
Yo la sal ma ğa ha zır laş dı ğı mız 2021-ci 
il xal qı mı zın yad da şın da həm də söz 
və sa zın bay ra mı ki mi qa la caq. İl ər-
zin də Ni za mi Gən cə vi nin 880, Aşıq 

Ələs gə rin 200 il lik yu bi ley lə ri mü na si-
bə ti lə rən ga rəng təd bir və təq di mat la ra 
şa hid ol duq. 

De kab rın 20-də Müs lüm Ma qo ma yev adı-
na Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni-
ya sın da us tad Aşıq Ələs gə rin (1821-1926) 
200 il lik yu bi le yi nə həsr olu nan ge cə də saz-
söz ahəng li ilin unu dul ma ya caq təd bir lə rin-
dən idi.

Mə də niy yət Na zir li yi və Azər bay can Aşıq-
lar Bir li yi nin (AAB) bir gə təş kil et di yi təd bir 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin Aşıq Ələs gə rin 
200 il lik yu bi le yi nin qeyd edil mə si haq qın da 
mü va fi q sə rən ca mı na əsa sən ger çək ləş di. 
Təd bir də ta nın mış elm, mə də niy yət və in cə-
sə nət xa dim lə ri, aşıq lar, ic ti maiy yət nü ma-
yən də lə ri iş ti rak edir di. 

Yu bi ley ge cə sin də çı xış edən mə də niy yət 
na zi ri Anar Kə ri mov Aşıq Ələs gə rin Azər-
bay can və Türk dün ya sı ədə biy ya tı na, aşıq 
sə nə ti nə ver di yi töh fə lər dən söz aç dı. Bil dir-
di ki, us tad sə nət kar ço xəsr lik keç mi şə ma lik 

aşıq sə nə ti ənə nə lə ri nə yük sək bə dii-es te tik 
me yar lar la ye ni məz mun qa zan dı rıb. Xalq 
ru hu na uy ğun hə ma həng əsər lə ri ilə Azər-
bay ca nın mə də ni sər vət lər xə zi nə si nə mi sil-
siz töh fə lər bəxş edib. Gör kəm li sə nət ka rın 
doğ ma Və tə nə mə həb bət aşı la yan, ana di li-
mi zin safl  ı ğı nı, mə na po ten sialı nı və hü dud-
suz ifa də im kan la rı nı özün də cəm ləş di rən 

də rin ko lo rit li ya ra dı cı lı ğı Azər bay can ədə-
biy ya tı nın par laq sə hi fə lə rin dən dir. 

Na zir qeyd et di ki, Aşıq Ələs gər çox say-
da ye tir mə lə rin dən iba rət mək təb ya ra dıb, bu 
ulu sə nə tin ya şa dıl ma sı üçün ça lı şıb. Bu nun-
la da o, gə lə cə yin məş hur el aşıq və  şair lə ri-
nə qüv vət li tə sir gös tə rib.

davamı səh. 2-də

Ustadlar ustadının 200 illik yubileyi qeyd olundu
Aşıq Ələsgər yaradıcılığı Azərbaycan dilinin, ruhunun ifadəçisidir
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“İrs/Erbe” 
jurnalının 
növbəti sayı 
çapdan çıxıb

səh. 3

“Öyrədərək öyrənirəm”

Mədəniyyət Nazirliyinin
yeni ustad dərsləri layihəsi

səh. 5

Nəsibə 
Zeynalovanın 
105 illiyinə 
həsr olunmuş 
ədəbi-bədii gecə

səh. 5

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

Prezident İlham Əliyev haqqında
sənədli fi lm çəkilib

Azər bay can Te le vi zi ya sı Pre zi dent, mü zəf fər Ali Baş Ko man dan 
İl ham Əli ye vin 60 il lik yu bi le yi ilə əla qə dar sə nəd li film ha zır la yıb.

“Pre zi dent. Tək rar sız dip lo ma ti ya” ad lı fi lm də dün ya nın apa rı cı 
si ya si xa dim lə ri, döv lət və hö ku mət baş çı la rı, bey nəl xalq təş ki lat-
la rın rəh bər lə ri və nü fuz lu jur na list lə rin mü sa hi bə lə ri yer alıb. On-
lar Azər bay can Pre zi den ti nin şəx si key fi y yət lə ri, prin si pial möv-
qe yi və li der li yi ni şərt lən di rən xa rak te rik mə qam la rı şərh edib lər.

Film də Azər bay ca nın iq ti sa di are na da uğur la rın dan da nı şı lır, 
hə ya ta ke çi ri lən əhə miy yət li la yi hə lər dən bəhs olunur.

səh. 2

“Azərbaycanın inkişaf modeli:
Dünən, bu gün və sabah”

De kab rın 21-də Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın (YAP) təş ki lat çı lı ğı 
və İq ti sa di İs la hat la rın Təh li li və Kom mu ni ka si ya Mər kə zi nin 
tə rəf daş lı ğı ilə “Azər bay ca nın in ki şaf mo de li: Dü nən, bu gün 
və sa bah” möv zu sun da konf rans ke çi ri lib.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov “Azər bay ca nın ye ni mə də niy-
yət st ra te gi ya sı” möv zu sun da mə ru zə sin də bil di rib ki, Pre zi dent 
İl ham Əli yev tə rə fi n dən Şu şa şə hə ri nin Azər bay ca nın mə də niy-
yət pay tax tı elan edil mə si çox önəm li me saj idi. Bu, Azər bay ca-
nın azad edil miş əra zi lə ri nə öz mə də niy yə ti ilə qa yı dı şı idi.

səh. 2

Azad edilmiş ərazilərin
memarlıq görkəmini bərpa edəcəyik

Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də Azər bay can Me mar lar İt ti fa-
qı nın (AMİ) 85 il li yi nə həsr olun muş təd bir ke çi ri lib.

Qeyd edi lib ki, ötən 85 il də Azər bay can me mar la rı nın la yi hə lə ri 
üz rə bir çox möh tə şəm ti ki li lər ya ra dıl ıb. Bu me mar lıq nü mu nə lə ri 
yal nız res pub li ka mız da de yil, dün ya da da ta nı nır.

səh. 3

Qafqaz Albaniyasına aid
arxeoloji abidə aşkarlanıb

Mə  də  niy  yət Na  zir  li  yi ya  nın  da Mə  də  ni İr  sin Qo  run  ma  sı, İn  ki  şa  fı 
və Bər  pa  sı üz  rə Döv  lət Xid  mə  ti  nin ta  be  li  yin  də fəaliy  yət gös -
tə  rən “Avey” qo  ru  ğu  nun Gö  yə  zən fi  lialı əra  zi  sin  də apa  rı  lan 
kəş  fiy  yat xa  rak  ter  li ar  xeolo  ji təd  qi  qat  lar ye  kun  la  şıb.

Gö  yə  zən da  ğın  da yer sət  hin  dən təq  ri  bən 400 metr hün  dür  lük -
də qa  ya par  ça  la  rın  dan in  şa edil  miş yed  di  bürc  lü Gö  yə  zən qa  la  sı 
təd  qiq edi  lib. 

səh. 4

Milli-mənəvi ruhu ifadə edən səhnə nümunəsi

Da hi Azər bay can şairi və mü tə-
fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin adı 
ilə şə rəf lə nən  2021-ci il bö yük 
söz sər ra fı nın şə ni nə la yiq bir 

çox ma raq lı təd bir və təq di mat lar 
ke çi ril di.

De kab rın 17-də Hey dər Əli yev Sa ra-
yın da söz us ta dı nın “Ley li və Məc nun” 
poema sı nın mo tiv lə ri əsa sın da ha zır la-
nan ey niad lı das tan-ta ma şa da “Ni za mi 
ili”nin əla mət dar la yi hə lə rin dən bi ri dir. 
Ni za mi nin ilk də fə ədə biy ya ta gə tir di yi 
qə dim rə va yət aşıq la rın sö zü, sə si, saz 
ha va sı ilə təq dim olun du.

Səh nə işi Mə də niy yət Na zir li yi nin 
dəs tə yi, Hey dər Əli yev Sa ra yı və Azər-

bay can Aşıq lar Bir li yi nin bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə da hi Azər bay can şairi və 
mü tə fək ki ri nin 880 il li yi mü na si bə ti lə 
ha zır la nıb.

Rəs mi lər, elm və mə də niy yət xa dim-
lə ri, yüz lər lə saz-söz hə vəs ka rı Ley li və 
Məc nu nun nis gil li ta le yi nə işıq sa lan ta-
ma şa nı iz lə mə yə gəl miş di.

Das tan-ta ma şa nın nü ma yi şin dən ön-
cə Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin (AAB) 
səd ri, Əmək dar elm xa di mi, pro fes sor 
Mə hər rəm Qa sım lı çı xış edə rək la yi hə 
ba rə də da nış dı. Bil dir di ki, ta ma şa Ni-
za mi Gən cə vi nin ey niad lı poema sı üzə-
rin də aşıq la rın ər sə yə gə tir di yi das ta nın 
səh nə ləş di ril mə si dir.

davamı səh. 5-də

130 il əvvəlin Bakısına əsrarəngiz səyahət
Ya şa dı ğın, sə ya hət et di yin 
şə hə rin keç mi şi nə dair fakt lar, 
mən cə, hər kəs üçün ma raq-
lı olar. Hə lə bu, XIX əs rə aid 
fo to lar dır sa... 

De kab rın 17-də Azər bay can 
Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də açı-
lı şı ke çi ri lən “Pol Na dar: Ba kı ya 
əs ra rən giz sə ya hət” ad lı sər-
gi pay tax tı mı zın keç mi şi nə çox 
ma raq lı sə ya hət ol du.

Sər gi Mə də niy yət Na zir li yi, 
Fran sa nın öl kə miz də ki sə fi r li yi, 
Azər bay can Fran sız İns ti tu tu (İFA) 
və Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin bir gə 
əmək daş lı ğı ilə təş kil edil miş di.

Mə ra sim də gi riş sö zü söy lə-
yən İFA-nın di rek to ru Je rom Kel 
sər gi nin Fran sa Mə də niy yət Na-
zir li yi nəz din də fəaliy yət gös tə-
rən Me mar lıq və İrs Mul ti me dia 
Ki tab xa na sı nın dəs tə yi sa yə sin-
də ər sə yə gəl di yi ni de di. Diq qə-
tə çat dır dı ki, Pol və ata sı Fe liks 
Na da rın fo to ne qa tiv lə ri hə min 
ki tab xa na da sax la nı lır.

Təd bir də çı xış edən mə də-
niy yət na zi ri nin müavi ni Sev-
da Məm mə də li ye va bil dir di ki, 
Azər bay ca nın zən gin ta ri xi və 
mə də ni ir si hə mi şə xa ri ci öl kə-
lər dən bu ra gə lən sə ya hət çi lə-
rin, o cüm lə dən sə nət adam-
la rı nın ma ra ğı na sə bəb olub. 
Açı lı şın da iş ti rak et di yi miz sər gi 
də bu nu de mə yə əsas ve rir. 

Na zir müavi ni qeyd et di ki, əv-
vəl lər də hər iki öl kə də müş tə rək 
sər gi lər təş kil olu nub. 2012-ci il-
də Bi rin ci vit se-pre zi dent Meh-
ri ban xa nım Əli ye va nın tə şəb-
bü sü və dəs tə yi ilə təş kil edi lən 
“Fran sa in ci lə ri. Fran sız in cə-
sə nə ti Re nes sans dan XX əs-
rə dək” sər gi si özü nün bə dii də-
yə ri, eks po nat la rın zən gin li yi ilə 

mə də niy yət ta ri xi miz də əla mət-
dar ha di sə idi: “Bu gün kü sər gi-
də isə biz Fran sa nın Me mar lıq 
və İrs Mul ti me dia Ki tab xa na sı-
nın ar xi vin də sax la nı lan ori ji nal 
ne qa tiv lər əsa sın da çap olu nan 
70-dək fo to ilə ta nış ol maq im-
ka nı əl də edə cə yik. Döv rü nün 
ən  is te dad lı fo toq rafl  a rın dan 
olan Pol Na dar tək cə Av ro pa 
şə hər lə rin də yox, ey ni za man-
da Bu xa ra və Sə mər qənd ki mi 
Şərq şə hər lə rin də də gün də lik 
hə ya tı əks et di rən fo to lar çə kib. 
Sə nə ti onu 1890-cı il də İs tan bu-
la, da ha son ra isə Ba kı ya gə ti rir. 
Pol Na dar Ba kı nın uni kal me-
mar lıq nü mu nə lə ri ni – Qo şa qa-
la qa pı la rı, Şir van şah lar sa ra yı, 
dü kan və ba zar la rı, yer li əha li ni 
len tə alıb. Dü şü nü rəm ki, qə dim 
Ba kı nı Pol Na da rın çək di yi bu 
fo to şə kil lər va si tə si lə gör mək 
hər bir ta ma şa çı üçün çox ma-
raq lı ola caq”.

davamı səh. 8-də

“Mədəni yenilənmə”də yadda qalanlar...
Mə də niy yət Na zir li yi və YA RAT 
Müasir İn cə sə nət Mər kə zi nin bir gə 
la yi hə si olan “Mə də ni ye ni lən-
mə”nin növ bə ti mər hə lə si nə de kab-
rın 17-də ye kun vu rul du. La yi hə nin 
məq sə di xa ric də ya şa yan, mu si qi, 
teatr, ki no, ədə biy yat və elm sa hə-
sin də pe şə kar uğur la ra im za at mış 
is te dad lı soy daş la rı mı zın fəaliy yə ti 
ilə Azər bay can ta ma şa çı la rı nı ta nış 
et mək dir.

La yi hə çər çi və sin də Azər bay ca nın 
Xalq ar tis ti, bəs tə kar, Mosk va Döv lət 
Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru Fə rəc Qa ra-
yev, Müasir Mu si qi As so siasi ya sı nın (Ru si-

ya) apa rı cı eks per ti, sə nət şü nas lıq dok to ru, 
mu si qi şü nas Rauf Fər ha dov və Tür ki yə də 

ya şa yan piano çu və pe da qoq Sa mir 
Mir zə yev lə gö rüş lər ke çi ril di. 

De kab rın 15-də Azər bay can Mu si qi 
Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yin də pro fes-
sor Fə rəc Qa ra ye vin iş ti ra kı ilə onun 
ya ra dı cı lı ğı na və XXI əsr də Mosk va 
bəs tə kar la rı nın mu si qi si nə həsr edil miş 
se mi nar-dis kus si ya lar təş kil olun muş-
du. Hə min gün ey ni za man da YARAT-
ın səh nə sin də “So NoR” an samb lı 
haq qın da ki ta bın təq di ma tı ol muş du. 
“So NoR: iki mi nil li yin ara sın da” ad la-
nan ki tab çağ daş mu si qi mə də niy yə ti-
miz də öz ye ri olan an sam blın ta ri xi nə 

nə zər sa lır.
davamı səh. 3-də

Köhnə İskəndərə yeni namə
Sil si lə təd bir lər, teatr ta ma şa la rı, sə nət, səh nə ak si ya la rı ilə 
zən gin olan “Ni za mi Gən cə vi İli” çər çi və sin də növ bə ti la yi hə də 
uğur la ger çək ləş di.

Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Mil li Dram Teat rın da “İs kən də rə ye ni na mə” ta ma şa sı nın 
prem ye ra sı Ni za mi so raq lı ilin sə nət təd bir lə rin dən idi. 

səh. 3

Elçin Əzizov “Birliyin ulduzları” 
mükafatına layiq görülüb

Azər bay ca nın Xalq ar tis ti, Mosk va Bö yük Teat rı nın 
(Bol şoy Teatr) so lis ti El çin Əzi zo va MDB-nin “Bir li yin 
ul duz la rı” mü ka fa tı təq dim olu nub.

MDB-nin Hu  ma  ni  tar Əmək  daş  lıq Şu  ra  sı və Döv  lət -
lə  ra  ra  sı Hu  ma  ni  tar Əmək  daş  lıq Fon  du (DHƏF) tə  rə -
fi n  dən tə  sis edil  miş “Bir  li  yin ul  duz  la  rı” mü  ka  fa  tı MDB 
mə  ka  nın  da hu  ma  ni  tar sa  hə  də əl  də edi  lən nailiy  yət -
lə  rə gö  rə ve  ri  lən mü  ka  fat  dır. Bu il 9 öl  kə  nin nü  ma -
yən  də  si mü  ka  fa  ta la  yiq gö  rü  lüb. On  la  rın ara  sın  da 
gör  kəm  li şair, ya  zı  çı, ic  ti  mai xa  dim Ol  jas Sü  ley  me  nov 
(Qır  ğı  zıs  tan), MDB  Mİ-nin rek  to  ru Ana  to  li Tor  ku  nov 
(Ru  si  ya) və baş  qa  la  rı var.

Təq di mat mə ra si mi de kab rın 21-də Mosk va da, 
“Paş kov Evi”nin bö yük za lın da ke çi ri lib.
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Dekabrın21-dəYeniAzərbaycan
Partiyasının(YAP)təşkilatçılığıvə
İqtisadiİslahatlarınTəhlilivəKom-
munikasiyaMərkəzinintərəfdaşlığı

ilə“Azərbaycanıninkişafmodeli:Dünən,
bugünvəsabah”mövzusundakonfrans
keçirilib.KonfransınməqsədiAzərbayca-
nıninkişafmodelinivəgələcəkhədəfləri-
nihökumətvəparlamenttəmsilçiləri,elm
vəbiznesictimaiyyətiiləmüzakirəetmək
vətəkliflərformalaşdırmaqdır.

Tədbirdə əvvəlcə Prezident, Yeni Azər
baycan Partiyasının sədri İlham Əliyevlə
bağlısənədlifilmnümayişetdirilib.
YAPsədrininmüavini–YAPMərkəziApa

ratının rəhbəri Tahir Budaqov çıxış edərək
dünya miqyaslı siyasətçi, Prezident İlham
Əliyevin fəaliyyətindən söz açıb. O, Azər
baycan Respublikasının bugünkü inkişafı
nın təməlininmüstəqildövlətimizinmemarı
vəqurucusuümummilli liderHeydərƏliyev
tərəfindən qoyulduğunu bildirib. Deyib ki,
prezidentliyidövründəAzərbaycanın iqtisa
diinkişafınıtəminedənİlhamƏliyevmürək
kəbgeosiyasiməqamlardadafundamental
əsaslara söykənən dövlət siyasətinə sadiq
olub. Ölkəmizinbaşlıcaproblemini–ərazi
bütövlüyünütəminedənsiyasətnəticəsində
ötənilVətənmüharibəsindənsonraxalqımı
zın30illikmənəviiztirablarınasonqoyulub.
Konfransda Milli Məclis sədrinin birin

ci müavini Əli Hüseynlinin “Azərbaycan
da dövlət quruculuğu”, İqtisadi İslahatların
TəhlilivəKommunikasiyaMərkəzininicraçı
direktoru Vüsal Qasımlının “Azərbaycanın
iqtisadi inkişaf modeli”, Milli Məclisin Bey
nəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası
əlaqələr komitəsinin sədri Səməd Seyido
vun “Azərbaycan diplomatiyasının uğuru”
mövzularındaməruzələridinlənilib.
MədəniyyətnaziriAnarKərimovkonfrans

da “Azərbaycanınyenimədəniyyətstrategi
yası” mövzusunda məruzə edib. Nazir bil
dirib ki, biz əcdadlarımızın irsini qorumaqla
kifayətlənməməliyik, eyni zamanda yeni
yaradıcılıq nümunələri də yaratmalıyıq. Bu
kontekstdə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
yeniistiqamətlərmüəyyənedilib:“2030cuil

üçünmilliprioritetlərsiyahısındamədənivə
yaradıcı sənayelərin inkişafı da yer alır və
dayanıqlı iqtisadiyyatın inkişafı bölməsində
bu da qeyd olunub. Vətən müharibəsində
Qarabağınazadedilməsindənsonraərazilə
rimizəmədəniyyətinqaytarılmasımissiyamız
davam etdirilir. Cənab Prezident tərəfindən
Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtıelanedilməsiçoxönəmlimesaj idi.
Bu, Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinə
özmədəniyyəti ilə qayıdışı idi.Azərbaycan
Qarabağa təkcə iqtisadi, enerji layihələri ilə
deyil,eynizamanda“yumşaqgüc”lə–mədə
niyyətləqayıdır.Xocalıdasoyqırımıyaşamış
birölkəolaraqAzərbaycanyenədədünyaya
sülhçağırışlarıedir”.
Anar Kərimov qeyd edib ki,Azərbaycanın

iqtisadi,hərbi,enerji təhlükəsizliyiqədərmə
dəni təhlükəsizliyi də təmin edilməlidir. Bu,
nazirliktərəfindənhəyatakeçirilənyenimədə
niyyətstrategiyasınınəsasınıtəşkiledir:“Ye
ni mədəniyyət strategiyasının elan olunma
sı Vətən müharibəsində möhtəşəm Qələbə
qazandığımız dövrə təsadüf edir. Zəfərimizi
möhkəmləndirənamillərdənbiridəmədəniy
yətimizdir.Mədəniyyətimizi inkişafetdirməklə

vətəndaşcəmiyyətindəonunrolunuartırmalı
yıq.Yenireallıqlarauyğunlaşmaqüçüninsan
kapitalının yeni çağırışlara cavab verməsi,
hüquqi bazanın möhkəmləndirilməsi lazım
dır.Mədəniyyətindavamlılığınıqorumaqbizim
ümdəvəzifəmizdir.BuvəzifənibizartıqBirinci
vitseprezident Mehriban Əliyevanın təşəb
büsləriiləhəyatakeçirməkdəyik.Mədəniyyə
tin iqtisadi inkişafa töhfəsi gücləndirilməlidir.
Budabizimyenimissiyamızdanbiridir”.
Konfransda daha sonra energetika nazi

ri Pərviz Şahbazovun “Azərbaycanın enerji
təhlükəsizliyi”,PrezidentyanındaDövlətİda
rəçilikAkademiyasının rektoru Urxan Ələk
bərovun“Azərbaycanıninkişafmodelivəda
vamlı inkişaf”,ƏqliMülkiyyətAgentliyi İdarə
HeyətininsədriKamranİmanovun“Azərbay
candainnovativinkişafvəəqlimülkiyyəthü
quqları”mövzularındaməruzələridinlənilib.
Məruzələrdən sonra Prezident, Silahlı

QüvvələrinAliBaşKomandanıİlhamƏliye
vinhəyatvə fəaliyyətinəhəsrolunan  “Bö
yük yolun Müzəfər davamçısı” kitabının
təqdimatıolub.Kitabınönsözmüəllifi,YAP
sədrininmüaviniTahirBudaqovnəşrinməz
munuvəqayəsibarədəməlumatverib.

Fəxri adlara görə aylıq təqaüd artırılır
2022-ciilin1yanvartarixindənfəxriadlaragörəverilənaylıq
təqaüd20faizartırılacaq.PrezidentİlhamƏliyevdekabrın20-
dəbununlabağlısərəncamimzalayıb.

“Fəxriadlaragörəaylıqtəqaüdünverilməsihaqqında”2005ci
il4iyultarixlisərəncamaediləndəyişikliyəəsasən,fəxriadlara
görəaylıqtəqaüdünməbləğiXalqyazıçısı,Xalqşairi,Xalqartisti
vəXalqrəssamıüçün150manatdan180manata,Əməkdarelm
xadimi, Əməkdar incəsənət xadimi, Əməkdar artist, Əməkdar
rəssam,Əməkdarmədəniyyət işçisi,Əməkdarmüəllim,Əmək
darhəkim,Əməkdarmemar,Əməkdarbədəntərbiyəsivəidman
xadimi,Əməkdardövlətqulluqçusu,Əməkdarjurnalist,Əməkdar
mühəndis,Əməkdarhüquqşünas,Əməkdarkəndtəsərrüfatıiş
çisi,Əməkdarpilot,Əməkdartibbişçisiüçün100manatdan120
manataqaldırılır.
Qeydedəkki,sözügedənsərəncamaötənmüddətdədörddə

fə(2007,2013,2018,2020)müvafiqdəyişiklikləredilib.

