-a ya  xın fil  min təq  dim 
olun  du  ğu fes  ti  val  da Azər  bay -
can da iş  ti  rak edir.

Yan  va  rın 19-da fes  ti  val çər  çi  və -
sin  də öl  kə  mi  zin Bol  qa  rıs  tan  da  kı 
sə  fi r  li  yi tə  rə  fi n  dən Azər  bay  can ki -
no  su ge  cə  si təş  kil edi  lib. So  fi   ya şə -
hə  rin  də  ki “Ki  no Evi”ndə “Xa  rı  bül  bül 
əf  sa  nə  si” sə  nəd  li fi l  mi və “Olim  pi -
ya” bə  dii fi l  mi nü  ma  yiş et  di  ri  lib.

Azər  bay  ca  nın Bol  qa  rıs  tan  da -
kı sə  fi   ri Hü  seyn Hü  sey  nov və 
MENAR Film Fes  ti  va  lı  nın təş  ki -
lat  çı şir  kə  ti  nin rəh  bə  ri Zd  rav  ko 
Qri  qo  rov gi  riş sö  zü söy  lə  yib  lər.

Azər  bay  can mə  də  niy  yə  ti və ki -
no sə  nə  ti ilə bağ  lı iz  lə  yi  ci  lə  rə qı  sa 
mə  lu  mat ve  rən sə  fi r “Xa  rı  bül  bül 
əf  sa  nə  si” sə  nəd  li fi l  mi haq  qın  da 

da  nı  şıb. Bil  di  rib ki, Azər  bay  ca  nın 
Qa  ra  bağ böl  gə  si və Şu  şa şə  hə -
ri  nə xas olan xa  rı  bül  bül çi  çə  yi 
2020-ci il Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də 
qa  zan  dı  ğı  mız Zə  fə  rin sim  vo  lu  na 
çev  ri  lib. Dip  lo  mat “Olim  pi  ya” bə -
dii fi l  mi  nin də ye  ni dövr Azər  bay -
ca  nın bə  dii ki  no  su  nun nü  mu  nə  si 
ol  du  ğu  nu de  yib.

Son  ra hər iki ek  ran əsə  ri nü -
ma  yiş olu  nub.

Xa  tır  la  daq ki, “Xa  rı  bül  bül əf  sa -
nə  si” sə  nəd  li fi l  mi is  veç  li fo  toq  raf və 
re  jis  sor Mi  kael Sil  ke  ber  qin 2021-ci 
il  də Azər  bay  ca  nın iş  ğal  dan azad 
edil  miş əra  zi  lə  ri  nə sə  fə  ri  nin nə  ti  cə -
si ola  raq ər  sə  yə gə  lib. O, Şu  şa, Fü -
zu  li və Ağ  dam  da olub, er  mə  ni  lə  rin 

tö  rət  di  yi van  da  liz  mi fo  toob  yek  ti  vin 
yad  da  şı  na kö  çü  rüb. İs  ve  çin pay -
tax  tı Stok  holm  da hə  min fo  to  la  rın 
sər  gi  si təş  kil olu  nub. Bun  dan son  ra 
İs  veç  də  ki sə  fi r  li  yi  mi  zin tə  şəb  bü  sü, 
UNES  CO üz  rə Azər  bay  can Mil  li 
Ko  mis  si  ya  sı və Mə  də  niy  yət Na  zir -
li  yi  nin dəs  tə  yi ilə Mi  kael Sil  ke  berq 
tə  rə  fi n  dən “Xa  rı  bül  bül əf  sa  nə  si” 
sə  nəd  li fi l  mi çə  ki  lib.

“Olim  pi  ya” bə  dii fi l  mi Mə  də -
niy  yət Na  zir  li  yi  nin dəs  tə  yi ilə 
2021-ci il  də “Mo  za  lan“ stu  di  ya -
sın  da ər  sə  yə gə  ti  ri  lib. Re  jis  sor 
Əli-Sət  tar Qu  li  ye  vin qu  ru  luş ver -
di  yi fi lm   me  lod  ram jan  rın  da  dır. 
Baş qəh  rə  man 1980-ci il Mosk  va 
Olim  piada  sın  da qa  lib olub, in  di 
dağ kən  din  də id  man müəl  li  mi  dir. 
Gü  nün bi  rin  də kən  də Ku  ba  dan 
onun in  di  yə  dək üzü  nü gör  mə  di  yi 
qı  zı – Olim  pi  ya gə  lib çı  xır...

