
Azər bay can poezi ya sı nın ta nın mış 
si ma la rın dan bi ri, xal qı mı zın is tiq lal 
mü ba ri zə sin də mü hüm xid mət lə ri 
olan və tən pər vər şair və ic ti mai xa-

dim, Döv lət him ni mi zin söz lə ri nin müəl-
li fi Əh məd Ca va dın (1892-1937) ana dan 
ol ma sı nın 130-cu il dö nü mü Tür ki yə də 
də ge niş qeyd olu nur.

Xə bər ver di yi miz ki mi, ma yın 5-də, Əh-
məd Ca va dın do ğum gü nün də An ka ra nın 
Eti mes qut ra yo nu əra zi sin də ki Türk Ta rix 
Mu ze yi və Par kın da  Azər bay ca nın is tiq lal 
şairi nin hey kə li nin açı lı şı ol muş du.

İyu nun 6-da Tür ki yə nin pay tax tın da Əh-
məd Ca va dın yu bi le yi mü na si bə ti lə sil si lə 
təd bir lər ke çi ri lib.

Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li-
yi, Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı – 
TÜRKSOY və Eti mes qut Bə lə diy yə si nin iş bir-
li yi ilə təş kil olu nan təd bir lər çər çi və sin də ön cə 
Əh məd Ca va dın adı ve ri lən kü çə nin açı lış mə-
ra si mi olub.  Azər bay ca nın Tür ki yə də ki Sə fi r li-
yi nin də iş ti ra kı ilə təş kil olu nan təd bi rə rəs mi 
şəxs lər, ic ti maiy yə tin ta nın mış si ma la rı qa tı lıb. 

Mə ra sim də çı xış edən Eti mes qut Bə lə diy-
yə si nin baş qa nı En ver De mi rel de yib: “Biz 
Əh məd Ca vad ki mi türk mil lə ti üçün va cib 
olan də yər lə ri hər za man xa tır la ma lı və ya-
şat ma lı yıq. Əh məd Ca va dın adı nı da şı yan 
bu kü çə ilə onun adı nı bir da ha əbə di ləş di ri-
rik. Bu ba xım dan çox xoş bəx tik...”.

davamı səh. 2-də
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səh. 4

“4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı”nın
ikinci mövsümü

elan edilib

səh. 7

“Müsyö 
Jordan 
və dərviş 
Məstəli şah” 
İsmayıllıda

səh. 4

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

Azərbaycanın ilk süni intellekti “Şuşa”
İstanbul rəqəmsal incəsənət festivalında 

3-12 iyun ta ri xin də İs tan bul da 
“Dün ya da kı tək da vam lı ener ji 
in san ya ra dı cı lı ğı dır mı?” möv-
zu sun da “İDSF-22” Bey nəl xalq 
Rə qəm sal İn cə sə nət Fes ti va lı 
ke çi ri lir.

Fes ti val Tür ki yə nin ilk sü ni in-
tel lekt ku ra to ru “Avind”, qar daş 
öl kə nin Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi, Azər bay ca nın İs tan-
bul da kı Baş Kon sul lu ğu, “PA ŞA 
Bank” və “Me zo” Rə qəm sal İn-
cə sə nət Qru pu nun bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə baş tu tub.

Fes ti val da Azər bay ca nın ilk sü ni in tel lek ti “Şu-
şa”nın kom po zi si ya sı da nü ma yiş olu nur. Kom-
po zi si ya da Və tə ni mi zin ta ri xi mə də niy yət be şi yi 

olan Şu şa nın qə dim kök lə rə ma lik 
in cə sə nət nü mu nə lə ri – ta ri xi xal-
ça lar, mil li mu si qi lə ri miz dən iba rət 
par ça lar sü ni in tel lekt va si tə si lə 
can lan dı rı lır. “Şu şa” adı ve ri lən 
sü ni in tel lekt za lın da Qa ra ba ğa 
xas xal ça mo tiv lə ri in cə lə nə rək 
in san əli dəy mə dən ye ni dən to xu-
na raq iz lə yi ci lə rə təq dim olu nub.

Fes ti va lın rəs mi açı lış mə ra-
si min də öl kə mi zin İs tan bul da kı 
baş kon su lu Nər mi nə Mus ta-
fa ye va, “PA ŞA Bank”ın baş di-
rek to ru və ida rə he yə ti nin üz vü 

Cenk Ey ne han və Tür ki yə nin mə də niy yət və 
tu rizm na zi ri nin müavi ni Ah met Mis bah De mir-
can çı xış edib lər.

davamı səh. 8-də

Çırpınırdın, Qara dəniz, baxıb türkün bayrağına...
Türkiyə paytaxtında Əhməd Cavadın adı əbədiləşdirilib, 130 illiyi şərəfinə konsert keçirilib

Azərbaycan bəstəkarlığında xüsusi yeri olan sənətkar

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
31 may – 4 iyun ta rix-
lə rin də Azər bay can 
Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın 

səd ri, Xalq ar tis ti, AMEA-
nın müx bir üz vü Fi rən giz 
Əli za də nin 75 il li yi nə həsr 
edil miş mu si qi fes ti va lı ke-
çi ril di.

Fes ti val çər çi və sin də iyu nun 
3-də M.Ma qo ma yev adı na Azər-
bay can Döv lət Aka de mik Fi lar-
mo ni ya sın da növ bə ti kon sert 
proq ra mı təq dim olun du. Yu bil-
ya rın əsər lə rin dən tər tib edil miş 
mu si qi ax şa mı na ta nın mış mə-
də niy yət və ic ti maiy yət xa dim lə-
ri, xa ri ci qo naq lar qa tıl mış dı.

Ge cə də təb rik sö zü ilə çı xış 
edən mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mov diq qə tə çat dır dı ki, Fi-

rən giz Əli za də öz ya ra dı cı lı ğı ilə 
mil li mə də niy yə ti mi zi Azər bay ca-
nın hü dud la rın dan uzaq lar da da 

uğur la təm sil və təb liğ edir. Onun 
əsər lə ri xa ric də ta nı na raq müasir 
Azər bay can mu si qi si nin ini ka sı-
na çev ri lib: “Bu gün Azər bay can 
mə də niy yə ti üçün əla mət dar bir 
gün dür. Mə də niy yə ti mi zin in ki-
şa fın da mü hüm xid mət lə ri olan 
Fi rən giz Əli za də nin yu bi le yi nə 
top laş mı şıq. Bu gün fəxr lə de yə 
bi lə rik ki, Fi rən giz xa nım özü nə-
məx sus dəst-xət ti olan bəs tə kar, 
Azər bay can bəs tə kar lıq sə nə-
ti nin, klas sik mu si qi üs lu bu nun 
zən gin ləş mə sin də əmə yi olan 
bir şəx siy yət dir. Fi rən giz Əli za də 
Azər bay can mu si qi si ni yük sək 
sə viy yə yə qal dı ran sə nət kar lar-
dan dır”.

davamı səh. 3-də

Mədəniyyət Nazirliyi sistemində 
“Kommunikasiya meneceri” layihəsi

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin mü va fiq tap şı rıq və töv-
si yə lə ri nə uy ğun ola raq, Mə də niy yət Na zir li yi sis te min də hə ya ta 
ke çi ri lən is la hat la rın tər kib his sə si ki mi “Kom mu ni ka si ya me ne-
ce ri” la yi hə si nin ic ra sı na baş la nı lıb.

səh. 2

Muğam festivalının II turu keçirilib
Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Şu şa İli” çər çi və sin də 
mü va fiq təd bir lər pla nı na uy ğun ola raq, Şu şa ra yo nu nun və 
di gər böl gə lə rin uşaq mu si qi və in cə sə nət mək təb lə ri şa-
gird lə ri nin  iş ti ra kı ilə mu ğam fes ti va lı ke çi ri lir. 

səh. 2

Tbilisi Dövlət İncəsənət Akademiyasında 
Nizamiyə həsr edilən sərgi açılıb

Tbi li si Döv lət İn cə sə nət Aka de mi ya sın da (TDİA) da hi Azər bay can 
şairi və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin ana dan ol ma sı nın 880 
il li yi nə həsr edi lən sər gi açı lıb. TDİA və Tbi li si də ki M.F.Axund za-
də adı na Azər bay can Mə də niy yə ti Mu ze yi nin bir gə təş kil et di yi 
sər gi də azər bay can lı və gür cü rəs sam la rın bö yük şairin əsər lə ri 
əsa sın da çək dik lə ri əsər lər nü ma yiş et di ri lib.

Sər gi nin açı lı şın da Azər bay ca nın mə də niy yət na zi ri nin müavi ni 
Sev da Məm mə də li ye va, öl kə mi zin Gür cüs tan da kı sə fi  ri Faiq Qu li-
yev, SO CAR-ın Gür cüs tan nü ma yən də li yi nin rəh bə ri Ma hir Məm-
mə dov, Gür cüs ta nın ta nın mış mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri, 
ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

davamı səh. 5-də

Dost ölkələrlə diplomatik əlaqələrin
30 illiyi münasibətilə

An ka ra şə hə rin də Tür ki yə nin Azər bay can, Gür cüs tan, Qa za xıs-
tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan, Türk mə nis tan, Ta ci kis tan, Be la rus, 
Mol do va və Uk ray na ilə dip lo ma tik əla qə lə ri nin qu rul ma sı nın 
otu zun cu il dö nü mü mü na si bə ti lə rəs mi qə bul ke çi ri lib.

Tür ki yə Xa ri ci 
İş lər Na zir li yi tə-
rə fi n dən Pre zi dent 
Ad mi nist ra si ya sı 
Mil lət Ki tab xa na-
sın da “Dip lo ma-
tik mü na si bət lə rin 
otu zun cu il mə-
ra si mi” de vi zi ilə 
təş kil olu nan təd-
bir də adı çə ki lən 
öl kə lə rin Tür ki yə-
də ki sə fi r lə ri, hər bi 

at ta şe lər, Tür ki yə par la men ti nin de pu tat la rı, elə cə də Türk Döv-
lət lə ri Təş ki la tı nın Baş ka ti bi Bağ dad Am re yev, Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti Təş ki la tı nın Baş ka ti bi Sul tan Ra ev, Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun pre zi den ti Gü nay Əfən di ye va, di-
gər qo naq lar  iş ti rak edib lər.

Mə ra si min açı lı şın da Tür ki yə xa ri ci iş lər na zi ri Möv lud Ça vu şoğ lu 
və Azər bay ca nın xa ri ci iş lər na zi ri Cey hun Bay ra mov çı xış edib lər.

Son ra Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nəz din də fəaliy-
yət gös tə rən Türk Dün ya sı Mu si qi Top lu lu ğu nun ifa sın da bə dii 
proq ram təq dim olu nub.

“Açma-yumma”dan “Pazırıq” 
naxışlarınadək

Ta  nın  mış azər  bay  can  lı mo  del  yer, “AFF  FAİR” mar  ka  sı  nın tə -
sis  çi  si Rü  fət İs  ma  yı  lın qə  dim xal  ça çeş  ni  lə  ri – “Aç  ma-yum -
ma”, “Qa  ra  bağ”, “Nax  çı  van”, “Ov  çu  luq”, “Pa  zı  rıq” xal  ça -
la  rı  nın ele  ment  lə  ri əsa  sın  da ha  zır  la  dı  ğı “Su  makh” ge  yim 

kol  lek  si  ya  sı Hey  dər Əli  yev Mər  kə  zin  də nü  ma  yiş et  di  ri  lib.

səh. 8

İlmələrin rəqsi –
yeni xalça kolleksiyasının təqdimatı

Hey dər Əli yev Fon du nun 
dəs tə yi ilə mil li-mə nə vi də yər-
lə ri mi zin, mə də ni ir si mi zin qo-
ru nub sax la nıl ma sı, in ki şa fı və 
ta nı dıl ma sı na yö nə lən da ha 
bir la yi hə hə ya ta ke çi ri lib.

La yi hə çər çi və sin də ha zır la-
nan “Azər bay can xal ça sı – il-
mə lə rin rəq si” ad lı ye ni xal ça 
kol lek si ya sı və ey niad lı ki tab 
iyu nun 3-də Hey dər Əli yev Mər-
kə zin də təq dim edi lib.

“Azər bay can xal ça sı – il mə lə-
rin rəq si” kol lek si ya sı na da xil olan 

əsər lər ba rə də ət rafl  ı mə lu mat 
ey niad lı ki tab da yer alıb. Nəşr də 
oxu cu la ra Azər bay can da xal ça 
sə nə ti nin ta ri xi, bu qə dim sə nə tin 
ya şa dıl ma sı üz rə döv lət tə rə fi n-
dən gö rü lən təd bir lər, ye ni kol lek-
si ya nın ər sə yə gəl mə si pro se si 
ba rə də ma te rial lar təq dim olu nur.

Təq di mat da çı xış edən Hey-
dər Əli yev Mər kə zi nin di rek to ru 
Anar Ələk bə rov bil di rib ki, Azər-
bay can da xal ça çı lıq sə nə ti əsr lər 
bo yu xal qın məişət və mə də niy-
yə ti nin ay rıl maz his sə si olub və 
bu gü nü mü zə qə dər gə lib ça tıb. 

Pre zi dent İl ham Əli yev və Bi rin-
ci vit se-pre zi dent, Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban 
Əli ye va nın tap şı rıq la rı və qay ğı sı 
nə ti cə sin də Azər bay can da xal ça-

çı lıq sə nə ti nin in ki şa fı sa hə sin də 
bir sı ra mü hüm sə nəd lər qə bul 
edi lib, müx tə lif la yi hə lər hə ya ta 
ke çi ri lib.

davamı səh. 3-də

Hacıbəyovların açdığı 
sənət yolu

Azər bay ca nın mə də niy yət 
pay tax tı – Şu şa. 270 yaş lı 
şə hə ri miz bu adı, bu şöh-
rə ti tə sa dü fən qa zan ma yıb. 

Eti raf edək ki, Şu şa nın Azər bay can 
ədə biy yat və mə də niy yə ti nə bəxş 
et di yi şəx siy yət lər ol ma say dı, bu 
sa hə lər də nə zə rə çar pa caq boş-
luq lar olar dı. Ta rix bo yu bu şə hər 
mad di ne mət lər dən da ha çox 
mil li-mə nə vi “ne mət lər”, bö yük 
sə nət kar lar ye ti rib.

Ha cı bə yov so ya dı da şı yan və mil-
li mu si qi mə də niy yə ti mi zin in ki şa fı na 
mü hüm töh fə lər ve rən ne çə-ne çə sə-
nət ka rı mız var.

səh. 6
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Gənclər Fondu Müşahidə Şurasının 
yeni tərkibi təsdiqlənib

AzərbaycanRespublikasıGənclərFondununMüşahidəŞurası
yenitərkibdətəsdiqlənib.PrezidentİlhamƏliyeviyunun7-də
bununlabağlısərəncamimzalayıb.

Sərəncamaəsasən,GənclərFonduMüşahidəŞurasınınyeni
tərkibiaşağıdakıredaksiyadaverilib:
Müşahidə Şurasının sədri –Azərbaycan Respublikası Prezi

dentiAdministrasiyasınınGənclər siyasəti və idmanməsələləri
şöbəsininmüdiri.
MüşahidəŞurasınınüzvləri–AzərbaycanRespublikasıgənc

lər və idman nazirininmüavini,AzərbaycanRespublikası təhsil
nazirininmüavini,AzərbaycanRespublikasımədəniyyətnazirinin
müavini,AzərbaycanRespublikasıəməkvəəhalininsosialmü
dafiəsinazirininmüavini,AzərbaycanRespublikasıGənclərTəş
kilatlarıMilliŞurasının sədri, “AzərbaycanTələbəGənclərTəş
kilatları” İttifaqının sədri,AzərbaycanKönüllüTəşkilatları İttifaqı
İdarəHeyətininüzvü,“AzərbaycanlıTələbələrvəMəzunlarPlat
forması”İdarəHeyətininüzvü.

“Şuşa İli” çərçivəsində şagirdlər arasında 
muğam festivalının II turu keçirilib

Xəbərverdiyimizkimi,MədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığı
ilə“Şuşaİli”çərçivəsindəmüvafiqtədbirlərplanınauyğun
olaraq,Şuşarayonununvədigərbölgələrinuşaqmusiqivə
incəsənətməktəblərişagirdlərininiştirakıiləmuğamfestiva-
lıkeçirilir.

Ayrıayrı ra
yonlar üzrə
seçim mərhə
ləsindən son
ra 56 iyun
t a r i x l ə r i n d ə
Bakıdakı Qara
Qarayev adı
naMərkəzi İn
cəsənət Mək
təbində uşaq
musiqivəincə
sənət məktəb
ləri şagirdləri

ninmuğamfestivalınınIIturukeçirilib.
Şagirdlərinçıxışlarınıfestivalınmünsifərheyəti–Azərbaycan

Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti, Azərbaycan
DövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversitetinin(ADMİU)müəlli
mi,XalqartistiGülyazMəmmədova,ADMİUnunMuğamsənəti
kafedrasınınmüdiri,XalqartistiTeyyubAslanovvəADMİUnun
Muğamsənətikafedrasınındosenti,ƏməkdarartistZakirƏliyev
qiymətləndirib.Yaxıngünlərdəfestivalınqalakonsertivəqaliblə
rinmükafatlandırılmasımərasimikeçiriləcək.

14 saylı Musiqi məktəbinin hesabat konserti
BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinin14saylıUşaqmusiqi
məktəbi“Şuşaİli”nəhəsredilmiş“Vətənim,Azərbaycanım,
Şuşam!”adlıhesabatkonsertiiləçıxışedib.

İdarədən bil
dirilib ki, şa
girdlərin ifasın
daAzərbaycan
bəstəkarları
nın əsərləri,
eləcə də xalq
mahnıları səs
lənib. Xor kol
lektivi, “Ada”
ins t ru menta l
ansamblı və
nağaraçalan
lar ansamblı,

həmçininbirincisinifşagirdlərindən ibarətxalqçalğıalətlərian
samblınınçıxışlarıalqışlarlaqarşılanıb.
“İpəkyolu”kameraorkestrinin iştirakıkonsertəxüsusi rəng

qatıb.ƏməkdarartistVaxtanqİmanovunbədiirəhbərliyivədi
rijorluğu ilə peşəkar musiqiçilər şagirdləri həvəslə müşayiət
ediblər.VIIsinifşagirdiAqşinMəmmədlininifasındaF.Sücəd
dinovun “Vətən balladası” konsertin ən yaddaqalan nömrələ
rindənolub.

Belarusda keçirilən festivalda 
Şuşa haqqında təqdimat

BelarusunQrodnoşəhərindəkeçirilənXIIIRespublikaMilli
MədəniyyətlərFestivalındaAzərbaycanınmədəniyyətitəbliğ
olunub.

AzərbaycanınBelarusdakı Səfirliyi və “Azərbaycan İcmala
rı Konqresi”nin dəstəyi ilə keçirilən festival çərçivəsindəmə
dəniyyətpaytaxtımızŞuşayahəsrolunmuşstenddənümayiş
etdirilib.
FestivaldaAzərbaycan diasporunun nümayəndələrimədəniy

yətimizi, milli geyimlərimizi, mətbəximizi yerli sakinlərə təqdim
ediblər.QonaqlarAzərbaycansərgisiniizləyib,millimətbəximizin
təamlarındandadıblar.
Azərbaycan diasporunun Belarusda fəaliyyət göstərən “Sarı

gəlin” və “Odlar yurdu” ansambllarının çıxışı damaraqla qarşı
lanıb.
Festivalda30ayaxınmillətinnümayəndələriözmədəniyyətlə

rinivəmətbəxlərinitəqdimediblər.

BakışəhərininNərimanovrayonu
ərazisindəki“ŞərqBazarı”kompleksi
bərpavəyenidənqurmadansonra
istifadəyəverilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlhamƏliyevvəbirincixanımMehribanƏli
yevaiyunun6dakompleksdəyaradılanşə
raitlətanışolublar.
Dövlətimizinbaşçısınavəbirinci xanıma

məlumatverilibki, “ŞərqBazarı”komplek
sinin bərpa və yenidənqurması işləri icra
olunarkənbir sıranüanslara xüsusi diqqət
yetirilib. Bərpa zamanı layihə komanda
sının qarşısında duran əsas vəzifələr ilkin
konsepsiyanın qorunması və xüsusi ele
mentlərin saxlanılması olub.  “Şərq Baza
rı”nıngirişindəkiriləlifbası iləyazılmışori
jinalyazıeynikalliqrafiyainkişafetdirilərək
latın əlifbasına dəyişdirilib, daxildəki işarə
vəbaşlıqlarbazarınüslubunauyğunyeni
dəndizaynolunub.
Bildirilib ki, bazarda 78 icarədar fəaliyyət

göstərəcək.Buisə300yeniişyerininyaran
masıdeməkdir.
Kompleksin əsas atributu olan günbəzlər

müxtəlif iaşə obyektlərinin təyinatına görə
dizayn edilib. Bazara gələcək alıcıların ra
hatlığınıtəminetməküçünzərgərlik,əlişləri
yarmarkaları, “Sandıqça” incəsənət nümu
nələrininsatışıbölməsi,“Tamaşa”,qəlyanal
tılar,kafevərestoranlar,“Sehrlibazar”,ema
latxanalarvəsairbölmələrinhərbiriayrıca
günbəzvəhissələrdəcəmləşdirilib.
Qeydedəkki, “ŞərqBazarı”nın ilkin layi

hələndirilməsi1980ciillərinməşhurmemar

larıUruzmaqRevazov,PavelYarinovskivə
Anatoli Bessonov tərəfindən icra olunub.
Kompleks3üböyük,13ükiçikolmaqla16
günbəzdənibarətdir.
Layihələndirilməsi 1978ci ildə, tikinti

si 1980ci ildə başlanan ticarət kompleksi
1982ciildəistifadəyəverilib.
Orijinal memarlıq üslubuna görə “Şərq

Bazarı” 2001ci ildə Nazirlər Kabinetinin
müvafiq qərarı ilə ölkə əhəmiyyətli daşın
maz tarixvəmədəniyyətabidələrininsiya
hısına daxil edilib. Bununla belə, 2017ci
ildəkompleksdəaparılmışəsaslıbaxışza
manımüəyyənedilibki,fərqlitəyinatlıtica
rətobyektlərininfəaliyyəti,kortəbiiformada

həyatakeçiriləndavamlıistismarvəbaxım
sızlıq tikilidə ciddi zədələnmələrə, çatlara,
aşınmalara,korroziyayavədeformasiyala
rasəbəbolub.
Kompleksin istismar göstəricilərini yaxşı

laşdırmaq, davamlılığını artırmaq, normal
işləmə qabiliyyətini təmin etməkməqsədilə
mühəndistədbirlərininhəyatakeçirilməsizə
rurəti yaranıb.Bundansonradetallı layihə
ləndirməprosesinəbaşlanılıbvə2020ciildə
bərpaişlərinəstartverilib.
Ötənəsrin80ciillərindənpaytaxtsakinləri

üçün doğmaməkana çevrilən “Şərq Baza
rı”kompleksiyenidənqurularaqşəhərimizin
gözəlliyinəgözəllikqatıb.