Memarlar və pedaqoqlar təltif olunublar
PrezidentİlhamƏliyevdekabrın17-dəAzərbaycandame-
marlığıninkişafındaxidmətləriolanşəxslərintəltifedilməsi
haqqındasərəncamimzalayıb.Sərəncamaəsasən,üçnəfər
3-cüdərəcəli“Əmək”ordeniilə,yeddinəfər“Tərəqqi”medalı
ilətəltifolunub.

DövlətbaşçısınındigərsərəncamıiləbeşnəfərəAzərbaycan
damemarlığıninkişafındaxidmətlərinəgörə“Əməkdarmemar”
fəxri adı verilib. HəmçininAzərbaycandamemarlığın inkişafın
daxidmətlərinəgörəFəxrəddinMiralayevəPrezidentinfərditə
qaüdüverilib.

***
Prezidentdekabrın17dəAzərbaycanDövlətPedaqojiUniver

sitetininəməkdaşlarına“Əməkdarmüəllim”fəxriadınınverilməsi
haqqında”sərəncamimzalayıb.
Sərəncamaəsasən,AzərbaycanDövlətPedaqojiUniversite

tinin 100 illiyimünasibətilə vəAzərbaycanda təhsilin inkişafın
da xidmətlərinə görə ali təhsil müəssisəsinin 24 əməkdaşına
“Əməkdarmüəllim”fəxriadıverilib.Birnəfər“Şöhrət”ordeni,altı
nəfər3cüdərəcəli“Əmək”ordeni,onyeddinəfər“Tərəqqi”me
dalı ilə,dördnəfərPrezidentin fəxridiplomuilə təltifedilib.So
nunculararasındaƏməkdarrəssam,M.Ə.Rəsulzadəninnəvəsi
RəsulovRəisAzəroğludavar.

“Təkrarsız diplomatiya”
Prezident İlham Əliyevin 60 illik yubileyi ilə 

əlaqədar sənədli film hazırlanıb 
AzərbaycanTeleviziyasıPrezident,müzəffərAliBaşKoman-
danİlhamƏliyevin60illikyubileyiiləəlaqədarsənədlifilm
hazırlayıb.“Prezident.Təkrarsızdiplomatiya”adlıfilmdə
dünyanınaparıcısiyasixadimləri,dövlətvəhökumətbaşçıla-
rı,beynəlxalqtəşkilatlarınrəhbərlərivənüfuzlujurnalistlərin
müsahibələriyeralıb.OnlarAzərbaycanPrezidentininşəxsi
keyfiyyətləri,prinsipialmövqeyivəliderliyinişərtləndirənxa-
rakterikməqamlarışərhediblər.

TürkiyəPrezidentiRəcəbTayyibƏrdoğan,RusiyaPrezidenti
VladimirPutin,QazaxıstanınBirinciPrezidenti–ElbasıNursul
tanNazarbayevPrezidentİlhamƏliyevinAzərbaycanüçüngör
düyüişlərbarədədanışıblar.
TürkiyəPrezidentiqeydedibki,PrezidentİlhamƏliyevinrəh

bərliyiiləAzərbaycanbölgədəcazibəmərkəzinəçevrilib.
Rusiya Prezidenti bildirib ki, Azərbaycan Prezidentinin əsas

məqsədiölkəsini,xalqınıxoşbəxtgörməkdir.
NursultanNazarbayevAzərbaycanınmüstəqillikillərindəçətin

şərtlərdaxilindəenerjili,müdrikliderinrəhbərliyiiləinkişafetdiyi
nidiqqətəçatdırıb.
FilmdəAzərbaycanın iqtisadi arenada uğurlarından danışılır,

həyatakeçirilənəhəmiyyətlilayihələrdənbəhsedilir.Qeydolunur
ki, iqtisadimüstəqilliyinverdiyigücsiyasimüstəqilliyimöhkəm
ləndirib və ölkənin bir nömrəli probleminin –ErmənistanAzər
baycanmünaqişəsininhəlliniyaxınlaşdırıb.
MüzəfərAliBaşKomandanınrəhbərliyiiləOrdumuzunVətən

müharibəsindəQələbəsinəfilmdəxüsusiyerayrılıb.
Film dekabrın 24də saat 12:00da, 16:00da və 22:00da

AzTVdəyayımlanacaq.

İtaliya şirkətləri və memarları 
Qarabağda abidələrin bərpasına cəlb edilib
İtaliyanəinkitəkcəAvropaqitəsində,dünyamiqyasındabizim
ənyaxıntərəfdaşlarımızdanbiridir.Hesabedirəmki,indimü-
nasibətlərimizçoxyüksəksəviyyədədir.Bunungöstəricisiodur
ki,bizstratejitərəfdaşlıqhaqqındasənədimzalamışıq.İtaliya
Azərbaycanınstratejitərəfdaşlıqhaqqındasənədimzaladığı
Avropaİttifaqınaüzvolan9dövlətdənbiridir.İtaliyabiziməsas
ticaritərəfdaşımızdır.Eynizamanda,dostölkəolaraqİtaliya
bizimazadedilmişərazilərdəfəaliyyətgöstərməküçündəvət
etdiyimizilkölkələrdənbiriolub.

Prezident İlhamƏliyevbusözləri İtaliyanın “İlSole24Ore”
qəzetinəmüsahibəsindədeyib.DövlətbaşçısıBrüsseldəişgü
zarsəfərdəolarkəndekabrın15dəİtaliyaqəzetinəmüsahibə
verib.
Prezidentdiqqətəçatdırıbki,Azərbaycanınazadedilmişəra

zilərdəbərpaquruculuqişlərinədəvətetdiyibirinciölkəTürkiyə,
ikinci ölkə İtaliya olub: “Hazırda italyan şirkətlərinin orada icra
etdiyiçoxlulayihələrvar.BizitalyanmemarlarınıŞuşadakıtarixi
abidələrimizi vəməscidlərimizibərpaetməküçündəvətetmiş
dik. Bu, çox rəmziməna daşıyan bir jestdir, çünki Şuşa bizim
üçünmüqəddəsyerdir.ŞuşaAzərbaycanınmədənipaytaxtıdır.
Diniməkanlar isə hər kəs üçünmüqəddəsdir. Bu, çox yüksək
səviyyəlietimaddır.BuyaxınlardaŞuşayasəfəredəndəişlərini
necəgörəcəklərinimənənümayişetdirənitalyanşirkətlərininnü
mayəndələriiləgörüşdüm”.
Dövlətbaşçısıqeydedibki,BakıdaZəfərMuzeyinintikintisinə

dəİtaliyaşirkəticəlbolunub:“Bu,rəmzimənadaşıyandigərbir
jestdir,çünkisizbutarixiQələbəninbizimüçünnəqədərböyük
mənadaşıdığınıtəsəvvürünüzəgətirəbilərsiniz.Biztərəfdaşlığı
mızınümayişetdirməküçünvəitalyanşirkətlərininyüksəksəviy
yəlifəaliyyətini,zövqünüvəölkələrimizarasındadostluqmüna
sibətlərininəzərəalaraq,məhzbunagörəitalyanşirkətinidəvət
etdik.Mən sizə italyan şirkətlərinin çox fəal iştirak etdiyi azad
edilmişərazilərdəvəAzərbaycanındigəryerlərindəçoxsaylı ti
kintilayihələriniqeydedəbilərəm”.

Dekabrın20-dəMilliMəc-
lisinplenariclasındaikinci
oxunuşda“Mediahaqqında”
qanunlayihəsinəbaxılıb.
MilliMəclisinsədriSahibə
Qafarovabildiribki,qanun
layihəsininmüzakirəsiilə
bağlıMilliTeleviziyavəRadio
ŞurasınınsədriİsmətSəttarov,
MedianınİnkişafıAgentliyinin
icraçıdirektoruƏhmədİsma-
yılov,MətbuatŞurasınınsədri
ƏflatunAmaşoviclasdaiştirak
edirlər.

Qanun layihəsini ikinci oxu
nuşda təqdim edən İnsan hü
quqları komitəsinin sədri Zahid
Oruc sənədin ötən müddət ər
zindəmüzakirələri zamanı səs
ləndirilənfikirlərəmünasibətbil
dirib,suallarıcavablandırıb.
Diqqətə çatdırılıb ki, müzaki

rələrdə ifadə edilən fikirləri iki
qrupabölməkolar.Bunların bir
hissəsi dövlət media siyasəti
nin müxtəlif aspektlərinə, onun
praktiki tərəfinə yönəlib, müəy
yən bir qismi isə dəqiqləşdirici
xarakter daşıyır. Komitə sədri

deyibki,qanunmediasahəsin
də islahatların birinci mərhələ
sini təşkil edir. Təkmil norma
tivhüquqi bazanın yaradılması
media strategiyası və konsep
siyasının da qəbuluna kömək
edəcək.O,mediasubyektlərinə
maliyyədəstəyiningöstərilməsi,
bununlabağlıbeynəlxalqtəcrü
bədə olan nümunələr,mediada
reklam qaydaları, sosial me
dianın fəaliyyəti, televiziyalarda
ixtisaslı kadr seçimi, yaradıcılıq
səviyyəsininyüksəldilməsi,xari
cidilbilənprofessionaljurnalist
lərin hazırlanmasıməsələlərinə
toxunub.
Komitə sədri onu da bildirib

ki,hazırdaqüvvədəolanqanun
ancaqəməkmüqaviləsi iləişlə
yənştatlıvəştatdankənarmüx
birlərə jurnalist statusunu şamil
edir.Yeni layihə isə həməmək
müqaviləsi,həmdəmülkihüquq
müqaviləsi ilə işləyən jurnalist

ləriəhatəedir.Heçbirmüqavilə
bağlamadan, yazılarını özünün
vebsaytında yayımlayan şəxs
isə artıq onlaynmedia subyek
ti kimi çıxış edir və onunla qu
rulan münasibətlər bu çərçivə
də tənzimlənəcək. Blogerlərin
fəaliyyətinin tənzimlənməsinə
gəlincə, qanun layihəsində bu
nunlabağlıvəümumiyyətlə,so
sial şəbəkələrə aid müddəalar
yer almayıb. Layihə ancaq pe
şəkar jurnalistika səviyyəsində
olan münasibətləri əhatə edir.
Hadisələrinvəfaktlarınqərəzsiz
vəobyektivşərholunmasıtələbi
iləbağlıməsələyəaydınlıqgəti
rilərəkqeydolunubki,sənəddə
göstərilən normalar jurnalistin
şərhinədeyil,mediadadərcolu
nan, yayımlanan informasiyala
ra olan tələbləri nəzərdə tutur.
Jurnalistintəhsiliiləbağlısualla
əlaqədarqeydedilibki,layihədə
alitəhsiltələbiqoyulmayıb.

Zahid Oruc çıxışında siyasi
partiyaların və dövlət orqanla
rınınmedia subyekti yaratmaq
hüququ ilə əlaqədar layihə
də göstərilən normaları şərh
edib. Həmçinin qeyd edib ki,
medianın bütün yaş kateqori
yalarına nüfuz etməsini nəzə
rəalaraq, ictimaimənəviyyatın
qorunması üçün sənəddə mü
vafiqnormalardamüəyyənləş
dirilir.
Milli Məclis sədrinin birinci

müavini,Hüquqsiyasətivədöv
lətquruculuğukomitəsininsədri
ƏliHüseynliçıxışedərəklayihə
ətrafında bir neçə dəfə müza
kirələrin aparıldığını söyləyib,
səsləndiriləncavablarınməqbul
olduğunudeyib.
Millət vəkilləri layihə barə

də fikirlərini, qeyd və təklifərini
səsləndiriblər. Müzakirələrdən
sonraqanunlayihəsiikincioxu
nuşdaqəbuledilib.

“Media haqqında” qanun layihəsi 
ikinci oxunuşdan keçib

“Azərbaycanın inkişaf modeli: 
Dünən, bu gün və sabah”

əvvəli səh. 1-də
AnarKərimovdiqqətəçatdırdı

ki,AşıqƏləsgərinzənginpoetik
irsinin geniş tədqiqi, nəşri və
təbliğininmühümmərhələsimə
dənimənəvi dəyərlərimizin bü
tündaşıyıcılarınahəmişədiqqət
vəqayğıgöstərənümummilli li
derHeydərƏliyevinadıiləbağ
lıdır: “AşıqƏləsgərinyubileyləri

məhzuluöndərintəşəbbüsüilə
dövlətsəviyyəsindəqeydedilib.
Böyüksözustadınınrespublika
mızda və onun hüdudlarından
kənarda150illikyubileymərasi
mi keçirilərkən əlamətdar hadi
sə baş verib.Azərbaycanlıların
əzəli yurdlarından olan qədim
Göyçə mahalında, doğulduğu
kənddəAşıqƏləsgərinqəbirüs
tüabidəsiucaldılıb.Həminbüst
80ci illərin sonunda soydaş
larımız öz dədəbaba torpaq
larından didərgin salındıqdan
sonraermənivandalları tərəfin

dəndağıdılıb.PrezidentHeydər
Əliyevin sərəncamına əsasən,
1997ci ildəAşıqƏləsgərin175
illikyubileyidövlətsəviyyəsində
qeydedilib.Bu,uluöndər tərə
findənAşıqƏləsgəryaradıcılığı
na,qədimelsənətinəverilənən
yüksəkdəyərdir.Buzənginənə
nəPrezident İlhamƏliyev tərə
findəndədavametdirilib.Dövlət

başçısınınsərəncamıilə2011ci
ildə ustad aşığın 190 illik yubi
leyiölkəmizdəböyüktəntənəilə
qeyd edilib.Prezidentin yüksək
diqqətininnümunəsikimiGədə
bəydəAşıqƏləsgəradınaAşıq
Məktəbiaçılıb”.
Nazir bildirdi ki, Birinci vitse

prezident Mehriban xanım Əli
yevanın təşəbbüsü və dəstəyi
ilə bu ulu sənətin 2009cu ildə
UNESCOnunQeyrimaddimə
dəniirssiyahısınadaxiledilməsi
aşıqsənətinəölkəmizdəyüksək
diqqətin təzahürüdür. Prezident

İlhamƏliyevinimzaladığısərən
cama əsasən, Bakı şəhərində
sənətkarın heykəli qoyulacaq.
AşıqƏləsgərirsixalqımızınyad
daşındaəbədiyaşayacaq.
Azərbaycan Aşıqlar Birliyi

ninsədri,Əməkdarelmxadimi,
professor Məhərrəm Qasımlı
çıxışında Aşıq Ələsgəri ustad
lar ustadı kimi səciyyələndirdi:

“Ustadsənətkarınyaradıcılığın
dakı mükəmməlliyə və poetik
gözəlliyəbaxdığımızzamanbe
lə qərara gəlirik ki, həqiqətən,
onun sözüsənəti Azərbaycan
aşıqsənətininpasportuolmağa
layiqdir.BumənadaAşıqƏləs
gər ustadnamələrindən tutmuş
qoşmalarına, təcnislərinə qə
dərAzərbaycandilinin,ruhunun
təmsilçisidir. Ustadın yaradıcılı
ğına diqqət yetirdikcə əsərləri
ninhərmisrasındaaşıqsənəti
ninnizamnaməsinigörürük”.
Çıxışlardansonra tədbirinbədii

hissəsinə keçildi.Aşıqlardan Qə
ləndər Zeynalov, Təbriz Vəliyev,
NəbiNağıyev,NazimQuliyev,Vü
qar Qurbanov, Bəhmən Göycəli,
Familə Göyçəli, İmran Həsənoğ
lu,XanlarXəlilov,GöycəÖmürlü,
AğamuradŞirvanlı,RomanAzafı,
RaminQarayev,SolmazKosaye
va, Cahangir Quliyev, Şaiq İncə
li, Qabil Borçalı və başqalarının

ifalarında  Aşıq Ələsgərin yara
dıcılığından “Ovşarı” (“Dolanır”),
“Qəhrəmanı” (“Cilvələnibdi”), “Şə
şəngi” (“Qadan alım”), “Göyçə
gözəlləməsi” (“Yavaş get”), “Nax
çıvanı” (“Dağlar”), “Şahsevəni”
(“Yaylaq”) saz havaları səsləndi
rildi.Qiraətçilərinifasındaisəsaz
sözustadının “Ustadnamə”, “Qə
mərcanı”, “İncimərəm”, “Qadan
alım”, “Çeşmə” folklor qrupunun
ifasında“Ceyranım”vədigərşeir
lərisəsləndirildi.Çıxışlaralqışlarla
qarşılandı.

Savalan FƏRƏCOV

Ustadlar ustadının 200 illik yubileyi qeyd olundu
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Silsilətədbirlər,teatrta
maşaları,sənət,səhnə
aksiyalarıiləzənginolan
“NizamiGəncəviİli”çər

çivəsindənövbətilayihədə
uğurlagerçəkləşdi.

Dekabrın 18-də Mədəniyyət

Nazirliyinin dəstəyi və “Azer-
Gold” Qapalı Səhmdar Cə-
miyyətinin baş sponsorluğu ilə
Azərbaycan Dövlət Akademik
MilliDramTeatrında“İskəndərə
yeni namə” tamaşasının prem-
yerasıdaNizamisoraqlıilinsə-
nəttədbirlərindənidi.

Mədəniyyət naziri Anar Kə-
rimov, nazirliyin əməkdaşları,
digər rəsmilər, mədəniyyət və
incəsənət xadimlərinin izlədiyi
tamaşamaraqlaqarşılandı.
Fərqli üslubda hazırlanan

səhnə işinin quruluşçu rejisso-
ru Əməkdar incəsənət xadimi
Mehriban Ələkbərzadə, quru-
luşçu rəssamıƏməkdarmədə-
niyyət işçisi İlham Elxanoğlu,
işıq üzrə rəssamı Rafael Hə-
sənov, rejissorassistentiNihad
Qulamzadədir.
Yazıçı-ssenarist İlqar Fəhmi-

ninədəbiəsəri,dünyavəəbə-
diyyət arasında qalan insan
haqqında ilkin təfsiri əsasında
ərsəyə gələn tamaşanın səh-
nəplastikasıXalqartistiPərviz
Məmmədrzayevə, səhnə qrafi-

kasıBinyaminSailovaməxsus-
dur.SəhnəəsərindəXalqartisti
NurəddinMehdixanlı(Hörmüz),
ƏməkdarartistlərŞövqiHüsey-
nov (Xızır), Elşən Rüstəmov
(Əfatun), Kəmalə Müzəfər
(yaşlı Rövşənək), İlqar Cahan-
gir (İskəndərus), aktyorlar Ziya
Ağa (İskəndər), Fəridə Şahba-
zova (gənc Rövşənək), Rüs-
təmRüstəmov(Ərəstun),Vüsal
Mustafayev (Dəğyənus), Elçin
Əfəndi (Antiqon)vəSənanKa-
zımlı (Vəliəhd Sokrat) çıxış
ediblər.
Böyük fatehin “bu dünyada

cismən ölümlü, ruhən ölümsüz
insanlarvarolduğuüçünyaşa-
maqgözəldir”fikrinitəkraredən
layihəümumilikdəNizamiirsinin
teatr sənəti vasitəsilə retransl-

yasiyasınıhədəfəyir.Layihənin
əsasməqsədiNizamiGəncəvi-
nin hər hansı əsərini səhnəyə
gətirmək yox, Nizami ruhunu,
Nizami fəlsəfəsini müasir sə-
nət düşüncəsi müstəvisində
aktuallaşdırmaqdır.Ssenari“İs-
kəndərnamə” poemasının mo-
tivləri əsasında hazırlansa da,
əslində, tamaşa Nizami əsəri-
nin təxəyyüldə davamıdır. Bu
mənada poemadakı hadisələr
xətti alternativ istiqamətdə da-
vam etdirilir. Bəlli olduğu kimi,
invariantdaİskəndərZülqərney-
nə dirilik suyunu içmək qismət
olmur, Xızır dirilik suyunu içib
qiyamətə qədər qeybə çəkilir.
İskəndərisədünyadanköçür...
Tamaşada isə Makedoniyalı

İskəndər dirilik suyunu Xızırın

qanı vasitəsilə içir və beləcə,
özününəbədiyaşamaqhaqqını
da qanla alır. Elə hadisələr də
bundansonrabaşlayırvəİskən-
dər qalan bütün ömrünü ölüm-
süzlüyü ilə mübarizə aparan
insanlarlamücadiləyəhəsredir,
faciələr,xəyanətlər,sui-qəsdlər,
qanlıolaylaronutərketmir.
Nəticədə vahid dövlət ideya-

sının, Yer kürəsini bir qütbdən
idarə etmək iddiasının müəllifi
ölümüyalvararaqçağırır vəən
yaxınınınqəsdiiləölümüdadır.
Tamaşanın qayəsinə görə, in-
sanəbədihəyatınyükünüçəkə
bilməzvəmütləqsonuiləbarış-
malıdır.Çünki insanTanrıdeyil
və belə olan təqdirdə o, daim
ölümünü gözləyərək yaşamalı-
dır...
Tamaşahaqqındaətrafınöv-

bətisayımızda.
HƏMİDƏ

Köhnə İskəndərə yeni namə

“İrs/Erbe” jurnalının 
növbəti sayı çapdan çıxıb

“İrs”beynəlxalqjurnalınınalmandilində(“İrs/Erbe”)nəşr
olunanyeninömrəsininəsasmövzusuQarabağdır.Baş
redaktorMusaMərcanlı“Təcavüzhüquqivəzifəkimi”adlı
girişməqaləsindəSSRİnindağılmaərəfəsindəbaşlanan
yeniQarabağmünaqişəsinintarixinənəzərsalır,Ermə
nistanınAzərbaycanaqarşıtəcavüzününnəticələrini
diqqətəçatdırır,Azərbaycanınotuziləyaxındavametmiş
işğalasonqoyanQələbəsindənbəhsedir.

Nəşrdə mədəniyyət naziri Anar Kərimovun “Qarabağın
azad edilməsi Azərbaycan mədəniyyətini yenidən birləşdi-
rir” başlıqlıməqaləsi dədərcolunub.MəqalədəQarabağın
keçmişindən, buradakı qədim alban xristianmədəniyyətinə
aidabidələrdənbəhsedilir,diyarınyenitarixindənsözaçılır.
Pənahəli xanın əsasını qoyduğuQarabağ xanlığının,Şuşa
şəhərinin,Qarabağdahəmindövrdətikilmiştarixiabidələrin,
burada yaranmış ədəbiyyat vəmusiqi nümunələrininAzər-
baycanmədəniyyətindəxüsusiyerivurğulanır.Qeydolunur
ki,QarabağınazadedilməsiiləAzərbaycanınbuqədimdiya-
rınamədəniyyət yenidənqayıdır,Azərbaycanınərazisi kimi
mədəniyyətidəbütövləşir.BununsayəsindədəAzərbaycan
müstəqilliyiniəldəetdikdənsonrailkdəfəolaraqdünyayaöz
mədəniyyətini bütövlükdə təqdimetmək imkanı qazanır. 30
illikerməniişğalıdövründədağıdılmışmədəniyyətabidələri-
ninbərpası,builinmayayındaŞuşadayenidən“Xarıbülbül”
musiqifestivalınınkeçirilməsihərşeydənəvvəlbunugöstərir.
PotsdamUniversitetinin professoruFuhrmanınmərhum

akademik Çingiz Qacar ilə birgə yazmış olduğu Nizami
Gəncəviyəhəsredilmiş “880 ildənbəri canlıdır”məqaləsi
birdahaböyükAzərbaycanşairivəmütəfəkkirininhəyatı,
əsərlərivəölməzideyalarıhaqqındaməlumatlarıalmandi-
lindəoxucularındiqqətinəçatdırır.
“İrs/Erbe” jurnalının yeni buraxılışındakı digər məqalə-

lərdə44günlükmüharibəzamanıAzərbaycanşəhərlərinin
dincəhalisininermənilərtərəfindənraketzərbələrinəməruz
qalması, azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənmə-
si,aparılanquruculuqişləri,Füzulidəyenihavalimanının,
Zəngilanda“ağıllıkənd”lərinsalınmasındanbəhsolunur.