Fil  min sse  na  ri müəl  li  fi  Rüs  təm 
Ba  ba  za  də, qu  ru  luş  çu ope  ra  to  ru 
Na  dir Meh  di  yev, qu  ru  luş  çu rəs -
sa  mı Arif Nif  ti  yev  dir. Rol  la  rı Xalq 
ar  tist  lə  ri Qur  ban İs  ma  yı  lov, Mə -
bud İs  ma  yı  lov, Vi  da  di Hə  sə  nov, 
Əmək  dar ar  tist Ra  sim Cə  fə  rov, 
akt  ri  sa Gü  nel Məm  mə  do  va və 
baş  qa  la  rı oy  na  yır  lar.

Ölkəmizin turizm imkanları
İspaniyada nümayiş olunub

Azər bay ca nın tu rizm im kan-
la rı 18-22 yan var ta rix lə rin də 
İs pa ni ya nın pay tax tı Mad rid-
də “FI TUR” tu rizm sər gi sin də 
nü ma yiş et di ri lib.

Döv lət Tu rizm Agent li yi və Azər-
bay can Tu rizm Bü ro su nun təş ki-
lat çı lı ğı ilə və 4 yer li tə rəf da şın iş-
ti ra kı ilə mil li stend də zi ya rət çi lə rə 
və bey nəl xalq tu rizm sə na ye si nin 
təm sil çi lə ri nə Azər bay ca nın tu ris-
tik mə kan la rı, mil li mət bəx nü mu-
nə lə ri, şə rab çı lıq, qolf, sağ lam lıq, 
mə də ni, elə cə də dağ və qış tu riz-
mi im kan la rı, dağ-xi zək mər kəz lə ri 
haq qın da ge niş mə lu mat ve ri lib.

“FI TUR” xü su si lə is pan dil li öl-
kə lər üz rə ən bö yük tu rizm təd-
bi ri he sab olu nur. Bu il say ca 43-
cü sü ke çi ri lən “FI TUR” sər gi si nə 
130 öl kə qa tı lıb. Azər bay can da 
son on il də bu sər gi də ənə nə vi 
ola raq təm sil olu nur.

Sər gi çər çi və sin də gö rüş lər də 
is pan dil li öl kə lə rin tu rizm şir kət-
lə ri Cə nub Qaf qaz re gionu üz rə 
bir gə tur la rın təş ki lin də ma raq lı 
ol duq la rı nı bil di rib lər.

Azər bay ca nın mil li sten di 
BMT-nin Dün ya Tu rizm Təş ki la-
tı nın (UNW TO) baş ka ti bi Zu rab 
Po lo li kaş vi li tə rə fi n dən də zi ya-
rət olu nub.

Sər gi za ma nı Azər bay can la 
İs pa ni ya, An dor ra və Bol qa rıs-
tan la tu rizm əla qə lə ri, o cüm lə-
dən qış tu riz mi sa hə sin də təc-
rü bə mü ba di lə si və əmək daş lıq 
mü za ki rə edi lib. DTA-nın səd ri 

Fuad Na ğı yev sö zü ge dən öl kə-
lə rin tu rizm sa hə si üz rə rəh bər 
şəxs lə ri ilə gö rüş lər ke çi rib. Gö-
rüş lər də Azər bay ca nın İs pa ni ya 
və An dor ra da kı sə fi  ri Ra miz Hə-
sə nov da iş ti rak edib.

“Avatar: Suyun yolu” – gəliri də su kimi axır
Dün  ya ki  no  sun  da ən ba  ha  lı və ən çox 
gə  lir gə  ti  rən film  lə  rin müəl  li  fi ki  mi ad çı -
xa  ran Ceyms Ka  me  ro  nun “Ava  tar: Su  yun 
yo  lu” (“Ava  tar 2”) fil  mi dün  ya pro  ka  tın  da 2 
mil  yard dol  lar  lıq həd  di  ni ke  çib. 