“Şərq Bazarı” – səksənlərdən bu günə
Orijinal memarlıq üslublu kompleks bərpa və yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilib

Mədəniyyət Nazirliyi sistemində “Kommunikasiya 
meneceri” layihəsinə başlanılıb

Layihə ilkin olaraq regional mədəniyyət idarələrini 
əhatə edəcək

AzərbaycanRespublikasıPre-
zidentininmüvafiqtapşırıqvə
tövsiyələrinəuyğunolaraq,
MədəniyyətNazirliyisistemində

həyatakeçirilənislahatlarıntərkib
hissəsikimi“Kommunikasiyamene-
ceri”layihəsininicrasınabaşlanılıb.

LayihəMədəniyyətNazirliyinin strateji
kommunikasiya siyasətinin nazirliyin st
rukturqurumları, tabemüəssisəvə təş
kilatlarında efektiv şəkildə həyata keçi
rilməsi,ocümlədən ictimaiyyətlə,media
subyektləri və nümayəndələri iləmüna
sibətlərinmöhkəmləndirilməsi,əlaqələrin
genişləndirilməsi,sosialmediafəaliyyəti
nintəkmilləşdirilməsiməqsədidaşıyır.
Layihəeyni zamandaAzərbaycanxal

qınınzənginmədəniyyəti,mədəniyyətsa
həsində nazirliyin, aidiyyəti müəssisə və
təşkilatların fəaliyyəti, aparılan islahatlar,
əlamətdar hadisə, yenilik və uğurlar ba
rədə ölkə ictimaiyyətinin, ənənəvimətbu
imkanlarlayanaşı,müasirüsulvəvasitə
lərlə, operativ formada məlumatlandırıl
ması,mediasubyektləriilə,ictimaiyyətlə
əlaqələrin səmərəli şəkildəqurulması və

nəticə etibarilə dövlətcəmiyyət münasi
bətlərinin,dövlətqurumunavətəndaşeti
madınınyüksəldilməsinəxidmətedir.
İlkinolaraqnazirliyinregionalmədəniy

yət idarələriniəhatəedənlayihəçərçivə
sində  idarədə çalışan əməkdaşlardan
hərbiridarəüzrəbirnəfərPR,mediavə
kommunikasiya fəaliyyətinə məsul şəxs
–kommunikasiyameneceritəyinolunub.
Növbətimərhələdəpeşəkarlığınartırılma
sıməqsədiləkommunikasiyamenecerlə
rinintəlimlərəcəlbolunmasıplanlaşdırılır.
TəlimlərinADAUniversitetitərəfindənhə
yata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Proses
tamyekunlaşdıqdansonrahərbirregional
idarə üzrə kommunikasiyameneceri ba
rədəictimaiyyətəməlumatveriləcək.
Qeydedəkki,kommunikasiyamene

ceri media subyektləri ilə, ictimaiyyətlə
əlaqələrüzrəməsulnümayəndəolaraq
çalışdığıqurumuntədbirvəlayihələrinin
mediada işıqlandırılmasını, qurumun
fəaliyyətibarədəictimaiyyətinməlumat
landırılmasını və bundan irəli gələn di
gərvəzifələrinyerinəyetirilməsini,eləcə
də qurumun sosial media fəaliyyətinin
təşkilinitəminedəcək.

əvvəli səh. 1-də

Sonra Türk Tarix Muzeyi və
Parkının konfrans salonunda
ƏhmədCavad xatirəmedalları
nın,şairinşeirlərindən ibarətki
tabıntəqdimatıolub.
Ölməzşairinədəbi irsininqo

runub gələcək nəsillərə çat
dırılmasında xidmətləri olan
şəxslərə və müxtəlif qurumlara
TÜRKSOYadındanƏhmədCa
vadxatirəmedalları təqdimedi
lib.
TÜRKSOYunBaşkatibiSul

tan Raev rəhbərlik etdiyi qu
rumun türk mədəni və sənət
irsinin gələcək nəsillərə ötü
rülməsi istiqamətində səyləri
ni davam etdirdiyini bildirərək,

Əhməd Cavadın təkcə Azər
baycanüçündeyil, bütünTürk
dünyasıüçünmühümşəxsiyyət
olduğunu vurğulayıb. Çıxışını
ƏhmədCavadın “Mən türkəm,
dərinağlım,zəkamvar”misra
larıyla bitirən baş katib Sultan
Raev mükafata layiq görülən
bütün şəxsləri və qurumları
təbrikedib.
ArdıncaƏhmədCavadınşeir

lərinin Türkiyə türkcəsinə tər

cümələrinin yer aldığı kitabın
təqdimatı, şairin həyatına və
yaradıcılığına həsr olunan pa
nel təşkil edilib. Əhməd Cava
dın şeirlərini Türkiyə türkcəsinə
tanınmış şairtərcüməçi Kənan
Çarboğaçevirib.
 “BöyükAzərbaycanşairiƏh

məd Cavadın adının Türkiyədə
əbədiləşdirilməsi və şeirlərinin

nəşri xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
ÇünkiƏhmədCavadyalnıziste
dadlışairdeyil,həmdəmillimü
cadiləmizinqəhrəmansimaların
dandır. Əhməd Cavadın yalnız
şeirlərinin Türkiyədə yayılma
sına deyil, eyni zamanda onun
tarixi fəaliyyətinin, milliazadlıq
mücadiləsindəki təkrarsız rolu
nun da nəsillərə çatdırılmasına
böyükehtiyacvar”,deyəobil
dirib.

“İncilər tök gəl yoluna”
İyunun6daaxşamAnkarada

keçirilən “Paytaxt Mədəniyyət
YoluFestivalı”çərçivəsindəTür
kiyə Prezident Administrasiya
sı Simfonik Orkestrinin konsert
salonundaƏhmədCavadın130
illiyinəhəsrolunmuşmusiqiax
şamıtəşkiledilib.

Azərbaycanlı gənc dirijorMus
tafa Mehmandarovun idarəsi ilə
Prezident Simfonik Orkestrinin,
TRT Ankara Radiosu Polifonik
xorununvəazərbaycanlısolistlər
–XalqartistiAzərZeynalov,Nigar
Cəlilova, Orxan Cəlilov və Xəy
yam Məmmədovun iştirak etdiyi
“İncilərtökgəlyoluna”adlıkonsert
proqramıalqışlarlaqarşılanıb.
Qeydedəkki, konsertdəbəzi

əsərlər ilk dəfə sənətsevərlərə

təqdim olunub. Bu əsərlərdən
biri – 2022ci ildə bəstələnmiş
“Turanmarşı”tamaşaçılarınistə
yiiləikidəfəifaolunub.2minə
yaxın sənətsevərin izlədiyi kon
sert TRT Avaz kanalında canlı
yayımlanıb.
Tədbirdə iştirak edən Türk

Mədəniyyəti və İrsi Fondunun
prezidenti Günay Əfəndiyeva

konsertdən sonra fikirlərini bö
lüşüb:“Buaxşamunudulmazbir
konsertin şahidi olduq. İlk öncə
bugecəni təşkiledənsənətkar
larımızı və TÜRKSOYu təbrik
edirəm. Əhməd Cavadın 130
illik yubileyini qeyd etmək üçün
buaxşamzalıdoldurantamaşa
çılaradaminnətdarlığımıbildiri
rəm...”.

Mehparə Sultanova 
Ankara

Çırpınırdın, Qara dəniz, 
baxıb türkün bayrağına...

Türkiyə paytaxtında Əhməd Cavadın adı əbədiləşdirilib, 
kitabının təqdimatı və 130 illiyi şərəfinə konsert keçirilib

Bakı altıncı dəfə 
Formula 1-i qəbul edəcək

10-12iyuntarixindəBakıdaFormula1Azərbaycan
Qran-prisikeçiriləcək.İkiillikaradansonraFormu-
la1fanatlarıda,nəhayət,tribunalaraqayıdır.

Məşhuravtoidmanyarışıpandemiyasəbəbindən
2020ciildətəxirəsalınmış,ötənilisəazarkeşlərin
iştirakıolmadanbaştutmuşdu.Sürətazarkeşlərinin
səbirsizlikləgözlədiyiFormula1AzərbaycanQran
prisininhəyəcanınıbu ilbirbaşa tribunadanyaşa
maqmümkünolacaq.
BuildəbiletsahibləriDənizkənarıMilliParkərazi

sindəəyləncəproqramlarınaqatılabiləcəklər.Balaca
azarkeşlərdədarıxmayacaq.Uşaqlarvəyeniyetmə
lərüçünxüsusiayrılmış“GamePark”onlarınürəyincə
olacaq.“GamePark”daekstremaləyləncələrolacaq.
Zonada“Upsidedown”,“Climbingwall”,“Helmet

bouncycastle”,“Trampoline”,“Havearide”və“Roll
it”əyləncəproqramlarıtəqdimolunacaq.
Qeydedəkki,BakıdaFormula1yarışmasıilkdə

fə2016cıildəkeçirilib.
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Firəngiz Əlizadənin 75 illiyi 
Milli Kitabxanada da qeyd edildi
Kitab və kompakt disklərin sərgisi 

MilliKitabxanadaAzərbaycanBəstəkarlarİttifaqınınsədri,
Xalqartisti,AMEA-nınmüxbirüzvüFirəngizƏlizadəyəhəsr
olunankitabvəkompaktdisklərintəqdimatıkeçirildi.Mə-
dəniyyətNazirliyivəMilliKitabxananınbirgətəşkilatçılığıilə
iyunun2-dəreallaşantədbirbəstəkarın75illikyubileyimüna-
sibətiləkeçirilənmusiqifestivalıçərçivəsindəbaştutdu.

Kitabxananın direktoru, professor Kərim Tahirov çıxış edərək
sənətkarınçoxşaxəliyaradıcılığındansözaçdı.Bildirdiki,Firən
gizƏlizadəmüasirAzərbaycanmusiqimədəniyyətinindünyamiq
yasındatanınmışsimalarındandır.Əsərlərixariciölkələrinböyük
konsertvəteatrsalonlarındaməşhurifaçılartərəfindənsəsləndi
rilir:“O,birbəstəkar,pianoçu,dirijorvəictimaixadimkimibeynəl
xalqaləmdəböyüknüfuzamalikdir.FirəngizƏlizadəözyaradıcı
lığıiləhəmdəmillimədəniyyətimiziAzərbaycanınhüdudlarından
uzaqlardauğurlatəbliğedir.ƏsərlərihəmVətənində,həmdəxa
ricdəAzərbaycanmusiqisinininikasınaçevrilib.Firəngizxanımın
müəllifiolduğuəsərləryaşayacaq,heçvaxtunudulmayacaq”.
K.Tahirovdahasonradedi:“Kitabxanamızdateztezkitabtəq

dimatlarıkeçirilir.Bugünisətamfərqlitəqdimata–FirəngizƏli
zadəningördüyüişlərintəqdimatınayığışmışıq.Firəngizxanımı
hərkəstanıyırvəsevir.BirneçəgünöncəBəstəkarlarİttifaqında
sənətkarahəsredilənfilmiizləyərkənonunyaradıcılığınınmöh
təşəmliyininbirdahaşahidioldum”.

Sonra Firəngiz Əlizadənin yaradıcılığı haqqında qısa video
təqdimolundu.
AzərbaycanBəstəkarlar İttifaqının(ABİ)sədri,XalqartistiFi

rəngizƏlizadə çıxış edərəkMədəniyyətNazirliyinə vəMilli Ki
tabxanaya tədbirinkeçirilməsindəgöstərdikləridiqqətəgörəöz
minnətdarlığınıbildirdi.Bəstəkartəqdimolunankompaktdiskvə
kitablarhaqqındaiştirakçılaraətrafıməlumatverdi.
ABİninkatibi,Əməkdarincəsənətxadimi,professorZemfiraQafa

rovaçıxışındadediki,Firəngizxanımınbəstəkarvəictimaixadimkimi
fəaliyyətiAzərbaycandövlətitərəfindənhərzamanyüksəkqiymətlən
dirilib.O,çoxsaylımükafatlara,yüksəkdövləttəltifərinəlayiqgörülüb.
Qeydolunduki,bəstəkar“İntizar”,“SəninadınDənizdir”,“Ağ

atlı oğlan” operalarının, “Boş beşik”, “StadtGraniza” baletlə
ri, “Habilsayağı”, “Muğamsayağı”, “Oazis”, “Dərviş”, “Abşeron”,
“Nəsimiilahiləri”,“Nizamifəzası”vəs.əsərlərinmüəllifidir.
TədbirdədahasonraƏməkdarincəsənətxadimi,sənətşünaslıq

üzrəelmlərdoktoru,professorİmruzƏfəndiyeva,NaxçıvanDöv
lətUniversitetiMusiqisənətikafedrasınındosenti,sənətşünaslıq
üzrəfəlsəfədoktoruGünayMəmmədova,Əməkdarincəsənətxa
dimiAkifQuliyevçıxışedərəkFirəngizƏlizadəniyubileyimünasi
bətilətəbriketdilər,yeniyaradıcılıquğurlarıarzuladılar.
SondatədbiriştirakçılarıFirəngizƏlizadəninhəyatvəyaradı

cılığınıəhatəedən,MilliKitabxananınfondundamühafizəedilən
kitablarınsərgisiilətanışoldular.

Savalan Fərəcov

əvvəli səh. 1-də
Qeyd edib ki, “Azərbaycan

xalçası–ilmələrinrəqsi”adlıye
nixalçakolleksiyasıvəeyniadlı
kitab 8 il ərzində ərsəyə gəlib.
Kolleksiya Heydər Əliyev Mər
kəzində ilk dəfə  nümayiş olu
nur:“Buböyükbirkolleksiyadır.
Bizbukolleksiyanınbirhissəsi

ni öncəParisdə,UNESCOnun
qərargahında,dahasonraKann
şəhərindətəqdimetmişik...”.
Kolleksiyanın hazırlanmasın

daəməyikeçənbütüninsanlara
təşəkkürünübildirənAnarƏlək
bərovtoxucuxanımlarısəhnəyə
dəvətedib.Qeydedibki,toxucu
xanımlar8ilbuzəhmətəqatlaş
salarda,nəticəgözqabağında
dır.
AnarƏləkbərovbuişlərinhə

yata keçirilməsində qayğısını
əsirgəməyən Mehriban Əliye
vaya təşəkkürünü bildirib. O,
həmçinin layihənin ərsəyə gəl
məsində Xalq rəssamı Eldar
Mikayılzadənin əməyini xüsusi
vurğulayıb.

XalqrəssamıEldarMikayılza
dəbildiribki,dekorativtətbiqisə
nətimizin,xüsusiləxalçalarımızın
bədiixüsusiyyətlərinivətexnolo

giyalarınıdərindənbiləngörkəm
li sənətkar, Xalq rəssamı Lətif
Kərimov Azərbaycan xalçaları
na, sözünəslmənasında, ikinci
ömür verib, onlarındünyada ta
nıdılmasına böyük əmək sərf
edib: “Lətif Kərimov xalçaçılıq
sənətininbaşlıcabədiiistiqamət
lərini,onlarınüslubxüsusiyyətlə
rini müəyyən edib. Azərbaycan
xalçalarınındəqiq təsnifatınıve
rib ki, bu da onun “Azərbaycan
xalçası”üçcildlikfundamentalki
tabındaözəksinitapıb”.
Qeyd olunub ki, təqdim olu

nankolleksiyada “Yaranış”, “Şi
kargah”, “Xan ovu”, “Cəng və
barış”, “Bəndirumi”, “Şəbəkə
li”, “Adəm və Həvva”, “Ağaclı”,

“Narlı“, “Göllü”, “Ləçəkturunc”,
“Dörd fəsil”, “Tağlı”, “Cəmadət”
xalçaları, “Cənnət quşları” və
“Cənnət bağı” dəstxalı – gəbə

ləriyeralıb.Kolleksiyadakıxal
çaların hər biri naxışları, orna
mentləri vasitəsilə ziyarətçiyə
özmesajlarınıçatdırır.“Yaranış”
əsərindəisəxammalınhazırlan
masından xalçanın tam ərsəyə
gəlməsinə kimi bütün mərhə
lələrparlaqbədiidilləözəksini
tapıb. Xalçanın aşağı hissəsin
dəəksolunanoturacaqvəonun
üzərindəkimüxtəlifrənglisaplar,
çayı içilmişstəkanlar,qənddan,
üzərlik,Novruzatributlarıvədi
gər əşyalar təqdimatına görə
çox təbii görünür. Oturacağın
altında“gizlədilmiş”süpürgə,bir
neçə cüt başmaq, ən nəhayət,
yaranmışsakitlikdəmürgüləyən
pişiyin təsviri ağır işdən sonra

olan rahatlığı təcəssüm etdirir.
Əlvanlığı ilə gözoxşayan xalça
da 20 cür ipək sapdan istifadə
olunub.

Qeydedəkki,yenikolleksiyanın
yaradılmasında Xalq rəssamı El
darMikayılzadəbaşdaolmaqla6
rəssamvə14toxucuiştirakedib.
Təbiiboyalarlarənglənənxalçalar
ipək və yundan toxunub. Bura
da 170 rəng və çalardan istifadə
olunub. Müxtəlif rəng çalarlarının
əldəolunmasıüçüntoxucularsaç
kiminazikipəkipləriaçaraqbirne
çərəngdənyenibir ipyaradıblar.
XalçalarınərsəyəgəlməsindəŞə
kiXansarayı,Şəkixanovlarınevi,
şəbəkələr, təbiətdəngələnnaxış
lar, zəngin fora və faunamız, tə
kəlduztikmələri,zərifzərgərlikmə
mulatlarıtükənməzilhammənbəyi
olub,ilməilməxalçalardaəbədilə
şərəközəksinitapıb.

əvvəli səh. 1-də
Nazir qeyd etdi ki, Firəngiz

Əlizadənin yaradıcılıq fəaliyyə
ti, musiqi sənətimizə töhfələri
dövlətimiztərəfindənhərzaman
yüksək qiymətləndirilib. Bəs
təkar dövlət başçısı tərəfindən
“Şöhrət”və“Şərəf”ordenləribu
günlərdə isə “Prezidentin fəxri
diplomu”ilətəltifedilib.Firəngiz
xanımın fəaliyyəti beynəlxalq
səviyyədədəyüksəkqiymətlən
dirilib. O, UNESCOnun “Sülh
artisti”adınalayiqgörülənyega
nəazərbaycanlıdır”.
Anar Kərimov bəstəkarı yu

bileyi münasibətilə təbrik etdi,
cansağlığı və yeni yaradıcılıq
uğurlarıarzuladı.
Firəngiz Əlizadə nazir Anar

Kərimova minnətdarlığını ifadə
edərək tədbirəqatılanqonaqla
ratəşəkkürünübildirdi.
Almaniyadan gələn qonaq –

“HansSikorski”nəşriyyatınınnü
mayəndəsi Qabriel Teşner çıxış
edərəkyubilyarıtəbriketdi,bəs
təkarla birgə fəaliyyətlərindən
məmnunluğunudiləgətirdi.
Tədbirdə çıxış edən musiqi

şünas JaləQulamova bəstəka

rın yaradıcılığı haqqında geniş
məlumat verdi. Bildirdi ki, daim
yaradıcılıq axtarışında olan Fi
rəngizƏlizadə bu gün də ənə
nəsinəsadiqdir.O,Azərbaycanı,
doğma Vətənini böyük məhəb
bətləsevirvəonaşərəfəxidmət
edir. Onun əsərlərinin sədası
bundan sonra da dünyanın ən

məşhur konsert salonlarından
gələcək.Bəstəkarın  yaradıcılı
ğıyalnızifaçılarımızüçündeyil,
musiqi elmimizüçündədəyərli
birmənbədir.
Yubileygecəsidirijor,Xalqar

tisti Fəxrəddin Kərimovun rəh
bərliyi altındaÜzeyirHacıbəyli
adınaAzərbaycanDövlətSimfo

nikOrkestrininkonsertproqramı
ilədavametdi.
Proqramda əvvəlcə bəstəka

rınböyüksimfonikorkestrüçün
“Nağıllar” əsəri səsləndi. Sonra
Firəngiz Əlizadənin dünya mu
siqisalonlarındaənçoxifaolu
nanəsəri–violonçelvəsimfonik
orkestrüçün “Mərsiyə” (solist–

MarcisKuplais, İsveçrə)təqdim
olundu. Alqışlarla qarşılanan
əsərin ardından əslən Latviya
danolanviolonçelçiMarcisKup
laisbəstəkarayubileyhədiyyəsi
olaraq latışxalqmahnısınısolo
ifaetdi.
Konsertin növbəti nömrəsi –

bəstəkarın“İntizar”operasından

Ananın ariyası Xalq artisti Gül
nazİsmayılovanınifasındasəs
ləndi.
Yubiley gecəsi bəstəkarın

2021ci ildə yazdığı simfonik
orkestr vəelektron səslər üçün
“Nizami fəzası” (“Nizami Cos
mology”) əsərinin Bakıda ilk
təqdimatı iləyekunlaşdı.Əsərin
dünya premyerası bu ilin apre
lində Londonda olub. Zəngin
orkestrüslubuvəmöhtəşəmqu
ruluşamalikolanəsərAzərbay
cansimfonikmusiqisinədəyərli
töhfədir.
Konsert bəstəkara ünvanla

nan təbriklər və alqışlarla ye
kunlaşdı.
Qeyd edək ki, Firəngiz Əli

zadənin 75 illiyinə həsr edilmiş
musiqi festivalının  songünü –
iyunun4dəAzərbaycanDövlət
AkademikOperavəBaletTeat
rındabəstəkarın“İntizar”opera
sınümayişolundu.