“Mədəni yenilənmə”də yadda qalanlar...
əvvəli səh. 1-də

Kitabda musiqişünasların an-
sambl haqqında vaxtilə yaz-
dıqları məqalələr də yer alıb.
1995-2005-ci illərdə fəaliyyət
göstərmiş “SoNoR” müasir mu-
siqi ansamblının fəaliyyətindən
bəhsedəntopluansambl iləça-
lışmışmüxtəlif ifaçıvəbəstəkar-
lar, musiqişünasların xatirələri,
müxtəlif məqalə və tarixi-fakto-
lojimaterialları əhatə edir.Toplu
haqqındaXalqartistiFərəcQara-
yev,Ü.HacıbəyliadınaBakıMu-
siqi Akademiyasının professoru
ZümrüdDadaşzadə,Xalqartisti,
bəstəkar, “Bakusitk Caz” qrupu-
nun rəhbəri, Xalq artisti Salman
Qəmbərov, BMA-nın başmüəlli-
miAliyəMəmmədova,Əməkdar
artist,operamüğənnisi,“SoNoR”
ansamblının aparıcı solistlərin-
dən olmuş FəridəMəmmədova,
toplunun tərtibçi-müəllifi Samir
Mirzəyev, Dövlət Yuğ Teatrının
aktyoru,XalqartistiVidadiHəsə-
nov,“Qanun”nəşriyyatınındirek-
toruŞahbazXuduoğlu,önsözün
müəllifi, Mədəniyyət Nazirliyinin
əməkdaşı, musiqişünas, sənət-
şünaslıqüzrəfəlsəfədoktoruTu-
ranMəmmədəliyevaçıxışedərək
fikirlərinibölüşüblər.
Tədbirə onlayn formatda qo-

şulanansamblınbədiirəhbəriol-
muşbəstəkarElmirMirzəyevvə
“SoNoR” ansamblının direktoru
kimi çalışmış musiqişünas Afət
Məmmədova,eləcədəukrayna-
lıbəstəkarvədirijor,ansamblilə
mütəmadiəməkdaşlıqetmişVla-
dimirRunçakdanəşrləbağlıda-
nışıblar.
Təqdimat mərasiminin sonun-

da“SoNoR”ansamblınınifasında
BerlinMüasirMusiqiFestivalında
(2001)ifaedilmişFərəcQaraye-
vin“Canciondecuna”əsərininvi-
deoyazısınümayişetdirilib.
Layihə çərçivəsində dekabrın

16-da Musiqi Mədəniyyəti Döv-
lətMuzeyindəmusiqişünasRauf
Fərhadovun iştirakı ilə “Postmo-

dernizmdən total sintezə doğru”
mövzusunda mühazirə-diskus-
siya təşkil olunub. Musiqişünas
XX-XXIəsrlərinümumimədəniy-
yətində mühüm dönüşlər yarat-
mışbaşlıcatəmayüllərkimitota-
lizmvəpostmodernizminbaşlıca
prinsiplərini qeyd edib, müxtəlif
dövrlərin musiqi nümunələrini –
Orando Lassonun “Əks-səda”
madriqalı, Bernd Alois Simmer-
manın“KralUbününsüfrəziyafə-
ti üçünmusiqi”,Alfred Şnitkenin
“Şüşə harmonika” cizgi filminə
bəstələdiyimusiqini, FaustoRo-
mitelli,MixaelBayl,MarkoNiko-
diyeviç, LizaLimvədigərmüəl-
lifərinəsərləriniillüstrəqismində
səsləndirib.Müasirmusiqivədü-
şüncə üçün əsl informasiya ba-
zası olanmühazirəmaraqlı dis-
kussiyalarladavamedib.

***
Dekabrın 16-da “Mədəni yeni-

lənmə” layihəsinin iştirakçıları ilə
Mədəniyyət Nazirliyində də gö-
rüşlərkeçirilib.
NazirAnarKərimovlagörüşza-

manıAzərbaycanmədəniyyətinin
ölkədaxili və beynəlxalq səviy-
yədədahasəmərəli,davamlı və
dolğun şəkildə tanıdılması, bu
istiqamətdə tədbir və layihələ-
rin həyata keçirilməsi, eləcə də
Azərbaycanmədəniirsininxari-
cimediada təbliğ edilməsimə-

sələləri ətrafı müzakirə edilib.
AnarKərimovnazirliyinbuistiqa-
mətlərdəaparılacaqişlərədəstək
verməyə hər zaman hazır oldu-
ğunuvurğulayıb.
Samir Mirzəyev bu yaxınlarda

nəşr olunmuş və 1995-2005-ci
illərdə fəaliyyət göstərmiş an-
sambldanbəhsedən“SoNoR:İki
minilliyinarasında”kitabınınazi-
rəhədiyyəedib.
Nazirin birinci müavini Elnur

Əliyev də layihə iştirakçıları ilə
görüşüb.ElnurƏliyevqonaqlara
nazirliyin mədəniyyət anlayışı-
naümumibaxışıvəbubaxışdan
irəli gələn yeni strategiyası,milli
mədəniyyətimizininkişafıvətəb-
liği istiqamətində rəhbər tutduğu
prinsiplərbarədəməlumatverib.
Zəngin və böyük tarixi köklərə
malik Azərbaycan mədəniyyəti
və incəsənətinin mütəmadi təb-
liğində xaricdə yaşayan həmvə-
tənlərimizin xüsusi rol oynadığı
vurğulanıb.

***
Dekabrın17-dəYARAT-ınsəh-

nəsində Antalya Dövlət Konser-
vatoriyasının dosenti Samir Mir-
zəyevin “Sinesteziya fenomeni
vəSkryabin”mövzusundamüha-
zirəsimaraqlaqarşılanıb.
Layihə çərçivəsində Azərbay-

can DövlətAkademik Filarmoni-
yasında16dekabrda“Nurlanmış

gecə” kamera konserti, 17 de-
kabrda “Nostalji” simfonik kon-
sertidətəşkiledilib.
Proqramda Xalq artisti Fə-

rəcQarayevin üç tələbəsinin də
əsərləritəqdimedilib.Bəstəkarın
“Elitist (Moz)art”əsəri,ƏliƏliza-
dənin “Serenada dolore”, Elmir
Mirzəyevin “Zamandan qaçış”,
Aliyə Məmmədovanın “Xəyal”
simfoniyasına dirijorluğu Əmək-
dar artist Fuad İbrahimov edib.
Konsertdə səslənən musiqinin
təzadlı ardıcıllığı diqqətsiz qal-
mayıb.
Əməkdar artist Fəridə Məm-

mədovanın (soprano) solist kimi
çıxışı isəhər zamankı kimialqı-
şalayiqolub.Bukonsert“Mədə-
niyenilənmə”layihəsininnövbəti
silsilə tədbirinin yekunu idi. Pro-
fessorZümrüdDadaşzadəlayihə
iləbağlıfikirlərinibölüşərəkdedi:
“Uğurlugörüş,diskussiyavəkon-
sertlərəgörəFərəcmüəllimitəb-
rikedirəm.Bugünoözünəgörə
yox, tələbələrinə görə sevinirdi.
“Nəyaxşıonlarınəsərlərisəslən-
di”,-dedimənə.FərəcQarayev-
ləgörüşlərunudulmazidi.Ondan
öyrənməkvəyenədəöyrənmək
olar. Bəzən onunla razılaşmadı-
ğım anlar da olub. Amma əsas
sənətdir”.

***
Sonda bir məsələni qeyd et-

məkistərdik.“Mədəniyenilənmə”
layihəsinin əksər görüş, konsert
və təqdimatlarında iştirak zama-
nı, təəssüf ki, gənclərimizi gö-
rə bilmədik. Fərəc Qarayev və
Rauf Fərhadov kimi mütəxəs-
sisləri tez-tez görmək mümkün
deyil. Belə insanlarla görüşmək,
necə deyərlər, hələm-hələm ələ
düşmür. Bəs, görəsən, niyə bu
görüşlərə gənclər deyil, sənətdə
artıqözsözünüdemişsənətkar-
larqatılmışdı?!Halbukigəncnə-
silmusiqişünasvəbəstəkarlarbu
seminarlardandahaçoxfaydala-
nabilərdi...

L.AZƏRİ

BeynəlxalqMuğamMərkəzin
dədekabrın17dəAzərbaycan
Memarlarİttifaqının(AMİ)85
illiyinəhəsrolunmuştədbir

keçirilib.İştirakçılarəvvəlcəfoyedə
“MüasirAzərbaycanmemarlığı”
adlısərgiilətanışolublar.

Tədbir Dövlət himninin səsləndiril-
məsi iləbaşlayıb.Ölkəmizinərazibü-
tövlüyü uğrunda canından keçən şə-
hidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutlayadolunub.
Memarlar İttifaqı İdarə Heyətinin

sədri, professor ElbayQasımzadə çı-
xışedərəkqurumuntarixindəndanışıb.
Bildirib ki, 1934-cü ildə Azərbaycan
memarlarının birinci qurultayını keçir-
məküçüntəşkilatkomitəsiyaradılıbvə
1936-cı ilinmart ayında ittifaqın təsis
qurultayıbaştutub.
Ötən 85 ildəAzərbaycan memarla-

rının layihələriüzrəbirçoxmöhtəşəm
tikililərinyaradıldığınısöyləyənittifaqın
sədri qeyd edib ki, bu memarlıq nü-
munələri yalnız respublikamızda de-
yil,dünyadadatanınır:“KeçmişSSRİ
məkanında kifayət qədər nüfuzlumü-
təxəssislər kimi adqazananAzərbay-
canmemarlarıarasındauzunmüddət
Memarlarİttifaqınarəhbərlikedənaka-
demik Mikayıl Hüseynovun xidmətləri
əvəzsizdir. O dövrdə Azərbaycandan
memarixtisaslıyeganəSosialistƏməyi
QəhrəmanıdaməhzMikayılHüseynov
olub.BuhəmdəAzərbaycanmemarlı-
ğınınbeynəlxalqsəviyyədənüfuzunun
göstəricisidir. Bu gün bizim istedadlı,
gəncmemarlarımızvarvəonlarbusə-
nətibizdənsonradayaşadacaqlar”.
Elbay Qasımzadə diqqətə çatdırıb

ki,müasirdövrdəAzərbaycanmemar-
lığıvəşəhərsalmasıdövlətsiyasətinin

ayrılmazbirhissəsiolmaqlaPrezident
İlhamƏliyevin daim diqqət mərkəzin-
dədir: “Müstəqil Azərbaycan iqtisadi
cəhətdənçox inkişafedib.Ötənmüd-
dət ərzində paytaxtımızın siması çox
dəyişib. Yeni parklar salınır, binalar
tikilir, şəhər gündən-günə gözəlləşir.
BütünbunlarPrezidentİlhamƏliyevin
diqqətvəqayğısınıngöstəricisidir”.
Yubileytədbirindəçıxışedənmədə-

niyyət naziri Anar Kərimov Prezident
İlhamƏliyevin17dekabrtarixlisərən-
camı ilə dövlət təltifərinə layiq görül-
müş memarları təbrik edərək onlara
yeniyaradıcılıqnailiyyətləriarzulayıb.
Nazirbildiribki,memarlıqsənətidün-

yanın inkişafını göstərən bir dəyərdir.
Azərbaycan memarlıq sənətinin tarixi
göstərirki,ölkəmizdə inkişafetmişsi-
vilizasiyamövcudolub.Memarın iste-

dadı, yaradıcılıq qabiliyyəti
olmazsa, yaşadığımız mə-
kangözəlvə rəngarəngola
bilməz. Zəngin inkişaf yolu
keçən Azərbaycan memar-
lıq sənəti bu gün də uğurla
davamedir.UluöndərHey-
dər Əliyev memarlarımıza
böyük diqqət göstərirdi. Bu
gün bu ənənələr Prezident
İlhamƏliyevvəBirincivitse-
prezident Mehriban xanım
Əliyeva tərəfindən davam
etdirilir.BugünAzərbaycan
Memarlar İttifaqıbeynəlxalqmemarlar
ailəsininfəalüzvlərindənbiridir.
Torpaqlarımızın otuz ilə yaxın davam

edən işğalı zamanıermənilər tərəfindən
memarlıqnümunələrimizindəyerləyek-
sanedildiyini,vandalizməməruzqaldığı-

nıbildirənAnarKərimovdeyib:“İndiqar-
şımızdabumemarlıqnümunələrinibərpa
etməkkimimühümvəzifələrdurur.İstər-
dikki,gəncmemarlarbuişdəfəaliştirak
etsinlər.PrezidentİlhamƏliyevingöstərişi
iləbuişdəhəmMemarlarİttifaqı,həmdə
MədəniyyətNazirliyiolaraqbütün fəaliy-
yətimizi səfərbər edərək, işğaldan azad
edilmişərazilərimizinmemarlıqgörkəmini
özünəqaytarmaqlaəzəliyurdyerlərimizin
inkişafınıtəminedəcəyik”.
BakıŞəhərİcraHakimiyyətininbaş-

çısı Eldar Əzizov bildirib ki,Azərbay-
canmemarlıqməktəbininzəngintarixi
var.Ötənəsrin30-cu illərindən fəaliy-
yət göstərən Memarlar İttifaqı Bakı
şəhərinin idarəetmə orqanları ilə sıx

əməkdaşlıq edib. Hazırda memarları-
mız şəhərimizin gözəlləşməsində ya-
xındaniştirakedir.Qeydolunubki,bu
günmemarlarınbirqrupununtəltifedil-
məsiPrezidentinbusahəyədiqqətinin
bariznümunəsidir.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinin sədriAnarQuliyev,Dövlət
TurizmAgentliyininsədriFuadNağıyev,
FövqəladəHallarNazirliyiTikintidəTəh-
lükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin
rəis müavini, Əməkdar memar Elxan
Əsədov, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Me-
marlıq Qoruğu İdarəsi İdarə Heyətinin
sədri Əsgər Ələkbərov və digər çıxış
edənləryubileymünasibətilətəbriklərini
çatdırıb,millimemarlığıninkişafınatöh-
fələrvermişinsanlaragələcəkfəaliyyət-
lərindəuğurlararzulayıblar.
MərasimdəbirsıraqurumlarınAzər-

baycan Memarlar İttifaqına ünvanlan-
dığı təbrik məktubları oxunub. Bey-
nəlxalqMemarlar İttifaqınınprezidenti

Tomas Vonierin Azərbaycan
Memarlar İttifaqına təbriki vi-
deoformatdatəqdimolunub.
Sonra bir qrup memara itti-

faqınakademikMikayılHüsey-
novadınaxatirəmedalı,“Ustad
memar” peşəkarlıq şəhadət-
naməsi, AMİ-nin fəxri fərmanı
təqdimedilib.HəmçininVBakı
Beynəlxalq Memarlıq Müsabi-
qəsininvəGəncmemarlarınvə
tələbələrin işlərindən ibarətVII
Respublikamüsabiqəsinin qa-
liblərinəmükafatlarverilib.

Tədbir konsert proqramı ilə davam
edib. Qonaqlara AMİ-nin 85 illiyi ilə
bağlı Azərbaycan və ingilis dillərində
nəşr edilmiş kitab-albom hədiyyə olu-
nub.

LALƏ

Azad olunmuş ərazilərin memarlıq görkəmini bərpa edəcəyik
Azərbaycan Memarlar İttifaqının 85 illiyi qeyd olunub
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MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,
İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətinintabeliyin
dəfəaliyyətgöstərən“Avey”DövlətTarixMədəniyyət
QoruğununGöyəzənfilialıərazisindəaparılankəşfiyyat

xarakterliarxeolojitədqiqatlaryekunlaşıb.QazıntılarAMEAAr
xeologiya,EtnoqrafiyavəAntropologiyaİnstitutununəməkdaşı,
arxeoloqPərvizQasımovunrəhbərliyiiləhəyatakeçirilib.

Göyəzəndağında yer səthin
dən təqribən 400metr hündür
lükdə qaya parçalarından inşa
edilmiş yeddibürclü Göyəzən

qalası tədqiq edilib. Həmçinin
Göyəzən dağının şimalqərb
ətəyində gətirilmə sal və qaya
parçalarının olduğu ərazidə ar

xeolojiqazıntılaraparılıb.
Tədqiqat işləri nəticəsində

məlumolubki,qalanınbürcləri
nindiametri6,mövcudhissələri
isə 4metr hündürlüyəmalikdir.
Cənubşərqdən,yənigiriştərəf
dən şimalqərbə tərəf uzanan
divarın uzunluğu, beş bürc də
daxil olmaqla 111, qalanın da
ğadayaqlandığıarxahissəsinin
uzunluğuisə99metrdir.
Qalanın inşasının tarixini

müəyyən etmək üçün giriş his
səsininşimalbürcününətəyində
şurf qoyulub. Qazıntılar zama
nı müəyyən edilib ki, bürclərin
ətrafarı da qalanın tikintisində
istifadə olunmuş səthi cilalan
mamış qaya parçaları ilə dol
durulub. Bu üsul Orta əsrlərdə

bürcvədivarlarınbərkidilməsin
də tətbiq edilib. Şurfdan çıxarı
lanqayaparçalarıarasındaOrta
əsrlərdövrünəxasolan200dən
çoxyerlişirlivəşirsizkeramika
fraqmentləri aşkar edilib. Qa
la bölgənin islam dövrünə xas
memarlıq üslubunda inşa edi
lib. Qalanın daha dəqiq tarixini
müəyyənetməküçünqazıntılar
zamanıaşkarolunmuşnümunə
lərradiokarbonanalizüçüngö
türülüb.
Qaladan 200 metr yüksəklik

də tamfərqlimemarlıqüsulu ilə
tikililər görünməkdədir. Ehtimal
edilirki,kubformalıcilalıdaşlar
danhörülmüşbudivarlarantikvə
yaerkənxristianlıqdövrüsakral
xarakterli ibadətgahlar və sığı

nacaqlarolub.Butikililərəgedən
cığırlarıntəbiiaşınmasıtədqiqat
larınaparılmasınıçətinləşdirir.
Arxeolojiqazıntılarzamanı12

torpaq qəbir aşkar edilib. Doq
quzskeletdəəllərinsinəüzərin
də çiyinlərə doğru, çarpaz qo
yulması, tabutun əlamətlərinin
olmaması, şimalqərbdən cə
nubqərbə beli üzərində istiqa
mətlənməQafqazAlbaniyasının
Orta əsrlər dəfn ənənəsini əks
etdirir.Dahabir skelet sol çiyni
üzərində,lakinxristianadətiüz
rədəfnedilib.
Daş qutu qəbirin aşkar edil

məsi ərazidə Qafqaz albanları
nın böyük bir xristian nekropo
lunun olmasını göstərir. Yaxşı
cilalanmış daş qutu qəbirdə ilk

Orta əsrlərdə alban xristianlığı
üçünxasolantərzdədəfnqey
də alınıb.Dəfnlərdən tunc,mis
vədəmirdənaz sayda sırğalar,
üzüklər,düymələraşkaredilib.
Aparılmış qazıntılar Qafqaz

Albaniyasına aid daha bir mü
hümabidəninaşkaredilməsiilə
nəticələnib.75kvadratmetrolan
qazıntı sahəsinin GPS koordi
natları götürülüb, geodezik ci
hazlarlaölçmələraparılıb.
Qeyd edək ki, “Avey” Dövlət

TarixMədəniyyət Qoruğunun
Göyəzənfilialındaelmiarxeoloji
qazıntılar vəpayızməktəbi” la
yihəsiçərçivəsindəqoruqərazi
sinəturlar,məktəblivətələbələr
üçünustaddərsləridətəşkiledi
lib.

Norveç ilə Azərbaycan arasında 
mədəni əməkdaşlıq müzakirə olunub

MədəniyyətnaziriAnarKərimovdekabrın17dəNorveçKral
lığınınölkəmizəyenitəyinolunmuşsəfiriErlinqŞönsberqlə
görüşüb.

Səfirisalamlayannazironafəaliyyətindəuğurlararzulayıb.Öl
kələrimiz arasındamədəni əməkdaşlıqdan söz açanAnar Kə
rimovmövcud əlaqələrin genişləndirilməsi üçün imkanların ol
duğunu vurğulayıb. İncəsənətin müxtəlif sahələri üzrə təcrübə
mübadiləsininönəmindənbəhsedənnazirNorveçinmədənisə
nayelər,kino,musiqisahələrindətəcrübəsininölkəmizüçündə
əhəmiyyətliolduğunudeyib.
PrezidentİlhamƏliyevtərəfindən2008ciildəirəlisürülən“Bakı

Prosesi” təşəbbüsü çərçivəsində 2011ci ildən ənənəvi keçirilən
DünyaMədəniyyətlərarasıDialoqForumubarədədiplomatamə
lumatverənAnarKərimovölkəmizinyenitəşəbbüsüolan“Mədə
niyyətnaminəsülh”(Peace4Culture)qlobalkampaniyasındanda
sözaçıb.Bildiribki,kampaniyamədəni irsinqorunması,dincvə
dayanıqlısülhsevərcəmiyyətlərinqurulması,eləcədəsülhünəldə
olunmasındamədəniyyətin rolu ilə yanaşı,mədəniyyətin inkişa
fındasülhünrolununöyrənilməsiməqsədidaşıyır.AnarKərimov
Norveçidəbuqlobalçağırışaqoşulmağadəvətedib.
SəmimiqəbulagörətəşəkküredənsəfirErlinqŞönsberq“Mə

dəniyyət naminə sülh” (Peace4Culture) qlobal çağırışına dərin
marağını ifadə edib, bu çərçivədə əməkdaşlığın vacibliyindən
danışıb. Vurğulayıb ki,mədəniyyət xalqları, ölkələri birləşdirən
əngüclüvasitədir.
Görüştərəfərimaraqlandıranbirsıraməsələlərinmüzakirəsi

ilədavamedib.

“Xalçalarda yaşanan ömür”
MasallıRegionalMə
dəniyyətİdarəsi(RMİ)
MasallırayonHeydər
ƏliyevMərkəzivəra
yonTarixDiyarşünaslıq
MuzeyindədəXalq
rəssamıKamilƏliye
vin100illikyubileyiilə
bağlıtədbirlərkeçirilib.
Çıxışedənlərxalçaçı
rəssamınömürvəsə

nətyoluhaqqındafikirlərinibölüşüblər.

LənkəranRMİAstararayonHeydərƏliyevMərkəzindəAzər
baycanxalçarəssamlığısənətininnümayəndəsi,Xalqrəssamı,
professorKamilƏliyevin(19212005)anadanolmasının100illik
yubileyinəhəsrolunmuş“Xalçalardayaşananömür”mövzusun
datədbirkeçirilib.TədbirdəçıxışedənmərkəzindirektoruKübra
SəmədovaKamilƏliyevin öz yaradıcılığı iləAzərbaycan xalça
sənətinəböyüktöhfələrbəxşetdiyinibildirib.Sonratədbiriştirak
çılarıHeydərƏliyevMərkəzivəAstaraDövlətRəsmQalereyası
nınbirgətəşkiletdiyisərgiilətanışolublar.
XaçmazRMİXaçmazXalçaMuzeyindəprofessorKamilƏliye

vin100illikyubileyinəhəsredilmiştədbirdəXaçmazşəhərUşaq
incəsənətməktəbiRəssamlıqşöbəsininmüəllimvəşagirdlərinin
əlişlərindənibarətsərginümayişetdirilib.

