
XIX əsr Azər bay can klas sik 
ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma-
yən də si Xur şid ba nu Na tə va nın 
(1832-1897) 190 il li yi Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin sə rən ca mı ilə 
öl kə miz də və xa ric də müx tə lif 
təd bir lər lə qeyd olu nur. 

Okt yab rın 27-də bu mü na si-
bət lə Bey nəl xalq Mu ğam Mər-
kə zin də (BMM) “Xur şid ba nu 
Na tə van – 190: mu ğam və qə zəl 
ge cə si” ad lı təd bir ke çi ril di. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin tə şəb-
bü sü və BMM-in təş ki lat çı lı ğı ilə 
ger çək lə şən ge cə də mər kə zin so-
list lə ri ilə ya na şı, Mu ğam te le vi zi ya 
mü sa bi qə si nin qa li bi olan xa nən-
də lər çı xış et di lər. İfa çı la rı tar zən 
Rüs təm Müs lü mo vun rəh bər li yi ilə 
mu si qi qru pu mü şa yiət edir di. 

Təd bi rin apa rı cı sı – Ya zı çı lar 
Bir li yi nin ka ti bi, Əmək dar mə də-
niy yət iş çi si İl qar Fəh mi bil dir di ki, 
Xur şid ba nu Na tə va nın hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı ədə biy yat, in cə sə nət 
xa dim lə ri mi zi il ham lan dı rıb. Hə lə 

sağ lı ğın da müasir lə ri Qa sım bəy 
Za kir, Mir zə Fə tə li Axund za də, 
Mir Möh sün Nəv vab, Fat ma xa-
nım Kə mi nə, Mir zə Hə sən Yüz-
ba şov, Mə mo bəy Mə mai, Mir zə 
Rə him Fə na və baş qa la rı ona 
şeir lər həsr edib, qə zəl lə ri nə nə-
zi rə lər ya zıb lar. Bu it haf şeir lə ri, 
nə zi rə lər müasir lə ri nin Xan qı zı-
nın şəx siy yə ti nə, fi t ri is te da dı na, 

xey riy yə çi lik mis si ya sı na rəğ bə-
tin tə za hü rü dür. Bu nü mu nə lər də 
Na tə va nın ta le yi nin ay rı-ay rı mə-
qam la rı, şair lik, rəs sam lıq key-
fi y yət lə ri, bir söz lə, poetik ob ra zı 
çox ay dın gö rü nür. İl lər son ra da 
Na tə va nın şəx siy yə ti nə, keş mə-
keş li hə ya tı na ma raq azal ma yıb. 
Onun haq qın da şeir lər, poema lar, 
pyes lər qə lə mə alı nıb. 

Ge cə də bu ilin 14-15 iyul ta-
rix lə rin də Şu şa da ke çi ri lən Va-
qif Poezi ya Gün lə ri nin iş ti rak çı sı 
olan gənc şair lə rin Na tə va nın 
qə zəl lə ri nə yaz dıq la rı nə zi rə lər 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni-
ver si te ti nin tə lə bə lə ri tə rə fi n dən 
səs lən di ril di. 

Ya zı çı-pub li sist, Əmək dar mə-
də niy yət iş çi si, Na tə van haq qın-
da ki ta bın müəl li fi  Mus ta fa Çə-
mən li şairə nin hə ya tı və ədə bi 
ta le yin dən bəhs et di. 

BMM-in so list lə ri El giz Əli yev, 
Kö nül Xə lil za də, Və fa Oru co va, 
Kö nül Məm məd li, Nis bət Səd-
ra ye va, gənc xa nən də lər Rə-
van Qa ça yev və Mu rad La çı nın 
ifa sın da Xur şid ba nu Na tə va nın 
qə zəl lə ri nin mu ğam la rı mı zın 
xal la rın da təq di ma tı yu bi ley ge-
cə si ni sə nət rəng lə ri nə bo ya dı. 
Bu rəng lər için də gənc rəs sam 
Ba nu Də və li nin Xan qı zı nın yu-
bi le yi nə hə diy yə et di yi port ret 
ta ma şa çı la rın xü su si lə diq qə ti ni 
çək di.
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“Qardaşlıq salnaməsi”

Filarmoniyada Azərbaycan və Türkiyə
sənətçilərinin konserti

səh. 3
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kompleksi ilə 
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səh. 2

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

Natəvanın söz işığında rövnəqlənən sənət
Xan qızının 190 illiyi münasibətilə muğam və qəzəl axşamı

Prezident İlham Əliyev BMT Baş katibinin 
müavinini qəbul edib 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev okt yab rın 
27-də BMT Baş ka ti bi nin müavi ni və BMT-nin Ce nev rə də ki Böl-
mə si nin baş di rek to ru Tat ya na Va lo va ya nı qə bul edib.

Gö rüş də BMT-nin Ce nev rə də ki Böl mə si rəh bə ri nin və Hey dər 
Əli yev Fon du nun bir gə tə şəb bü sü ilə Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
ke çi ri lən Azər bay can qa dın la rı na həsr olun muş fo to sər gi nin əhə-
miy yə ti nə to xu nu lub.

səh. 2

Bursada II Dədə Qorqud
Türk Dünyası Film Festivalı

1-5 no yabr ta ri xin də 
Tür ki yə nin Bur sa şə hə-
rin də 2-ci Də də Qor-
qud Türk Dün ya sı Film 
Fes ti va lı ke çi ri lə cək.

İlk də fə ötən il İs tan-
bul da ger çək lə şən fes-
ti va la bu il dən eti ba rən 
“Türk Dün ya sı nın Mə-
də niy yət Pay tax tı” olan 
şə hər lər də ke çi ril mə si 

qə ra ra alı nıb. 2023-cü il də bu sta tus la Də də Qor qud Türk Dün ya-
sı Film Fes ti va lı nı Şu şa şə hə ri qə bul edə cək.

səh. 8

Okt yab rın 29-u Tür ki yə Cüm hu-
riy yə ti nin qu ru lu şu nun 99-cu 
il dö nü mü dür. 1923-cü il okt-
yab rın 29-da ar tıq dün ya səh-

nə sin dən çə ki lən qo ca man im pe ra-
tor luq dan, yed di əsr lik Os man lı dan 
son ra ye ni döv lə tin – Cüm hu riy yə tin 
qu rul ma sı ümum türk ta ri xin də ye ni 
sə hi fə nin ya zıl ma sı idi.

On dan ön cə cə mi 23 ay lıq öm rü ol muş 
Azər bay can Cüm hu riy yə ti nin döv ra nın 
ağır yel lə ri nə tab gə ti rə bil mə mə si, elə-
cə də Or ta Asi ya da kı türk xalq la rı nın mil li 
döv lət qur maq niy yət lə ri nin şi mal kü lə yi 
ilə pu ça çı xa rıl ma sın dan son ra An ka ra da 
Ata tür kün ön dər li yi ilə bə yan edi lən Tür ki yə 
Cüm hu riy yə ti, əs lin də, bü tün Türk dün ya sı 
üçün fə xa rət və ni cat ün va nı idi...

Ta rix dən bəl li ol du ğu ki mi, I Dün ya mü-
ha ri bə si (1914-1918) ge di şin də al dı ğı ağır 
məğ lu biy yət lər nə ti cə sin də Os man lı im pe ri-
ya sı nəin ki ge niş coğ ra fi  ya sın dan məh rum 

ol muş, hət ta özü nün ta ri xi əra zi si ni, in di-
ki Tür ki yə nin bö yük his sə si ni də itir mək 
təh lü kə si ilə üz-üzə qal mış dı.

Be lə ağır şə rait də Mus ta fa Ka mal pa-
şa Os man lı or du sun da kı və tən pər vər 
za bit lər lə bir lik də Tür ki yə nin qur tu lu şu 
uğ run da sa va şa baş la dı. 1919-cu il ma-
yın 19-da Qa ra də niz sa hi lin də ki Sam-
sun şə hə rin dən baş la nan mü ca di lə üç il 
sür dü. 1919-cu ilin de kab rın da An ka ra-
ya gə lən Mus ta fa Ka mal bu şə hə ri Tür-
ki yə döv lət çi li yi uğ run da mü ba ri zə nin 
mər kə zi elan et di. Çün ki İs tan bul da kı iq-

ti dar (Sul tan Meh med Və hi dəd din hö ku mə ti) 
öl kə yə nə za rə ti itir miş di.

davamı səh. 7-də

Gələn il Albaniyada Azərbaycan 
mədəniyyəti həftəsi keçiriləcək

Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni El nur Əli ye vin rəh bər li yi 
ilə nü ma yən də he yə ti  24-26 okt yabr ta ri xin də Al ba ni ya nın 
pay tax tı Ti ra na ya sə fər edib. Sə fər Azər bay ca nın Al ba ni ya da kı 
Sə fir li yi nin dəs tə yi ilə hə ya ta ke çi ri lib. 

Sə fər iki öl kə ara sın da dip lo ma tik mü na si bət lə rin qu rul ma sı nın 
(23 sent yabr 1993-cü il) 30 il li yi çər çi və sin də mə də niy yət sa hə-
sin də əla qə lə rin ge niş lən di ril mə si, Azər bay can mə də niy yə ti nin Al-
ba ni ya da da ha ge niş ta nı dıl ma sı ba xı mın dan mü za ki rə lə rin apa-
rıl ma sı məq sə di lə təş kil edi lib.

Sə fər çər çi və sin də Mə də niy yət Na zir li yi nin nü ma yən də he yə ti 
Al ba ni ya nın mə də niy yət na zi ri xa nım El va Mar qa ri ti, na zir müavi-
ni xa nım Me ri Kum be, Av ro pa və xa ri ci iş lər na zi ri nin müavi ni xa-
nım Ar te mis Ma lo və Ti ra na Bə lə diy yə si baş çı sı nın müavi ni Ke ti 
Luara si ilə rəs mi gö rüş lər ke çi rib. 

Gö rüş lər za ma nı öl kə lə ri miz ara sın da əla qə lə rin xü su si əhə miy-
yə ti və xalq la rı mız ara sın da də yər lə rin ox şar lı ğı vur ğu la nıb, ey ni 
za man da hər iki tə rəf mə də niy yət sa hə sin də əmək daş lı ğın də rin-
ləş di ril mə sin də ma raq lı ol du ğu nu ifa də edib.

El  nur Əli  yev Azər  bay  ca n mə  də  niy  yə  ti  nin ta  ri  xi, öl  kə  mi  zin müasir 
dövr  də mə  də  niy  yət sa  hə  sin  də əl  də et  di  yi nailiy  yət  lər, Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin sə  rən  ca  mı ilə 2023-cü ilin öl  kə  miz  də 
“Hey  dər Əli  yev İli” elan edil  mə  si və bu kon  teks  tə ulu ön  də  rin Azər -
bay  can mə  də  niy  yə  ti  nin in  ki  şa  fın  da xü  su  si ro  lu haq  qın  da söz açıb.

Bu nun la ya na şı, Er mə nis ta nın otuz ilə ya xın iş ğal al tın da sax-
la dı ğı Azər bay can tor paq la rı nın 2020-ci il də 44 gün lük Və tən mü-
ha ri bə sin də azad edil mə si, hə min əra zi lər də van da liz mə mə ruz 
qal mış ta ri xi-mə də niy yət abi də lə ri mi zin və ziy yə ti, apa rı lan bər pa 
və ye ni dən qur ma iş lə ri, o cüm lə dən mə də ni ir sin bər pa sı haq qın-
da ge niş mə lu mat ve ri lib.

davamı səh. 2-də

Ölkəmizlə Çili arasında mədəni 
əməkdaşlıq müzakirə olunub

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov okt yab rın 27-də Çi li Res pub-
li ka sı nın öl kə miz də ki föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi ri Rod ri qo 
Ar kos ilə gö rü şüb.

Söh bət za ma nı na zir iki öl kə ara sın da mə də ni əla qə lə rin in ki şa fı 
üçün ge niş im kan la rın ol du ğu nu de yib, bu kon tekst də klas sik mu si qi 
sa hə sin də, ha be lə ki tab xa na işi üz rə əmək daş lı ğa diq qət çə kib, bu 
is ti qa mət də təc rü bə mü ba di lə si nin fay da lı ola ca ğı nı bil di rib.

səh. 2

Yazıçılar Birliyinin növbəti qurultayı keçirildi
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi-
nin (AYB) çox dan göz lə ni lən 
və pan de mi ya sə bə bin dən 
iki il er tə lə nən XIII qu rul ta-
yı, nə ha yət, okt yab rın 26-da 
ger çək ləş di.

Qu rul tay iş ti rak çı la rı əv vəl cə 
Fəx ri xi ya ba na gə lə rək ümum mil-
li li der, müasir müs tə qil Azər bay-
can döv lə ti nin qu ru cu su Hey dər 
Əli ye vin xa ti rə si ni eh ti ram la anıb, 
mə za rı önü nə ək lil qo yub lar. Gör-
kəm li of tal mo loq-alim, aka de mik 
Zə ri fə xa nım Əli ye va nın da mə-
za rı üzə ri nə gül lər dü zü lüb.

Qu rul tay iş ti rak çı la rı Fəx ri xi-
ya ban da gör kəm li şair və ya zı çı-
la rı mı zın da mə zar la rı nı zi ya rət 
edib lər.

Son ra Şə hid lər xi ya ba nı na 
gə lən qu rul tay iş ti rak çı la rı öl kə-
mi zin su ve ren li yi və əra zi bü-
töv lü yü uğ run da ca nın dan keç-
miş Və tən öv lad la rı nın xa ti rə si ni 
anıb lar. “Əbə di mə şəl” abi də si-
nin önü nə ək lil qo yu lub.

Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da işi nə baş la-
yan qu rul tay da Pre zi dent Ad mi-
nist ra si ya sı Hu ma ni tar si ya sət, 
dias por, mul ti kul tu ra lizm və di ni 
mə sə lə lər şö bə si nin mü di ri Fə rəh 
Əli ye va, Baş na zi rin müavi ni Əli 
Əh mə dov, mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mov, Mil li Məc li sin de pu tat la rı, 
ədə biy yat, elm və mə də niy yət xa-
dim lə ri iş ti rak edir di lər. Qu ru mun 

də və ti ilə Tür ki yə, Ru si ya, Lit va, 
İs rail, Pa kis tan, Gür cüs tan, Al ma-
ni ya, İraq, Be la rus və İran dan 20-
dən çox qo naq, AYB üzv lə ri ara-
sın dan isə 330-dək nü ma yən də 
qu rul ta ya qa tıl mış dı.

Qu rul tay iş ti rak çı la rı nın qey-
diy ya tı bit dik dən son ra AYB-nin 
böl mə lə ri üz rə he sa bat mə ru zə-
lə ri ki tab ha lın da qo naq la ra təq-
dim edil di. 

AYB səd ri nin bi rin ci müavi ni, 
Xalq ya zı çı sı Çin giz Ab dul la yev 
iş ti rak çı la rı sa lam la ya raq qu rul-
ta yın he yə ti ni kür sü yə də vət et-
di. 

Bir li yin səd ri, Xalq ya zı çı sı 
Anar qu rul ta yı açıq elan et dik dən 
son ra Döv lət Him ni səs lən di ril di. 
Sədr 2014-cü il də ke çi ril miş XII 
qu rul tay dan son ra dün ya sı nı də-
yi şən ya zı çı və şair lə rin ad la rı-
nı sa da la dı. Ötən dövr ər zin də 
dün ya sı nı də yiş miş qu ru ma üzv 
şair lə rin, ya zı çı la rın və tor paq la-
rı mı zın azad lı ğı uğ run da şə hid 
olan la rın xa ti rə si bir də qi qə lik 
sü kut la yad edil di.

Anar müəy yən sə bəb lər dən ge-
ci kən qu rul ta yın məhz in di, qa lib 
öl kə nin ya zar la rı ki mi ke çir mə lə-
rin dən qü rur duy du ğu nu de di. O, 
xal qı mı za bu ta ri xi Zə fə ri ya şat dı-
ğı üçün bü tün ya zı çı lar adın dan 
Pre zi dent İl ham Əli ye və və Azər-
bay can Or du su na min nət dar lı ğı nı 
bil dir di.

davamı səh. 3-də

Türkiyə Cümhuriyyəti 99 yaşında

“Fikrət Əmirov – 100” diski 
“Qremmi” mükafatına namizəddir

“Fik rət Əmi rov – 100” for te piano əsər lə ri 
an to lo gi ya sı al bo mu “Qrem mi” mü ka fa tı nın 
(Grammy Awards) “Ən yax şı klas sik top lu” 
(“Best Clas sı cal Com pen dıum”) ka te qo ri ya-
sın da uzun si ya hı ya (long list) da xil olub.