Ka  na  da  lı ki  no  re  jis  so  run dün  ya prem -
ye  ra  sı 2022-ci il de  kab  rın 6-da olan fi l  mi 
ay ya  rım ər  zin  də ABŞ-da 600 mil  yon dol -
lar, di  gər öl  kə  lər  də isə top  lam 1,4 mil  yard 
dol  lar gə  lir gə  ti  rib. Fil  min büd  cə  si isə 350 
mil  yon dol  lar  dan çox  dur.

“Ava  tar: Su  yun yo  lu” Ka  me  ro  nun 2 mil -
yard dol  lar  lıq həd  di ke  çən üçün  cü fi l  mi  dir. 
Bu həd  di dün  ya ki  no  su ta  ri  xin  də ilk də  fə 
re  jis  so  run 1997-ci il  də çək  di  yi “Ti  ta  nik” fi l  mi 
ke  çib. Onu da qeyd edək ki, “Ti  ta  nik” 200 
mil  yon büd  cə  si ilə döv  rü  nün ən ba  ha  lı fi l -
mi olub. O, dün  ya pro  ka  tın  da bi  rin  ci  li  yi 12 
il əlin  də sax  la  dıq  dan (təx  mi  nən 2,2 mil  yard 
gə  lir) son  ra ye  ri  ni 2009-cu il  də Ka  me  ro  nun 
ye  ni fi l  mi  nə – “Ava  tar”a ve  rib. 245 mil  yo  na 
dol  la ra ya  xın büd  cə  si ol  muş “Ava  tar” isə 
in  di  yə  dək pro  kat  dan 2,9 mil  yard dol  lar gə  lir 

gə  ti  rib. Bu gös  tə  ri  ci ha  zır  da dün  ya ki  no  su 
ta  ri  xin  də ən yük  sək gös  tə  ri  ci  dir.

“Ava  tar 2”nin hə  lə 2013-cü il  də ek  ran -
la  ra çı  xa  ca  ğı elan edil  sə də, çə  ki  liş ta  ri  xi 
uzun müd  dət tə  xi  rə sa  lı  nıb. Fil  min prem -
ye  ra  sı 2020-ci ilə göz  lə  nil  sə də, pan  de  mi -
ya üzün  dən iki il er  tə  lən  miş  di.

Be  lə  lik  lə, Ceyms Ka  me  ro  nun top  lam 700 
mil  yon dol  la  ra ya  xın büd  cə  si olan üç fi l  mi  nin 
pro  kat gə  li  ri bu  nun 10 qa  tı qə  dər –  7 mil  yard 
dol  lar  dan çox  dur. Onu da qeyd edək ki, in  di -
yə  dək dün  ya ki  no  su ta  ri  xin  də 2 mil  yard dol  lar 
gə  lir həd  di  ni cə  mi 6 fi lm ke  çib.

V.Kamal

“Apple” hər dörd məhsuldan 
birini Hindistanda istehsal edəcək

Ucuz işçi qüvvəsi ilə...
ABŞ-nin “App le” kor po ra si ya sı məh sul la rı nın 25 
faizi ni Hin dis tan da is teh sal et mə yi plan laş dı rır.

Bu ba rə də Hin dis ta nın ti ca rət və sə na ye na-
zi ri Pi yuş Qo yal mə lu mat ve rib. Onun söz lə ri nə 
gö rə, ha zır da şir kə tin bu öl kə də is teh sa lı ümu mi 
məh su lu nun 5-7 faizi ni təş kil edir.

De kabr ayın da “App le” Hin dis tan dan 1 mil yard 
dol lar həc min də smart fon ix rac edən ilk şir kət 
olub. Bu smart fon lar onun yer li böl mə lə ri tə rə fi n-
dən bu ra xı lıb. Be lə lik lə, “App le” Hin dis tan dan ən 
bö yük məh sul ix ra cat çı sı na çev ri lə rək bu gös tə-
ri ci yə gö rə “Sam sung” kom pa ni ya sı nı qa baq la-
yıb.

Ötən il “App le” kor po ra si ya sı nın mal döv riy-
yə si 400 mil yard, tə miz gə li ri isə 100 mil yard 
dol la ra ya xın olub. Şir kə tin ümu mi ba zar də yə ri 
(ka pi ta li za si ya) isə 3 tril yon dol lar həc min də qiy-
mət lən di ri lir.
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