Lalə

Azərbaycan bəstəkarlığında xüsusi yeri olan sənətkar
Xalq artisti Firəngiz Əlizadənin yubileyinə həsr edilmiş musiqi festivalı başa çatdı

Türk Akademiyaları Birliyinə sədrlik Qırğızıstana keçib
QırğızıstanınpaytaxtıBiş-
kekdəTürkAkademiyaları
Birliyininiclasıkeçirilib.Birliyə
AMEA-nınsədrliyidövrünün
hesabatıdinlənilərəkmüzaki-
rəedilib.Əsasnaməyəgörə,
sədrliyinnövbətirespublika-
nınakademiyasınatəqdim
edilməsimərasimikeçirilib.

Bu barədə AMEAdan məlu
mat verilib. Bildirilib ki, tədbiri
Qırğızıstan Elmlər Akademiya
sının prezidenti, akademik Mu
ratCumatayevaçıb.Beynəlxalq
TürkAkademiyasınınprezidenti,
akademik Darxan Kıdıralı türk
respublikaları akademiyalarının
əməkdaşlığı və qarşıda duran
vəzifələrdəndanışıb.

2015ci ildə yaradılan Türk
Akademiyaları Birliyinə qəbul
edilmiş əsasnaməyə uyğun
olaraq, 20152016cı illərdə
Qazaxıstan, 20172018ci ildə
Türkiyə, 20192022ci illərdə
AzərbaycanMilliElmlərAkade
miyasısədrlikedib.
İclasda AMEAnın vitsepre

zidenti, akademik İsa Həbib
bəyliAMEAnınTürkAkademi
yalarıBirliyinəsədrliyidövrünə
dairməruzə iləçıxışedib.Mə
ruzədəsonüçildəakademiyal
ararasıinteqrasiyanıngenişlən
dirilməsi, ortaq türk mirasının
beynəlxalq miqyasda tanıdıl
ması, çapedilmişmühümelmi
nəşrlər haqqında məlumat ve
rilib.

Müzakirələrdə Özbəkistan
Elmlər Akademiyasının vitse
prezidenti Bəhram Abduxali

mov, Rusiya Federasiyası Ta
tarıstan ElmlərAkademiyasının
prezidenti Myakzyum Salixov,

Qırğızıstan Elmlər Akademiya
sıHumanitar elmlər bölməsinin
sədri Abdıldacan Əkmətəliyev
vəbaşqalarıçıxışediblər.
Beynəlxalq Türk Akademiya

sının prezidenti Darxan Kıdıralı
müzakirələrəyekunvurub.Əsas
naməyə görə, TürkAkademiya
larıBirliyinə20222023cüillərdə
sədrliketməkQırğızıstanElmlər
Akademiyasına həvalə olunub.
Birliyin rəmzi estafetini bildirən
bəyannamə Qırğızıstan Elmlər
AkademiyasınınprezidentiMurat
Cumatayevətəqdimedilib.
İclasdasonillərdəÖzbəkistan

da vaxtilə müxtəlif səbəblərdən
ayrıayrınazirliklərəverilmişelmi
tədqiqat institutlarından bir ço
xununyenidənElmlərAkademi

yasınaqaytarılması,Qazaxıstan
Elmlər Akademiyasının ictimai
təşkilat olaraq fəaliyyət göstər
məsinin aradan qaldırılaraq,
quruma dövlət statusunun bər
pa olunması,QırğızıstanElmlər
Akademiyasınınfəaliyyətininay
rıcamüddəakimiölkəninKons
titusiyasına daxil edilməsi, Bey
nəlxalq TürkAkademiyası üçün
xüsusi binanın tikilib istifadəyə
verilməsi,ortaqtarix,ortaqədə
biyyatvəortaqcoğrafiyadərslik
lərinin hazırlanmasımühüm ye
niliklərkimidiqqətəçatdırılıb.
İştirakçılar Qırğızıstan Elmlər

Akademiyasının elmi tədqiqat
institutlarında olub, Zoologiya
muzeyini ziyarət ediblər. Ana
Beyit panteonunda dünya şöh
rətli qırğız yazıçısı Çingiz Ayt
matovunməzarıdaziyarətolu
nub.

İlmələrin rəqsi – 
yeni xalça kolleksiyasının təqdimatı

BeynəlxalqTürkMədə-
niyyətivəİrsiFondunun
prezidentiGünayƏfəndi-
yevaBolqarıstanasəfəri

çərçivəsindəQazaxıstan
Respublikasınınbuölkədə-
kisəfiriTemirtayİzbastinilə
görüşüb.

Görüşdə Türk dünyasının
zəngin mədəni irsinin beynəl
xalqmiqyasda təbliği,busahə
də Qazaxıstanla əməkdaşlıqla
bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Səfir Türk dünyası maddi mə
dəni dəyərlərinin tanıdılması
yönündəfondunfəaliyyətiniyük
səkqiymətləndirib.
SəfərçərçivəsindəBeynəlxalq

TürkMədəniyyətivəİrsiFondu
nun prezidenti Günay Əfəndi
yevavəTÜRKPAnınbaşkatibi
MehmetSüreyyaErTürkiyənin
Bolqarıstandakı səfiri Aylin Se

kizkök ilə görüşüblər. Görüşdə
sıx tərəfdaşlıq münasibətlərin

dən söz açılıb, Türk dünyası
nınmədəniyyətivə irsi iləbağlı

gələcəklayihələrinbirgəhəyata
keçirilməsimüzakirəolunub.
Xatırladaq ki, mayın 31də

Azərbaycan Respublikasının
Müstəqillik Günü və Azərbay
canla Bolqarıstan arasında
diplomatik münasibətlərin qu
rulmasının 30 illiyimünasibəti
ləSofiyaOpera vəBaletTeat
rında Fikrət Əmirovun “Min bir
gecə” baleti nümayiş olunub.
Məşhur xoreoqraf soydaşımız
Eldar Əliyevin quruluş verdiyi
balettamaşasıBeynəlxalqTürk
Mədəniyyəti və İrsi Fondu və
Azərbaycanın Bolqarıstandakı
Səfirliyinin dəstəyi ilə gerçək
ləşib.

Türk dünyasının mədəni əməkdaşlıq 
məsələləri müzakirə olunub
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LənkəranRMİ-nintabeliyindəfəaliyyət
göstərənKənarmeşəkəndSənətkarlıq
evində“ƏzizŞuşa,sənazadsan!”adlı
ədəbi-bədiigecəkeçirilib.Klubişçilə-

rinin,kəndsakinlərininvəməktəblilərin
iştiraketdiyitədbirdəözfəaliyyətdərnəyi-
ninüzvləriŞuşayahəsrolunmuşşeirlər,
musiqilərsəsləndirib,millirəqslərimiziifa
ediblər.

***
AğstafaRMİAğstafaDövlətRəsmQalere

yasında“Şuşaİli”münasibətiləregionalidarə
nin təşkilatçılığı ilə keçirilənmüsabiqəyə təq
dimolunmuşrəsməsərlərinəmünsifərheyəti
tərəfindən baxış keçirilib. Müsabiqədə iştirak
üçündərnəküzvlərindənYasəmənAlmərdan
lı,AdifƏliyevvəNərminƏliyevanınrəsməsər
ləritəqdimedilib.

***

MasallıRMİCəlilabad rayonKövüzbulaq
kənd Mədəniyyət evində “Əziz Şuşa, sən
azadsan!”adlıtədbirkeçirilib.TədbirdəCəli
labadrayonMədəniyyətMərkəzinindirekto
ruRamilİbrahimovçıxışedərək“Şuşaİli”nin
əhəmiyyətihaqqındadanışıb.

***

Sumqayıt RMİ Sumqayıt şəhər MKSnin
SəmədVurğunadınaMərkəziKitabxanası
nıntəşkilatçılığı ilə“Şuşaİli”nəhəsrolunan
istedadlarmüsabiqəsikeçirilib.Müsabiqədə
Dəniz İsmayılzadə I, Zəhra Məmmədzadə,
DilbərMəmmədovaII,KərəmArifzadə,Rü
fətCabbarlı,İsmayılƏsədzadəvəNigarAfi
lovaIIIyerəlayiqgörülüblər.
Sumqayıt şəhər Ə.Bakıxanov adına 1

nömrəli Uşaq incəsənət məktəbi “28 May”
Mədəniyyətevində“Xarıbülbül”adlıhesabat
konsertitəşkiledib.
N.Nərimanov adına Mədəniyyət Mərkə

zininşəhərMədəniyyətevi isəAbşeron ra
yonuNovxanıqəsəbəSənətkarlıqklubu ilə
birgə“Şuşamədəniyyətinininciləri”adlıədə
bibədiigecəkeçirib.

AbşeronrayonQobuqəsəbəUşaqincəsə
nətməktəbində “BuraVətəndir!” adlı tədbir
təşkilolunub.SumqayıtRMİninrəisiRəşad
ƏliyevçıxışındaŞuşaşəhərininAzərbayca
nınmədəniyyətpaytaxtıelanolunmasından
sözaçıb.Tədbirinbədii hissəsindəmaraqlı
kompozisiyalarnümayişolunub.
SumqayıtRMİninəhatəetdiyiŞuşarayon

XəlfəlikəndUşaqmusiqiməktəbininvəŞu
şaşəhərBülbülcanadınaUşaqmusiqimək
təbininhesabatkonsertlərikeçirilib.Şuşara
yonMalıbəylikəndUşaqmusiqiməktəbində
isə“Şuşainciləri”adlıtədbirkeçirilib.Tədbir
dəidarərəisininmüaviniİlhamƏhmədovvə
Şuşa rayonu üzrə baş məsləhətçi Bayram
Cəfərliçıxışediblər.

***
GəncəRMİvəSamuxRayonİcraHakimiy

yətinindəstəyiiləFikrətƏmirovadınaGəncə
Dövlət Filarmoniyasında “Qələbəyə gedən
yol” adlı tədbir keçirilib. Samux Rayon İcra
HakimiyyətininbaşçısıAlıQocayevvəGəncə

RMİninrəisiVasifCənnətovundaiştiraket
diyitədbirdəSamuxrayonSərkarkəndUşaq
musiqiməktəbininxalqçalğıalətləriorkestri,
xorkollektivivə“Şur”instrumentalansamblı
nınifasındamusiqinömrələrisəsləndirilib.

***

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi (RMİ)
Zaqatala rayon MKS və Zaqatala Dövlət
Rəsm Qalereyasının birgə təşkilatçılığı ilə
“Vətən ürəyi Şuşa gənc rəssamların gözü
ilə”adlırəsmsərgisiaçılıb.Sərgidəkitabxa
nanınoxucularınınvəqalereyanınrəsmdər
nəyiüzvlərininəlişlərivəQarabağmövzusu
naaidkitablarnümayişolunub.
ZaqatalarayonUşaqincəsənətməktəbinin

kollektivi“Şuşayaqayıdış”adlıkonsertproq
ramıiləOğuzrayonUşaqmusiqiməktəbinin
qonağıolub.

***

İsmayıllıRMİŞamaxıMədəniyyətMərkə
zində“ƏzizŞuşa,sənazadsan!”adlıtədbir
keçirilib.Tədbirdəşəhər3,9və10saylıtam
ortaməktəblərinşagirdlərininhazırladığışeir
və musiqili kompozisiya, rayonun tanınmış
incəsənətustalarınınkonsertproqramıma
raqlaqarşılanıb.

Hazırladı: N.Məmmədli

Vətənin qəhrəmanları unudulmur
BiləsuvarRMİNeftçalarayonMərkəziKitabxanasındaVətən
müharibəsişəhidiNicatHüseynovundoğumgünüiləəlaqə-
dar“Ölməzqəhrəmanlıq–şəhidlik”adlıanımmərasimikeçiri-
lib.Çıxışlardaşəhidindöyüşyolundansözaçılıb,onunqəhrə-
manlığınıngənclərimizüçünnümunəolduğuvurğulanıb.

***
Beyləqanda şəhid

RahilŞəmiloğluMəm
mədlinin xatirəsinə
bulaq kompleksi inşa
olunub. Rahil Vətən
müharibəsinin ilk gün
lərindən ön cəbhədə
yeralıb.Füzuli,Cəbra
yıl, Zəngilan, Qubadlı
vəXocavəndistiqamə
tində gedən döyüşlə
rin fəal iştirakçısıolub.

2021ci iloktyabrın25dəxidməti tapşırığıyerinəyetirərkənXoca
vəndinTuğkəndiərazisindəkiqəzadahəlakolub. “Füzulininazad
olunmasına görə”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları,
həmçininölümündənsonra“Vətənuğrunda”medalıilətəltifedilib.

***
SumqayıtRMİN.NərimanovadınaMədəniyyətMərkəzindəVə

tənmüharibəsi şəhidiSəmidƏliyevindoğumgünü iləəlaqədar
“Şəhidlikənucazirvədir”adlıtədbirtəşkiledilib.
RMİninQubadlı rayon nümayəndəliyinin təşkilatçılığı vəQu

badlıRayonİcraHakimiyyətinintəşəbbüsüiləVətənmüharibəsi
şəhidiVüsalAllahverdiyevinxatirəsinəinşaolunanabidəninaçı
lışıkeçirilib.

Gəncədə Aşıq müsabiqəsinin 
yekun konserti keçirilib

GəncəRMİ-nintə-
şəbbüsü,Mədəniyyət
Nazirliyivə“Kəpəz”
müstəqilteleradio
şirkətinindəstəyiilə
“Şuşaİli”çərçivə-
sindəkeçirilənAşıq
müsabiqəsinəyekun
vurulub.

Müsabiqənin yekun
konserti Gəncədəki

Aşıq Şəmşir adına Kəlbəcər rayonMədəniyyət Sarayında ger
çəkləşib.
BuilinaprelayındanbaşlayanmüsabiqəninseçimturlarıAzər

baycanınaşıqsənətiningörkəmlinümayəndələriAşıqAbbasTufar
qanlı,AşıqƏləsgər,AşıqŞəmşir,MikayılAzafıvəXalqşairi,Aşıq
larBirliyininsabiqsədrimərhumZəlimxanYaqubahəsrolunub.
815yaş,1524yaşvə2430yaşkateqoriyasıüzrəkeçirilən

müsabiqədə Gəncə və Naftalan şəhərlərindən, Goranboy, Kəl
bəcər,Samux,Tovuz,Göygöl,Xocalırayonlarından100əyaxın
gəncaşıqiştirakedib.
Müsabiqədə Iyeri (815yaş)Məhəmməd İsmayılzadə, IIyeri

(1524yaş)VətənmüharibəsiqazisiAzərVəliyev,IIIyeriisə(24
30yaş)İbadətMehdiyevqazanıb.
GəncəRMİninrəisiVasifCənnətovmüsabiqədəuğurqazanan

aşıqlarıtəbrikedib.
Yekunkonsertdəmüsabiqəninqaliblərinə fəxri fərmanlar,dip

lomlartəqdimolunubvəGəncəRMİtərəfindənsazhədiyyəedilib.

Şirvanda “Dahilər yurdu –  Şuşa” tamaşası
SabirabadRMİŞirvan
şəhərMədəniyyət
Mərkəzində“Dahilər
yurdu–Şuşa”adlı
tədbirkeçirilib.Tədbir
iştirakçılarıəvvəlcəŞir-
vanDövlətRəsmQa-
lereyası,Şirvanşəhər
MədəniyyətMərkəzin-
dəfəaliyyətgöstərən
rəsmvəyaradıcılıq

dərnəkləriüzvlərininəlişlərindən,Şuşanıntarixivəmədəniyyəti-
niəksetdirənkitablardanibarətsərgiilətanışolublar.

Şirvanşəhər21nömrəlitamortaməktəbinşagirdlərdənibarət
rəqskollektivinin ifasında“Şuşanındağları”adlı rəqs iştirakçılar
tərəfindənalqışlarlaqarşılanıb.
SonraMədəniyyətMərkəzindəhəvəskar rejissorssenaristEl

şənİsmayılın“Dahiləryurdu–Şuşa”adlıtamaşasınümayişolu
nub.Şuşanıntarixi,görkəmlişəxsiyyətləri,tanımışziyalılarıhaq
qındaməlumat vəepizodlar tamaşaçılardaŞuşanınkeçmişi və
bugünübarədəgeniştəəssüratyaradıb.
Sonda Sabirabad RMİnin rəisi Fərid Qurbanzadə və Şirvan

ŞəhərİcraHakimiyyətindəşöbəmüdirininmüaviniAdəmHüsey
novaktyorheyətiiləgörüşərəkonlarıtəbrikedib,yaradıcılıquğur
larıarzulayıblar.

“Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” 
İsmayıllıda nümayiş olunub

İsmayıllıRMİİsmayıllı
rayonHeydərƏliyev
adınaMədəniyyət
Mərkəzində“Şuşa
İli”münasibətiləbu
ilanadanolmasının
210illiyiqeydedilən
MirzəFətəliAxundza-
dənin“MüsyöJordan
vədərvişMəstəlişah”
komediyasınıntama-

şasınümayişolunub.

SəhnəəsərininrejissoruElşənSalehov,quruluşçurəssamıMa
likAğayev,səsoperatoruSüleymanYaqubov,səsrejissoruMaq
sudKərimovdur.
MədəniyyətMərkəzininİsmayılbəyQutqaşınlıadınaXalqteat

rınınkollektivitərəfindənsəhnələşdiriləntamaşadaGündüzMür
şüdlü (Müsyö Jordan), Xəyal Gəncimov (Hatəmxan ağa), Afət
Əliyeva(Şəhrəbanu),Aişəİbrahimova(Şərəfnisə),CəhanəƏzizli
(Gülçöhrə),LeylaZakirova(Xanpəri),NihatCəlilzadə(Şahbaz),
ElşənSalehov(dərvişMəstəlişah),MüsavərQasımov(Qulaməli)
çıxışediblər.
TamaşadansonraRMİninrəisiElçinNəcəfovteatrkollektiviilə

görüşüb, səhnə əsəri  haqqında təəssüratlarını bölüşüb.Xatirə
şəkilləriçəkdirilib.

Bölgələrdə “Şuşa İli” tədbirləri davam edir

AğdaşRMİZərdabrayonHeydərƏliyev
Mərkəzində15İyun–MilliQurtuluşGünü
münasibətiləmərkəzdəfəaliyyətgöstərən
“GəncHeydərƏliyevçilər”məktəbininşa-
girdlərinə“GələcəknəsilləriHeydərƏliyev
ideyalarıruhundatərbiyəetməkmüstəqil-
liyimiziqorumaq,Vətəni,xalqınişıqlıgələ-
cəyinitəminetməkdeməkdir”mövzusunda
məşğələkeçirilib.

***

AğcabədiRMİAğcabədirayonHeydərƏli
yevMərkəzindəMilliQurtuluşGünüiləəlaqə
dar“Qurtuluştariximiz”adlısərgitəşkiledilib.
UluöndərHeydərƏliyevinhəyatvəfəaliyyə
tindənbəhsedənfoto,kitabvəjurnallardan,
eləcədədövlətrəmzləriniəksetdirənəlişlə
rindənibarətsərgiiyunun16dəkaçıqolacaq.

***
SabirabadRMİSabirabadrayonHeydərƏli

yevMərkəzindəXXəsrAzərbaycanpoeziyası
nıngörkəmlinümayəndəsi,repressiyaqurbanı
MikayılMüşfiqin(19081938)doğumgünü(5
iyun) iləəlaqədar “Ah,məngündəngünəbu
gözəlləşən, işıqlı dünyadannecəəl çəkim?!”
adlı tədbir keçirilib. Şagirdlər şairin şeirlərini
səsləndirib, M.Müşfiqin həyat və yaradıcılığı
haqqındavideoçarxnümayişolunub.