Mu si qi al bo mu Azər bay ca nın dün ya şöh-
rət li bəs tə ka rı nın 100 il li yi mü na si bə ti lə Mə-
də niy yət Na zir li yi tə rə fi n dən ha zır la nıb. Bəs-
tə ka rın disk də yer alan əsər lə ri ta nın mış 
piano çu, Xalq ar tis ti, Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro rek to ru, pro fes-
sor Ye ga nə Axun do va nın ifa sın da ya zı lıb. 
Səs re jis so ru Na zim Kə ri mov dur.

“Grammy Awards” Ame ri ka Mil li Səs yaz-
ma Sə nə ti və Elm lə ri Aka de mi ya sı (Na tional 
Aca demy of Re cor ding Arts and Scien ces) 
tə rə fi n dən təq dim edi lən il lik mu si qi mü ka fa-
tı dır. Mü ka fat aka de mi ya nın fəal üzv lə ri nin 
səs ver mə nə ti cə lə ri nə əsa sən ve ri lir.

Mü ka fa tın 2023-cü il üçün al bom lar si ya-
hı sı se çi mi nin nə ti cə lə ri nə əsa sən, “Fik rət 
Əmi rov – 100” dis ki nin uzun si ya hı ya sa lın-
ma sı Azər bay can mu si qi mə də niy yə ti üçün 
əla mət dar ha di sə dir. Gə lə cək nə ti cə dən ası lı 
ol ma ya raq ar tıq piano çu Ye ga nə Axun do va 
“Qremmi” no mi na si ya sı üçün se çil miş ifa çı 
(bal lo ted ar tist) adı nı qa za nıb.

“Fik rət Əmi rov – 100” dis ki rə qəm sal ola-
raq “App le Mu sic”, “Spo tify”, “Yan dex Mu-
sic”, “Vk Mu sic”, “Boom”, “YouTu be Mu sic”, 
“Ti dal”, “Deezer”, “Sha zam” ki mi plat for ma-
lar da yer ləş di ri lib.
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AzərbaycanRespublikasınınPrezi
dentiİlhamƏliyevoktyabrın26da
NizamiGəncəviBeynəlxalqMərkə
zininhəmsədriİsmailSerageldini

vəİdarəHeyətininüzvləriniqəbuledib.

İsmail Serageldin son dövrlərdə Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nüfuzunun
dünyada daha da artdığını vurğulayıb, bey
nəlxalq təşkilatlarvəbirsıraölkələrinaparı
cı institutları ilə birbaşa əlaqələrinin yaradıl
dığınıdeyib.O,NizamiGəncəviBeynəlxalq
Mərkəzinin fəaliyyətinə verdiyi dəstəyə görə
dövlətimizinbaşçısınaminnətdarlığınıbildirib.
İsmail Serageldin Mərkəzin təsis olun

masının10 illik yubileyimünasibətilə xatirə
hədiyyələrini dövlətimizin başçısına təqdim
edib.
Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi

BeynəlxalqMərkəzininyubileyimünasibətilə
təbrikləriniçatdırıbvəyubileyinBakıdaqeyd
edilməsininrəmzixarakterdaşıdığınıbildirib.
Dövlətimizin başçısı Mərkəzin beynəlxalq
səviyyədə əməkdaşlığının genişlənməsin
dən,dünyadarolununvənüfuzununartma
sındanməmnunluğunuifadəedib.
Görüşdə vurğulanıb ki, Azərbaycan Pre

zidentininhimayəsialtındaNizamiGəncəvi
BeynəlxalqMərkəzi tərəfindən hər il keçiri
lənQlobalBakıForumuartıqbütündünya
daaktualməsələlərinmüzakirəolunduğuvə
onlarınhəlliistiqamətindəyeniyanaşmaların
təklifedildiyibeynəlxalqplatformakimiqəbul
olunur.
İsmailSerageldinbildiribki,NizamiGəncə

viBeynəlxalqMərkəzibuilərzindəÇindəvə
Polşada həmin ölkələrin prezidentlərinin hi

mayəsialtındakeçirilənbeynəlxalqkonfrans
larda, BMT BaşAssambleyası çərçivəsində
ABŞda,CenevrədəDünyaSəhiyyəTəşkilatı
vəBMTninCenevrəOfisivəBerlindəDünya
SəhiyyəTəşkilatı iləbirgə təşkil olunan təd
birlərdə,həmçininYaponiyadabaştutanTex
nologiyaSammitindəvəLatviyanınpaytaxtın

da–“RiqaKonfransı–2022”dətərəfdaşkimi
çıxışedib.
Xatırladaqki,NizamiGəncəviBeynəlxalq

Mərkəzi dahi Azərbaycan şairinin 870 illik
yubiley tədbirləri çərçivəsində 30 sentyabr
2012ci iltarixindəGəncəşəhərindəkeçiril
mişxüsusitoplantıdatəsisedilib.

Prezident İlham Əliyev BMT Baş katibinin 
müavinini qəbul edib 

AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevoktyabrın
27dəBMTBaşkatibininmüavinivəBMTninCenevrədəkiBöl
məsininbaşdirektoruTatyanaValovayanıqəbuledib.

GörüşdəAzərbaycanınBMTninDayanıqlıİnkişafMəqsədləri
ninicrasıiləəlaqədar2030cuiləqədərqarşıyaqoyulmuşhədəf
lərənailolacağınaəminlikifadəedilib.ÖlkəmizinBMTninCenev
rəBölməsi yanındakı strukturları və ixtisaslaşmış təşkilatları ilə
əməkdaşlığıqeydolunub.Bundanəlavə,AzərbaycanınBMTnin
ixtisaslaşmıştəşkilatlarınaverdiyikönüllümaliyyətöhfələri,həm
çinin donor təşəbbüslərini dəstəkləməsi məsələləri vurğulanıb.
COVID19aqarşımübarizə tədbirləri çərçivəsindəQoşulmama
HərəkatınınsədrikimiAzərbaycanınDünyaSəhiyyəTəşkilatının
xəttiilə80dənçoxölkəyəgöstərdiyihumanitarvəmaliyyəyardı
mınümunəvihalkimiqiymətləndirilib.
GörüşdəBMTninCenevrədəkiBölməsirəhbərininvəHeydər

ƏliyevFondununbirgətəşəbbüsüiləHeydərƏliyevMərkəzində
keçirilənAzərbaycanqadınlarınahəsrolunmuşfotosərgininəhə
miyyətinətoxunulub.TatyanaValovayabildiribki,sərgiDayanıqlı
İnkişafMəqsədlərinətöhfəvermişAzərbaycanqadınlarınıtəşviq
edirvəilkolaraqBakıdatəşkiledilənbutədbirmütəmadişəkildə
digərölkələrdədəkeçiriləcək.

Ölkəmizdə ICESCO-nun Regional Ofisi 
yaradılacaq

AzərbaycandaICESCOnunRegionalOfisininyaradılması
haqqındasaziştəsdiqedilib.

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası Hökuməti
iləİslamDünyasıTəhsil,ElmvəMədəniyyətTəşkilatı–ICESCO
arasında ICESCOnun Regional Ofisinin yerləşməsi haqqında”
SazişintəsdiqedilməsibarədəAzərbaycanRespublikasınınQa
nununuimzalayıb.
MilliMəclisdə11oktyabr2022ci il tarixindəqəbulolunanqa

nun dövlət başçısı tərəfindən imzalanaraq, 26 oktyabrda rəsmi
mətbuatdadərcedilibvəqüvvəyəminib.
Azərbaycanda ICESCOnun Regional Ofisinin yaradılması

haqqındasaziş2022ciilmayın20dəBakışəhərindəimzalanıb.

Gələn il Albaniyada Azərbaycan mədəniyyəti 
həftəsi keçiriləcək 

əvvəli səh. 1-də
Eyni zamanda qarşı tərəfin təşəbbüsü əsasında Albaniyada

Azərbaycan mədəniyyəti həftəsinin keçirilməsinin təfərrüatları
müzakirəedilib.Bildirilibki, ikiölkəninmədəniyyətmüəssisələri
arasındaəməkdaşlıqəlaqələrininqurulmasıbaxımındanbutəd
birxüsusiönəmdaşıyacaq.Həftəçərçivəsindəölkəmizinmədəni
dəyərləriniözündəəksetdirənkonsertvəsərginin təşkili,Azər
baycanfilmlərininnümayişivədigərmədəniproqramlarıntəqdim
olunmasınəzərdətutulur.

GörüşlərdəBakıdaikincidəfəkeçiriləcəkNizamiGəncəviBey
nəlxalq Forumu haqqındaməlumat verilib vəAlbaniya tərəfinin
tədbirdəiştirakınınvacibliyivurğulanıb.
SəfərmüddətindəAlbaniyanınMilliTarixMuzeyi,MilliKitabxana

sı,MilliOperaTeatrıvəMilliFilmMərkəzininrəhbərləriiləgörüşlər
keçirilibvəhəminmüəssisələrinfəaliyyətiilətanışlıqolub.Görüş
lərdəAzərbaycanmədəniyyətininAlbaniya ictimaiyyətinə təqdim
edilməsivəbirbaşaəməkdaşlıqperspektivlərinədairmüzakirələr
aparılıb,habelə,birsırabirgəlayihələrmüəyyənləşdirilib.
Səfərin songünüElnurƏliyev “EuronewsAlbaniya” kanalına

genişmüsahibəverib.MüsahibədəAzərbaycanAlbaniyamüna
sibətləri,ocümlədənmədəniyyətsahəsindəəlaqələringücləndi
rilməsi,torpaqlarımızınişğaldanazadolunması,həminərazilərdə
işğaldövründətörədilənvandalizm,hazırdabutorpaqlardaaparı
lanbərpavəquruculuqişləri,Şuşaşəhərininölkəmizinmədəniy
yətpaytaxtıolmasıvəoradakeçirilənmüxtəlifmədənitədbirlərin
əhəmiyyəti,habelə2023cüildəAlbaniyadakeçiriləcəkAzərbay
canmədəniyyətihəftəsihaqqındasözaçılıb.

Gürcü teatrı Akademik Musiqili Teatrın 
qonağı olacaq

Noyabrın2829daGürcüstanınKoteMarcanişviliadınaTbilisi
AkademikTeatrıAzərbaycanDövlətAkademikMusiqiliTeat
rınınqonağıolacaq.GürcüteatrınınkollektivirusyazıçısıLev
Tolstoyun“Kreysersonatası”əsəriəsasındaeyniadlıtamaşanı
nümayişetdirəcək.

Te a t r d a n
bildirilib ki, ta
maşa Mədə
niyyətNazirliyi
və “Teatro.az”
sənət porta
lının “Şuşa
İli”nə həsr et
diyi “4.4” Qı
sa Tamaşalar
Festivalı çər
çivəsində təq
dimolunacaq.

Qeydedəkki,ikiilöncəhazırlanantamaşayarejissorlarLevan
Tsuladze vəTemoKuprava quruluş veriblər. Səhnə əsərinin xo
reoqrafı Tinatin Tsuladze, musiqi tərtibatçısı Zura Qaqloşvili, vi
deomühəndisiDavidDvalişvili, səsoperatoruLiaŞilakadze, işıq
operatorlarıTamazDudaşvili,GelaMumladze, rejissorassistenti
NinoJorjolianidir.

“Nar bağı” filmi 
İsveçrədə festivalda

İsveçrəninBazelşə
hərindəkeçirilənXVI
“CinemaQuerfeld”
festivalındaAzərbay
canrejissoruİlqar
Nəcəfin“Narbağı”
tammetrajlıbədiifil
mitəqdimolunub.

Diasporlaİşüzrə
DövlətKomitəsindən
bildiriblərki,“Azər
baycanınDostları”

Birliyinintəşkilatçılığıilənümayişetdirilənekranəsəriisveçrəli
izləyicilərdəmaraqdoğurub.Birlikfilminalmandilindəaltyazısını
xüsusiolaraqbufestivalüçünhazırlayıb.
Qeydedək ki, İsveçrədəkimüxtəlif diaspor təşkilatlarının iştirakı

iləgerçəkləşənənənəvifestivaldafilmlərçəkildiyidildəvəalmanca
altyazıilətamaşaçılaratəqdimolunur.
“Narbağı”filminintəqdimatıçərçivəsindəİsveçrədəyaşayanrəq

qasəMariyaXanXoyskaya“Sarıgəlin”Azərbaycanxalqmahnısını
ifaedib.OnuisveçrəlimusiqiçiYvetteBaummüşayiətedib.
“Azərbaycanın Dostları” Birliyinin sədri Arzu Əliyeva – Bodmer

bildirib ki, təşkilat 2014cü ildənetibarənhər il “CinemaQuerfeld”
festivalındaiştirakedirvəAzərbaycanfilmləriniisveçrəlilərətəqdim
etməkdənqürurduyur.

Türküstanda Qutluq Kağan abidə kompleksi 
ilə bağlı sərgi açılıb

“Türkdünyasının
ruhanipaytaxtı”
adınıalanQaza
xıstanınTürküs
tanşəhərində
BeynəlxalqTürk
Akademiyasının
(BTA)Monqo
lustanElmlər
Akademiyası
Arxeologiya
İnstitutuiləbir
gəapardığıqazıntılarnəticəsindətapılanQutluqKağanabidə
kompleksivəkitabəsininbeynəlxalqtəqdimatmərasimikeçirilib.
BumünasibətləTürküstandakeçirilən“Abidələriqoruyanmillət”
mövzulubeynəlxalqkonfransçərçivəsindəfotosərgiaçılıb.

BTAnınvitseprezidentiFüzuliMəcidliMonqolustanınNomqon
düzündə aparılan arxeoloji qazıntı zamanı aşkar edilənQutluq
Kağanabidəkompleksihaqqındaməlumatverib.
Konfransınqonaqları–UNESCOnunAlmatıKlasterOfisirəhbə

rininmüaviniMaqnusMaqnusson,TÜRKSOYunBaşkatibiSultan
Raev,İslamTarixi,İncəsənətivəMədəniyyətiAraşdırmalarMərkə
zininbaşdirektoruMahmudErolKılıçvədigəriştirakçılarsərgiyə
böyükmaraqgöstərib,qiymətlitapıntıiləbağlıfikirlərinibölüşüblər.

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin 10 yaşı tamam olub

Prezident İlham Əliyev Mərkəzin İdarə Heyətinin 
üzvləri ilə görüşüb

MədəniyyətnaziriAnarKə
rimovoktyabrın27dəÇili
Respublikasınınölkəmizdəki
fövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiri
RodriqoArkosiləgörüşüb.

Qonağı səmimi salamlayan
nazir bildirib ki, ölkələrimiz ara
sındaməsafəuzaqolsada,hər
ikixalqıbirləşdirənçoxlumədə
ni dəyərlər var. Ölkəmizin mə
dəni zənginlikləri haqqında söz
açanAnarKərimovmədəniyyə
tinmüxtəlifsahələrindəfəaliyyət
göstərən gənclərə dövlət tərə
findəndavamlıdəstəkverildiyini
diqqətəçatdırıb.
Söhbət zamanı nazir iki ölkə

arasında mədəni əlaqələrin inki
şafı üçün geniş imkanların oldu
ğunudeyib,bukontekstdəklassik
musiqisahəsində,habeləkitabxa
naişiüzrəəməkdaşlığadiqqətçə
kib,buistiqamətdətəcrübəmüba
diləsinin faydalıolacağınıbildirib.
Həmçininqarşılıqlısərgilərin,ədə
biyyataxşamlarınınkeçirilməsinin
mədəni əməkdaşlığa töhfə verə
biləcəyivurğulanıb.

Ölkəmizdə ənənəvi olaraq
hər il keçirilən Üzeyir Hacıbəyli
BeynəlxalqMusiqiFestivalıhaq
qındadiplomataməlumatverən
Anar Kərimov festivalın bir sıra
ölkələrdən musiqiçi və kollek

tivləribirarayagətirdiyinideyib,
Çilimusiqiçilərinidəbulayihədə
iştirakadəvətedib.
Səmimiqəbulagörənazirətə

şəkkürünübildirənsəfirRodriqo
Arkos Azərbaycanda insanların

qonaqpərvərliyini məmnunluq
laqeydedib,xalqımızınmədəni
zövqünün yüksək olduğunu xü
susivurğulayıb.
SəfirAzərbaycandamədəniy

yətlayihələri–sərgilər,yaradıcı
insanların görüşlərini keçirmək
istədiklərini bildirib, belə layihə
lərinikiölkəninədəbiyyatvəmə
dəniyyətininqarşılıqlıtanınması
navəsiləolacağınıqeydedib.
Anar Kərimov öz növbəsində

deyib ki, ədəbiyyat üzrə Nobel
mükafatı laureatları–böyükÇili
şairləri Qabriela Mistral (1889
1957), Pablo Neruda (1904
1973) və başqalarının əsərləri
ninmüvafiqalitəhsilocaqlarında
müzakirəsini təşkiletməkmüm
kündür.
Daha sonra görüş qarşılıqlı

maraqdoğurandigərməsələlə
rinmüzakirəsiilədavamedib.

