
Uk ray na nın ikin ci bö yük 
şə hə ri olan Xar kov da 
Azər bay ca nın da hi 
şairi və mü tə fək ki ri Ni-

za mi Gən cə vi nin abi də si nin 
açı lış mə ra si mi ke çi ri lib.

Abi də 2021-ci ilin “Ni za mi 
Gən cə vi İli” elan edil mə si nə dair 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən-
ca mın dan irə li gə lə rək Azər-
bay ca nın Uk ray na da kı Sə fi r li yi, 
Xar kov da kı Fəx ri kon sul lu ğu 
və Xar kov Şə hər Şu ra sı nın bir-
gə dəs tə yi ilə ucal dı lıb. Bu ilin 
iyu nun da bu nun la bağ lı Uk ray-
na da kı sə fi r li yi miz və Xar kov 
Şə hər Şu ra sı ara sın da an laş ma 
me mo ran du mu im za lan mış dı. 

Uk ray na da  Ni za mi nin ilk 
hey kə li nin müəl li fi  həm və tə ni-
miz, Uk ray na nın Xalq rəs sa-
mı, ta nın mış hey kəl tə raş Ka tib 
Məm mə dov dur. Abi də şə hə rin 
mər kə zi his sə sin də, Fe yer bax 
mey da nın da qo yu lub.

Sent yab rın 15-də ke çi ri lən 
açı lış mə ra si min də Azər bay ca-
nın mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci 
müavi ni El nur Əli yev, Azər bay-

ca nın Uk ray na da kı sə fi  ri El mi-
ra Axun do va və Xar kov Şə hər 
Şu ra sı nın ka ti bi, me rin sə la hiy-
yət lə ri ni ic ra edən İqor Te re xov, 
Xar kov Vi la yət Döv lət Ad mi nist-
ra si ya sı səd ri nin müavi ni Yev-
ge ni Qrits kov, di gər rəs mi lər, 
de pu tat lar, Azər bay can dias po-
ru nun təm sil çi lə ri, şə hər sa kin-
lə ri iş ti rak edib lər.

Mə ra sim Uk ray na və Azər-
bay ca nın döv lət himn lə ri nin 
səs lən di ril mə si ilə baş la yıb.

Son ra çı xış edən İqor Te re xov 
bil di rib ki, ad la rı dün ya ta ri xi nə 
qı zıl hərfl  ər lə ya zıl mış şəx siy-
yət lər ara sın da da hi mü tə fək kir 
Ni za mi Gən cə vi də var. Bu abi-
də nin açı lı şı tək cə Xar kov şə hə-
ri üçün de yil, həm də Uk ray na 
üçün əla mət dar bir ha di sə dir. 
“Mən Azər bay ca na öz min nət-
dar lı ğı mı bil di ri rəm ki, Ni za mi 
Gən cə vi ki mi da hi in sa nın abi-
də si üçün Xar kov şə hə ri ni se-
çib”, – de yə o əla və edib.

Da hi şairin abi də si nin Xar kov-
da ucal dıl ma sı nın ta ri xi ha di sə 
ol du ğu nu de yən Azər bay ca-
nın mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci 

müavi ni El nur Əli yev qeyd edib 
ki, bu şə hər də güc lü Azər bay-
can dias po ru fəaliy yət gös tə rir. 
Ni za mi Gən cə vi nin hey kə li nin 
ucal dıl ma sı soy daş la rı mız və 
şə hər sa kin lə ri üçün əla mət-
dar ha di sə dir. “Da hi Azər bay-
can şairi və mü tə fək ki ri Ni za mi 
Gən cə vi bə şə riy yə tin bə dii fi  kir 
sal na mə sin də ye ni sə hi fə aç-
mış na dir şəx siy yət lər dən dir. 

Azər bay ca nın klas sik ədə bi-mə-
də ni ir si nə hə mi şə mil li təəs süb-
keş lik və və tən pər vər lik möv qe-
yin dən ya na şan ümum mil li li der 
Hey dər Əli yev Ni za mi ir si nə də 
xü su si diq qət ye ti rib. Bu gün bu 
qay ğı Azər bay can Pre zi den ti İl-
ham Əli yev tə rə fi n dən uğur la da-
vam et di ri lir”, – de yə El nur Əli yev 
vur ğu la yıb.

davamı səh. 3-də

Ukraynanın Xarkov şəhərində Nizami Gəncəvinin abidəsi ucaldılıb
“Azərbaycana minnətdarıq ki, Nizami Gəncəvi kimi dahi insanın abidəsi üçün bizim şəhər seçilib”
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səh. 3

Xəbər var ki...

Opera və Balet Teatrında iki tamaşa göstəriləcək

səh. 5

“Qardaş 
qələmlər”in 
növbəti sayı 
Nizamiyə
həsr edilib

səh. 6

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

Mədəniyyət nazirinin rəhbərliyi ilə 
nümayəndə heyəti Özbəkistana səfər edib

Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mo-
vun rəh bər li yi ilə nü ma yən də he yə ti sent yab rın 14-də Öz bə-
kis ta na sə fə rə ge dib. Nü ma yən də he yə ti Öz bə kis ta nın Xi və 
şə hə rin də “Xi və-2020 – Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” 
proq ra mı nın açı lış mə ra si min də iş ti rak edib.

Xa tır la daq ki, Xi və şə hə ri TÜRK SOY tə rə fi n dən 2020-ci il 
üçün “Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” elan edil miş di. 
CO VİD-19 pan de mi ya sı ilə əla qə dar ötən il bu nun la bağ lı nə-
zər də tu tu lan təd bir lər tə xi rə sa lın mış dı.

Sent yab rın 15-də mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov Xi və şə hə-
rin də UNES CO-nun hi ma yə si al tın da ke çi ri lən “Mər kə zi Asi ya 
dün ya si vi li za si ya la rı nın kə siş mə sin də” Bey nəl xalq Mə də niy yət 
Fo ru mu nun açı lış mə ra si min də iş ti rak edib.

davamı səh. 2-də

Qalib ruhun hakim olduğu məkan
2020-ci ilin 27 sent  yab -
rı... Bir il bun  dan əv  vəl 
Or  du  muz düş  mən 
üzə  ri  nə əks-hü  cu  ma 
ke  çə  rək 44 gün ər  zin  də 
iş  ğal olun  muş tor  paq -
la  rı  mı  zı azad et  di. Bu o 
dö  yüş idi ki, üs  tün  dən 
il  lər, əsr  lər keç  sə də, 
Və  tən öv  lad  la  rı  nın mi-
sil  siz qəh  rə  man  lıq  la  rı 
xal  qı  mı  zın yad  da  şın  da 
əbə  di qa  la  caq, dil  lər  də 
das  ta  na dö  nə  cək. 

Xal qı mız, şan lı Zə fə ri mi zə se vi nən hər 
kəs Və tən mü ha ri bə si nin baş lan ma sı nın 
bi rin ci il dö nü mü nü bö yük qü rur his si ilə, 
qa lib ruh la qar şı la yır. Bu qü ru ru bi zə bəxş 
et di yi nə gö rə Ali Baş Ko man da nı mı za və 
rə şa dət li Or du mu za min nət da rıq. Ali Baş 
Ko man dan İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə qəh-
rə man hərb çi lə ri miz düş mə nin 30 ilə ya xın 
möh kəm lən di yi mü da fiə səd lə ri ni ya ra raq 
biz lə ri doğ ma Qa ra ba ğı mı za qo vuş dur du... 
Min lər lə igid Və tən oğ lu əra zi bü töv lü yü müz 
uğ run da hə ya tı nı qur ban ver di, sağ lam lı ğı-
nı itir di.    

Və tən mü ha ri bə sin də Qə lə bə mi zin par laq 
ni şa nə lə rin dən bi ri də pay tax tı mız da kı Hər-
bi qə ni mət lər par kı dır. Bu ilin yan var ayın da 
in şa sı na baş la nı lan və Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin iş ti ra kı ilə ap re lin 12-də açı lı şı ke çi ri lən 
park gənc nəs lin və tən se vər lik ru hun da tər-
bi yə sin də bö yük əhə miy yət kəsb edir. 

27 sent yabr – Anım Gü nü ərə fə sin də biz 
də II Qa ra bağ mü ha ri bə sin də düş mə nin qo-
yub qaç dı ğı, Or du muz tə rə fin dən ələ ke çi ri lən 
hər bi qə ni mət lə rin bir his sə si ni can lı gör mək 
üçün Xə tai ra yo nu nun No bel pros pek tin də ki 
par kı zi ya rət et dik.

davamı səh. 4-də

Bursa 2022-ci il üçün “Türk Dünyasının 
Mədəniyyət Paytaxtı” elan edilib

TÜRKSOY Daimi Şurasının iclası keçirilib

Sent yab rın 16-da Öz bə kis ta nın Xi və şə hə rin də Bey nəl xalq 
Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY-un Daimi Şu ra sı nın 
38-ci ic la sı ke çi ri lib. İc la sa TÜRK SOY-a üzv olan öl kə lə rin 
mə də niy yət sa hə si üz rə rəh bər şəxs lə ri, elə cə də Türk 

Şu ra sı və TÜRK PA-nın baş ka tib lə ri qa tı lıb. Azər bay ca nın mə-
də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov ic las da iş ti rak edib.

İc las da TÜRK SOY Daimi Şu ra sı nın axı rın cı də fə top lan dı-
ğı 2019-cu il dən bu ya na təş ki la tın fəaliy yə ti mü za ki rə olu nub. 
TÜRK SOY-un növ bə ti il də fəaliy yə ti, o cüm lə dən “Türk Dün ya-
sı nın Mə də niy yət Pay tax tı”, “Xa ti rə İli” proq ram la rı üz rə qə rar lar 
qə bul olu nub. Tür ki yə nin Bur sa şə hə ri 2022-ci il üçün “Türk Dün-
ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” elan  olu nub. TÜRK SOY Daimi 
Şu ra sı na sədr lik Öz bə kis tan dan Tür ki yə yə ke çib.

Şuşada Üzeyir Musiqi Günü – 
illərlə gözlədiyimiz gün 

Bəstəkarın adını daşıyan festivalın
ilk konserti mədəniyyətimizin paytaxtında səslənəcək

Azər bay can pro fes sional mu si qi si nin, 
mil li bəs tə kar lıq mək tə bi nin, ilk mil li ope-
ra və ope ret ta nın ya ra dı cı sı, elə cə də 
mə də niy yət ta ri xi mi zin qı zıl sə hi fə lə ri ni 
təş kil edən bir çox ilk lə rin müəl li fi Üze yir 
Ha cı bəy li nin do ğum gü nü – 18 sent yabr 
öl kə miz də hər il Mil li Mu si qi Gü nü ki mi 
qeyd olu nur. 1995-ci il sent yab rın 18-də 
da hi bəs tə ka rın ana dan ol ma sı nın 110-cu 
il dö nü mün də Pre zi dent Hey dər Əli yev bu 
mu si qi bay ra mı (“Üze yir Mu si qi Gü nü”) 
haq qın da fər man im za la yıb. 

2009-cu il də isə da hi bəs tə ka rın adı na 
Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı nın əsa sı qo yu-
lub. Hər il sent yab rın 18-də açı lan və müx tə-
lif öl kə lər dən mu si qi kol lek tiv lə ri ni,  ifa çı la rı, 
di ri jor la rı, mu si qi şü nas la rı bir ara ya gə ti rən 
bey nəl xalq fes ti va lı 2020-ci il də pan de mi-
ya sə bə bin dən ənə nə vi for mat da ke çir mək 
müm kün ol ma mış dı və o, te le fes ti val la (ön-
cə ki fes ti val la rın kon sert proq ram la rı nın 
nü ma yi şi) əvəz lən miş di. Bu il fes ti val, hə lə 

da vam edən pan de mi ya nın bir sı ra məh du-
diy yət və qay da la rı çər çi və sin də də ol sa, ye-
ni dən ənə nə vi for ma tı nı bər pa edir.

Ən önəm li si isə, Mil li Mu si qi Gü nü nün 26 
il lik ta ri xin də ilk də fə bu bay ra mın sə da sı 
Üze yi rin doğ ma şə hə rin dən – Azər bay can 
mə də niy yə ti nin pay tax tı Şu şa dan gə lə cək. 
Hər il Mil li Mu si qi Gü nü proq ra mı nın bir bö-
lü mü, əs lin də, ürəkağ rı dan mən zə rə si ol muş 
Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin hə yə tin də “Gül lə-
lən miş hey kəl lər”in zi ya rə ti də bu də fə ol ma-
ya caq. Üze yi rin, Na tə va nın, Bül bü lün o büst-
lə ri ar tıq ol ma lı ol duq la rı yer də – Şu şa da dır.

Üze yir Ha cı bəy li XIII Bey nəl xalq Mu si qi 
Fes ti va lı nın ilk kon ser ti də sent yab rın 18-də 
Şu şa da səs lə nə cək. Kon sert proq ra mı açıq 
ha va da – Xalq ar tis ti Ağa ver di Pa şa ye vin 
rəh bər li yi al tın da F.Əmi rov adı na Azər bay-
can Döv lət Mah nı və Rəqs An samb lı və so-
list lə rin iş ti ra kı ilə təq dim olu na caq.

Sent yab rın 18-də fes ti va lın rəs mi açı lı şı 
M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da ke çi ri lə cək.

Hey dər Əli yev Fon du, Mə də niy yət Na zir li-
yi, Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı, elə cə də 
Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya-
sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən fes ti va lın zən-
gin proq ra mı var. Sent yab rın 24-dək da vam 
edə cək fes ti va lın kon sert və təd bir lə ri pay-
taxt da Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar-
mo ni ya sın da,  Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə-
zin də, Ka me ra və Or qan Mu si qi si Za lın da, 
Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın Üze yir 
Ha cı bəy li adı na kon sert sa lo nun da, Azər-
bay can Mil li Ki tab xa na sın da, Azər bay can 
Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də, di gər mə kan-
lar da, həm çi nin iki kon sert proq ra mı Gən cə 
Döv lət Fi lar mo ni ya sın da,  Ağ dam Mə də niy-
yət evin də ke çi ri lə cək. Fes ti val çər çi və sin-
də ilk də fə ola raq “Üze yir sə nə ti nin gənc lik 
sə da la rı” adı al tın da ye ni proq ram üz rə kon-
sert lər də nə zər də tu tu lur.

UNESCO Baş direktorunun
müavini ilə görüş

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov Öz bə kis ta nın Xi və şə hə rin-
də Bey nəl xalq Mə də niy yət Fo ru mun da iş ti rak edən bir sı ra 
bey nəl xalq təş ki lat la rın rəh bər və nü ma yən də lə ri ilə gö rüş lər 
ke çi rib. 

UNES CO Baş di rek-
to ru nun so sial və hu ma-
ni tar elm lər üz rə müavi-
ni Qab ri ye la Ra mos ilə 
gö rü şün də Azər bay ca-
nın UNESCO ilə so sial 
və hu ma ni tar elm lər 
sa hə sin də əmək daş lı ğı 
ilə bağ lı fi  kir mü ba di lə si 
apa rı lıb. 

UNES CO ilə Azər-
bay can ara sın da 
əmək daş lı ğın ta ri xin-
dən söz açan Anar 
Kə ri mov bu əla qə lə rin 
in ki şa fın da öl kə mi zin 
Bi rin ci vit se-pre zi den ti, 
UNES CO-nun xoş mə-

ram lı sə fi  ri Meh ri ban xa nım Əli ye va nın müs təs na xid mət lə ri 
ol du ğu nu bil di rib. Na zir həm çi nin Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev tə rə fi n dən 2008-ci il də irə li sü rü lən mə-
də niy yət lə ra ra sı dialo qa dair “Ba kı Pro se si” bey nəl xalq plat for-
ma sı haq qın da mə lu mat ve rib. Qeyd edi lib ki, BMT Baş ka ti bi-
nin he sa bat la rın da mə də niy yət lə ra ra sı dialo qu özün də eh ti va 
edən “Ba kı Pro se si” qlo bal plat for ma ki mi yük sək qiy mət lən di-
ri lib. BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı və UNES CO Ba kı nın ev 
sa hib li yi et di yi Dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo rum la rı nın 
əsas tə rəf da şı ki mi çı xış edir. Dün ya da mul ti kul tu ral və to le rant 
öl kə ki mi ta nı nan Azər bay can fərq li lik lə ri özü nün zən gin li yi ola-
raq qə bul edir. 

davamı səh. 2-də

Azərbaycan və Türkiyə 
tarixçilərinin simpoziumu

Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi-
ya sı nın Ta rix İns ti tu tu və Tür ki yə nin 
Ata türk Kül tür, Dil və Ta rix Yük sək 
Qu ru mu və Ata türk Araş dır ma 

Mər kə zi Ağ dam Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
ilə bir lik də 16-18 sent yabr da “Müs tə-
qil li yi nin 30 ilin də Azər bay can-Tür ki yə 
əla qə lə ri və bey nəl xalq mü na si bət lər” 
möv zu sun da sim po zium ke çi rir.

Azər bay ca nın Və tən mü ha ri bə sin də 
Zə fə ri nin il dö nü mü nə və döv lət müs tə qil-
li yi mi zin bər pa sı nın 30 il li yi nə həsr olu nan 
təd bi rə iki öl kə dən 30-dan çox ta rix çi alim 
qa tı lıb.

Sim po zium da “Azər bay can Res pub-
li ka sı nın müs tə qil lik döv rü ta ri xi”, “Qa-
ra bağ Zə fə ri nə doğ ru ge dən pro ses də 
Tür ki yə-Azər bay can st ra te ji əla qə lə ri”, 
“Ba tum mü qa vi lə sin dən (4 iyun 1918) Şu-
şa Bə yan na mə si nə (15 iyun 2021) Tür ki-
yə-Azər bay can əla qə lə ri” və di gər möv zu-
lar üz rə mə ru zə lər din lə ni lə cək.

Sim po zium iş ti rak çı la rı nın iş ğal dan azad 
edil miş əra zi lə rə sə fər lə ri də nə zər də tu-
tu lur.
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MədəniyyətnaziriAnar
KərimovÖzbəkistanın
Xivəşəhərinəsəfəri
zamanıbuölkənin

rəsmiləriiləgörüşlərkeçirib.

Sentyabrın 15-də Anar Kəri-
movun Özbəkistan Baş naziri-
ninmüaviniAzizAbduhakimovla
görüşüolub.
Başnazirinmüavininümayən-

dəheyətinisalamlayaraqəsrlər-
lə dost və qardaşcasına yaşa-
yan Azərbaycan və Özbəkistan
arasındaikitərəfimünasibətlərin
bugünuğurlainkişafetdiyini,bu
əlaqələrin möhkəmlənməsində
PrezidentİlhamƏliyevinvəPre-
zidentŞavkatMirziyoyevinxüsu-
si rolu olduğunu vurğulayıb. O,
44günlükmüharibədə torpaqla-
rımızın işğaldan azad edilməsi
iləbağlı təbrikləriniçatdırıb,Öz-
bəkistanın Azərbaycanın haqq
işinidəstəklədiyinibildirib.
AzizAbduhakimov2019-cuildə

Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi
UNESCO-nun Dünya İrs Komi-
təsinin 43-cü sessiyasında iştira-
kından söhbət açıb, səfər çərçi-
vəsində İçərişəhərdə olduğunu
xatırladıb.Bakınınbutariximəka-
nınınXivəşəhərininqədimqalavə
tikililərininolduğuməhəlləsi–İçan-
qalaqoruğuiləoxşarlığından,İçə-
rişəhərtəcrübəsininqoruqdatətbi-
qibarədəfikirmübadiləsiaparılıb.
İkiölkəarasındaəlaqələrinin-

kişafındanməmnunluğunubildi-
rənAnarKərimovVətənmüha-
ribəsi zamanı Özbəkistanın ilk
günlərdən Azərbaycanın haqlı
mövqeyini dəstəkləməsini yük-
səkqiymətləndirib.
Daha sonra nazir Azərbay-

canın işğaldan azad olunmuş
ərazilərində ermənilərin mədə-
ni irsimizəqarşı həyata keçirdiyi
vandalizmbarədəməlumatverib.

Bildi rib ki, 30 illik işğal zamanı
ErmənistantərəfindənAzərbay-
canxalqınaməxsustarixiabidə-
lər,məscidlərdədaxilolmaqla,
bütün infrastruktur dağıdılıb,
talan edilib. Hazırda işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə Azər-
baycandövləti tərəfindəngeniş
bərpa və yenidənqurma işləri
aparılır.
Görüş zamanı yeni konser-

vasiya vəbərpamərkəzlərinin,
arxeolojiekspedisiyalarınyara-
dılması, mədəniyyət sahəsinin
dəstəklənməsi məqsədilə mü-
vafiqfondlarıntəsisedilməsiilə
bağlı Özbəkistan təcrübəsinin
bölüşülməsiməsələsinə diqqət
çəkilib. Azərbaycan və Özbə-
kistanınbərpavəkonservasiya
sahəsindəqarşılıqlımütəxəssis
mübadiləsi,habeləbirgə təlim-
lərin,Özbəkistanınmüvafiqtəh-
silocaqlarındabusahədətəhsil
barədəfikirmübadiləsiaparılıb.

Bundan əlavə, Özbəkistanda
məşhur olan xalq sənətkarlığı,
xüsusən ağac üzərində oyma,
keramika,ipəkvədigərsahələr
üzrəqarşılıqlıtəcrübəmübadilə-
si, iki ölkədən sənətkarların iş-
tirakı ilə festivalların keçirilməsi
barədəsöhbətaçılıb.

***
Həmin günAnar KərimovÖz-

bəkistanın mədəniyyət naziri
OzodbekNazarbekovladagörü-
şüb.NazirilkolaraqÖzbəkistana
dəvət üçün təşəkkürünü bildirib,
keçiriləntədbirləriyüksəkqiymət-
ləndirib. Özbəkistan Baş naziri-
ninmüaviniAzizAbduhakimovla
görüşübarədəsöhbətaçanAnar
Kərimovmüzakirəolunanməsə-
lələrhaqqındaməlumatverib.
Görüşdə Özbəkistanda xalq

sənətkarlığının inkişafı xüsu-
si vurğulanıb, birgə tədqiqat
işlərinin həyata keçirilməsi ilə

bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. 
Eyni zamanda Özbəkistan Ma-
kam (muğam) İnstitutu iləBakı-
dakıBeynəlxalqMuğamMərkəzi
arasındaəməkdaşlığınqurulma-
sınınəhəmiyyətivurğulanıb.
Özbəkistanda Xarəzmşahların

sonuncu hökmdarı Cəlaləddin
Manquberdi(1199-1231)haqqın-
da filmin çəkilməsi, Azərbaycan
aktyorlarının ekran işində iştira-
kı barədə söhbət açılıb. Həmçi-
nin tanınmış sərkərdə haqqında
araşdırmalarınaparılması,fəaliy-
yətinin müəyyən bir dövrünün
Azərbaycanlabağlıolmasınagö-
rəölkəmizədəelmiekspedisiya-
nın təşkilivəs.məsələlərdiqqət
mərkəzinəçəkilib.Bundanəlavə,
“Özbəkfilm”ləbirgəTürkdünyası-
nınməşhurəfsanəvisimasıMolla
Nəsrəddin haqqında filmin çəkil-
məsininbusahədəəməkdaşlığın
dərinləşdirilməsinə töhfə verəcə-
yinəinamifadəolunub.
Görüşdəikiölkəninbeynəlxalq

təşkilatlar,xüsusilədəUNESCO,
TÜRKSOYvəTürkŞurasıçərçi-
vəsində əməkdaşlığının güclən-
dirilməsi,UNESCO-nunmüvafiq
siyahıları üçün Azərbaycan və
Özbəkistan tərəfindən birgə no-
minasiyaların hazırlanmasının
əhəmiyyətiqeydolunub.
Nazirlərin görüşündə həmçi-

ninAzərbaycanın Şuşa şəhəri-
nin 2023-cü ildə “Türk Dünya-
sınınMədəniyyətPaytaxtı”elan
edilməsivəgələcəkəməkdaşlı-
ğınperspektivlərihaqqındafikir
mübadiləsiaparılıb.