Lənkəran teatrında Yeni il tamaşası
LənkəranDövlətDram
Teatrınınkollektivimək
təbyaşlıtamaşaçılarını
Yeniilərəfəsindəvə
bayramgünlərindəye
nisəhnəəsəriiləsevin
dirəcək.Teatrınaktyor
larıbudəfəuşaqların
görüşünəgəncrejissor
TərlanAbdullayevin
müəllifiolduğuvəqu

ruluşverdiyi“Qardənəcikləri”pyesinintamaşasıiləgəlib.

Dekabrın 18də premyerası keçirilən səhnə əsərindəYeni ili
qarşılamağahazırlaşanbalacanağılqəhrəmanlarınınbaşınagə
lənəhvalatlardansözaçılır.
Tamaşanın quruluşçu rəssamıRzaRzazadə, bəstəkarı Tey

murGözəlov,səsrejissoruFərahimFərəcovdur.RollarıAllahve
rənBabayev,GülərKərimli,RaufZeynalov,ŞəbnəmHüseynova,
EmilRzayev,AyselCahangirova,VəfaHacızadə,TeymurHacı
zadəvəAmilİbrahimiifaedirlər.

Qafqaz Albaniyasına aid arxeoloji abidə aşkarlanıb
“Avey” qoruğunun Göyəzən filialı ərazisində tədqiqatlar

SumqayıtRMİAbşeronrayonCeyranba
tanqəsəbəUşaqincəsənətməktəbin
dəAşıqƏləsgərin200illikyubileyinə
həsredilmiştədbirkeçirilib.Tədbirdə

məktəbinxalqçalğıalətlərişöbəsinin
müəllimvəşagirdləritərəfindənustadsə
nətkarınsözlərinəbəstələnmişmahnılar,
dastanvəsazhavalarısəsləndirilib.

SumqayıtRMİvəŞİHninbirgətəşkilatçı
lığıiləSumqayıtDövlətDramTeatrındaVə
tənmüharibəsində Zəfərimizə həsr olunan
“Missiya”adlı tamaşanümayişetdirilib.Ta
maşadansonrasumqayıtlıVətənmüharibə
sişəhidlərininövladlarınaYeniilhədiyyələri
vəgeyimlərtəqdimolunub.
Abşeron rayon Xırdalan şəhər 11 illik

Uşaq musiqi məktəbinin kollektivi Ağdaş
RMİArifMəmmədov adınaGöyçay şəhər
Uşaqmusiqiməktəbininqonağıolub.Təd
birdə hər iki məktəbin müəllim və şagird
lərinin ifasında klassikmusiqilər, bəstəkar
vəxalqmahnıları,muğamlardanibarətma
raqlıkonsertproqramıtəqdimolunub.
XaçmazRMİQusarDövlətRəsmQalere

yasında Qələbəmizə həsr olunan “Rəngin
harmoniyası – sənət mübadiləsi” adlı sər
gi təşkiledilib.SərgidəAliBaşKomandan,

PrezidentİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləOrdu
muzungöstərdiyiqəhrəmanlıqlarıəksetdi
rən44rəsməsərinümayişetdirilib.
ŞəkiRMİM.F.AxundzadəadınaŞəkişəhər

Mədəniyyət Mərkəzində Fövqəladə Hallar
Nazirliyininyaradılmasının16illiyimünasibə
tilətəşkiledilənkonsertdəvətənpərvərruhlu
mahnılarifaolunub,şeirlərsəsləndirilib.
Masallı RMİMasallı Xalq teatrında narko

maniya və erkən nikahlar mövzusuna həsr
olunmuş“Birailəninfaciəsi”tamaşasısəhnə
ləşdirilib. Ssenari müəllifi jurnalist Əlihüseyn
Şükürov olan səhnə işi Masallı Dövlət Re
gionalKolleci,rayonGənclərvəİdmanİdarə
si,Gənclərevi,PolisŞöbəsivəXalqteatrının
birgətəşəbbüsüvəiştirakıiləhazırlanıb.

AğstafaRMİninnəzdində“Aveydağ”folklor
ansamblı yaradılıb. Regional idarənin tabeli
yində fəaliyyət göstərən mədəniyyət müəssi
sələrinin əməkdaşlarından ibarət ansamblın
repertuarınıqədimvəmillialətlərdəxalqmah
nılarıtəşkiledəcək.AğstafarayonMədəniyyət
MərkəzininnəzdindəkiXalqteatrıisə“Qışna
ğılı”tamaşasınıtəqdimedib.Uşaqlarınsevim
lisiŞaxtababanın,Qarqızınmaraqlısöhbət

ləri,klounlarınmüxtəlifoyunnömrələribalaca
tamaşaçılartərəfindənmaraqlaqarşılanıb.
Gəncə RMİ Gəncə şəhər Mədəniyyət

Mərkəzində “Saz ömrü qədərdir Ələsgər
ömrü”adlıtədbirtəşkilolunub.

BərdəRMİBərdəşəhər1nömrəliUşaqin
cəsənətməktəbininyaranmasının60illikyubi
leyiiləbağlıtədbirkeçirilib.Regionalidarənin
rəisiİlyasHacıyev,Bərdə,Tərtərrayon,Yev
lax vəMingəçevir şəhərindən rəhbər işçilər,
şəhidailələri,məktəbinyetirmələrivəmusiqi
sevərlərin iştiraketdiyi tədbirdə tədrisocağı
nınkeçdiyiyolahəsrolunmuşvideoçarxnü
mayişetdirilibvəqazanılannailiyyətlərbarədə
məlumatverilib.MingəçevirşəhərşəhidF.Qa
sımovadınaUşaqincəsənətməktəbindəgör
kəmli bəstəkar, Xalq artisti, Dövlət mükafatı
laureatıTofiqQuliyevə(19172000)həsrolu
nantədbirkeçirilib.Tədbirdəbəstəkarınömür
yolundanvəyaradıcılığındanbəhsedənqısa
metrajlısənədlifilmnümayişetdirilib.Konsert
proqramındaməktəbinmüəllimləri tərəfindən
bəstəkarınmahnıları,filmlərəyazdığımusiqi
lərifaolunub.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər

LənkəranRMİAstararayonMədəniyyət
MərkəzindəNizamiGəncəvininana
danolmasının880illiyinəhəsrolun
muşümumrayontədbirikeçirilib.Kitab

vərəsmsərgisiilətanışlıqdansonra
MədəniyyətMərkəziözfəaliyyətkollek
tivininifasındaböyükşairinəsərlərinin
motivləriəsasındahazırlanmışədəbi
bədiikompozisiyagöstərilib.

Sabirabad, Kürdəmir, İsmayıllı, Şəki və
Gəncəregionalmədəniyyətidarələrininbir
gə təşkilatçılığı ilə “Nizami ili”münasibətilə
“Xəmsə”yolu”layihəsihəyatakeçirilir.Layi
hənin ilk tədbiriSabirabad rayonMədəniy
yətMərkəzindəgerçəkləşib.TədbirdəNiza
miGəncəvi“Xəmsə”siəsasındahazırlanan
səhnəciklərtəqdimolunub.
AğstafaRMİQazaxşəhər1nömrəliUşaq

musiqiməktəbi vəQazaxDövlətRəsmQa

lereyasının birgə təşkilatçılığı ilə “Nizaminin
hikmətvənəsihətləri”adlıtədbirkeçirilib.Təd
birdəmusiqiməktəbinin şagirdləri tərəfindən
hazırlanmışsəhnəciknümayişetdirilib.
BərdəRMİYevlaxşəhərMədəniyyətMər

kəzivəşəhərYaradıcılıqevinin təşkilatçılı
ğıilə“Gecəxəlvətcəbizəsevgiliyargəlmiş
idi”adlıteatrlaşdırılmışədəbibədii,musiqili
kompozisiyanümayişetdirilib.
F.Əmirov adınaGəncəDövlət Filarmoni

yasının təşkilatçılığı ilə Nizami Gəncəvinin
880 illiyinə həsr edilmiş konsert təşkil olu
nub.KonsertproqramındaGəncəDövlətFi
larmoniyasınınKameraorkestriçıxışedib.

Ağcabədi RMİAğcabədi rayon Qarabağ
MuğamMərkəzindəNizamiGəncəvinin880
illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib.

Tədbirdəmərkəzinsəsmüəllimlərininifasın
da“Yenətövbəevimieşqxərabetmədədir”
və“Gecəxəlvətcəbizəsevgiliyargəlmişidi”
qəzəllərisəsləndirilib.
Biləsuvar RMİ Salyan rayonMədəniyyət

Mərkəzi,2saylışəhərklubuvəKürqaraqaş
lıDiyarşünaslıqevinintəşkilatçılığıilə“Niza
miili”münasibətiləmədəniyyətmüəssisələri
əməkdaşlarınınəl işlərindən ibarətdekora
tivtətbiqisənətsərgisikeçirilib.

İsmayıllıRMİİsmayıllı rayonHeydərƏliyev
adınaMədəniyyətMərkəzində“NizamiGəncə
vi880”adlıtədbirkeçirilib.İdarərəisiElçinNə
cəfov, idarəvəmüəssisələrinəməkdaşlarıvə
rayonictimaiyyətnümayəndələrininiştiraketdi
yitədbirdəNizamiyaradıcılığınahəsrolunmuş
ədəbibədiikompozisiyatəqdimolunub.

“Keşikçidağ”da aparılan tədqiqatların 
10 illiyinə həsr olunmuş konfrans 

AğstafarayonHeydərƏli
yevMərkəzindəMədə
niyyətNazirliyiyanında
MədəniİrsinQorunması,

İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlət
XidmətinintəşəbbüsüvəAğs
tafaRayonİcraHakimiyyətinin
dəstəyiilə“Keşikçidağ”Dövlət
TarixMədəniyyətQoruğunda
aparılmışelmitədqiqatların
10illiyinəhəsrolunmuşelmi
praktikkonfranskeçirilib.

Konfrans zamanı QazaxAğs
tafa bölgəsində, eyni zamanda
qoruq ərazisində arxeoloji elmi
tədqiqat işləri aparmış alimlər
məruzələrlə çıxış ediblər. Məru
zələrdəqeydolunubki,indiyəki
mi aparılan arxeoloji tədqiqatlar
nəticəsindəqoruqərazisindəDaş
dövründən başlayaraq Orta əsr

lərə qədər çox sayda tarixi, me
marlıq, arxeoloji və dini abidələr
mövcuddur.
Diqqətə çatdırılıb ki, “Keşikçi

dağ” qoruğu ərazisində 2009cu
ildən başlayaraq aparılmış ar
xeolojitədqiqatvəqazıntıişlərinin
nəticəsiolaraqyazılanməqalələr
50dən çox yerli və beynəlxalq
konfransdatəqdimolunub.
Konfrans çərçivəsində elmi

tədqiqatların10illiyinəhəsrolun
muş sərgi də təşkil olunub. Sər
gidə qoruq ərazisində aparılmış
arxeoloji qazıntılar nəticəsində
əldəolunmuşXocalıGədəbəyar
xeolojimədəniyyətiüçünxarakte
rikolanmaddimədəniyyətnümu
nələrinümayişetdirilib.
KonfransiştirakçılarıüçünQa

zax rayonunda yerləşən Göyə
zəndağınaturdatəşkilolunub.

“Nizami ili”nin layihələri davam edir

Aşıq Ələsgər Səməd Vurğunun 
Ev-Muzeyində yad edilib

AşıqƏləsgərinanadanolmasının200illiyimünasibətiləde
kabrın16daSəmədVurğununEvMuzeyindətədbirkeçirilib.

“MirvaridDilbaziPoeziyaMəclisi”İctimaiBirliyiiləbirgətəşkil
olunan tədbirimuzeyindirektoruNüşabəBabayevaVəkilova
açaraq qonaqları salamlayıb. Aşıq Ələsgərin yaradıcılığının
Azərbaycanədəbiyyatında,sazsözsənətindəxüsusiyeriol
duğunuvurğulayandirektorXalqşairiSəmədVurğunundediyi
sözləridiqqətəçatdırıb:“Hansımövzuyaəlatıram,hansıdaşı
qaldırıram,altındaDədəƏləsgərdənbirnişanəgörürəm”.
“Mirvarid Dilbazi Poeziya Məclisi” İctimai Birliyinin sədri

GüllüEldarTomarlıçıxışedərəkDədəƏləsgərinAzərbaycan
poeziyasınınənböyüknümayəndələrindənbiriolduğunuvur
ğulayıb.
“DədəƏləsgərOcağı” İctimaiBirliyininsədriXətaiƏləsgər

dəustadınhəyatvəyaradıcılığındansözaçıb,tədbirintəşki
linəgörəsənətkarınnəsliadındanminnətdarlığınıbildirib.O,
evmuzeyəAşıqƏləsgərintəsviriolanrəsmihədiyyəedib.
Tədbirdə“AşıqPəriMəclisi”ninrəhbəriPərvanəZəngəzurlu,

aşıqRamin,şairSüdabəİrəvanlı,aşıqGözəlKəlbəcərli,şairə
AyselKərim,TərxanımMüseyibqızıGöyçəli,NizamiQəribvə
başqaları çıxış ediblər. Aşıq Ələsgərin şeirləri, saz havaları
səsləndirilib.
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Milli-mənəvi ruhu ifadə edən səhnə nümunəsi
“Leyli və Məcnun” dastan-tamaşası təqdim olundu

əvvəli səh. 1-də
AAB-nın səd ri diq qə tə çat dır dı 

ki, das tan uzun za man dan bə ri 
möv cud ol sa da, onun aşıq la rın 
re per tuarın da yer al ma sı XX əs-
rin 40-cı il lə ri nə tə sa düf edir: “O 
vaxt Ni za mi Gən cə vi nin 800 il li yi 
ilə bağ lı iş lər ge dir di və “Ley li və 
Məc nun” das ta nı da aşıq la rın re-
per tuarın da yer al ma ğa baş la dı. 
Hə min dövr də bu das ta nı mə nim-
sə yən Aşıq Şəm şir 60-cı il lər də 

oğ lu Qəm bər Şəm şi roğ lu na nü-
mu nə ilə bağ lı bil gi lər ve rir. On dan 
son ra das tan ya zı ya alı nır”.

Mə hər rəm Qa sım lı diq qə tə çat-
dır dı ki, Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
bu ilin “Ni za mi Gən cə vi İli” elan 
edil mə si ilə bağ lı im za la dı ğı sə rən-
cam dan son ra das ta nın səh nə ləş-
di ril mə si qə ra rı na gəl dik: “Das tan-
ta ma şa da ilk də fə akt yor lar de yil, 
bü tün rol la rı aşıq lar ifa edir lər. Mu-
si qi lər də aşıq ha va la rın dan iba rət-

dir. Bu ra da aşıq sə nə ti nin poetik 
çe şid lə rin dən ilk də fə is ti fa də olu-
nur. Bu mə na da das tan-ta ma şa da 
ilk lər çox dur. Biz is tə yi rik ki, da ha 
çox Azər bay can mil li-mə nə vi ru-
hu nu ifa də edən bir Məc nun və bir 
Ley li or ta ya çıx mış ol sun. Bu la yi-
hə nin ər sə yə gəl mə sin də əziy yə ti 
ke çən hər kə sə tə şək kür edi rəm”.

Aşıq lar Bir li yi səd ri nin çı xı şın dan 
son ra “Ley li və Məc nun” das tan-
ta ma şa sı nü ma yiş olun du. Ta ma-

şa da Qə lən dər Zey na lov (Us tad 
aşıq), Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Sa mi rə Əli ye va (Ley li), Əli Zey na-
lab di nov (Qeys), Kə ma lə Qu bad lı 
(Ley li nin ana sı), El məd din Məm-
məd li (Qey sin dos tu Zeyd), Əmək-
dar mə də niy yət iş çi si Sol maz Ko-
sa ye va (Qey sin ana sı), Şah ni yar 
Əli yev (Qey sin ata sı), Nə bi Na ğı-
yev (Ley li nin ata sı), El dar Ba ğı rov 
(Səy yad), El man Ta lıs tan lı (Sa lam 
şah za də), Əli Tap dı qoğ lu (No fəl 
pəh lə van) və saz ifa çı la rı Afil Bəx-
ti ya rov, Ay xan Mə li kov, Coş qun 
Əs gə rov çı xış et di lər.

Aşıq lar hə va lə olun muş ob raz-
la rı yük sək sə viy yə də can la dır-
dı lar. On la rın şaq raq səs lə ifa la rı 
tez-tez ta ma şa çı la rın al qış la rı ilə 
mü ka fat lan dı rı lır dı.  

Qeyd edək ki, das tan-ta ma şa-
nın sse na ri müəl lif ə ri AAB-nin 
səd ri, pro fes sor Mə hər rəm Qa-
sım lı və fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə 
dok to ru Al tay Məm məd li, qu ru luş-
çu re jis so ru Əmək dar ar tist İna rə 
Ba ba ye va dır.

Savalan FƏRƏCOV

sənət 5

Nə də ol ma sa, or ta da uzun yol gə lən bir iş və onu gö rən lər 
var. Bu gün lər də Aka de mik Mu si qi li Teatr sə nət se vər lə ri 
hə lə pan de mi ya dan ön cə (mart 2020) səh nə yə çıx ma ğa 
ha zır la şan “Beş ma nat lıq gə lin” ta ma şa sı nın prem ye ra sı na 

top la dı...

Bəs tə kar Səid Rüs tə mov və 
ya zı çı-dra ma turq Məm məd Səid 
Or du ba di nin bir gə ər sə yə gə tir-
di yi mu si qi li ko me di ya bu teat-
rın re per tuarın da 1940-cı il dən 
1994-cü ilə qə dər müx tə lif re jis-
sor la rın qu ru luş la rın da də fə lər lə 
gös tə ri lib və rəğ bət lə qar şı la nıb. 
Sü jet xət tin də məişət möv zu su-
nu əks et di rən, göz lə nil məz və 
ko mik və ziy yət lər lə xoş ov qat 
ya ra dan əsə rin ye ni dən re per-
tuara da xil edil mə si ni is tə yən və 
uzun əmək sərf edə rək onu ər-
sə yə gə ti rən teat rın kol lek ti vi ni 
al qış la maq la zım dır. 

Bu də fə ki ret ro ko me di ya nın 
re jis so ru Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi Əs gər Əs gə rov dur. Ye ni qu-
ru lu şu ilə əv vəl ki lər dən fərq li ol-
du ğu id dia edi lən ta ma şa da Xalq 
ar tist lə ri İl ham Na miq Ka mal 
(Kəb lə Hü sey nə li), Fat ma Mah-
mu do va (Səl bi), Əmək dar ar tist 
İq rar Sa la mov (Möh sün), akt-
yor lar  Möy lə Mir zə li yev (Ta hir), 
Ül viy yə Əli ye va (Gül naz), Tür kel 

Ta riq pey ma (Naz naz), Sə məd-
za də Xa si yev (Qi yas), İb ra him 
Əli za də (Na dir), Ni gar Qa ra ye va 
(Kom so mol ka ti bi) iş ti rak edir di-
lər. Or kestr, xor və ba let ar tist lə ri 
də ta ma şa nın tər kib his sə si ki mi 
onu da ha ba xım lı və temp li sax-
la ma ğa ça lış dı lar.

Ta ma şa nın qu ru luş çu di ri jo ru 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi Fəx-
rəd din Ata yev, qu ru luş çu ba let-
meys ter lə ri Əmək dar ar tist lər Za kir 
və Ley la Ağa yev lər, xor meys te ri 
Əmək dar ar tist Va qif Məs ta nov, 
qu ru luş çu rəs sa mı Əmək dar rəs-
sam Na bat Sə mə do va, di ri jo ru Sə-
məd Sü ley man lı, kon sert meys te ri 
Fi dan Ba ba ye va, re jis sor as sis ten ti 
Ta mil la As la no va dır.

Qı sa ca de yim ki, əsər də bə zi 
in san la ra xas ac göz lük, pu la hə-
ris lik, ca hil lik və bun dan irə li gə-
lən mə na sız, çü rük dü şün cə lə rə 
bağ lı lıq tən qid olu nur. Xü su sən 
müəl li fin vur ğu su keç mi şin vax-
tı öt müş adət lə ri üzə rin dən par-
laq gə lə cə yə ümid ça ğı rış la rı dır. 

Ailə-məişət möv zu lu əsər də də 
iki gən cin mə həb bə ti və on la rın 
bü tün ma neələr dən saf sev gi lə-
ri ilə aş ma sı ana xət ti təş kil edir. 

Ümu mən səh nə im kan la rı nı 
yax şı bi lən və dra ma tur gi ya nın 
əsas prin sip lə ri nə tam ca vab 
ver mə yə ça lı şan bu əsə rin müəl-
lif ə ri sa yə sin də  həm klas sik 
ko me di ya ənə nə lə ri nə nə zər 
sal mış olu ruq, həm də bir-bi ri ni 
iz lə yən sü rət li ke çid lər sa yə sin-
də oy naq bir nü mu nə seyr edi rik. 
Am ma bir mə qam üzə rin də xü-
su si lə da yan maq is tər dim. 

“Beş ma nat lıq gə lin” mu si qi-
li ko me di ya sı nın lib ret to müəl li fi 
Məm məd Səid Or du ba di o dövr 
üçün sə ciy yə vi olan kol xoz hə-
ya tın dan bəhs edən sü je ti qə lə-
mə alıb. Yə ni əsər də məişət və 
şəx si mü na si bət lər tan de min də 
kol xoz, bir gə əmək, bə ra bər lik, 
sin fi ay rı-seç ki lik lə mü ba ri zə ki mi 
möv zu lar bu də fə re jis so run iro-
nik ba xış bu ca ğın da “Gə lə cək də 
pul ol ma ya caq” ki mi kos mo po lit 
ar zu ilə ta rı ma çə ki lir. Yə ni nə 
ha di sə lə rin nos tal gi ya sın da dal-
da la na bi li rik, nə də... Sa də cə, 
onun ba xış bu ca ğı na ta ma şa 
edi rik. Onu da de yim ki, qu ru-
luş çu nun müasir həll ver mə yə 
ça lış dı ğı bu ta ma şa nın əv və lin-
də və so nun da azan səs lən mə si 
səh nə sin dən baş qa bü tün tət-
biq lə ri ni an la dım, ümu mi plan da 
əsas is tə yi nə çat dı ğı nı yə qin edə 
bil dim: ta ma şa çı qəşş edə nə dək 
gül mə li dir.

Çağ daş ta ma şa çı ya za tən 
kos mik fə za da kı ci sim lər ki mi 
uzaq gö rü nən feodal dü şün cə-
li in san la rın kol xo za cəl bi, elə-
cə də kol xoz ənə nə si nin çü rük 
ol ma sı nın il lər son ra təs di qi ni 

tap ma sı on suz da onun emo si-
ya sız, bir az da irə li get sək, eti-
na sız qə bul edə cə yi möv zu dur. 
De mə li, üzə rin də o qə dər də 
da yan maq göz lə ni lən ef ek ti ver-
mə yə cək. 