Azərbaycan ilə Çili arasında 
mədəni əməkdaşlıq müzakirə olunub

Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində 
Şövkət Ələkbərovanın 100 illik yubiley gecəsi

Azərbaycanmilliifaçılıqsənətiningörkəmlinümayəndəsi,
tanınmışmüğənnivəpedaqoq,XalqartistiŞövkətƏləkbə
rovamillimusiqitariximizdəşərəfliyertutmuşsənətkarlar
danolub.

Bu sözlər oktyabrın 27də
AzərbaycanMusiqiMədəniyyəti
DövlətMuzeyindəŞövkətƏlək
bərovanın100illiyimünasibətilə
keçiriləntədbirdəsəslənib.
Tədbirunudulmazmüğənninin

ifasındaSəidRüstəmovun“Oxu,
gözəl” mahnısının videoyazısı
nınnümayişiiləbaşlayıb.
Muzeyin direktoru, Əməkdar

mədəniyyət işçisiAllaBayramo
vagirişsözüsöyləyərəkqonaq
larısalamlayıb.
Muzeyin direktor müavini Tə

ranə Zeynalova Şövkət Ələk
bərovanın həyatı və zəngin ya
radıcılıqyoluhaqqındadanışıb.
Bildirib ki, nadir məlahətli səsi,

dərin musiqi duyumu, yüksək
səhnəmədəniyyətionaxalqara
sındamuğamların, xalqmusiqi
sinintəkrarsızifaçısıkimiböyük
şöhrətgətirib.
Azərbaycan Milli Konserva

toriyası nəzdində Bakı Musiqi
Kollecinindirektoru,Əməkdarin
cəsənət xadimiNazimKazımov,
ŞövkətƏləkbərovanınyetirməsi,
ƏməkdarartistNuriyyəHüseyno
va,yazıçıpublisist,Əməkdarmə
dəniyyət işçisiMustafaÇəmənli,
ŞövkətƏləkbərovanıngəlini,To
fiqQuliyev adına 12 nömrəli 11
illik Musiqi məktəbinin direktoru
GülnarəSəfərovasənətkarhaq
qındaxatirələrinibölüşüblər.

Çıxışlar muzeyin zəngin kol
leksiyaları əsasında hazırlan
mış “ŞövkətƏləkbərova– 100”
slaydşousuiləmüşayiətolunub.
TədbirinbədiihissəsindəAzər

baycanMusiqiMədəniyyətiDövlət
Muzeyinin Qədim musiqi alətləri

ansamblının solisti Nuriyyə Hü
seynova, Azərbaycan Milli Kon
servatoriyasınınmüəllimiNüşabə
Kərimova,Ş.Ələkbərovaadına20
nömrəli Musiqi məktəbininmüəl
limvəşagirdlərininifalarındakon
sertproqramıtəqdimolunub.
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əvvəli səh. 1-də
Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı Hu ma ni tar 

si ya sət, dias por, mul ti kul tu ra lizm və di ni 
mə sə lə lər şö bə si nin mü di ri Fə rəh Əli
ye va Pre zi dent İl ham Əli ye vin qu rul tay 
iş ti rak çı la rı na ün van la nan təb rik mək tu
bu nu oxu du. 

Mək tub da qeyd olu nur ki, mə də ni hə
ya tı mı zın mü hüm ha di sə lə rin dən olan 
qu rul ta yın par laq Qa ra bağ Zə fə ri sa yə
sin də ta ri xi mi zin şan lı sə hi fə lə ri ni ya şa
dı ğı mız bir döv rə tə sa düf et mə si yük sək 
ide ya lı bə dii əsər lə rin ər sə yə gə ti ril mə si 
na mi nə bir sı ra mü hüm və zi fə lər irə li sü
rür. “Azər bay can çı lıq məf ku rə si işı ğın da 
cə miy yə tin mə nə vi in ki şa fı mə sə lə lə ri ni 
hər za man ol du ğu ki mi, ye nə də diq qət 
mər kə zin də sax la ya raq sə mə rə li mü za ki
rə lər apa ra ca ğı nı za və əhə miy yət li qə rar
lar qə bul edə cə yi ni zə ina nı ram. Əmi nəm 
ki, hə min qə rar lar ya zı çı və şair lə ri mi zin 
müasir tə fək kür tər zi ilə se çi lən və tən pər
vər ruh lu ye ni nəs li önün də ge niş üfüq lər 
aça caq, bü tün ya ra dı cı ədə bi qüv və lə rə 
dəs tək ola caq dır”, – de yə döv lət baş çı sı
nın təb rik mək tu bun da bil di ri lir. 

Son ra AMEAnın pre zi den ti, AYBnin 
üz vü, aka de mik İsa Hə bib bəy li çı xış 
edə rək ya zı çı la rı təb rik et di. Azər bay can 
ədə biy ya tı nın son dövr də in ki şaf mər hə
lə lə ri ba rə də dü şün cə lə ri ni bö lü şən aka

de mik de di ki, bu qu rul tay son 30 il ər zin
də öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü şə raitin də 
ke çi ri lən ilk qu rul tay ki mi ədə biy ya tı mı zın 
və müs tə qil Azər bay can döv lə ti nin ta ri
xin də özü nə məx sus yer tu ta caq. 

AYBnin ka ti bi İl qar Fəh mi qu rul tay 
iş ti rak çı la rı adın dan döv lə ti mi zin baş
çı sı na ün van lan mış mü ra ciəti oxu du. 
Mü ra ciət də İkin ci Qa ra bağ sa va şın da 
qa za nı lan Zə fə rə, həm çi nin ədə biy yat 
xa dim lə ri nə gös tə ri lən qay ğı ya gö rə 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye və 
tə şək kür ifa də olu nub.

Çı xış lar dan son ra qu rul ta yın iş gü nü
nün bi rin ci his sə si mə ru zə lə rin din lə nil
mə si ilə da vam et di. 

Qu ru mun Ağ saq qal lar Şu ra sı nın səd
ri, Xalq şairi Nə ri man Hə sən za də çı xış 
edə rək qu rul ta yın işi nə uğur lar ar zu la dı.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov qu rul
tay iş ti rak çı la rı na təb rik lə ri ni çat dır dı. Bil
dir di ki, döv lət baş çı nın mü ra ciətin də də 
vur ğu la dı ğı ki mi, ədə biy yat, söz sə nə ti 
xa dim lə ri miz ta ri xən xal qı mı zın mil li özü
nü dər ki, mil li də yər lə ri nin ya şa dıl ma sı, 
azad lıq və mü ba ri zə əz mi nin aşı lan ma sı 
yo lun da bö yük xid mət lər gös tə rib lər. Na
zir vur ğu la dı ki, Azər bay can ya zı çı la rı nın 
qu rul ta yı çox əla mət dar bir dövr də ke çi
ri lir. “Biz bu ra qa lib xal qın nü ma yən də lə ri 
ki mi top laş mı şıq. İna nı ram ki, şan lı Zə fə

ri miz dən il ham alan ya zar la rı mız bu ru
hun cə miy yə tə aşı lan ma sı üçün diq qə tə
la yiq əsər lər qə lə mə ala caq lar”.

Son ra qu rul ta yın ka tib li yi və seç ki ko
mis si ya sı se çi lə rək req la ment müəy yən 
olun du. 

Mil li Məc li sin de pu ta tı, Xalq şairi Sa bir 
Rüs təm xan lı, Xalq şairi Ra miz Röv şən, 
Xalq ya zı çı sı Ka mal Ab dul la, mil lət və ki li 
Ja lə Əli ye va, Tür ki yə nin sa biq mə də niy yət 
na zi ri, ya zar Na miq Ka mal Zey bək, Pa kis
tan Ədə biy yat Aka de mi ya sı nın pre zi den ti, 
pro fes sor Yu sif Huşk, Ru si ya nın keç miş 
mə də niy yət na zi ri, ədə biy yat şü nas, tən
qid çi Yev ge ni Si do rov, Nax çı van Ya zı çı lar 
Bir li yi nin səd ri Asim Ya di gar və baş qa la rı 
çı xış edə rək Azər bay can ədə biy ya tı nın in
ki şa fın dan Ya zı çı lar Bir li yi nin bey nəl xalq 
əla qə lə rin dən söz aç dı lar.

Pro fes sor Y.Huşk öl kə lə ri miz ara sın
da kı möv cud dost luq əla qə lə rin dən da
nış dı. O, AMEAnın Ni za mi adı na Ədə
biy yat İns ti tu tu ilə Pa kis tan Ədə biy yat 
Aka de mi ya sı ara sın da qar şı lıq lı əmək
daş lıq əla qə lə ri nin konk ret la yi hə lər 
üz rə uğur la da vam et di ril di yi ni söy lə di. 
Azər bay can və bü tün Türk dün ya sı nın 
ədə bimə də ni pas por tu olan “Ki ta biDə
də Qor qud” epo su nun Pa kis tan da ur du 
di lin də nəşr olun du ğu nu bil dir di və ki ta
bı Xalq ya zı çı sı Ana ra təq dim et di.

Anar gör kəm li ic ti maisi ya si xa dim, 
tür ko loq, Qa za xıs ta nın Xalq ya zı çı sı 
Ol jas Sü ley me no vun təb rik mək tu bu
nu oxu du. Sədr həm çi nin Na miq Ka mal 
Zey bə kin AYBnin fəx ri üz vü se çil di yi ni 
diq qə tə çat dır dı. 

Qu rul tay gü nün ikin ci ya rı sın da mə
ru zə lər lə da vam et di. Mə ru zə lər də qu
ru mun fəaliy yət is ti qa mət lə rin dən söz 
açıl dı, hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lə rin əhə
miy yə ti qeyd olun du. Çı xış lar da bir sı ra 
tək lif ər də səs lən di ril di. 

AYB səd ri nin mü şa vi ri, ya zı çıdra ma
turq El çin Hü seyn bəy li qu ru mun Qa ra bağ 
böl mə si nin Şu şa da yer ləş mə si nin va cib li
yi ni bil dir di və Cəb ra yıl da Şər qi Zən gə zur 
böl mə si nin ya ra dıl ma sı nı tək lif et di. 

Mil lət və ki li, aka de mik Ni za mi Cə fə
rov Xalq ya zı çı sı İsa Hü sey no vun (Mu
ğan na) evmu ze yi nə rəs mi sta tu sun ve
ril mə si nin va cib li yi ni qeyd et di. 

“Azər bay can” jur na lı nın baş re dak to ru 
İn ti qam Qa sım za də mət buat ya yı mı ilə 
bağ lı prob lem lər dən da nış dı: “Ba kı nın hər 
ti nin də qə zet və jur nal köşk lə ri var. Am ma 
bu köşk lər də nə de sən, sa tı lır... Bir ro man, 
bir he ka yə, bir şeir ya zıl dı ğı hal da oxu cu
la ra çat dı rıl mır sa, onun heç bir əhə miy yə
ti yox dur. Mət buat ya yı mı müəl lif ə oxu cu 
ara sın da əla qə de mək dir. Bu əla qə ol ma
dan ya ra dı lan ədə biy yat əhə miy yə ti ni iti rir”.

Da ha son ra qu rul tay da açıq səs ver
mə ilə sədr seç ki si ke çi ril di. Xalq ya zı
çı sı Anar növ bə ti də fə AYBnin səd ri se
çil di. Həm çi nin bir li yin rəh bər st ruk tu ru, 
Ağ saq qal lar şu ra sı, İda rə he yə ti və Təf
tiş ko mis si ya sı müəy yən ləş di.

Sədr təd bi rin be lə yük sək sə viy yə də 
ke çi ril mə si nə gös tər di yi dəs tə yə gö rə 
döv lə ti mi zin baş çı sı na min nət dar lı ğı
nı bil dir di. Ona ye ni dən eti mad gös tər
dik lə ri nə gö rə qu rul tay iş ti rak çı la rı na 
tə şək kü rü nü di lə gə ti rən Anar “Azər
bay can ya zı çı sı mil lə ti nə, döv lə ti nə və 
ədə biy ya ta hər za man sa diq dir və hə
mi şə bu yol da dır”, – de yə vur ğu la dı. 

Qeyd edək ki, Azər bay can Ya zı çı lar 
Bir li yi 1934cü il də ya ra dı lıb. Ötən müd
dət də ya zı çı la rın qu rul tay la rı müx tə lif 
dövr lər də fərq li döv ri lik lə ke çi ri lib. 1971
1991ci il lər ara sı (VIX qu rul tay lar) 5 
il dən bir ger çək lə şib. Müs tə qi lik döv rün
də ya zı çı lar ilk də fə 1997ci il də qu rul
ta ya (X qu rul tay) top la şıb lar. Son ra kı iki 
qu rul tay 2004 və 2014cü il lə rə tə sa düf 
edib. 1987ci il dən AYByə Xalq ya zı çı sı 
Anar rəh bər lik edir.

Lalə Azəri

“Qardaşlıq salnaməsi”
Filarmoniyada Azərbaycan və Türkiyə sənətçilərinin konserti

Oktyabrın31-dəAzərbaycanDövlətAkademik
FilarmoniyasındaAzərbaycanınvəTürkiyənin
tanınmışsənətçilərininiştirakıilə“Şuşaİli”və
TürkiyəninCümhuriyyətBayramına(29oktyabr)
həsredilən“Qardaşlıqsalnaməsi”adlıkonsert
təşkilolunacaq.

Kon sert Azər bay can Mə də niy yət Na zir li yi ilə 
Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lə cək. Mu si qi ge cə si ni Əmək
dar ar tist, tar zən Əliağa Sə di ye vin bə dii rəh bər li yi 
ilə “Xa rı bül bül” mu ğam qru pu ida rə edə cək. Azər
bay can və türk mü ğən ni lə ri nin ifa la rın dan iba rət 
ge cə də rən ga rəng mah nı lar səs lən di ri lə cək.

Kon sert də Azər bay can dan Xalq ar tist lə ri Nə za
kət Tey mu ro va, Tey yub As la nov, Əmək dar ar tist
lər Fi ruz Sə xa vət, Eh ti ram Hü sey nov, qar daş öl
kə dən isə TRTnin so list lə ri Dün ya Te kin, Öz lem 

Ün gör, Za fer Al bay rak, İl ker Gök ka ya, Mus ta fa 
Gö kay və baş qa la rı çı xış edə cək lər.

Xa tır la daq ki, proq ra ma “Xa rı bül bül” mu ğam 
qru pu ilə ya na şı Tür ki yə nin se vi lən inst ru men
tal ifa çı la rı, saz sə nət çi lə ri Gök han Ka ra ka ya və 
Mus ta fa Aca rın so lo ifa la rı da da xil dir.

“Muğamın beşiyi Şuşa”
QaraQarayevadınaMərkəziİncəsənətMək-
təbində“MuğamınbeşiyiŞuşa”adlıədəbi-
musiqiligecəkeçirilib.

Mək tə bin tar ix ti sa sı üz rə müəl li mi Nur lan Cə
fər li Şu şa nın ya ra dı cı mü hi ti ba rə də mə lu mat ve
rib. O, Şu şa mu si qi mək tə bi və məc lis lə rin dən, 
xa nən də lə rin ya ra dı cı lı ğın dan, Şu şa dan olan ad
lısan lı, nü fuz lu, mə də niy yət ta ri xi miz də iz qo yan 
Ha cı bəy li, Bə dəl bəy li, Əmi rov, Adı gö zə lov soy la
rı, Şu şa nın Azər bay can xal qı na bəxş et di yi bö
yük sə nət kar lar ba rə də da nı şıb.

Ədə bimu si qi li ge cə də mək tə bin şa gird və 
müəl lim lə ri nin ifa sın da müx tə lif mu si qi nöm rə lə ri 
səs lə nib. 

Son da mək tə bin di rek to ru, Əmək dar ar tist Əziz 
Qa ra yu sif i çı xış edə rək təd bi rin ər sə yə gəl mə
sin də zəh mə ti olan la ra tə şək kü rü nü bil di rib.

Oktyabrın27-dəBakıda
TürkDövlətləriTəş-
kilatına(TDT)üzvvə
müşahidəçiölkələrin

audiovizualmediaüzrətən-
zimləyiciorqanlarınınbirinci
toplantısıkeçirilib.

Təd bir də çı xış edən Azər
bay can Res pub li ka sı Audiovi
zual Şu ra sı nın səd ri İs mət Sət
ta rov TDT çə ti ri al tın da bü tün 
sa hə lər də ol du ğu ki mi, me dia 
sa hə sin də də də rin və ge niş 
in teq ra si ya pro ses lə ri nin baş 

ver di yi ni söy lə yib. Şu ra səd
ri de yib ki, təş ki la ta üzv öl kə lə
rin mü va fiq st ruk tur la rı, me dia 
qu rum la rı ara sın da me mo ran
dum lar im za la nıb, konf rans və 
təd bir lər, qar şı lıq lı təc rü bə mü
ba di lə si sə fər lə ri təş kil olu nub. 
Azər bay can la Tür ki yə ara sın da 
me dia sa hə sin də Əmək daş lıq 
Me mo ran du mu nun im za lan ma
sı və Bir gə Me dia Plat for ma sı nın 
ya ra dıl ma sın dan son ra ötən il 
Audiovi zual Şu ra bu ide ya nın in
ki şaf et di ri lə rək ye ni dən gün də
mə gə ti ril mə si nə nail olub.