İCCROM rəhbəri ilə azad olunmuş ərazilərdə 
abidələrin bərpası müzakirə edilib

MədəniyyətnaziriAnarKərimovÖzbəkistanasəfəriçərçivə
sindəMədəniMülkiyyətinQorunmasıvəBərpasıüzrəBey
nəlxalqTədqiqatMərkəzinin(İCCROM)icraçıdirektoruEbber
Ndoroiləgörüşüb.

GörüşdənazirErmənistanın30 ilə yaxın işğal altındasaxla-
dığıAzərbaycanərazilərində xalqımızaməxsusmaddimədəni
irs nümunələrini vandalizməməruz qoyduğunu,mənimsədiyini
İCCROM rəhbərinin diqqətinə çatdırıb. Bildirib ki, Azərbaycan
2020-ci ildə44günlükmüharibənəticəsindəərazibütövlüyünü
bərpaedib.HazırdaAzərbaycandövlətiişğaldanazadolunmuş
ərazilərdəgenişbərpavəyenidənqurmaişlərihəyatakeçirir.
AnarKərimovbuprosesdəMədəniyyətNazirliyininüzərinədü-

şənişlərhaqqındaməlumatverib.Qeydedibki,azadolunmuş
ərazilərdə nazirlik tərəfindən  inventarlaşma, tarixi-mədəniyyət
abidələrininəvvəlkivəindikivəziyyətininmüqayisəsiaparılıb.Ar-
tıqAzərbaycanınqədimmədəniyyətmərkəzlərindənolanŞuşa
şəhərindəmədəniquruculuqişlərinəbaşlanılıb.Nazirtarixiabi-
dələrinbərpaprosesindəİCCROM-undəstəyinəehtiyacduyul-
duğunudaE.Ndoronundiqqətinəçatdırıb.
İCCROM-unrəhbəri2019-cuildəUNESCO-nunDünyaİrsKo-

mitəsininBakıdakeçirilən43-cüsessiyasındaiştirakıiləbağlıöz
təəssüratlarınıbölüşüb.Bildiribki,İCCROMiləAzərbaycantərə-
fininrazılığınaəsasən,dahaöncəbərpavərestavrasiyailəbağlı
təlimlərin keçirilməsi planlaşdırılsa da, pandemiya səbəbindən
təxirəsalınıb.
Görüşdəhəmintəlimlərinbərpası,bununlabağlıkurslarüzrə

qrupların formalaşdırılması, onlayn treninqin keçirilməsi, işğal-
danazadolunmuşərazilərdəmədəniyyətabidələrininbərpasıilə
bağlıcanlıkurslarınvətəlimlərintəşkili,interaktivdiskussiyaların
reallaşdırılmasıvəbütünbunlarüçüntexnikikomissiyanınyara-
dılmasıvəs.məsələlərləəlaqədarfikirmübadiləsiaparılıb.Ey-
nizamandaİCCROM-uniştirakıiləAzərbaycandaregionaltəlim
mərkəzlərininyaradılmasıdamüzakirəedilib.

UNESCO Baş direktorunun 
müavini ilə görüş

əvvəli səh. 1-də
GörüşdəhəmçininAzərbaycanıntarixiİpəkYoluüzərindəyer-

ləşənölkələrləəməkdaşlığaböyükönəmverdiyi,buqədimyolun
müasirinkişafdakırolunuəhəmiyyətlihesabetdiyivurğulanıb.
AnarKərimovAzərbaycanMədəniyyətNazirliyitərəfindənirəli

sürülən“Mədəniyyətnaminəsülh”(Peaceforculture)beynəlxalq
platformasıhaqqındadaməlumatverib, layihəninəhəmiyyətini
diqqətəçatdırıb.
Söhbət zamanıUNESCO tərəfindənAzərbaycanın Ermənis-

tanişğalındanazadolunmuşQarabağbölgəsinətexnikimissiya
göndərilməsiməsələsibarədədəfikirmübadiləsiaparılıb.
Görüşdə gender bərabərliyi, gənclər sahəsində, eləcə də

UNESCO-nun təşkil etdiyi Gənclər Forumu ilə əməkdaşlıq da
müzakirəmövzusuolub.

Mədəniyyət Nazirliyinin məlumatı
İctimaiyyətəməlumolduğukimi,ikiiləyaxındır,dünyaölkələ
rininqlobalprobleminəçevrilənpandemiyabütünsahələrə,
xüsusənmədəniyyətsahəsinəözmənfitəsirinigöstərib.Etiraf
etməliyikki,bubaxımdanənçoxzərərçəkənsahəteatr,kino
sahəsidir.Bugünkinoteatrların,teatrkonsertmüəssisələrinin
fəaliyyətininbərpaolunmasıMədəniyyətNazirliyinin,xüsusən
mədəniyyətnazirininşəxsidiqqətindədir.Öncədəbildirdiyi
mizkimi,pandemiyaşərtlərinəəməledilməklə,kinoteatrların,
teatrkonsertmüəssisələrininfəaliyyətininqismənbərpasına
icazəverilməsiiləbağlıtərəfimizdənAzərbaycanRespubli
kasıNazirlərKabinetiyanındaOperativQərargahamüraciət
ünvanlanmışdır.

Qeydedəkki,hazırdadavamedənBakıCazFestivalının,ötən
ilonlayn formatdakeçirilmişÜzeyirHacıbəyliBeynəlxalqMusiqi
Festivalının,böyükməhdudiyyətlərləolsada,builcanlıkeçirilmə-
sinənailolmuşuq.Hazırkışəraitinəzərəalaraq,bufaktözü-özün-
dəölkərəhbərliyininməsələyəverdiyiönəminbirgöstəricisidir.
Bufestivallarbizimüçünbirsınaqrolunuoynayır.Beləki,gedi-

şatuğurluolarsa,bunuteatr-konsertmüəssisələrininaçılmasına
yönəlikmüsbətaddımhesabetməkolar.Doğrudur,teatr-konsert
müəssisələrindəfəaliyyətgöstərənəməkdaşlarınböyükəksəriy-
yətivaksinasiyadankeçmişdir.Ancaqbuişdətəkcəmüəssisələ-
rədeyil, vətəndaşlarımızındaüzərinəsosialməsuliyyətdüşür.
Vaksinasiya prosesində uğurlu nəticələr əldə edildikdən sonra
kinoteatrların,teatr-konsertmüəssisələrininfəaliyyətininənənəvi
qaydadabərpaediləcəyinəümidedirik.
İnanırıq ki, bubəla xalqımızın başı üzərindən sovuşacaq və

ölkəmizdəhəyattezlikləözaxarınaqayıdacaq.Ammahələki,bu
realtəhlükəmövcuddurvədövlətimizilknövbədəəhalininsağ-
lamlığınıdüşünməyəməcburdur.

Üzeyir Hacıbəyli adına beynəlxalq bəstəkarlıq müsabiqəsinin nəticələri açıqlanacaq
NyuYorkdafəaliyyətgös
tərənMilliMusiqivəQlobal
MədəniyyətCəmiyyətinin
təşkilatçılığı,Amerika–Azər
baycanMusiqiFondunun
iştirakı,Diasporlaİşüzrə
DövlətKomitəsi,Mədəniy
yətNazirliyivəAzərbaycanın
ABŞdakıSəfirliyinindəstəyi
iləkeçirilən“HacıbəyliBey
nəlxalqBəstəkarlıqMüsabi
qəsi”başaçatıb.

DiasporlaİşüzrəDövlətKomi-
təsindənbildirilibki,Ü.Hacıbəyli
adınaBakıMusiqiAkademiyası-
nın(BMA)100illiyimünasibətilə
təşkil edilənmüsabiqəninməq-
sədiAzərbaycanklassikmusiqi-
sininbanisinəməxsusəsərlərin
plagiatdan qorunması, geniş
təbliğ edilməsi, dünya ictimaiy-
yətinindiqqətinəçatdırılmasıdır.

2021-ci ilyanvarın15-dəelan
olunmuşşərtlərəəsasən,hərbir
iştirakçı təşkilat komitəsi tərə-
findən seçilmiş 10 musiqi möv-
zusundan biri və ya bir neçəsi
əsasında bəstələdiyi, başlığın-
da Ü.Hacıbəylinin və onunme-
lodiyasının adının qeyd edildiyi

instrumental əsəri müsabiqəyə
təqdim edib. Əsərlər iyulun 20-
nəkimiqəbulolunub.Müsabiqə-
dəYaponiya,Çin,Tayvan,ABŞ,
Kanada,BöyükBritaniya,İtaliya,
İspaniya, Portuqaliya, Yunanıs-
tan, Avstriya, Almaniya, İsrail,
Bolqarıstan, Rumıniya, Bosniya
vəHerseqovina,Türkiyə,Kolum-
biya, Çili, Venesuela, Meksika,
İran,Küveyt,Ukrayna,Qazaxıs-
tan,ÖzbəkistanvəAzərbaycan-
dan51bəstəkariştirakedib.
Avqustun15-nəqədərmünsifər

heyətiəsərlərlətanışolubvəqiy-
mətləndirib. Münsifər heyətində
AzərbaycanBəstəkarlarİttifaqının
sədriFirəngizƏlizadə(sədr),Man-
hattanMusiqiMəktəbiBəstəkarlıq
şöbəsinin müdiri Reyko Fütinq,
Stony Brook Universiteti, Qadın
Bəstəkarlar Cəmiyyətinin həmtə-
sisçisivədirektoruNilufərNurbəxş

təmsilolunublar.Təşkilatkomitəsi-
nərəhbərliyiMilliMusiqivəQlobal
Mədəniyyət Cəmiyyətinin prezi-
denti,AzərbaycanınƏməkdarar-
tisti, professor Nərgiz Əliyarova
həyatakeçirib.
Müsabiqə qaliblərinin adları

18 sentyabr – Milli Musiqi Gü-
nündə açıqlanacaq. I, II və III
yerlərinsahiblərindənsavayı,iki
iştirakçı Üzeyir Hacıbəyli adına
diplom və “Ən gənc bəstəkar”
xüsusi diplomları, beş iştirakçı
isədiplomlarlatəltifolunacaq.
Qaliblərin əsərləri sentyabrın

23-də Bakı şəhərində Ü.Hacı-
bəyliXIIIBeynəlxalqMusiqiFes-
tivalıçərçivəsindətəşkilediləcək
qala-konsertdəifaolunacaq.
Noyabrın 5-də isə Nyu-York

şəhərindəkiLinkolnMərkəzində
müsabiqəninyekunkonsertike-
çiriləcək.

Azərbaycan-Özbəkistan mədəni 
əməkdaşlığının geniş spektri var

Anar Kərimov Xivədə bir sıra görüşlər keçirib

Mədəniyyət nazirinin rəhbərliyi ilə 
nümayəndə heyəti Özbəkistana səfər edib

əvvəli səh. 1-də
ForumaUNESCO,TarixiYer-

lər və Abidələrin Mühafizəsi
Şurası(İCOMOS),MədəniMül-
kiyyətin Qorunması və Bərpası
üzrə Beynəlxalq Tədqiqat Mər-
kəzi (İCCROM), TÜRKSOY və
Türk Şurasının nümayəndələri,
50-dəkölkədənmədəniirs,elm,
incəsənətvədigərsahələrüzrə
mütəxəssislərqatılıb.
AçılışmərasimindəÖzbəkistan

Başnazirininmüavini,Özbəkista-
nın və Qırğızıstanın mədəniyyət
nazirləri, İCESCO və İCCROM-
unrəhbərlərininçıxışıolub.
Mədəniyyət naziri Anar Kəri-

movçıxışedərəktədbirin təşki-
linə və yüksək qonaqpərvərliyə
görə Özbəkistana təşəkkürünü
bildirib.Qeydedibki,bucürtə-
şəbbüslərbölgəninortaqmədə-
niyyətini və ortaq irsini öyrən-
məkvəpopulyarlaşdırmaqüçün
yeni fürsətlər yaradır.Belə təd-
birləreyni zamandabeynəlxalq
aləmdəməlumatlılığınartırılma-
sındaəhəmiyyətliroloynayır.

Nazirvurğulayıbki,qədimİpək
Yolumədəniyyətlərarasımübadi-
lənin inkişafına mühüm töhfələr
verib. İpək Yolu eyni zamanda
buyolboyuncayerləşənölkələrin
yeni sosial-fəlsəfi baxışlar siste-
minin,mədəninümunələrininqlo-
balməkanainteqrasiyasınavəsi-
ləolub.Birsözlə,qədimİpəkYolu
OrtaAsiyaxalqlarınıntarixindəvə
mədəniyyətindədərinizqoyub.

Anar Kərimov diqqətə çat-
dırıb ki, Orta Asiya ilə yana-
şı, Azərbaycan da bu tarixi
qloballaşma yolunu keçib və
onun izlərinə hələ də ölkəmi-
zinmüxtəlifyerlərindərastgə-
linir. “Azərbaycan dünyəvi bir
ölkəolaraqmüxtəlifiyiözünün
ənböyükfəzilətlərindənhesab
edir və bumüxtəlifiyin inkişa-
fıüçünçalışır.Sivilizasiyaların

kəsişməsində yerləşən Azər-
baycan mədəniyyətlərarası
dialoq üçün etibarlı məkandır.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev tərə-
findən 2008-ci ildə irəli sürü-
lənmədəniyyətlərarasıdialoqa
dair “BakıProsesi”vəbuplat-
forma çərçivəsində ölkəmizin
ev sahibliyi etdiyiMədəniyyət-
lərarasıDialoq Forumu bunun
əyani təzahürüdür. “Bakı Pro-
sesi”fərqlianlayışlıinsanlarvə
qruplar arasında qarşılıqlı an-
laşma və hörmətə əsaslanan
açıq dialoq üçün qlobal plat-
formadır”, – deyə nazir əlavə
edib.
Tədbirin açılış mərasimin-

dən sonra Anar Kərimov Öz-
bəkistanın “Dunyo boylab” və
“Mədəniyyət” telekanallarına
müsahibə verib. Azərbaycan
ilə Özbəkistan arasında tarixi-
mədəni əlaqələri və qardaşlıq
münasibətlərihaqqındadanışan
nazir beynəlxalq forumun işini
dəyüksəkqiymətləndirib.

Mədəniyyət Strategiyası və muğam sənəti ilə bağlı qanun layihəsi 
Milli Məclisin payız sessiyasında müzakirələri gözlənilir

MilliMəclisin2021ciilpayızsessiyasında
“Azərbaycanmuğamsənətininqorunmasıvə
inkişafetdirilməsihaqqında”qanunlayihə
simüzakirəyəçıxarılacaq.Bundanbaşqa,
Prezidentintapşırığıiləhazırlanmaqdaolan
MədəniyyətStrategiyasıiləbağlıMilliMəclisdə
müzakirələrinaparılmasınəzərdətutulub.

Bu barədəMilliMəclisin Mədəniyyət komitə-
sininsentyabrın14-dəkeçirilənonlayniclasında

məlumatverilib.KomitəninsədriQənirəPaşaye-
va2021-ci ilinpayızsessiyasıüçünnəzərdətu-
tulmuşişplanıbarədədanışıb.
İclasda“Teatrvəteatrfəaliyyətihaqqında”,“Sı-

ğorta fəaliyyəti haqqında” və digər qanunlarda
dəyişiklikedilməsibarədəqanunlayihəsinəbirin-
cioxunuşdabaxılıb.QənirəPaşayevabildiribki,
“Teatrvəteatrfəaliyyətihaqqında”qanunatəklif
olunandəyişiklikbusahədəicbaritibbisığortanın
tətbiqiiləbağlıdır.

Gənc rejissorun “Təngnəfəs”i  Batumiyə gedir

Sentyabrın18dən24dəkGürcüstanın
BatumişəhərindəXVIBatumiBeynəl
xalqMüəllifFilmləriFestivalı(BİAFF2021)
keçiriləcək.

AzərbaycanınBatumidəkiBaşkonsulluğundan
bildiriblərki,festivalda30ölkədən70-əyaxınbə-
diivəsənədlitammetrajlıvəqısametrajlıfilmnü-
mayişetdiriləcək.
Azərbaycanı gənc rejissorAzərQuliyev təmsil

edəcək.Festivaldaonun15dəqiqəlik“Təngnəfəs”
bədiifilminümayişolunacaq.

Festival Gürcüstanın Mədəniyyət, İdman və
GənclərNazirliyi,BatumiMeriyası,MilliKinoMər-
kəzivədigərqurumlarıntəşkilatçılığıiləreallaşa-
caq.
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əvvəli səh. 1-də
SəfirElmiraAxundovaisəçı

xışındaqeydedibki,Xarkovşə
hərindədahişairvəmütəfəkkir
Nizami Gəncəvinin abidəsinin
ucaldılmasıAzərbaycan iləUk
rayna arasında etibarlı tərəf
daşlığın bariz nümunəsidir. O,
dünyəvi şair olduğu üçün bəzi
ölkələrdə abidəsi ucaldılır. Ni
zami Gəncəvi lirikası yüksək
sənətkarlığı, məhəbbətə dün
yəvi münasibəti, insan taleyi
haqqında humanist düşüncələ
ri onu dünyada sevdirib: “Mən
inanıramki,NizamiGəncəvinin
abidəsiolanparkşəhərsakinlə
rininvəqonaqlarınsevimlimə

kanınaçevriləcək”.
Tədbirdə daha sonra Mil

li Məclisin deputatı, Azərbay
canUkrayna Parlamentlərarası
dostluqqrupununhəmsədriRü
fətQuliyev,XarkovVilayətDöv
lət Administrasiyası sədrinin
müavini Yevgeni Qritskov çıxış
edərək iştirakçılara öz təbriklə
riniçatdırıblar.
Abidəninmüəllifi,Ukraynanın

Xalq rəssamı Katib Məmmə
dov göstərdikləri dəstəyə gö
rə Azərbaycanın Ukraynadakı
Səfirliyinə, Xarkovdakı Fəxri
konsulluğuna vəXarkovŞəhər
Şurasının rəhbərliyinə təşəkkü
rünübildirib.

Çıxışlardan sonra abidənin
üzərindəkiörtükgötürülüb.
Təntənəli açılış mərasimi ilə

əlaqədar Xarkov Vilayət Filar
moniyasının binasında konsert
keçirilib.
KonsertdəAzərbaycanınXalq

artisti, professor Yalçın Adıgö
zəlovun rəhbərliyi ilə Xarkov
Simfonik Orkestrinin ifasında
Azərbaycan, Ukrayna vəAvro
pabəstəkarlarınınəsərlərisəs
ləndirilib.

Qeyd edək ki,Azərbaycanın
dahi şairi vəmütəfəkkiri Niza
miGəncəvinindahabirabidə
si Ukraynanın paytaxtı Kiyev
də ucaldılacaq. Abidə Heydər

Əliyev Fondunun təşəbbüsü
və dəstəyi iləTarasŞevçenko
adınaKiyevMilliUniversitetinin
Nəbatat bağında qoyulacaq.
BununlabağlıölkəmizinUkray
nadakı səfiri ElmiraAxundova
və Kiyev Milli Universitetinin
rektoru Vladimir Buqrov tərə
findən bu ilin iyununda müva
fiqmemorandumimzalanıb.Bu
heykəlindəmüəllifiUkraynanın
Xalq rəssamı Katib Məmmə
dovdur. 1987ci ildən Xarkov
da yaşayan soydaşımız təkcə
buşəhərdə10danartıqheykəl
kompozisiyasının müəllifidir.
SoydaşımızbuyaxınlardaXar
kovşəhərinin“Fəxrivətəndaşı”
adınalayiqgörülüb.
Xatırladaq ki, 2019cu ildə

Kiyev şəhərində Azərbayca
nın böyük şairi və mütəfəkkiri

İmadəddin Nəsiminin heykəli
ucaldılıb. Abidənin müəllifi Uk
raynadayaşayandahabirhəm
vətənimiz,buölkəninXalqrəs
samıSeyfəddinQurbanovdur.

Türk şəhidliyində anım mərasimləri

BakınınQafqazİslamOrdusutərəfin
dənişğaldanazadedilməsinin(15
sentyabr1918ciil)103cüildönümü
münasibətiləTürkşəhidliyindəanım

mərasimikeçirilib.

MərasiməTürkiyəninAzərbaycandakısə
firiCahitBağcı,səfirliyinəməkdaşlarıqatı
lıb.Abidəninqarşısınaəklilqoyulub.
Səfir qeyd edib ki, bundan 103 il öncə

türk ordusunun bolşeviklərin işğalı altında
olan azərbaycanlı qardaşlarının yardımı
nagəlməsitambirqəhrəmanlıqdastanıdır:
“Əzizşəhidlərimiz!SizAzərbaycanxalqının
müstəqilliyiuğrundasavaşaraqcanınızdan
keçdiniz.“Təkmillət, ikidövlət”anlayışı ilə
AzərbaycanvəTürkiyəninsevincivəkədə
ridəbirdir.Azərbaycanındigərbölgələrində
olduğu kimi, Bakıda da hüzurla yatın. Siz
məqamınənucasınaçatmısınız.Ruhunuz
şadolsun!”.
DahasonraŞəhidlərxiyabanıziyarətolu

nub.Azərbaycanınmüstəqilliyivəərazibü
tövlüyüuğrundacanındankeçənşəhidlərin
məzarı üstünə güllər qoyulub, xatirələrinə
ehtiram ifadə edilib. Səfir C.Bağcı “Əbədi
məşəl”kompleksiönünəəklilqoyub.

***
Azərbaycanınsiyasipartiyalarınınnüma

yəndələri də Bakının işğaldan azad olun
masının 103cü ildönümü münasibətilə
Türkşəhidliyiniziyarətediblər.
YAPsədrininmüaviniTahirBudaqovde

yib ki, Türk şəhidliyi abidəsi Azərbaycan
Türkiyədostluğuvəqardaşlığınınbir rəm
zidir: “Buraxalqımızınehtiramlayadetdiyi
məkanaçevrilib.Bizimdostluqvəqardaşlıq
münasibətimiz 102 ildən sonra da təkrar
olundu. 2020ci ilin Vətən müharibəsində
Türkiyəmənəvi və siyasi dəstək göstərdi,
Azərbaycanlabirolduğunubütündünyaya
nümayişetdirdi.BugünAzərbaycanTürki
yəmünasibətlərimüttəfiqlikzirvəsindədir”.

Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri
Sabir Rüstəmxanlı şəhid qardaşlarımızın
ruhunuyadetməyəgəldiklərinideyib:“De
yirik ki, siz unudulmamısınız, siz yaşayır
sınız. Sizin arzu və ideallarınızın davamı
olaraqbugünyenəAzərbaycanvəTürkor
dularıbiryerdədir.Biryerdə təlimkeçirlər.
Dünyayabizimbirliyimizigöstərirlər”.
Qeyd edək ki, 1918ci ildə Türkiyədən

Cümhuriyyətimizə köməyə gələn Qafqaz
İslam Ordusu Azərbaycanda 1130 şəhid
verib.

Xarkov vilayəti ölkəmizlə 
mədəni əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir
MədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyevXarkovşəhə
rinəsəfərizamanısentyabrın15dəXarkovVilayətiŞurasının
sədriTatyanaYeqorovaLutsenkovəXarkovDövlətVilayətAd
ministrasiyasınınsədriAleksandrSkakuniləgörüşüb.

Görüşdə həmçinin Milli Məclisin deputatı, AzərbaycanUk
rayna parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri
Rüfət Quliyev, ölkəmizin Ukraynadakı səfirliyinin ikinci katibi
SamirAllahverdiyev,XarkovdakıfəxrikonsulƏfqanSalmanov,
AzərbaycanMədəniyyətNazirliyininşöbəmüdiriRüfətHəsə
nov,“Turboatom”ASCninbaşdirektoruViktorSubbotiniştirak
ediblər.