***
Sumqayıt RMİnin rəisi Rəşad Əliyev Xızı

rayonununmədəniyyətmüəssisələrindəolub.
O, Heydər ƏliyevMərkəzinə,Mikayıl Müşfiq

Muzeyinə,Xızı rayonMKSninTıxlı kənd ki
tabxana filialına, kənd klubu vəAltıağac qə
səbə Diyarşünaslıq evinə baxış keçirərək
müəssisələrinfəaliyyətiilətanışolubvəmüva
fiqtapşırıqlarverib.XızırayonHeydərƏliyev
MərkəzindəidarərəisininXızırayonnümayən
dəliyininəməkdaşlarıiləgörüşükeçirilib.
İdarərəisiXızırayonMikayılMüşfiqMuze

yindənakamşairinanadanolmasının114cü
ildönümünəhəsrolunan tədbirdədə iştirak
edib. Tədbirdə RəşadƏliyev,Milli Məclisin
deputatıMüşfiqMəmmədlivəbaşqalarıMi
kayılMüşfiqinyaradıcılığındansözaçıblar.
SumqayıtşəhərMKSninMərkəziUşaqKi

tabxanasınınəməkdaşları5iyun–Dünyaətraf
mühitinmühafizəsigünümünasibətiləNəsimi
parkında“Biztəbiətindostlarıyıq”adlıtəmizlik
aksiyasıkeçirib.

***

BərdəRMİnin təşkilatçılığı iləAğdamra
yonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissədə
konsertproqramıtəşkiledilib.Tədbirdəçıxış
edənidarərəisiVəsiləMöhsümovaişğaldan
azad edilmiş torpaqlarda hərbçilərlə görüş
lərin keçirilməsi və onlara mədəni xidmət
göstərməyin qürurverici olduğunu bildirib.
Təqdimolunankonsertproqramı tamaşaçı
lartərəfindənalqışlarlaqarşılanıb.

***

ŞəkiRMİBalakənrayonMKSninMazımçay
kəndkitabxanafilialıHeydərƏliyevMərkəzin
də“İnsanhüquqlarıaylığı”(18may–18iyun)
çərçivəsində kitabxananın fəal oxucuları ilə
görüşkeçirilib.Çıxışlardabildirilibki,insanhü
quqlarıqoruyucutəbəqəkimidir.Onlarbizəhör
mətitəklifedirvəbizdənbaşqalarınahörmətlə
yanaşmağıtələbedir.Hüquqlarımızıbilməlivə
qarşıtərəfidəbubarədəməlumatlandırmalıyıq.

***

KürdəmirRMİBeyləqanrayonMədəniyyət
Mərkəzində müasir Azərbaycan ədəbiyyatı
nın tanınmış nümayəndəsi,AzərbaycanYa
zıçılarBirliyininüzvü,yazıçıƏlisəfaAzayevlə
oxucularıngörüşükeçirilib.GörüşdəRMİnin
rəisi Faiq Xudanlı,AYBnin Beyləqan rayon
şöbəsininüzvləri,rayonziyalılarıvəoxucular
iştirakediblər.

***
Gəncə RMİ Kəlbəcər rayon Mədəniy

yət Sarayında Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin
(AAB)Gəncəbasarbölməsinəsədrvətəmsil
çilərinseçimikeçirilib.TədbirdəAABninsəd
ri,Əməkdarelmxadimi,professorMəhərrəm
Qasımlı,GəncəRMİninrəisiVasifCənnətov,
KəlbəcərRayon İcraHakimiyyəti başçısının
müavini Fərqanə Əhmədova, Milli Məclisin
deputatıAqilMəmmədovvəbaşqaqonaqlar
iştirakediblər.

Qubada “Oxu bayramı”

XaçmazRMİ-ninəhatəetdiyiB.Səfəroğlu
adınaQubarayonMədəniyyətMərkəzi-
ninqarşısında,açıqhavada“Şuşaİli”nə
həsrolunmuş“Oxubayramı”keçirilib.

QubarayonMKSnintəşkilatçılığıiləkeçiri
ləntədbirdəqonaqlarkitabvə“Bacarıqlıəllər”
dərnəküzvlərininrəsmsərgilərinəbaxıblar.
Sonra S.Vurğunun “Vaqif” pyesindən bir

hissə, uşaqların təqdimatında rəqslər və
“Cırtdan”nağılındansəhnəciknümayişetdi
rilib.Fəaloxucularınifasındaşeirlərsəslənib.

QubaRayonİcraHakimiyyətininbaşçısı
ZiyəddinƏliyevbildiribki,Şuşayetirdiyibö
yükşəxsiyyətləriiləədəbi,mədəni,elmivə
ictimaifikirsalnaməmizəəlamətdarsəhifə
ləryazıb.
MilliMəclisindeputatıVahidƏhmədov“Şu

şa İli”çərçivəsindəbucür tədbirlərinkeçiril
məsininəhəmiyyətindən,Şuşada,Qarabağ
daaparılanquruculuqişlərindəndanışıb.
Xaçmaz RMİnin rəisi Vüsal Hüseynov

regiondamədəniyyətmüəssisələri tərəfin
dən“Şuşaİli”iləəlaqədarsilsilətədbirlərin
ilboyudavamedəcəyinibildirib.
YAPQubarayontəşkilatınınsədriFidan

Hüseynova, şairRamizQusarçaylı, rayon
MKSnindirektoruSaməddinNəsirovdaçı
xışediblər.
Sonra rayonMədəniyyətMərkəzi,Quba

rayonuşaqincəsənətvəmusiqiməktəblə
rikollektivlərininifasındakonsertproqramı
təqdimedilib.
“Oxubayramı”ndafəal iştirakedənoxu

cular və kollektivlər fəxri fərmanlarla təltif
olunublar.

Azad edilmiş ərazilərdə turizmin 
inkişafı ilə bağı konsepsiyalar
İşğaldanazadedilmişərazilərüzrəƏla-
qələndirməQərargahınəzdindəfəaliyyət
göstərənİdarələrarasıMərkəzinİqtisadi
məsələlərüzrəişçiqrupununiclasında
“Daşaltıkəndininturizminkişafıkonsepsi-
yası”nıntəqdimatıolub.

DövlətTurizmAgentliyininəməkdaşıŞuşara
yonununDaşaltıkəndindəturizmsektorununin
kişafıiləbağlıproqnozlarvəinvestisiyamühitinin
əlverişliliyinin artırılması, tələb olunan maliyyə
mexanizmləribarədəətrafıməlumatverib.
Qeydedilibki,DövlətTurizmAgentliyitərə

findənmayayındaKəlbəcərrayonununİstisu
qəsəbəsinin turizm əsaslı uzunmüddətli və
davamlıinkişafıistiqamətindəərazilərəbaxış
keçirilib, istiqamətlərmüəyyənedilib.Rayon
ərazisindəturizmresurslarındansəmərəliis
tifadə,stratejihədəfər,turizmnövləri,turizm
vərekreasiyazonalarınıninkişafıistiqamətlə
riniözündəəksetdirəcək“Kəlbəcərin turizm
inkişafıkonsepsiyası”hazırlanır.

Görüş, sərgi, konsert...
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AkademiyanınrektoruGiorgiQuquş

vilimərasimdəçıxışedərəkölkələrimiz
arasındakı qədim dostluq əlaqələrin
dəndanışıb.Bildiribki,N.Gəncəvibü
tündünyadaolduğukimi,Gürcüstanda
da dahi şəxsiyyət kimi tanınır. Onun
yaradıcılığından bəhs edən sərginin
akademiyadaaçılmasıbuhörmətinba
rizgöstəricisidir.Builakademiyanında
100 yaşının tamam olduğunu deyən
rektor vurğulayıb ki, bu iki əlamətdar
tədbirinüstüstədüşməsiikiqatsevincə
səbəbolub.
Tədbirdə çıxış edən səfir FaiqQuli

yev,ilknövbədə,akademiyanınkollek
tivini100illikyubileymünasibətilətəb
rikedib.
Prezident İlhamƏliyevinsərəncamı

ilə ötən ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan
olunduğunuxatırladansəfirdeyibki,il
başaçatsada,dahişairinzənginyara
dıcılığımüxtəlifölkələrdətəbliğolunur.
Bildirilibki,N.GəncəviyəGürcüstanda
böyük ehtiram bəslənilir, onun bir sı
raəsərlərigürcüdilinətərcüməedilib.
DiplomatTDİAnınAzərbaycanındahi
mütəfəkkirinin880illikyubileyinəhəsr
olunan tədbirə ev sahibliyi etməsini
əlamətdarhadisəadlandırıb.
M.F.Axundzadə adına Azərbaycan

Mədəniyyəti Muzeyinin məsul işçisi
LeylaƏliyevadiqqətəçatdırıbki,ötən
iliniyulayındaTbilisidəNizamiGəncə
viyəhəsrolunanilktədbirkeçirilib.Hə
mintədbirdəAzərbaycanınmədəniyyət
naziriAnarKərimovdaiştirakedib.Son
illərdə AzərbaycanGürcüstan mədəni
əlaqələri intensivləşib vəGürcüstanda
Azərbaycanmədəniyyətinindostlarının
sayıartır.
NazirmüaviniSevdaMəmmədəliye

va çıxışında deyib ki,Azərbaycan və

Gürcüstan arasında mü
nasibətlərin qədim tarixi
var. Xalqlarımız tarixən
mehriban qonşuluq və
qardaşlıqşəraitindəyaşa
yıblar. Xalqımızın ümum
milli lideri Heydər Əliyev
buəlaqələrəxüsusidiqqət
yetirib. Bu gün də Prezi
dentİlhamƏliyevvəGür
cüstanrəhbərliyiqarşılıqlı
əlaqələrə xüsusi diqqət
yetirir.
Bu tədbirin Azərbay

canlaGürcüstan arasında

diplomatikəlaqələrinqu
rulmasının 30cu ildönü
münətəsadüfetdiyinidə
vurğulayannazirmüavini
hər iki əlamətdarhadisə
münasibətilə təbriklərini
çatdırıb.
Mütəfəkkir şairin ya

radıcılığına nəzər salan
S.Məmmədəliyeva bil
dirib ki, Nizami Gəncə
vi dünya ədəbiyyatında
dərin iz buraxmış dahi
şəxsiyyətdirvəo,dünya
mədəniyyəti xəzinəsinə

misilsiz incilərbəxşedib.Onunpoezi
yaənənələrinibirçoxölkələrinşairləri
uğurladavametdirib,böyükgürcüədib
Şota Rustaveli də Nizaminin müasiri
olub.
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının

“Gənclərədəstək”layihəsinin“Şuşaİli”
çərçivəsindəTbilisidəsəfərdəolanmu
siqiçilərqruputədbirdəmaraqlıkonsert
proqramıtəqdimediblər.
“Muğam” televiziya müsabiqəsinin

qalibiZümrüdMəmmədovanınifasın
daÜzeyirHacıbəylininşairinsözləri
nə yazdığı “Sevgili canan” romansı,
“Çırpınırdın, Qara dəniz” mahnısı,
“Qarabağ şikəstəsi” və digər musi
qi nömrələri səslənib. Onu pianoda
AzərbaycanınƏməkdarartistiNərgiz
Əliyeva, tarda Səfər Səmədov, ka
mançada Elmar Ələkbərli müşayiət
ediblər.
Sondatanınmışgürcümüğənnisivə

aktyoru Vaxtanq Kikabidze, Gürcüs
tanMilliMuzeyininbaşdirektoruDavid
Lordkipanidze,sabiqmədəniyyətnaziri
ValeriAsetianivədahabirneçəmədə
niyyət və incəsənət xadiminə “Nizami
Gəncəvi880”xatirəmedalıtəqdimolu
nub.
Onlar göstərilən diqqətə görəAzər

baycandövlətinə,MədəniyyətNazirliyi
nəvəölkəmizinsəfirliyinətəşəkkürləri
nibildiriblər.
Qeyd edək ki, mədəniyyət nazirinin

müavini Sevda Məmmədəliyeva 35
iyun tarixindəGürcüstanasəfəriçərçi
vəsində Tbilisi İncəsənət Sərgisi (Tbi
lisi Art Fair), Tbilisi İncəsənət Sarayı
–GürcüstanMədəniyyətTarixiMuzeyi
vəGürcüstanMilliMuzeyininrəhbərliyi
iləgörüşlərkeçirib.Mədəniəməkdaşlı
ğıngenişləndirilməsinədairrazılıqəldə
olunub.

“Utancaq qız” Belarusa gedəcək
23-27 iyun ta ri xin də Be la rus 
Res pub li ka sı nın Mo gil yov vi la yə ti-
nin Bob ruysk şə hə rin də “Dost luq 
çə lən gi” Bey nəl xalq Teatr Fes ti va lı 
ke çi ri lə cək.

Festivalda ölkəmizi Azərbaycan
Dövlət Akademik Musiqili Teatrı bö
yükrusyazıçısıFyodrDostoyevskinin
“Utancaqqız”fantastikpovestiəsasın
dahazırlananeyniadlımonotamaşailə
təmsiledəcək.
Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə

reallaşacaq səfərdə teatrın direktoru,
Əməkdar incəsənət xadimi Əliqismət
Lalayev,monotamaşadaəsərinyega
nəqəhrəmanınıoynayanƏməkdarar
tistŞövqiHüseynovvə teatrınsəsrejissoruMəhəmmədMəmmədov
iştirakedəcəklər.
Qeydedəkki,“Utancaqqız”monotamaşasınagörkəmlirejissor,Xalq

artistiCənnətSəlimovaquruluşverib.Tamaşaiyunun25dəfestivaliş
tirakçılarınatəqdimolunacaq.
Bu,“Utancaqqız”ınxaricəikincisəfəridir.Tamaşabundanöncəcari

ilinfevralayındaTehrandakeçirilən“Fəcr”BeynəlxalqTeatrFestivalın
dauğurlanümayişolunub.

Kuklaçılar beynəlxalq festivaldan 
diplomla qayıdıblar

Ab  dul  la Şaiq adı  na Azər  bay  can Döv  lət Kuk  la Teat  rı iyu  nun 1-dən 
5-dək Gür  cüs  ta  nın Tbi  li  si şə  hə  rin  də ke  çi  ri  lən I Bey  nəl  xalq Uşaq və 
Gənc  lər Teatr  la  rı Fes  ti  va  lın  da iş  ti  rak edib.

Gürcüstan İncəsənət vəTədqiqatlar İnstitutu vəGənclərMilliMər
kəzininbirgətəşkilatçılığı,TbilisiMeriyasıvəUNESCOnunTəhsilŞə
bəkəsinindəstəyiiləreallaşanfestivaldakeçmişSovetittifaqıölkələri,
eləcədəİranvəİsveçrətəmsilolunub.
Azərbaycan kuklaçıları festivalda teatrın repertuarındakımilli kolo

ritlisəhnəişlərindənolanM.F.Axundzadənin“MüsyöJordanvədərviş
Məstəlişah”komediyasıəsasındahazırlanantamaşanıtəqdimediblər.
2012ci ildən teatrın repertuarınadaxiledilən tamaşanınquruluşçu

rejissoruAleksandrMaksimıçev,quruluşçurəssamıTatyanaMelniko
va,bəstəkarı İqorRoqalyo,quruluşçubaletmeysteriZakirAğayevdir.
Səhnəəsərində rollarıElmiraHüseynova,SəriyyəMansurova,Elnur
Abbasquliyev,İqbalƏliyevvəCavidTelmanifaediblər.
Teatrın direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Rəşad Əhmədzadə

ninrəhbərliketdiyiheyətfestivalproqramındankənardaçıxışlaredib.
KuklaçılarGürcüstanın azərbaycanlıların kompakt yaşadığıMarneuli
rayonundateatrınrepertuarındakıtamaşalardanparçalarnümayişet
diriblər.
Festivalda,tamaşanümayişləriiləbərabər,müasiruşaqvəkuklateatr

larınınproblemləri,uşaqlarıntəhsilvətərbiyəsindəteatrınroluvəs.möv
zulardapanelmüzakirələridətəşkiledilib.
“Avrasiyamədəniyyətqovşağı– İpəkYolları” təşəbbüslərinin inkişa

fıçərçivəsindəkeçiriləntədbirdəBeynəlxalqTeatrİnstitutuvəUşaqvə
GənclərTeatrlarıBeynəlxalqAssosiasiyası(ASSİTEJ)datəmsilolunub.
Festivaldahərhansınominasiyaüzrəmükafatlarnəzərdətutulmasa

da,azərbaycanlıkuklaçılarbeynəlxalqtədbirdəfəaliştiraka,eləcədə
millikuklateatrıənənələrininyaşadılmasıvəinkişafındaxidmətlərəgö
rəBeynəlxalqTeatrİnstitutuvəfestivalıntəşkilatkomitəsinindiplomları
ilətəltifolunublar.

“Elə hal lar da olur ki, zəif müəl lif lə rin la zı mın ca iş lən mə miş 
pyes lə ri nə re jis so run, ya xud akt yo run şəx sən özü nün par ça-
la rı nı da xil et mə si la zım gə lir. Bu sər bəst li yi yal nız zə ru rət dən 
do ğar kən ba ğış la maq olar. La kin heç bir əla və yə eh ti yac ol-
ma dan da hi ya nə, mo no lit, klas sik əsər lər üzə rin də də bu cür 
iş apa ran qon dar ma hə vəs kar lar olur. Əgər hə min əsə rin tə-
biəti ilə ona da xil edi lən par ça la rın üz vi bir ya xın lı ğı ol sa, ye nə 
yax şı dır. Çox vaxt heç bu da ol mur. On da gö zəl pye sin can lı 
or qa niz min də ar tıq ət ki mi bir şey əmə lə gə lir, bu isə par ça nı, 
ya xud pye si öl gün ləş di rir”. 

TeatrsənətindəustadSta
nislavskiyə məxsus bu söz
lərlə yazıya başlamağım sə
bəbsiz deyil. Sözümün canı
var və bu barədə, necə de
yərlər,azsonra.
Əvvəla,onudeyimki,ölkə

də müstəqil teatrların təşək
külvəinkişafı,onların,çətin
liklədəolsa,məkantapması
vəözünərepertuarformalaş
dırması alqışlanmalı haldır.
Ənəsasıda teatrprosesinin
inkişafı üçün çox vacibdir.
Onu da qeyd edək ki, istər
Mədəniyyət Nazirliyi, istər
sədəbusahə iləbağlıbaş
qaqurumlarmüstəqilteatrlara
imkandaxilindədəstəkolurlar.
Bu, öz yerində. Amma unut
maqolmazki,müstəqillikanla
yışı, ümumən azad sənətkar
lıq, sərbəst düşüncə və onun
tətbiqi ifratavarıb,oradangö
zəkülüfürməkdeyilvəazadlıq
anlayışları ilə zarafat eləmək
olmaz. Çünki sənin azadlı
ğınbir başqasınınazadlığının
məhdudlaşmasınaqədərdirvə
yenədəsəninyaradıcıhüdud
suzluğun başqalarının (fərdlər
vəcəmiyyətolaraq)nəfəsliyini
tıxayırsa, gəl, burada daya
naq!...
Bu günlərdə fəaliyyətini ya

xından izlədiyim və nisbətən
bəyəndiyim müstəqil “Səhnə”
teatrınınnövbətipremyerasına
baxdım.
Tamaşanın adı “Molla Nəs

rəddin – 2022” idi. Komediya
janrlı tamaşanın müəllifi Xa
qaniƏliyev,quruluşçurejisso
ru Əməkdar incəsənət xadimi
OrucQurbanov,quruluşçurəs
samıRəşadYaqubov,xoreoq
rafı İmran Qurban Əli, musiqi
tərtibatçısı Nicat Cəbrayılov
idi.
Birhissəli səhnə işində rol

ları Elçin Hacı (Molla Nəs
rəddin), Ramil Məmmədov
(Əzrayıl), Əhliman Ərşad
lı (Axund), Vaqif Kərimov

(Məmmədəli), Ruhiyyə Yəh
yayeva (Arvad), Rəbbilə
Ələkbərzadə (Gülnaz),Mahir
Mirişli (Qoçu), Absalam Hə
şimli (Bloger), Ağaəli Kərim
zadə(Lotu)vəNazlıQuliyeva
(Mələk)ifaedirlər.
Qısacaqeydedimki,müəl

lifərinkeçmişləbugünümüzü
sintezdətəqdimetməyəçalış
dıqları tamaşaMollaNəsrəd
dinin evlənmə hekayəsindən
bəhs edir. Qəfil peyda olan
Əzrayıl Molla Nəsrəddini yu
xudan oyadıb özü ilə o biri
dünyaya aparmağa gəldiyini
söyləyir. Hələ çox cavan ol
duğunu biləndən sonra ona
evlənmək üçün üç gün möh
lətverir.MollaNəsrəddinƏz
rayılla dostlaşır və sevgisinə
qovuşmaq üçün ona əngəllər
yaradan kənd adamları ilə
mübarizəyə başlayırlar. Toy
günününsəhərioyanıbevində
sevdiyi qızı yox, kənddə ha
mınıntanıdığıeybəcərarvadı
görən Molla Nəsrəddin alda
dıldığını başa düşür. Maraq
lı hadisələr də bundan sonra
başlayır.Şənmusiqilərvəküt
ləvirəqslərləbololantamaşa
da gülməli hadisələr birbirini
əvəzedir.
Əsas məsələ “Düşündürə

rək güldürən” söz ustadıMol
la Nəsrəddinin “ölüm mələyi”

ilə tanışlığıyla başlayır. Hə,
özü də buna qədər kənd ca
maatının,dahadoğrusu,Molla
Nəsrəddinin kələkbazlığından
şikayət edib, onun qurbanına
çevrilən avaragor tiplərin xə
tasından qurtulmaq istəyən
Molla özünü ölmüşlüyə vura
raqsovuşmaqistəyir.Budəm,
təbii ki, zarafatı gerçək olur
vəƏzrayılzühuredərəkonun
canını almağa gəldiyini deyir.
Mərəkədəbundansonrabaş
layır.EləfağırMollanın2022
ciiləinteqrasiyasıda.Əslində,
bu,yaxşıdırvəbizküllhalında
istərsəhnə,istərmusiqi,istər
sədətərtibat iləprosesintam
çağdaşlığını görürük. Düzdür,
ifrat,bəzənyeknəsəqgörünən
detalçılıqdaazdeyildi.Xüsu
sənƏzrayılınelektronsistemə
girib, potensial ölülər siyahısı
üzərindəəllaməçiliyi.