Ye ni lik, mü qa yi sə li müasir-
lik de miş kən, ya dı ma gör kəm li 
teatr şü nas Cə fər Cə fə ro vun bu 
ba rə də daim ak tual söz lə ri düş-
dü. O, ötən əs rin 60-cı il lə ri nin 
teatr mən zə rə si ni təs vir edər kən 
“Müasir lik son də rə cə əha tə li və 
mü rək kəb bir möv zu dur. Onu 
teatr sa hə si ilə məh dud dairə də 
dü şün dük də be lə, qı sa mü la hi-
zə lər lə ki fa yət lən mək çox çə tin-
dir.  Çün ki bu hal da həm müasir-
li yin ümu mi ma hiy yə ti,  həm də 
spe si fik  bir sa hə də ki tə za hü rü 
nə zə rə alın ma lı dır” de yir di. Mə-
nə elə gə lir ki, xü su sən klas sik 
nü mu nə lər, ələl xü sus da  ge ri li yi, 
xu ra fa tı əsas pred me tə çe vi rən 
əsər lər səh nə yə qo yu lar kən bu 
in cə mə qam müt ləq nə zə rə alın-
ma lı dır. 

“Beş ma nat lıq gə lin”in ən yad-
da qa lan key fiy yət lə ri sı ra sın da, 
söz süz ki, duet lər xü su si yer 
tu tur. Ümu mən lib ret to dan irə-
li gə lən mə qam la rı öz zən gin 
mu si qi si ilə ol duq ca gö zəl  tə yin 
edən bəs tə kar bi zə xalq mu si-
qi sin dən, onun mil li xü su siy yət-
lə rin dən bəh rə lən mək lə və ziy-
yət dən ası lı ola raq şux, oy naq, 
hə zin ari ya, duet və mah nı lar la 
yax şı iş təq dim edir. Har mo nik 
rəqs lər, ta ma şa nın və xü su sən 
də bir çox hal lar da so lo ifa çı la-
rın çə tin si tuasi ya lar da kı çı xış 
yo lu na, xi la sı na çev ri lən xor da 
ta ma şa ya rəng qa ta bil di. Sö-
zü mü qə rib li yə sal ma dan məhz 
vo kal, ay rı-ay rı akt yor la rın or-

kestr lə dialo qu ara sın da kı uçu-
ru ma ümu mi din lə yi ci pla nın dan 
to xun maq is tər dim. Mu si qi li ko-
me di ya əsər lə rin də akt yo run 
oyu nun dan, re jis so run trak tov-
ka sın dan, rəs sa mın səh nə tər ti-
ba tın dan çox yük, diq qət, tə ləb 
ko me di ya sö zün dən əv vəl gə-
lən mu si qi nin üzə ri nə dü şür. Bu 
ba xım dan kö nül is tər ki, ümu-
mən or kestr çö kə yin də olan lar-
la on la ra ta ma şa çı dan da ya xın 
olan səh nə də ki lər ara sın da kı 
yol həm qı sa, həm rə van, həm 
də ra hat ol sun...

Qeyd et di yi miz ki mi, bu ope-
ret ta nı ma raq lı, yad da qa lan 
edən ən yax şı cə hə ti onun qəh-
rə ma nı olan cüt lük lə ri nin duet-
lə ri dir. Bu mə na da Naz naz və 
Qi ya sın, elə cə də Gül naz və 
Na di rin li rik, sə mi mi, qu la ğa ya-
tım lı duet və so lo ifa la rı öz iş lə-
ri ni gör dü lər.

Əsə rin mər kə zin də du ran ko-
mik su rət – Kəb lə Hü sey nə li 
Xalq ar tis ti İl ham Na miq Ka ma lın 
təq di ma tın da – akt yor di na mi ka-
sı, ta ma şa çı ya he sab lan mış mi-
mi ka la rı, bü tün lük də səh nə ni ələ 
al ma ğa he sab lan mış ifa sı sa yə-
sin də ma raq lı və ba xım lı idi. Bu 
mə na da üç yaş lı ki şi nin – Kəb lə 
Hü sey nə li, Ta hir və kar Möh sü-
nün səh nə si də yax şı iş lən miş di 
və ta ma şa nın xü su sən ikin ci his-
sə sin də ki müəy yən mə qam lar da 
can sı xı cı uzat ma la rın nə fəs li yi 
ro lu nu oy na yır dı.

Fat ma Mah mu do va nın de yin-
gən Səl bi si, ümu mi tem pi daim 
yük sək də sax la ma ğa he sab lan-
mış ba let nöm rə lə ri (rəqs lər) də 
on la rın, küt lə vi səh nə də ol sa be-
lə, müəy yən mis si ya la rı nın ol du-
ğu nu gös tə rir di.

“Beş ma  nat  lıq gə  lin”də mu  si  qi -
nin apa  rı  cı ro  lu oy  na  yan üs  lu  bu 
xalq mah  nı  la rın  dan gə  lən üs  lub -
dur. Yə  ni bəs  tə  kar xalq mah  nı  la -
rı  nın xü  su  siy  yət  lə  rin  dən is  ti  fa  də 
et  mək  lə ay  rı  lıq  da mah  nı ki  mi də 
gö  zəl nü  mu  nə  lər ya  ra  da bi  lib. 
Bu  nu da  ha çox Qi  yas və Gül  na -
zın ifa  la  rın  da se  zə bil  dik.

Ba  yaq  dan sa  da  la  dıq  la  rı  mız  dan 
da gö  rün  dü  yü ki  mi, ta  ma  şa  da ha -
di  sə  lər kol  xoz qu  ru  lu  şu  nun ha  kim 
ol  du  ğu han  sı  sa kənd  də baş ve  rir. 
Yə  qin müəl  lif is  tə  səy  di hər han  sı 
ko  lo  rit,  ya  xud şt  rix sa  yə  sin  də bi  zə 
tə  səv  vü  rün  də  ki böl  gə  ni, ma  ha  lı, 
lap kən  di də gös  tə  rər  di. Am  ma o, 
bu  nu et  mir. Onun ək  si  nə ola  raq, 
bə  zi akt  yor  la  rı  mız isə ara-sı  ra bi  zi 
gah Ab  şe  ron kənd  lə  ri  nə, gah qərb 
ma  hal  la  rı  na, gah da şi  mal el  lə  ri  nə 
“də  vət” edir  di  lər.

Son ola  raq de  yim ki, Aka  de  mik 
Mu  si  qi  li Teat  rın ta  ma  şa  çı mü  za -
ki  rə  si  nə çı  xar  dı  ğı, hə  lə “qır  mı  zı” 
du  va  ğı sol  ma  yan “Beş ma  nat  lıq 
gə  lin”i əsas hə  də  fi  nə – ko  mik si -
tuasi  ya  la  rın ta  ma  şa  çı  nın üzün  də 
gü  lüş ya  rat  ma  sı  na nail ol  du. Tə -
bii ki, bu  ra  da akt  yor  la  rın qu  ru  luş 
tə  ləb  lə  ri  nə qat  dıq  la  rı imp  ro  vi  zə -
lə  ri, hər bi  ri  nin otu  ruş  muş oyun 
üs  lu  bu  nu və ta  ma  şa  çı ilə yu  mo -
ris  tik ün  siy  yət di  li  nin ol  ma  sı  nı da 
unut  maq ol  maz.

Dü  şü  nü  rəm ki, keç  mi  şin kif at -
mış dü  şün  cə  lə  ri  nin ya  xın ta  ri  xin 
süz  gə  cin  dən ke  çən  lə  ri  ni ayır  maq 
və klas  sik mu  si  qi  li teatr ənə  nə -
lə  ri  nin tə  sir im  kan  la  rı  nı tə  yin et -
mək üçün “Beş  ma  nat  lıq gə  lin” əsl 
für  sət  dir. Be  lə  cə, həm ənə  nə  vi 
ko  me  di  ya jan  rın  da nü  mu  nə  ni iz -
lə  yə  cək, həm də key  fiy  yət  li mu  si -
qi  nin din  lə  yi  ci  si ola  caq  sı  nız.

Həmidə NIZAMIQIZI

“Öyrədərək öyrənirəm” 
Mə də niy yət Na zir li yi “Öy rə də rək öy rə ni rəm” ad lı us tad 
dərs lə ri la yi hə si nə start ve rib.

La  yi  hə çər  çi  və  sin  də 
ilk ya  ra  dı  cı  lıq gö  rüş -
lə  ri Xalq ar  tis  ti, Pre  zi -
den  tin fər  di tə  qaüd  çü -
sü, Azər  bay  can Döv  lət 
Pan  to  mi m Teat  rı  nın baş 
re  jis  so  ru Bəx  ti  yar Xa  nı -
za  də  nin iş  ti  ra  kı ilə 2022-
ci il yan  va  rın 10-14-də 
ke  çi  ri  lə  cək.

Us tad dərs lə ri nə pe-
şə kar lar dan, gənc lər dən 
və tə lə bə lər dən iba rət 
olan teatr şü nas lar, akt-
yor lar, re jis sor lar də vət-
li dir.

Yan va rın 10-11-də 
ke çi ri lə cək “Hə qi qi hiss-
lər lə ya şa maq az dır” ad lı tre ninq akt yor lar, ayın 13-də ke çi-
ri lə cək “Şeks pi rin Ham le ti. Ham let kim dir?” ad lı tre ninq re jis-
sor lar, yan va rın 14-də təş kil olu na caq “Teatr və mən – mən 
və teatr” ad lı tə lim i sə teatr şü nas lar üçün nə zər də tu tu lub.

Us tad dərs lə ri Azər bay can Döv lət Pan to mim Teat rın da 
(saat 11:00 –13:00-da) ke çi ri lə cək.

Gi riş qey diy yat la dır. Qey diy yat dan keç mək üçün mü ra ciət 
for ma sı dol du rul ma lı dır.

https://forms.gle/Gf QE5 WE debvfHX6n9
Mü ra ciət üçün son ta rix: 5 yan var 2022-ci il
Əla qə nöm rə si: (012) 493 06 03
E-mail: em.ali yev@cul tu re.gov.az

“Stalin” Rus Dram Teatrında səhnəyə çıxdı
Xalq ya zı çı sı El çi nin ye ni dram 
əsə ri – “Sta lin” pye si Azər
bay can Döv lət Aka de mik Rus 
Dram Teat rın da ta ma şa ya 
qo yu lub. De kab rın 17də ta
ma şa nın prem ye ra sı olub.

“Sta lin” ta ma şa sı pan de mi-
ya ya gö rə uzun müd dət da vam 
et miş məh du diy yət lər dən  son-
ra Aka de mik Rus Dram Teat-
rın da prem ye ra sı ke çi ri lən ilk 
səh nə əsə ri dir. Prem ye ra da 
rəs mi lər, mə də niy yət və in cə-
sə nət xa dim lə ri iş ti rak edib lər. 

Sta lin ki mi zid diy yət li, mü rək-
kəb xa rak ter li şəx siy yə tin otuz il 
nə həng So vet im pe ri ya sı na rəh bər lik 
et di yi dövr də hə ya ta ke çir di yi rep-
res si ya lar za ma nı mil yon lar la in san 
məhv edi lib, sür gü nə, iş gən cə lə rə 
mə ruz qa lıb. Kim idi “yol daş Sta lin”? 
Qa ni çən za lım, yox sa öl kə nin in ki şa-
fı və gə lə cə yi na mi nə ça lı şan bö yük 

döv lət xa di mi? Pyes bu sual la rı qar-
şı ya qo yur və on la ra ca vab ax ta rır. 

Əsə rə Ru si ya nın ta nın mış re jis so-
ru Ki rill Za bo ri xin qu ru luş ve rib. Qu-
ru luş çu rəs sam Tat ya na Mel ni ko va, 
bəs tə kar And rey Şoş kin dir (Ru si ya). 
Baş rol la rı Ya qub Zey na lov (Sta-
lin), Ma ri na Lit vi nen ko (Ol qa Alek-

sand rovs ka ya), Rüs təm Kə ri mov 
(Par ti ya ku ra to ru), Zaur İs gən də rov 
(Na zir lər ku ra to ru), Oleq Əmir bə yov 
(Təh lü kə siz lik ku ra to ru), Zaur Te re-
qu lov (Ti ca rət ku ra to ru) ifa edib lər.

Xalq ya zı çı sı El çi nin dram əsər lə-
ri ar tıq çox dan öl kə mi zin sər həd lə ri ni 
aşıb. Onun “Mə nim se vim li də lim”, 

“Şeks pir”, “Qa til”, “Te les kop”, “Sə nət-
ka rın ta le yi” və s. ki mi pyes lə ri müx-
tə lif dil lə rə tər cü mə edi lə rək An ka ra 
və İs tan bul, Nyu-York və Lon don, 
Mosk va və Sank-Pe ter burq, Ro ma 
və Seul və di gər şə hər lə rin teatr la rın-
da mü vəf ə qiy yət lə ta ma şa ya qo yu-
lub, ta ma şa çı la rın rəğ bə ti ni qa za nıb.

“Beşmanatlıq gəlin”ə təzə qiymət şərtdirsə...

Nəsibə Zeynalovanın 105 illiyinə həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş 
İda rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə Mər
də kan Mə də niy yət Sa ra yın da 
Azər bay can teat rı nın ko ri fe yi, 

Xalq ar tis ti Nə si bə Zey na lo va nın 
(19162004) 105 il lik yu bi le yi nə həsr 
olun muş ədə bibə dii ge cə ke çi ri
lib.

Təd bi rə qa tı lan lar ön cə mə də niy yət 
oca ğın da fəaliy yət gös tə rən rəsm kur-
su nun tə lə bə si Rə na Cə fə ro va nın gör-
kəm li sə nət ka ra həsr et di yi əsər lə rin dən 
iba rət sər gi ilə ta nış olub lar.

Mə də niy yət sa ra yı nın di rek-
to ru Ca vid Şah baz bə yov təd bi ri 
aça raq unu dul maz akt ri sa nın sə-
nət yo lun dan bəhs edib.  Bil di rib 
ki, Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın 
in ki şa fın da müs təs na rol oy na-
yan, qırx il dən çox iş lə di yi sə-
nət oca ğı nın re per tuar ağır lı ğı nı 
lə ya qət lə çi yin lə rin də da şı yan, 
Azər bay can teatr se vər lə ri ara-
sın da “Qa yı na na” ki mi se vi lən 
Nə si bə Ca han gir qı zı Zey na lo-
va nın xa ti rə si yad daş lar da əbə di 
ya şa ya caq.

Sə nət ka rın hə yat və ya ra dı cı lı-
ğı na həsr olun muş vi deoçarx nü-
ma yiş olu nub.

Əmək dar ar tist lər Çin giz Əh-
mə dov və Mir zə Ağa bəy li Nə si bə 
xa nım la bağ lı xa ti rə lə ri ni bö lü-
şüb lər.

Ge cə nin mu si qi li his sə sin də 
“Ye ni ul duz – 7” ya rış ma sın da 
ikin ci ye rin sa hi bi Azad Şa ba nov, 
Pre zi dent tə qaüd çü sü, vo kal çı 
Amil Hə sə noğ lu, Cə ma lə Qam-
ba ye va, Ay lin İl qar rən ga rəng 
mah nı çə lən gi ilə çı xış edib lər.

Nə si bə Zey na lo va nın oy na dı ğı “Qa-
yı na na”, “Ul duz”, “Hic ran” ta ma şa la-
rın dan səh nə cik lər hə vəs kar akt yor lar 
El gün Əli yev, Afaq Bay ra mo va, El xan 
Rə hi mov, Mir-Za hid Məm mə do vun iş ti-
ra kı ilə nü ma yiş olu nub. “La lə lər” rəqs 
kol lek ti vi nin çı xı şı da ta ma şa çı lar tə rə-
fin dən rəğ bət lə qar şı la nıb.

Sə nət ka rın nə və si Nə si bə Əs gə ro va 
çı xış edə rək be lə gö zəl təd bi rin təş ki-
lat çı la rı na və iş ti rak çı la ra tə şək kü rü nü 
bil di rib.

Son da təd bi rin fəal iş ti rak çı la rı tə şək-
kür na mə lər lə təl tif olu nub lar.

Əməkdar artist Elşən Şirəliyev vəfat edib
Azər bay can Döv lət Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt
yo ru, Əmək dar ar tist El şən 
Şi rə li yev (Çar han lı) de kab
rın 20də 59 ya şın da və fat 
edib.

El şən Şı xə li oğ lu Şi rə li yev 
1962-ci il okt yab rın 2-də Ba-
kı da ana dan olub. 1983-cü 
il də Azər bay can Döv lət İn-
cə sə nət İns ti tu tu nun (in di ki 
Azər bay can Döv lət Mə də niy-
yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti) Dram və ki no akt yo ru fa kül-
tə si ni bi ti rib. Hə min il Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rın da işə 
baş la yıb. 1989-cu il dən Döv lət Gənc lər Teat rın da ça lı şıb.

2009-cu il dən Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rı nın akt yo ru idi. Bu teat rın səh nə sin də 50-yə ya xın ta-
ma şa da rol alıb. Akt yor film və se rial lar da kı rol la rı ilə də 
ta ma şa çı la ra yax şı ta nış dır.

2018-ci il də “Əmək dar ar tist” fəx ri adı na, 2019 və 2020-
ci il lər də Pre zi dent mü ka fa tı na la yiq gö rül müş dü.

Al lah rəh mət elə sin.



6 yaddaş www.medeniyyet.az

№94 (1871)
22 dekabr 2021“Tarixdə qoyduğun izin silinməz...”

O, va li deyn lə ri ni vaxt sız itir miş di. Ana sı da Və tən idi, ata sı da. 
Ana yur da doğ ma la rı ki mi bağ lı idi. Və tən mü ha ri bə sin də 
xal qı mı za Zə fər qü ru ru ya şa dan lar dan da ha bi ri Tu ral Cal lad 
oğ lu Cə li lov haq qın da mə lu mat ve rə cə yik.

TuralCəlilov1996-cıilap-
relin 10-daQəbələ rayonu-
nun Yeni Dizaxlı kəndində
anadan olub. A.Rəhimov
adınaYeniDizaxlıkəndtam
ortaməktəbindətəhsilalıb.
2014-cüildəhərbixidmə-

tə yollananTuralTərtər ra-
yonunda N saylı hərbi his-
sədəxidmətedir.
Sentyabrın27-dəəsirtor-

paqlarımızınazadolunması
uğrundan başlayan Vətən
müharibəsində könüllü ön
cəbhəyə yollanır. Bir sıra
döyüşlərdə iştirak edərək

rəşadət göstərir. Oktyabrın 6-da Ağdərə istiqamətində gedən
ağırdöyüşlərdəqəhrəmancasınaşəhidolur.
Şəhidinqardaşı İlkinCəlilovqeydedirki,Turalkimi igidləröz

qanlarıiləbayrağımızıənyüksəkzirvəyəucaltdılar:“Düşünürəm
ki,bundansonraxüsusiləgənclərimizşəhidlərinxatirəsiniucatut-
sunlar,həruğurlarındaonlarınməzarınagələrəkhalallıqalsınlar.
Çünkişəhidlərbizimgələcəkarzularımızüçünözxəyallarınıqur-
banverdilər.Onagörədəbizlərhərbirxoşanımızdaşəhidlərimizə
minnətdarolmalıyıq.Allahbütünşəhidlərimizərəhməteləsin”.
QəhrəmanımızındigərqardaşıMehmansöyləyirki,Turalçox

ürəyitəmiz,mərd,zəhmətsevər,həmdədəcəloğlanidi:“Hərdə-
fəkimsəməndənTuralınqardaşıolduğumusoruşanda, “görə-
sən, yenə nə dəcəllik edib” deyə düşünərək həyəcanlanırdım.
Ammao,eləbirqəhrəmanlıqgöstərdiki,indimənbütündünyaya
qışqıraraqdeməkistəyirəmki,bəli,mənTuralınqardaşıyam”.
MehmanTuralınVətənəolansevgisiniyazdığımisralarlabelə

ifadəedir:

Necə çox sevirsənmiş Vətənini,
Onunçün canından keçdin, a qardaş!
Düşmən gülləsinə gərib sinəni,
Şəhadət şərbətin içdin, a qardaş!

Şəhidlik şərəfdir, məqamı uca,
Tarixdə qoyduğun izin silinməz,
Sizlər də varsınız biz var olunca,
Şəhidlər ölməzdir, Vətən bölünməz!

Şəhidlərimizinhəyatsalnaməsinivərəqlədikcə,doğrudanda,
onların həyatlarının bir tarix olduğunugörürük.BugünTuralla
nəinkiailəsi,yaxınları,bütünAzərbaycanxalqıfəxredir.
TuralCəlilov oktyabrın 7-də doğulduğuYeniDizaxlı kəndində

torpağa tapşırılıb.Ölkəbaşçısınınmüvafiqsərəncamları iləölü-
mündənsonra“Vətənuğrunda”,“Laçınınazadolunmasınagörə”
və“Suqovuşanınazadolunmasınagörə”medallarıilətəltifolunub.
Allahrəhməteləsin.

NURƏDDİN

Si yə zən şə hə rin də or ta təh sil alar kən mək tə bi miz də və mə də niy
yət sa ra yın da fəaliy yət gös tə rən dram dər nək lə ri nin ta ma şa la rı na 
hə vəs lə ba xar, teat ra sev gi miz dən bə zən özü müz də səh nə cik lər
də rol alar dıq. Ey ni za man da vax ta şı rı Ba kı dan gə lən döv lət teatr 
kol lek tiv lə ri ni, pe şə kar akt yor la rı gör mə yi toybay ram he sab edər dik. 
Tə lə bə lik döv rün də də pay taxt da, ins ti tu tu qur ta ran dan son ra isə 
ra yon da teztez teat ra can atar, im kan ol duq da isə xü su si ola raq 
Ba kı ya el mimə də ni təd bir lə rə, kon sert və ta ma şa la ra ge dər dik.

Yadıma gəldiyi qədər, keçən
əsrin 60-80-ci illərində yaşlı və
orta nəsləmənsub bir sıra gör-
kəmlisənətkarlarlabərabər,Sə-
məndər Rzayev, Fuad Poladov,
MikayılMirzə,HamletXanızadə,
HəsənƏbluc,ƏliabbasQədirov
kimigəncaktyorlarınoynadıqla-
rı tamaşalarda çox vaxt anşlaq
olurdu.ƏliabbasQədirovunklas-
sikvəmüasirpyeslərdəki rolları
sevilə-seviləbaxılırdı.
Müqtədir sənətkarı – teatr və

kino xadimi Əliabbas müəllimi
ilk dəfə yaxından “İşarəni də-
nizdən gözləyin” (1986) filminin
çəkilişlərində görmüşəm. Mər-
humCeyhunMirzəyevinquruluş
verdiyibufilmdəo,inqilabçıbol-
şevik Həmid Sultanovun rolunu
canlandırırdı.Mənisəincəsənə-
ti,kinonusevənbiriolaraqhəvə-
simin ardınca gedib mətbuatda
verilmiş elana əsasən, kütləvi
səhnələrə yazılmışdım. Epizod-
lar“Filarmoniyabağı”ndavəİçə-
rişəhərdəlentəalınırdı...
İkincidəfəgörkəmlisənətkarı

yaxındanbirdə1990-cıilAzər-
baycan SSR Ali Sovetinə de-
putat seçkilərində görmüşəm.
Əliabbas Qədirov şair Ağasəfa
ilə birlikdə rayonumuzdan Si-
yəzən namizədliyini vermiş qu-
dası, mərhum Xalq şairi Cabir

Novruzunvəkiliidi.MənisəZa-
rat kənd məktəbinin direktoru,
mərhum Məryəm Həsənovanın
vəkillərindənbiriidim...
Üçüncü dəfə Əliabbas müəl-

limlə1992-ciildəSiyəzəndəbö-
yükşairvədramaturq Hüseyn
Cavidin anadan olmasının 110
illiyinəhəsredilmişyubiley təd-
birində görüşmüşdük. Yubiley
tədbirini Nizami adına Ədəbiy-
yat İnstitutunun direktoru, gör-
kəmli ədəbiyyatşünas-tənqidçi,
akademiyanınmüxbirüzvümər-
hum Yaşar Qarayev və institu-
tun əməkdaşı, Hüseyn Cavidin
yaradıcılığından dissertasiya
müdafiəedənbusətirlərinmüəl-
lifitəşkiletmişdi.Lakinmənhəm
də siyəzənli – ev sahibi olaraq
qonaqlarıqarşılamalıolduğuma
görəbirgünəvvəlartıqdoğma
şəhərimizə gəlmişdim. Yaşar
Qarayevin, respublikamızın bir
sırabaşqaelmvəsənətxadim-
lərinin,filologiyaelmləridoktoru,
tanınmış şair Qasım Qasımza-
dənin,XalqartistiƏliabbasQə-
dirovun iştirak etdiyi ədəbi-elmi
axşamdan sonra ziyafət məcli-
sindəaktyorlaüzbəüzoturmuş,
səmimi şəkildə hal-əhval tutub,
keçmiş xatirələri də yada sal-
mışdıq.Sonralarda,sənətkarın
vəfatına qədər Akademik Milli

Dram Teatrına gedəndə fürsət
düşənkimionunlaayaqüstüol-
sada,salamlaşıbkəlməkəsər-
dik...