TDTyə üzv və mü şa hi də çi 
döv lət lə rin Audiovi zual me dia 
üz rə tən zim lə yi ci or qan la rı fo ru
mu nun ya ra dıl ma sı nın va cib li yi
ni vur ğu la yan İ.Sət ta rov xa tır la
dıb ki, bu ide ya ilk də fə 2017ci 
il də Van şə hə rin də ke çi ri lən gö
rüş də Tür ki yə nin tən zim lə yi ci 
qu ru mu olan RTÜK tə rə fin dən 
irə li sü rü lüb. La kin re gion da baş 
ve rən pro ses lər, ha be lə 2020ci 
il dən dün ya nı cən gi nə alan pan
de mi ya bu mə sə lə nin in ki şa fı 
pro se si ni lən gi dib.

Son ra çı xış edən TDT Baş 
ka ti bi nin müavi ni Ömər Ko ca
man diq qə tə çat dı rıb ki, ha zır da 
Tür ki yə ilə Azər bay can ara sın
da me dia və in for ma si ya sa hə
sin də mü ba di lə lər möv cud dur:  
“Bir çox sa hə də ol du ğu ki mi, 
me dia sa hə si ni də in ki şaf et dir
mək əhə miy yət li dir. Təş ki lat ola
raq öl kə lə ri mi zə dair in for ma si
ya la rı dün ya ya düz gün şə kil də 

çat dır maq niy yə tin də yik. Məq
sə di miz de zin for ma si ya la rın qar
şı sı nı al maq dır. Ha zır kı dö nəm
də audiovi zual me dianın mü hüm 
əhə miy yə ti var. Biz bu nun va si
tə si lə türk dün ya sın da mə sa fə lə
ri qı salt mı şıq”.

Azər bay can Res pub li ka sı Pre
zi den ti Ad mi nist ra si ya sı Qey
rihö ku mət təş ki lat la rı ilə iş və 
kom mu ni ka si ya şö bə si nin Rə
qəm sal me dia ilə iş sek to ru nun 
mü di ri El mir Və li za də qeyd edib 
ki, TDT çər çi və sin də üzv öl kə lər 
ara sın da həm iki tə rəf i, həm də 
çox tə rəf i əmək daş lı ğın in ki şa fı 
hə min ten den si ya nın te le vi zi ya 
və ra dio ya yı mı nın tən zim lən
mə si sa hə sin də əmək daş lı ğa da 
tə kan ve rir. 

Me dianın İn ki şa fı Agent li yi nin 
ic ra çı di rek to ru Əh məd İs ma yı
lov çı xı şın da bil di rib ki, ha zır da 
rə qəm sal me dia mə ka nı gün
dəngü nə ge niş lən mək də və 

öl kə lə rin mil li in for ma si ya mü hi
ti nə öz tə si ri ni gös tər mək də dir. 
Qlo bal la şan dün ya da yük sək 
sü rət lə baş ve rən in for ma si ya 
mü ba di lə si pro se si de mək olar 
bü tün öl kə lə ri əha tə edir. İc ra çı 
di rek tor de yib: “Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin fər ma nı ilə ya ra dıl mış 
Me dianın İn ki şa fı Agent li yi bey
nəl xalq in for ma si ya mü ba di lə si
nə he sab lan mış təd bir lər gö rür. 
Bu il Şu şa da ke çi ri lən bey nəl
xalq fo rum da dün ya nın 20yə 
ya xın öl kə sin dən gəl miş xa ri ci 
me dia nü ma yən də lə ri və eks
pert lər, bey nəl xalq me dia təş ki
lat la rı nın təm sil çi lə ri ilə müasir 
me dia mü hi ti nə dair bü tün ak
tual möv zu lar ət ra fın da fi kir mü
ba di lə si apa rıl dı. Azər bay can 
me diası nın bey nəl xalq in for
ma si ya mə ka nı na in teq ra si ya sı 
dün ya mı zın real lıq la rı fo nun da 
da ha bö yük əhə miy yət kəsb 
edir. Bu gün Azər bay can və Tür

ki yə nin bir gə me dia plat for ma sı 
möv cud dur”.

Vur ğu la nıb ki, Me dianın İn ki
şa fı Agent li yi fəaliy yə ti nin bey
nəl xalq in for ma si ya mü ba di lə
sin də ye ni im kan lar açan müasir 
in for ma si yakom mu ni ka si ya tex
no lo gi ya la rı nın, in no va si ya la rın 
tət bi qi nə is ti qa mət lən miş la yi hə
lə rin hə ya ta ke çi ril mə si üçün də 
təd bir lər gö rür.

Da ha son ra Tür ki yə, Öz bə kis
tan, Ma ca rıs tan, Türk mə nis ta nın 
me dia nü ma yən də lə ri çı xış edə
rək audiovi zual me dianın əhə
miy yə tin dən da nı şıb lar. Me dia 
sa hə sin də ki həm rəy li yin öl kə lə
ri miz ara sın da düz gün mə lu mat
la rın, in for ma si ya la rın dün ya ya 
çat dı rıl ma sın da va cib li yi vur ğu
la nıb.

Son da üzv və mü şa hi də çi öl
kə lə rin audiovi zual me dia sa hə
si ilə bağ lı təq di mat la rı nü ma yiş 
et di ri lib.

Yazıçılar Birliyinin növbəti qurultayı keçirildi
AYB-nin sədri Anar: “Qurultayı qalib ölkənin yazarları kimi keçirməkdən qürur duyuruq”

“Nizami Gəncəvi: şair və müdrik. 
Dəyərlər və müdrikliyə aparan yol” 

Oktyabrın27-dəADAUniver-
sitetində“NizamiGəncəvi:
şairvəmüdrik.Dəyərlərvə
müdrikliyəaparanyol”adlı
tədbirkeçirilib.

ADA Uni ver si te ti, İn ki şaf və 
Dip lo ma ti ya İns ti tu tu və Ni za mi 
Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən 
təd bir də müx tə lif öl kə lər dən sa
biq döv lət və hö ku mət baş çı la rı, 
bey nəl xalq təş ki lat la rın rəh bər lə
ri iş ti rak edib lər.

ADA Uni ver si te ti nin rek to ru 
Ha fiz Pa şa yev qo naq la rı sa lam
la ya raq təd bi rin əhə miy yə ti ni 
qeyd edib.

Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Mər kə zi nin həm səd ri İs ma yıl 
Se ra gel din çı xış edə rək gör kəm
li şair və mü tə fək kir Ni za mi Gən
cə vi nin ir sin dən da nı şıb. Bil di rib 
ki, Ni za mi Gən cə vi ir si qlo bal 
sə viy yə də ta nı nıb və qə bul edi
lib. Həm çi nin bu irs bu gü nə dək 
ak tual dır. Ni za mi Gən cə vi öz ya
ra dı cı lı ğın da elə bə şə ri də yər
lə rə to xu nub ki, bu gün hə min 
də yər lər da ha va cib əhə miy yə tə 
ma lik dir.

BMT Baş As samb le ya sı nın 75
ci ses si ya sı nın pre zi den ti ol muş 
Vol kan Boz kır dün ya nın üz ləş di
yi müx tə lif təh lü kə lər dən və çə
tin lik lər dən söz açıb, COVID19 

və onun ağır nə ti cə lə ri ni xü su si 
vur ğu la yıb. Ru si yaUk ray na mü
ha ri bə sin dən söz açan Vol kan 
Boz kır bil di rib ki, onun nə ti cə lə
ri tək cə iki öl kə yə de yil, bü tün

lük lə pla ne tə tə sir edir. Bu gün 
dün ya da ər zaq təh lü kə siz li yi 
cid di prob le mə çev ri lib. Müx tə
lif öl kə lər ər zaq ça tış maz lı ğı ilə 
üz lə şir lər. Yüz il lər əv vəl Ni za mi 
Gən cə vi öz ya ra dı cı lı ğın da bu 
prob lem lə rin bə zi lə ri nə to xun
muş du. Ni za mi ya ra dı cı lı ğı nın 
fəl sə fə si həm də on dan iba rət dir 
ki, bə şə riy yət həm rəy lik sa yə sin
də böh ran la rın öh də sin dən gə lə 
bi lər.

Təd bir də da ha son ra ICESCO 
nun sa biq pre zi den ti Əb dü lə ziz 

bin Os man əlTu veyc ri, Gür cüs
ta nın sa biq pre zi den ti Geor gi 
Marq ve laş vi li, Bos ni ya və Her
se qo vi na nın sa biq baş na zi ri 
Zlat ko La qumd zi ya da çı xış edə

rək bu il 10 il lik yu bi le yi ni qeyd 
edən Ni za mi Gən cə vi Bey nəl
xalq Mər kə zi nin şairin ya ra dı cı
lı ğı nın dün ya da ta nı dıl ma sın da 
bö yük əhə miy yə tə ma lik ol du
ğu nu vur ğu la yıb lar. Qeyd edi lib 
ki, Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Mər kə zi nin fəaliy yə ti bey nəl xalq 
sə viy yə də prob lem və ça ğı rış la
ra ca vab tap ma ğa im kan ve rir.

Təd bir də bey nəl xalq əhə miy
yət da şı yan möv zu lar mü za ki rə 
edi lib, tə lə bə lə ri ma raq lan dı ran 
sual lar ca vab lan dı rı lıb.

Türk dövlətləri audiovizual media üzrə tənzimləyici 
orqanlarının toplantısı keçirilib
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SabirabadRegionalMədə
niyyətİdarəsi(RMİ)Sabi
rabadrayonMədəniyyət
MərkəzininMuğanGən

cəlikəndMədəniyyətevində
2016cıilinApreldöyüşlərinin
şəhidi,MilliQəhrəman,pol
kovnikleytenantMuradMir
zəyevəhəsrolunmuştədbir
keçirilib.TədbirdəMədəniyyət
Nazirliyininsifarişiilə“Salna
məfilm”Studiyasındaçəkilən,
qəhrəmanınşərəfliömüryo
lundanbəhsedən“Koman
dir”filminümayişolunub.

Şirvan şəhər Heydər Əliyev
Mərkəzində Vətən müharibəsi
nin ikinci ildönümü münasibətilə
“Azərbaycan tarixinin Zəfər sal
naməsi” adlı tədbir keçirilib. Şir
vanşəhərN.Quliyevadına9saylı
tamortaməktəbinşagirdləribədii
kompozisiyailəçıxışediblər.

Saatlı rayon Mədəniyyət Mər
kəzindəVətənmüharibəsi şəhidi
AnarMəmmədovahəsrolunmuş
“Mən komandirəmsə...” sənəd
li filminin təqdimatı keçirilib. Film
QeyriHökumət Təşkilatlarına
DövlətDəstəyiAgentliyininmaliy
yəyardımıvə“Əhalininmaarifən
dirilməsinə mütəxəssislərin dəs
təyi”İctimaiBirliyininköməkliyiilə
ərsəyəgəlib.

***
ŞəkiRMİOğuzrayonMərkəzi

Kitabxanasının əməkdaşları şə
hərHəbibBabayevadına1say
lı tam orta məktəbin X sinfində
işğaldan azad olunan Zəngilan
rayonu ilə əlaqədar informasiya
saatıkeçiriblər.

***
Lənkəran RMİnin rəisi Şahin

ŞahbazovLənkəranınGərmətük
qəsəbəsindədünyayagözaçmış
VətənmüharibəsişəhidiEmilŞı
xəlizadəninailəsinəbaşçəkib.
Lənkəranın Boladı kəndində

Vətənmüharibəsinin şəhidma
yoru Aqşin İbadovun yaşadığı
ata ocağında xatirəsinin əbədi
ləşdirilməsiməqsədiləyaradılan
muzeyinaçılışıolub.Mərasimdə
Lənkəran Şəhər İcra Hakimiy
yətinin başçısı Taleh Qaraşov,
rayon ictimaiyyətinin nümayən
dələri,şəhidailələri,qazivəve
teranlariştirakediblər.
Ürgəkəndində isəVətənmü

haribəsişəhidləriAraz İbadlı və
Zabil İbadzadənin xatirəsinə in
şa edilən bulaq kompleksinin
açılışıolub.

***

AğdaşRMİUcar rayonMKS
nin əməkdaşları Vətən mühari
bəsi şəhidiHikmət İbrahimovun
anım günü ilə əlaqədar ailəsini
vəməzarınıziyarətediblər.

GöyçayrayonununÇaxırlıkən
dində Vətən müharibəsi şəhidi
Sənan Məmmədovun xatirəsinə
inşaolunanbulaqkompleksiaçı
lıb. Sənan Məmmədov 2020ci
ilin yanvarında həqiqi hərbi xid
mətəçağırılıb.Vətənmüharibəsi
zamanı oktyabrın 21də Xoca
vənd istiqamətində şəhid olub.
Ölümündənsonra“Vətənuğrun
da” və “Xocavəndin azad olun
masına görə” medalları ilə təltif
edilib.

***
Ağcabədi RMİ Ağdam rayon

MədəniyyətMərkəzinintabeliyin
də fəaliyyət göstərən Qaradağlı
kənd Mədəniyyət evində Vətən
müharibəsi şəhidi Vüqar Vəliye
vinxatirəsianılıb.Bildirilibki,Ağ
damrayonununRzalarkəndində
anadan olan VüqarAzərbaycan

Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İd
manAkademiyasınıbitirib.Hərbi
xidməti başa vurduqdan sonra
2019cu ildə müəllim işləməyə
başlayıb.Vətənmüharibəsibaş
layandaməktəbidöyüşmeydanı

nadəyişib.Stratejiyüksəkliklərin
azadolunmasındarəşadətlədö
yüşüb.Suqovuşan istiqamətində
şəhidlikzirvəsinəyüksəlib.

***

Ağstafa RMİ Ağstafa rayon
Mərkəzi Kitabxanasının Uşaq
şöbəsində “Qubadlıya dönən
yol” adlı tədbir keçirilib. Şagird
lərin ifasında Vətənimizə, Zəfə
rimizəhəsrolunmuşşeirlərsəs
ləndirilib.
Qazax Dövlət Rəsm Qale

reyasında dərnək üzvü Ruhin
Xasməmmədovun “Qarabağ
Azərbaycandır!” adlı fərdi rəsm
sərgisi keçirilib. Sərgidə rəssa
mın 30a yaxın əsəri nümayiş
olunub.
Tovuz rayon Heydər Əliyev

MərkəzivərayonMKSninMər
kəzi Kitabxanasının birgə təşki
latçılığı ilə Zəfər Gününə həsr
olunmuş “Tarix yazan qəhrə
manlar”mövzusundatədbirtəş
kilolunub.

***

Bərdə RMİ Bərdə şəhər 1
nömrəli Uşaq incəsənət məktə
binin kollektivi tərəfindən Vətən
müharibəsinin şəhid giziri Xu
dayar Yusifzadənin anım günü
ilə əlaqədar Bərdə Şəhidlər xi

yabanı ziyarət edilib. Şəhidlərin
məzarları önünə gül dəstələri
düzülüb, şagirdlər X.Yusifzadə
yə həsr olunmuş kompozisiya
səsləndiriblər.
Bərdə rayon Güloğlular kən

dində Vətən müharibəsi şəhidi
Baloğlan Nağıyevin xatirəsinə
inşaolunanbulağınaçılışıolub.
Mərasimdəşəhidinailəüzvləri,
yaxınları, Bərdə RMİnin rəh
bərliyi, ictimaiyyət nümayən
dələri və kənd sakinləri iştirak
ediblər.

***
Kürdəmir RMİ Beyləqan ra

yonMKSninMil qəsəbəkitab
xanası,Diyarşünaslıqevivə İl
hamQuliyev adınaMil qəsəbə
tamortaməktəbininbirgətəşki
latçılığı iləQubadlının işğaldan
azad olunmasının ildönümünə
həsr olunmuş “Qayıdışın mü
barək,Qubadlı!” adlı tədbir ke
çirilib.