QonaqlarısalamlayanTatyanaYeqorovaLutsenkoXarkovvi
layətininAzərbaycanla çoxillik dostluqmünasibətləri olduğunu
vurğulayıb,ikiminəyaxınazərbaycanlıtələbəninburadatəhsil
aldığınıvəmüxtəlifsahələrdəəməkdaşlıqtəcrübəsininolduğu
nudiqqətəçatdırıb.
“Bütün plan və fikirlərimizin gerçəkləşməsi üçün səmərəli

əməkdaşlıqvacibdir.Bizmədəniyyətvəsənayedədaxilolmaq
lamüxtəlifsahələrdəbölgəüçünfaydalıinvestisiyalayihələrinin
həyatakeçirilməsiüçünəməkdaşlıqetməkdəmaraqlıyıq.Xarici
həmkarlarımıəminetməkistəyirəmki,Xarkovvilayətietibarlıtə
rəfdaşdır.Əminəmki,mövcudəməkdaşlıqsahələrindəişlərimizi
genişləndirəbiləcəyik”,–deyəoqeydedib.
Xarkovvilayətinindiplomatikplatformayaratmaqüçünhazır

lıqlarabaşladığınıbildirənTatyanaYeqorovaLutsenkodeyibki,
platformaişdünyasınınnümayəndələri,diplomatikdairələrvə
hökumətarasındaqarşılıqlıəlaqəvəsəmərəliəməkdaşlıqüçün
şəraityaratmaqməqsədidaşıyır.ŞurasədriqonaqlarıXarkovda
keçirilənfilmfestivalınaqatılmağadəvətedib.
Səmimi görüş üçün təşəkkürünü bildirən Elnur Əliyev qeyd

edibki,AzərbaycanvəUkraynaortaqdəyərlərəmalikdir: “Biz
ədalətanlayışına,insanmünasibətlərinəeynidərəcədəinanırıq.
Eləbunagörədəbuölkədəyarımmilyonazərbaycanlıyaşayır.
Bugörüşəgörəçoxminnətdaram.BizimüçünUkrayna,ocüm
lədənXarkovvilayətivacibtərəfdaşdır”.

TİKA-nın Bakı nümayəndəliyinin 
yeni rəhbəri ilə görüş keçirilib

MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,İnki
şafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətininrəisiAzadCəfərliTürk
ƏməkdaşlıqvəKoordinasiyaAgentliyi(TİKA)Bakınümayəndə
liyininyenikoordinatoruFatihYılmaziləgörüşüb.

Qonağısalamlayan
Azad Cəfərli Azər
baycanla Türkiyə
arasında bütün sa
hələrdə olduğu kimi,
mədəniyyət sahə
sində də əlaqələrin
daim inkişaf etdiyini
vurğulayıb.İkiqardaş
ölkəarasındamədəni
irsin qorunması, tari
xi abidələrin bərpası
istiqamətindədəmü
nasibətlərin inkişaf
edərək genişlənmə
sindən məmnunluq
ifadəedilib.
FatihYılmazsəmimiqəbulagörətəşəkküredərəkmədəniir

sinvə tarixiabidələrinbərpası iləbağlıTİKAnınbundanson
ra da ölkəmizlə birgə layihələrinin, eyni zamanda beynəlxalq
əməkdaşlıq sahəsində işlərin davam etdiriləcəyinə əminliyini
vurğulayıb.
Görüş zamanı TİKA tərəfindən Azərbaycanda mədəni irsin

bərpası sahəsindəmüxtəlif təlim və layihələrin həyata keçiril
məsininəhəmiyyətivurğulanıb.İkiölkəarasındamədəniirssa
həsindəəlaqələringələcəkinkişafı,təcrübəmübadiləsi,mədəni
irsinmühafizəsi,tarixiabidələrinbərpavəkonservasiyasısahə
sindəəməkdaşlıqməsələləriiləbağlıfikirmübadiləsiaparılıb.

Xəbərverdiyimizkimi,
sentyabrın1214də
İtaliyanınBolonyaşə
hərindəG20Konfessi

yalararasıForumukeçirilib.
Forumun“Avrasiyadadini
amillər:çağırışlarvəim
kanlar”adlısessiyasında
QafqazMüsəlmanlarıİdarə
sinin(QMİ)sədrişeyxülislam
AllahşükürPaşazadədə
çıxışedib.

Foruma dəvət olunduğuna
görəAzərbaycanındinikonfes
siyalarını təmsil edən nüma
yəndə heyəti adından tədbirin
təşkilatçılarına minnətdarlığını
bildirən QMİ sədri Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin sa
lamlarını Dinlərarası Forumun
iştirakçılarınaçatdırıb.
Şeyxülislam dünyanı təhdid

edən təhlükələrin qarşısının
alınması üçün siyasi, ictimai
və dini liderlərin birgə səylə
rinin, qlobal dialoqun güclən
dirilməsinin vacibliyini qeyd
edərəkbildiribki,müasirdövr
də insanlar arasında təcavü
zə,zorakılığavəayrıseçkiliyə
təhrikedənnifrətçağırışlarısi
yasiictimai təhlükəyəçevrilib.

QMİ sədri xüsusilə qeyd edib
ki,heçbirdin insanölümünə,
terror və təhqirə haqq qazan
dırmır.
QMİsədribildiribki,Azərbay

can Ermənistanın 30 ilə yaxın
müddətdədavamedəntəcavü
zünə2020ciildəsonqoyubvə
ölkəmizinbeynəlxalqbirliktərə
findəntanınmışərazibütövlüyü
bərpaedilib.

“Torpaqlarımız işğaldan azad
edildikdən sonra acınacaqlı
faktlar üzə çıxıb.Buradaəvvəl
lər mövcud olmuş məscidlərin
əksəriyyəti tamamilə dağıdılıb,
qəbiristanlıqlar,digərdiniibadət
gahlar,ocümlədənRusPravos
lavvəQafqazAlbankilsələrinin
mənsubiyyətidəyişdirilməkləya
naşıvandalizmədəməruzqalıb.
İşğaldanazadedilmiştorpaqlar

da hazırda yenidənqurma işləri
aparılır. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin bəyan etdiyi ki
mi, bu ərazilərdə zərər çəkmiş,
orada mövcud olan bütün dini
konfessiyalarınməbədləribərpa
ediləcək,yeniləriinşaolunacaq.
Azərbaycanda bütün dinlər və
dini qurumlar qanun qarşısında
bərabərdir.Ölkəmizdəbütündi
nikonfessiyalaraözdinietiqadı
nıifadəetməsi,ibadətlərini,dini
ayinvəmərasimləriniyerinəye
tirmələri üçün dövlət tərəfindən
bərabərşəraityaradılıb”,deyə
ovurğulayıb.
SessiyadaçıxışedənBeynəl

xalqİslamMissiyasıTəşkilatının
sədri Şafiq Pşixaçev Rusiyada
İslamın müasir tarixindən bəhs
edərkən Sovet İttifaqının dağıl
dığı zaman şeyxülislam Allah
şükür Paşazadənin Rusiyanın
müsəlman qurumlarına verdiyi
böyük mənəvi dəstəyi vurğula
yıbvəbunagörəQafqazxalqla
rınınQMİsədrinədərinminnət
darlıqhissibəslədiyinideyib.

Sentyabrın15dəQafqazİslam
OrdusutərəfindənBakınıner
mənibolşevikişğalındanazad
edilməsindən103ilötdü.Bu

münasibətləbölgələrdəmüxtəlif
tədbirlərkeçirilib.

“OrtaəsrAğsuşəhəri”DövlətTarix
Mədəniyyət Qoruğunun təşkilatçılığı
iləAğsurayonununPadarkəndində
ki Bilal Əfəndi məscidində “Qafqaz
İslam Ordusu və Ağsu” mövzusun
daelmiseminarkeçirilib.Seminarda
rayon İcraHakimiyyətinin əməkdaşı
KənanTağızadə,MədəniyyətNazir
liyiyanındaMədəniİrsinQorunması,
İnkişafı vəBərpasıüzrəDövlətXid
mətiQəbələRegionalİdarəsininrəisi
TərxanTahirli,qoruğundirektoru,ta

rix üzrə fəlsəfə doktoru FarizXəlilli,
Qafqaz İslamOrdusunun əsgəri ol
muşMəhəmmədƏfəndininoğluMə
həmmədəli Həsənov və Bilal Əfən
dinin nəvəsi Xanım Nurəhmədova
çıxışediblər.
Gəncə şəhərinin Heydər Əliyev

prospektində “AzərbaycanTürkiyə
qardaşlığıəbədivəsarsılmazdır”de
vizialtındahərbiorkestrinmüşayiəti
ilə hərbi qulluqçuların yürüşü olub.

Şəhər İcra Hakimiyyətinin nüma
yəndələri,Vətənmüharibəsiqaziləri,
rəsmişəxslərvəşəhərsakinləriəllə
rindəAzərbaycanvəTürkiyəninbay
raqlarıyürüşüizləyiblər.

TürkiyəninGəncədəkiBaşKonsul
luğundaBakınınişğaldanazadolun
masının 103cü ildönümü ilə bağlı
mərasimkeçirilib.GəncəŞəhər İcra
Hakimiyyəti rəhbərliyi və ictimaiyyət
nümayəndələrinin iştirak etdikləri
tədbirdə Azərbaycan və Türkiyənin
Dövləthimnlərisəsləndirilib.Türkiyə
ninGəncədəkibaşkonsuluZekiÖz
türk qeyd edib ki, Bakının işğaldan
azad edilməsi Azərbaycan tarixinin
ənşərəfisəhifələrindənbiridir.Buta
rixinyazılmasındaNurupaşanınrəh
bərliketdiyiQafqazİslamOrdusunun
xüsusiroluvar.Buordununtərkibin
dəvuruşanmindənçox türkiyəliəs
gərvəzabitşəhidlikzirvəsinəucalıb.
Bakının ermənibolşevik işğalın

danazadedilməsinin103cüildönü
mü münasibətilə Azərbaycanın mə
dəniyyətpaytaxtıŞuşaşəhərindədə
hərbiyürüşkeçirilib.
AğstafaRegionalMədəniyyət İda

rəsiAğstafaDövlətRəsmQalereya
sında əlamətdar ildönümü münasi
bətilədərnəküzvlərininəl işlərindən
ibarət rəsmsərgisi nümayişolunub.

Regional idarənin tabeliyində fəaliy
yətgöstərənAğstafarayonMədəniy
yətMərkəzi, rayonMKSninMərkəzi
Kitabxanasıvəfilialları,TarixDiyarşü
naslıqMuzeyi,Uşaqmusiqiməktəbi,
Qazax rayon MKS, 1 nömrəli Uşaq
musiqiməktəbi,DövlətRəsmQalere
yası,M.P.Vaqif vəM.V.VidadininXa
tirə Muzeyi, TarixDiyarşünaslıq Mu
zeyi,TovuzDövlətRəsmQalereyası,
Qovlar şəhər Uşaq musiqi məktəbi,
AzərbaycanAşıq Sənəti Dövlət Mu
zeyivəTarixDiyarşünaslıqMuzeyidə
əlamətdargünləbağlımüxtəliftədbir
lərtəşkilediblər.

NURƏDDİN

Ukraynanın Xarkov şəhərində 
Nizami Gəncəvinin abidəsi ucaldılıb

 “Azərbaycana minnətdarıq ki, Nizami Gəncəvi kimi 
dahi insanın abidəsi üçün bizim şəhər seçilib”

Azərbaycanda bütün dini konfessiyalara 
bərabər şərait yaradılıb

İki ölkə qardaşlığının şanlı əsəri 
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MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsi
MasallırayonMərkəziKitabxana
sında“Məişətzorakılığınınqarşısının
alınmasıvəonunlamübarizə”möv
zusundatədbirkeçirilib.

Şəmkir RegionalMədəniyyət İdarəsi
Göygölrayonuüzrənümayəndəliyintə
şəbbüsüiləGöygölrayonMKSninXid
mətşöbəsində15sentyabr–BilikGü
nünəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.
Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi

Zərdab rayonMKSnin 6 saylı Qoruq
bağı kənd kitabxana filialında Beynəl
xalqSülhGünü (21sentyabr)münasi
bətilə “Göyərçinim – sülh quşum” adlı
tədbirtəşkilolunub.
AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsinin

əhatəetdiyiXalqşairiHüseynArifin(1924
1992) Ağstafadakı evmuzeyində tanın
mışqələmsahibininvəfatının29cu ildö
nümüiləbağlıanımtədbirikeçirilib.Qazax
DövlətRəsmQalereyasında“Gəlin,sülhə
səsverək”başlığıaltındadərnəküzvləri
ninəlişlərindənibarətsərgitəşkiledilib.

Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi
QubarayonMKSninMərkəziKitabxana
sıOxucularaxidmətşöbəsinintəşkilatçılı
ğıilə“Azərkitab”KitabTəbliğatıMərkəzi
ninQubafilialındatanınmışşair,Yazıçılar
BirliyininüzvüRamizQusarçaylınınoxu
cularla görüşü keçirilib. MKSnin Aşağı
Xuc kənd kitabxanasında balaca oxu
cularla“Kitabböyükbiraləmdir”mövzu
sundasöhbətaparılıb.MKSninlNügədi
kəndkitabxanasıisəaçıqhavadauşaqlar
üçün“nağılsaatı”keçirib.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi
Şəki şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində
“Sənətkarlıq incisi – təkəlduz irsimiz”
adlılayihəhəyatakeçirilib.İsveçrəİnki
şafvəƏməkdaşlıqAgentliyi(SDC)Bakı
ofisinin maliyyə vəAzərbaycanda Qa
dın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasi
yasının(AQSİA)təşkilatidəstəyiiləger
çəkləşən layihə çərçivəsində 50 gənc
qızarasındantəkəlduzsənətinəhəvəsli
olan20nəfərseçilib,onlarüçünustad
dərsləritəşkilolunub.

Şəki şəhər 4 nömrəli Uşaq musiqi
məktəbindəpedaqojişuranın iclasıke
çirilib. Şəki Regional Mədəniyyət İda
rəsinin rəisi Mirvari Zeynalova iclasda
çıxış edərək müvafiq tövsiyələr verib.
RegionalidarənintabeliyindəkiBalakən
rayon İtitala kəndFolklor evində “Aşıq
Ələsgər–sazın,sözünzirvəsində”baş
lığıaltındadəyirmimasatəşkiledilib.
Biləsuvar Regional Mədəniyyət İda

rəsi Biləsuvar şəhər Uşaq incəsənət
məktəbində idarərəhbərliyinin iştirakı ilə
2021/2022ci tədris ilinə həsr olunmuş
iclas keçirilib. Salyan rayon Mədəniyyət
Mərkəzində təşkil olunan seminarda isə
şəhərvəkəndmədəniyyətmüəssisələri
ninfəaliyyətinədairhesabatlardinlənilib.
KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarə

sinin rəisi FaiqXudanlı Füzuli rayonu
nunbirsıramədəniyyətmüəssisələrinə
baxış keçirib. İdarə rəisi Böyük Bəh
mənli,QarabağvəHoradizkəndlərinin
musiqiməktəblərində,BöyükBəhmənli
kəndMədəniyyətevində,1və2nömrəli

kəndkitabxanafiliallarındaolub,müva
fiqtapşırıqlarverib.
Qax Dövlət Kukla Teatrının yaradıcı

heyəti“NizamiGəncəviİli”iləəlaqədar
Gəncə Dövlət Kukla Teatrının qonağı
olub.Qaxlıaktyorlar “XeyirvəŞər” ta
maşasını təqdimediblər.SonraGəncə
teatrının hazırladığı “Düyməcik” tama
şasına baxış olub.Qax teatrının yara
dıcı heyəti Vətən müharibəsi zamanı
Gəncədə Ermənistanın raket hücum
larınəticəsindədağılmışyaşayışbina
larının olduğu əraziyə də baş çəkərək
həlakolandincsakinlərinxatirəsiniehti
ramlayadediblər.

SumqayıtRegionalMədəniyyətİdarə
sininZəngilanrayonnümayəndəliyivə
MincivanqəsəbəUşaqmusiqimək
təbininkollektiviApreldöyüşlərişəhidi
MüşfiqOrucovunailəsinəbaşçəkib.

Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi
ninTərtərrayonnümayəndəliyi“Torpa
ğı Vətən edənlər” layihəsinə başlayıb.

Layihənin ilk qonağıVətənMüharibəsi
Qəhrəmanı, şəhid polkovnikleytenant
AnarƏliyevinvalideynləriolub.Əvvəlcə
şəhid zabit haqqında videoçarxnüma
yişolunub.SonraAnarƏliyevinkeçdiyi
döyüş yolundan, göstərdiyi şücaətdən
söhbətaçılıb.
ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiBa

lakənrayonQaysakəndFolklorevində
MilliQəhrəmanArifQubadovun(1966
2009)55 illiyi iləəlaqədar“Qəhrəman
lar unudulmur” başlığı altında dəyirmi
masatəşkiledilib.
Kürdəmir Regional Mədəniyyət İda

rəsiXocavəndrayonMədəniyyətevinin
əməkdaşları Xocavənd qəsəbəsindəki
Vətənmüharibəsişəhidlərininməzarla
rınıziyarətediblər.

Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarə
si Ağdaş Dövlət Rəsm Qalereyasının
əməkdaşlarıIIQarabağmüharibəsişə
hidi Emil İsmiyevin məzarını və adına
inşa edilmiş bulaq kompleksini ziyarət
ediblər.

Masallı RegionalMədəniyyət İdarəsi
Masallı rayon Mədəniyyət Mərkəzinin
nəzdində fəaliyyət göstərən Xalq teat
rındaVətənmüharibəsişəhidlərinəithaf
olunan “Torpağın naləsi” adlı tamaşa
virtualformatdanümayişetdirilib.Tanın
mışjurnalistƏlihüseynŞükürovunsse
narisi əsasında hazırlanan tamaşada
Vətənə sədaqət, yurd həsrəti önə çə
kilib,eynizamanda işıqlı sabaha inam
və nikbinlik ifadə olunur. Nümayişdən
sonraçıxışedənregionalidarəninrəisi
Bəxtiyar Qılıncov bu kimi layihələrin
gənclərinvətənpərvərlik ruhunda tərbi
yəsinətöhfəverəcəyinidiqqətəçatdırıb.
AğcabədiRegionalMədəniyyətİdarə

siAğdamrayonMədəniyyətMərkəzinin
tabeliyindəolanYusifcanlıkəndMədə

niyyət evində Vətənmüharibəsi şəhidi
ElvarQasımovunxatirəsinəinşaedilən
abidəbulaq kompleksinin açılışı olub.
MərasimdəAğdamRayonİcraHakimiy
yətininbaşçısıVaqifHəsənov,regional
idarəninəməkdaşları,şəhidailələri, ic
timaiyyətnümayəndələrivəməktəblilər
iştirakediblər.

əvvəli səh. 1-də

“Qarabağ 
Azərbaycandır!”

Parka daxil olarkən ilk olaraq
bizi meydanda ucaldılmış üç
rəngli, şanlı Zəfər bayrağımız
qarşılayır. Arxada isə Vətən
müharibəsi zamanıAzərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin işğaldan
azad olunan ərazilərdə erməni
lərdən qənimət götürdüyü avto
mobillərin nömrə nişanlarından
hazırlanan və üzərində “Qara
bağ Azərbaycandır!” şüarı əks
olunan kompozisiya sərgilənir.
Kompozisiyanın sağında Vətən
müharibəsi zamanı baş verən
hadisələrin xronoloji ardıcıllıqla
qeydolunduğu iri bir lövhəyer
ləşir.Burada sentyabrın 27dən
noyabrın 10dək Azərbaycan
Ordusununəldəetdiyivəhəyə
canla xəbərini gözlədiyimiz zə
fər xəbərləri ilə yanaşı, mənfur
düşmənin Gəncədə, Bərdədə,
Tərtərdə dinc sakinlərə qarşı
qəddarcasına törətdiyi hərbi ci
nayətlər haqqında məlumatlar
da əks olunub. Bu məlumatlar
müharibənin gedişi barədə par
kın ziyarətçiləri üçün qaranlıq
qalanməqamlarıaydınlaşdırır.
Meydançadadiqqəticəlbedən

üç pavilyon yer alıb ki, onların
ikisində işğalçı ordunun istifadə
etdiyi,çoxuişləkvəziyyətdəolan
silahlarvəhərbisursatlarnüma
yişetdirilir.Digərpavilyondaisə
Şuşayaatılmış“İsgəndərM”ra
ketininqalıqlarıyeralıb.
Parkda “Dəmir yumruq” əmə

liyyatı adı iləAzərbaycanın yeni
tarixinə yazılan Vətən mühari

bəsinin gedişində düşməndən
qənimət götürülmüş hərbi tex
nikaların bir qismi, ümumilikdə
300dən çox eksponat nümayiş
olunur. Bunlara düşmənin 150
dək ağır texnikası, o cümlədən
“T72”tankları,BMP1piyadala
rındöyüşmaşınları,2S1 “Qvoz
dika”özüyeriyənartilleriyaqurğu
su, “Osa”  zenitraket kompleksi
vədigərağırzirehlitexnika,atıcı
silahlar,hərbinəqliyyatvasitələri
vəs.qənimətləraiddir.
Tarmaredilmişdüşməninhər

bi texnikası, 10 səddən ibarət
müdafiə sistemi, sığınacaqlar,
hərbi kazarmalar, məğlubiyyətə
uğradılan düşmən ordusunun
hərbçilərinin mulyajları, müzəf
fərAzərbaycanOrdusununqalib
əsgər və zabitlərinin mulyajları,
Vətən müharibəsinin gedişatı
barədəməlumatlarhaqlıvəgüc
lü olduğumuz qəhrəmanlıq sal
naməmizi bir daha göz önündə
canlandırmağaimkanyaradır.
Parkda ermənilərin Qarabağ

daqurduğusığınacaqların,hər
bi kazarmaların eynisi olduğu
kimi canlı eksponatların arasın
da yaradılıb.Məsələn, bu tunel
bizi düşmənin döyüşlər zamanı
yerin altında gizləndiyi bunkerə
aparır. Bunkerdə olan silahlar,
əsgər yataqxanası, ərzaq an
barındakıməmulatlar,otaqlarda
olanəşyalar,döşəmədəkidaşlar
cəbhə xəttində necə ələ keçiri
libsə,olduğukimidəHərbiqəni
mətlərparkındanümayişolunur.
Hətta parkdakı oturacaqlar be
lə ermənilərdən götürülən silah
yeşiklərindən, işıq dirəkləri boş
mərmi gilizlərindən düzəldilib.

Tullantı qabları isə tankmərmi
sininfulyarındanhazırlanıb.Bu
radadüşmənhərbçilərinindöyüş
meydanındaqoyubqaçdığıboş
dəbilqələr üçün də xüsusi guşə
ayrılıb.İnsanlarınxüsusimarağı
nasəbəbolanbuguşədə500ə
yaxındəbilqəsərgilənir.Birsöz
lə,parkdakıhərbireksponatOr
dumuzunqüdrəti,xaindüşmənin
qorxaqlığı,acizliyihaqqındadol
ğuntəsəvvüryaradır.