Əliabbas Gülabbas oğlu Qə-
dirov13 fevral1946-cı ildəBa-
kıda anadan olmuşdu. Əslən
Xızı rayonununYuxarıƏngəlan
kəndindəndir. Bakıda 105 saylı
məktəbi bitirmiş, aktyorluq sə-
nətinə 8-ci sinifdən başlayaraq
maraqgöstərmişdi.Dəmiryolçu-
larklubundaXalqartistiAğada-
daşQurbanovun rəhbərlik etdi-
yi dram kollektivinin üzvü olan
Əliabbasromantik,monumental
tamaşalarda oynamaq vərdiş-
lərinin ibtidai əsaslarını həmin
dram dərnəyində öyrənmişdi.
Aktyorolmağıdaeləburadaqə-
raraalmışdı.
1965-ci ildə M.Əliyev adına

Azərbaycan Dövlət Teatr İns-
titutunun (indiki ADMİU) Dram
və kino aktyorluğu fakültəsinə
qəbul edilmişdi. Sənət müəllimi

SSRİXalqartisti,professorMeh-
di Məmmədov, səhnə danışığı
müəllimi isə Əməkdar artist, qi-
raət ustası Müxlis Cənizadə ol-

muşdu.Tələbəlikillərindəinstitu-
tunTədristeatrınınştatlıaktyoru
kimi Cəfər Cabbarlının “Aydın”,
Hüseyn Cavidin “Azər”,Afanasi
Salinskinin “Təbilçiqız”əsərləri-
nin tamaşalarındamaraqlı rollar
oynamışdı.BunagörədəƏliab-
basQədirovsonkursdaoxuyan-
daM.MəmmədovonuAkademik
Dram Teatrında quruluş verdiyi
H.Cavidin “Xəyyam” faciəsində
Yusifrolunadəvətetmişdi.
Əliabbas müəllim Akademik

Dram Teatrının gənc aktyoru
kimi böyük səhnədə ilk addı-
mından (aprel 1970-ci il) teatr
ictimaiyyətinin nəzər-diqqətini
özünəçəkəbilmişdi.Sənətkarın
bu teatrın səhnəsində yaratdı-
ğı Xosrov (“Küləklər”, S.Rəh-
man), Vəli (“Xırs quldurbasan”,
M.F.Axundzadə), Givi (“Darıx-

ma, ana!”, N.Dumbadze), İlyas
(“Aydın”, C.Cabbarlı), Qazan
xan (“Torpağa sancılan qılınc”,
N.Xəzri),Şirzad (“ŞeyxXiyaba-
ni”, İ.Əfəndiyev), Tərlan (“Sən-
siz”,Ş.Qurbanov),QrafQloster
(“Kral Lir”, V.Şekspir) və başqa
obrazlar tamaşaçılar tərəfindən
böyükmaraqvərəğbtətləqarşı-
lanmışdı.
Səhnə ustası həmçinin tele-

viziya tamaşalarında da yad-
daqalan obrazlar yaratmışdır.
Oynadığı tamaşaların bir qismi
Azərbaycan Televiziyasının “qı-
zıl fond”una daxil. S.S.Axundo-
vun “Laçın yuvası” (Cahangir),
M.Muradın “Təkan” (Dilqəm),
İ.Əfəndiyevin “Atayevlər ailə-
si” (Cahangir), M.F.Axundzadə-
nin “Hacı Qara” (Heydər bəy),
Ə.Haqverdiyevin“Bəxtsizcavan”
(Fərhad), M.Bayciyevin “Duel”
(İsgəndər) əsərlərinin teletama-
şasındaƏliabbasQədirovunya-
radıcılığıbirdahaparlaqşəkildə
öztəcəssümünütapmışdır.
Görkəmlisənətkarkinoaktyo-

rukimidəməşhuridivəbusa-
hədəböyükuğurlarqazanmışdı.
EldarQuliyevin çəkdiyi “Sevinc
buxtası” ikiseriyalı bədii filmin-
dəkibaşqəhrəmanNazimrolu-
nagörə1978-ciildəAzərbaycan
SSR-inDövlətmükafatına layiq
görülmüşdü.Aktyorbundanəla-
və,“Xatirələrsahilində”(İmran),
“Nəğmə dərsi” (Ata), “Nə yaxşı
ki, Səməd Vurğun var” (Vaqif),
“Bizimevinkişisi”(Mansur),“Qı-
zıl uçurum” (Cəlil), “Qocalar”
(Fəriz),“Babək”(Fəzl)kimikino-
lentlərinəçəkilmişdir.

ƏliabbasQədirovun yaradıcı-
lıq imkanları romantik və real-
ist aktyor məktəblərinin estetik
göstəricilərinə, psixoloji mahiy-
yətinə, fəlsəfi dərinliyinə uyğun
idi.Daxilənhərarətlivəehtiraslı
temperamentə, dinamik plasti-
kayamalik aktyor olaraq oyna-
dığı rolları janr xüsusiyyətlərinə
görəfərqli,əlvanvəbədiicəhət-
dənbitkintəsirbağışlayırdı.
O,eynizamandagözəlqiraət

ustası idi. Onun səsində Füzu-
li,Vaqif,Nəsimi,Sabirvəbaşqa
şairlərimizin poetik nümunələri,
habeləQurani-Kərimdənayələr
lentəalınmışdır.
Dəyərli səhnə və ekran us-

tası yaradıcılıq uğurlarına görə
1982-ci ildə “Əməkdar artist”,
1989-cu ildə “Xalq artisti” fəxri
adlarına, 2006-cı ildə “Şöhrət”
ordeninəlayiqgörülmüşdür.
Əliabbas Qədirov 2001-ci il-

dəuzunillərçalışdığı,yaratdığı
bir-birindən maraqlı obrazlarla
silinməz iz qoyduğu Azərbay-
canDövlətAkademikMilliDram
Teatrınınbədii rəhbərivədirek-
torutəyinedilmişdi.O,həmçinin
Mədəniyyət və İncəsənət Uni-
versitetindəyeniaktyornəslinin
yetişdirilməsinətöhfəvermişdi.
Xalq artisti Əliabbas Qədirov

8mart2006-cı ildə,60yaşında
vəfat etmişdir. Müqtədir sənət-
kar, teatr vəkinoxadimininadı
mədəniyyəttariximizəəbədiya-
zılmışdır.Ruhuşadolsun.

Rasim NƏBİOĞLU 
Nizami adına Ədəbiyyat 

İnstitutunun aparıcı elmi işçisi

Azər bay can Döv lət Film Fon dun da Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka
fa tı laureatı Sə fu rə İb ra hi mo va nın xa ti rə si nə həsr olun muş 
fo to sər gi ba rə də xə bər ver miş dik. Gör kəm li teatr və ki no 
akt ri sa sı nın hə yat və sə nət yo lu nu əks et di rən fo to la rın nü

ma yiş olun du ğu sər gi ilə biz də ta nış ol duq.

Bufotolarbiraktrisanınsənət
yolunun nümayişindən əlavə,
həmdəbirqadıntaleyinincizgi-
lərini əks etdirir. Ekspozisiyada
40-dançoxfotoşəkilyeralıb.
Səfurə İbrahimovanıAzərbay-

canfilmlərininənsevilənnümu-
nələrində görüb sevmişik. “Se-
vil”dəDilbər, “Arşınmalalan”da
Telli, “Qayınana”da Sədaqət və
digərobrazları ilə tamaşaçırəğ-
bəti qazanan aktrisanın sevgi-
sindən, şəfqətindən qəlbimizə
birsevgi,birşəfqətnurusaçılıb.
Səfurəİbrahimovanınkinodaya-
ratdığıobrazlarıfotosərgidəizlə-
yəndəhəyatıdabirfilmkimican-
lanırgözümüzönündə.Fotolara
tamaşaetdikcəgözəlliyi,xanım-
lığı,peşəkarlığıiləyaddaşımıza
əbədi həkk olan aktrisanın həm
də acı taleyindən duyğulanma-
maq,mütəəssirolmamaqmüm-
künsüzdür.
Sənəttarixinənəzəryetirəndə

görürükki,birçoxaktyorvəakt-
risaların bu sahəyə gəlişi təsa-
düfiolub,adibirtəsadüfkimisə
birgündəcəsənətulduzunaçe-
virib.Buulduzlararasındaqəfil-
dənparladığıkimi,birgözqırpı-
mındasönənlərdəolub,bəziləri
isəsənətdəözsözünüaxıradək
deməyibacarıb.
1960-cı ildə M.Əliyev adına

Azərbaycan Dövlət Teatr İnsti-
tutunun(indikiADMİU)Dramvə
kinoaktyorluğufakültəsinədaxil
olub. Birinci kursda oxuyarkən
Akademik Dram Teatrının ha-
zırladığı İslam Səfərlinin “Ana
ürəyi” dramının tamaşasın-
daXatirə roluna dəvət olunub.

Bundansonradahabirneçərol
oynayan tələbə-aktrisa 1961-ci
ildən bu teatrın truppasına da-
xiledilib.Bununladaaktrisaöz
istedadı ilə sənət kəhkəşanına
aparan yolda büdrəmir, yalnız
üzüzirvəyədoğrugedir...
Məlumdurki,sovetrejimixalqı-

mızınbirsıraköklüadət-ənənə-
lərinə, həmçinin Novruz bayra-
mının keçirilməsinə mane olub.
Tanınmış filoloq alim, dövlət və
ictimaixadimŞıxəliQurbanovun
səyləri ilə 1967-ci ildə Novruz
bayramıellikləqeydedilərkənilk
BaharqızobrazınıSəfurəİbrahi-
movayaradıb. 

Yenəfotolaraqayıdırıq... “Bi-
zimküçə”,“Arşınmalalan”,“Bi-
zimCəbişmüəllim”,“Oqızı ta-
pın”, “Sevil”, “Qatır Məmməd”,
“Almaalmayabənzər”, “Dərviş
Parisi partladır”, “Tütək səsi”,
“Qayınana” və s. bədii filmlər-
dənkadrlarvəteatrsəhnəsində
yaratdığıobrazlar.Filmyaradı-

cılığı bir qədər fərqli və təzad-
lıdır.Görəsən,buqadınsənət-
dəözsözünütamdeyəbildimi,
arzuladığı rollarıoynadımı,de-
mədiyi nələr qaldı? Aktrisanın
sənətdən küsüb getməsi bu
sərgidənümayişolunanfotola-

rınbirqədərazolmasındaözü-
nügöstərir.Sanki yarıdakəsil-
mişömrəbənzəyirbufotosərgi.
Kimdirgünahkar,onunözümü,
yoxsasənətmühiti?...
Hərhaldadüşünürəmki,akt-

risanın müəmmalarla dolu tale
yolumacərasızkeçməyib.Onun
sənət imkanları bəlkə də vaxti-

ləbəzihəmkarlarınıxofandırıb,
qısqandırıb.
Sənət zirvəsinə aparan yol

həm də cismani gözəllikdən
başlayırvəheçşübhəsiz,Səfu-
rəxanımdadabuistisnadeyildi.
Onunlabağlıxatirələrinidanışan
sənət dostları dadəfələrlə eyni
fikrivurğulayıblar.Aktrisanınbir-
dən-birəsənətəgəlişivəuğurlu
çıxışlarıbirmənalıqarşılanmırdı.
Bəlkədəeləbusəbəbdənhəyat
ondanötrübirkinoidi.Başrolu-
nudaözüoynayırdı.Vəağlına
belə gətirmirdi ki, bütün kinola-
rınaxırındaeynisözləryazılır–
“Filminsonu”.
Səfurə İbrahimova 1938-ci il

dekabrın27-dəBakıdadoğulub.
20-dənartıqfilmdəmaraqlıob-
razlar yaradan aktrisa səhnədə
dərəngarəngrollarlayaddaşla-
raköçüb.

21dekabr2020-ci ildədünya-
danköçdü.O,sankibudünyanın
insanıdeyildi, sirli-sehrli nağıllar
aləmindən gəlmişdi və həmin o
aləmədəgeri döndü.Ömrünün
çoxhissəsini tənhalıqdakeçirən
unudulmazaktrisaonusevənlə-
rinqəlbindəəbədiyaşayacaq.

Lalə AZƏRİ

Həyat sanki onun üçün bir kino idi...
Xalq artisti Səfurə İbrahimovanın fotolarda görünən sənət yolu

Zə fər ru hu ilə ya şa dı ğı mız 2021ci il ba şa çat maq da dır. Azər
bay can ta ri xi nin şan lı sə hi fə si olan 44 gün lük Və tən mü
ha ri bə sin də otu zil lik əsa rət dən qur tu lan yurd yer lə ri miz də 
ge niş bər paqu ru cu luq iş lə ri baş la nıb. Er mə ni iş ğal çı la rı otuz 

ilə ya xın bir müd dət də bu yer lər də da şıdaş üs tə qoy ma yıb lar. 
Tarmar edi lən şə hər, qə sə bə və kənd lə ri miz lə bə ra bər yüz lər lə 
ta ri ximə də niy yət, me mar lıq abi də lə ri miz də məhv edi lib.

Qarabağımızın tacı olan Şu-
şada, Laçında, Ağdamda, Kəl-
bəcərdəvədigərişğalolunmuş
ərazilərimizdə məbədlər, qəbi-
ristanlıqlar, məzarüstü abidə-
lər, türbələryerləyeksanedilib,
yararsız hala salınıb. Bu illər
ərzində uçuq-sökük vəziyyətə
gətirilən məscidlərimiz barbar-
lar tərəfindən tövləyə çevrilmiş,
mədəniirsimizinbirhissəsiolan
albanxristianməbədlərininme-
marlığı, üzərindəki yazılar də-
yişdirilərəkerməniləşdirilmişdi.
Təəssüfki,buillərərzindəer-

məni vandallarının törətdiyi bə-
şəri cinayətlər,  “Dünyamədəni
və təbii irsinmühafizəsihaqqın-
da” UNESCO-nun 1972-ci il
Konvensiyası, “Silahlımünaqişə
baş verdikdəmədəni dəyərlərin

qorunmasıhaqqında”1954-cü il
Haaqa Konvensiyası kimi bey-
nəlxalqsənədlərinkobudşəkildə
pozulması dünya birliyi tərəfin-
dənlaqeydlikləqarşılanıb.
Bugünmədəniyyətimizinpay-

taxtı Şuşada erməni barbarlığı-
nın qurbanı olmuş abidələrimiz
bərpa edilir. Ermənilərin güllə-
baranetdikləriabidələr–Natə-
vanın, Üzeyir bəyin, Bülbülün
büstləri – bu gün əzəli məka-
nında, Şuşadadır.Molla Pənah
Vaqifin türbəsi qısa müddətdə
yüksək səviyyədə yenidən bər-
pa edilərək əvvəlki vəziyyətinə
qaytarılıb.
Amma ermənilər tərəfindən

dağıdılmış elə tarixi abidələri-
mizvarki,onlarınbərpasıqey-
ri-mümkündür. Laçında Həmzə

Sultan, Soltan Əhməd sarayla-
rını,FüzulidəXIIIəsrəaidolan
Əhmədalılar, Arğalı, Babı, Mir
Əli  türbələrini, XVII-XVIII əsrə
aid karvansaraları, məscidləri,
İbrahim türbəsini,Qubadlıda IV
əsrəaid ibadətgahmağarasını,
Qalalıqalasını,Göyqalanıbuna
misalçəkməkolar.Siyahınıistə-
nilən qədər artırmaq mümkün-
dür.ÇünkiQarabağ ərazisi qə-
dimyaşayışməskəni,hərdövrü
əksetdirəntarixiabidələrləzən-
ginbirtorpaqolub.
Bir ilə yaxındır ki, işğaldan

azad edilmiş ərazilərdə Mədə-
niyyət Nazirliyi tərəfindən mo-
nitorinqlər aparılır, nəticələri
barədə beynəlxalq təşkilatlara
–UNESCOvəİCESCO-yamə-
lumatverilir.

Ermənilərin mədəni irsimizə
vurduğu ziyan hesablanaraq
beynəlxalq hüquq normala-
rı, konvensiyaların tələblərinə
müvafiq olaraq işğalçıdan təz-
minat tələb edilməlidir. Bey-
nəlxalq instansiyalar vasitəsilə
Ermənistan məcbur edilməlidir
ki, qəsb edib apardıqları tari-
xi-mədəni irs nümunələrini ge-
ri qaytarsınlar. İnanırıq ki, bu
istiqamətdə görülən işlər özü-
nünmüsbətnəticəsiniverəcək,
erməni vandallarının törətdiyi
vəhşiliklərdünya ictimaiyyətinə
olduğu kimi çatdırılacaq, onlar
beynəlxalq səviyyədə cəzaları-
nıalacaqlar.

Rəna ŞAHİRZAYEVA 
Azərbaycan Dövlət Rəsm 
Qalereyasının elmi işçisi

Müqtədir sənətkar: teatr və kino xadimiƏliabbas Qədirov – 75

Erməni vandalizmi cəzasız qalmamalıdır
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XX əsr Azər bay can poezi ya sın da öz dəst-
xət ti ilə se çi lən və se vi lən şair lər dən bi ri 
də Ələk bər Zi ya tay olub. Ədə biy ya ta ötən 
əs rin 30-cu il lə rin də gə lən şair şe riy yə ti-
mi zə zən gin lik bəxş edib. Şeir lə ri kö nül lə ri 
ox şa yan nəğ mə lə rə çev ri lib.

Ələk bər Hə sən oğ lu Zi ya tay (Cə fə rov) 21 
de kabr 1913-cü il də Gən cə şə hə rin də dün-
ya ya göz açır. Yed dil lik şə hər mək tə bi ni bi-
ti rib İn şaat Tex ni ku mu na da xil olur. Son ra 
Azər bay can Döv lət Pe da qo ji İns ti tu tu nun 
(in di ki AD PU) Ədə biy yat fa kül tə sin də təh-
sil alır. Tə lə bə lik il lə rin də bə dii ya ra dı cı lı ğa 
me yil gös tə rir, şeir lər qə lə mə alır. İns ti tu tun 
el mi şu ra sı nın qə ra rı ilə Azər bay can di li ka-
fed ra sın da müəl lim ki mi sax la nı lır. Pe da qo ji 
fəaliy yət lə ya na şı “Ədə biy yat və in cə sə nət” 
qə ze tin də şö bə mü di ri, Azər bay can Ya zı çı-
lar İt ti fa qı Gən cə böl mə si nin mə sul ka ti bi, 
“Azər nəşr”də re dak tor və zi fə lə rin də ça lı şır.

“Zi ya tay” tə xəl lü sü gö tü rən şairin şeir lə-
ri müx tə lif qə zet və jur nal lar da dərc olu nur. 
Şeir lə ri bəs tə kar la rın da diq qə ti ni çə kir, bir-
bi rin dən ma raq lı nəğ mə lər kö nül lə ri ox şa yır. 
Ar tıq o, ədə bi aləm də nəğ mə kar şair ki mi 
ta nın ma ğa baş la yır. Müəl li fi n şeir lə ri qəl bə-
ya tan mah nı la ra çev ri lir, mü ğən ni lə rin re per-
tuarın da özü nə yer ta pır. “Qəl bim gəl de yir”, 
“Nə de yim”, “Sə nin lə yəm”, “Azər bay ca nım 
mə nim”, “Ba kı ge cə lə ri”, “Sən sən”, “Di lim-
di lim ol, di lim”, “Ol ma lıy dın, ol ma dın” ki mi 
əsər lə ri ilə oxu cu rəğ bə ti ni qa za nır. 

Alim və tər cü mə çi Köv sər Ta rı ver di ye va xa-
ti rə lə rin də nəğ mə kar şair haq qın da ya zır: “Şair 
Ələk bər Zi ya ta yı 1933-1937-ci il lər ara sın da 
Azər bay can Pe da qo ji İns ti tu tun da oxu du ğu-
muz tə lə bə lik il lə rin dən ta nı yır dım. O, is te dad lı, 
mü la yim  tə biət li və əla çı bir tə lə bə idi. Əlin də 
hə lə o dövr də biz tə lə bə lə rin tə səv vü rün də ol-
ma dı ğı qa lın cild li en sik lo pe di ya la ra, rəsm al-
bom la rı na, dün ya ədə biy ya tı nı və in cə sə nə ti ni 
əks et di rən top lu la ra rast gəl mək olur du...”.

Ələk bər Zi ya ta yın ya ra dı cı lı ğın da mü ha ri-
bə möv zu su ay rı ca yer tu tur. Araş dır ma lar-
da qeyd edi lir ki, Xalq şairi Sə məd Vur ğu nun 
1941-1945-ci il lər mü ha ri bə si baş la yan gün 
qə lə mə al dı ğı və dil lər əz bə ri nə çev ri lən “Və tə-
nin ke şi yin də” şeiri onu bu möv zu da yaz ma ğa 
ruh lan dı rıb. Bu ba xım dan şairin “Qa na qan de-
yə”, “Nif rət”, “Qal xan et dər də qə zəb bay ra ğı-
nı” ad lı şeir lə ri gü nü müz lə çox səs lə şir. 

Ta  nın  mış şairin ya  ra  dı  cı  lı  ğın  da uşaq  lar 
üçün ma  raq  lı bə  dii nü  mu  nə  lər də ki  fa  yət qə -
dər  dir. Şairin “Kə  pə  nək”, “Nər  mi  nin oyun  caq -
la  rı”, “Sa  lam, ye  ni dərs ili”, “Sə  nin tu  ta  ca  ğın 
yol”, “Qo  şul  sun nəğ  mə  mi  zə” və s. di  gər şeir -
lə ri uşaq  lar tə  rə  fi n  dən ma  raq  la qar  şı  la  nıb.

Azər bay can ədə biy ya tın da na kam mə həb-
bə tin uğur suz lu ğu ilə bağ lı çox say lı nü mu nə 
var. La kin Ələk bər Zi ya ta yın “Ol ma lıy dın, 
ol ma dın” ad lı qə zə li bu möv zu da qə lə mə 
alı nan ən tə sir li əsər lər dən bi ri dir. Hə min 
qə zə lə bəs tə lə nən mah nı 70-80-ci il lər də 
din lə yi ci lər tə rə fi n dən çox se vi lib. Bu mah nı 
SS Rİ Xalq ar tis ti Zey nəb Xan la ro va nın ifa-
sın da da ha çox din lə ni lib:

Sən mə nim ul duz lu dün yam
  ol ma lıy dın, ol ma dın,
Sən mə nim bir dün ya sev dam
  ol ma lıy dın, ol ma dın.