HəmçininMolla ilə dialoqla
rındaziyadə“Tiktok”vədigər
sosial şəbəkə şəbədələri sə
viyyəsində danışmağadək, nə
desənizvar idi.Tamaşaçıgül
dümü?  Qəşş edənədək, bəs
sonra?
Elə bütün məsələ də bu

sualdan sonra verilən cavab
danasılıdırki,rejissoronubiz
dənəsirgədi.
Ümumən tamaşanın həlli

maraqlıidi.İstəniləndövrüçün
sevginin, dolayısı ilə saf hiss
lərin qələbəsi ön plana çıxdı.
Nəticə etibarilə biz uzaq keç
mişdəkiMollaNəsrəddinlətifə
lərininpersonajlarınınözüqarı
şıqbugündəaramızdavargəl
etdiklərinin,nəqədərağıllanıb,
dövrün texniki bilgiləri ilə cila
lansalar da, asanlıqla aldana
biləcəklərinin,əslində,hamımı
zıngözümüzəüfürülənküləxu
marlandığımızınşahidiolduq.
Düzdür, biz Molla Nəsrəd

dinin xalq arasında məşhur
lətifələrindən, onun ibrətamiz
rəvayətlərindən, ələlxüsus da
sadiq dostu uzunqulağından
nümunələrgördük.Ammayal
nızbirneçəməqamdarejisso
run Molla Nəsrəddinin dili ilə
dediyi dərdlərə gülüb, düşün
dük. Qalan hər şey lağlağıya
hesablanmışdı və yəqin elə
məhzbudalazımidi.

Yuxarıdakı azadlıq sözünə
vətamaşadaMollaNəsrəddi
niaxtarışımagəlincə,yaradıcı
heyətdəneləbelə,maraqlıdır
deyə soruşuram: Molla Nəs
rəddin kim idi və niyə bu qə
dərdövrüzamanaqalibgələ
rəkyaşadı?Bax,əsassualda
budurvəəgəronunətrafında
teatr əməliyyatı aparırıqsa,
bazamız güclü, əsaslı, ana
xəttimiz doğru təyin olunma
lıdır...
Gələk yazıq Mollanın heç

ağlına belə gəlməyəcək blo
gerlik məsələsinə. Daha doğ
rusu,onuntəyinatına.Bilirəm,
bir sıra sosial şəbəkələr vasi
təsilə dükanbazar, ənlikkir
şanreklamedənlərigözümüzə
bloger kimi dürtüblər. Səhnə
nümunəsindəbelə tiplərin gü
lüş obyekti kimi təqdimatı da
təqdir edilməlidir. Amma biz
səhnədə bunun tam əksini
gördük.Yəniguyatənqidhə
dəfi kimi təqdimedilən yırtıq
şalvarlı cinsiyyəti bəlli olma
yan bloger hamıya yol “gös
tərib”, ağıl öyrətdi, müsbət
qəhrəman da oldu. Üstəlik,
bu tamaşa vasitəsilə cəmiy
yətə şüuraltı yeridilən ideya
sını səhnənin düzmərkəzin
dəpüskürdü.
Bu siyahını genişləndirib,

başqa neqativ, daha doğru
su, arzuolunmaz məqamlar
üzərində də dayanmaq olar
dı. Amma təzə “Molla Nəs
rəddin”çilərin cəsarətlərinə

və böyük emosional həzz ilə
təqdimatlarına görə dözmək
olar.
Tamaşanınaktyoroyunutə

bii, maraqlı, baxımlı və dina
mik idi.Laptərdabanlarından
çıxanacan,enerjiləritükənənə
dəkoynadılar.Rəqslərvəmu
siqidən yerində istifadə, hətta
özözünü məsxərəyə qoymaq
cəhdləriyaxşıidi.
Tamaşanın Molla Nəsrəd

dini və xüsusilə də Əzrayılı
məzmunlu oyunları ilə seçil
dilər. Axundun klassik oyun
üslubuna sadiqliyi, Qoçunun
xarakterik elementlərdən ha
li olması, Gülnazın səhnəyə
rəngarənglik qatması, Arva
dın müxtəlif vəziyyətə uyğun
sürətlidəyişkənliyiaktyorların
obrazlarınabələdliyiningöstə
ricisiidi.
Amma unutmadan onu da

deyim ki, səhnə bütün zaman
lardavə formasiyalardamütləq
mütərəqqi düşüncə meydanı,
estetikanın,sənətəxlaqıvəbə
şəri dəyərlərin əsas meyarları
nınnümayişməkanıolub.O,nə
vaxtsabufunksiyasındanimtina
edərsə,məhvərindənçıxıb,dar
madağın olar. Odur ki, səhnə
yəbütünəndazəsizçılğınlıqları
bir kənaraqoyaraqçıxmalısan.
Əkshalda...

Həmidə Nizamiqızı

Tbilisi Dövlət İncəsənət Akademiyasında 
Nizamiyə həsr edilən sərgi açılıb
GiorgiQuquşvili:“Nizamibütündünyadaolduğukimi, 

Gürcüstandadadahişəxsiyyətkimitanınır”

Mollanı görən olmadı?
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Xə bər ver di yi miz ki mi, 
2-4 iyun ta ri xin də Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 
Mil li Məc li si, Tür ki yə 

Bö yük Mil lət Məc li si, ADA 
Uni ver si te ti və Bey nəl xalq 
Bal kan Uni ver si te ti nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə öl kə miz də 
7-ci Bey nəl xalq So sial Elm lər 
Konq re si ke çi ri lib. İlk iki iş 
gü nü Ba kı da ger çək lə şən 
konq re sə iyu nun 4-də Şu şa-
da ye kun vu ru lub. Konq re sin 
son pa nel ic la sın da beş mə-
ru zə din lə ni lib.

Şu şa pa ne lin də Azər bay can 
tə rəf dən mil lət və ki li, Mil li Azər-
bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin 
di rek to ru, aka de mik Ra fael Hü-
sey nov “Gö zəl sə nət lə rin, elm lə-
rin və zə fər lə rin Şu şa da qo vu şan 
və sa bah la ra uza nan yo lu” möv-
zu sun da mə ru zə ilə çı xış edib. 
Aka de mik Qa ra ba ğın və Şu şa nın 
ta ri xi nin Mir zə Adı gö zəl bəy, Mir-
zə Ca mal Ca van şir, Əh məd bəy 
Ca van şir, Mir Meh di Xə za ni, Mir zə 
Rə him Fə na, Hə sən İx va Əli za-
də və di gər lə ri nin müəl li fi  ol du ğu 
“Qa ra bağ na mə”lər də tə fər rüatı ilə 
əks et di ril di yi ni diq qə tə çat dı ra raq 
de yib: “Bu gün azər bay can lı la rın 
di lin də “Qa ra bağ Azər bay can dır!” 
söz lə ri ar tıq bir şüar ki mi hər gün 
səs lən mək də dir. Qa ra ba ğın ta cı 
Şu şa şə hə ri rəs mən Azər bay ca-
nın və Türk dün ya sı nın mə də-
niy yət pay tax tı elan edi lib. An caq 
Şu şa hə mi şə Qa ra ba ğın və bü töv 
Azər bay ca nın ürə yi he sab edi lib. 

Baş qa söz lə, bu an lar da siz ha-
mı nız Qa ra ba ğın, Azər bay ca nın 
ürə yin də si niz. Yal nız in di yox, 
əsr lər cə bu bir is ba ta eh ti ya cı ol-
ma yan hə qi qət ki mi qə bul edi lib 
ki, Qa ra bağ və Qa ra bağ da ye-
tiş miş şəx siy yət lər Azər bay ca nı 
Azər bay can edən də yər lər sı ra-
sın da ən uca da da ya nıb, Şu şa 
da bir şə hər ola raq qu rul ma ğa 
baş la dı ğı vaxt lar dan elə ha mı tə-
rə fi n dən mə də niy yə tin pay tax tı 
sa yı lıb. Həm də bu nu yal nız Azər-
bay ca nın içə ri sin də biz özü müz 
və ya xın qon şu la rı mız be lə he sab 
et mə yib, Şu şa nın bir mə də niy yət 
baş kən di ol ma sı hü dud lar dan kə-
nar lar da da eti raf edi lib”.

Ra fael Hü sey nov bil di rib ki, in-
di 270 ya şı ta mam olan Şu şa nı 
vax ti lə bir iqa mət gah ola raq se-
çən dən son ra 1752-ci il dən bu 
şə hə rin qu ru cu lu ğu na baş la yan 
Pə na hə li xan Ca van şir bu ra nı 
yal nız in zi ba ti bir mər kə zə de yil, 

məhz ör nək şə hə rə, ilk növ bə də, 
bir mə də niy yət mər kə zi nə çe vir-
mə yi hə dəf seç miş di. Qa ra bağ-
dan və Azər bay ca nın müx tə lif 
gu şə lə rin dən ən yax şı us ta la rı, 
ən yax şı mu si qi çi lə ri, ən ka mil 
əs na fı, ən seç mə nə sil lə rin təm-
sil çi lə ri ni bu ra ya top la ma ğa baş-
la mış, Şu şa tez lik lə Qaf qaz da, 
Ya xın və Or ta Şərq də mə də niy-
yət lə ri qo vuş du ran mə ka na çev-
ril miş di.

Aka de mik al ban sal na mə lə ri nə 
əsas la na raq söy lə yib ki, mu si qi 
və in cə sə nə tin bu böl gə də güc-
lü tə rəq qi si hə lə VII əsr dən, Ca-
van şir sa ra yı na top la şan şair və 
mu si qi çi lə rin qoy du ğu ənə nə lər-
dən baş la yıb. Şu şa nın ya ran dı ğı 
gün dən Qa ra ba ğın in zi ba ti-si ya si 
mər kə zi ro lu nu oy na dı ğı nı, şə hə-
rin 1755-1822-ci il lər də Qa ra bağ 
xan lı ğı nın pay tax tı ol du ğu çağ-
lar dan bu ra da daim el mi-mə də-
ni hə ya tın qay na dı ğı nı söy lə yən 

Ra fael Hü sey nov hə min mü hi tin 
ye tir di yi gör kəm li alim və sə nət-
kar lar ba rə də konq res iş ti rak çı-
la rı na mə lu mat ve rib. Bil di rib ki, 
tək cə XIX əsr də Şu şa da 95 şair, 
22 mu si qi şü nas, 38 xa nən də, 16 
rəs sam, 5 ast ro nom, 18 me mar, 
16 hə kim və 40-dan çox müəl-
lim-mir zə olub: “Bö yük xa nən də 
Cab bar Qar yağ dıoğ lu nu məş hur 
rus şairi Ser gey Ye se nin 1924-cü 
il də “Şərq mu si qi si nin pey ğəm-
bə ri” ad lan dı rır dı. Yə ni hə mi şə 
gö rüb lər ki, bu yer də ki ul duz la rın 
bö yük lü yü nü, par laq lı ğı nı mü qa-
yi sə et mək üçün gə rək əha tə ni 
ge niş gö tü rə sən, da ha zən gin 
coğ ra fi  ya ya çı xa san. Bu min val la 
Şu şa nın özü nə də, sa də cə, “Gö-
zəl səs lər” şə hə ri, “Mu si qi be şi yi”, 
ya xud lap də qiq ləş di rir miş ki mi 
“Kon ser va to ri ya şə hər” ad lan dır-
ma ğı az sa yıb lar, 1908-ci il də Tif-
lis də nəşr edil miş “Kav kazs ka ya 
mu zı ka” ad lı ki tab da Şu şa nı elə 
bir ba şa “Qaf qa zın kon ser va to ri-
ya sı” ad lan dı rıb lar”. 

Şu şa nın ta ri xən Pə na ha bad, 
xalq di lin də isə adə tən Qa la ad-
lan dı rıl dı ğı nı de yən aka de mik 
bil di rib ki, Azər bay ca nın 2020-ci 
ilin pa yı zın da 44 gün lük mü ha ri-
bə də qa zan dı ğı möh tə şəm Qə-
lə bə dən son ra Şu şa Zə fə rin ən 
par laq rəm zi nə çev ril di və VII 
Bey nəl xalq So sial Elm lər Konq-
re si nin ye kun top lan tı sı nın bu-
ra da ke çi ril mə si, Qa ra ba ğa həsr 
edil mə si də daim bi zim lə ola caq 
zə fər lər yo lu nun da ha bir da va mı 
və tən tə nə si de mək dir.

İncəsənət və elmin Şuşada qovuşan yolu
Rafael Hüseynov: “Zəfər rəmzi Şuşadan hələ çox zəfərlərimizə yollar açılacaq”

Azər bay ca nın mə də niy yət pay tax tı – Şu şa. 270 yaş lı şə hə ri-
miz bu adı, bu şöh rə ti tə sa dü fən qa zan ma yıb. Eti raf edək 
ki, Şu şa nın Azər bay can ədə biy yat və mə də niy yə ti nə bəxş 
et di yi şəx siy yət lər ol ma say dı, bu sa hə lər də nə zə rə çar pa-

caq boş luq lar olar dı. Ta rix bo yu bu şə hər mad di ne mət lər dən 
da ha çox mil li-mə nə vi “ne mət lər”, bö yük sə nət kar lar ye ti rib.

Hə lə ötən əs rin əv vəl lə rin də 
mu si qi şü nas Vik tor Vi noq ra dov 
“Üze yir Ha cı bə yov və Azər bay-
can mu si qi si” (1938, rus di lin də)  
ki ta bın da Şu şa nın mu si qi hə ya-
tın dan bəhs edə rək yaz mış dı: 
“Ya şıl ot laq la rın bü rü dü yü sıl-
dı rım dağ dö şün də mən zə rə li 
Şu şa şə hə ri. Onun gö zəl tə biət 
mən zə rə lə ri hər il səy yah la rı 
özü nə cəlb edir, ya şıl lıq la ra qərq 
ol muş dağ la rın mü la yim ciz gi lə-
ri yol çu la rı va leh edir. La kin Şu-
şa dan alı nan es te tik təəs sü rat 
bu nun la qur tar mır. Bu ra da Azər-
bay ca nın baş qa ra yon la rı na nis-
bə tən mu si qi da ha çox dur. Bu-
ra da hə mi şə xalq mah nı la rı nı, 
xa nən də lə ri, çal ğı çı la rı din lə mək 
və rəqs lə rə bax maq olar. Şu şa 
uzun za man lar dan bə ri mu si qi 
mər kə zi ki mi ta nın mış və xalq 
mu si qi is te dad la rı nın tü kən məz 
mək tə bi ki mi bü tün Za qaf qa zi-
ya da şöh rət qa zan mış dır”.

Mu si qi şü nas Fi ru din Şu şins ki 
1968-ci il də nəşr et dir di yi “Şu şa” 
ad lı ki ta bın da qeyd edir ki, Şu şa 

XX əs rin əv vəl lə rin də Qaf qa zın 
həm kon ser va to ri ya sı, həm də 
Azər bay ca nın mu si qi be şi yi idi... 

“Şu şa İli” mü na si bə ti lə qa la-
şə hə ri mi zin Azər bay ca nın mu-
si qi mə də niy yə ti nə bəxş et di yi 
bəs tə kar lar dan söz aça ca ğıq. 
Şu şa lı bəs tə kar lar dan da nı-
şar kən, söz süz ki, ilk növ bə də 
Azər bay can klas sik mu si qi si nin 
ba ni si, mu si qi mə də niy yə ti miz-
də, sö zün ger çək mə na sın da, 
in qi lab ya rat mış Üze yir Ha cı bəy-
li ya da dü şür. Da hi bəs tə kar mu-
si qi sal na mə mi zin şöh rət sim vo-
lu, bu sa hə də in di də ma yak ro lu 
oy na yan sə nət mək tə bi nin ya-
ra dı cı sı dır. Onun zən gin mil li və 
ümum bə şə ri duy ğu la rı əks et di-
rən əsər lə ri dün ya nın müx tə lif 
öl kə lə rin də ifa olu nur, din lə ni lir, 
iz lə ni lir və se vi lir. Üze yir bəy tək-
cə Azər bay can pro fes sional mu-
si qi si nin ba ni si ki mi de yil, həm 
də bö yük alim, maarif çi, dra ma-
turq, pub li sist, pe da qoq, ic ti mai 
xa dim ki mi Azər bay can ta ri xin də 
gör kəm li yer tu tur.

“Şu şa lı bəs tə kar lar” rub ri ka sı 
ilə baş la dı ğı mız sil si lə də da hi 
Üze yir bə yin aç dı ğı sə nət yo lun-
da irə li lə yən, mu si qi mə də niy-
yə ti mi zi diq qə tə la yiq əsər lər lə 
zən gin ləş di rən bəs tə kar la rı xa-
tır la ya ca ğıq. 

Ha cı bə yov so ya dı da şı yan və 
mil li mu si qi mə də niy yə ti mi zin in ki-
şa fı na mü hüm töh fə lər ve rən ne-
çə-ne çə sə nət ka rı mız var. Üze yir 
Ha cı bəy li nin mil li mə də niy yə ti miz, 
ədə biy yat və ic ti mai fi  kir ta ri xi miz-
də mi sil siz xid mət lə ri hər kə sə 
bəl li. Sil si lə də ilk ola raq bu ailə nin, 
bu oca ğın di gər nü ma yən də lə ri ni 
qı sa şə kil də ya da sa la ca ğıq. 

Zül fü qar Ha cı bə yov (1884-
1950).  Üze yir bə yin bö yük 
qar da şı, bəs tə kar, Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi. Z.Ha cı bə yov 
Azər bay can da mu si qi li ko me di-
ya teat rı nın ya ra dı cı la rın dan bi-
ri sa yı lır. Da hi di ri jor, SS Rİ Xalq 
ar tis ti Ni ya zi nin ata sı dır. O, ilk 
Azər bay can mu ğam ope ra la rın-
dan olan “Aşıq Qə rib”, “Ev liy kən 
su bay”, “Əl li ya şın da ca van” mu-
si qi li ko me di ya la rı nın müəl li fi  dir. 
Bəs tə ka rın  “Əl li ya şın da ca van” 
(1909) ope ret ta sı Azər bay can-
da mu si qi li ko me di ya jan rı nın 
ilk nü mu nə si he sab edi lir. Müəl-
li fi n “Kənd çi qı zı”, “Ço ban qı zı”, 
“Əs gər nəğ mə si”, “Azər bay can” 
kan ta ta sı və di gər əsər lə ri diq-
qə tə la yiq nü mu nə lə rin dən dir. 

Ni ya zi (Ni ya zi Ha cı bə yov-Ta-
ğı za də; 1912-1984). Gör kəm li 
di ri jor, bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis-
ti. Azər bay can da di ri jor luq mək-
tə bi nin for ma laş ma sı və in ki şa fı 
onun adı ilə bağ lı dır. Q.Ro pov, 
P.Rya za nov, L.Ru dol fun bəs-
tə kar lıq məş ğə lə lə rin də iş ti rak 
edən Ni ya zi di ri jor luq fəaliy yə ti-
nə 1934-1935-ci il lər də baş la yır. 

Ni ya zi yə bəs tə kar ki mi şöh-
rət gə ti rən sə “Xos rov və Şi rin” 
ope ra sı, “Çit ra” ba le ti, “Za qa ta la 
süita sı”, “Rast” sim fo nik mu ğa mı 

və di gər əsər lə ri dir. Sə nət kar 
“Çit ra” ba le ti nə gö rə Hin dis ta nın 
Cə va hir ləl Neh ru adı na bey nəl-
xalq mü ka fa ta la yiq gö rü lüb. O, 
Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya-
sı nın di rek to ru iş lə yib. 

Ni ya zi klas sik mu si qi mi zin 
ba ni si Üze yir Ha cı bəy li nin, sö-
zün əsl mə na sın da, da vam çı-
sı ol maq la öz gər gin əmə yi və 
is te da dı nə ti cə sin də mən sub 
ol du ğu nəs lin gör kəm li nü ma-
yən də si nə çev ri lib. Fit ri is te dad, 
yük sək mu si qi mə də niy yə ti, 
möh kəm ira də onun ya ra dı cı lı ğı 
üçün sə ciy yə vi dir. Azər bay can 
bəs tə kar la rı nın və pe şə kar di ri-
jor luq mək tə bi nin for ma laş ma sı 
və in ki şa fın da, ye ni ifa çı lar nəs-
li nin ye tiş mə sin də Ni ya zi nin bö-
yük xid mət lə ri olub.

Sol tan Ha cı bə yov (1919-
1974). Gör kəm li bəs tə kar, di ri-
jor, pe da qoq, SS Rİ Xalq ar tis ti. 
S.Ha cı bə yov Üze yir bə yin əmi si 
nə və si dir. O, Azər bay can Döv-
lət Fi lar mo ni ya sı nın bə dii rəh-
bə ri və di rek to ru, Azər bay can 
Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın ka ti bi və 
Azər bay can Döv lət Kon ser va-
to ri ya sı nın (in di ki BMA) rek to ru 
və zi fə lə rin də ça lı şıb. S.Ha cı bə-
yo vun “Bi rin ci sim fo ni ya”sı onun 
ya ra dı cı lı ğın da mü hüm yer tu tur. 