“Bu qənimətlər qalib ölkə 
olmağımızın sübutudur” 
Parkı dolaşadolaşa ziyarət

çilərdən bəzilərinin fikirlərini də
öyrəndik. Qismətdən ilk müsa
hibimizZəkiFeyziyev44günlük
Vətən müharibəsinin iştirakçısı
dır.O,hərdəfəbuparkagəlişin
dəqanlıqadalıdöyüşlərixatırla
yır: “Osəhnələrsankigözümün
önündə canlanır. Bu qənimətlər
bizimqalibölkəolmağımızınsü
butudur. Buna görə teztez bu
rayabaşçəkibbuqürurhissimi
təzələyirəm”.
Otuzillik işğal dövründə düş

mənin haqqında hər dəfə fəxr
lə bəhs etdiyimühəndismaneə
sisteminin birbəbir əksi maraq
doğurur. Televiziya kanallarında
işğaldan azad olunmuş rayon
larımızda düşmənin vaxtilə ya
ratdığı mühəndisistehkam qur
ğularını dəfələrlə görmüşdük,
indi bu sədlərin eynisi Bakının
mərkəzində quraşdırılıb. Oma
neələri canlı görə bilməyənlər
düşmənin necə müdafiə möv
qeyiyaratdığını,Azərbaycanəs
gərinin hansı sədləri yardığını,
hansı çətinliklərə sinə gərərək
Zəfərqazandığını təsəvvürlərin
dəcanlandırırlar.
Bütünbunlarıgörübqürurlan

mamaq mümkün deyil. Paytaxt
sakiniÜzeyirBalayevdəhəmin
hissləri yaşayır: “Məncə, Hər
bi qənimətlər parkı Ordumuzun
şanlı Zəfərinin canlı sübutudur.
Buraya hər gələndə qəlbim qü
rurhissiilədolur.Bizəbusevinci
yaşadan oğullarımıza təşəkkü

rümüzü bildiririk. BuZəfəri bizə
gətirən qəhrəmanlarla fəxr edi
rik”.
Birqədərirəlidədüşmənsən

gərlərinin maketi hazırlanıb.
Betondirəklər,maşınşinləri ilə
möhkəmləndirilmiş torpaqda
qazılan istehkamları gəzəndə,
torpağa maketi basdırılmış mi
naları görəndə özünü gerçək
dən düşmən səngərində hiss
edirsən...

Ailəsi ilə düşmənin vurulan
texnikalarınıseyredənCəlalEy
yubovayaxınlaşarıq.O,uşaqla
rınvətənpərvərruhdaböyüməsi
üçün bu parkın önəmini vurğu
layır: “44günlük İkinciQarabağ
müharibəsindəxalqımızhərza
manyumruqşəklindəbirlikoldu
ğunu təsdiqlədi. Bu qənimətlər
“Dəmir yumruğ”un qüdrətinin
göstəricisidir. Var olsun “Dəmir
yumruq”, var olsunAzərbaycan
Ordusu...”.
Parkıziyarətedənlərarasında

müəllimvətələbələrdəazdeyil.
Arzu Hacıyeva Abşeron rayonu
Xırdalan şəhər 1 saylı tam orta
məktəbində riyaziyyat müəllimi

işləyir. Parka bir qrup şagirdini
dəgətirib.Deyir,şagirdlərimlə44
günlük Vətən müharibəsi vaxtı
hərgünhəyəcanlaPrezidentimi
zinçıxışınıgözləyirdik:“Hərdəfə
hansı rayonumuzun azad olun
duğu açıqlanarkən böyük qürur
hissiyaşayırdıq.Buparkdaşanlı
Zəfərimizinnişanələrinigördükcə
keçirdiyimqürurhissidahadaar
tır. Tezliklə digər şagirdlərimi də
buparkagətirəcəyəmki,onlarda

qanlarıilətarixyazanqəhrəman
larınşücaətlərinigörsünlər”.

***
Parkda təkcə işğalçı erməni

ordusundan qənimət kimi gö
türlən texnika nümayiş olunmur.
Burada eyni zamanda Vətən
müharibəsində düşmən vəhşili
yinin, xalqımıza qarşı müharibə
cinayətlərinin sübutları da sərgi
lənir. Düşmənin müharibə vaxtı
cəbhəxəttindənaralıdayerləşən
yaşayış məntəqələrimizə atdığı
“Smerç”və “ToçkaU” tipliballis
tikraketlərinqalıqlarıbizimbəşə
ridəyərlərdənuzaqbirdüşmənlə
üzüzəolduğumuzugöstərir.

Parkın ərazisində yaradılmış
videotəqdimatbölməsindəkimo
nitorlarda isə Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin Qələbə soraqlı
məlumatları, xalqa müraciətləri
yeralıb.
Parkın ərazisində həmçinin in

formasiya,suvenirmərkəzləri,ka
fedəfəaliyyətgöstərir.Ziyarətçilər
suvenirmərkəzindənmilli brend
lərin Azərbaycana, o cümlədən
Qələbəmizəhəsrolunanmüxtəlif
məhsullarınıəldəedəbilərlər.
Hərbi qənimətlər parkındakı

ekspozisiyalar bunlarla bitmir.

Haqqında danışa bilmədiyimiz
hələnəqədəreksponatvar.Ne
cə deyərlər, yüz dəfə eşitmək
dənsə,birdəfəgörməkyaxşıdır...
Sondaonudaqeydedəkki,

həftənin6günüaçıqolanpar
kı yerli vətəndaşlar 2, xarici
vətəndaşlar isə10manatödə
yərək ziyarət edə bilərlər. Mil
li Qəhrəmanlar, şəhid ailələri,
uşaq evlərində yaşayanlar və
internat məktəblərinin şagird
ləri, həmçinin 6 yaşına qədər
uşaqlar, respublika muzeyləri
nin əməkdaşları üçün ödəniş
tələbolunmur.

NURƏDDİN 
Foto: Həbib HÜSEYNOV

Bölgələrdən xəbərlər Mədəniyyət müəssisələrinin tədbirləri

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Torpağı Vətən edənlər

Qalib ruhun hakim olduğu məkan
“Buraya gələndə qanlı-qadalı döyüşlər bir daha gözümün önündə canlanır”

Azad edilmiş ərazilərdə işlərin gedişi müzakirə olunub
İşğaldanazadedilmişərazilərdəmə
sələlərinmərkəzləşdirilmişqaydada
həlledilməsiüçünyaradılmışƏlaqələn
dirməQərargahınınnəzdindəfəaliyyət
göstərənİdarələrarasıMərkəzinŞəhər
salmaməsələləriüzrəİşçiqrupunun
növbətionlayniclasıkeçirilib.

Toplantıda işğaldanazadedilmişərazi
lərin planlaşdırma sənədlərinin hazırlan
ması, regiondakı yaşayış məntəqələrinin
yenidən qurulması, zəruri infrastrukturun

yaradılması və yerli əhalinin doğma tor
paqlarına qayıdışı istiqamətində aparılan
işlərin icra vəziyyəti haqqında məlumat
verilib.
Ağdam şəhərinin Baş planına əsasən

həyatakeçirilənlayihələr,digərşəhərlərin
baş planlarının hazırlanması istiqamətin
də müzakirələr aparılıb. İqtisadiyyat Na
zirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət
XidmətininQarabağRəqəmsalGeoinfor
masiyasisteminəinteqrasiyaolunmalıqu
rumlarüzrəhesabattəqdimedilib.

Özbəkistan səfiri “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunda
ÖzbəkistanınAzərbaycanda
kısəfiriBahromAşrafxanov
“Qala”DövlətTarixEtnoqrafiya
Qoruğunuziyarətedib.Buba
rədə“İçərişəhər”DövlətTarixi
MemarlıqQoruğuİdarəsindən
bildirilib.

Ziyarət zamanı qonağa qoru
ğun tarixi və etnoqrafiyası haq
qında geniş məlumat verilib.
Bildirilib ki, qoruq Azərbaycan

Respublikası Nazirlər Kabineti
nin qərarı ilə 1988ci ildə Qala
qəsəbəsinintarixihissəsindəya
radılıb. Ərazisi 81,5 hektar olan
qoruqda 300ə yaxın memarlıq
və arxeoloji abidə qorunur. Bu
abidələrinqorunmasıvəqoruğun
dahadazənginləşdirilməsi üçün
2008ci ildəHeydərƏliyev Fon
dunundəstəyiiləburadaaçıqsə
maaltındaQalaArxeolojiEtnoq
rafikMuzeyKompleksiyaradılıb.
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Təx mi nən il ya rım dır ki, 

ha mı mız da nı şı rıq. Pan-
de mi ya döv rün də teatr 
ol sun mu-ol ma sın mı? 

Bi zim lə bən zər (epi de miolo ji) 
şə rait də olan bir çox öl kə lər-
də teatr lar açı lıb sa, ta ma şa-
lar gös tə ri lir sə, biz nə yi (və 
ni yə) göz lə yi rik?...

Elə bu dəm də biz də “teatr la-
rı açın” de yən teatr adam la rı na, 
da ha doğ ru su, teatr la rın ya ra dı-
cı lıq ba xı mın dan əsas si ma la rı-
na – re jis sor la rı na səs lən dik: nə 
tək li fi  niz var?

On lar da “per for mans”la rı nı 
gös tə rib, plan-proq ra mın anon-
su nu özü nə məx sus “re jis sor 
açar”la rı ilə ver di lər.

Azər bay can Döv lət Gənc Ta-
ma şa çı lar Teat rı nın baş re jis so-
ru, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Bəh ram Os ma nov: 

“XXI əs rin 20-ci ilin də dün ya 
özü də dərk et mə dən ye ni bir fə-
la kət lə üz ləş di. Əv vəl çaş qın lıq 
ke çir di, son ra təd ric lə dir çə lə rək 
el min kö mə yi ilə bu fə la kə tə qar-
şı mü ba ri zə yə baş la dı. İlk ba xış-
dan gö zə gö rün məz düş mə nə 
qa lib gəl sə də, hə lə də mü ba ri zə 
da vam et mək də dir. La kin ha mı 
an la dı ki, in san lı ğın adət et di-
yi hə yat tər zi ni ona qay tar maq 
la zım dır. Əks təq dir də, küt lə vi 
psi xoz baş la yar ki, bu da da ha 
dəh şət li fə la kət lə rə gə ti rib çı xa-
rar. Dün ya nın bir par ça sı olan 
öl kə miz də də pan de mi ya ilə mü-
ba ri zə də tə sir li təd bir lər gö rü lür. 
İq ti sa diy yat təd ri cən dir çə lir. Ay-
lar dır möv cud olan  qa da ğa lar 
bir çox sa hə lər dən gö tü rü lüb. 
Am ma mə də niy yət ocaq la rı elə 
bil ki, unu du lan lar sı ra sın da dır. 

Küt lə vi sə nət olan teatr sə nə ti 
isə lap əziy yət çə kir. Ona ha va, 
su ki mi la zım olan səh nə hə lə də 
boş dur... Və hər dən sual olu nur 
ki, ümu miy yət lə, teatr la zım dır-
mı? Bə li, la zım dır! Teat rın ya-
şa ma sı va cib dir! İn san lı ğın azı 
2500 il bun dan əv vəl ya rat dı ğı 
bu mö cü zə ni heç bir fə la kət da-
ğı da, məhv edə bil məz! Sa də cə, 
teat rı qo ru maq la zım dır. XX əsr-
də baş ve rən bü tün mü ha ri bə lər-
də be lə sə nət adam la rı, üç nə fər 
üçün də ol sa, ta ma şa oy na yıb-
lar. Ona gö rə də hə min bu ta ri-
xi unut dur maq is tə yən lər gə rək 
dü şün sün lər. An la sın lar ki, hər 
şey bi tə cək, ye ni nəs lin ye tiş mə-
si üçün da ha tə miz, da ha saf cə-
miy yə tin qu rul ma sı nı təl qin edən 
teatr sə nə ti ni ya şat ma ğın yo lu 
dün ya da qo yu lan qa da ğa la ra 
rəğ mən fəaliy yə ti nin bər pa sı na 
ica zə ver mək dir. Yal nız bun dan 
son ra si zin so ruş du ğu nuz  tək lif-
lə ri sı ra la maq olar. Səh nə siz heç 
bir ak si ya mə na ifa də et mir”.

Yuğ Döv lət Teat rı nın baş re jis-
so ru, Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi Meh ri ban Ələk bər za də: 

“Biz hə lə qa pan ma dan çı xa bil-
mə mi şik. Pan de mi ya şərt lə ri, qa-
da ğa lar hə lə də qüv və də dir sə, bu 
şə rait də nə et mək olar? On layn 
fəaliy yət dən isə söh bət aç ma ya-
cam. Çün ki on layn teatr fəaliy yə ti 
de yil, heç bir sə mə rə li iş və pers-
pek tiv dən söh bət ge də bil məz. 

Nə lər sə et mək dü şün cə sin-
də yik. Əl bət tə, biz apa rı cı, aka-
de mik teatr de yi lik. Fəaliy yə-
tin ön cə li yi apa rı cı, aka de mik 
teatr lar da ol ma lı dır. Am ma bu o 
de mək de yil ki, biz sa kit cə otu-
rub on la rı göz lə mə li yik. Dün ya 
in di çox nə həng də yi şik lik lər 
as ta na sın da dır. Ro bot lar, tex-
ni ki tə rəq qi in san bey ni üzə rin-
dən əmə liy yat lar apar dı ğı bir 
vaxt da fərq li for mat lar ba rə də 
dü şün mə li yik. Əs lin də, sə nət il-
lü zi ya dır və bu ol maz sa, için də 
ya şa dı ğı mız real lıq dan be zər, 
mü va zi nə ti mi zi iti rə rik. 

İl lü zi ya bi zə ya şa ma ğa kö mək 
edir. Onun  özün də in san azad-
lı ğı de yi lən bir şey var və biz 
bu nu gü nün for ma tın da reali zə 
edə bi lə rik. Ar xaik for ma nı tək-
rar et mək lə uğur suz lu ğa növ-
bə ti də fə dü çar ola ca ğıq. Ar tıq 
ta ma şa çı klas sik, pri mi tiv teatr 
nö vü nü is tə mir, gəl mir, gəl mə-
yə cək. Ta ma şa çı ilə “im mer siv” 
teatr for ma sın da, bu dil də da nı-
şıl ma lı dır. Bu nun üçün mən ki-
çik cəhd lər də et dim. Bu cəhd lə-
rin da ha mü kəm məl bir for ma ta 
çev ril mə si la zım dır. Bu teat rı 
ya rat maq və onu ye ni da nı şıq 
di li ki mi önə çək mək la zım dır. 
Ra zı laş ma yan lar ola bi lər. Hər-
çənd mə nim di dik lə ri min ənə-
nə yə,  klas si siz mə tərs mü tə na-
sib li yi yox dur. Məhz klas si ka nı 
ya şat maq üçün bu ye ni for ma nı 
- da nı şıq di li ni tap ma lı yıq, ta-
ma şa çı nı cəlb et mək üçün ye ni 
ya naş ma tər zi ni sı naq dan ke çir-
mə li yik. Mən im mer siv for ma nı 
seç dim və bu nun la bağ lı na zir-
li yə bir ta ma şa mü ra ciəti də et-
dim. Bu ta ma şa ar tıq teatr di var-
la rı ara sı na de yil, ək si nə, can lı 
ün siy yə tə, mə kan sız lı ğa ça ğı rır. 
Bu na mey dan ta ma şa sı de mək 
is tə mi rəm, çün ki bu da bir ay rı 
for ma dır. İs tə ni lən hal da səy yar 
ta ma şa dü şün cə sin də yəm. Hə-
lə ki, na zir lik dən ca vab al ma mı-
şam.

“Ni za mi Gən cə vi İli” ilə bağ lı 
da mə kan sız bir ide yam var idi 
və təəs süf ki, o da reali zə olu na 
bil mir. Bu na nəin ki için də ol du-
ğum teatr, heç məh kum ol du-
ğu muz şə rait də im kan ver mir. 
İs tək lər və real lıq lar ara sın da kı 
bö yük uçu rum için də yəm. Re-
jis sor ola raq özü mü ifa də et mək 
alət lə rim, im kan la rım məh dud-
dur. Bu məh du diy yət lər də ye ni 
sə hi fə aça bil mə yə cə yik. İn san 
ha ra da dü şü nür, ha ra da öy rə-
nir? Teatr da. Bun la rı əl də et mək 
üçün müt ləq bi zə şə rait la zım-
dır. Yox, əgər bu və ziy yət hər 
kə si məm nun edir sə, on da sö-
züm yox dur...”.

Sum qa yıt Döv lət Dram Teat-
rı nın baş re jis so ru, Xalq ar tis ti 
Fi ru din Mə hər rə mov: 

“Təəs süf ki, sırf teatr la bağ lı 
ab surd bir və ziy yət ya ra nıb və 
heç kim yı ğı lıb qa lan sual la ra 
ca vab ver mir. Hər çənd pan de-
mi ya şə raitin də qon şu döv lət-
lə rin bir ço xun da teatr lar iş lə yir. 
Yə ni, di gər sa hə lər də də ol du ğu 
ki mi, teatr da da mü va fi q qay da-
lar la iş lə mək, ta ma şa çı ilə ün-
siy yət qur maq olar. İna nın ki, 
məhz bu eti na sız lıq biz ya ra dı cı 
adam la rı da ha çox sar sı dır. 

“Tək li fi  niz var mı” sualı nı za ca-
vab ola raq de yim ki, Mə də niy yət 
Na zir li yi də teatr la rın möv cud 
və ziy yət lə bağ lı fi  kir lə ri ni öy rə-
nir, biz də mü va fi q fi  kir lə ri mi zi 
bil dir mi şik. Pan de mi ya döv rü-
nün teat rı ilə bağ lı da nış dıq da 
isə, de mə li yəm ki, heç bir “Ame-
ri ka kəş fi ” la zım de yil və kim lər-

sə öz hə vəs kar is tək lə ri ni teatr 
üzə rin dən real laş dır ma ğa ça lış-
ma sın. Bu gü nə qə dər də teatr 
var idi və nor mal iş ge dir di. Tə bii 
ki, ya ra dı cı məh sul dar lıq baş qa 
bir möv zu dur. Teatr da ida rə çi lik-
dən ya ra dı cı lıq is ti qa mə ti nə dək 
is tə ni lən is la ha tı elə mək olar. 
Özü də bu nun pro ses ge dər kən 
tət bi qi da ha ra hat dır. Bü tün hal-
lar da qa pan ma, məh dud laş dır-
ma teat ra zi yan dır və biz bu nun 
fə sad la rı nı uzun müd dət gö rə-
cə yik. Za tən akt yor lar, ya ra dı cı 
in san lar teatr mə ka nın dan baş-
qa hər yer də bir-bi ri lə ri ilə ra hat 
gö rü şür, söh bət lə şir, tə mas da 
olur lar. Bu mə na da san ki ye ga-
nə yo lux ma ye ri teatr dır, səh nə-
dir.

Ye ni möv süm də Lən kə ran 
Döv lət Dram Teat rın da bir ta ma-
şa ha zır la ya ca ğam. Ar tıq il kin 
mü za ki rə ba şa ça tıb, məşq lə-
rə baş la ya ca ğıq. Teatr Xa dim-
lə ri İt ti fa qı nın qı sa ta ma şa lar la 
bağ lı fes ti va lı na da qa tı la ca ğıq. 
Ümu mən isə biz ya ra dı cı in san-
lar, səh nə adam la rı sər bəst lik, 
ya ra dı cı iş üçün im kan is tə yi rik. 
Val lah, akt yor lar da pes si miz mə 
qa pı lıb lar, pers pek tiv gö rün mür 
de yə, adam lap ba şı nı iti rir. Ola 
bi lər ki, mü va fi q  qu rum lar da bu-
nun la bağ lı han sı sa iş gö rü lür. 
Am ma yax şı olar ki, biz lər də 
mə lu mat lı olaq və ən azın dan 
bi zi nə yin göz lə di yi ni bi lək”.

Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın 
baş re jis so ru İra də Gö zə lo va:

“Tə bii ki, mən də di gər həm-
kar la rım ki mi tez-tez bu ye ni 
for ma lar və üsul lar üzə rin də 
dü şü nü rəm. Am ma teat rın öz 
qa nun la rı var və bu ra da üç tə-
məl ün sür əsas dır – səh nə, akt-
yor və ta ma şa çı. Baş qa for ma 
ya rat maq olar, am ma bu, ar tıq 
teatr ol ma ya caq.

Bu gün bü tün dün ya, həm-
çi nin Azər bay can  pan de mi ya 
şə raitin də ça lış ma ğa cəhd edir. 
Açıq ha va da fes ti val lar ke çi ri lir, 
ta ma şa lar qu ru lur. Hə ya tı mı za 
ye ni da xil olan on layn adı al tın-
da da fes ti val lar,  la bo ra to ri ya lar 
təş kil edi lir, teatr lar öz re per-
tuar la rı nı bu for ma ta uy ğun laş-
dır ma ğa ça lı şır. Am ma bun lar 
sa də cə, mü vəq qə ti təd bir lər dir 
və heç bi ri əsl teatr de yil. Pan-
de mi ya şə raitin də ye ni teatr 
for ma sı da ta pıl ma yıb, ta pıl ma-
ya caq da. Çün ki bu, müm kün 
de yil. On layn for ma lar teat rın 
əsas tə mə li ni  məhv edə bi lər. 
Teatr can lı sə nət dir və müt ləq 
can lı ün siy yət ol ma lı dır. Ar tıq 
öl kə miz də və tən daş la rın xey-
li qis mi pey vənd olu nub, teatr 
adam la rı da həm çi nin.  Bü tün 
qo run ma şərt lə ri nə əməl edib, 
teatr la rı ya vaş-ya vaş nor mal 
fəaliy yə ti nə qay tar maq olar. 
Mən məhz bu na ina nı ram və 
çox say lı plan la rı mı da məhz eti-
raz əla mə ti ola raq bu ra dan sa-
da la mı ram. Çün ki bu, okean da 
sal la sə ya hə tə ox şa yır...

Əgər səy yar ta ma şa, müx tə lif 
mə kan lar da per for mans is tə yir-
si niz sə, mən çox dan “hə” de yi-
rəm. Za tən mə kan də yi şik li yi ni 
çox se vi rəm və bu nu tez-tez 
tət biq edi rəm. Am ma da ha çox 
öl kə dən xa ric də qur du ğum ta-
ma şa lar da. Bar da, ofi s də, zir zə-
mi də ta ma şa lar, vi deo art per for-
mans lar da ha zır la mı şam. İn di 
du rub de yə cək lər ki, “bar da da 
ta ma şa gös tə rər lər?”. Mən cə, 
ta ma şa çı nın ol du ğu hər yer-
də ta ma şa gös tər mək olar, tə ki 
ta ma şa çı teat rı, sə nə ti, səh nə-
ni duy sun və uy ğun suz mə kan 
an la yış la rın dan im ti na et miş 
ol sun. Ha zır kı və ziy yət də açıq 
ha va, həm çi nin iri qa pa lı mə-
kan lar – “mall”ar və s. ta ma şa 
gös tər mək üçün müm kün mə-
kan lar dır”.

Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Mil li Dram Teat rı nın re jis so ru 
Emil Əs gə rov: 

“Teatr la rın açıl ma sı mə sə lə si 
çox mü rək kəb və zid diy yət li dir. 
İna nı ram ki, Azər bay can döv lə-
ti və bu işə bir ba şa ca vab deh 
olan qu rum da teat rın açıl ma sı 
ar zu sun da dır. 

Şəx sən mə nim ha zır la maq 
ərə fə sin də ol du ğum, pan de mi-
ya dan do la yı ha zır la ya bil mə-
di yim ta ma şa lar qa lıb və tez bir 
za man da adi iş re ji mi mi zə, məh-
du diy yət lər lə də ol sa, fəaliy yə ti-
mi zin bər pa sı na ra zı yam.

Konk ret son vaxt lar mü za ki-
rə olu nan açıq ha va nü ma yiş-
lə ri, kü çə ta ma şa la rı na gə lin-
cə, sırf xə bər möv zu su ol sun 
de yə kü çə də ta ma şa gös tər-
mə yə eh ti yac yox dur. Bun dan 
əv vəl ni yə bu haq da da nı şıl-
mır dı. Kü çə per for mans la rı nı 
dü şün mək elə pan de mi ya döv-
rü nə qal mış dı?