***
SumqayıtRMİAbşeronrayon

QobuqəsəbəSənətkarlıqevin
dəVətənmüharibəsişəhidiGül
verdi Qasımova həsr olunmuş
tədbirkeçirilib.Əvvəlcəşəhidin
həyat yolunu əks etdirən sər
giyə baxış olub. İdarənin rəisi
RəşadƏliyevbildiribki,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevinuğur
lu daxili və xarici siyasəti, mü
zəfərOrdumuzunqəhrəmanlığı
sayəsində44günlükVətənmü
haribəsitarixəqızılhərfərləya
zılıb.Sonratədbirbədiihissəilə
davamedib.
RMİninQubadlırayonnüma

yəndəliyi tərəfindən Vətən mü
haribəsi şəhidi İlkin İsgəndəro
vunanımmərasimi təşkiledilib.
QubadlıRayonİcraHakimiyyəti
ninbaşçısıMalikİsaqov,idarəvə
təşkilat rəhbərləri,şəhidailələri,
rayonictimaiyyətininiştiraketdi
yi tədbirdə rayon vəMahmudlu
kəndmədəniyyətevlərininhazır
ladığıkompozisiyanümayişolu
nub,şeirlərsəsləndirilib.

***
Gəncə RMİ Gəncə şəhər

Heydər Əliyev Mərkəzi şəhər
MKSnin 16 nömrəli kitabxana

filialı ilə birlikdə “Qələbəmizin
carçıları” mövzusunda tədbir
keçirib. Göygöl rayon 8 Mart
ümumi orta məktəbinin şagird
ləri bədii kompozisiya ilə çıxış
ediblər.

Torpağı Vətən edənlər

MEMİM Siyəzəndə maarifləndirici 
tədbirlər keçirib

MədəniyyətNazirliyininMədəniyyətüzrəElmiMetodikivəİx
tisasartırmaMərkəzi(MEMİM)tərəfindənregionlardamaarif
ləndirici,intellektualvədigərmüxtəlifyönümlülayihələrin
həyatakeçirilməsidavamedir.

MEMİMvəXaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsinin(RMİ)birgə
təşkilatçılığı iləSiyəzənrayonunda“Gəncliyimiziqoruyaq,narko
maniyayayoxdeyək!”adlıseminar,rayondayerləşən“Suovdanı”
tarixiabidəsiətrafında iməcilik, “Şuşaİli”nəhəsrolunmuş“Qara
bağmədəniyyətimizinincisidir”adlıintellektualoyunkeçirilib.
Yeniyetmə və gənclər arasında narkomaniyaya qarşı təbliğat

vəmaarifəndirmə məqsədilə təşkil edilən seminarda Xaçmaz
RMİnin rəisi VüsalHüseynov,MEMİMin direktoruSəadətXə
ləfbəyli, Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Aqil
Abdulov, rayon Polis Şöbəsinin rəisi, polis polkovniki Xəqani
Məmmədov,rayonMərkəziXəstəxanasınınnevropatoloquGünel
Əliyeva,GənclərvəİdmanİdarəsininrəismüaviniVüsalAlışov,
GənclərinİnkişafvəKaryeraMərkəziSiyəzənnümayəndəliyinin
direktoruRəqsanəİbrahimliçıxışediblər.
Çıxışlardaümumbəşəribəlaolannarkomaniyanınbütövlükdəcə

miyyətingələcəyiüçüntəhdidtörətdiyi,onunlamübarizədəbirgəsəy
göstərilməsininvacibliyivurğulanıb.Qeydolunubki,gənclərinzərərli
vərdişlərəqarşımeyilininazaldılmasıistiqamətindəənəsasməsələ
lərsağlamhəyattərzinintəbliğedilməsi,probleməmüasirformada
yanaşmatərzi,gənclərinasudəvaxtlarınınfaydalıkeçirilməsi,kütləvi
mədəniyyət,təhsilvəidmantədbirlərinəcəlbedilməsidir.

Xaçmaz RMİnin
tabemüəssisələrin
də çalışan gənclər,
Siyəzən rayonu
nun tamorta təhsil
müəssisələrinin yu
xarı sinif şagirdləri,
rayon Yaradıcılıq
Mərkəzinin əmək
daşlarınıniştiraket
diyitədbirdəmövzu
ətrafında fikir mü
badiləsiaparılıb.

TədbirçərçivəsindəMEMİMinsifarişiiləhazırlananvənarko
maniyailəmübarizəyəhəsrolunmuş“Dünyasəninvarlığınlagö
zəldir”vədavranışmədəniyyətinədair“Hərşeysəndənbaşlayır”
videoçarxlarınümayişetdirilib.BədiidöyməüzrəsənətkarZey
dullaAğayevinəlişlərindən,AyşənNovruzovavəİlahəAdıgözə
lovanınrəsməsərlərindənibarətsərgiyəbaxışkeçirilib.
Tədbirdənsonra“Suovdanı”tarixiabidəsiətrafındakönüllülə

rin iştirakı ilə iməcilikkeçirilib.Məqsədinsanlararasındaekoloji
mədəniyyəti,təbiətədiqqətvəqayğıhissini,mədəniirsinqorun
masındavətəndaşməsuliyyətinitəşviqetməkdir.İməcilikdərayon
sakinləridəfəallıqlaiştirakediblər.
Daha sonra rayonun mədəniyyət müəssisələrində çalışan

gəncləriniştirakıilə“Qarabağmədəniyyətimizinincisidir”adlıin
tellektualoyunutəşkiledilib.FərqlənəniştirakçılaraMEMİMtərə
findənsertifikatvəxatirəhədiyyələritəqdimolunub.

“Azadlıq nəğməkarı”nın 
130 illiyi münasibətilə 

XaçmazRMİXaçmazTarixDiyarşünaslıqMuzeyindəistiq
lalşairiƏhmədCavadın(18921937)130illiyimünasibətilə
“Azadlıqnəğməkarı”adlıtədbirkeçirilib.Muzeyindirektoru
PakizəMehdiyevaşairinAzərbaycanədəbiyyatıvəictimaifikir
tarixindəyerindəndanışıb.SonraƏ.Cavadınhəyatvəyaradı
cılığınadairvideoçarxlarnümayişolunub,məktəblilərşeirlər
vəmahnılarsəsləndirib,bədiikompozisiyanümayişetdirilib.

QubarayonMKSninMərkəziKitabxanasıUşaqşöbəsinintəş
kilatçılığıiləƏhmədCavadın130illiyiiləəlaqədarrəsmvəkitab
sərgisikeçirilib.
SabirabadRMİnin tabeliyində fəaliyyət göstərənmədəniyyət

müəssisələrində Əhməd Cavadın 130 illiyi münasibətilə silsilə
tədbirlərkeçirilib.Şairinhəyatvəsənətyolubarədəməlumatve
rilib,şeirlərisəsləndirilib.
Şəmkir RMİ Şəmkir TarixDiyarşünaslıq Muzeyində keçirilən

tədbirdəŞəmkirrayonC.Rüstəmovadınatamortaməktəbinşa
girdləriƏ.Cavadınşeirlərinisöyləyiblər.

Lənkəran teatrı Biləsuvarda 
“Haqqın 44 günü”nü göstərib

LənkəranDövlət
DramTeatrının
truppası“Haqqın
44günü”tama
şasıiləBiləsu
vardasəfərdə
olub.Biləsuvar
RMİBiləsuvar
rayonMədəniyyət
Mərkəzindətəşkil
olunantədbirdə
əvvəlcəLənkəran

teatrınındirektoruTofiqHeydərovçıxışedərəkkollektivin“Şuşa
İli”çərçivəsindəbirsıralayihələrüzərindəçalışdığınıbildirib,
təqdimolunantamaşahaqqındaməlumatverib.

VətənmüharibəsindəqazanılmıştarixiZəfərinqəhrəmanlıqdas
tanıkimitəqdimolunduğusəhnəəsərinirayonunidarəvəmüəs
sislərininrəhbərləri,ictimaiyyətnümayəndələrivəqazilərizləyiblər.
TamaşanınmüəllifivəquruluşçurejissoruAnarBabalı,quruluş

çu rəssamıAdilƏsədli,musiqi tərtibatçısıFərahimFərəcovdur.
Rolları Gülər Kərimova, Səyyad Əliyev, Emil Rzayev, Şəbnəm
Hüseynova,AyselCahangirova,Amilİbrahimov,TeymurHacıza
dəvəGünelAbbasovaifaediblər.

Hazırladı: N.Məmmədli

Bərdədə “Günahsız qurbanlar” nümayiş olunub
BərdəRegional
Mədəniyyətİdarə
si(RMİ)vəBərdə
“ASANXidmət”
mərkəzininbirgə
təşkilatçılığıilə
rayonMədəniyyət
Mərkəzinəzdin
dəkiXalqteatrının
hazırladığı“Gü
nahsızqurbanlar”
tamaşasınınnü

mayişiolub.Tamaşa2020ciilinVətənmüharibəsindəErmənis
tanındövlətterroru–Bərdəşəhəriniraketatəşinətutulmasından
bəhsedir.

Xalq teatrının rejissoruMehmanQuliyevinquruluşverdiyi tama
şanınnümayişindənsonraBərdəRMİninrəisiVəsiləMöhsümova
vəBərdə“ASANXidmət”mərkəzinindirektoruİlahəQuliyevaçıxış
ediblər.Vətənpərvərlikruhundahazırlananbelətamaşalarınvacibliyi
vurğulanıb.Yaradıcıheyətəfəxrifərmanvəhədiyyələrtəqdimedilib.
Qeydedəkki,2020ciiloktyabrın28dəErmənistansilahlıqüvvə

ləritərəfindənBərdəşəhərinəbeynəlxalqhüquqlaqadağanolunmuş
kaset bombalardan istifadə olunmaqla zərbələr endirilib. Nəticədə
aralarındauşaqvəqadınlardaolmaqla20sakinhəlakolub,82nə
fəryaralanıb.

“Qızılaxtaran” vandallar yaxalanıb
Daşkəsənrayo
nununAranZəylik
kəndiərazisində
yerləşənqədim
albanməbədin
dəbirneçəşəxsin
vandalizməməlinin
qarşısıalınıb.

MədəniİrsinQorun
ması, İnkişafı vəBər
pası üzrə Dövlət Xidməti əməkdaşlarının yerli hüquqmühafizə
orqanlarınamüraciətiəsasında tarixi tikilidəqızılaxtaranvəbu
məqsədləərazidəqanunsuzqazıntıaparanşəxsləryaxalanıb.
DİNMətbuatxidmətininGəncəşəhərindəkiregionalqrupundan

bildirilibki,polisəməkdaşlarıdərhalhəminəraziyəgələrəkmüva
fiqtədbirlərhəyatakeçiriblər.
Məlumolubki,SumqayıtşəhərsakinləriNamiqƏliyev,Əliağa

Əhmədov,ŞirvanşəhərsakiniEynurSəmədov,Bakışəhərsakini
ÜlfətNiftalıyevvəQubarayonsakiniTalehŞirinovqabaqcadan
planlaşdıraraqsözügedənəraziyəgəlibvəmüxtəlifelektrikava
danlıqlarıvəalətlərinköməyiiləməbədinərazisindəqızılaxtarış
larınabaşlayıblar.
Həminşəxslərmaddisübutlarlabirlikdəsaxlanılaraq istintaqa

təhvilverilib,faktlabağlırayonPolisŞöbəsindəaraşdırmalarda
vametdirilir.

“Muzeyi peşəkardan öyrənək”
Növbəti təlim-seminar İsmayıllıda təşkil olunub

MədəniyyətNazirliyinin“Muzeyipeşəkardan
öyrənək”layihəsiüzrənövbətitəlimseminar
İsmayıllıHeydərƏliyevMərkəzindəkeçiri
lib.SeminardaİsmayıllırayonRMİninəhatə
etdiyiİsmayıllı,Şamaxı,Ağsu,Qəbələvə
Qobustanrayonlarıüzrətarixdiyarşünaslıq
muzeyləri,evmuzeyləri,rəsmqalereyalarıvə
HeydərƏliyevmərkəzlərinindirektorları,baş
fondmühafizlərivəelmiişçiləriiştirakediblər.

Ümumilikdə 14 mədəniyyət müəssisəsin
dən 40 əməkdaşın qatıldığı təlimseminarı
Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin direktoru Sə
diMirseyibli vəelmi fond işləriüzrədirektor
müaviniAidaAxundovaaparıblar.Seminarda
muzeysahəsindəmüasir çağırışlar, fondvə
mühafizəişivəs.mövzulardanbəhsedilib.
Yerlərdəmuzeylərin fəaliyyətini aktivləş

dirmək,müasirçağırışlaracavabverənmu
zeymühitiniformalaşdırmaqməqsədidaşı

yanlayihənindigərregionlarüzrəfəaliyyət
göstərənmuzeymüəssisələrininəməkdaş
larıüçüntəşkilidənəzərdətutulur.
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ADMİU Özbəkistanın Milli Rəssamlıq və 
Dizayn İnstitutu ilə əməkdaşlıq edəcək

AzərbaycanDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversitetinin
(ADMİU)rektoru,professorCeyranMahmudovanınrəhbərliyi
ilənümayəndəheyətiÖzbəkistandasəfərdəolub.

ADMİU-danbildirilibki,beynəlxalqəlaqələrvətərbiyəişləriüz-
rəprorektorGülşənƏliyeva-Kəngərli,Təsvirisənətkafedrasının
müdiriRəşadCabarov,Təsvirisənəttarixivənəzəriyyəsikafed-
rasınınmüdiriAslanXəlilov,dosentElfiraMəlikova-Qurbanova-
nındayeraldığıheyətÖzbəkistanBədiiAkademiyasıKəmaləd-
dinBehzadadınaMilliRəssamlıqvəDizaynİnstitutunda“Dünya
alimlərinin nəzərində Kəmaləddin Behzad yaradıcılığı” mövzu-
sundabeynəlxalqelmikonfransdaiştirakedib.

Tədbirçərçivəsindəikitəhsilocağıarasındaqarşılıqlımünasi-
bətlərədairmüqaviləimzalanıb.Müqavilədəmüəllimvətələbələ-
rintəcrübəmübadiləsininaparılmasıdaəksinitapıb.
Professor Ceyran Mahmudovaya Kəmaləddin Behzad adına

MilliRəssamlıqvəDizaynİnstitutunun“Fəxriprofessor”udiplomu
təqdimedilib.TəltifəgörətəşəkkürünübildirənC.Mahmudovada
ADMİUiləinstitutarasındaəlaqələrininkişafıistiqamətindəəlin-
dəngələniedəcəyinideyib.
SəfərzamanıADMİUheyətiÖzbəkistanBədiiAkademiyasının

prezidenti,Xalq rəssamıAkmalNuriddinovlagörüşüb.Görüşdə
həyatakeçiriləcəklayihələrvəyaradıcılıqplanlarımüzakirəolu-
nub.XalqrəssamıAkmalNuriddinovmüəllifiolduğukitablarıCey-
ranMahmudovayahədiyyəedib.
SəfərçərçivəsindəADMİU-nunnümayəndəheyətiDaşkənddə

yerləşənHeydərƏliyevadınaMədəniyyətMərkəzindədəolub.
C.MahmudovamərkəzəADMİUtələbələrininəlişiolan“Xarıbül-
bül”rəsminihədiyyəedib.

Nazim Hikmətin 120 illiyinə həsr olunmuş 
elmi konfrans 

Oktyabrın26-daAMEA-nınakademikZ.BünyadovadınaŞərq-
şünaslıqİnstitutundagörkəmlitürkşairiNazimHikmətin(1902-
1963)120illiyinəhəsrolunmuşelmikonfranskeçirilib.Konf-
ransaAzərbaycan,Türkiyə,Misirvəİraqdanalimlərqatılıblar.

Şərqşünaslıq İnstitutunun baş direktoru, akademik Gövhər
BaxşəliyevatədbiriaçaraqXXəsrdünyaədəbiyyatınınböyüksi-
malarındanNazimHikmətintəkcətürkxalqınındeyil,bütünŞərq
xalqlarının poeziyasına təsir göstərdiyini deyib, şairin həyat və
yaradıcılıqyolununAzərbaycanlabağlıməqamlarınadiqqətye-
tirib.
ŞərqşünaslıqİnstitutununTürkfilologiyasışöbəsininmüdiri,do-

sentSəriyyəGündoğdu“Çağdaş türkədəbiyyatıvəNazimHik-
mət” mövzusunda məruzə edib. Məruzəçi şairin əsərlərini fars
dilinətərcümələrindən,onunlabağlıelmitədqiqatlardansözaçıb,
həmçinin ərəb şairlərinin Nazim Hikmətdən bəhrələnməsindən
bəhsedib.
AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun do-

senti Əfatun Baxşəliyev “Nazim Hikmət və Səməd Vurğun”,
Şərqşünaslıq İnstitutununəməkdaşlarıdosentBaratOsmanova
“NazimHikmətvəonunhaqqındailktədqiqatlar”,ÜlkərSəmədo-
va “Dünya ədəbiyyatındaNazimHikmət izləri”, XanımAbdulla-
yeva“NazimHikmətşeirlərindəmillişüur”mövzusundaməruzə
ediblər.