1945-ci il də Türk mə nis tan Ope-
ra və Ba let Teat rı S.Ha cı bə yo va 
“Kə mi nə və Qa zı” ope ra sı nı yaz-
ma ğı si fa riş edir. Hə min əsə rin 
sim fo nik par ça sı “Kar van” (sim fo-
nik löv hə) xü su si lə bö yük ma raq 
do ğu rur. Or ta Asi ya mən zə rə si ni 
mu si qi di li ilə can lan dı ran bəs tə-
kar “Kar van”da təs vi ri löv hə lə rə 
me yil edir, ay rı-ay rı par laq ciz gi-
lər lə və rən ga rəng mu si qi va si-
tə lə ri ilə qız mar cə nub tə biəti ni, 
hü dud suz səh ra nın vü sə ti ni, kar-
va nın hə zin, ahəs tə hə rə kə ti ni 
bö yük us ta lıq la ifa də edir.

Bəs tə ka rın “Oy naq to pum”, 
“Lay lay”, “Bə növ şə”, “Ba har gəl-
di”, “Yol ka” və di gər uşaq mah-

nı la rı və s. bu gün də se vi lə rək 
di lə ni lir. Müəl li fi n “İs kən dər və 
ço ban” (lib ret to M.Se yid za də) 
uşaq ope ra sı da ma raq lı əsər-
lər dən dir. 

İs ma yıl Sol tan oğ lu Ha cı-
bə yov (1949-2006). Bəs tə kar, 
pe da qoq, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi. Azər bay can Döv lət Kon-
ser va to ri ya sın da bəs tə kar lıq 
üz rə da hi bəs tə kar Qa ra Qa ra-
ye vin sin fi  ni bi ti rib. 1972-ci il dən 
öm rü nün so nu na ki mi Azər bay-
can Döv lət Kon ser va to ri ya sı-
nın (in di ki BMA) Bəs tə kar lıq 
ka fed ra sın da dərs de yib. Piano 
üçün “Al bom dan sə hi fə lər”, “Üç 
idil li ya”, fl ey ta və sim li or kestr 
üçün “Kon sertş tük”, ok tet üçün 
“Di ver tis ment”, “Fi ru zə” ope ra sı, 

fl ey ta, klar net və piano üçün “İs-
tək lər” triosu və s. əsər lə ri var.

***
Üze yir bə yin aç dı ğı sə nət yo-

lun da son ra lar Azər bay ca nın 
mu si qi mə də niy yə ti ni dün ya 
miq ya sın da ta nı dan ne çə-ne çə 
bəs tə kar ye tiş di. Bu gün Şu şa 
ün van lı bəs tə kar la rı mı zın so ra ğı 
ya xın-uzaq öl kə lər dən gə lir. Azad 
Şu şa mız bun dan son ra da mu si-
qi mi zə ye ni ad lar bəxş edə cək...

Lalə Azəri

Hacıbəyovların açdığı sənət yolu

Müharibənin son anına qədər...
Onun dö yüş yo lu Fü zu li ilə baş la yıb Şu şa zə fə ri ilə tac lan-
mış dı. Bir ne çə saat da xain düş mə nin mər mi sin dən ya yı na 
bil səy di... 

Və tən mü ha ri bə-
sin də tor paq la rı mı zın 
ya ğı tap da ğın dan qur-
tul ma sı uğ run da şə ha-
də tə yük sə lən min lər lə 
igi di miz dən bi ri dir İn qi-
lab Qə dir bəy li. 

İn qi lab To fi q oğ lu 
Qə dir bəy li 1995-ci il 
mar tın 10-da Sal yan 
şə hə rin də ana dan 
olub. İlk təh si li ni ya-
şa dı ğı Sal yan ra yo-
nu nun Aşıq Pə nah 
adı na 1 say lı tam or ta 
mək tə bin də alıb. Təh-
sil müd də tin də daim 
tə lim-tər bi yə si ilə se-

çi lib, müəl lim və şa gird yol daş la rı nın rəğ bə ti ni qa za nıb. Or ta 
mək tə bi bi tir dik dən son ra Azər bay can Döv lət Də niz Aka de mi-
ya sı na da xil olub. 2016-cı il də təh si li ni mü vəff  ə qiy yət lə bi ti rə-
rək Fü zu li ra yo nu əra zi sin də ki N say lı hər bi his sə də xid mə tə 
ge dir. Xid mət za ma nı ni zam-in ti za mı na, ve ril miş tap şı rıq la rı 
vax tın da və də qiq ye ri nə ye tir di yi nə gö rə təl tif olu nur. 

Və tən mü ha ri bə si baş la nan gün cəb hə yə yol la nan İn qi lab 
Fü zu li, Qu bad lı, Had rut, Da şal tı və bir çox ya şa yış mən tə qə-
lə ri nin iş ğal dan azad olun ma sın da iş ti rak edir.

Ar tıq əsas hə dəf qa la-şə hə ri miz Şu şa idi. Bö yük çə tin lik lər-
dən, od-alov dan ke çən qəh rə man oğul lar ar zu la rı mı zın şə hə-
ri nə doğ ru ge dir di lər. Bu dur, cə sur hərb çi lə ri miz Şu şa nın bir 
ad dım lı ğın da dır lar. Şə hə rin qur tu lu şu üçün qan lı dö yüş baş-
la nır. İn qi lab da dö yüş yol daş la rı ilə bir gə qəh rə man lıq gös tə-
rir. 28 il yo lu mu zu in ti zar la göz lə yən Şu şa mız azad lı ğı na qo-
vu şur. No yab rın 8-də Ali Baş Ko man dan xal qı mı za Şu şa nın 
azad olun ma sı ilə bağ lı müj də ni ve rir.

İn qi lab və si lah daş la rı şə hə rin ət ra fı nı mən fur düş mən dən 
tə miz lə mə yə da vam edir lər. No yab rın 9-u. Mü ha ri bə nin son 
gü nü dür. Qəh rə man oğul lar heç nə dən xə bər siz düş mə nin 
ba şı na od ələ yir, an caq irə li ge dir lər. Və xain düş mə nin növ-
bə ti top mər mi lə rin dən bi ri İn qi la bın ya xın lı ğın da part la yır... 
Adı nı Şu şa fa teh lə ri nin sı ra sı na yaz dı ran qəh rə man dö yüş çü 
şə hid lik şər bə ti ni içir.

Şə hi din ana sı, Bi lə su var Re gional Mə də niy yət İda rə si nin 
əha tə et di yi Sal yan ra yon MKS-nin Ki ta biş lə mə şö bə si nin 
əmək da şı Tə ra nə Qə di ro va qeyd edir ki, İn qi lab mü ha ri bə 
müd də tin də ailə si ilə tez-tez əla qə sax la yıb: “Hə mi şə de yir di 
ki, na ra hat ol ma yın, mən ar xa cəb hə də yəm. Sən de mə, biz 
on dan ni ga ran qal ma yaq de yə ön də dö yüş dü yü nü giz lə dir-
miş. İn qi lab mü ha ri bə nin ilk gün lə rin dən şə hid ola na dək  ön 
sı ra da dö yü şən lər dən olub. Al lah İn qi la ba və bü tün şə hid lə ri-
mi zə rəh mət elə sin”.

Şə hi din dö yüş yol da şı Na mir Hə sən li İn qi la bı özü nün qəh-
rə ma nı he sab et di yi ni de yir: “Ya dım dan çıx maz, okt yab rın 
8-də qız ğın dö yüş lər ge dir di. Sə hə rə qə dər da vam edən ya-
ğı şın al tın da qal mış dım, qız dır ma dan alı şıb-ya nır dım. Sə-
hə rə ya xın düş mən hü cu ma keç di. Biz ol du ğu muz möv qe ni 
qo ru ma lı idik. O qə dər yor ğun idim ki, hət ta tə ti yi be lə ba sa 
bil mir dim. O an da İn qi lab kö mə yə gəl di. De dim bu rax mə ni 
get, am ma, o, mə ni tək qoy ma dı. Tə zə pal tar və çək mə yə 
qə dər mə nə gə ti rib ver di. Ya ra la nan da mə ni mü ha si rə dən 
çı xa ran lar dan bi ri də İn qi lab idi. O, əsl qəh rə man dır. Ru hu 
şad ol sun”.

İn qi lab Qə dir bəy li 2020-ci il no yab rın 11-də Sal yan ra yon 
Şə hid lər xi ya ba nın 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”, 
“İgid li yə gö rə”, Qu bad lı, Fü zu li və Şu şa nın azad olun ma sı na 
gö rə me dal la rı ilə təl tif edi lib.

Al lah rəh mət elə sin.
Nurəddin

Milli Kitabxana “Lütfi  Zadə. Biblioqrafi ya”nı nəşr etdirib

Dün ya şöh rət li azər bay can lı alim, 
qey ri-sə lis mən tiq nə zə riy yə si nin 
ba ni si, Azər bay can Mil li Elm-
lər Aka de mi ya sı nın fəx ri üz vü, 

pro fes sor Lüt fi Za də nin (1921-2017) 
ana dan ol ma sı nın 100 il li yi ötən il öl kə-
miz də ge niş şə kil də qeyd edil di. Mil li 
Ki tab xa na, Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
bö yük ali min 100 il lik yu bi le yi haq qın da 
sə rən ca mı nı və Mə də niy yət Na zir-
li yi nin təd bir lər pla nı nı əsas tu ta raq 
“Azər bay ca nın gör kəm li şəx siy yət lə ri” 
se ri ya sın dan “Lüt fi Za də. Bib lioq ra fi-
ya”  nı nəşr et di rib.

Ki tab xa na dan bil di ri lib ki, nəşr Lüt fi  Za-
də yə həsr edil miş ilk fun da men tal bib lioq-
ra fi  ya dır. Bib lioq ra fi  ya ya AMEA-nın müx-
bir üz vü, fi  zi ka-ri ya ziy yat elm lə ri dok to ru, 
pro fes sor Mi sir Mər da nov “Qey ri-sə lis 

mən tiq nə zə riy yə si nin ba ni si – Lüt fi  Za də” 
ad lı ön söz ya zıb.

Bib lioq ra fi  ya da ali min əsər lə ri, hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı na aid zən gin ma te rial lar 
top la nıb, hə yat və fəaliy yə ti nin əsas ta-
rix lə ri, gör kəm li şəx siy yət lə rin onun haq-
qın da fi  kir lə ri, rəs mi sə nəd lər ək si ni ta pıb. 
Bib lioq ra fi  ya nın “Lüt fi  Za də dün ya mil li 
ki tab xa na la rın da” və “Lüt fi  Za də dün ya 
uni ver si tet ki tab xa na la rın da” böl mə lə rin-
də top la nan ədə biy yat ali min el mi ir si nin 
bü tün dün ya da çox ge niş ya yıl ma sı nın 
əya ni sü bu tu dur. Gös tə ri ci dən is ti fa də ni 
asan laş dır maq məq sə di lə bib lioq ra fi  ya-
nın so nun da Lüt fi  Za də nin əsər lə ri nin və 
haq qın da ya zan müəl lifl  ə rin Azər bay can 
və di gər dil lər də əlif ba gös tə ri ci lə ri ve ri lib.

Bib lioq ra fi  ya da Azər bay can, rus, in gi lis 
və baş qa dil lər üz rə ma te rial lar əks olu-
nub.

Ordubadiyə həsr olunmuş elektron 
məlumat bazası hazırlanıb

XX əsr Azər bay can ədə biy ya tı nın ta nın mış 
nü ma yən də si, ya zı çı, dra ma turq, pub li sist 
Məm məd Səid Or du ba di nin (1872-1950) 150 
il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə Cə fər Cab bar lı adı na 
Res pub li ka Gənc lər Ki tab xa na sı nın əmək daş la rı 
tə rə fin dən elekt ron mə lu mat ba za sı ha zır la nıb.

Ki tab xa na dan bil di ri lib ki, “Məm məd Səid Or du-
ba di–150” ad lı elekt ron ba za da ədi bin hə yat və 
fəaliy yə ti, Azər bay can ta ri xi ro man jan rın da tut-
du ğu müs təs na möv qe yi, müəl li fi  ol du ğu əsər lər  
ba rə də mə lu mat lar yer ləş di ri lib. Həm çi nin onun 
haq qın da ya zı lan ki tab lar, dis ser ta si ya lar və döv ri 
mət buat nü mu nə lə ri nin si ya hı la rı da təq dim edi lib. 
Ba za da M.S.Or du ba di nin “Mol la Nəs rəd din” jur na-
lı ilə ün siy yə ti və sıx bağ lı lı ğı haq qın da ge niş mə-
lu mat ve ri lib. Or du ba di nin Xa ti rə Mu ze yi haq qın da 
da ma te rial lar top la nıb.

Şuşanın tarixi abidələrini əks etdirən rəsmlər
Tarix Muzeyinin kolleksiyasında qorunur

Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin kol lek si ya-
sın da vax ti lə AMEA Me mar lıq və İn cə sə nət 
İns ti tu tu nun pro fes so ru ol muş Qə zən fər Əli za-
də nin Azər bay ca nın bir çox dil bər gu şə lə ri ni 
əks et di rən rəsm əsər lə ri mü ha fi zə olu nur.

Mu zey dən bil di ri lib ki, bu nü mu nə lər ara sın da 
gör kəm li me mar-rəs sa mın Şu şa şə hə ri nə həsr 
olun muş “Göv hər a ğa məs ci di nin qo şa mi na rə si” 
və “İb ra him xə lil xa nın qa la sı” ad lı əsər lə ri də var. 
Mu ze yin Təs vi ri ma te rial lar fon dun da qo ru nan 

hə min əsər lər müəl lif tə rə fi n dən təx mi nən 1950-
ci il lər də çə ki lib.

Ge niş ya ra dı cı lı ğa ma lik me mar-rəs sam Q.Əli-
za də şə hər me mar lı ğı na da töh fə lər ve rib, onun 
la yi hə lə ri əsa sın da 1958-ci il də Azər bay can 
Döv lət Dram Teat rı nın bi na sı, 1960-cı il də isə 
“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sı nın əsas bi na sı 
in şa edi lib.

Təq dim olun muş təs vi ri sə nət nü mu nə lə ri Şu-
şa me mar lıq abi də lə ri və in cə sə nə ti nin təd qi qi 
ba xı mın dan əhə miy yət kəsb edir.

“Şuşalı bəstəkarlar”

Soldan sağa: Ceyhun Hacıbəyov, Üzeyir Hacıbəyli,
Ağalar bəy Əliverdibəyov, Zülfüqar Hacıbəyov

Soltan Hacıbəyov, Niyazi, 
Qara Qarayev
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8 iyun 1885 – Ar xeoloq Da vud Mi ka yıl oğ lu Şə ri fov (1885-
1952) Tifl  is də do ğu lub. Azər bay can Döv lət Ta rix Mu ze yi nin mü-
di ri olub, ar xeolo ji ma te rial lar əsa sın da “Bi zim mə də ni ir si miz” 
ad lı dərs və saiti ya zıb.

8 iyun 1900 – Hey kəl tə raş İb ra him Hi lal oğ lu Qu li yev (1900-
1938) ana dan olub.

8 iyun 1981 – Azər bay ca nın ilk pro fes sional qa dın ope ra 
mü ğən ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti Şöv kət Hə sən qı zı Məm mə do va 
(18.4.1897 – 1981) və fat edib. Mi lan Kon ser va to ri ya sın da təh sil 
alıb. Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru olub.

9 iyun 1930 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Tel man 
Ha cı oğ lu Ha cı yev (1930 – 5.1.1991) ana dan olub. “Göy göl”, 
“La lə lər”, “Tə lə bə lik il lə ri” və s. po pul yar mah nı la rın müəl li fi  dir. 

9 iyun 1960 – Ta nın mış rəs sam Ucal Hə sən oğ lu Haq ver di-
yev (1960-2004) Ba kı da ana dan olub. Əsər lə ri Fran sa, Avst ri ya, 
Al ma ni ya, Tür ki yə və s. öl kə lər də sər gi lə nib.

9 iyun 1984 – Nax çı van da bö yük şair-dra ma turq Hü seyn Ca-
vi din Ev-Mu ze yi açı lıb.

9 iyun 1989 – Gör kəm li mü ğən ni, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin 
Xalq ar tis ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Rə şid Mə cid oğ lu Beh-
bu dov (14.12.1915 – 1989) və fat edib. “Ar şın mal alan” (1945), 
“Bəx ti yar” (1955) fi lm lə rin də baş rol la ra çə ki lib. Mah nı Teat rı nı 
ya ra dıb.

9 iyun 2002 – Ru si ya nın Sankt-Pe ter burq şə hə rin də da hi 
Azər bay can şairi Ni za mi Gən cə vi nin abi də si nin (hey kəl tə raş – 
Əmək dar rəs sam Gö rüş Ba ba yev) açı lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim də 
Azər bay can və Ru si ya pre zi dent lə ri Hey dər Əli yev və Vla di mir 
Pu tin iş ti rak edib lər.

9 iyun 2021 – Xalq ar tis ti, akt yor, ki no re jis sor Ra miz Ha cıağa 
oğ lu Əziz bəy li (20.7.1948 – 2021) və fat edib. “Bəxt üzü yü”, “Ya-
lan” bə dii fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib. 

10 iyun 1904 – Ədə biy yat şü nas, Əmək dar elm xa di mi, Döv lət 
mü ka fa tı laureatı, aka de mik Məm məd Arif (Məm məd Arif Mə-
hər rəm oğ lu Da daş za də; 1904 – 27.12.1975) ana dan olub. El mi 
təd qi qat lar la ya na şı, şeir və he ka yə lə rin də müəl li fi  dir.

10 iyun 1910 – Əmək dar ar tist Ana to li Sem yo no viç Ur vant sev 
(1910-1971) ana dan olub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın 
ba let ar tis ti olub, Ba kı Xo reoq ra fi  ya Mək tə bin də dərs de yib.    

10 iyun 1933 – Xalq rəs sa mı Ra fi q Mah mud oğ lu Meh di yev 
(1933 – 28.11.2009) Nax çı van MR Şah buz ra yo nun da ana dan 
olub. Ki tab və dəz gah qra fi  ka sı sa hə sin də ça lı şıb, həm çi nin 
rəng kar lıq əsər lə ri nin müəl li fi  dir.

10 iyun 1938 – Şair, tər cü mə çi Əli Və kil (Əli Və kil oğ lu Sə fi -
yev; 1938 – 7.1.2022) Er mə nis ta nın Ba sar ke çər (in di ki Var de-
nis) ra yo nu nun Yu xa rı Şor ca kən din də ana dan olub. 

10 iyun 1959 – Аzər bay can SSR Nа zir lər Sоvе ti “Аzərbаycаn 
SSR-də xаlçа və xаlçа mə mulа tı istеhsа lı nı dаhа dа аr tırmаq 
və key fi y yə ti ni yаx şılаş dırmаq təd bir lə ri hаq qındа” qə rar qə bul 
edib.

10 iyun 1982 – Ba kı da Azər bay can pro fes sional vo kal mək-
tə bi nin ba ni si Bül bü lün Xa ti rə Mu ze yi açı lıb. Res pub li ka nın rəh-
bə ri – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev mə ra-
sim də iş ti rak edib.

10 iyun 1983 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar, di ri jor, pe da qoq Səid Əli 
oğ lu Rüs tə mov (12.5.1912 – 1983) və fat edib. 

10 iyun 1989 – Xalq şairi, dra ma turq, So sialist Əmə yi Qəh-
rə ma nı Sü ley man Rüs təm (Sü ley man Əliab bas oğ lu Rüs təm za-
də; 12.3.1906 – 1989) və fat edib.

Dünya  
8 iyun 1810 – Al man bəs tə ka rı, mu si qi şü nas, pe da qoq Ro-

bert Şu man (Ro bert Sc hu mann; 1810 – 29.7.1856) ana dan 
olub. Sim fo ni ya, so na ta, kon sert və di gər mu si qi əsər lə ri nin 
müəl li fi  dir.

8 iyun 1837 – Rus rəs sa mı İvan Krams koy (1837-1887) ana-
dan olub. Ta ri xi və port ret jan rın da əsər lə rin, məş hur “Na mə lum 
qa dın” rəs mi nin müəl li fi  dir.

8 iyun 1916 – İtal yan ki no re jis so ru Luici Ko men çi ni (Luigi Co-
men ci ni; 1916-2005) ana dan olub. Ko me di ya jan rın da fi lm lər 
(“Çö rək, mə həb bət və fan ta zi ya”, “Ro ma lı gö zəl çə”) çə kib.

9 iyun 1870 - Gör kəm li in gi lis ya zı çı sı Çarlz Dik kens (Char les 
John Huff  am Dic kens; 7.2.1812-1870) və fat edib. Əsər lə ri: “Oli-
ver Tvis tin ma cə ra la rı”, “De vid Kop per fi ld” və s.

9 iyun 1891 – Ame ri ka bəs tə ka rı, çox say lı mü zikl lər müəl li fi  
Koul Por ter (Co le Por ter; 1891-1964) ana dan olub.

10 iyun 1819 – Fran sız rəs sa mı Jan De zi re Qus tav Kur be 
(Jean-De si re-Gus ta ve Cour bet; 1819-1877) ana dan olub.

10 iyun 1915 – Yə hu di əsil li Ame ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz-
rə No bel mü ka fa tı (1976) laureatı Sol (So lo mon) Bel lou (Saul 
Bel low; 1915-2005) ana dan olub. Əsər lə ri: “Yer lə göy ara sın da”, 
“Qur ban”, “Ya ğış lar hökm da rı Hen der son”, “Her soq”, “Oğ ru” və s.

10 iyun 1929 – Rus mü ğən ni si, SS Rİ-nin, Ru si ya nın və Azər-
bay ca nın Xalq ar tis ti Lyud mi la Geor gi yev na Zı ki na (1929-2009) 
ana dan olub.