Vi ru sun ye ni-ye ni ya yıl ma-
ğa baş la dı ğı ərə fə lər də mət-
buat da oxu yur dum ki, “bir ne çə 
teatr on layn məşq lə rə baş la dı” 
və hə min məşq lər əsə rin oxu 
pro se sin dən o ya na ge də bil-
mə di. De mə li, bu sa də cə, “ta-
ma şa” çı xar maq idi, vəs sa lam. 
Şəx sən mən bu nun pers pek ti-
vi ni əv vəl dən gör mür düm. Ya-
xud on layn nü ma yiş lər. De mi-
rəm, bu la zım de yil di, əl bət tə, 
bi zim baş qa çı xış yo lu muz yox 
idi. Ona gö rə də ta ma şa çı ilə 
ya ra dı cı kon takt it mə sin de yə, 
məc bu rən bu na ge dil di. Həm 
də ye ni təc rü bə idi və ye ni im-
kan lar qa za nıl dı. Am ma hət ta 
Ru si ya və Av ro pa teatr la rı da 
bu eff  ek ti ala bil mə di lər. Özü də 
ən ba ha lı tex ni ka ilə. İn di kü çə 
per for man sı ar zu la maq da be-
lə dir; gə lə cək vəd et mə yən ide-
ya. Xü su sən, aka de mik teat rın 
si ma sın da. Bu nun üçün özəl 
teatr lar var. Aka de mik teatr 
no va tor ax ta rış la ra hər za man 
ha zır dır, am ma heç bir öl kə də 
aka de mik sta tus da şı yan teatr 
kü çə per for mans la rı ilə məş ğul 
de yil. Yox, əgər bu xü su si mə-
na kəsb edən ya ra dı cı lıq fak tı-
dır sa, re jis sor öz ta ma şa sı nın 
nü ma yi şi ni məhz kü çə, mə kan 
teat rı es te ti ka sın da gö rür sə, 
bu, baş qa mə sə lə. Yox sa teatr 
fəaliy yət gös tər mir de yə yı ğı-
şaq ge dək kü çə per for man sı 
gös tə rək, açıq ha va da ta ma şa 
oy na yaq, bu, mən ti qə sığ ma-
yan bir ad dım dır.

Bu, o an la ma gəl mə sin ki, 
biz ha lı mız dan məm nu nuq. 
Qə tiy yən! Teatr la rın mad di və 
mə nə vi it ki lə ri xey li bö yük dür. 
Teat rın bü tün ya ra dı cı he yə ti 
səh nə üçün çox da rı xır. Am ma 
unut ma yaq ki, bir də fə kü çə 
per for man sı ilə ma hiy yət də-
yiş mə yə cək. Teat rın da ha də rin 
prob lem lə ri var...”.

Həmidə NİZAMİQIZI

“Ayrılıq”dan əbədiyyətə
Səsi ilə qəlblərdə yaşayacaq Yaqub Zurufçu 

bu dünyadan köçdü
Gö zəl səs sa hi bi, 
oxu du ğu nəğ-
mə lər lə mil li ta ri xi 
yad da şın nis gil li 
sə hi fə lə ri ni unut-
ma ğa qoy ma yan 
ta nın mış mü ğən-
ni, Azər bay ca nın 
Əmək dar ar tis ti 
Ya qub Zu ruf çu 14 
sent yabr 2021-ci 
il də, 65 ya şın da 
və fat edib.

Ya qub Qu lu oğ lu Zu ruf çu 1956-cı il ap re lin 8-də Təb riz şə hə-
rin də ana dan olub. Məd rə sə də təh sil al dı ğı dövr dən xa nən də li-
yə ma raq gös tə rib. Şə hər də təş kil olu nan kon sert lər də məş hur 
“Cü cə lə rim” mah nı sı nın gö zəl ifa sı ilə ta ma şa çı la rın rəğ bə ti ni 
qa za nıb. 15 ya şın da Təb riz te le vi zi ya sın da ilk də fə çı xış edə rək 
“Ev lə ri var xa na-xa na”, “Qoy gü lüm gəl sin, ay nə nə”, “Dil bər” xalq 
mah nı la rı nı oxu yub və da ha ge niş çev rə də ta nın ma ğa baş la yıb.

19 ya şın da Teh ran Uni ver si te ti nin İq ti sad fa kül tə sin də təh sil 
al ma ğa baş la yıb. Ali təh sil lə ya na şı, Teh ran ope ra sı nın xo run-
da da çı xış edib. 1980-ci il də Al ma ni ya ya kö çən Ya qub Zu ruf çu 
Ham burq şə hə rin də mu si qi təh si li nə baş la yıb. Vo kal sə nə ti üz rə 
dip lom alan dan son ra ABŞ-ın Ma ya mi Uni ver si te tin də vo kal sə-
nə ti üz rə ma gistr təh si li alıb.

Ha ra da ya şa ma sın dan ası lı ol ma ya raq, Azər bay ca na gəl mək 
qəl bi bü töv Və tən eş qi ilə dö yü nən mü ğən ni nin ən bö yük ar zu la-
rın dan idi. Al ma ni ya da ifa et di yi və bü tün dün ya azər bay can lı la-
rı nın dil lər əz bə ri nə çev ril miş “Ay rı lıq” (söz lə ri – Fər had İb ra hi mi, 
mu si qi si – Əli Sə li mi) mah nı sı mü ğən ni yə bö yük şöh rət qa zan-
dır mış dı. Mil li azad lıq hə rə ka tı nın qay nar vax tın da, 1989-cu il də 
Xalq ar tis ti Gü la ğa Məm mə do vun də və ti, Və tən Cə miy yə ti nin 
kö mə yi ilə ilk də fə Azər bay ca na gə lən sə nət kar 20 il son ra müs-
tə qil öl kə mi zin və tən daş lı ğı nı alır. Hə min il mu si qi mə də niy yə ti-
mi zin in ki şa fı na ver di yi töh fə lə rə gö rə “Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Əmək dar ar tis ti” fəx ri adı na la yiq gö rü lür.

Öl kə miz də və xa ric də də fə lər lə kon sert proq ram la rı ilə çı xış 
edən sə nət ka rın so nun cu so lo kon ser ti 2019-cu il okt yab rın 12-
də Ba kı da, Hey dər Əli yev Sa ra yın da ke çi ril miş və bö yük coş qu 
ilə qar şı lan mış dı. 

Qəlb lə ri tit rə dən nəğ mə lər lə yad daş lar da iz qo yan sə nət ka rın 
əziz xa ti rə si heç za man unu dul ma ya caq.

***
Ya qub Zu ruf çu sent yab rın 15-də Ba kı şə hə rin də ki aşa ğı “Qurd 

qa pı sı” qə bi ris tan lı ğın da (ümum şə hər qə bi ris tan lı ğı) tor pa ğa 
tap şı rı lıb. Sə nət ka rın mə za rı önü nə Bi rin ci vit se-pre zi dent Meh-
ri ban Əli ye va, Mə də niy yət Na zir li yi, Mil li Məc li sin Mə də niy yət 
ko mi tə si adın dan ək lil lər qo yu lub. Pan de mi ya şərt lə ri nə uy ğun, 
məh dud şə kil də təş kil olu nan mə ra sim də Ba kı Şə hər Mə də niy-
yət Baş İda rə si nin rəisi Cə lil Mə li kov, mə də niy yət və in cə sə nət 
xa dim lə ri, mər hu mun ailə si və ya xın la rı iş ti rak edib.

Al lah rəh mət elə sin.

Türkiyədə Azərbaycan musiqisi 
Tarixi, sənətşünaslıq və sosioloji baxış bucağından

18 sent yabr – Mil li Mu si qi Gü nü ərə fə sin də Tür ki yə nin Üs kü dar 
Uni ver si te ti tə rə fin dən “Ta ri xi, sə nət şü nas lıq və so siolo ji ba xış 
bu ca ğın dan Tür ki yə də Azər bay can mu si qi si” ad lı on layn el mi-
prak tik vi deokonf rans ke çi ri lib.

Konf  ran  sı 
gi  riş nit  qi ilə 
açan Üs  kü  dar 
Uni  ver  si  te  ti 
So  si olo  gi  ya 
ka  fed  ra  sı  nın 
mü  di  ri, pro  fes -
sor Əbül  fəz 
Sü  ley  man  lı 
Azər  bay  ca  nın 
zən  gin mu  si  qi 
mə  də  niy  yə  ti  nə ma  lik ol  du  ğu  nu de  yib. Bil  di  rib ki, mu  si  qi, xü  su  si  lə 
so  vet döv  rün  də iki qar  daş xalq ara  sın  da mə  nə  vi ba  ğın qo  ru  nub 
sax  la  nıl  ma  sın  da müs  təs  na əhə  miy  yət kəsb edib. Konf  ran  sın ey  ni 
za  man  da Ba  kı  nın er  mə  ni-bol  şe  vik iş  ğa  lın  dan azad edil  mə  si  nin 
103-cü il  dö  nü  mü gü  nü  nə (15 sent  yabr) tə  sa  düf et  di  yi  ni qeyd edən 
Ə.Sü  ley  man  lı əra  zi bü  töv  lü  yü  müz uğ  run  da can  la  rı  nı fə  da et  miş 
şə  hid  lə  rin xa  ti  rə  si  ni yad edib.

Konf ran sın ilk mə ru zə çi si – Azər bay ca nın İs tan bul şə hə rin də-
ki kon su lu Zaur Al lah ver di za də iki qar daş öl kə ara sın da mü na-
si bət lə rin ta ri xin dən bəhs edə rək mə də ni-kul tu ro lo ji əla qə lə rin 
əhə miy yə tin dən da nı şıb, Mil li Mu si qi Gü nü nün əhə miy yə ti haq-
qın da konf rans iş ti rak çı la rı na mə lu mat ve rib.

Da ha son ra tar zən Nev ci van Özəl 1970-ci il lər dən baş la ya-
raq özü nün də bi la va si tə iş ti rak çı sı ol du ğu Azər bay can mu si qi si-
nin Tür ki yə də ki in ki şaf mər hə lə lə ri haq qın da da nı şıb, möv zu ilə 
bağ lı ma raq lı xa ti rə lə ri ni bö lü şüb.

Təd bir də İs tan bul Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın For te piano böl-
mə si nin do sen ti, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru Tu tu Ay dın-
oğ lu nun gənc bəs tə kar Pi kə Axun do va nın “Su qə si də si” əsə ri nin 
Tür ki yə də səh nə yə qo yul ma sı və bu əsə rin sə nət şü nas lıq ba xı-
mın dan mə ziy yət lə ri haq qın da mə ru zə si din lə ni lib.

Gənc təd qi qat çı Ecem Tuğ çe Ak bu lu tun maest ro Ni ya zi nin 
Tür ki yə də ki sə nət fəaliy yə ti, onun di ri jor lu ğu ilə qar daş öl kə də 
səs lən di ri lən əsər lər haq qın da mə lu mat ve rib. Azər bay can sim-
fo nik mu si qi si nin Tür ki yə mu si qi mə ka nı na ta nı dıl ma sı və təb li-
ğin də maest ro nun əvəz siz xid mət lə ri vur ğu la nıb.

On layn konf rans da, həm çi nin Türk-Al man Ya zar lar Bir li yi nin 
həm səd ri Or xan Aras, Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə-
sə nət Uni ver si te ti nin ka fed ra mü di ri Mü ba riz Sü ley man lı və baş-
qa iş ti rak çı la rın çı xış la rı din lə ni lib.

Teatr
olsunmu-olmasınmı?

Pan de mi ya nın do ğur du ğu məc bu ri fa si lə-
dən son ra bu il ənə nə vi for mat da – can lı 
kon sert proq ram la rı və təd bir lər lə ger çək-
lə şə cək Üze yir Ha cı bəy li XIII Bey nəl xalq 
Mu si qi Fes ti va lı çər çi və sin də Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da 
iki ope ra ta ma şa sı təq dim olu na caq.

Sent yab rın 21-də teatr da Üze yir Ha cı-
bəy li nin “Ley li və Məc nun” ope ra sı nü ma yiş 
olu na caq. Ta ma şa da Res pub li ka mu ğam 

mü sa bi qə si nin laureatı Rə va nə Əmi ras lan-
lı (Ley li) və Əmək dar ar tist El nur Zey na lov 
(Məc nun), həm çi nin Əmək dar ar tist lər Təy-
yar Bay ra mov (Məc nu nun ata sı), Ca han gir 
Qur ba nov (No fəl) və baş qa la rı iş ti rak edə-
cək lər. Ope ra ta ma şa sı nı Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi Se vil Ha cı ye va ida rə edə cək.

Sent yab rın 24-də fes ti val çər çi və sin də 
ital yan bəs tə ka rı Cü zep pe Ver di nin “Tra-
viata” ope ra sı nın ta ma şa sı nü ma yiş olu na-
caq. Teatr dan ve ri lən mə lu ma ta gö rə, baş 
ro lu – Violet ta par ti ya sı nı ifa et mək üçün 
Pol şa dan ta nın mış  vo kal çı, bey nəl xalq 
mü sa bi qə lər laureatı İvo na So bot ka də vət 
olu nub. Onun tə rəf-mü qa bi li ki mi Alf red par-

ti ya sı nı Xalq ar tis ti Sa mir Cə fə rov ifa edə-
cək. Ta ma şa da həm çi nin Xalq ar tist lə ri Əli 
Əs gə rov (Mar kiz), Ək rəm Po la dov (Dok-
tor), Əmək dar ar tist lər Ca han gir Qur ba nov 
(Jer mon), Sə bi nə Va hab za də (Flo ra), Tu ral 
Ağa sı yev (Qas ton), gənc so list lər Ni na Ma-
ka ro va (Ani na) və Ma hir Ta ğı za də (Ba ron) 
çı xış edə cək lər. 

Ta ma şa nı Əmək dar ar tist, di ri jor la rın bey-
nəl xalq mü sa bi qə lə ri nin  laureatı Əy yub 
Qu li yev ida rə edə cək. 

Ta ma şa çı lar za la Ope ra tiv Qə rar ga hın 
müəy yən et di yi qay da la ra uy ğun şə kil də 
da xil ola caq və so sial mə sa fə göz lə nil mək-
lə əy lə şə cək lər.

Amma xəbər var ki...
Üzeyir Hacıbəyli XIII Beynəlxalq Musiqi Festivalında

iki opera tamaşası göstəriləcək
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Və tən mü ha ri bə sin də can la rın dan ke çə rək bi zə Qə lə bə se vin-
ci ya şa dan igid lə ri miz dən bi ri də İq bal İl qar oğ lu As tan lı dır.

İq bal As tan lı 10 av qust 1997-ci il də Bi lə su var ra yo nun da ana-
dan olub. İlk təh si li ni Bi lə su var şə hər Ni za mi Gən cə vi adı na 1 
say lı tam or ta mək təb də alıb. Uşaq yaş la rın dan id ma nın sər bəst 
gü ləş nö vü ilə məş ğul olan İq bal res pub li ka üz rə ke çi ri lən ya rış-
lar da də fə lər lə yük sək yer lə ri qa za nıb. Bu nailiy yət lə ri nə gö rə Bi-
lə su var Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin fəx ri fər ma nı ilə təl tif olu nub.

İq ba lın ən bö yük ar zu su id man sa hə sin də uğur la rı nı da vam et-
dir mək və olim pi ya çem pionu ol maq idi. Am ma di zin də ya ra nan 
zə də lən mə yə gö rə müəy yən müd dət məşq lər dən ay rıl ma ğa və 
id ma na ara ver mə yə məc bur olur. 2015-ci il də Azər bay can Döv-
lət Bə dən Tər bi yə si və İd man Aka de mi ya sı na qə bul olu nan İq bal 
As tan lı 2019-cu il də təh si li ni ba şa vu rub hə min ilin iyu lun da hər bi 
xid mə tə yo la dü şür. Go ran boy və Min gə çe vir ra yon la rın da kı N say lı 
hər bi his sə lər də xid mət edir. Xid mə ti döv rün də uğur la rı na gö rə də-
fə lər lə hər bi his sə ko man dan lı ğı tə rə fi n dən mü ka fat lan dı rı lıb. Hər bi 
xid mət döv rün də də gü ləş lə məş ğul olub. 2019-cu ilin mar tın da or-
du çem piona tın da sər bəst gü ləş üz rə 1-ci ye rə la yiq gö rü lür.

Və tən mü ha ri bə si baş la yan za man İq bal da ön cəb hə də ye ri ni 
alır. Mü ha ri bə nin ilk gün lə rin də Fü zu li və Cəb ra yıl ra yon la rı nın 
bir ne çə kən di Or du muz tə rə fi n dən iş ğal dan azad edi lir. İq bal 
hə min dö yüş lər də xü su si şü caət gös tə rir. Qə lə bə yə kök lə nən 
qəh rə man sent yab rın 29-da Tər tər ra yo nu nun Ta lış kən di is ti qa-
mə tin də ge dən dö yüş lər də şə hid olur. 

Qar da şı İs ma yıl qeyd edir ki, İq ba lın mü ha ri bə yə get mə yin dən 
xə bər lə ri ol ma yıb: “Sent yab rın 26-da atam la əla qə sax la dı. Hər 
şe yin yax şı ol du ğu nu bil dir di. On dan son ra İq bal la əla qə ya ra-
da bil mə dik. Sent yab rın 29-da gü nor ta saat la rın da şə hid ol du ğu 
xə bə ri ni al dıq... O, çox is ti qan lı, sa də və sə mi mi bir in san idi. 
Çox güc lü ol ma sı na bax ma ya raq, heç vaxt bu nun la öyün məz di. 
Çox tə va zö kar idi. Heç ki mi zər rə qə dər in cit məz di. Bö yük dən 
ki çi yə hər kə sin sev gi si ni qa zan mış, hər ürək də özü nə məx sus 
yer tut muş du. Sən gər yol daş la rın dan bi ri qeyd edir di ki, dö yüş-
lər za ma nı mən iki ye rim dən ya ra al dım. Çox qan iti rir dim. O ya-
dım da dır ki, İq bal hə min an da özü nü mə nə ye tir di. Ya ra mı bağ-
la yıb al nım dan öp dü. “Na ra hat ol ma, hər şey yax şı ola caq. Mən 
ya nın da yam. Sə ni bur da tək qoy ma ram” de di və ya nım da qal-
dı”. İq ba lın ən bö yük ar zu su olim pi ya çem pionu ol maq idi, an caq 
on dan da ha bö yük zir və yə – şə hid lik mər tə bə si nə ucal dı”.

İq ba lın ata sı nın şəx si və saiti he sa bı na oğ lu nun və Və tən mü-
ha ri bə sin də Bi lə su var ra yo nun dan şə hid olan di gər igid lə ri mi zin 
xa ti rə si nə “Şə hid lər” mə lu mat löv hə si qo yu lub. 

İq bal As tan lı sent yab rın 29-da Bi lə su var ra yon qə bi ris tan lı ğın-
da tor pa ğa tap şı rı lıb. Öl kə baş çı sı nın mü va fi q sə rən cam la rı ilə 
ölü mün dən son ra “Və tən uğ run da”, “Cə sur dö yüş çü” və “Su qo-
vu şa nın azad olun ma sı na gö rə” me dal la rı ilə təl tif edi lib.

Ru hu şad ol sun.
NURƏDDİN

Mil li özü nə məx sus-
lu ğu ilə hər kə sə 
ör nək bir ömür. Bu 
öm rə bəl kə də bar-

maq la sa yı la caq da hi lə rə 
nə sib olan müx tə lif sa hə lər-
də zən gin xə zi nə sı ğıb. Üze-
yir Ha cı bəy li mil li bəs tə kar lıq 
mək tə bi nin ba ni si, mü səl-
man Şər qin də ilk  ope ra nın 
müəl li fi, mu si qi şü nas alim, 
ya zı çı-pub li sist, dra ma turq, 
pe da qoq və ic ti mai xa dim 
ki mi Azər bay ca nın mə də niy-
yət ta ri xi nə adı nı əbə di həkk 
et di rib. 

Üze yir Əb dül hü seyn oğ lu Ha-
cı bəy li 18 sent yabr 1885-ci il də 
Ağ ca bə di də dün ya ya göz açıb. 
Üze yir bə yin əs li-kö kü şu şa lı dır. 
Ata sı Xur şud ba nu Na tə va nın 
şəx si mir zə si ol maq la ya na şı, 
həm də xan qı zı nın Ağ ca bə di-
də olan tə sər rü fa tı na rəh bər-
lik edib. Ona gö rə də ailə qı sa 
müd də tə Ağ ca bə di də ol du ğu 
üçün gə lə cə yin da hi si bu ra da 
dün ya ya gə lib. 

Üze yir bə yin uşaq lıq il lə ri Qaf-
qa zın “kon ser va to ri ya sı” ad lan dı-
rı lan Şu şa şə hə rin də ke çir. Er kən 
çağ lar dan mu si qi yə ma raq gös-
tə rir. Şə hə rin zən gin mu ğam-sə-
nət mü hi ti onun mu si qi is te da-
dı nın in ki şa fı na tə sir gös tə rir. İlk 
təh si li ni də elə bu şə hə rin iki si nifl  i 
rus-türk mək tə bin də alır. Azər-
bay can mu si qi si nin gö zəl bi li ci si 
Ağa lar bəy Əli ver di bə yov onun ilk 
müəl li mi olur. Da hi bəs tə kar xa ti-
rə lə rin də bu ba rə də ya zır: “...Mən 
ilk mu si qi təh si li mi Şu şa da, ən 
yax şı xa nən də və sa zən də lər dən 
al mı şam. O vaxt mən “mu ğam” 
və “təs nif” oxu yar dım. Sə sim xa-
nən də lə rin xo şu na gə lər di. On lar 
mə ni oxu dar və öy rə dər di lər”. 

1904-cü il də Üze yir Ha cı bəy li 
Qo ri Müəl lim lər Se mi na ri ya sı nı 
bi ti rir. Ba kı ya can at sa da, tə-
yi na tı Cəb ra yıl qə za sı na ve ri lir. 
Cəb ra yıl qə za sı nın Had rut kənd 
məktə bin də rus di li, he sab və 
mu si qidən dərs de yir, məktəbə 
öz pu lu na piani no alır. Müəl lim-
lik fəaliy yə ti nə ya ra dı cı ya na şan 
gənc Üze yir bəy ri ya ziy yat dan 
dərs lik tər tib edir. Ey ni za man da 
N.V.Qo qo lun “Şi nel” əsə ri ni di li-
mi zə çe vi rir. 

1905-ci il də çar Ru si ya sın da 
baş ve rən in qi la bi ha di sə lə rin 
uc qar la ra ça tan dal ğa sın dan 
sui-is ti fa də edən Er mə ni İn qi la bi 
Fe de ra si ya sı –  “Daş nak sut yun” 
si lah lı dəs tə lə ri və mil lət çi er mə-
ni dəs tə lə ri mü səl man türk lə rə 
qar şı qır ğın la ra, qa rət lə rə baş-
la yır lar. Ü.Ha cı bəy li nin Ba kı da 
nəşr olu nan “Kas pi” qə ze tin də 
“U” im za sı ilə Cəb ra yıl qə za sın-
da er mə ni lə rin tö rət dik lə ri qətl 
və qa rət lər dən bəhs edən mə-
qa lə lə ri dərc olu nur. Hö ku mət 
nü ma yən də lə ri Üze yir bə yin 
bu fəaliy yə tin dən xə bər tu ta raq 
onu cə za lan dır maq is tə sə lər də, 
xe yir xah in san la rın kö mə yi ilə 
gənc müəl lim vax tın da Ba kı ya 
yo la dü şür. Qa zan dı ğı qə zet çi-
lik təc rü bə si Ba kı da ona kö mək 
olur. “Hə yat” qə ze ti ilə əmək-
daş lıq edir, fel ye ton la rı işıq üzü 
gö rür. O, son ra Ba kı da kı rus-
Azər bay can mək təb lə rin dən bi-
rin də müəl lim iş lə mə yə nail olur. 

Üze yir Ha cı bəy li nin Ba kı da kı 
ev-mu ze yi nin di rek to ru, Xalq ar-
tis ti Sər dar Fə rə cov araş dır ma-
sın da ya zır ki, Ba kı da ta nın mış 
zi ya lı lar Hə sən bəy Zər da bi, Əli 
bəy Hü seyn za də, Əh məd bəy 
Ağa yev, Mə həm məd Əmin Rə-

sul za də, Əli mər dan bəy Top-
çu ba şov 20 yaş lı gən cə bö yük 
hör mət lə ya na şır lar. İnam, ümid 
do lu hiss lər lə sı ra la rı na qə bul 
edir lər. Bir müd dət son ra Üze yir 
bəy ona gös tə ri lən ümid və ina-
mı doğ rul dur. 