Vəqfmədəniyyətikönül-
lübirhərəkatolmaq-
layanaşı,vicdanvə
mərhəmətə,xeyriyyəyə

əsaslanır,fikirdəvəişdə
birlikprinsipiiləformalaşır.
Bufondlarinsanıninsana
faydaverməsinədəstək
üçünyaradılıb.Yaş,cins,dil,
mədəniyyətfərqliolabilər,
nəticəolaraqhamımızinsa-
nıq.Buprizmadanbaxdıq-
davəqflərinfəaliyyətitəkcə
sosialyönlüdeyil,həmdə
davamlılığınifadəsidir.

Müasir dövrdə də vəqfər
mövcuddur vəonların fəaliyyət
istiqamətləri genişdir. Qardaş
Türkiyədəhazırda vəqf sistemi
daha geniş spektri əhatə edir,
çoxəsrlik ənənələr yaşadılır.
Bəlkədəkimlərsəbu fəaliyyəti
sıradanbirişhesabedəbilər,am-
ma əcdadlarımızdan bizə əma-
nətqalanxeyriyyəişlərinəverdi-
yimizdəstəyinmənəvidəyəriçox
yüksəkdir. Azərbaycancanda da
tarixənmüxtəlifvəqfərolub,on-
ların fəaliyyəti həmin dövrə dair
sənədlərdəəksinitapıb.
2021-ci ildə ölkəmizdəNizami

Gəncəvi Vəqfi fəaliyyətə başla-
yıb.QurumdahiAzərbaycanşairi
vəmütəfəkkiriNizamiGəncəvinin
(1141-1209) anadan olmasının
880illikyubileyiçərçivəsindəMə-
dəniyyətNazirliyinin təşkilatçılığı
iləBakıdakeçirilənNizamiGən-
cəvi Beynəlxalq Forumunun so-
nundaqəbuledilmişBirgəKom-
munikedənirəligələrəkyaradılıb.
Bəs, yeni yaradılan vəqfin

əsasməqsədvəməramınədən
ibarətdir?Meyarları və hədəfə-
ri nələrdir? Bu suallarla Nizami
Gəncəvi Vəqfinin direktoru Rəfi
Qurbanovamüraciətetdik.

–Məlumolduğukimi,Ortaəsr-
lər mədəniyyətinin böyük sima-
larından olan dahi Azərbaycan
şairi NizamiGəncəvinin yaradı-
cılığıonunözzamanındanüzü-
bəri həmişə diqqət mərkəzində
olub,araşdırılıb,əsərlərininüzü
köçürülüb.Mütəfəkkirşairinzən-
ginirsibugündənəinkirespub-
likamızda, bir sıra ölkələrdə də
araşdırılır,müxtəlifdillərə tərcü-
məedilərəkçapolunur.Sonillər
Azərbaycan alimlərinin Nizami
yaradıcılığınıyeniaspektdətəd-
qiq etmələri, əsərlərinin ana di-
limizdə yeni redaktədə nəşri və
s. ölkə ictimaiyyəti tərəfindən
yüksəkqiymətləndirilir.Buməq-
sədləatılanaddımlardanbiridə
2021-ci ildə Nizami Gəncəvi-
nin anadan olmasının 880 illik
yubileyi münasibətilə Azərbay-
can Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyev tərəfindən elan
edilmiş “Nizami İli”ndə keçirilən
I Nizami Gəncəvi Beynəlxalq

Forumu çərçivəsində Nizami
GəncəviVəqfinintəsisedilmə-
sioldu.Yeniqurduğumuzvəqf
vaxtiləmövcudolmuşŞeyxNi-
zamiVəqfininvarisidir.

– Ta ri xi qay naq lar da qeyd et
diyinizŞeyxNizamiVəqfihaq
qında hansıməlumatlara rast
gəlinir?
–ŞeyxNizamiVəqfi iləbağ-

lıilkməlumat1595-ciildətərtib
edilmiş “Gəncə-Qarabağ vila-
yətinin ərazi icmal dəftəri”ndə
yeralıb.Həminicmaldəftərinin
277-cisəhifəsindəNizamivəq-

findənbəhsedilir.Budəftərşair
əbədiyyətə qovuşandan son-
ra xatirəsinin əziz tutulduğunu
təsdiq edən sənədlərdən biridir.
Dəftərdəayrıcavəqfingəlirqay-
naqları da göstərilib. Bundan
əlavə, Azərbaycan ictimaiyyəti-
nə vəqf haqqında ilk məlumat-
larakademiklərHəmidAraslı və
Ziya Bünyadov tərəfindən 80-ci
illərdə “Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzetindədərcedilmişməqalələr
vasitəsiləverilib.Buməqalələrbi-
zimvəqfinrəsmisaytındadayer-
ləşdirilib.Sovetdövründəyazılan
buməqalələrNizamivəqfinəaid
sənədinxüsusibiraraşdırmaob-
yektiolduğunugöstərir.

–ŞeyxNizamiVəqfininkimtə
rəfindən təsis edildiyi məlum
durmu?
– Təəssüf ki, vəqfin neçənci

əsrdəvəkimtərəfindəntəsisedil-
diyi məlum deyil. Çünki yaradıl-

masıhaqqında,yənitəsissənədi
ilə bağlıməlumatların olmaması
vəqfin idarəetmə forması, vəqf
edilən malların növü və ölçüləri
və s. kimi ortaya çıxan suallara
cavab almaq qeyri-mümkündür.
Lakin əldə olunan məlumatlar-
danaydınolurki,Gəncəşəhərin-
də İmamzadənin (Göyimam) də
vəqfəri var idi. İmamzadəGən-
cə qalasının içərisində, Nizami
məqbərəsi isə kənarda yerləşib.
Nizami zaviyyəsinin (hücrə, gu-
şə – red.) 12 ədəd vəqf edilmiş
mülküolub.Bu,həmindövrlərdə
Gəncə-Qarabağ vilayətində ən
böyükvəqfhesabedilirdi.Vəqfin
illik gəlirləri mədrəsələr, türbələr
və yaxuddigərbinaların tikilmə-
sindəsərfolunurdu.

– Nizami Gəncəvi Vəqfinin
məqsədvəməramınədəniba
rətdir?
–VəqfinməqsədiNizamiGən-

cəvinin irsinə sahib çıxmaqla
Orta əsrlərdə Gəncə-Qarabağ
bölgəsində fəaliyyət göstərmiş
ŞeyxNizamiVəqfininmənəviva-
risikimibuirsitəbliğetmək,eyni
zamanda ümumbəşəri dəyərləri,
sülh və ədaləti tərənnüm edən
dahimütəfəkkirin ideyalarını ya-
şadaraqAzərbaycanmədəniyyə-
tininbeynəlxalqarenadatəbliğinə
töhfə verməkdir. Eyni zamanda
Azərbaycanınqədimtarixini,zən-
gin mədəniyyətini, ədəbiyyatını,
incəsənətini vəadət-ənənələrini,
xüsusiləAzərbaycanınqədimşə-
həriGəncənibeynəlxalqauditori-

yadageniştəbliğetməkdəəsas
məramımızdır.BizhəmdəNiza-
miGəncəvininədəbiirsinitədqiq
edənnüfuzlubeynəlxalqvəyerli
nizamişünas alimlərin bilik mü-
badiləsini təşviq etmək, eləcə
də bu sahədə yeni tədqiqatların
aparılmasınatöhfəvermək,buir-
sitədqiqedənalimlərüçünAzər-
baycanı beynəlxalq əməkdaşlıq
platformasıkontekstindəbirmər-
kəzhalınagətirməkdir.
Vəqfimiz eyni zamanda müx-

təlif regional və beynəlxalq sə-
viyyəli, dövlət və qeyri-hökumət
təşkilatları ilə əməkdaşlıq çərçi-
vəsində elmi və mədəni layihə-
lərə dəstək vermək, nəticələri
nəşrlərvədigərvasitələrlədünya
ictimaiyyəti ilə bölüşərək fərq-
li mədəniyyətlər arasında körpü
yaratmaq niyyətini də qarşıya
məqsəd qoyub. Bu məqsədlə
vəqfinBeynəlxalqEkspertlərŞə-
bəkəsidəyaradılıb.

– Bu şəbəkə hansı prinsiplər
əsasındafəaliyyətgöstərəcək?
–BeynəlxalqEkspertlərŞəbə-

kəsivəqfinməqsədvəvəzifələri-
nəuyğunolaraqmüvafiqsahələr
üzrəixtisaslaşmışnüfuzluyerlivə
xariciölkələrdənelmadamlarını,
ekspertləri vəmütəxəssisləri kö-
nüllüəsaslarlabirləşdirənəmək-
daşlıq platformasıdır. Burada
bizim təşəbbüsümüz və dəstə-
yimizləhəyatakeçirilən layihələr
üzrə müvafiq mövzu seçiminin,
konsepsiya və proqramların for-
malaşdırılmasında məsləhət-

ləşmələrin aparılması, müəyyən
sahələr üzrə ixtisaslaşmış yerli
vəbeynəlxalqtəşkilat,dövlətqu-
rumları,elmidairələrvəfərdieks-
pertlərləəməkdaşlıqəlaqələrinin
qurulmasınadəstəyingöstərilmə-
sinəzərdətutulur.

–Qurumun “Gənclər konsep
siya”sınəyəxidmətedir?
–NizamiGəncəviirsinirəhbər

tutaraquniversaldəyərləritəşviq
etmək və gənclər üçün əlverişli
sosial mühit yaratmaq məqsə-
dilə “Kəşf et, ünsiyyət qur, inki-
şaf et!” şüarı ilə vəqfin “Gənc-
lər konsepsiyası” da hazırlanıb.
Vəqfin gənclərlə bağlı fəaliyyə-
tində onların dünyagörüşünün
formalaşmasına, sosial məsu-
liyyəthissininvəkomandadaxili
əməkdaşlıq vərdişlərinin aşılan-
masınaxüsusiönəmverilir.

–Hansısaqurumlaəməkdaşlıq
əlaqələriyaradabilmisinizmi?
–Bəli,bugünvəqfimizyerlivə

beynəlxalq tərəfdaşlarla əmək-
daşlıq edir. Tərəfdaşlar sırasın-
daAzərbaycanMədəniyyətNa-
zirliyi, Türkiyənin Yunus Əmrə
İnstitutu,yerlivəxariciuniversi-
tetlərvəs.var.Bizbuəməkdaş-
lıqdanməmnunuq.

Lalə Azəri

Nizami Gəncəvi Vəqfinin bir yaşı tamam oldu
Rəfi Qurbanov: “Dahi şairin zəngin irsi ilə yanaşı, Azərbaycanın mədəniyyətini, ədəbiyyatını, 

Nizami yurdu Gəncəni də beynəlxalq aləmdə təbliğ etmək əsas məramımızdır”

Mətbuat və mədəniyyətimizin fədakar salnaməçisi
Qulam Məmmədlinin yubileyi vaxtilə qurulmasında iştirak etdiyi muzeydə qeyd olundu

Builfədakartədqiqatçı,mətnşünas,Əməkdarjurnalist,Əməkdar
mədəniyyətişçisi,“Qızılqələm”mükafatçısıQulamMəmmədlinin
(1897-1994)anadanolmasının125illiyidir.

Oktyabrın 26-da Cəlil Məm-
mədquluzadənin Bakıdakı ev-
muzeyində görkəmli salnaməçi-
ninyubileyiqeydolundu.
Tədbirdə elm və mədəniyyət

xadimləri,Bakışəhəri150nöm-
rəli tam orta məktəbin bir qrup
şagirdi iştirak edirdi. İştirakçılar
Vətənuğrunda canından keçən
şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir
dəqiqəliksükutlayadetdilər.

MuzeyindirektorəvəziYeganə
MəmmədovaçıxışedərəkQulam
MəmmədlininAzərbaycansalna-
məçilik məktəbinin bünövrəsini
qoymasından danışdı. Diqqətə
çatdırdı ki, yorulmaz tədqiqat-
çı böyük yazıçı-dramaturq Cəlil
Məmmədquluzadənin 100 illik
yubileyimünasibətilə“MollaNəs-
rəddin” (salnamə)” kitabını çap
etdirir.Bununladaölkəmizdəbu

ənənəninəsasınıqoyur.Odaha
sonra “Hüseyn Ərəblinski”, “Ca-
hangir Zeynalov”, “Abbas Mirzə
Şərifzadə”, “Üzeyir Hacıbəyov”,
“Cavid – ömrü boyu”, “Nəriman
Nərimanov” və başqa kitab-sal-
namələri çap etdirir: “Görkəmli
tədqiqatçıdəfələrləbuevdəolub.
Eksponatların toplanmasında və
yerləşdirilməsindəməsləhətlərini
əsirgəməyib.İndidəeləbilbuev-
dəonunayaqsəslərieşidilir,nə-
fəsiduyulur”.
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş

İdarəsininrəisiİbrahimƏliyevgör-
kəmli tədqiqatçının Azərbaycan
elminə, mədəniyyət və ədəbiy-
yatına töhfələrindən danışdı. Bil-
dirdiki,onunadıçəkiləndəAzər-
baycanədəbiyyatvəmətbuatıilə
bağlısalnamələryaradanfədakar
tədqiqatçıyadadüşür.Elmidərə-
cəvəelmiadıolmayanbuaraş-
dırmaçıyaradıcılıq fəaliyyətidöv-
ründətəkbaşınabirelmitədqiqat
institutunun işinigörüb.O,ömrü-
nünböyükhissəsinimilliədəbiir-
sin,mətbuattariximizinöyrənilmə-
sinəhəsredib.
Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin

sədri, Əməkdar elm xadimi, pro-
fessor Məhərrəm Qasımlı salna-

məçiiləbağlıxatirələrdənsözaçdı.
Qeydetdiki,görkəmlirusyazıçısı
Maksim Qorki 1934-cü ildə Ba-
kıda olarkən Qulam müəllim də
onunlagörüşür.Bugörüş rusiyalı
ədibin yaddaşında dərin iz bura-
xır. M.Qorki Q.Məmmədlini “xalq
sərvətininbilicisi,Azərbaycanmət-
buatınınyanarürəyi”adlandırır.
Diqqətə çatdırıldı ki, Q.Məm-

mədli mətbu fəaliyyətlə yanaşı,
ədəbimühitdəaztanınanklassik
yazıçıvəşairlərimizinyaradıcılığı
iləbağlıdərinaraşdırmalarapa-
rıb.MirzəMəhəmmədNaxçıvani
ilədostluqəlaqələriqurub.Onun
kitabxanasından istifadə edərək
Mirzə Əli Möcüz və Heyran xa-
nımhaqqındakitablarhazırlaya-
raqTəbrizdəçapetdirib.
TədbirdədahasonraƏməkdar

müəllim M.Babakişiyeva, Bakı
Dövlət Universitetinin professoru
M.Osmanoğlu və başqaları çıxış
edərək Q.Məmmədlinin elm və
mədəniyyətimiz qarşısında xid-
mətlərindəndanışdılar.
Çıxışlardansonramuzeyindi-

rektorəvəziY.Məmmədovatəd-
bir iştirakçılarına təşəkkürünü
bildirdi.

Savalan Fərəcov

Əbədi hürriyyətin şairi
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində elmi sessiya 

Böyükşairvədramaturq
HüseynCavidin(1882-
1941)anadanolmasının
140illiyiiləbağlıoktyab-

rın24-dəNizamiGəncəvi
adınaMilliAzərbaycanƏdə-
biyyatıMuzeyində“Əbədi
hürriyyətinşairi”mövzusun-
daelmisessiyakeçirilib.

Tədbiri muzeyin baş direktoru,
akademik Rafael Hüseynov aça-
raq mütəfəkkir ədibin keşməkeşli
ömür yolundan, zəngin yaradı-
cılığından bəhs edib. Bildirib ki,
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə
parlaqsəhifələryazmışCavidbü-
tünədəbi fəaliyyətiboyuhəqiqəti,
insanpərvərliyi və gözəlliyi tərən-
nümedib.YalnızAzərbaycandeyil,
dünyaədəbiyyatınınənmüstəsna
simalarısırasındayeralanHüseyn
Cavidözaqibətinidə,gələcəktale-
yinidəöncədəngörürdüvəbunu
misralarındadaəksetdirib.
“Oyalnızolanlarıyazmırdı,ola-

caqlarıdaəvvəlcədənqələməalır-
dı”deyənR.Hüseynovqeydedib
ki, özünü “səmaşairi” adlandıran
HüseynCavid göydə bərq vuran
ulduzlarkimihərzamanAzərbay-
canədəbiyyatı içərisindəparlayır.
Faciələryazan,özü faciələrləüz-
ləşmişşair1937-ciildə,yaradıcılı-

ğınınənparlaqçağında,Azərbay-
can ədəbiyyatına böyük bəhrələr
verdiyi bir zamanda repressiyaya
uğrayıb.1956-cıilinbəraətlərdal-
ğasındansonrabirçoxşairlərki-
mi,HüseynCavidindəüzərindən
“xalqdüşməni”dalğasıgötürüldü-
yünü,onunxalqaqayıdışıbaşladı-
ğınıdeyənakademikvurğulayıbki,
görkəmli ədibə münasibətdə bu,

tambirqayıdışolmayıbvəyalnız
100yaşınıntamamında,1982-ciil-
dəAzərbaycanxalqınınümummilli
lideriHeydərƏliyevinmühümxid-
mətlərisayəsindəCavidinyubileyi
qeydedilib.MəhzHeydərƏliyevin
qətiyyətisayəsindəCavidinnəşini

Azərbaycana gətirmək mümkün
olub,dahişairdoğmaNaxçıvan-
datorpağatapşırılıb.RafaelHü-
seynov ədibinməqbərəsinində
illər sonra yenə ulu öndərin tə-
şəbbüsüiləucaldıldığını,Cavidin
pərən-pərən düşmüş, hərəsi bir
məzarda torpağa tapşırılmışailə
üzvlərinin də həmin məqbərədə
qovuşduğunubildirib.