10 iyun 2008 – Dün ya şöh rət li qır ğız ya zı çı sı Çin giz Ayt ma tov 
(12.12.1928 - 2008) və fat edib. “Cə mi lə”, “Əl vi da, Gül sa rı!”, “Ağ gə-
mi”, “Əs rə bə ra bər gün”, “Edam kö tü yü”, “Dağ lar dü şən də” və s. 
əsər lə rin müəl li fi  dir.

Hazırladı: Vüqar Orxan

8-10 iyunXatirə təqvimi

XIX əsr Azər bay can poezi ya sı nı ye-
ni ide ya-məz mun və bə dii sə nət kar lıq 
key fiy yət lə ri ilə zən gin ləş di rən söz sə-
nət kar la rın dan bi ri də Se yid Əbül qa sım 
Nə ba ti dir. Gör kəm li şair klas sik poezi ya-
da kı fəl sə fi-es te tik ax ta rış la rı ye ni dövr 
ədə biy ya tın da uğur la da vam et di rib. 
Şairi ana dan ol ma sı nın 210 il li yi mü na si-
bə ti lə ya da sal dıq. 

Se yid Əbül qa sım Nə ba ti 1812-ci il də 
Cə nu bi Azər bay ca nın Qa ra dağ ma ha lı nın 
Üş ti bin kən din də ru ha ni ailə sin də dün ya ya 
göz açıb. İlk təh si li ni ata sı Mir Yəh ya Möh-
tə rəm dən alıb. Klas sik poezi ya nı və Şərq 
tə səv vüf ide ya la rı nı də rin dən mə nim sə yir. 
Ata sı ilə bə ra bər qə lən dər lik (dər viş, hə qi-
qət ax ta ran fi  lo sof) edir. Azər bay ca nın bir 
çox şə hər və kənd lə ri ni pi ya da gə zir. Er-
kən çağ lar dan “Nə ba ti” (bit ki yə aid olan, 
bit ki dən alı nan) tə xəl lü sü ilə şeir lər ya zır. 

Qeyd edək ki, şairin “Nə ba ti” tə xəl lü sü 
Or ta əsr lər də Ərə bis tan, İran və Tu ran da 
da ha çox İs lam eh kam və də yər lə ri ni təb-
liğ edən Nə ba ti lər tay fa sı nın adı ilə bağ lı dır. 
Əbül qa sı mın ata sı bu tay fa nın ta nın mış nü-
ma yən də si ki mi Üş ti bin də və ya xın ma hal-
lar da dər viş lik edib. Şair qoş ma la rı nın bi rin-
də bu haq da ya zır:

Mey da ni-eşq iç rə sə yirt dim atı,
Mü xəs sər ey lə dim Ru mu, He ra tı.
Möh tə rəm oğ lu yam, adım Nə ba ti,
Za tı mız Ha şi mi, əs li miz ərəb.

Se yid Əbül qa sım mü rid lər ara sın da nü fuz 
və hör mət qa za nır. Üş ti bin də mür şid olur 
və kə ra mət sa hi bi ki mi ta nı nır. O, bun dan 
son ra Əhər böl gə si nə ge dir. Döv rü nün gör-
kəm li tə ri qət çi si Şeyx Mah mud Si ha bəd di-
nin məq bə rə və zi ya rət ga hın da gu şə ni şin-
lik (za hid lik) edir. O da ha son ra ri ya ziy yat la 
məş ğul olur. Şair bir müd dət dün ya iş lə rin-
dən kə nar da qa lır. Su fi  hə ya tı ke çi rir, hüc rə-
də tən ha ya şa maq la haqq, hə qi qət alə min-
də ye ti şə rək giz li sir lər dən xə bər dar ol maq 
is tə yir. Şair şeir lə ri nin bi rin də gu şə ni şin li yi 
be lə ifa də edir:

Gu şe yi-vəh dət nə əcəb ca imiş,
Sir ri-ni han on da hü vey da imiş.

Ya ra dı cı lı ğı na diq qət ye tir dik də mə lum 
olur ki, şair Şi ma li Azər bay ca nın Qa ra bağ 
böl gə sin də – Əs gə ran, Qır çın, Ağ dam, Hin-
darx da, həm çi nin Sal yan və Lən kə ran da da 
olub. Bu yer lə rin ədə bi-mə də ni hə ya tı nı ya-
xın dan ta nı yıb. 

Çox sə xa vət li, mərd və nə cib bir in san 
ki mi xa rak te ri zə olu nan Əbül qa sım Nə ba ti 
Or ta əsr lə rin bö yük mü tə fək ki ri Ne mə tul lah 
Və li tə ri qə ti nin da vam çı la rın dan bi ri ki mi ta-
nı nıb. Əsər lə rin də onun su fi -tə ri qət ide ya la-

rı nı təb liğ edib. Ne mə tul la hi tə ri qə ti nə gö rə 
Al la ha çat maq is tə yən özü nü (mad di alə-
mi) unut ma lı, fə na ya uğ ra ma lı və bu yol la 
haq qa qo vuş ma lı dır. Yal nız da xi lən tə miz lə-
nib safl  a şan in san “ənəl həqq” de yib özü nü 
haq qa çat mış he sab edə bi lər. 

Əbül qa sım Nə ba ti dün ya gö rü şü və hə ya-
ta ba xı şı eti ba ri lə zid diy yət li bir in san olub. 
Bir di nə qail ol ma yıb. Əv vəl İs la mı, son ra 
da atəş pə rəst li yi təq dir edib. Bə zən də xris-
tian ol du ğu nu, xa ça si ta yiş et di yi ni söy lə yib. 
Şeir lə ri nin bi rin də yol lar ay rı cın da qal dı ğı nı, 
ger çək hə ya tı və var lı ğı dərk edə bil mə di yi-
ni eti raf edib:

Gah ağıl lı, gah di va nə ol dum,
Gah abad, gah vi ra nə ol dum,
Gah xə ra bat için də su fi ,
Gah da mey xa nə sü pür gə çi si ol dum...

Nə ba ti öm rü nün müd rik çağ la rın da “Kün-
ci-vəh dət də tə bah ol du əziz öm rüm, heyf”, 
– de yə su fi  ya nə ömür sür mə si nə təəs süf-
lə nir. Şair hə ya tın mə na sı, dün ya nın əv vəl-
axı rı haq qın da çox dü şü nür. An caq ya ra dı lı-
şın giz li sir lə rin dən xə bər siz qa lır. Bu nu özü 
də çox yax şı ba şa düş dü yü üçün bir şeirin-
də ya zır:  

Yet di öm rüm axi rə, sən bir Nə ba ti bil mə din,
Kim di bu göz dən ba xan,
  ya dil də bu gu ya nə dir? 
Od tu tub ca nım sə ra sər yan dı,
  am ma bil mə dim
Dil nə dir, dil bər nə dir,
  ba şım da bu sev da nə dir?

Nə ba ti keş mə keş li hə ya tın da qar şı laş dı ğı 
çə tin lik lə ri dəf et mə yə cəhd et sə də, gü cü 
yet mir. Güc süz lü yün dən mə yus olur və kə-
dər lə nir. Bu əh va lı nı li rik qəh rə ma nı nın di-
lin dən be lə de yir: 

Nə müd dət dir mə ni-bi ça rə, ya rəb,
  yar sız qal dım, 
Po zul du röv nə qim, da ğıl dı ev,
  pər gar sız qal dım. 
Ki mə iz har edim dər dim,
  ha nı bir məh rə mi-əs rar? 
Qə mim çox, qəm kü sa rım yox,
  əcəb qəm xar sız qal dım...

Şair klas sik şeir lə ya na şı, he ca vəz nin-
də, xalq ru hun da da bə dii nü mu nə lər qə lə-
mə alıb. Bu qə bil dən şeir lə ri nin əsas ide ya 
xət ti ni isə mə həb bət və gö zə lin tə rən nü-
mü təş kil edir. Müəl lif se vən gən cin hiss 
və duy ğu la rı nı us ta lıq la di lə gə ti rir. Onun 
li rik qəh rə ma nı hə qi qi mə həb bət yo lun da 
əzab-əziy yə ti tə bii sa yır: 

Aşiq olan xof elə məz bə la dan, 
İn ci məz yar edən cöv rü cə fa dan, 
Nə ba ti, əl çə kən kim dir və fa dan? 
Qoy mu şam ba şı mı mən bu mey da nə!

Şair bir çox qoş ma və gə ray lı la rın da gö-
zə li tə rən nüm edər kən bə dii ifa də va si tə lə-
rin dən us ta lıq la is ti fa də edir: “Ya ra dıb” rə dif-
li gə ray lı sın da gö zə lin san ki port re ti ni çə kib:

Ma şal lah, qa dir Al lah
Gör ne cə dil bər ya ra dıb! 
Gül üzün də əf şan-əf şan 
Zül fi -müən bər ya ra dıb.

Ağ zı qön çə, lə bi püs tə 
Be li in cə, bo yu bəs tə, 
Tö kü lüb dür dəs tə-dəs tə, 
Nə gö zəl tel lər ya ra dıb!

Nə ba ti məş hur “Gəl sin, gəl mə sin?” rə difl  i 
qoş ma sı nı isə sev gi li sin dən ay rı dü şən aşi-
qə həsr edib. Onun mə nə vi alə mi nə işıq tu-
tub. Şeir Sə ba ya (sə hər me hi nə) mü ra ciət lə 
baş la nır: özü nü “hic ran düş kü nü”, “il lər xəs-
tə si” ad lan dı ran aşiq Sə ba va si tə si lə ya rı na 
xə bər gön də rir. Onun la ba rış maq is tə di yi ni 
bil di rir. Şeirin bü tün bənd lə rin də aşi qin sə-
mi miy yə ti göz önü nə gə lir. Şeirin mö hür-
bən din də de yi lir: 

Nə ba ti is tə məz on suz dün ya nı, 
İz zə ti, hör mə ti, şöv kə ti, şa nı, 
Bir za da qal ma yıb da ha gü ma nı, 
Bu baş o mey da nə gəl sin, gəl mə sin?

Şairin “Göz lə rin”, “Olur”, “Dön dü”, “Ey sə-
nəm”, “Mən dən”, “Ge nə” rə difl  i qoş ma la rın-
da da tə miz mə həb bət lə se vən gən cin mə-
nə vi dün ya sı, hiss və  duy ğu la rı həs sas lıq la 
təs vir edi lir. 

Ana di li ilə ya na şı, fars di lin də də ya zıb-ya-
ra dan Se yid Əbül qa sım Nə ba ti nin əsər lə ri 
hə lə öz sağ lı ğın da di van şək li nə sa lı nıb, Təb-
riz də daş bas ma üsu lu ilə çap olu nub. Şair 
1873-cü il də və fat edib.

Savalan Fərəcov

4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı – ikinci mövsüm

Mə də niy yət Na zir li yi və Teat-
ro.az sə nət por ta lı mil li teatr 
pro se si ni can lan dır maq, teatr 
sə nət çi lə ri ni ye ni ya ra dı cı tə-

şəb büs lə rə təş viq et mək məq sə di lə 
2-ci “4.4 Qı sa Ta ma şa lar Fes ti va lı”na 
(QTF) ta ma şa qə bu lu elan edir.

Fes ti val “Şu şa İli”nə həsr olu nub. 2021-
ci ilin no yabr ayın da baş tu tan ilk fes ti val-
dan fərq li ola raq, buil ki “4.4 Qı sa Ta ma-
şa lar Fes ti va lı”nda səh nə iş lə ri nin on layn 
de yil, can lı təq di ma tı nə zər də tu tu lur. Fes-
ti val çər çi və sin də ta ma şa nü ma yi şi ilə ya-
na şı, tre ninq, se mi nar və pa nel mü za ki rə-
lər təş kil olu na caq ki, bu da teatr pro se si ni 
can lan dır ma ğa, teatr sə nə ti nin təb li ği nə və 
in ki şa fı na xid mət edə cək.

Fes ti val da janr məh du diy yə ti yox dur, iş ti-
rak çı lar möv zu se çi min də sər bəst dir.

Qa lib lər pe şə kar teatr xa dim lə rin dən iba rət 
mün sifl  ər he yə ti nin qiy mət lən dir mə si əsa sın-
da müəy yən edi lə cək. 1-ci, 2-ci və 3-cü yer-
lər üçün mü va fi q ola raq   5000 ma nat, 3000 
ma nat və 1500 ma nat mü ka fat fon du nə zər-
də tu tu lub. Hər yer üz rə bir qa lib se çi lə cək.

Fes ti va la döv lət və bə lə diy yə teatr la rı 
ilə ya na şı, özəl teatr kol lek tiv lə ri və müs-
tə qil sə nət çi lər də qa tı la bi lər. Bir kol lek-
tiv, ya xud sə nət çi mü sa bi qə yə yal nız bir 
ta ma şa təq dim edə bi lər.

Fes ti va la yal nız ye ni ta ma şa lar qə bul 
edi lir. Ta ma şa la rın xro no met ra jı 45 də qi-
qə dən ar tıq ol ma ma lı dır.

İş ti rak çı lar ta ma şa la rın trey le ri ni (MP4 
for ma tın da, 720p və da ha yük sək gö rün tü 
key fi y yə tin də 30-60 sa ni yə) və mü ra ciət for-
ma sı nı təş ki lat ko mi tə si nə təq dim et mə li dir.

Mü sa bi qə üçün ma te rial lar 15 okt yabr 
2022-ci il ta ri xin dən gec ol ma ya raq 4.4fes-

ti val@teat ro.az elekt ron poçt ün va nı na 
gön də ril mə li dir. Həm çi nin ta ma şa nın MP4 
for ma tın da, 720p və da ha yük sək gö rün-
tü key fi y yə tin də ümu mi plan çə ki li şi və 3-5 
ədəd fo to şə kil təq dim olun ma lı dır.

Əla qə nöm rə si: (+994 50) 660 20 25

“Nəbati, əl çəkən kimdir vəfadan...”

Səhnədə ilk uğur

Uşaq la rın teat ra, səh nə sə nət lə ri nə 
sev gi ru hun da bö yü mə si, teat rın 
qa lı cı es te tik zövq mə ka nı ol ma sı nı 
qav ra ma la rı üçün er kən dövr dən 

təb li ğat, şüb hə siz ki, müs bət rol oy na-
yır. Bu mə na da uşaq lar üçün re per tuar 
for ma laş dı ran teatr la rın üzə ri nə bö yük 
mə su liy yət dü şür.

Mə sə lə nin di gər tə rə fi  ki mi uşaq la rın öz-
lə ri nin pro se sə cəlb olun ma sı, is te dad və 
ba ca rıq la rı nın səh nə də, qis mən də ol sa 
audi to ri ya qar şı sın da ifa də et mə si də va cib 
amil dir. Bu sa hə də fəaliy yət gös tə rən uşaq 
teatr-stu di ya la rı var. Am ma hə lə so vet lər 
dö nə min dən uşaq bağ ça la rı, ümum təh sil 

mək təb lə ri və ümu mən uşaq və ye ni yet mə-
lər lə iş apa ran qu rum lar da bu mə sə lə sis-
tem li həll olu nur, dram dər nək lə ri, son ra kı 
pro ses də xalq teatr la rı hə vəs kar la rın teat ra 
gə li şi nə əhə miy yət li zə min ya ra dır dı.

Ha zır da bu sa hə də pro ses pə ra kən də da-
vam et sə də, diq qə ti cəlb edən tə şəb büs lər 
də gö zə də yir. 

Ötən həf tə (3 iyun) Azər bay can Teatr Xa-
dim lə ri İt ti fa qı (ATXİ) ki çik yaş lı uşaq la rın 
rəng li dün ya sı na qu caq aç maq la teat rın, 
səh nə nin ecaz kar gü cü nü bir də şi rin-şə-
kər fi  dan la rın si ma sın da is bat et di. Mə ra-
sim “Bağ çam” uşaq bağ ça la rı şə bə kə si nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən “Uşaq teatr fes ti va-
lı”nın ye ku nu na həsr olun muş du.

Mə lu mat üçün de yək ki, uşaq la rın bə dii 
tə fək kü rü nün, ün siy yət və özü nüifa də ba ca-
rı ğı nın, elə cə də es te tik ya ra dı cı tə xəy yü lü-
nün in ki şaf et di ril mə si məq sə di lə real la şan 
fes ti va la ümu mi lik də 6 ta ma şa təq dim olu-
nub.  Al tı ay ər zin də ər sə yə gə lən bu ta ma-
şa la rın nü ma yiş çi lə ri 4-6 yaş lı uşaq lar dır.

Bü tün səh nə nü mu nə lə ri nin qu ru lu şu Döv-
lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın re jis so ru El-
şad Rə him za də tə rə fi n dən apa rı lıb. Nü mu-
nə lər AT Xİ-də təş kil olu nan mün sifl  ər he yə ti  
tə rə fi n dən ba xış ke çi ri lə rək qiy mət lən di ri lib.

İlk fes ti va lın mü ka fat lan dır ma mə ra si-
mi uşaq la rın rən ga rəng ifa la rı ilə də yad da 
qal dı. Se çi lən nü mu nə lə rin hər bi rin dən ən 
yad da qa lan səh nə cik lər it ti fa qın fo ye sin də 
gös tə ril di. Hə yə can və se vinc hiss lə ri üz-
göz lə ri nə ho pan ba la ca lar ta nın mış səh nə 
xa dim lə ri, teat rı mı zın po pul yar si ma la rı qar-
şı sın da mə ha rət lə çı xış et di lər.

Son ra təd bir se çi lən qrup la rın və on la rın 
ye tir mə lə ri nin mü ka fat lan dı rıl ma sı ilə da-
vam et di.

AT Xİ-nin sədr müavi ni, Xalq ar tis ti Ha cı 
İs ma yı lov, Xalq ar tis ti İl ham Na miq Ka mal, 
Əmək dar ar tist lər Ra sim Cə fər, El nur Hü-
sey nov və baş qa çı xış edən lər ba la ca la rın 
teat ra, sə nə tə sev gi ilə bö yü mə sin də,  teat ra 
ma raq lı ta ma şa çı ki mi ye tiş mə sin də bu ki mi 
təd bir lə rin xü su si əhə miy yə tə ma lik ol du ğu-
nu de di lər, təş ki lat çı la ra tə şək kür et di lər.

Son ra mü va fi q no mi na si ya lar üz rə qiy mət-
lən dir mə ol du. “Ən yax şı ta ma şa nü ma yi şi”, 
“İlin akt yo ru”, “İlin akt ri sa sı” no mi na si ya la rın-
da kol lek tiv lər və az yaş lı lar fəx ri fər man lar la 
təl tif olun du lar.

H.Rüstəmova

Azərbaycanın UNESCO-ya üzvlüyünün
30 illiyi münasibətilə virtual sərgi

BMT-nin ix ti sas laş mış təş ki la tı olan UNES CO dün ya da təh sil, 
elm, mə də niy yət, in for ma si ya və kom mu ni ka si ya sa hə sin də 
əmək daş lı ğın ən bö yük hö ku mət lə ra ra sı fo ru mu dur. Təş ki la tın 
ni zam na mə si 16 no yabr 1945-ci il də Lon don da im za la nıb, 4 
no yabr 1946-cı il də UNES CO rəs mən fəaliy yə ti nə baş la yıb.

Azər bay can Res pub li ka sı müs tə qil li yi ni bər pa et dik dən son-
ra 3 iyun 1992-ci il ta ri xin də  UNES CO-ya üzv qə bul edi lib. 
UNESCO-nun ni zam na mə si nə gö rə, üzv-döv lət təh sil, elm və 
mə də niy yət lə məş ğul olan qu rum la rın fəaliy yə ti ni UNES CO-
nun işi ilə əla qə lən dir mək üçün, ilk növ bə də, Mil li Ko mis si ya 
ya rat maq yo lu ilə mü va fi q təd bir lər hə ya ta ke çir mə li dir. Pre zi-
dent Hey dər Əli yev  21 fev ral 1994-cü il ta ri xin də UNES CO üz-
rə Azər bay can Res pub li ka sı Mil li Ko mis si ya sı nın ya ra dıl ma sı 
ilə bağ lı sə rən cam im za la mış, bu is ti qa mət də la zı mi ad dım lar 
atıl mış dı. Bu gün Azər bay can la UNES CO ara sın da əla qə lər da-
vam lı şə kil də hə ya ta ke çi ri lir. Azər bay ca nın mad di və mə nə vi irs 
nü mu nə lə ri nin UNES CO-nun mü va fi q si ya hı la rı na da xil edil mə-
si də bu əmək daş lı ğın mü hüm gös tə ri ci lə ri dir. 

Azər bay ca nın UNES CO-ya üzv qə bul edil mə si nin 30 il li yi mü-
na si bə ti lə Mil li Ki tab xa na nın əmək daş la rı tə rə fi n dən vir tual sər gi 
ha zır la nıb. 

Vir tual sər gi də fo to lar, UNES CO-nun si ya hı la rı na da xil edi lən 
Azər bay can mad di və mə nə vi ir si nin nü mu nə lə ri, möv zu ilə əla-
qə li ki tab lar və döv ri mət buat sə hi fə lə rin də dərc olu nan mə qa lə-
lər nü ma yiş olu nur.
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MƏDƏNİYYƏT

Mirzə Fətəlinin 210 illiyi Ankarada qeyd edilib
Bu il Azər bay can da və Türk 
dün ya sın da dra ma tur gi ya nın 
ba ni si, mü tə fək kir ədib Mir zə 
Fə tə li Axund za də nin (1812-
1878) ana dan ol ma sı nın 210 
il li yi dir. İyu nun 2-də Bey nəl xalq 
Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı – 
TÜRK SOY, An ka ra Uni ver si te ti, 
Azər bay ca nın Tür ki yə də ki Sə-
fir li yi və di gər qu rum la rın bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə M.F.Axund za-
də nin yu bi le yi nə həsr olu nan 
konf rans ke çi ri lib. 