Üze yir bəy 1908-ci il də 
“Ley li və Məc nun” ope-
ra sı nı ya zır və bu əsər lə 
o, tək cə Azər bay can da 
de yil, mü səl man Şər-
qin də ope ra sə nə ti nin 
əsa sı nı qo yur. Da hi 
bəs tə kar be şi yi Av-
ro pa olan ope ra jan-
rı nın ilk nü mu-
nə si ni ənə nə vi 
mu si qi nin yox, 
məhz mu ğa-
mın üzə rin də 
qu rur. Hə min 
ilin 25 yan va rın da 
səh nə yə qo yu lan 
ta ma şa ya is te dad-
lı akt yor və re jis sor 
Hü seyn Ərəb lins ki 
qu ru luş ve rir. Məc-
nun ro lun da Hü seyn-
qu lu Sa rabs ki, Ley li 
ro lun da isə Əb dür-
rə him Fə rə cov çı xış 
edir. İlk ope ra mı-
zın ta ma şa sı ma-
raq la qar şı la nır 
və gənc Üze yir 
bə yi xal qa sev-
di rir. 

Mu si qi ya ra dı cı lı ğı nı inam la 
da vam et di rən bəs tə kar bir-bi-
ri nin ar dın ca “O ol ma sın, bu ol-
sun”, “Ar şın mal alan”, “Şeyx Sə-
nan”, “Rüs təm və Söh rab”, “Şah 
Ab bas və Xur şud ba nu”, “Əs li və 
Kə rəm”, “Ha run və Ley la” ad lı 
mu ğam ope ra la rı nı ya zır. 

Üze yir Ha cı bəy li 1911-ci il də 
mu si qi təh si li al maq üçün Mosk-
va ya ge dir. Fi lar mo nik cə miy yə-
tin nəz din də İl yins ki nin xü su si 
mu si qi kur sun da təh sil alır. Bu-
ra da ədə bi ya ra dı cı lı ğa da vaxt 
ayı rır. Sa ti rik he ka yə və fel ye-
ton la rı nı Ba kı da çı xan “İq bal” 
qə ze tin də dərc et di rir. An caq 
mad di eh ti yac üzün dən mu si-
qi təh si li ni da vam et di rə bil mir. 
Ba kı ya qa yı dır və ya ra dı cı lıq la 
məş ğul olur. İki il son ra ye ni-
dən (1913) Ru si ya ya ge dir və 
Sankt-Pe ter burq Kon ser va to ri-
ya sın da təh si lə baş la yır. Hə min 
il ona dün ya şöh rə ti gə ti rə cək 
“Ar şın mal alan” mu si qi li ko-
me di ya sı nı ya zır. Bi rin ci Dün ya 
mü ha ri bə si (1914-1918) baş la-
dı ğı üçün 1914-cü il də təh si li ni 
ya rım çıq qo yub Ba kı ya qa yı dır. 
Mət bu fəaliy yə ti ni da vam et di rir. 
“Boş bo ğaz lar”, “Mə zə li iş lə ri-
miz”, “Mü səl man çı lıq”, “Küy çü-
lük” ad lı fel ye ton la rı nı dərc et-
di rir. O, 1915-ci il də “Ye ni iq bal” 
qə ze ti nin re dak to ru, son ra isə 
baş re dak to ru olur. 

Azər bay can Xalq Cüm hu riy-
yə ti za ma nı “Azər bay can” qə-
ze ti nin baş re dak to ru olan Üze-
yir bəy er mə ni-daş nak fi t nə lə ri ni 
bir an be lə nə zər dən qa çır mır. 
On la rın ci na yət lə ri ni, rüs vay çı 
iş lə ri ni tez-tez mət buat sə hi fə lə-
ri nə çı xa rır.

Ü . H a  c ı  b ə y  l i 
1921-ci il də Ba-
kı da Türk Mu si qi 
Mək tə bi ni (in di ki 
A.Zey nal lı adı na 

Ba kı Mu si qi Kol-
l e  c i ) 
təş kil 
edir. 

Əv vəl lər xalq kon ser va to ri ya-
sı ki mi fəaliy yət gös tə rən təh sil 
oca ğı 1921-ci il dən eti ba rən ar-
tıq Azər bay can Döv lət Kon ser-
va to ri ya sı ad lan dı rı lır. 1926-cı 
il dən Türk Mu si qi Mək tə bi Ü.Ha-
cı bəy li nin tə şəb bü sü ilə Azər-
bay can Döv lət Kon ser va to ri ya-
sı nın tər ki bi nə da xil olur. Onun 
nəz din də xalq mu si qi si şö bə si 
ki mi fəaliy yət gös tə rir. Üze yir 
bəy kon ser va to ri ya sı nın rəh bə-
ri və zi fə si nə tə yin edi lir. O, ey ni 
za man da Azər bay can mil li folk-
lo ru nu də rin dən öy rə nir. M.Ma-
qo ma yev ilə bir lik də 1927-ci il də 
bir sı ra Azər bay can xalq mah nı-
la rı nı top la yır, no ta sa lır. Hə min 
dövr də bəs tə kar “Azər bay can 
xalq mu si qi si nin əsas la rı” ad lı 
bö yük el mi-təd qi qat əsə ri ni ya-
zır. 1934-cü il də fars şairi Ə.Fir-
dov si nin 1000 il li yi mü na si bə ti lə 
yaz dı ğı xor və sim fo nik or kestr 
üçün kan ta ta ilə Azər bay can da 
bu jan rın əsa sı nı qo yur. 

Da hi bəs tə kar 1931-ci il də 
Azər bay can da ilk not lu xalq 
çal ğı alət lə ri or kest ri nin ya ran-
ma sın da ya xın dan iş ti rak edir. 
“Ça har gah”, “Şur” fan ta zi ya la-
rı nı ya zır. 1936-cı il də bəs tə kar 
Döv lət Xor Kol lek ti vi ni ya ra dır. 
Bir müd dət “Ko roğ lu” ope ra sı 
üzə rin də iş lə yir və ilk Azər bay-
can klas sik ope ra nö vü nün əsa-
sı nı qo yur. Ope ra 1937-ci il də 
səh nə yə qo yu lur və bö yük uğur 
qa za nır. 

Ü.Ha cı bəy li 1941-1945-ci il 
mü ha ri bə si nə də bir sı ra əsər-
lər həsr edib. “Və tən uğ run da”, 
“Şəf qət ba cı sı”, “Ana nın oğ lu na 
nə si hə ti”, “Ya ra lı dö yüş çü nün 
he ka yə si”, “Dö yüş çü lər mar şı” 
ki mi mah nı lar bu qə bil dən dir. 

Da hi Ni za mi Gən cə vi nin ana-
dan ol ma sı nın 800 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə şairin söz lə ri əsa-
sın da yaz dı ğı “Sev gi li ca nan” 
və “Sən siz” ro mans la rı da bəs-
tə ka rın bö yük rəğ bət lə qar şı la-
nan əsər lə rin dən dir. Gör kəm li 
sə nət kar bun dan əla və, marş, 
kan ta ta, fan ta zi ya, mah nı və 
ro mans lar, ka me ra və xor üçün 
əsər lə ri ilə mu si qi mə də niy yə ti-
mi zi zən gin ləş di rib. İs tiq lal şairi-
miz Əh məd Ca va dın söz lə ri nə 
bəs tə lə di yi Döv lət him ni miz xal-
qı mı zın qü rur mən bə yi dir. 

Ü.Ha cı bəy li bö yük ic ti mai xa-
dim ki mi də sə mə rə li fəaliy yət 

gös tə rib. Ba kı Mu si qi Tex-
ni ku mu na, Azər bay can 

Elm lər Aka de mi ya sı nın 
İn cə sə nət İns ti tu tu na, 

Azər bay can Döv lət Kon ser va-
to ri ya sı na, Bəs tə kar lar İt ti fa qı na 
rəh bər lik edən sə nət kar xal qın 
bö yük rəğ bə ti ni qa za nıb. Da hi 
bəs tə kar döv rü nün ən yük sək 
mü ka fat la rı na və fəx ri ad la rı na, 
o cüm lə dən SS Rİ Xalq ar tis ti 
adı na la yiq gö rü lüb.

Azər bay can bəs tə kar lıq mək-
tə bi nin tac da rı olan bö yük sə-
nət kar 22 no yabr 1948-ci il də 
və fat edib. Dəf nin də gö rün mə-
miş iz di ham ya şa nır. Cə na zə si 
Bül bü lün ifa sın da “Sən siz” ro-
man sı nın sə da la rı al tın da qal-
dı rı lır və Fəx ri xi ya ban da dəfn 
olu nur. 

Sə nət kar haq qın da “Üze-
yir öm rü”, “Üze yir Ha cı bə yov”, 
“Əbə di if ti xa rı mız” fi lm lə ri çə-
ki lib. UNES CO-nun qə ra rı ilə 
Üze yir Ha cı bəy li nin 100, 110, 
120 il lik yu bi ley lə ri bey nəl xalq 
miq yas da ke çi ri lib. Ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin fər ma nı 
ilə 1995-ci il dən hər il 18 sent-
yabr Azər bay can da Mil li Mu si qi 
Gü nü ki mi qeyd edi lir. 2009-cu 
il dən isə da hi bəs tə ka rın xa ti rə-
si nə həsr olu nan ənə nə vi Üze-
yir Ha cı bəy li Bey nəl xalq Mu si qi 
Fes ti va lı ke çi ri lir.

Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı, 
Azər bay can Döv lət Sim fo nik 
Or kest ri, pay tax tı mı zın mər kə zi 
kü çə lə rin dən bi ri onun adı nı da-
şı yır. Ba kı da ev-mu ze yi fəaliy-
yət gös tə rir. Ba kı Mu si qi Aka-
de mi ya sı nın qar şı sın da hey kə li 
qo yu lub. Üze yir bə yin 100 il lik 
yu bi le yi mü na si bə ti lə 1985-ci 
il də Şu şa da da hey kə li ucal dıl-
mış dı. Hey kəl tə raş Əh məd Sa-
li ko vun ha zır la dı ğı abi də 1992-
ci il də Şu şa şə hə ri Er mə nis tan 
tə rə fi n dən iş ğal olu nan za man 
di gər mad di mə də ni irs nü mu-
nə lə ri miz ki mi da ğı dıl mış dı.

Bu gün Azər bay can mə də-
niy yə ti nin pay tax tı, Üze yir lə rin 
ru hu nun do laş dı ğı Şu şa şə hə ri 
azad dır. Bu il av qus tun 29-da Va-
qif Poezi ya Gün lə ri çər çi və sin də 
Pre zi dent İl ham Əli yev və bi rin ci 
xa nım Meh ri ban Əli ye va nın iş ti-
ra kı ilə Şu şa şə hə rin də gör kəm-
li bəs tə ka rın hey kə li nin açı lı şı 
ol du. Hey dər Əli yev Fon du nun 
dəs tə yi ilə ha zır la nan hey kə lin 
müəl lifl  ə ri hey kəl tə raş lar As lan 
Rüs tə mov, Tey mur Rüs tə mov, 
Mah mud Rüs tə mov dur. 

Da hi bəs tə ka rın möh tə şəm 
abi də si ilə bə ra bər ru hu da ar tıq 
doğ ma şə hə rin də, azad Şu şa-
nın sə ma sın da dır...

Savalan FƏRƏCOV

Bəstəkarlıq məktəbimizin tacdarı
Üzeyir Hacıbəylinin ruhu artıq doğma Şuşanın azad səmasındadır

“Qardaş qələmlər” dərgisinin Nizamiyə həsr edilmiş nömrəsinin təqdimatı keçirilib
AMEA Ni za mi Gən cə vi adı na 
Ədə biy yat İns ti tu tun da “Qar-
daş qə ləm lər” dər gi si nin Ni-
za mi Gən cə vi yə həsr edil miş 
nöm rə si nin on layn təq di ma tı 
ke çi ri lib. “Qar daş qə ləm lər” 
Av ra si ya Ya zar lar Bir li yi nin 
(Tür ki yə) ay lıq nəş ri dir.

Təd bi ri AMEA-nın vit se-pre-
zi den ti, Ni za mi Gən cə vi adı na 
Ədə biy yat İns ti tu tu nun baş di-
rek to ru, aka de mik İsa Hə bib bəy-
li aça raq, Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin 2021-ci ilin “Ni za mi Gən cə vi 
İli” elan edil mə si haq qın da sə-
rən ca mın dan son ra aka de mi ya-
da və ins ti tut da gö rül müş iş lər 
ba rə də da nı şıb. Ni za mi Gən cə-
vi nin Azər bay can şairi ki mi təd-
qiq və təb liğ olun ma sın dan söz 
açan aka de mik təəs süfl  ə bil di-
rib ki, bu gün də Ni za mi nin mil li 
mən su biy yə ti ilə bağ lı la zım sız 
fi  kir lər qal maq da dır. Bu mə na-
da “Qar daş qə ləm lər” dər gi si nin 
bir nöm rə si nin Ni za mi Gən cə vi-

yə həsr olun ma sı ta ri xi ha di sə-
dir. Dər gi nin xü su si nöm rə sin də 
Əl yaz ma lar İns ti tu tu alim lə ri nin, 
həm çi nin tür ki yə li müəl lifl  ə rin 
mə qa lə lə ri yer alıb. Bu, ni za mi-
şü nas lı ğa xid mət edən nəşr dir.

Son ra Azər bay can Ya zı çı lar 
Bir li yi nin səd ri Anar çı xış edə rək 
bir gə la yi hə olan bu nəş rin əhə-
miy yə ti ni vur ğu la yıb. Bil di rib ki, 
“Ni za mi Gən cə vi İli”ndə önəm li 

ha di sə lər dən bi ri də Tür ki yə də 
nəşr olu nan “Qar daş qə ləm lər” 
dər gi si nin bir nöm rə si nin da hi 
şairə həsr edil mə si dir. 

Ədə biy yat İns ti tu tu nun Ni za-
mi şü nas lıq şö bə si nin mü di ri, 
AMEA-nın müx bir üz vü Nü şa bə 
Aras lı da nəş ri türk xalq la rı nın, 
xü su si lə Tür ki yə ic ti maiy yə ti nin 
Ni za mi yə töh fə si ki mi xa rak te-
ri zə edib.

Türk Dün ya sı Ağ saq qal lar Şu-
ra sı nın Tür ki yə təm sil çi si Mus ta fa 
İsen çı xı şın da Ni za mi ni dün ya ya 
lütf edil miş bir da hi ad lan dı rıb. 
Vur ğu la yıb ki, dün ya da 880-ci il-
dö nü mü qeyd edi lən da hi si olan 
xalq lar çox az dır. Türk xalq la rı-
nın isə Ni za mi Gən cə vi ki mi bir 
çox  da hi lə ri var.

Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz-
ma lar İns ti tu tu nun baş di rek to ru, 
aka de mik Tey mur Kə rim li dər gi nin 
bu sa yı nı Azər bay ca nın Zə fə ri nin 
da va mı ki mi qiy mət lən di rib: “44 
gün lük sa vaş Zə fər lə bit di, bi zim 
mə nə vi sa va şı mız isə da vam edir. 

Bu na gö rə də biz hə mi şə türk qar-
daş la rı mız la bir lik də ol ma lı yıq. Bu 
jur nal gə lə cək qə lə bə lə rin əsa sı nı 
san bal lı bir iş lə qo yub”.

Ya zı çı lar Bir li yi nin sədr müavi-
ni Rə şad Mə cid “Qar daş qə ləm-
lər” dər gi si nin Türk dün ya sın da 
və Azər bay can da ədə bi-mə də-
ni əla qə lə rin in ki şa fı na ver di yi 
töh fə lər dən söz açıb. O, həm çi-
nin Av ra si ya Ya zar lar Bir li yi nin, 
xü su sən onun rəh bə ri Ya qub 
Ömə roğ lu nun son onil lik də türk 
xalq la rı ədə biy ya tı nın təb li ğin də 
bö yük iş lər gör dü yü nü xa tır la-
dıb. 

Təq di mat da di gər çı xış edən-
lər də nəş rin önə min dən bəhs 
edib lər.

Son da Av ra si ya Ya zar lar Bir-
li yi nin baş qa nı, “Qar daş qə ləm-
lər” dər gi si nin baş re dak to ru 
Ya qub Ömə roğ lu çı xış edə rək 
aka de mik İsa Hə bib bəy li nin nəş-
rə ilk say la rın dan dəs tək ver di yi-
ni vur ğu la yıb, bu əmək daş lı ğın 
da vam edə cə yi ni bil di rib.

“Qala” qoruğunda yerləşən
Tərəkəmə məscidi bərpa edilib

“İçə ri şə hər” Döv lət Ta ri xi Me mar lıq Qo ru ğu İda rə si nəz din də 
fəaliy yət gös tə rən “Qa la” Döv lət Ta rix-Et noq ra fi ya Qo ru ğun da 
yer lə şən Tə rə kə mə məs ci di bər pa edi lib. XVII-XVIII əsr lə rə aid 
öl kə əhə miy yət li abi də olan məs cid Ha cı Ağa hü seyn və Mə-
şə di Məm məd ya rov lar tə rə fin dən ti ki lib.

İda rə dən bil di ri lib ki, 
Qa la kən di nin Cü mə 
məs ci din dən son ra ən 
qə dim di ni ti ki li si olan 
abi də uzun il lər ya rar-
sız və ziy yət də olub. 
Məs ci din həm sa kin lər 
üçün mə nə vi ma hiy-
yə ti ni, ha be lə abi də nin 
ta ri xi əhə miy yə ti ni nə-
zə rə alan ida rə bu ilin 
iyun ayın dan eti ba rən 

abi də nin tə mi ri nə və plan lı kon ser va si ya sı na baş la yıb. Ta mam la-
nan bər pa iş lə rin dən son ra məs cid kənd əha li si nin ix ti ya rı na ve ri lib. 
Abi də nin tə mi ri sa kin lər tə rə fi n dən min nət dar lıq la qar şı la nıb.

Azərbaycan ənənəvi mədəniyyətində 
qonaqpərvərlik 

AMEA-nın Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi (MATM) Et noq ra fi ya 
el mi fond şö bə si nin ki çik el mi iş çi si Fat ma Qə ni ye va nın “Azər-
bay can ənə nə vi mə də niy yə tin də qo naq pər vər lik et nik mar ker 
ki mi” ad lı mə qa lə si “Mo tif aka de mi halk bi li mi” bey nəl xalq el mi 
jur na lın da (Tür ki yə) yer alıb. Mə qa lə MATM-ın Et noq ra fi ya fon-
du nun ma te rial la rı əsa sın da ha zır la nıb.

Mu zey dən bil di rib lər ki, mə qa lə də əsa sən qo naq pər vər lik adə-
ti nin ailə və ailə məişə ti ilə sıx qar şı lıq lı əla qə də for ma laş ma sı, 
həm çi nin is tər mad di, is tər sə də mə nə vi mə də niy yət ele ment-
lə ri nin öy rə nil mə si nə xid mət edən əş ya la rın is ti fa də üsul la rı və 
son ola raq bu pro se sin ic ra sın da va cib ele ment olan dav ra nış 
qay da la rın dan bəhs olu nur.

Əlyazmalar İnstitutuna XIX əsrə aid
nüsxə hədiyyə olunub

XIII-XIV əs rin ila hiy yat çı ali mi, Nə si rəd din Tu si mək tə bi nin gör-
kəm li nü ma yən də si Cə ma ləd din Hə sən ibn Yu sif ibn Mü təh hər 
Əl la mə Hil li nin ərəb di lin də “İr şad əl-Əz han ila əh kam əl-iman” 
əsə ri nin XIX əs rin əv vəl lə ri nə aid əl yaz ma nüs xə si AMEA Mə-
həm məd Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tu na hə diy yə olu nub.

İns ti tut dan bil di ri lib ki, də ri cild li əl yaz ma hic ri 1220-ci/mi la di 
1805-ci il də Mə həm məd Sa diq bin Mə həm məd Hə sən tə rə fi n-
dən nəsx xət ti ilə kö çü rü lüb.

Ki ta bın əl yaz ma nüs xə si ins ti tu tun la bo ra to ri ya sın da mü va fi q 
bər pa dan keç dik dən son ra oxu cu la rın is ti fa də si nə ve ri lə cək.

Sə nət kar haq qın da “Üze-

sul za də, Əli mər dan bəy Top-
çu ba şov 20 yaş lı gən cə bö yük 
hör mət lə ya na şır lar. İnam, ümid 
do lu hiss lər lə sı ra la rı na qə bul 
edir lər. Bir müd dət son ra Üze yir 
bəy ona gös tə ri lən ümid və ina-
mı doğ rul dur. 

Üze yir bəy 1908-ci il də 
“Ley li və Məc nun” ope-
ra sı nı ya zır və bu əsər lə 
o, tək cə Azər bay can da 
de yil, mü səl man Şər-
qin də ope ra sə nə ti nin 
əsa sı nı qo yur. Da hi 
bəs tə kar be şi yi Av-
ro pa olan ope ra jan-
rı nın ilk nü mu-
nə si ni ənə nə vi 
mu si qi nin yox, 
məhz mu ğa-
mın üzə rin də 
qu rur. Hə min 
ilin 25 yan va rın da 
səh nə yə qo yu lan 
ta ma şa ya is te dad-
lı akt yor və re jis sor 
Hü seyn Ərəb lins ki 
qu ru luş ve rir. Məc-
nun ro lun da Hü seyn-
qu lu Sa rabs ki, Ley li 
ro lun da isə Əb dür-
rə him Fə rə cov çı xış 
edir. İlk ope ra mı-
zın ta ma şa sı ma-
raq la qar şı la nır 
və gənc Üze yir 
bə yi xal qa sev-
di rir. 

Ü . H a  c ı  b ə y  l i 
1921-ci il də Ba-
kı da Türk Mu si qi 
Mək tə bi ni (in di ki 
A.Zey nal lı adı na 

Ba kı Mu si qi Kol-
l e  c i ) 
təş kil 
edir. 

Da hi Ni za mi Gən cə vi nin ana-
dan ol ma sı nın 800 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə şairin söz lə ri əsa-
sın da yaz dı ğı “Sev gi li ca nan” 
və “Sən siz” ro mans la rı da bəs-
tə ka rın bö yük rəğ bət lə qar şı la-
nan əsər lə rin dən dir. Gör kəm li 
sə nət kar bun dan əla və, marş, 
kan ta ta, fan ta zi ya, mah nı və 
ro mans lar, ka me ra və xor üçün 
əsər lə ri ilə mu si qi mə də niy yə ti-
mi zi zən gin ləş di rib. İs tiq lal şairi-
miz Əh məd Ca va dın söz lə ri nə 
bəs tə lə di yi Döv lət him ni miz xal-
qı mı zın qü rur mən bə yi dir. 

Ü.Ha cı bəy li bö yük ic ti mai xa-
dim ki mi də sə mə rə li fəaliy yət 

gös tə rib. Ba kı Mu si qi Tex-
ni ku mu na, Azər bay can 

Azər bay can Döv lət Kon ser va-
to ri ya sı na, Bəs tə kar lar İt ti fa qı na 
rəh bər lik edən sə nət kar xal qın 
bö yük rəğ bə ti ni qa za nıb. Da hi 
bəs tə kar döv rü nün ən yük sək 
mü ka fat la rı na və fəx ri ad la rı na, 
o cüm lə dən SS Rİ Xalq ar tis ti 
adı na la yiq gö rü lüb.

Azər bay can bəs tə kar lıq mək-
tə bi nin tac da rı olan bö yük sə-
nət kar 22 no yabr 1948-ci il də 
və fat edib. Dəf nin də gö rün mə-
miş iz di ham ya şa nır. Cə na zə si 
Bül bü lün ifa sın da “Sən siz” ro-
man sı nın sə da la rı al tın da qal-
dı rı lır və Fəx ri xi ya ban da dəfn 
olu nur. 