Z.Xan la ro va şair haq qın da fi  kir lə ri ni bö lü-
şər kən de yib: “Ələk bər Zi ya tay mə nim çox 
sev di yim şair lər dən dir. Onun la ilk də fə bəs tə-
kar Ələk bər Ta ğı ye vin evin də ta nış ol mu şam. 
Bəs tə kar onun “Azər bay ca nım mə nim” ad lı 
şeiri nə mu si qi yaz mış dı. Mah nı nı bi rin ci də fə 
mən ifa et dim. Şair lə dost lu ğu muz da o vaxt-
dan baş la yıb. O, ilk şeir lə ri ni mə nə də oxu-
yar dı... O za man onun “Ol ma lıy dın, ol ma dın” 
şeiri nə ya zı lan mah nı nı da ifa et dim. O mah-
nı çox po pul yar lıq qa zan dı. “Sən sən” şeiri nə 
bəs tə lə nən mah nı da mə nim ifam da nəin ki 
Azər bay can da, hət ta res pub li ka hü dud la rın-
dan çox-çox uzaq lar da – Avst ra li ya da, Ame ri-
ka da,  İs rail də, Av ro pa da da se vil di...”.

Xal qı na, və tə ni nə qəl bən bağ lı olan Ələk bər 
Zi ya tay və tən se vər lik ruh lu şeir lər də qə lə mə 
alıb. Di li mi zin safl  ı ğı və şi rin li yi ni “Doğ ma di lim” 
əsə rin də sə nət kar lıq la  tə rən nüm edib:

Doğ ma di lim, sən ki var san dün ya da,
Mən də varam söyləməyə haqlıyam.
Dost dillərə min hörmətim olsa da,
Öz dilimə min könüldən bağlıyam!

Qürbətdə də eşidəndə bu dili,
Hiss edirəm özümü öz elimdə.
Mahnıları uzaq-yaxın ellərin,
Doğmalaşır səsləndikcə dilimdə.

Ələk bər Zi ya tay qə lə mi ni tər cü mə sa hə sin-
də də sı na yıb. Azər bay can oxu cu su onun po-
etik tər cü mə lə ri va si tə si lə dün ya ədə biy ya tı nın 
klas sik nü mu nə lə ri ilə ta nış olub.  O, müx tə-
lif il lər də Ho me rin “Odis se ya”, Əli şir Nə vainin 
“Yed di səy ya rə”, “Fər had və Şi rin” əsər lə ri ni, 
Lo pe de Ve qa nın “Nə yar dan do yur, nə əl dən 
qo yur”, Ber told Brex tin “Üç qu ruş luq ope ra”, 
A.Qri bo ye do vun “Ağıl dan bə la” ko me di ya la rı nı 
və s. əsər lə ri di li mi zə tər cü mə edib.

Şair, tər cü mə çi, pe da qoq və ic ti mai xa dim 
Ələk bər Zi ya tay 2 iyul 1982-ci il də, 69 ya şın-
da və fat edib, Gən cə də dəfn olu nub.

Savalan FƏRƏCOV

Azərbaycan
22 de kabr 1898 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor, akt yor 

Ağar za Sə mən dər oğ lu Qu li yev (1898 – 15.9.1976) Lən kə ran da 
do ğu lub. “Qa ra daş lar”, “Sə hər”, “Ul duz” fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib, 
fi lm lər də çə ki lib.

22 de kabr 1906 – Xalq ar tis ti, xa nən də Əlöv sət Şi rə li oğ lu Sa-
dı qov (1906-1971) ana dan olub. 1930-cu il dən Döv lət Ope ra və 
Ba let Teat rın da ça lı şıb.

22 de kabr 1911 – Ta nın mış jur na list, pe da qoq Nə sir Əsə dul la 
oğ lu İman qu li yev (1911-1998) Ba kı da do ğu lub. “Ba kı” və “Ba ku” 
qə zet lə ri nin ya ra dı cı sı və 30 ilə ya xın baş re dak to ru, Ba kı Döv lət 
Uni ver si te ti Jur na lis ti ka fa kül tə si nin pro fes so ru olub.

22 de kabr 1920 – Ya zı çı, sse na rist, re jis sor, Xalq ar tis ti Hə sən 
Meh di oğ lu Se yid bəy li (1920 – 25.6.1980) Ba kı da do ğu lub. “Uzaq 
sa hil lər də” (İ.Qa sı mov la bir gə), “Cəb hə dən cəb hə yə” ro man la rı-
nın, pyes lə rin müəl li fi  dir. “Te le fon çu qız”, “Bi zim Cə biş müəl lim”, 
“Nə si mi” fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib. Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar 
İt ti fa qı nın səd ri olub. 

22 de kabr 1934 – Xalq ar tis ti İb ra him Əh məd oğ lu Məm mə-
dov (Bə nə ni yar lı; 1934 – 9.9.2014) Nax çı van MR Cul fa ra yo nu-
nun Bə nə ni yar kən din də do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram 
Teat rı nın akt yo ru olub.

22 de kabr 1937 – Ta rix çi, et noq raf, AMEA-nın müx bir üz vü Arif 
Akim oğ lu Ab ba sov (1937 – 21.4.2005) Nax çı van da do ğu lub. 

22 de kabr 1939 – Əmək dar elm xa di mi, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok-
to ru, pro fes sor Rauf Əb dü lə li oğ lu İs ma yı lov (1939–2019) dün ya-
ya gə lib. Mil li Məc li sin Təh sil, elm, din və mə də niy yət mə sə lə lə ri 
daimi ko mis si ya sı nın səd ri olub. 

23 de kabr 1911 – Şərq şü nas, tər cü mə çi, pro fes sor, Əmək dar 
elm xa di mi Məm məd Mü ba riz Əli oğ lu Əli za də (1911 – 9.4.1994) 
ana dan olub. Ni za mi nin, Xa qa ni nin təd qi qat çı sı olub. Mü ci rəd din 
Bey lə qa ni nin şeir lə ri ni fars ca dan di li mi zə tər cü mə edib. 

23 de kabr 1913 – Əmək dar ar tist İmam ver di Sal man oğ lu Ba-
ğı rov (1913 – 6.5.1985) do ğu lub. İrə van Döv lət Azər bay can Dram 
Teat rı, Aka de mik Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb.

23 de kabr 1923 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Hü seyn 
Mu sa oğ lu Sul ta nov (1923 – 30.3.1993) ana dan olub.

23 de kabr 1927 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nə cəf Ab bas oğ-
lu Hə sən za də (1927-2012) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da akt yor və re jis sor as sis ten ti ki mi fəaliy yət gös tə-
rib, fi lm lə rə çə ki lib. 

23 de kabr 1945 – Əmək dar ar tist Sa diq Əliab bas oğ lu İb ra hi-
mov (1945 – 20.8.2010) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram 
Teat rı nın akt yo ru olub. 

23 de kabr 1946 – Xalq ar tis ti, ba le ri na, Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Çim naz Məm məd qı zı Ba ba ye va (1946 – 23.12.2019) Ba kı da do-
ğu lub. 1964-1977-ci il lər də Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın 
so lis ti olub, teatr da ba let meys ter ki mi fəaliy yət gös tə rib. 

23 de kabr 1986 – Əmək dar ar tist Qur ban Bax şə li oğ lu Mir zə-
yev (1920-1986) və fat edib. Ağ dam Döv lət Dram Teat rı nın akt yo-
ru olub.

24 de kabr 1872 – Ya zı çı-pub li sist, pe da qoq Ömər Faiq Ne-
man za də (1872 – 10.10.1937) Gür cüs tan da, Ahıs ka (Axal sıx) 
qə za sı nın Az qur kən din də do ğu lub. “Şər qi-rus” qə ze ti nin, “Mol la 
Nəs rəd din” jur na lı nın ya ra dı cı la rın dan dır. Gür cüs tan da və Azər-
bay can da xalq maari fi  sa hə sin də ça lı şıb, rep res si ya qur ba nı olub.

24 de kabr 1926 – Əmək dar ar tist, ba la ban və klar net ifa çı sı 
Bəh ruz Mah mud oğ lu Zey na lov (1926 – 25.5.1998) Ba kı da ana-
dan olub.

24 de kabr 1939 – Şair, ya zı çı, tər cü mə çi, Əmək dar mə də niy-
yət iş çi si Məm məd Mux tar oğ lu As lan (1939 – 23.9.2015) Kəl bə-
cər ra yo nu nun La çın kən din də do ğu lub. Ki tab la rı: “Dur na lar lə lək 
sa lır”, “Öm rün ya rı ya şın da”, “Sax la izi mi, dün ya” və s. 

24 de kabr 1954 – Xalq ar tis ti Na tal ya Va leh qı zı Ta ğı ye va (1954 
– 16.1.2005) ana dan olub. Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı 
olub, fi lm lər də (“Də də Qor qud”, “Onun bə la lı sev gi si” və s.) çə ki lib.   

Dünya
22 de kabr 1858 – İtal yan bəs tə ka rı Ca ko mo Puç çi ni (Giaco-

mo Puc ci ni; 1858 – 29.11.1924) ana dan olub. “Bo he ma”, “Tos ka”, 
“Ma dam Bat terfl  yay” ope ra la rı nın müəl li fi  dir.

22 de kabr 1937 – Rus ya zı çı sı Eduard Us pens ki (1937-2018) 
ana dan olub. Uşaq lar üçün po pul yar əsər lə rin (“Tim sah Ge na və 
dost la rı”, “Fyo dor da yı, it və pi şik”) müəl li fi  dir.

23 de kabr 1858 – Gör kəm li rus re jis so ru, dra ma turq, Mosk va 
Bə da ye Teat rı nın qu ru cu la rın dan Vla di mir İva no viç Ne mi ro viç-
Dan çen ko (1858-1943) ana dan olub.

23 de kabr 1931 – SS Rİ Xalq ar tis ti Lev Kons tan ti no viç Du rov 
(1931 – 20.8.2015) ana dan olub. “Azər bay can fi lm”də “Qorx ma, 
mən sə nin lə yəm!” (San Sa nıç) fi l min də çə ki lib.

24 de kabr 1798 – Pol yak şairi Adam Mis ke viç (Adam Ber nard 
Mic kiewicz; 1798 – 26.11.1855) ana dan olub.

24 de kabr 1867 – Türk şairi To fi q Fik rət (Meh met Tev fi k Fik ret; 
1867-1915) İs tan bul da do ğu lub.

24 de kabr 1906 – İn gi lis ya zı çı sı, de tek tiv əsər lər müəl li fi  
Ceyms Hed li Çeyz (Ja mes Had ley Cha se – Re ne Bra ba zon Ray-
mond; 1906-1985) ana dan olub.

Hazırladı:  Vüqar ORXAN

22–24 dekabrXatirə təqvimi

“Öz dilimə min könüldən bağlıyam...”
Ələkbər Ziyatayın şeirləri nəğmə olub könülləri oxşayıb

Ru hun da ya rat maq is te da dı ilə dün ya ya göz açan rəs-
sam-şairə Xa li də Se yi do va nın za ma nın axa rın da həm ka rı 
Hic ra nın tim sa lın da di gər “ya rı”sı nı tap ma sı ona nə qə dər 
ya ra dı cı lıq se vin ci bəxş et miş di sə, son ra lar on la rın dost la rı 

tə rə fin dən “qo şa qa nad” ki mi də yər lən di ril mə si hər iki si üçün 
qü rur ve ri ci ol muş du. Məş hur “Əzim za də mək tə bi”ndə (1971-
1975) və M.Əli yev adı na Azər bay can Döv lət İn cə sə nət İns ti tu-
tun da (1977-1982) ix ti sas təh si li alan cüt lü yün son ra kı fəaliy yə ti 
bə zən müx tə lif li yi ilə se çil sə də, çox vaxt da bir lik də ça lış ma la rı 
ilə sə ciy yə lən miş dir. 

Bu yer də əla və edək ki, hə yat 
yol da şı nın göz lə nil məz və fa tın-
dan son ra Xa li də xa nım ya ra dı-
cı lıq la ya na şı, üç qız öv la dı nın 
da qay ğı la rı nı çək miş dir.  “Hic-
ran” tə xəl lü sü ilə şeir lər yaz-
ma sı da elə onun bu çox qay-
ğı lı gün lə rin də baş tut muş dur. 
Ha zır da o, çox say lı təs vi ri və 
de ko ra tiv-tət bi qi sə nət nü mu-
nə lə ri ilə ya na şı, ar tıq işıq üzü 
gör müş bir ne çə şeir ki ta bı nın 
da müəl li fi  dir. Res pub li ka nın 
ta nın mış xa nən də lə ri nin re per-
tuarın da onun qə lə mə al dı ğı 
qə zəl lə rin yer al ma sı və din lə-
yi ci zöv qü nü ox şa ma sı da bu 
poetik nü mu nə lə rin də yə rin dən 
xə bər ve rir...

Təh sil dən son ra həm özü, 
həm də ömür-gün yol da şı rəs-
sam lı ğın müx tə lif sa hə lə ri nə aid 
əsər lər ər sə yə gə tir sə lər də, hər 
iki si on la rın “ta nın ma ni şa nı”na 
çev ri lə bi lə cək sə nət nü mu nə si 
ya rat maq is tə yin də olub lar. Məs-
lə hət ləş mə lər dən son ra iriöl çü lü 
to xu cu luq nü mu nə si ya rat ma ğa 
qə rar ve rib lər. Müəy yən müd dət 
ər zin də dün ya nın ən bö yük de-
ko ra tiv-tət bi qi sə nət nü mu nə si 
sa yı la caq (1996-cı il də da ha iri-
öl çü lü qo be len to xun du) bu əsər 
qo be len ol ma lıy dı. Əs lin də, on lar 
məş hur müəl lim lə ri Lə tif Kə ri mo-
vun töv si yə lə ri ni ger çək ləş dir mə-
yi ar zu la yır dı lar. Hic ran və Xa li də 
Se yi dov la rın  bir ne çə ilə ər sə yə 
gə tir dik lə ri  və “Mə nim Azər bay-
ca nım” ad la nan 150 kvad rat metr-
lik (10x15 metr) qo be le nin es ki zi 
1986-cı il də ar tıq ha zır idi. Beş 
il son ra Sum qa yıt da kı “Kim ya çı” 
Mə də niy yət sa ra yı nın fo ye si ni bə-
zə yən əsər elə ic ti mailəş di yi gün-
dən bö yük ma raq la qar şı lan dı. 

Bu nu şərt lən di rən baş lı ca sə bəb 
öl çü sü nün bö yük ol ma sı ilə ya-
na şı, müəl lifl  ə rin onun ya ra dıl-
ma sın da yük sək – hə sə da pa rı cı 
sə nət kar lıq nü ma yiş et dir mə lə ri 
idi.

Qo be le nin adın dan da gö rün-
dü yü ki mi onun mə na-məz mun 
yü kü nü doğ ma Azər bay ca nı-
mı zın uzaq-ya xın ta ri xi nin bə-
diiləş di ril miş təs vi ri təş kil edir. 
Bu nun üçün müəl lifl  ər kom po-
zi si ya nı ha di sə lə rin və on la rın 
baş ver mə sin də apa rı cı olan 
müx tə lif şəx siy yət lə rin bir ara ya 
gə ti ril mə si üzə rin də qur muş lar. 

Müd rik lər müd ri ki Də də Qor qu du 
kom po zi si ya nın do mi nan tı se çən 
və qəh rə man lıq keç mi şi mi zin si-
ma la rı – Ba bək, Ko roğ lu, Qa çaq 
Nə bi və Hə cə rin, elə cə də əsr lə-
rin sı na ğın dan çıx mış ədə biy yat 
nü mu nə lə ri ya ra dı cı la rı nın təs-
vir lə ri ni, me mar lıq ti ki li lə ri və mil-
li mad di-mə də niy yət nü mu nə lə ri 
ilə əla qə lən di rən müəl lif cüt lü yü 
son nə ti cə də doğ ma Azər bay ca-
nı mı zın ümu mi ləş di ril miş – cəl-

be di ci “ta rix və mə nə viy yat xə ri-
tə si”ni ya rat ma ğa nail ol muş lar. 
Təs vi ri və de ko ra tiv-tət bi qi sə nət 
sa hə sin də əl də et dik lə ri nə zə-
ri və prak ti ki bi lik lə rin  us ta lıq la 
vəh də ti nə nail olan müəl lifl  ə rin 
bu nun la da qo be le nin ori ji nal-
lı ğı nı şərt lən dir miş, bü tün lük də 
isə to xu cu luq nü mu nə si nin du-
yu la sı mo nu men tal lı ğı nı əl də et-
miş lər. Qey ri-adi bə dii tu tu mu na 
gö rə yur dun rəm zi nə çev ril miş 
bu əsə rin qə rar laş dı ğı mə ka nın 
do mi nan tı na çev ril mə si ni bu gün 
onun “Kim ya çı” Mə də niy yət sa-
ra yı na ayaq ba san hər kə si ov-
sun la ma sı da təs diq lə yir...

Bu bö yük uğu run işı ğın da qo-
be le nə bağ lı lı ğı nı, onun bə dii-
tex ni ki im kan la rı nı da ha da ge-
niş lən dir mək po ten sialı na ma lik 
ol du ğu nu ye ni-ye ni to xu cu luq 
nü mu nə lə ri ilə sər gi lə yən Xa li də 
xa nım za ma nın axa rın da bir-bi-
rin dən ma raq lı əsər lər ər sə yə gə-
tir miş dir. “Hə ya tın ya ra nı şı”, “Neft 
kon ta ta sı”, “Mü ha ri bə yə yox!”, 
Olim piada”, “Xoş bəxt uşaq lıq”, 
“Yu xu”, “Ge cə və gün düz” və s. 
qo be len lər də ifa də olu nan ov-
qat da şı yı cı lı ğı qa ba rıq du yu lur. 
Qo be len də müx tə lif to xu cu luq 
tex ni ka la rı nın tət biq olun ma sı-
nın müm kün lü yü qar şı lı ğın da 
müəl li fi n hə min əsər lə rin sət hi nə 
ver di yi fak tu ra lı gö rün tü də ta ma-
şa çı sı nı cəlb edən və ya şan tı la ra 
bə lə yən es te tik qay naq lar ki fa yət 
qə dər dir. Bu to xu cu luq nü mu nə-
lə rin də bə dii həll müx tə lifl  i yi də 
diq qət çə kir. Rəs sam bu hal da 
tex no lo ji xü su siy yət lər lə ya na şı, 
bə dii tu tu mun gö zox şa yan, çox 
vaxt isə dü şün dü rü cü ko lo rit lə 

ifa də si nə də üs tün lük ver miş dir. 
Onun axı cı – oy naq ritm li il mə-
lə rin rəng müx tə lifl  i yin dən əl də 
et di yi bə dii tu tum da mü ha ri bə nin 
dəh şət lə ri nə, sir li-so raq lı asi ma-
nın “ays berq”li yi nə, kör pə rö-
ya sı nın şi rin li yi nə, “qa ra qı zıl”ın 
də yər da şı yı cı lı ğı na, uşaq qay ğı-
sız lı ğı na tu tu lan “bə dii güz gü”də 
ta ma şa çı sı nı dialo qa çək mək 
gü cün də olan es te tik ça lar lar 
möv cud dur...

Xa li də xa nı mın təs vi ri sə-
nət sa hə sin də ki ya ra dı cı lı ğı da 
ma raq do ğu rur. Onun rəng kar-
lıq və qra fi  ka sa hə sin də ər sə-
yə gə tir di yi tab lo və löv hə lə ri, 
bir çox hal lar da ol du ğu ki mi, 
heç də sü jet ori ji nal lı ğı və ye-
ni li yi ilə fərq lən mir. Ək si nə, bu 
mo tiv lər nə qə dər ənə nə vi li yi 
ilə se çil sə də, məhz bu mə lum 
və çox la rı na adi gö rü nən ob-
yekt lə rə fərq li bə dii mü na si bət 
gös tə ril mə si ilə göz ox şa yır. 
Rəs sa mın yağ lı bo ya ilə çək-
di yi “Gü nə ba xan lar”, “Qa ya-
lar”, “Nax çı van la lə lə ri”, “Şərq 
ağac la rı nın rit mi”, “Dur na lar”, 
“Pa yız ne mət lə ri”, “Də və kar va-
nı”, elə cə də ak va rel lə iş lə di yi 
“Xəm sə” mo ti vi” əsər lə rin də bi-
zə ta nış olan yer və ob yekt lə rə 
tuş la nan göz lə nil məz ba xış və 
ra kurs la rın ya rat dı ğı gö rün tü-
lər də ov qat da şı yı cı lı ğı, poetik 
ru ha bə lən mə qa ba rıq nə zə rə 
çar pır. Əsər lər də realizm dən 
şər ti-bə dii imp ro vi zə lə rə ki-
mi uza nan bə dii şərh təs vi rin 
es te tik qay na ğa çev ril mə si nə 
yö nəl dil di yin dən bu gö rün tü lər 
da vam lı ax ta rış la rın uğur lu nə-
ti cə si ki mi ba xı lır...

Xa li də xa nı mın bu gün də da-
vam edən ya ra dı cı lı ğın da Qa ra-
bağ ün van lı əsər lər xü su si yer 
tut maq da dır. Onun 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin də ya şa dıq-
la rı nın gə lə cək tab lo lar da əbə di-
lə şə cək ilk es kiz lə ri də ha zır dır. 
Müəl li fi n təs vi ri ya ra dı cı lıq ax ta-
rış la rı nı poezi ya ilə əla qə lən di ril-
mə si sa yə sin də onun söz lər dən 
“to xun muş” “Zə fər çə lən gi” ya-
ran maq da dır. Elə onun haq qın-
da ya zı nı da mü zəff  ər Or du mu-
zu vəsf edən şeir lə ta mam la maq 
is tə yi rik: 

Zəfər! Zəfər! deyərkən,
Şəhidlər gələr gözə.
Qarabağ yaşadıqca,
Minnətdarıq biz sizə.
Buludlar ağı deyir,
Şəhid əsgərlərimə,
Dağlar vüqarın tökür,
Məzarının üstünə.
Qalibliyin məğrurdur,
İtki versə də qəhər.
Qarabağda gün doğur,
Bu gün zəfərli səhər...

Ziyadxan ƏLİYEV
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

İlmələrin  ritmi

“Nizaminin sənət xəzinəsi” 
Respublika Uşaq Kitabxanasının virtual sərgisi
F.Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı da hi Azər bay can 
şair və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik yu bi le yi nə həsr 
edil miş “Ni za mi nin sə nət xə zi nə si” ad lı vir tual sər gi ni is ti fa də-
çi lə rə təq dim edib.

Ki tab xa na nın say tın da təq dim olu nan sər gi “Ni za mi nin sə nət 
xə zi nə si”, “Məh du diy yət li uşaq lar üçün”, “Qı zıl fond da” və “Di gər 
dil lər də” böl mə lə rin dən iba rət dir.

Qeyd edək ki, sər gi lə nən 113 elekt ron re surs dan 97-si tam 
mətn li ki tab dır.

Gənclər Kitabxanasının yeni buktreylerləri
C.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 dün ya və Azər bay can klas sik lə ri nin, müasir 
ya zar la rın əsər lə ri ilə bağ lı bukt rey ler lər (“book trailer”) ha zır la-
na raq “Youtu be” ka na lın da ya yım la nır.

Bukt rey ler ki ta bın məz mu nu nu vi zual laş dır maq la oxu cu lar ara-
sın da təb li ği nə is ti qa mət lən miş, onun ən ma raq lı an la rı nı özün də 
əks et di rən vi deoçarx və ya ki ta bın məz mu nun dan bəhs edən qı-
sa met raj lı fi lm dir. Məq səd ki ta ba, mü ta liəyə olan ma ra ğı ar tır maq, 
gənc nəs li ma raq lı, fay da lı, mü ta liəsi mü hüm olan yer li və dün ya 
ədə biy ya tı ilə ta nış et mək dir. 