Böyükədibindünyaədəbiyyatı
vəmədəniyyətitarixindəyeriba-
rədə də söz açan R.Hüseynov
bildirib ki, Cavid dünya ədəbiy-
yatının ən məşhur simaları ilə
müqayisəedilərəkAzərbaycanın
və Şərqin Şekspiri adlandırılıb.

Bunun səbəbi Cavidin poeziya-
sındakıdərinlik,müdriklik,fəlsə-
fədir.
Akademik Cavidin yaradıcılığı

kontekstində onun “İblis” dramı-
nın məziyyətlərindən bəhs edib.
Diqqətə çatdırıb ki, Cavidin Si-
birdədustaqolarkənyazdığıson
dramının adı “Allah” idi. Bundan
əvvəl isəo, “Peyğəmbər” və “İb-
lis” pyeslərini yazmışdı. Yəni bu
üçəsərləmütəfəkkir şair insanın
bütünvarlığıvəruhuiləömrübo-
yu cazibəsində, təsirində olduğu
üçbucaq haqqında fəlsəfi-poetik
epopeya yaradıb. Cavidin bütün
yaradıcılığı xeyirlə-şərin, işıqla-
zülmətin, istiqlalla-istibdadın mü-
barizəsininifadəsidir.O,həmçinin
yaradıcılığındagəncliyimütərəqqi
baxışdan tərənnümedirdi. “Azər”
poemasında isə bu barədə çox
qiymətlifikirləriyeralıb.
“HüseynCavidin140yaşıonun

böyükömrününyalnızbirparçası-
dır”deyənR.Hüseynovbütövlük-
də Azərbaycan xalqına qayıtmış
Cavidin yolunun əsrlərcə davam
edəcəyinəəminliyiniifadəedib.
Tədbirdə muzeyin elmi kati-

bi, filologiya üzrə fəlsəfə dokto-
ruNuranəƏsədullayeva “Ömür
kitabı – Azər”, əməkdaşlardan
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Göyərçin Mustafayeva “Milləti,
vətəni ucaldan şairlər”, Ülviyyə
Həsənova “Hüseyn Cavid yadi-
garları”mövzularındaməruzəilə
çıxışediblər.
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Teatr işi ilə məş ğul ol maq, onu ya rat maq və ya şat maq çox 
çə tin mə sə lə dir. Bö yük fə da kar lıq tə ləb edən və məh ru miy-
yət lər lə do lu teatr sə nə ti xal qı mı zın hə ya tı nın bü tün həl le di ci 
mə qam la rın da is ti nad ye ri ola bi lib. Bu heç də gə li şi gö zəl 

söz, ya xud bir top lu mun mə də ni sə viy yə si ni tə yin üçün se çil miş 
ifa də lər de yil. 

Gə lən il pe şə kar Azər bay can 
teat rı 150 il li yi ni qeyd edə cək. Bu 
ta ri xin zən gin ləş mə sin də, söz-
süz ki, xal qı mı zın mə də niy yə ti-
nin özü nə məx sus in ki şaf yo lu na 
bə ləd çi lik edən qə dim İrə va nın 
sə nət mü hi ti nin də öz ye ri var. 
Bu il İrə van da pe şə kar Azər bay-
can teat rı nın ya ran ma sı nın 140 
il lik yu bi le yi dir. Pre zi dent İl ham 
Əli yev 14 iyul 2022-ci il ta ri xin də 
bu əla mət dar yu bi ley lə bağ lı sə-
rən cam im za la yıb.   

Bu ma te rialı ha zır la yar kən 
çox say lı mən bə lər lə ta nış ol-
dum. Be lə qə naətə gəl dim ki, 
doğ ru dan da, İrə van da teatr, 
səh nə sə nə ti nə ma raq bu pe şə-
kar teat rın ta ri xin dən (1882) da-
ha əv və lə ge dib çı xır.

Onu da qeyd edim ki, Qu-
lam Məm məd li nin “Azər bay can 
teatr sal na mə si” (1975) və İs ra-
fi l Məm mə do vun “İrə van dəf tə ri 
III. Teatr ta ri xi miz dən sə hi fə lər” 
(2008) ki tab la rın da bu ba rə də 
ki fa yət qə dər mə lu mat var və ya-
zı da kı is ti nad la rın ək sə riy yə ti bu 
mən bə lər dir.

Mə lum ol du ğu ki mi, da ha çox 
XIX yü zil li yin ikin ci ya rı sı İrə van 
qu ber ni ya sın da ya şa yan azər-
bay can lı lar üçün, hə qi qə tən də, 
təəs süf və qü rur his si do ğu ran 
bir dövr olub. Mə kan də yiş məz 
qal sa da, za man də yi şib, hə-
ya tın məc ra sı, ya şam fəl sə fə si, 
ic ti mai fi k rin in ki şaf mey li ye ni lə-
nib. Bir yan da et nik tə miz lə mə, 
rus laş dır ma, er mə ni ləş dir mə, 
de por ta si ya, rep res si ya si ya sə-
ti qəd dar lıq la da vam et di ri lib, o 
bi ri yan da da azər bay can lı lar da 
döz mək, mü qa vi mət gös tər mək, 
mə na lı ya şa maq və ya rat maq 
əz mi güc lə nib.

Be lə cə, mil li mə də niy yə tin aş-
kar, da ha can lı, daim dü şün mə yə 
səs lə yən tə cəs sü mü olan səh nə 
sə nə ti nin in ti ba hı na me yil gö-
zə çar pa caq də rə cə də güc lə nib, 
da ha ge niş dairə lə ri əha tə edib. 
İrə va nın zi ya lı la rı, mə mur lar, tə lə-
bə və şa gird lər, müx tə lif pe şə sa-
hib lə ri olan şə hər sa kin lə ri, teatr 
hə vəs kar la rı, fə dailər bu işə can 
yan dır ma ğa baş la yıb lar. İs tək və 
di lək lə ri ni soy daş la rı na çat dır-
maq, yox sul tə lə bə və şa gird lə rə 
yar dım et mək məq sə di lə pyes lər 
ya zıb, ta ma şa lar gös tə rib lər.

Konk ret ola raq ta ri xi fakt la ra 
əsa sən 1882-ci il ap re lin 2-də 
İrə van da kı qız lar mək tə bi nin sa-
lo nun da, şə hə rin ka sıb azər bay-

can lı tə lə bə lə ri nə kö mək məq-
sə di lə V.Mə də to vun (Nəz mi) 
“Ta mah kar lıq düş mən qa za nar” 
pye si oy na nı lıb. Bu üç pər də li 
ko me di ya nı azər bay can lı teatr 
hə vəs kar la rı ta ma şa ya qo yub-
lar. Mə şə di Fə rəc ro lun da pye sin 
müəl li fi , Mə həm məd qu lu ro lun da 
Mir zə Xə lil Ha cı yev, Fə tə li Mir zə 
ro lun da Rüs təm xan Ab bas qu-
lu xa nov, Hə sən ob ra zın da Mə-
həm məd ad lı bir nə fər çı xış edib. 

Ta ma şa haq qın da hə min dövr-
də mət buat da dərc olu nan re-
sen zi ya da de yi lir: “İrə va nın ka sıb 
mü səl man tə lə bə lə ri nə kö mək 
məq sə di lə Azər bay can türk lə ri-
nin di lin də ikin ci də fə oy na nıl dı”. 
Hə vəs kar ar tist lə rin səh nə dav-
ra nı şı na qiy mət ve rər kən müəl lif 
on la rı iki qru pa bö lür: bi rin ci də fə 
səh nə yə çı xan lar, əv vəl ki ta ma-
şa da çı xış edən lər: “Bi rin ci də fə 
səh nə yə çıx ma sı na bax ma ya raq 
Mir zə Xə lil Ha cı yev öz tə bii oyu-
nu ilə ha mı nı hey ran et miş di”. 

Bu mə lu mat dan da İrə van da 
azər bay can lı la rın teatr la sis tem li 
məş ğul ol ma sı ay dın olur. 

Cəfası səfasından çox 
olsa da...

Sis tem li şə kil də teatr işi ilə 
məş ğul olan həm və tən lə ri miz 
ba rə də növ bə ti  ta rix 1886-cı il lə 
bağ lı dır. Hə min il də İrə van gim-
na zi ya sın da “Müs yö Jor dan və 
dər viş Məs tə li şah” ko me di ya sı 
ikin ci də fə gös tə ri lir. Fi ru din bəy 
Kö çər li nin tə şəb bü sü və təş ki-
lat çı lı ğı ilə real la şan nü ma yiş də 
hə vəs kar ar tist lər çı xış edir lər. 
1890-cı il ap re lin 4-də isə İrə van 
Müəl lim lər Se mi na ri ya sı nın sa-
lo nun da növ bə ti nü ma yiş olur. 

“Ye ni əsr” qə ze ti nin 1896-cı 
ilə aid 19 de kabr nöm rə sin dən: 
“De kab rın 8-ni teatr ta ma şa sı 
ba xı mın dan İrə van türk lə ri nin 
hə ya tın da dö nüş nöq tə si say-
maq olar. Dü nən türk teatr hə-
vəs kar la rı nın ki çik bir dəs tə si 
öz ta ma şa sı nı gös tər di. Ko me-
di ya, afi  şa da elan edil di yi ki mi, 
ka pi tan Mir zə Fə tə li Axun do vun 
“Müs yö Jor dan” ad lı əsə ri idi”. 

Ta ma şa nü ma yiş lə ri nin pe-
şə kar lıq sə viy yə si ni və möv zu 
dairə si ni da ha da ge niş lən dir-
mək məq sə di lə ki çik həcm li səh-
nə əsər lə ri nin ça pı na da diq qət 
ye ti ri lir di. Bu na mi sal ola raq Rə-
him Xə li lo vun şə bih ta ma şa la rı-
na dair “İrə van qu ber ni ya sı şiə 

mü səl man la rı nın ara sın da mə-
hər rəm lik tə zi yə dar lı ğı” (1899) 
ad lı ki ta bı nı gös tə rə bi lə rik.

1903-cü il İrə van da teat rın 
pər vaz lan ma sı ba xı mın dan yad-
da qa lan il olur. Mə də niy yə tin, 
maari fi n in ki şa fı yo lun da əvəz-
siz xid mə ti olan Pə nah xan Ma-
kins ki nin bu ra da kı evi, sö zün əsl 
mə na sın da, teatr səh nə si nə dö-
nür. M.F.Axund za də nin “Müs yö 
Jor dan və dər viş Məs tə li şah”, 
N.Qo qo lun “Mü fət tiş” və s. əsər-
lər yaz və yay ay la rın da bu ev də 
ta ma şa ya qo yu lur. Ey ni əsər lər 
hə min ilin ya zın da “Can po la dov” 
və “Cə miy yət” klub la rın da da 
gös tə ri lir. Rol la rı yer li teatr hə-
vəs kar la rı Yu nis Nu ri, Cə fər Əh-
mə dov, Qən na dı Cab bar, Mir zə 
Əli, Kə rim Əh mə dov və baş qa la-
rı ifa edir lər.

1905-ci il – Azər bay can türk-
lə ri nin er mə ni ter ro ru na mə ruz 
qal dı ğı o ağır dö nəm də də teatr 
təəs süb keş lə ri məq səd lə rin dən 
dön mür lər və av qus tun 25-də 
qır ğın lar za ma nı zə rər çək miş 
həm yer li lə ri nə kö mək məq sə di-
lə bir ta ma şa gös tə rir lər. 15 gün 
son ra ey ni məq səd lə da ha bir 
ta ma şa nü ma yiş olu nur və əl də 
edi lən və sait şə hə rin yox sul sa-
kin lə ri nə ve ri lir.

1906-cı ilin əv və lin də mil li əda-
vət ye ni dən güc lə nir. Ma yın 27-
də, iyu nun 8-9-da ye nə küt lə vi 
qır ğın lar baş ve rir. Və ziy yət də-
yiş mə sə də, azər bay can lı teatr 
hə vəs kar la rı fəaliy yət lə ri ni da-
vam et di rir və ye nə Pə nah xan 
Ma kins ki nin evin də ta ma şa gös-
tə rir lər. Əl də et dik lə ri 426 ma na-
tı isə da ğı dıl mış qi raət xa na nın 
bər pa sı na ve rir lər. Sent yab rın 
22-də teatr-ev ye nə ta ma şa çı lar-
la do lur. Bu də fə Mir zə Fə tə li nin 
“Müs yö Jor dan və dər viş Məs tə li 
şah”ı gös tə ri lir. Bir ne çə gün dən 
son ra isə da ha iki ta ma şa nü-
ma yiş olu nur. Hə min il də dra ma-
tur qun “Ha cı Qa ra” ko me di ya sı, 
S.Qə ni za də nin “Dur su nə li və 
Bal lı ba dı” və “Xor-xor” vo de vil lə-
ri də gös tə ri lir. 

1907-ci il də İrə van sa kin lə ri 
ilk də fə Fər rux və Ələk bər ad lı 
şəxs lə rin gə tir dik lə ri sirk ta ma-
şa sı na ba xır lar. Ta ma şa al qış lar-
la qar şı la nır.

Ar tıq müəy yən teatr ənə nə si nin 
for ma laş dı ğı rus-ta tar (rus-Azər-

bay can) mək tə bi nin hə yə tin də 
teatr hə vəs kar la rı növ bə ti ta ma-
şa la rı nı gös tə rir lər. Av qus tun 24-
də olan nü ma yiş dən 277 ma nat 
pul əl də edi lir və hə min mək təb də 
təh sil alan üç ka sıb şa gir də ve ri-
lir. Be lə cə, 1882-ci il dən baş la yan 
xey riy yə məq səd li ta ma şa nü ma-
yiş lə ri ənə nə si ni əsas qa yə yə çe-
vi rən irə van lı teatr hə vəs kar la rı 
vaxt keç dik cə re per tuar la rı nı da 
zən gin ləş di rir lər. 

1908-ci il yan va rın 19-da Şə-
hər klu bun da N.Ka ma lın “Və-
tən” ta ma şa sı səh nə yə çı xa rı lır. 
N.Və zi ro vun hə lə 1875-ci il də 
İrə van da qə lə mə al dı ğı “Ev tər-
bi yə si nin bir şək li”, son ra lar yaz-
dı ğı “Ya ğış dan çıx dıq, yağ mu ra 
düş dük” əsər lə ri isə iyu nun 17-
də ye nə də rus-ta tar mək tə bin də 
təh sil alan yox sul uşaq la ra kö-
mək məq sə di lə oy na nı lır. 

1909-cu ilin teatr möv sü mü 
irə van lı teatr se vər lər üçün da ha 
ma raq lı olub. Be lə ki, hə min il 
döv rün məş hur ar tist lə ri Hü seyn 
Ərəb lins ki, Sid qi Ru hul la, Cə lil 
Bağ dad bə yov, Yu sif Ağa yev və 
baş qa la rı şə hə rə gə lir və müx-
tə lif ta rix lər də bir ne çə ta ma şa 
ilə çı xış edir lər. Tə bii ki, döv rün 
mət bu or qan la rın da ge niş əks-
sə da do ğu ran bu qast rol teatr 

təm sil çi lə ri nin irə van lı həm kar la-
rı ilə ya ra dı cı lıq mü ba di lə si ba xı-
mın dan da əhə miy yət li idi. 

1910-cu ili İrə van teat rı nın hə-
ya tın da dö nüş ili də he sab et mək 
olar. Qı sa za man da Ba kı dan ge-
dən ar tist lər lə bir gə M.F.Axund-
za də nin “Mol la İb ra him xə lil kim-
ya gər” pye si ta ma şa ya qo yu lur 
və səh nə əsə ri ma raq la qar şı la-
nır. Hə min il bi ri-bi ri nin ar dın ca 
“Bəxt siz ca van”, “İran da qa rət”, 
“Mən öl mü şəm”, “Qız is tə mək” 
əsər lə ri də səh nə ləş di ri lir. 