Sə nət kar haq qın da “Üze-



Azərbaycan
18 sent yabr 1885 – Da hi bəs tə kar, dra ma turq, pub li sist, pe-

da qoq, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq ar tis ti, aka de mik Üze yir 
Əb dül hü seyn oğ lu Ha cı bəy li (1885 – 23.11.1948) ana dan olub. 
Azər bay can pro fes sional mu si qi si nin ba ni si, mü səl man Şər qin də 
ilk ope ra nın (“Ley li və Məc nun”, 1908), ilk ope ret ta nın (“Ər və ar-
vad”, 1910) ya ra dı cı sı dır. “O ol ma sın, bu ol sun”, “Ar şın mal alan” 
ope ret ta la rı nın, “Əs li və Kə rəm”, “Ko roğ lu” ope ra la rı nın, Azər bay-
ca nın Döv lət him ni nin, ro mans və mah nı la rın müəl li fi  dir. Bəs tə ka-
rın do ğum gü nü mil li mu si qi bay ra mı (“Üze yir Mu si qi Gü nü”) ki mi 
qeyd olu nur.

18 sent yabr 1885 – Bəs tə kar və di ri jor, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Müs lüm (Əb dül müs lüm) Mə həm məd oğ lu Ma qo ma yev 
(1885 – 28.7.1937) ana dan olub. Üze yir Ha cı bəy li nin ya xın sə nət 
si lah da şı ki mi Azər bay can pe şə kar mu si qi li teat rı nın ya ran ma sı-
na töh fə lər ve rib. “Şah İs ma yıl”, “Nər giz” ope ra la rı və s. əsər lə rin 
müəl li fi  dir. Ope ra və Ba let Teat rı nın di ri jo ru, Azər bay can Ra diosu-
nun Mu si qi şö bə si nin rəh bə ri olub, “Ra dio mar şı”nı ya zıb.

18 sent yabr 1908 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Məm məd 
Şah ver di oğ lu Əmi rov (1908-1986) Ağ dam ra yo nu nun Nov ruz lu 
kən din də do ğu lub. Fü zu li və Ağ dam teatr la rın da akt yor, di rek tor 
iş lə yib.

18 sent yabr 1978 – Gör kəm li akt yor, re jis sor, Azər bay ca nın və 
SS Rİ-nin Xalq ar tis ti Adil Rza oğ lu İs gən də rov (5.5.1910 – 1978) 
və fat edib. Mil li Dram Teat rı nın baş re jis so ru, “Azər bay can fi lm”in 
di rek to ru iş lə yib. 

18 sent yabr 1988 – XX əsr Azər bay can poezi ya sı nın par laq 
nü ma yən də si Mə həm məd hü seyn Şəh ri yar (1905-1988) və fat 
edib. Şair Təb riz ya xın lı ğın da kı Xoş gi nab kən din də do ğu lub, də-
qiq tə vəl lü dü mə lum de yil. Doğ ma Azər bay can di li ilə ya na şı, fars 
di lin də də şe ir lər ya zıb.

18 sent yabr 1994 – Ba kı da bö yük di ri jor və bəs tə kar, SS Rİ 
Xalq ar tis ti Ni ya zi nin (Ni ya zi Zül fü qar oğ lu Ha cı bə yov-Ta ğı za də) 
xa ti rə mu ze yi açı lıb. Mə ra sim də Pre zi dent Hey dər Əli yev iş ti rak 
edib.

19 sent yabr 1920 – Ba kı da Azər bay ca nın maarif və so sialist 
mə də niy yə ti iş çi lə ri nin qu rul ta yı işə baş la yıb. 

19 sent yabr 1973 – Ta nın mış teatr şü nas və ədə biy yat şü nas, 
Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı nın müx bir üz vü Cə fər Ha şım 
oğ lu Cə fə rov (7.9.1914 – 1973) və fat edib. “Re jis sor sə nə ti”, 
“Azər bay can Dram Teat rı” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

19 sent yabr 1992 – Gör kəm li şərq şü nas, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok-
to ru adı nı al mış ilk azər bay can lı qa dın-ərəb şü nas, pro fes sor Aida 
Nə sir qı zı İman qu li ye va (10.10.1939 – 1992) və fat edib. Azər bay-
can EA Şərq şü nas lıq İns ti tu tu nun di rek to ru olub.

19 sent yabr 1995 – SS Rİ Xalq ar tis ti, bəs tə kar Rauf Sol tan oğ-
lu Ha cı yev (15.5.1922 – 1995) və fat edib. Ope ret ta la rın, fi lm lə rə 
mu si qi lə rin, po pul yar mah nı la rın müəl li fi  dir. 60-cı il lər də Azər bay-
ca nın mə də niy yət na zi ri iş lə yib.

19 sent yabr 2011 – Ba kı da gör kəm li bəs tə kar, Azər bay ca nın 
və SS Rİ-nin Xalq ar tis ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, Döv lət mü-
ka fat la rı laureatı Fik rət Əmi ro vun abi də si nin (hey kəl tə raş – Na-
miq Da da şov) açı lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim də Pre zi dent İl ham Əli yev 
iş ti rak edib. 

19 sent yabr 2016 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, te le vi zi ya re-
jis so ru Ələk bər Rauf oğ lu Ka zı movs ki (10.7.1953 – 2016) və fat 
edib.

20 sent yabr 1918 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas-
lıq dok to ru, res pub li ka Döv lət mü ka fa tı laureatı Mür səl Nə cəf qu lu 
oğ lu Nə cə fov (1918-1997) ana dan olub. Azər bay can Rəs sam lar 
İt ti fa qı İda rə he yə ti nin ka ti bi iş lə yib.

20 sent yabr 1993 – Ki no re jis sor, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin 
Xalq ar tis ti Əj dər Mü təl lim oğ lu İb ra hi mov (29.4.1919 – 1993) və-
fat edib. Ba kı ki nos tu di ya sın da, “Mos fi lm”də fi lm lər çə kib.

21 sent yabr 1865 – Mil li teat rı mı zın ilk pe şə kar akt yor la rın dan 
bi ri, re jis sor, teatr təş ki lat çı sı Ca han gir Mə şə di Rza oğ lu Zey na lov 
(1865 – 22.10.1918) ana dan olub. XX əs rin əv vəl lə rin də “Ni cat”, 
“Sə fa” və “Nəş ri-maarif” mə də ni-maarif cə miy yət lə ri nəz din də ki 
teatr trup pa la rın da akt yor luq edib, ta ma şa la ra qu ru luş ve rib.

21 sent yabr 1922 – Azər bay can da la tın qra fi  ka lı əlif ba ilə ilk 
mət bu or qan – “Ye ni yol” qə ze ti nəş rə baş la yıb.

21 sent yabr 1938 – Ta nın mış şairə, ya zı çı Nu rən giz Gün (Qu-
li ye va; 1938 – 20.12.2014) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Te le vi-
zi ya sı nın dik to ru olub, Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də 
dərs de yib. “Var olun, qız lar...” fi l min də çə ki lib. 

21 sent yabr 1982 – Əmək dar ar tist Ha cı məm məd Ələk bər oğ lu 
Qaf qaz lı (Qu li yev; 1898–1982) və fat edib. Aka de mik Dram Teat-
rın da ça lı şıb. “Qız mar gü nəş al tın da”, “Yed di oğul is tə rəm” və s. 
fi lm lər də çə ki lib.

Dünya
18 sent yabr 1905 – Dün ya şöh rət li İs veç və Ame ri ka ki noakt-

ri sa sı, fəx ri “Os kar” mü ka fa tı laureatı Qre ta Qar bo (Gre ta Gar-
bo - Gre ta Lo vi sa Gus tafs son; 1905-1990) ana dan olub. Film lə ri: 
“Qrand-ho tel”, “Ma ta Xa ri”, “An na Ka re ni na” və s.

19 sent yabr 1911 – İn gi lis ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı laureatı (1983) Vil yam Ce rald Qol dinq (Wil liam Ge rald Gol-
ding; 1911-1993) ana dan olub. Əsər lə ri: “Mil çək lə rin hökm da rı”, 
“Sər bəst düş mə”, “Va ris lər”, “Pi ra mi da”, “Gö rü nən qa ran lıq” və s.

20 sent yabr 1878 – Ame ri ka ya zı çı sı Ep ton Bill Sink ler (Up ton 
Beall Sinc lair; 1878-1968) ana dan olub.

21 sent yabr 1866 – İn gi lis ya zı çı sı Her bert Uells (Her bert 
Geor ge Wells; 1866-1946) ana dan olub. El mi-fan tas tik əsər lə rin 
müəl li fi  dir: “Za man ma şı nı”, “Gö zə gö rün məz adam”, “Aləm lə rin 
sa va şı”, “Qa rış qa lar səl tə nə ti” və s.

21 sent yabr 1911 – Rus-so vet akt yo ru və mü ğən ni si Mark Ber-
nes (1911-1969) ana dan olub.
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Bu il is te dad lı sə nət şü nas alim, AMEA-nın müx bir üz vü, pro fes-
sor Kə rim Kə ri mo vun (1921-1996) ana dan ol ma sı nın 100 il li yi 
ta mam olur. Kə rim Kə ri mov elə alim lər dən dir ki, elm də cid di 
fi kir söy lə mə yə, öz ba xış la rı nı mü da fiə et mə yə və yay ma-

ğa, ya şa maq hü qu qu ol du ğu nu is bat et mə yə nail olub, nə zə ri 
müd dəala rı ək sər alim lər tə rə fin dən qə bul edi lib. Be lə alim lər 
xoş bəxt dir. Çün ki on lar əs lin də bir mək təb ər sə yə gə ti rir lər və bu 
mək təb elm də uzun il lər ya şa yır, in ki şaf edib tək mil lə şir. On la rın 
sı ra sın da Kə rim müəl li min də adı var. Hə ya tı nın ya rım əs ri ni el mə 
həsr et miş Kə rim Kə ri mov özün dən son ra bö yük bir irs qo yub 
get miş dir. Müs tə qil li yi mi zin 30 il li yi ni qeyd et mə yə ha zır laş dı ğı-
mız vaxt lar da onun mil li və tən pər vər lik hiss lə ri ilə yo ğu rul muş 
təd qi qat la rı bi zim üçün xü su si əhə miy yət kəsb edir, Azər bay can 
in cə sə nə ti nin var lı ğı nı, onun qə dim li yi ni, tək rar sız bə dii üs lub la ra 
ma lik ol ma sı nı göz lə ri miz önün də can lan dı rır.

Kə rim Kə ri mo vun hə yat yo lu 
əsl alim və müəl lim üçün, və tə-
ni ni, xal qı nı se vən nə cib in san 
üçün, sö zün hə qi qi mə na sın da, 
bir nü mu nə dir. Bu hə yat yo lu na 
bir da ha nə zər sa laq. 

Kə rim Cab bar oğ lu Kə ri mov 
20 sent yabr 1921-ci il də Azər-
bay ca nın qə dim elm və mə-
də niy yət mər kəz lə rin dən olan 
Nax çı van şə hə rin də ana dan 
ol muş dur. Or ta mək tə bi bi tir-
dik dən son ra or du sı ra la rı na 
ça ğı rıl mış, İkin ci Dün ya mü-
ha ri bə sin də iş ti rak et miş dir. 
1946-cı il də or du dan tər xis 
olun duq dan son ra o, Azər-
bay can Döv lət Uni ver si te ti nin 
Sə nət şü nas lıq böl mə si nə da-
xil ol muş, 1951-ci il də təh si li ni 
ba şa vur muş dur. 1951-ci il də 
AMEA Me mar lıq və İn cə sə nət 
İns ti tu tu na gə lən gənc mü tə-
xəs sis öm rü nün so nu na ki mi 
ta le yi ni hə min elm mə bə di ilə 
bağ la mış dır. Əv vəl cə ins ti tu-
tun as pi ran tu ra sın da oxu muş, 
son ra isə Təs vi ri sə nət şö bə-
si nin əmək da şı ki mi fəaliy yə tə 
baş la mış dır. 1972-ci il də şö bə 
mü di ri, vax ti lə uni ver si tet də 
onun müəl li mi ol muş pro fes-
sor Adil Qa zı yev səh hə ti nə və 
ya şı na gö rə və zi fə si ni tərk edər-
kən öz ye ri nə ye tir mə si Kə rim 
Kə ri mo vun na mi zəd li yi ni irə li 
sür müş dü. Ar tıq hə min dövr də 
Kə rim müəl lim sa yı lıb-se çi lən 
alim lər dən idi. O, 1959-cu il-
də na mi zəd lik, 1971-ci il də isə 
dok tor luq dis ser ta si ya la rı nı mü-
da fi ə et miş di. Son ra lar həm də 
el mi iş lər üz rə di rek tor müavi ni 
və zi fə sin də ça lış dı, da ha son ra 
ins ti tu tun di rek to ru ol du. Kə rim 
Kə ri mov 25 iyul 1995-ci il də Ba-
kı da və fat et miş dir.

Kə rim Kə ri mo vun el mi ir si 
ge niş və çox şa xə li dir. Əl bət tə, 
onun adı gə lən də, ço xu muz ilk 
növ bə də mi niatür sə nə ti ni xa tır-
la yı rıq. Çün ki hə qi qə tən də, ali-
min el mi ir si nin zir və si ni məhz 
Or ta əsr lər Azər bay can mi niatür 
sə nə ti nin və onun nü ma yən də-
lə ri nin ya ra dı cı lı ğı nın öy rə nil mə-
si təş kil edir. La kin alim həm bu-
na qə dər, həm də bun dan son ra 
ma raq lı möv zu la ra to xun muş, 
Azər bay can in cə sə nə ti nin az 
bəl li olan və ya heç bəl li ol ma-
yan sə hi fə lə ri ni və rəq lə miş dir.

Kə rim Kə ri mo vun er kən dövr 
təd qi qat la rın da XVIII-XIX əsr lər 
rus rəs sam la rı nın ya ra dı cı lı ğın-
da Azər bay can möv zu su mü-
hüm yer tu tur. Onun na mi zəd lik 
dis ser ta si ya sı məhz bu möv zu-
nu əha tə edir di. Gənc təd qi qat-
çı vax ti lə Azər bay can da ol muş 
rus rəs sam la rı nın əsər lə ri ni 
ge niş as pekt də təh lil et miş di. 
O gös tər miş di ki, Q.Q.Qa qa-
rin, V.V.Ve reş şa gin və baş qa 
rəs sam la rın Azər bay can la bağ-
lı əsər lə ri, yük sək bə dii əhə-
miy yə tə ma lik ol maq la ya na şı, 
həm də zən gin ta ri xi-et noq ra fi k 
mə lu mat la rı özün də əks et di rir. 

Əsa sən qra vü ra tex ni ka sın da, 
qis mən yağ lı bo ya ilə iş lən miş 
bu əsər lər də Ba kı nın, müx tə-
lif ta ri xi-me mar lıq abi də lə ri nin 
gö rü nüş lə ri, in san la rın ge yi mi, 
məişə ti, məş ğu liy yə ti öz ək si ni 
tap mış dır. Rus rəs sam la rı nın 
ya ra dı cı lı ğı nın sü jet-kom po zi-
si ya xü su siy yət lə ri ni araş dı ran 
təd qi qat çı be lə bir fi k rə gəl miş di 

ki, XVIII əsr – XIX əs rin bi rin ci 
ya rı sın da ya ra dıl mış ək sər şə-
hər mən zə rə lə ri bə dii əsər dən 
da ha çox hər bi-to poq ra fi k təs vir 
xa rak te ri nə ma lik dir. Hə qi qə tən 
də, o dövr də şə hər gö rün tü lə ri-
ni da ha çox hər bi rüt bə si olan 
to poq rafl  ar təs vir edir di-
lər. Ça riz min Qaf qaz da-
kı iş ğal çı lıq niy yət lə ri nin 
ger çək ləş di ril mə si üçün 
st ra te ji ob yekt lə rin – bö-
yük şə hər lə rin, qa la di-
var la rı nın, səd lə rin, kör-
pü lə rin, li man la rın də qiq 
təs vir olun du ğu be lə “qra-
vü ra”la ra  eh ti yac bö yük 
idi. Kə rim müəl lim hə lə o 
dövr də – ötən əs rin 50-ci 
il lə rin də bu mə sə lə yə diq-
qət ye tir miş və çə kin mə-
dən öz el mi işi nin nə ti cə-
lə ri ni dərc et dir miş di. Bu, 
onun elm də və tən daş lıq 
möv qe yi nin il kin tə za hür-
lə rin dən idi.

Kə rim Kə ri mo vun məş-
ğul ol du ğu baş qa bir 
möv zu Azər bay ca nın ilk 
pe şə kar rəs sa mı Bəh ruz Kən-
gər li nin ya ra dı cı lı ğı ol muş dur. 
O, rəs sa mın realist səp ki li ya-
ra dı cı lı ğı nın ge niş mən zə rə si ni 
ya rat mış, onun ma hir mən zə rə 
və port ret us ta sı ol du ğu nu gös-
tər miş dir. Ali min gör kəm li fır ça 
us ta sı haq qın da qə lə mə al dı ğı 
el mi əsər ay rı ca ki tab şək lin də 
1963-cü il də – dün ya dan vaxt-
sız köç müş rəs sa mın ana dan 
ol ma sı nın 70 il li yi nin ye ni cə 
qeyd olun du ğu vaxt lar da çap 
edil di.  

Qeyd olun du ğu ki mi, Kə rim 
Kə ri mo vun sə nət şü nas lıq da 
əl də et di yi əsas el mi nə ti cə lər 
or ta əsr Təb riz mi niatür lə ri nin 

təd qi qi ilə bağ lı dır. Bir alim ki-
mi onun və tən daş lıq möv qe yi 
bu möv zu nun araş dı rıl ma sın da 
özü nü da ha ay dın gös tə rir. Sirr 
de yil ki, hə lə ötən əs rin 50-60-
cı il lə rin də Təb riz mi niatür lə ri-
nin Azər bay can in cə sə nə ti nə 
məx sus ol du ğu na şüb hə ilə 
ya na şan lar az de yil di. Nəin ki 
Qərb alə min də, hət ta So vet İt-

ti fa qın da be lə bir sı ra “alim”lər 
Təb riz mi niatür mək tə bi ni 
İran in cə sə nə ti ki mi qə lə mə 
ver mə yə ça lı şır dı lar. Kə rim 
müəl lim qə tiy yət lə bu fi  kir lə rin 
əley hi nə çıx dı, sa də cə, söz lə 
yox, sırf el mi əsas lar la Təb riz 
mi niatür lə ri nin Azər bay can in-
cə sə nə ti nə məx sus ol du ğu nu 
sü but et di. Bu nun üçün alim 
mi niatür lə rin təs vir di li nin iki 
baş lı ca əla mə ti ni – rəmz lər və 
iko noq ra fi  ya nı diq qət lə araş-
dır dı və on la rın ta ma mi lə fərq-
li, sırf Azər bay can men ta li te ti-
nə xas olan üs lu bi cə hət lə ri ni 
açıb gös tər di. Bu nun la da təh-
li lin ye ni me to do lo ji for ma sı-
nı müəy yən et di. Son ra lar bu 
me tod dan is ti fa də et mək lə 
klas sik Azər bay can in cə sə-
nə ti nin di gər sa hə lə ri nin mil li 

mən su biy yə ti nə ay dın lıq gə ti ril-
di. Bu hə qi qət lə rin üzə çı xa rıl-
ma sı Kə rim Kə ri mo vun elm qar-
şı sın da bö yük xid mə ti dir və biz 
bu nu heç za man unut ma ma-
lı yıq. Bu fi  kir lər ali min 1970-ci 
il də Mosk va da rus di lin də nəşr 

edil miş “Sul tan Mə həm məd və 
onun mək tə bi” mo noq ra fi  ya sı-
nın, həm çi nin onun 1971-ci il də 
uğur la mü da fi ə et di yi dok tor luq 
dis ser ta si ya sı nın əsas müd-
dəala rı nı təş kil edir. Nəşr olun-
du ğu dövr dən 50 il dən çox vaxt 
keç mə si nə bax ma ya raq, hə min 
ki tab bu gün də ço xu mu zun 
sto lüs tü ki ta bı na çev ril miş dir.

Gör kəm li ali min baş qa bir 
xid mə ti “si yah qə ləm” üs lu bu-
nun ge niş ya yıl dı ğı Qəz vin mi-
niatür lə ri nin müs tə qil mək təb 
ol du ğu nu sü but et mə si idi. O 
za ma na qə dər sə nət şü nas lıq-
da bu sa hə də müəy yən fi  kir-
ay rı lı ğı var dı; bə zi təd qi qat çı lar 

“Qəz vin mi niatür mək tə bi” ifa-
də si ni qə bul et mir, ona Təb riz 
mək tə bi nin da va mı, qo lu ki mi 
ba xır dı lar. Kə rim müəl lim əv-
və la, Qəz vin mək tə bi nin İran 
yox, Azər bay can mən şə li ol du-
ğu nu sü but et di, ikin ci si isə, bu 
mək tə bin Təb riz və baş qa mək-
təb lər dən üs lub, möv zu və növ 
fərq lə ri ni əsas lan dır dı. O vur ğu-
la dı ki, Qəz vin mi niatür lə rin də 
rəs min sə lis və ifa də li ve ril mə si 
da ha ge niş ya yıl mış, hə yat və 
məişət səh nə lə ri da ha çox əks 
et di ril miş, qra fi k təs vir tex ni ka sı 
üs tün ol muş dur. Be lə lik lə, aka-
de mik Əb dül va hab Sa lam za də 
sə nət şü nas lı ğa Nax çı van, Ar-
ran me mar lıq mək təb lə ri məf-
hum la rı nı da xil et di yi ki mi, Kə-
rim Kə ri mov da ar dı cıl la rı ilə 
bir lik də Qəz vin mək tə bi an la yı-
şı nı qə ti ola raq el mə da xil et di.

Kə rim Kə ri mo vun fəaliy yət 
gös tər di yi il lər Azər bay can sə-
nət şü nas lı ğı nın yük sə liş döv rü 
ol muş dur. Hə min dövr də sə-
nət şü nas lıq da Mi ka yıl Hü sey-
nov, Əb dül va hab Sa lam za də, 
Leonid Bre ta nits ki, Na tal ya 
Mik la şevs ka ya, Adil Qa zı yev, 
həm çi nin Ra sim Əfən di yev, 
Nə sir Rza yev, Cə mi lə Hə sən-
za də, Şa mil Fə tul la yev və 
baş qa ta nın mış si ma lar təd qi-
qat iş lə ri apa rır dı. 50-ci il lə rin 
so nu – 60-cı il lər də Azər bay-
ca nın in cə sə nət və me mar lıq 
ta ri xi nin öy rə nil mə si nə əsa sən 
ye kun vu rul du, nə zə ri təd qi qat-
la ra keç mək üçün il kin zə min 
əl də edil di. Bu pro ses də Kə rim 
müəl li min təd qi qat la rı da önəm-
li rol oy na dı və mil li özü nə məx-
sus luq sa hə sin də ki boş luq la rı 
dol dur du. Be lə lik lə, Azər bay can 
in cə sə nə ti nin bə dii və ta ri xi ba-
xım dan ar dı cıl mən zə rə si ər sə-
yə gəl di.

Kə rim Kə ri mov həm də təc-
rü bə li pe da qoq olub. O, fa si lə-
lər lə 30 il dən ar tıq müd dət də 
Azər bay can Döv lət İn cə sə nət 
İns ti tu tun da (in di ki Mə də niy yət 
və  İn cə sə nət Uni ver si te ti) pe-
da qo ji fəaliy yət gös tə rib. Kə rim 
müəl lim mə nə də dərs de yib 

və mən bu nun la fəxr edi-
rəm. Yax şı ya dım da dır, 
80-ci il lə rin so nun da o, 
bi zə Azər bay can mi niatür 
sə nə tin dən dərs de yir di. 
Onun mü ha zi rə lə ri ma raq-
lı olur du. Hər bir sə nət kar 
haq qın da, xü su sən Sul tan 
Mə həm məd, onun oğ lu və 
da vam çı sı Mə həm mə di, 
Sa dıq bəy Əf şar və baş-
qa la rı ba rə də elə ət rafl  ı, 
sə lis və ay dın da nı şır dı ki, 
san ki on lar la lap ya xın dan 
ta nış imiş. Eti raf edim ki, 
qəl bim də mi niatür sə nə ti-
nə mə həb bə ti məhz Kə rim 
müəl lim ya ra dıb. 