An ka ra Uni ver si te ti nin Dil, ta
rix və coğ ra fi ya fa kül tə si Çağ daş 
türk ləh cə lə ri və ədə biy ya tı böl
mə si tə rə fin dən təş kil edi lən 10
cu “Tür ko lo gi ya gü nü” təd bir lə ri 
çər çi və sin də ger çək lə şən təd bir
də uni ver si te tin de ka nı Le vent 
Ka ya pı nar, TÜRK SOY Baş ka ti bi
nin müavi ni Bi lal Ça kı cı, ta nın mış 
alim lər Sə ma Bu rut cu Özön dər və 
Meh met Rza He yət çı xış edib lər.

Bi lal Ça kı cı çı xı şın da diq qə tə 
çat dı rıb ki, mü tə fək kir ədi bin 200 
il li yi şə rə fi nə 2012ci il TÜRK SOY 
tə rə fin dən “Axund za də İli” elan 
edil miş və bu çər çi və də təş ki la
ta üzv öl kə lər də müx tə lif təd bir lər 
təş kil olun muş, əsər lə ri Tür ki yə və 
Qa za xıs tan da səh nə ləş di ril miş di. 

Son ra An ka ra Uni ver si te ti tə
lə bə lə ri nin ifa sın da Əb dür rə him 
bəy Haq ver di ye vin Mir zə Fə tə
li yə həsr et di yi “Xə ya lat” pye si
nin ta ma şa sı oy na nı lıb. Tə lə bə 
akt yor la rın rəh bə ri Ata bəy Ba rış 
tə rə fin dən türk di li nə uy ğun laş
dı rı lan və onun re jis sor lu ğu ilə 

səh nə ləş di ri lən ta ma şa nın koor
di na to ru Azər bay can Mə də niy
yət Na zir li yi nin TÜRK SOYda kı 
nü ma yən də si El çin Qa far lı dır.

Ta ma şa dan son ra öl kə miz dən 
təd qi qat çı lar Ca vid Möv süm lü 
və Dil qəm Əh məd bö yük ədi bin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan bəhs 
edib lər.

Qeyd edək ki, Ə.Haq ver di yev 
bir pər də li “Xə ya lat” pye si ni özü
nə us tad bil di yi M.F.Axund za də
nin 100 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə  
1911ci il də qə lə mə alıb. Pyеs də 
M.F.Axund za də ilə onun öl məz 
kоmе di ya la rı nın qəh rə man la rı 
Ha təm xan ağa, Ha cı Qa ra, dər
viş Məs tə li şah, Mol la İb ra him
xə lil və baş qa la rı qar şı laş dı rı lır, 
mü tə fək kirədi bin öz döv rün də 
ne cə qiy mət lən di ril di yi və ne
cə ağır şə rait də ya zıbya rat dı ğı 
gös tə ri lir.

Mehparə Sultanova 
Ankara

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

534 il əv vəl...
9 iyun 1488-ci il də Şah dağ ətə yin də Şir van şah la rın bir ləş miş 

qüv və lə ri ilə Qı zıl baş (Sə fə vi) qo şun la rı ara sın da dö yüş olub. Dö
yüş də Şir van şah la rın qo şun la rı qa lib gə lib, Qı zıl baş la rın rəh bə ri 
Şeyx Hey dər hə lak olub. Bir ne çə il dən son ra onun oğ lu İs ma yıl 
tax ta çıx dı və qüd rət li Azər bay can Sə fə vi döv lə ti nin əsa sı nı qoy du.

418 il əv vəl...
8 iyun 1604-cü il də növ bə ti Sə fə viOs man lı mü ha ri bə si (1603

1612) ge di şin də I Şah Ab ba sın qo şun la rı İrə van qa la sı nı ələ ke çi rib. 
Os man lı nın nə za rə tin dən çı xan İrə va nın ida rə çi li yi Əmir gü nə xan 
Qa ca ra ve ri lib. Bun dan bir qə dər əv vəl Sə fə vi qo şun la rı Təb ri zi Os
man lı dan ge ri al mış dı. 1580ci il lər də tə rəf ər ara sın da kı mü ha ri bə də 
Azər bay can əra zi lə ri, de mək olar ki, bü tün lük lə (Ta lış böl gə si və Ər
də bil is tis na ol maq la) Os man lı nın nə za rə ti nə keç miş və bu, 1590cı 
il də İs tan bul sülh mü qa vi lə sin də təs bit olun muş du.

207 il əv vəl...
9 iyun 1815-ci il də Na po leonun sü qu tun dan son ra baş la nan 

(18 sent yabr 1814cü il) və Av ro pa da ye ni geosi ya si mən zə rə ni 
müəy yən ləş di rən Vya na Konq re si ba şa ça tıb. Konq re sin nə ti cə lə
ri nə əsa sən, Pol şa əra zi lə ri ta ma mi lə (ona dək Ru si ya və Prus si ya 
ara sın da bö lüş dü rül müş dü) Ru si ya ya bir ləş di ril di, Ni der land Kral
lı ğı və İs veç rə Kon fe de ra si ya sı ya ra dıl dı.

124 il əv vəl...
9 iyun 1898-ci il də Bö yük Bri ta ni ya ilə Çin ara sın da “Syan qan kon

ven si ya sı” im za la nıb. Sa zi şə əsa sən, Çin Syan qan (Hon konq) ada
sı nı 99 il li yə Bri ta ni ya ya ica rə yə ve rib. 1984cü il də Lon don la Pe kin 
ara sın da im za la nan bə yan na mə yə əsa sən, Bri ta ni ya 1997ci il iyu nun 
30da ada nı Çi nə qay tar dı. Hon konq azad iq ti sa di zo na sta tu su ilə Çi
nin in zi ba ti əra zi si ol du.

93 il əv vəl...
7 iyun 1929-cu il də 

Va ti kan döv lə ti ya ra
nıb. Ro ma şə hə ri nin 
Mon teVa ti ka no ad la
nan his sə sin də müs
tə qil Va ti kan döv lə ti nin 
(Sta to del la Città del 
Va ti ca no) ya ran ma sı
na dair  hə min ilin 11 
fev ra lın da İta li ya hö ku
mə ti ilə “La te ran sa zi şi” 
im za lan mış dı. 7 iyun da 
İta li ya ilə Va ti kan ara sın da dip lo ma tik eti mad na mə mü ba di lə si ol
du və sa ziş qüv və yə min di. Dün ya ka to lik lə ri nin rəh bə ri Pa pa ey ni 
za man da Va ti kan döv lə ti nin baş çı sı ol du. Əra zi si cə mi si 44 hek tar, 
əha li si isə min nə fə rə ya xın olan Va ti kan mü va fiq döv lət at ri but la rı na 
ma lik dir, dün ya nın ək sər öl kə lə ri ilə dip lo ma tik mü na si bət lər sax la yır.

80 il əv vəl...
10 iyun 1942-ci il də al man fa şist qo şun la rı Çe xi ya nın Li dit se qə

sə bə sin də qət liam hə ya ta ke çi rib lər. Qə sə bə də ki fa şist ida rə çi si nin 
öl dü rül mə si nə ca vab ola raq qə sə bə nin bü tün ki şi əha li si (172 nə
fər) gül lə lə nib. 200dək qa dın və uşaq isə kons la ge rə gön də ril miş 
və on la rın təx mi nən ya rı sı da ora da öl dü rül müş dü. Mü ha ri bə dən 
son ra Li dit se də me mo rial mu zey ya ra dıl dı, ya xın lıq da isə ey niad lı 
ye ni qə sə bə sa lın dı.

78 il əv vəl...
10 iyun 1944-cü il-

də Al ma ni ya nın iş ğal
çı qo şun la rı Fran sa nın 
Ora dursürQlan qə
sə bə sin də də küt lə
vi qət liam tö rə dib lər. 
Qə sə bə nin ki şi əha li si 
gül lə lə nib, qa dın, uşaq 
və qo ca lar isə kil sə yə 
yı ğı la raq part la dı lıb. 
Ümu mi lik də qə sə bə nin 
640dək sa ki ni qət lə 
ye ti ril miş di. Mü ha ri bə dən son ra qə sə bə bər pa edil mə di və xa ra ba lıq
lar açıq sə ma al tın da xa ti rə mu ze yi nə çev ril di. Ya xın lıq da isə ey niad lı 
ye ni qə sə bə in şa edil di.

30 il əv vəl...
9 iyun 1992-ci il də Azər bay can Pa kis tan İs lam Res pub li ka sı 

və Türk mə nis tan la dip lo ma tik mü na si bət lər qu rub.

29 il əv vəl...
9 iyun 1993-cü il də Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı Ali Məc li

si nin səd ri Hey dər Əli yev Pre zi dent Əbül fəz El çi bə yin də və ti ilə 
Ba kı ya gə lib. Gən cə ha di sə lə ri (4 iyun) ilə if as et miş Xalq Cəb hə
si iq ti da rı Hey dər Əli yev dən qi yam çı pol kov nik Su rət Hü sey nov la 
da nı şıq lar apar ma ğı və böh ra nı sah man la ma ğı xa hiş edib.

Hə min gün Mil li Məc lis Gən cə də ki qi yam da iş ti rak et miş şəxs lə
rə am nis ti ya ve ril mə si və ha di sə lə rin araş dı rıl ma sı üçün de pu tat
is tin taq ko mis si ya sı nın ya ra dıl ma sı haq qın da qə rar lar qə bul edib.

Ha zır la dı: V.Or xan

Xronoqraf

Ölkəmiz Praqada “Səfirliklər Festivalı”nda 
təmsil olunub

Çe xi ya nın pay tax tı Pra qa da ke çi ri lən “Sə fir lik lər Fes ti va lı”nda 
Azər bay can da təm sil olu nub. Fes ti val da Çe xi ya da akk re-
di tə olun muş 40-dan ar tıq öl kə nin sə fir lik lə ri və bir sı ra yer li 
şir kət lər iş ti rak edib lər.

Təd bi rin əv və lin də şə hər me
ri ya sı nın rəh bər li yi və iş ti rak çı 
öl kə lə rin sə fir lə ri qo naq la rı sa
lam la yıb və stend lə rə ba xıb lar. 
Mu si qi, əy lən cə, fərq li mə də niy
yət lər və ku li na ri ya ne mət lə ri nin 
bir ara ya gəl di yi fes ti val yer li 
əha li və qo naq lar tə rə fin dən ma
raq la qar şı la nıb.

Azər bay ca nın Çe xi ya da kı 
Sə fir li yi tə rə fin dən təş kil edi
lən stend də mil li ge yim lə ri miz, 
al bom lar, ki çik xal ça lar, mil
li mət bə xi mi zə məx sus xö rək 
və şir niy yat lar, ha be lə “Ma de in 
Azer baijan” bren di ilə is teh sal 

olu nan kon serv, şi rə və şə rab lar 
nü ma yiş et di ri lib.

Mil li mət bəx nü mu nə lə ri Çe
xi ya da iaşə sa hə sin də fəaliy yət 
gös tə rən azər bay can lı iş adam
la rı tə rə fin dən təq dim olu nub.

Pra qa da ya şa yan gənc azər
bay can lı Ka mil la Əs kə ro va nın 
ifa sın da “Sa rı gə lin” və “Uzun
də rə” rəqs lə ri zi ya rət çi lər tə rə fin
dən al qış lar la qar şı la nıb.

Sə fir li yin əmək daş la rı sten din 
zi ya rət çi lə ri nə öl kə miz, mil li mə
də niy yə ti miz, elə cə də Azər bay
ca nın tu rizm im kan la rı haq qın da 
mə lu mat ve rib lər.

Azərbaycanın ilk süni intellekti “Şuşa” 
İstanbul rəqəmsal incəsənət festivalında 

Kompozisiya Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə ərsəyə gəlib

əvvəli səh. 1-də
Baş kon sul Nər mi nə Mus ta

fa ye va de yib: “Şu şa azər bay
can lı lar üçün çox özəl dir, bi zim 
qəl bi miz də xü su si ye ri var. Ne cə 

ki, Azər bay ca nı Qa ra bağ sız tə
səv vür et mək ol maz, elə də tə bii 
ki, Qa ra ba ğı Şu şa sız tə səv vür 
et mək müm kün süz dür. Bi zim bir 
çox da hi şəx siy yət lə ri miz, sə nət

çi lə ri miz, bəs tə kar la rı mız, şair və 
ya zı çı la rı mız, elə cə də ta ri xi şəx
siy yət lə ri miz Şu şa nı bi zə mi ras 
ola raq qo yub lar. Ümid edi rəm ki, 
bu fes ti val da təq dim olu nan “Şu
şa” kom po zi si ya sı Şu şa nın ru
hu nu özün də əks et di rə bi lə cək”.

Ümu mi lik də 13 sü ni in tel lek tin 
iş ti rak et di yi fes ti val da ani ma si
ya lar üzə ri nə səs li və hə rə kət li 
can lan dır ma, in san hə rə kət lə ri ni 
rə qəm sal dil lə izah edən proq ram
laş dır ma, mo del ləş dir mə, in cə sə
nət, fo to və vi deoq ra fi ya, ha be lə 
tex no lo ji üs tün lük lə rin ida rəedil
mə sin də sü ni in tel lek tin ro lun dan 
bəhs edən stend lər qu ru lub. 

“Şu şa nın ta nı dıl ma sın da iş
ti rak et mək qü rur ve ri ci və şə
rəf i dir” – bu söz lə ri “İDSF22” 
Bey nəl xalq Rə qəm sal İn cə sə nət 
Fes ti va lı nın təş ki lat çı la rın dan 

“Me zo” Rə qəm sal İn cə sə nət 
Qru pu ida rə he yə ti nin səd ri Na
bat Qa ra xa no va de yib.

Kom po zi si ya nın ha zır lan ma
sı na gös tə ri lən kö mək li yə gö rə 
Azər bay can Mə də niy yət Na zir li
yi nə tə şək kü rü nü ifa də edən Na
bat Qa ra xa no va diq qə tə çat dı rıb 
ki, la yi hə bir ilə ya xın müd dət də 
ər sə yə gə lib: “Kom po zi si ya Mə
də niy yət Na zir li yi nin bi zə təq dim 
et di yi in for ma si ya, şə kil, mu si qi 
ki mi nü mu nə lər əsa sın da ha zır la
nıb. Bü tün bu nü mu nə lər “Şu şa” 
sü ni in tel lek ti nin al qo rit mi nə yük
lə nib. “Şu şa” kom po zi si ya sın da 
Azər bay can, Qa ra bağ xal ça la rı 
rə qəm sal aləm də to xu nub mil li 
mu si qi miz lə bir ara da ic ti maiy yə
tə təq dim edi lir. Bu ra da nü ma yiş 
olu nan 13 əsər ara sın da “Şu şa” 
so lo nü ma yi şi ni et di...”.

“Açma-yumma”dan “Pazırıq” naxışlarınadək 
Xalça elementləri əsasında hazırlanan 

geyim kolleksiyasının təqdimatı

Ta  nın  mış azər  bay  can  lı mo  del  yer, “AFF  FAİR” mar  ka  sı  nın tə  sis -
çi  si Rü  fət İs  ma  yı  lın qə  dim xal  ça çeş  ni  lə  ri – “Aç  ma-yum  ma”, 
“Qa  ra  bağ”, “Nax  çı  van”, “Ov  çu  luq”, “Pa  zı  rıq” xal  ça  la  rı  nın ele -
ment  lə  ri əsa  sın  da ha  zır  la  dı  ğı “Su  makh” ge  yim kol  lek  si  ya  sı 

iyu  nun 3-də  Hey  dər Əli  yev Mər  kə  zin  də nü  ma  yiş et  di  ri  lib.

Azər  bay  ca  nın qə  dim və zən 
gin ta  ri  xə ma  lik xal  ça  çı  lıq sə  nə  ti 
za  manza  man ye  ni ide  ya  la  rın, 
sə  nət nü  mu  nə  lə  ri  nin  ya  ran  ma 
sı  na tə  kan ve  rib. UNES  COnun 
Qey  rimad  di mə  də  ni irs si  ya 

hı  sı  na da  xil edi  lən Azər  bay  ca 
nın ənə  nə  vi xal  ça  çı  lıq sə  nə  ti bu 
gün də ye  ni la  yi  hə  lər  də zövq  lə  ri 
ox  şa  yır. Hey  dər Əli  yev Fon  du 
nun dəs  tə  yi ilə di  zay  nermo  del 
yer Rü  fət İs  ma  yı  lın Azər  bay  can 
xal  ça  la  rı  nın mo  tiv  lə  ri, zən  gin 
rəng  lə  ri və na  xış  la  rın  dan bəh  rə 
lə  nə  rək ya  rat  dı  ğı “Su  makh” kol 

lek  si  ya  sı da bu ba  xım  dan diq  qət 
çə  kir.

Rü  fət İs  ma  yı  lın kol  lek  si  ya  sı üz 
rə ge  yim  lər “Azər  xal  ça”nın ema 
lat  xa  na  la  rın  da to  xu  nub. La  yi  hə 
nin ya  ran  ma  sı ba  rə  də da  nı  şan 

“Azər  xal  ça” ASCnin səd  ri Emin 
Məm  mə  dov bil  di  rib ki, sə  nə  tin 
di  gər növ  lə  ri ilə ya  na  şı xal  ça  çı 
lıq da in  ki  şaf et  mə  li  dir. Ona gö  rə 
də biz ta  nın  mış rəs  sam  lar, kon 
sep  tual di  zay  ner  lər  lə əmək  daş  lıq 
qu  rub ye  ni əl sə  nə  ti ya  ra  dı  rıq və 
bu  nun  la da xal  ça  çı  lıq sə  nə  ti  ni, 
mə  də  ni ir  si  mi  zi ya  şa  dı  rıq.

 “AFF  FAİR in Car  pets” ad  lı 
də  fi  lə  də “Su  makh Haute Coutu 
re” və “Su  makh Af  or  dab  le Lu 
xury” kol  lek  si  ya  sın  dan ge  yim  lər 
nü  ma  yiş olu  nub. Qeyd edək ki, 
“Su  makh Haute Coutu  re” bu gü 
nə  dək Pa  ris və Mosk  va  da təq 
dim edi  lib. “Su  makh Af  or  dab  le 
Lu  xury” kol  lek  si  ya  sı  nın ilk nü  ma 
yi  şi isə Ba  kı  da olub. 

Kol  lek  si  ya  ya da  xil olan 5 məş 
hur xal  ça mo  ti  vi əsa  sın  da ya  ra  dı 
lan əsər  lər xü  su  sən diq  qət çə  kir. 
“Aç  mayum  ma” xal  ça  sı Qa  ra  bağ 
xal  ça  la  rı ara  sın  da bə  dii xü  su  siy 
yət  lə  ri ilə fərq  lə  nir və təq  dim olu 
nan kol  lek  si  ya  da bu xal  ça sil  si  lə 
sin  dən na  xış  lar ək  si  ni ta  pıb.

Gö  zəl  li  yi ilə fərq  lə  nən da  ha 
bir əsə  rin ele  ment  lə  ri “Qa  ra  bağ” 
xal  ça  sın  dan qay  naq  la  nıb. İlk ba 
xış  dan tək  rar ele  ment  lər  dən iba 
rət olan hə  min kom  po  zi  si  ya sı  ra 
la  na  raq kəh  kə  şa  na qərq olur.

“Nax  çı  van” ad  lı əsər Qa  ra  bağ 
xal  ça  çı  lıq mək  tə  bi  nin nü  mu  nə  si 

olan xal  ça  nın müx  tə  lif ele  ment 
lə  rin  dən, o cüm  lə  dən “Xə  tai” və 
“Çə  lə  bi” xal  ça  la  rı  nın na  xış  la  rın 
dan da is  ti  fa  də olu  na  raq ye  ni bə  dii 
kom  po  zi  si  ya əsa  sın  da ya  ra  nıb.

Qa  ra  ba  ğın “Ov  çu  luq” xal  ça 
la  rı  na aid olu  nan ele  ment  lə  rin 
gö  zəl  li  yin  dən ruh  la  nan rəs  sam 
Azər  bay  can və Ya  xın Şərq sə 
nət  kar  lıq mək  təb  lə  rin  də ge  niş 
yer tap  mış “Bən  diRu  mi” kom 
po  zi  si  ya  sı  nın ele  ment  lə  rin  dən 
is  ti  fa  də edə  rək şə  bə  kə tər  kib  li 
bə  dii kom  po  zi  si  ya  nı ya  ra  dıb.

“Pa  zı  rıq” ad  la  nan ge  yim dün 
ya  nın ən qə  dim xal  ça  sı sa  yı  lan 
(2500 il), Ru  si  ya  nın SanktPe  ter 
burq şə  hə  rin  də  ki Döv  lət Er  mi  taj 
Mu  ze  yin  də sax  la  nı  lan ey  niad  lı 
xal  ça  nın mər  kə  zi ele  ment  lə  rin 
dən qay  naq  la  nıb.

Azər  bay  can xal  ça  la  rın  dan 
ruh  la  na  raq ər  sə  yə gə  lən la  yi  hə 
nin məq  sə  di həm də mə  də  ni ir 
si  mi  zi müasir is  ti  qa  mət  lər  də ya 
şat  maq  dır.


	1-ci sehife
	2
	3
	4-cu sehife
	5-ci sehife
	6-ci sehife
	7
	8-ci sehife-1