Son dövr lər də ki tab xa na əmək daş la rı “Ki tab xa na çı məs lə hət 
edir” rub ri ka sı al tın da Er nest He min queyin “Əcəl zən gi”, Re mar-
kın “Üç yol daş”, Tat ya na De Ros ne yin “Sa ra nın aça rı”, Co na tan 
Svif tin “Qul li ve rin sə ya hə ti”, Qur ban Səidin “Əli və Ni no”, Vik tor 
Hü qo nun “Gü lən adam” və s. əsər lə rə bukt rey ler lər  ha zır la yıb lar. 
Ma te rial lar Azər bay can və rus dil lə rin də tər tib edi lir və ge niş is ti-
fa də çi audi to ri ya sı üçün nə zər də tu tu lur.
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22 dekabr 2021son səhifə TÜRKSOY-un “Nizami Gəncəvi” 

art-albomu Vyanada təqdim olunub
VyanadakıAzərbaycanMədəniyyətMərkəzində(AMM)Bey
nəlxalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı–TÜRKSOYundahiAzər
baycanşairinin880illiyimünasibətiləingilisdilindənəşretdiyi
“Nizaminioxuyaq”(ReadingNizamiGanjavi)kitabalbomunun
təqdimatı,sərgivəmuğamkonsertikeçirilib.

AMM-in rəh bə ri Ley la Qa sı mo va bil di rib ki, “Ni za mi ili”ndə 
dün ya nın bir çox öl kə lə rin də da hi Azər bay can şairi nin yu bi le yi-
nə həsr olun muş təd bir lər ke çi ri lib. AMM-in təş kil et di yi təd bir lər 
çər çi və sin də rəs sam Şəh la Ab ba so va nın “Yed di gö zəl“ ba ti ka 
sər gi si nin açı lı şı olub və şərq şü nas alim Mi xael Hess Ni za mi nin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı na həsr olun muş mə ru zə ilə çı xış edib.

Növ bə ti təd bi-
rin TÜRKSOY- la 
əmək daş lıq çər-
çi və sin də ha zır-
lan dı ğı nı de yən 
Ley la Qa sı mo va 
qeyd edib ki, Vya-
na da Ni za mi Gən-
cə vi möv zu sun da 
ki ta bın təq di ma tı 
özü nə məx sus 
mə na da şı yır. 
Çün ki da hi şairin 
“Xəm sə“si nin na dir əl yaz ma la rın dan bi ri Avst ri ya Mil li Ki tab xa-
na sı nın əl yaz ma lar fon dun da qo ru nur və 2008-ci il də Azər bay-
can döv lə ti nin mad di dəs tə yi ilə res tav ra si ya olu nub.

TÜRK SOY-un Baş ka ti bi Dü sen Ka seinov ki tab-al bom ba rə-
də mə lu mat ve rib. Baş ka tib no yabr ayın da Tür ki yə nin Ədir nə, 
Tə kir dağ, Bur sa və An tal ya şə hər lə rin də Türk dün ya sı sə nət çi-
lə ri nin iş ti ra kı ilə Ni za mi nin söz lə ri nə ya zıl mış əsər lər dən iba rət 
kon sert proq ram la rı nın uğur la ke çi ril di yi ni də diq qə tə çat dı rıb. 
Bil di rib ki, “Ni za mi Gən cə vi İli“ndə Azər bay ca nın hü dud la rın dan 
kə nar da Ni za mi möv zu sun da ilk təd bir ke çi rən qu rum lar ara sın-
da TÜRK SOY ön də olub. “Ni za mi ni oxu yaq” ki tab-al bo mun da 
Türk dün ya sı rəs sam la rı nın Ni za mi nin əsər lə ri nə çək dik lə ri mi-
niatür lər yer alır. Təq dim edi lən sər gi də mi niatür lər lə ya na şı bu il 
100 il lik yu bi le yi qeyd edi lən gör kəm li Azər bay can rəs sa mı Mi ka-
yıl Ab dul la ye vin Ni za mi möv zu sun da əsər lə ri də nü ma yiş olu nur.

Təd bir də da ha son ra Avst ri ya da ya şa yan gənc mu si qi çi lər 
Ami na Maş ke ye va (for te piano) və Ye ras sıl Hka mit (sk rip ka) Qa-
ra Qa ra ye vin “Yed di gö zəl“ ba le tin dən bir par ça səs lən di rib lər. 

Kon sert Əmək dar ar tist Nu riy yə Hü sey no va nın bə dii rəh bə-
ri ol du ğu “Qor qud” folk lor an samb lı nın kon ser ti ilə da vam edib. 
Kon sert də N.Hü sey no va və Çi lə nay Bə də lo va tə rə fin dən Ni za-
mi Gən cə vi nin qə zəl lə ri üs tün də mu ğam par ça la rı, elə cə də xalq 
mah nı la rı ifa olu nub. Ni za mi nin qə zəl lə ri ta nın mış şərq şü nas alim 
Mi xael Hes sin tər cü mə sin də onun özü tə rə fin dən səs lən di ri lib.

Azərbaycanlı dirijor və vokalçı 
Belarusun Böyük Teatrında 

BelarusunBöyükTeatrındaAzərbaycanDövlətAkademikOpera
vəBaletTeatrınınbaşdirijoruvəmusiqirəhbəri,Əməkdarartist
ƏyyubQuliyevindirijorluğuiləkonsertkeçirilib.

Ru si ya Fe de-
ra si ya sı Şi ma li 
Ose ti ya-Ala ni ya 
Res pub li ka sı nın 
Əmək dar ar tis-
ti, ta nın mış ope ra 
mü ğən ni si Ye ka te-
ri na Se men çuk və 
Ma riins ki Teat rı nın 
so lis ti Mə hər rəm 
Hü sey no vun so-
list li li yi ilə baş tu-
tan kon sert sə nət-
se vər lə rin gu rul tu lu al qış la rı ilə qar şı la nıb. Ta ma şa çı lar ara sın da 
Azər bay ca nın Be la rus da kı sə fi ri Ül vi Bax şə li yev də olub.

“İna nıl maz hiss lər idi. Ye ka te ri na Se men çu kun ya ra dı cı lı ğı nın 
və is te da dı nın möh tə şəm li yi ni söz lə çat dır maq çox çə tin dir. Möh-
tə şəm ax şam üçün ona və gö zəl bas-ba ri ton Mə hər rəm Hü sey no-
va tə şək kür edi rəm. Həm çi nin Be la ru sun Bö yük Teat rı nın sim fo-
nik or kest ri nin mu si qi çi lə ri nə min nət da ram”, - de yə Əy yub Qu li yev 
kon sert dən son ra qeyd edib.
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MƏDƏNİYYƏT

əvvəli səh. 1-də
Azər bay can Mil li İn cə sə nət 

Mu ze yin də Fran sa nın ta nın-
mış rəs sam və hey kəl tə raş la-
rı nın sə nət əsər lə ri nin qo ru nub 
sax la nıl dı ğı nı söy lə yən na zir 
müavi ni 2016-cı il də ke çi ri lən 
“Fran sa in cə sə nə ti Azər bay can 
Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin kol-
lek si ya sın dan” ad lı sər gi də bu 
də yər li nü mu nə lə rin nü ma yiş 
et di ril di yi ni ya da sal dı. 

Sev da Məm mə də li ye va çı xı-
şı nın so nun da sər gi nin təş ki-
lin də əmə yi olan hər kə sə, xü-
su si lə Fran sa nın öl kə miz də ki 
sə fir li yi nə və Mil li İn cə sə nət Mu-
ze yi nin əmək daş la rı na tə şək kü-
rü nü bil dir di.

Fran sa nın öl kə miz də ki sə-
fi ri Za ka ri Qros söy lə di ki, Pol 
Na dar (1856-1939) XIX əsr də 
Fran sa da fo toq ra fi ya sə nə ti nin 
qa baq cıl la rın dan bi ri və nü fuz-
lu “Na dar” fo toq ra fi ya şir kə ti nin 
ya ra dı cı sı Fe liks Na da rın (1820-
1910) oğ lu idi. Fe liks Tur na şon 
20 ya şın da ikən “Na dar” adı nı 
da şı ma ğa qə rar ve rir. 1854-cü 
il də ək sə riy yə ti sa ti rik olan 300 
ka ri ka tu ra ilə “Pant heon Na dar” 
or ta ya çı xır. 1860-cı il də Pa ri-
sin Ka pü sin bul va rın da yer lə-
şən lüks stu di ya sı na kö çür. O, 
Pa ri sin ha va dan gö rün tü lə ri ni 
çək mək üçün ha va şa rı na ilk 
mi nən lər dən dir. F.Na dar bi zə ən 
məş hur si ma la rın – Şarl Bod ler, 
Ejen De lak rua, Vik tor Hü qo, Jorj 
Sand ki mi məş hur la rın fo to ob-
raz la rı nı bəxş edib. 

Sə fir qeyd et di ki, F.Na da rın 
ye ga nə oğ lu Pol Na dar uşaq-
lıq dan ata sı nın stu di ya sın da iş-
lə yir və özü nü yal nız fo toq ra fi ya 
sə nə ti nə həsr edir. Pol 1890-cı 
il də İs tan bu la, da ha son ra isə 
Ba kı ya gə lir və şə hə rin na dir fo-
to la rı nı çə kir. O,  son ra bu ra dan 
Daş kən də yo la dü şür və Ba kı-
da çək di yi fo to şə kil lər dən iba rət 
sər gi təş kil edir.

La yi hə nin ku ra to ru Kö nül Rə-
fi ye va bil dir di ki, sər gi yə bir il-
dən ar tıq müd dət də ha zır lıq 
ge dib. Qeyd olun du ki, sər gi 
Ba kı nın bi zə gə lib ça tan mə-
də ni ir si və onun də yiş mə si nə 
dair sə nəd li bir la yi hə dir. Sər gi-
də Ba kı ya aid 23 əsər nü ma yiş 
olu nur.

Da ha son ra re jis sor Rüs təm 
Hü sey nov və la yi hə nin ku ra to-
ru Kö nül Rə fi ye va nın Pol Na dar 
haq qın da sə nəd li fil mi nü ma yiş 
olun du. 

Son da sər gi nin açı lı şı nı bil di-
rən rəm zi lent kə sil di. İş ti rak çı-
lar sər gi ilə ya xın dan ta nış ol-
du lar.

***
Sər gi nin açı lı şın dan son ra 

la yi hə nin ku ra to ru Kö nül Rə-
fi ye va ilə həm söh bət ol duq. 

Fran sız fo toq ra fın öl kə mi zə və 
Or ta Asi ya ya sə fə ri ilə bağ lı 
ma raq lı fakt lar söy lə yən mü-
sa hi bim bil dir di ki, 1890-cı il də 
Bey nəl xalq Ya taq Va qon la rı və 
Av ro pa Eksp res lə ri Cə miy yə ti 
Qaf qaz və Ru si ya Tür küs ta nı-
na sə fər təş kil edir. Eh ti mal olu-
nur ki, Pol Na dar bu eks pe di si-

ya ya fo toq raf ki mi də vət olu nur. 
Be lə lik lə, o, Ba kı dan keç mək lə 
Daş kən də qə dər ge dib çı xır. 
Pa ri sə özü ilə gün də lik hə ya-
tı, abi də lə ri, mən zə rə lə ri və bir 
çox port ret lə ri çək di yi sə fə rin-
dən 1800-ə ya xın ne qa tiv lə qa-
yı dır. Fo toq ra fi ya ta ri xin də özü-
nə məx sus yer tu tan bu şə kil lər 
Pol Na da rın 2007-ci il də işıq 
üzü gö rən “1890-cı il Tür küs-
tan Odis se ya sı” ad lı ki tab-al bo-
mun da yer alıb.

Kö nül xa nım qeyd et di ki, neft 
sə na ye si nin in ki şa fı ilə bö yü yən 
tə zad lar şə hə ri Ba kı Pol Na da-
ra zən gin təəs sü rat ba ğış la yıb. 
Qə dim məs cid lər, şə hə rin qə-
dim qa la di var la rı nın qar şı sın-
da müasir li man, ye ni cə ti kil miş 
av ro pa sa ya ğı iqa mət gah lar, qə-
dim İçə ri şə hə rin ki çik ev lə ri və 
əy ri kü çə lə ri ilə, Şir van şah lar 
sa ra yı, “Tif is vağ za lı” ad lan dı-
rı lan Ba kı Də mir yo lu Vağ za lı nın 
bi na sı və baş qa ti ki li lər onun ob-
yek ti vin dən ya yın ma yıb... 

Mü sa hi bim dən ay rı lıb sər gi 
eks po zi si ya sı nı gə zi rəm. 1890-
cı il də çə kil miş fo to lar da kı bə zi 
ti ki li lər bu gün də var lı ğı nı qo-
ru yub sax la yır. Bə zi lə ri isə ta-
ma mi lə də yi şib. Mə sə lən, şə hər 
qa la di var la rı və in di qar şı sın da 
ol ma yan ev lər, Şir van şah lar sa-
ra yı nın şərq por ta lı ya xın lı ğın-
da kı mey dan ça dan gö rü nən 
on lar la gə mi, Sa ray məs ci di və 
onun ar xa sın da ta ma mi lə də yi-

şən şə hər mən zə rə si. Bu əsər-
lə rə bax dıq ca Ba kı nın XIX əs rin 
son la rın da kı və ziy yə ti haq qın da 
tə səv vür for ma la şır. 

Qeyd edək ki, “Da hi lə rin port-
ret lə ri”, “Ba kı” və “Tür küs ta na sə-
ya hət” ad lı üç te ma tik his sə dən 
iba rət sər gi 2022-ci il fev ra lın 15-
dək zi ya rət üçün açıq ola caq. XIX 
əs rin son la rın da kı Ba kı ya qi ya bi 
sə ya hət et mək is tə sə niz, sər gi yə 
baş çə kin...

Nurəddin MƏMMƏDLİ

130 il əvvəlin Bakısına əsrarəngiz səyahət
Milli İncəsənət Muzeyində fransız fotoqrafın sərgisi açılıb

“Qarabağ” muğam qrupunun İsveçdə konsertləri
İsveçinpaytaxtıStokholm
daNizamiGəncəvinin880
illiyimünasibətiləölkəmizin
səfirliyinintəşkilatçılığıvə
UNESCOüzrəAzərbaycan
RespublikasıMilliKomissiya
sınındəstəyiiləmuğamkon
sertikeçirilib.KonsertdəXalq
artistiMənsumİbrahimovun
rəhbərliyiilə“Qarabağ”mu
ğamqrupuçıxışedib.

Azər bay ca nın İs veç də ki sə fi ri Zaur 
Əh mə dov qo naq la rı sa lam la ya raq, 
da hi Azər bay can şairi və mü tə fək ki-
ri Ni za mi Gən cə vi nin hə yat və ya ra-
dı cı lı ğın dan, onun dün ya ədə biy ya tı 
və ədə bi fəl sə fə si nə olan töh fə sin dən 
da nı şıb.

Stok holm Uni ver si te ti nin pro fes so ru 
Səadət Kə ri mi çı xı şın da bil di rib ki, Ni-
za mi Gən cə vi nin və fa tın dan 8 əsr öt sə 
də, bu gün ya zı çı və bəs tə kar lar onun 
əsər lə rin dən  il ham la nır. Çün ki Ni za-
mi Gən cə vi da hi tə fək kü rü ilə dün yə vi 
ideal la ra əsas la nıb və öz əsər lə ri ilə 
bü tün bə şə riy yə tə səs lə nib. 

Da ha son ra təq dim olu nan proq ram-
da mu si qi çi lə ri miz Azər bay can mu ğam 

kom po zi si ya la rı nı ifa edib lər. Xa nən də 
Mən sum İb ra hi mo vu Xalq ar tis ti El çin 
Hə şi mov (tar), Əmək dar ar tist lər El nur 
Əh mə dov (ka man ça) və Kam ran Kə ri-
mov (na ğa ra) mü şa yiət edib lər. Kon sert 
ta ma şa çı lar tə rə fin dən gu rul tu lu al qış-
lar la qar şı la nıb.

***
İs veç sə fir li yi mi zin təş ki lat çı lı ğı və 

UNES CO üz rə Mil li Ko mis si yanın dəs-
tə yi ilə Ni za mi Gən cə vi nin 880 il li yi nə 
həsr olun muş növ bə ti mu ğam kon ser ti 
Mal mö şə hə rin də baş tu tub. Kon sert-
də “Qa ra bağ” mu ğam qru pu nun ifa-
sın da Azər bay can mu ğam kom po zi si-
ya la rı və Ni za mi Gən cə vi nin şeir lə ri nə 
bəs tə lə nən mu si qi lər səs lən di ri lib.

“Sevgi sərhəd tanımır” 
Ölkəmiz Çində ənənəvi xeyriyyə 

yarmarkasında təmsil olunur 
Çindəkeçirilənənənəvi“Sevgisərhədtanımır”adlı
xeyriyyəyarmarkasındaAzərbaycannövbətidəfə
təmsilolunur.

Çin Xalq Res pub li ka sı Döv lət Şu ra sı nın üz vü, xa ri ci 
iş lər na zi ri Van İnin xa nı mı Çian Ve yin tə şəb bü sü ilə 
ke çi ri lən bey nəl xalq xey riy yə yar mar ka sı nın açı lı şın da 
çı xış edən lər vur ğu la yıb lar ki, 2009-cu il dən eti ba rən 
təş kil olu nan bu təd bir ey ni za man da iş ti rak çı öl kə lə rin 
mə də niy yət lə ri ni ta nıt maq üçün bir im kan dır.

Təş ki lat çı lar pan de mi ya nın ya rat dı ğı və ziy yə ti 
nə zə rə ala raq, ötən il ol du ğu ki mi, bu il də iş ti rak çı 
öl kə lə rin məh sul la rı nın sa tı şı nı elekt ron ti ca rət plat-
for ma la rın da real laş dır ma ğa qə rar ve rib lər. Xey riy yə 
yar mar ka sı na öl kə lər tə rə fin dən təq dim edil miş məh-
sul la rın “Ali ba ba” şir kə ti nin elekt ron ti ca rət plat for ma-
la rın da sa tı şı hə ya ta ke çi ri lir. 

Qeyd edək ki, Çin də ki sə fir li yi miz bir ne çə il dir “Sev gi 
sər həd ta nı mır” yar mar ka sın da öl kə mi zi təm sil edir. Bun-
dan baş qa, Hey dər Əli yev Fon du əv vəl ki il lər də “Sev gi 
sər həd ta nı mır” xey riy yə yar mar ka sın da Azər bay ca nın 
iş ti ra kı na dəs tək ver mək lə ya na şı, bu tə şəb büs çər çi və-
sin də Yun nan vi la yə ti nin uc qar Ma li po qə sə bə sin də ki 2 
nöm rə li mək tə bin id man mey dan ça sı nın ye ni dən qu rul-
ma sı la yi hə si nə 500 min yuan məb lə ğin də ianə edib.

“Jazz mix”in ritmləri bu dəfə Vaqif 
Mustafazadəyə ehtiramla səsləndi

HeydərƏliyevSarayının
“Jazzmix”layihəsinin
budəfəkikonsertigör
kəmlibəstəkarvəpiano

çu,cazmuğamüslubunun
banisi,ƏməkdarartistVaqif
Mustafazadənin(19401979)
xatirəsinəhəsrolunmuşdu.

De kab rın 16-da, bəs tə ka rın 
xa ti rə gü nün də təş kil edi lən ge-
cə də həm gənc, həm də pe şə-
kar caz mu si qi çi lə ri nin çı xış la rı 
təq dim olun du. Müx tə lif caz sti-
lis ti ka sı na uy ğun kom po zi si ya-
lar – svinq, bal la da, bas so na va, 
caz-mu ğam ele ment lə ri nin yer 
al dı ğı proq ram mu si qi se vər lə rin 
ru hu nu ox şa dı.

Proq ram da ilk çı xış Və tən mü-
ha ri bə sin də Qə lə bə mi zə həsr 
olun muş du. “La çın” xalq mah nı sı 
və gör kəm li bəs tə kar Ca han gir 
Ca han gi ro vun “Cən nə tim Qa ra-
bağ” bəs tə si nin caz ver si ya la rı nı 
Əmək dar ar tist lər İs kən dər Ələs-
gə rov (zərb alət lə ri), Rus lan Hü-
sey nov (bas-gi ta ra) və ro yal da 
Coş qun Qa da şov təq dim et di. 

Da ha son ra  Ni cat As la no vun 
caz qru pu öz pe şə kar ifa la rı ilə ta-
ma şa çı la rın qəl bi ni fəth et di. “Ba-
la da da şın ilk mə həb bə ti” fil min-
dən Emin Sa bi toğ lu nun “Keç di yim 
bü tün yol lar” mu si qi si nə Ni cat As-
la nov bu də fə caz men ya naş ma-
sı ilə mü ra ciət et miş di. Nos tal ji və 
bü tün nə sil lər tə rə fin dən se vi lən 
mu si qi ma raq la qar şı lan dı.

Caz bəl kə də dün ya da ən çox 
qa rı şı ğı olan mu si qi dir. Af ri ka 
ritm lə rin dən tut muş pop mu si qi si-

nə ki mi bir çox jan rın ele ment lə-
ri nə caz mu si qi sin də rast gəl mək 
müm kün dür. Elə bu sə bəb dən 
də kon sert bo yu Bəh ruz Zey na lın 
qru pu, Coş qun Qa da şov və dost-
la rı, Ni cat As la nov, Sa mi ra Jazzy, 
Nər min Məm məd li, Şə fi qə Ab ba-
so va və Vla da nın təq dim et di yi 
caz imp ro vi zə lə rin də biz bu qa rı-
şıq dün ya ya bir da ha baş vu rub 
not la rın rən ga rəng və kross vord-
sa yaq hə rə kə ti nin mö cü zə si nə 
dal dıq. “İs ti caz”ın ruh lan dı rı cı tə-

biəti nin sak so fon da həm klas sik 
mu si qi, həm də “rag ti me” ilə imp-
ro vi za si ya da təq di ma tı kon sert də 
iş ti rak edən əc nə bi ta ma şa çı la ra 
gənc Azər bay can caz men lə ri nin 
ba ca rı ğı nı nü ma yiş et di rir di. Qa-
rı şıq caz ele ment lə ri nin yer al dı ğı 
kon sert də caz la “ta nış lıq” ar zu la-
yan hər bir din lə yi ci məm nun idi. 
Kon sert bo yu Xalq ar tis ti Sal-
man Qəm bə ro vun mü sa hi bə lə-
ri nin bi rin də səs lən dir di yi bir fi kir 
do la nır yad da şım da: “Ümu miy-
yət lə, “caz” sö zü nün tər cü mə si 
yox dur, kim sə həd dən zi ya də 
fey zi yab ol du ğu nu, hey ran lı ğı nı 
bil dir mək üçün “ca-aaz” ad lan-
dı rıb, be lə də qa lıb”. 

Və... bü tün bu hey ran lı ğın 
için də bir də Va qif Mus ta fa za də 
ru hu na eh ti ram var idi. Zən gin 
Şərq ko lo rit li ori ji nal kom po zi si-
ya la rı və mu ğam la ca zın qa rı şı-
ğı olan gö zəl imp ro vi za si ya la rı 
ilə ta nı nan mu si qi çi hə lə sağ-
lı ğın da can lı əf sa nə yə çev ril-
miş di. Onun ya ra dı cı lı ğı bu gün 
həm Və tə ni miz də, həm də xa-
ric də yük sək qiy mət lən di ri lir.

Va  qif Mus  ta  fa  za  də sə  nə  ti  nə 
həsr edi  lən “Jazz mix” la  yi  hə  si 
unu  dul  maz ab-ha  va ilə ye  kun -
laş  dı. 

Lalə AZƏRİ
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