AMEA-nın müx bir üz vü, 
pro fes sor Kə rim Kə ri mo-
vun bü tün hə ya tı, fəaliy yə ti 
əsl zi ya lı-ali mə ya ra şan bir 

tərz də ke çib. Bu yer də həm də 
və tən daş zi ya lı söz lə ri ni iş lət-
mə mək ol maz. Kə rim müəl lim 
elm də də, ic ti mai hə yat da da 
əsl və tən daş idi. Onun hə ya-
tı nın yet kin döv rü bi zim nəs lin 
yax şı ya dın da dır. Bu gün, ana-
dan ol ma sı nın 100 il li yi ni qeyd 
et di yi miz za man da əziz Kə rim 
müəl lim əs la unu dul mur, san-
ki bun dan ruh la na raq ye ni dən 
hə ya ta qa yı dır, xal qı na mi ras 
qoy du ğu ki tab la rın dan, çox say lı 
əsər lə rin dən boy la na raq bi zim lə 
bir gə ça lı şır.

Xəzər ZEYNALOV
sənətşünaslıq üzrə

fəlsəfə doktoru, dosent

Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”si dün ya 
poetik-fəl sə fi fik ri nin zir və sin də da ya nır. 
“Xəm sə”yə da xil olan beş poema-məs-
nə vi də bü tün za man la rın ən hu ma nist, 
ümum bə şə ri ideal la rı par laq bə dii ək si ni 
ta pıb. “Ni za mi Gən cə vi İli” qüd rət li söz us-
ta dı nın mi sil siz xə zi nə olan ədə bi ir si nin 
təb li ği, ey ni za man da təd qiq edil mə si və 
öy rə nil mə si üçün ye ni zə min dir. 

“Ni za mi sö zün dən in ci lər”də da hi şairin 
möh tə şəm beş li yin dən növ bə ti seç mə lə ri 
təq dim edi rik.

Heç oturub-durma pis dostla, çəkin,
Şəninə əskiklik gətirər sənin.

(“Xosrov və Şirin”)

Əzəldən dünyanın bir qaydası var:
Bal tutan barmağı arılar sancar.

(“Leyli və Məcnun”)

Ləl çox gec doğur, ömrü çox olur,
Lalə tez göyərir, tez də yox olur.

(“Yeddi gözəl”)

Kiçik düşmənə belə kinini bildir artıq,
Hər zaman əzilərsən
  əgər olmasan ayıq. 

 (“Sirlər xəzinəsi”)

Dünya görmüş adam, yaxşı, ya yaman,
Şikayət eyləməz öz iqbalından.

(“İsgəndərnamə” – “İqbalnamə”)

Zülmün ayininə birdən çək qələm,
Ki, xalqın qəlbindən silinsin ələm.

(“İsgəndərnamə” – “Şərəfnamə”)

Kiçik düşmənə belə
kinini bildir artıq...

Nizami sözündən incilər

Sənətə və sənətkara dəyər verən alim

“Aşıq Hüseynlə Reyhan xanım” dastanının 
yeni səhnə və ekran təqdimatı hazırlanır

Bu il Azər bay can saz-söz sə nə ti nin in ki şa fın da məx su si ye ri 
olan us tad aşıq Hü seyn Şəm kir li nin ana dan ol ma sı nın 210 il li yi 
ta mam olur. Das tan və aşıq ha va la rı nın ya ra dıl ma sın da bö yük 
xid mət lə ri olan sə nət ka rın yu bi le yi nin qeyd olun ma sı üçün 
Azər bay can Aşıq lar Bir li yin də (AAB) bir sı ra təd bir lər nə zər də 
tu tu lub. Bun lar dan bi ri də us ta dın adıy la bağ lı olan “Aşıq Hü-
seyn lə Rey han xa nım” das ta nı nın gənc aşıq la rın ifa sın da ye ni 
va riant da səh nə ləş di ri lə rək ic ti maiy yə tə təq di ma tı dır. 

Bu ba rə də mə lu mat ve rən AAB-nin ka ti bi, Əmək dar mə də-
niy yət iş çi si Mu sa Nə bioğ lu bil di rib ki, ar tıq il kin ha zır lıq iş lə ri-
nə baş la nıb. Das tan da kı poetik mətn lə rin xey li his sə si Hü seyn 
Şəm kir li nin bəs tə lə di yi “Hü sey ni”, “Dil qə mi”, “Sü ma yi”, “Şəm kir 
sa ra yı” və “Köh nə gö zəl lə mə” ha va la rı üs tün də səs lən di ri lə cək. 

Das tan okt yabr ayın da “Mə də niy yət” ka na lın da Əmək dar elm 
xa di mi, pro fes sor Mə hər rəm Qa sım lı nın apa rı cı lı ğı ilə efi  rə ge-
dən “Saz-söz ax şa mı” ve ri li şin də gənc aşıq lar Vü qar Şəm kir li 
və Ma şal lah Dün ya ma lı yev (aşıq la rı ba la ban da Ra mil Al lah ver-
di yev mü şa yiət edir) tə rə fi n dən təq dim olu na caq.

Kərim Kərimov – 100
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№70 (1847)
17 sentyabr 2021son səhifə İstanbulda Nuru paşanın 

məzarı ziyarət olunub
1918-ci il sent yab rın 15-də Ba kı nın er mə ni-daş nak və bol şe vik 
bir ləş mə lə ri nin iş ğa lın dan azad olun ma sı nın 103-cü il dö nü-
mü mü na si bə ti lə İs tan bu lun Ədir nə qa pı mə zar lı ğın da Qaf qaz 
İs lam Or du su nun ko man da nı Nu ru pa şa və onun la bir lik də 
dö yüş müş 27 əs gə rin dəfn edil di yi mə zar-abi də komp lek si 
zi ya rət olu nub.

İstanbulTürkiyə-AzərbaycanDərnəyinin(İSTAD)təşkilatçılığı
iləkeçiriləntədbiriniştirakçılarıNurupaşanınməzarüstüabidəsi
önünəgüldəstələridüzüblər.
MərasimdəçıxışedənİSTAD-ınsədriSəfərQaraqoyunluQaf-

qazİslamOrdusuvəNurupaşanınTürkiyə,Azərbaycanvəbü-
tünTürkdünyasıüçüntarixixidmətləriolduğunubildirib.Vurğu-
layıbki,1918-ciildəOsmanlıdövlətitərəfindənAzərbaycanXalq
Cümhuriyyətininköməyinəgöndərilən,Bakınınermənidaşnak-
bolşevikişğalındanazadolunmasındaböyükroloynayanNuru
paşanınvəəsgərlərinindaimdərinehtiramlaanılmasıikiqardaş
ölkəninvətəndaşlarınınonlaravəfaborcudur.
Bildirilibki,OsmanlıordusuBakınınazadolunmasıüçünke-

çirdiyihərbiəməliyyatlarda1130şəhidverib.1918-ciildəBakı-
nınazadedilməsinintariximizinənböyükzəfərlərindənbirioldu-
ğunudeyənSəfərQaraqoyunluqeydedibki,aradanuzunillər
keçməsinəbaxmayaraq,QafqazİslamOrdusununqardaşlıqkö-
məyiheçvaxtunudulmayacaqvəAzərbaycanxalqıtərəfindən
daimminnətdarlıqhissiiləxatırlanacaq.
Azərbaycanınmüstəqilliyiyolundacanındankeçənbütünsoy-

daşlarımızın daim rəhmətlə anıldığını bildirən S.Qaraqoyunlu
deyib:“ƏsrlərboyudavamedənTürkiyə-Azərbaycanhəmrəyliyi
Azərbaycanın44günlükVətənmüharibəsindədəözünügös-
tərdi.Keçmişdəvəbugünolduğukimi,bubirliktarixdurduqca
davamedəcək.YaşasınTürkiyə-Azərbaycanqardaşlığı!”.
Tədbirdəziyalılar,ictimaiyyətvəmedianümayəndələriiştirak

ediblər.
Mehparə SULTANOVA 

Ankara

İspaniya və Qətərlə turizm əlaqələrinin 
perspektivləri müzakirə edilib

İki tə rəf li mü na si bət lər, tu rizm əla qə lə ri nin in ki şaf pers pek tiv-
lə ri, qar şı lıq lı təc rü bə mü ba di lə si mə sə lə lə ri sent yab rın 14-də 
Döv lət Tu rizm Agent li yi nin səd ri Fuad Na ğı yev və İs pa ni ya nın 
Azər bay can da kı mü vəq qə ti iş lər və ki li Pat ri sia Ser ra no San çez 
ara sın da gö rüş də mü za ki rə edi lib.

Agentliksədriİspaniyadakeçirilənbeynəlxalqturizmsərgiləri-
nintəbliğatistiqamətindəfaydalıplatformalarrolunuoynadığını
bildirərəkölkəmizinbusərgilərdəiştirakındandanışıb.O,həm-
çininyaxıngələcəkdəyeniturizmdestinasiyasıkimitəqdimolu-
nacaqAzərbaycanınişğaldanazadolunmuşərazilərindəturizm
infrastrukturunun formalaşdırılması işləri, eləcədəplanlaşdırı-
lanlayihələrhaqdaispaniyalıdiplomatıməlumatlandırıb.
XanımPatrisiaSerranoSançezikitərəfiəlaqələrvəqarşılıq-

lı turist səfərlərinin mühümlüyünü vurğulayıb, postpandemiya
dövründəqarşılıqlıturistsəfərlərininartacağındanəminliyiniifa-
dəedib.

***
DövlətTurizmAgentliyininsədriFuadNağıyevinQətərin“Ka-

tara” Mədəniyyət Şəhərciyi Fondunun baş direktoru Xalid bin
İbrahiməl-Süleyti iləgörüşündədəqarşılıqlı turistmübadiləsi,
eləcə də mədəni irsin idarəedilməsi üzrə təcrübə mübadiləsi
məsələləridiqqətəalınıb.
Agentliyintabeliyindəkiqoruqlarınfəaliyyəti,irsnümunələrinin

konservasiyasıüzrəlayihələrvəplanlar,Lahıc,Basqal,Şəkiki-
miqoruqlardamaddimədəniyyətvəsənətkarlıqnümunələrinin
əsaskomponentolmasıhaqqındaqonağaməlumatverilib.
Xalidbinİbrahiməl-Süleyti“Katara”mədəniyyətşəhərciyinin

ölkəsininənçoxturistcəlbedənməkanıolduğunu,birçoxbey-
nəlxalq,regionalvəyerlisəviyyədəfestivalvəsərgilərəevsa-
hibliyietdiyinibildirib.O,şəhərcikdəAzərbaycanahəsrolunan
tədbirlərin təşkilinədəstəkgöstərilməsinəhər zamanhazırol-
duqlarınıqeydedib.
Qeydedəkki,İspaniyavəQətərepidemiolojivəziyyətləəlaqə-

darAzərbaycanasəfərməhdudiyyətləriningötürüldüyü42ölkə
arasındayeralır.
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MƏDƏNİYYƏT

Mə lum ol du ğu ki mi, 
Öz bə kis ta nın qə dim 
Xi və şə hə ri 2020-ci 
il də TÜRK SOY-un 

ənə nə vi la yi hə si üz rə “Türk 
Dün ya sı nın Mə də niy yət 
Pay tax tı” elan edil miş di. 
La kin ötən ilin əv və lin dən 
baş la nan pan de mi ya bu-
nun la bağ lı nə zər də tu tu lan 
təd bir lə ri ke çir mə yə im-
kan ver mə miş di. Bu üz dən 
TÜRK SOY tə rə fin dən 2021-ci 
il üçün pay taxt şə hər də se-
çil mə miş di.

Nəhayət, bir il aradan sonra
Xivə şəhərində “Türk Dünyası-
nınMədəniyyətPaytaxtı”şöləni
gerçəkləşdi.Mərasimhəmçinin
Özbəkistandakeçirilən“Mədəni
İrsHəftəsi”iləbirvaxtatəsadüf
etdi. Həftə çərçivəsində Xivə
şəhərində UNESCO-nun iştira-
kıiləbeynəlxalqmədəniyyətfo-
rumu(14–15sentyabr)datəşkil
olunub.
Sentyabrın 14-də Xivənin

İçanqala tarixi qoruğunda şə-
hərin “Türk Dünyasının Mədə-
niyyət Paytaxtı” elan edilməsi
münasibətilə açılış mərasimi
keçirilib.MərasimdəTÜRKSOY
Baş katibinin müavini Bilal Ça-
kıcı, UNESCO Baş katibinin
müavini Gabriella Ramos, Öz-
bəkistan Baş nazirininmüavini,
turizmvə idmannaziriAzizAb-
duhakimov,TÜRKSOY-unüzvü
olanölkələrinmədəniyyətnazir-
ləri, Beynəlxalq Türk Akademi-
yasının prezidenti DarxanKıdı-
ralı,XaricdəYaşayanTürklərvə
ƏqrəbaToplumlarBaşqanlığının
(YTB) sədr müavini Sait Yusuf
və digər təşkilatların nümayən-
dələri,Özbəkistanınmədəniyyət
xadimləri,Türkdünyasındansə-
nətçiləriştirakediblər.
Təntənəli mərasim və kon-

sertdən əvvəl TÜRKSOY-un
“Türk Dünyasının Mədəniyyət
Paytaxt”ı layihəsini, bu ada la-
yiq görülmüş şəhərlərin tarixi-
mədəni irsini, gözəl görüntülə-
riniəksetdirənfotosərgiaçılıb.

Açılış mərasimində çıxış
edən Aziz Abduhakimov qo-
naqları salamlayıb, Xivənin
“Türk Dünyasının Mədəniyyət
Paytaxtı”elanolunmasınagö-
rə TÜRKSOY-a minnətdarlıq
edib. Özbəkistan Baş naziri-
nin müavini bundan sonra da
təşkilat çərçivəsində əlaqələ-
rin inkişafı istiqamətində da-
ha böyük layihələrin həyata
keçirilməsinə əmin olduğunu
bildirib.Diqqətəçatdırıbki,bu
mühüm tədbirdə təkcə türkdil-
liölkələrdəndeyil,ümumilikdə
dünyanın 60-dan çox ölkəsin-
dən300-dənartıqnümayəndə
iştirakedir.
TÜRKSOY Baş katibinin

müavini Bilal Çakıcı təşkilatın
ənənəhalınıalanlayihələrisı-
rasında“TürkDünyasınınMə-
dəniyyət Paytaxtı” layihəsinin
xüsusiəhəmiyyətiniqeydedib:
“BulayihəTürkdünyasındabir
coşqu, canlanma yaradır. Hər
il Türk dünyasının bir qədim
şəhərinin mədəniyyət paytax-
tı elan olunması xalqlarımız
arasında qardaşlıq əlaqələri-
nin daha da möhkəmlənmə-
sinə, mədəniyyət və sənət

adamlarınındahadayaxından
əməkdaşlıq etməsinə zəmin
yaradır.Bugüntarixi,memar-
lığı,mədəniyyətivəəcdadları-
mızın irsini qoruyub saxlayan

muzey şəhərimiz 2020-ci il
“Türk Dünyasının Mədəniyyət
Paytaxtı”XivədədəTürkdün-
yasını bir araya gətirməkdən
məmnunuq”.BilalÇakıcıçıxı-
şızamanıTÜRKSOY-undigər
layihələrindəndəbəhsedibvə
onların qədim, müasir ümum-
türkmədəniyyətinintəbliğatın-
darolunuvurğulayıb.

UNESCO-nun Baş direktoru-
nun müavini Qabriella Ramos
tarixi Xivə şəhərinə səfəridən
məmnunluğunu ifadə edib və
Xivənin bəşəriyyətin önəmli şə-
hərlərindənbiriolduğunubildirib.
Qeyd edib ki, pandemiya şə-
raitindəbuqədərölkənümayən-
dələrinibirarayayığmaq,sözün
əslmənasında,böyükhadisədir.
Çıxışlardan sonra səhnəyə

çıxan sənətçilər Özbəkistan,
Azərbaycan, Qazaxıstan, Qır-
ğızıstan, Türkiyə, Türkmənistan
və başqa türk coğrafiyası xalq-
larınınrəngarəngmusiqivərəqs
nümunələrinitəqdimediblər.
TədbirçərçivəsindəÖzbəkis-

tanınmilli geyimmədəniyyətini
əks etdirənmoda nümayişi də
keçirilib.

Xatırladaq ki, TÜRKSOY-un
“Türk Dünyasının Mədəniyyət
Paytaxtı” layihəsi 2012-ci ildən
həyata keçirilir.Ötən illərdə bu
adıAstana (Qazaxıstan),Əski-
şəhər(Türkiyə),Kazan(Tatarıs-
tan),Marı(Türkmənistan),Şəki
(Azərbaycan), Türküstan (Qa-
zaxıstan),KastamonuTürkiyə),
Oş(Qırğızıstan)daşıyıb.

Mədəni irs – 
yeni renessansın bünövrəsi

Milli Xalça Muzeyinin direktoru 
Özbəkistanda beynəlxalq konqresdə çıxış edib

Daş kənd şə hə rin də “Öz bə-
kis ta nın mə də ni ir si – ye ni 
re nes san sın bü növ rə si” 
ad lı V Bey nəl xalq Konq res 

ke çi ri lib.  Öz bə kis tan da ke çi ri-
lən “Mə də ni İrs Həf tə si” (13–20 
sent yabr) çər çi və sin də təş kil 
olu nan təd bi rə 46 öl kə dən nü-
ma yən də lər qa tı lıb.

Konqresdə Azərbaycan Milli
Xalça Muzeyinin direktoru, İCOM
AzərbaycanMilliKomitəsininsədri
ŞirinMəlikovadaiştirakedib.
Şirin Məlikova beynəlxalq təd-

birdə “Azərbaycanmədəni irsinin qorun-
ması və populyarlaşdırılmasında Milli
XalçaMuzeyinin təcrübəsi”mövzusunda
təqdimatla çıxış edib. O, muzeyin kol-
leksiyaları, onların zənginləşdirilməsi is-
tiqamətində görülən işlər,  o cümlədən
Ənənəvi texnologiya şöbəsinin fəaliyyəti
barədəətrafıməlumatverib.Şöbəninişi-
nin əsas istiqamətlərinin qədim, unudul-
muş xalçatoxuma, tikmə texnikalarının
dirçəldilməsi, muzey kolleksiyalarındakı
xalçavətikmələrinreplikalarınınhazırlan-
ması,müəllifeskizləriəsasındaxalçaların
yaradılması, rəssamlarla, tələbələrlə bir-
gəiş,fizikiməhdudiyyətliinsanlardadaxil
olmaqla böyüklər və uşaqlar üçün xalça
toxuculuğununtədrisivəs.olduğudiqqə-
təçatdırılıb.Direktorburadareallaşdırılan

layihələr,keçirilənustaddərslərihaqqın-
dadadanışıb.
Konqresdəmüxtəlifölkələrdənmütəxəs-

sislərin100-dənartıqməruzəsidinlənilib.
Tədbir çərçivəsində “Özbəkistanın mə-

dəniirsidünyakolleksiyalarında”silsiləsin-
dən 50 unikal illüstrasiyalı kitab-albomun
təqdimatıkeçirilib.
AzərbaycanMilliXalçaMuzeyinindirek-

torunakonqresin işindəfəal iştirakınagö-
rəözbəkincəsənətininşahəsərlərinəhəsr
olunmuş kitab-albomlar hədiyyə edilib və
müvafiqsertifikattəqdimolunub.Həmçinin
“Özbəkistanınmədəni irsidünyakolleksi-
yalarında” layihəsi çərçivəsindəAzərbay-
canda qorunub saxlanılan özbəkmədəni
irsinin öyrənilməsi və buna dair kitabın
nəşriiləbağlıtəklifirəlisürülüb.

“Xivə-2020 – Türk Dünyasının 
Mədəniyyət Paytaxtı”

Pandemiyanın bir il gecikdirdiyi mədəniyyət şöləni gerçəkləşdi

Pekində Asiyanın ən böyük 
kitab sərgisi açılıb

Çin pay tax tın da 
ənə nə vi bey nəl xalq 
ki tab sər gi si və ki tab 
fes ti va lı işə baş la yıb.

Sərgi və festivalda 105
ölkətəmsilolunur.Bəziiş-
tirakçılarpandemiyasəbə-
bindənAsiyanınənböyük
kitab sərgisində onlayn
formadaiştirakedirlər.

Ümumilikdə300mindənçoxnəşrinnümayişolunduğutədbir-
dəənsontexnologiyalar,ocümlədən5Gvəvirtualreallıqtex-
nologiyasıgeniştətbiqolunur.Sentyabrın18-dəkdavamedəcək
sərgivəfestivalçərçivəsindəxeylimədənitədbirtəşkilolunacaq.
1986-cıildənkeçirilənPekinBeynəlxalqKitabSərgisinintəş-

kilatçılarıÇininDövlətYayımvəNəşriyyatAdministrasiyası,Elm
vəTexnologiyalarNazirliyi, PekinBələdiyyəsi,ÇinNaşirlər və
Yazıçılarassosiasiyalarıdır.

Dünya şöhrətli gitaraçının 
yaşadığı ev hərraca çıxarılır

Əf sa nə vi “The 
Beat les” qru pu-
nun so lo gi ta ra çı sı 
Corc Har ri so nun 

uşaq lıq çağ la rın da Li ver-
pul şə hə ri ya xın lı ğın da 
ya şa dı ğı evi hər ra ca 
qo yu la caq.

“OmegaAuctions”hərrac
evininkataloqundayeralan
məlumatagörə,Uptonküçəsi24ünvanındayerləşənəmlakıntəx-
minidəyəri160-200minfunt-sterlinqarasındadır.
Harrisonlarailəsibuevə1950-ciildə,Corcunaltıyaşıolandakö-

çüb.Gələcəkgitaraçıburada1962-ciiləqədəryaşayıbvəqrupun
“Please, pleaseme” albomu çıxandanbir il sonra yaşayış yerini
dəyişib.
Qeydedəkki,“TheBeatlesCollection”adlıonlaynhərracsent-

yabrın28-dəkeçiriləcək.
CAVİD

“BBC World News”da ölkəmiz 
haqqında videomaterial

“BBC World News” te le vi zi ya ka na lı Azər-
bay can haq qın da vi deoma te rial ha zır la-
yıb. Vi deoma te rial da Azər bay ca nın müa-
sir və ta ri xi me mar lıq abi də lə ri, fü sun kar 
tə biəti, nəq liy yat və tex no lo ji im kan la rı, 
öl kə də ki in ki şaf ək si ni ta pıb. Ma te rial da 
Şu şa şə hə ri ilə bağ lı kadr lar da yer alır.

Videomaterial telekanalın “Hardtalk”,
“BBCBusinessReport”, “İmpact” vədigər
proqramlarındayayımlanır.
Bununla yanaşı, bbc.com saytında da

Azərbaycanın arxitekturasına, mədəniyyə-
tinəvənəqliyyatinfrastrukturunadairməlu-
matlardanibarətxüsusibölmələroxuculara
təqdimedilir.
BBC-nintəqdimetdiyimateriallarölkəmi-

zintarixi,milli-mədəniirsi,habeləmüasirliyi
vədinamik inkişafı iləbağlı beynəlxalq ic-
timaiyyətin məlumatlandırılması, turistlərin
və investorlarınölkəyəcəlbedilməsibaxı-
mındanəhəmiyyətkəsbedir.
Qeyd edək ki, bütün dünyada yayımla-

nan “BBCWorld News” telekanalının 450
milyonizləyicisivar.
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