N.Və zi ro vun “Mü si bə ti-Fəx-
rəd din” fa ciəsi 1911-ci il ma yın 
19-da ta ma şa ya qo yu lur. Sid qi 
Ru hul la ta ma şa nı yer li teatr hə-
vəs kar la rı nın iş ti ra kı ilə ər sə yə 
gə ti rir. Yer li teatr hə vəs kar la rı 
iyu nun 3-də C.Bağ dad bə yo vun 
iş ti ra kı ilə ye nə də N.Və zi ro vun 
“Ya ğış dan çıx dıq, yağ mu ra düş-
dük” ko me di ya sı nı oy na yır lar. 
1912-ci ilin teatr təq vi mi də çox 
rən ga rəng olub. Ap re lin 26-da 
yer li teatr hə vəs kar la rı Ə.Haq-
ver di ye vin “Da ğı lan ti faq” fa-

ciəsi ni ta ma şa ya qo yur lar. Ma yın 
8-də isə “İrə van gənc azər bay-
can lı teatr hə vəs kar la rı nın dram 
dər nə yi” təş kil olu nur.

1913-cü ilin fev ral və mart ay-
la rın da “Ba tu mi İs lam dram cə-
miy yə ti”nin ar tist lə ri İrə va na gə-
lə rək sil si lə ta ma şa lar gös tə rir lər. 
Bu sə fər də yer li azər bay can lı lar-
da teatr zöv qü nün for ma laş ma sı 
ba xı mın dan əhə miy yət li idi. 

Ey ni za man da in di ki Er mə nis-
tan əra zi sin də ya şa yan azər bay-
can lı la rın teat ra, səh nə sə nə ti nə 
ma ra ğı nın xey li art dı ğı nın gös-
tə ri ci si sa yı la bi lər. Bu ma ra ğın 
da ha bir sü bu tu mar tın 25-də Əli 
Məh zun Rə hi mo vun və Əs gər 
Axun do vun “İrə van İs lam dram 
şir kə ti”ni ya rat ma ğa dair ica zə 
al ma la rı idi. Ap re lin 29-da şir kə-
tin ar tist lə ri tə rə fi n dən Ə.Haq ver-
di ye vin “Kim dir mü qəs sir?” və 
“Ac hə rifl  ər” əsər lə ri nin ta ma şa-
la rı gös tə ri lir. 

Ümu mi lik də is tər ay rı-ay rı il-
lə rə, is tər sə də son ra kı ta rix lə-
rə nə zər sal dıq da irə van lı mil li 
teatr təəs süb keş lə ri mi zin bü tün 
çə tin lik lə rə rəğ mən səh nə işi 
ilə mü tə şək kil məş ğul ol duq la-
rı nı gö rü rük. La kin bü tün bun lar 
fay da sız he sab olu nur və teat ra 
aman sız mü na si bət axır ki, öz 
sö zü nü de yir. 1918-20-ci il lər də 
İrə van Azər bay can teat rı tək cə 
ya rat maq im ka nın dan de yil, 
ya şa maq hü qu qun dan da məh-
rum edi lir. Tə bii ki, bu ra da söh-
bət hər han sı gös tə riş lə teatr 
fəaliy yə ti nə qa da ğa dan yox, 
ümu miy yət lə, ora da kı azər bay-
can lı la ra qar şı tö rə di lən aman-
sız qa rət və sil si lə qətl lər dən 
ge dir. Be lə bir və ziy yət də Azər-
bay can teat rı, azər bay can lı 
teatr hə vəs ka rı nın İrə van da 
qal ma sı an caq fa ciə ilə nə ti-
cə lə nə bi lər di. Xi las ol ma ğın 
tək ça rə si qa çıb qur tar maq idi! 
Məhz bu ba xım dan da teatr ta-
ri xi nin bu döv rü fa ciəvi qaç qın-
lıq anı ki mi yad da qa lıb...

Mübarizə, didərginlik, 
səhnəsizlik...

Gə lin, teat rın son ra kı ta ri xi ilə 
bağ lı qı sa xa tır lat ma la ra nə zər 
sa laq. Teat ra 1928-ci il də Er mə-
nis tan SSR hö ku mə ti tə rə fi n dən 
döv lət sta tu su ve ri lir. 1935-ci il də 
sə nət oca ğı na gör kəm li dra ma-
turq Cə fər Cab bar lı nın adı ve ri lir. 
1949-cu il də növ bə ti qə rəz li qə-
rar la teat rın döv lət sta tu su ye-
ni dən ləğv edi lir və fəaliy yə ti ni 
xalq teat rı ki mi da vam et dir mə li 
olur. 1951-ci il də qa pa dı lan ba-
şı bə la lı teat rın fə da kar kol lek ti vi 
inad la fəaliy yə ti ni da vam et di rir 
və 1967-ci il də ye ni dən teat rın 
döv lət sta tu su bər pa edi lir. 1978-
ci il də Ba kı da teat rın döv lət sta-
tu su al ma sı nın 50 il lik yu bi ley 
təd bir lə ri ke çi ri lir və sə nət oca ğı 
Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə-
ya sət He yə ti nin fəx ri fər ma nı ilə 
təl tif olu nur. 

1988-ci il dən baş la nan və bü-
tün Qər bi Azər bay ca nı ba şı na 
alan er mə ni mil lət çi lə ri nin azər-
bay can lı la ra qar şı et nik tə miz-

lə mə si ya sə ti teat rın da hə ya tı-
nı alt-üst edir. Qo ca man səh nə 
oca ğı 1989-cu il də Ba kı ya pə-
nah gə ti rir. 

1989-1994-cü il lər də Aka de-
mik Mil li Dram Teat rı nın nəz din-
də “Teatr-stu di ya” sta tu sun da 
fəaliy yət gös tə rir.  

1994-cü il 31 av qust ta ri xin də 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin bö yük 
qay ğı sı ilə İrə van teat rı üçün-
cü də fə (bu də fə Azər bay can-
da) döv lət sta tu su alır. Kol lek tiv 
pay taxt da H.Sa rabs ki adı na Mə-
də niy yət evin də yer ləş di ri lir və 
ye ni qu ru cu luq fəaliy yə ti nə start 
ve ri lir.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
2006-cı il 30 av qust ta rix li sə-
rən ca mı ilə C.Cab bar lı adı na 
İrə van Döv lət Azər bay can Dram 
Teat rı nın 125 il lik yu bi le yi qeyd 
edi lir. 

2008-ci il dən M.Rə sul za də 
adı na Mə də niy yət Sa ra yı teat rın 
ba lan sı na ve ri lir. Ha zır da teat rın 
bi na sı əsas lı tə mir-bər pa pro se-
sin də dir və yə qin ki, ilin so nu na-
dək 140 il lik yu bi ley ge cə si ni tən-
tə nə li şə kil də məhz öz bi na sın da 
qeyd edə cək. 

Təki sənət yaşasın...
Teatr sa diq ta ma şa çı la rı və 

fə da kar sə nət xa dim lə ri ilə Qər-
bi Azər bay ca nı özün də eh ti va 
edən mə də ni mə kan ola raq həm 
irə van çı lıq üçün mü ba ri zə apa rır, 
həm də müasir ta ma şa çı üçün 
ma raq lı səh nə nü mu nə lə ri nə yol 
açır. Teat rın ca ri re per tuarın da 
C.Cab bar lı nın “Və fa lı Sə riy yə”, 
X.Hü sey ni nin “Min möh tə şəm 
gü nəş”, N.Hik mə tin “Qə ri bə 
adam”, V.Si qa re vin “Şey tan ailə-
si”, D.Çiz mə li və P.Çə lə bioğ lu-
nun “Cüm hu riy yə tin ilk sə da sı”, 
N.Dum bad ze nin “Did ro”, Hi da-
yə tin “Bur dan min at lı keç di”, 
“İrə van da xal qal ma dı”, “Ömür-
dən uzun ge cə”, El çi nin “Ak va-
riuma xü su si si fa riş”, M.Bay ci ye-
vin “Ömür qa ta rı”, Q.Nar qa bi lin 
“Beş dul qa dın və rəis”, İf ti xa rın 
“Qur tu luş das ta nı”, “Nur lu öm-
rün an la rı”, “Soy qı rı mı ta ri xi nin 
das ta nı”, “Qan lı qı zıl toy”, “Haqq 
mə nəm”, S.Şah tax tı nın “Ölüm 
həs rə ti”, İ.Məm məd li nin “Oğ ru 
və doğ ru”, S.El se və rin “Ürə yin-
də ar zu tut” ta ma şa la rı var.

İrə van teat rı nın ta ma şa çı la-
rı nı qar şı da da ma raq lı səh nə 
iş lə ri göz lə yir. Ha zır da teatr da 
M.F.Axund za də nin “Mol la İb ra-
him xə lil kim ya gər” ko me di ya sı 
(qu ru luş çu re jis sor – Əmək dar 
ar tist Sər vər Əli yev), V,Şeks-
pi rin “Kral Lir” fa ciəsi (qu ru luş-
çu re jis sor – El vin Mir zə yev) və 
A.Tu ra nın “Atam, anam, mən, 
qar da şım və Sta lin” pye si nin 
(qu ru luş çu re jis sor – Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Bəh ram Os-
ma nov) məşq lə ri ge dir.

De mə li, əsl səh nə, sə nət eş-
qi ilə çı xı lan uzun və mə şəq qət li 
yo lun so nu müt ləq ay dın lıq olur. 
Nə bil mək olar, bəl kə o işıq yo la 
çı xan la rı həm də ilk mən zil lə ri nə 
qay ta ra caq!...

Həmidə Nizamiqızı

Bü tün ya ra dı cı in san lar 
öz lə rin dən son ra onu 
ya şa da caq bir iz qoy ma-
ğa ça lı şır.  Ta nın mış şair, 

Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
To fiq Mü təl li bov da onu əbə-
di ya şa da caq bə dii nü mu-
nə lər qə lə mə alıb. Nəğ mə-
kar şairin 30-a ya xın ki ta bı 
işıq üzü gö rüb, 300-dən çox 
şeiri nə mah nı bəs tə lə nib. 

To fi q Mü təl lim oğ lu Mü təl li bov 
13 ap rel 1929-cu il də Nax çı van 
şə hə rin də zi ya lı ailə də ana dan 
olub. Şə hər də or ta mək təb də 
oxu du ğu dövr dən bə dii ya ra dı cı lı-
ğa ma raq gös tə rib, şeir lər qə lə mə 
alıb. “Zə fər” ad lı ilk şeiri 1946-cı 
il də “Azər bay can pione ri” qə ze-
tin də dərc olu nub. Or ta mək tə bi 
mü vəff  ə qiy yət lə ba şa vur duq dan 
son ra Azər bay can Döv lət Uni ver-
si te tin də ali təh sil alır.

Əmək fəaliy yə ti nə “Pioner” jur-
na lın da baş la yan To fi q Mü təl li-
bov müx bir, mə sul ka tib iş lə yir. O 
da ha son ra Te le vi zi ya və Ra dio 
Ve ri liş lə ri Ko mi tə sin də re dak tor, 
bö yük re dak tor, “Azər bay can 
pione ri” qə ze tin də şö bə mü di ri 
və zi fə lə rin də ça lı şır. Bir müd dət 
son ra “Azər bay can gənc lə ri” qə-
ze tin də fəaliy yə ti ni da vam et di rir.  

Ar tıq is te dad lı şair ki mi diq-
qət çə kən T.Mü təl li bov “Gö rüş”, 
“Şeir lər”, “Bəx ti yar ba la lar”, “Gö-

zəl lik dən doy mur ürək”, “Sə-
nin xət ri nə”, “Da nı şan çi çək lər”, 
“Mə nim əziz lə rim”, “Gö rüş ye ri-
miz” və baş qa ki tab la rı ilə oxu-
cu la rın gö rü şü nə gə lir. 

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, 
1949-cu il də bəs tə kar Qəm bər 
Hü seyn li T.Mü təl li bo va bir mu si-
qi din lət di rir. On dan bu mu si qi yə 
söz yaz ma sı nı xa hiş edir. Şair 
hə min mu si qi yə şeir ya zır. Bu, 
nəin ki Azər bay can da, 100-dək 
öl kə də məş hur olan “Cü cə lə rim” 
əsə ri idi. Mah nı nın ilk ifa çı sı, de-
yi lə nə gö rə, mər hum Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi Arif Qa zı yev olub. 

1959-cu il də Mosk va da ke çi ri lən 
Azər bay can in cə sə nə ti de ka-
da sın da “Cü cə lə rim”i akt ri sa və 
rəs sam-fl o rist Suğ ra Ba ğır za də 
oxu yur. Mah nı al qış lar la qar-
şı la nır və tez lik lə dil lər əz bə ri-
nə çev ri lir. “Dün ya nın ən yax şı 
uşaq mah nı la rı” al bo mu na da xil 
edi lir. Məş hur so vet ciz gi fi l mi 
“Nu, po qo di!”nin bir bö lü mü nə 
də sa lı nır. 

Bun dan son ra Fik rət Əmi rov, 
Ağa ba cı Rza ye va, Arif Mə li kov, 
Ələk bər Ta ğı yev, Ha cı Xan-
məm mə dov, Ra miz Mus ta fa-
yev, To fi q Ba kı xa nov, Nə ri man 
Məm mə dov, Şə fi  qə Axun do va, 
Oq tay Rə cə bov ki mi gör kəm li 
bəs tə kar lar T.Mü təl li bo vun ya ra-
dı cı lı ğı na tək rar-tək rar mü ra ciət 
edir lər. Şairin söz lə ri nə ta nın mış 
bəs tə kar Ə.Ta ğı ye vin bəs tə lə di-
yi “Mə nim əziz lə rim” mah nı sı da 
bö yük ma raq do ğu rur:

Ay dan, gün dən uca dır
Yur du mu zun so ra ğı.
Sən dən il ham alı ram
Azər bay can tor pa ğı.

T.Mü təl li bov ya ra dı cı lı ğın da 
həm də Və tə nin əs ra rən giz tə-
biət gö zəl lik lə ri nin tə rən nü mü, 

Azər bay can xal qı nın keç di yi ta ri-
xi yol, əmək adam la rı nın hü nə ri, 
in san və onun mə nə vi dün ya sı 
ki mi möv zu lar əsas yer tu tur.  

Azər bay can! Yer üzün də
Öz qüd rə ti, öz sə si var.
Qoy Eve rest in ci mə sin,
Bu dün ya nın Azər bay can
Zir və si var.

 Xalq şairi Sə məd Vur ğun T.Mü-
təl li bo vun ya ra dı cı lı ğı nı yük sək 
qiy mət lən di rib, onun Azər bay can 
Ya zı çı lar İt ti fa qı na üzv qə bul olun-
ma sı na kö mək lik gös tə rib. 1955-
ci il də it ti fa qın ic las la rı nın bi rin də 
S.Vur ğun gün də lik lə ma raq la nır. 

Sədr bir-bir mü za ki rə olu nan mə-
sə lə lər haq da söz açır. Axır da 
de yir ki, bir xır da mə sə lə də var. 
Bir gənc Ya zı çı lar İt ti fa qı na üzv 
ol maq is tə yir. S.Vur ğun kim dir o 
gənc, de yir! Sədr bil di rir ki, To fi q 
Mü təl li bov. Şair bir da ha so ru şur: 
“Cü cə lə rim”i ya zan mı? S.Vur ğun 
üzü nü ic las iş ti rak çı la rı na tu tub 
de yir: “Xa hiş edi rəm, tək li fi m sə-
sə qo yul sun. To fi q Mü təl li bov 
bir il lik zə ma nət – sı naq müd də ti 
ol ma dan it ti fa qın üzv lü yü nə qə-
bul edil sin”. Be lə lik lə, gənc şair 
it ti fa qa üzv olur. 

Şair ma raq lı pyes lər də qə lə-
mə alıb. 1981-ci il də Azər bay can 

Döv lət Kuk la Teat rın da müəl li-
fi n “Me şə na ğı lı”, son ra kı il lər-
də “Da nı şan qa ya lar” pyes lə ri, 
Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma-
şa çı lar Teat rın da isə “Cü cə lə rim” 
al le qo rik pye si ta ma şa ya qo yu-
lur. 

T.Mü təl li bov 1968-1990-cı il-
lər də SS Rİ Ya zı çı lar İt ti fa qı Uşaq 
və gənc lər ədə biy ya tı şu ra sı nın, 
1970-ci il də SS Rİ-Çe xos lo va-
ki ya Dost luq Cə miy yə ti Azər-
bay can şö bə si İda rə he yə ti nin, 
1986-cı il də Azər bay can Ya zı çı-
lar İt ti fa qı Təf tiş Ko mis si ya sı nın, 
1988-ci il də “Ədə biy yat və in cə-
sə nət” qə ze ti re dak si ya he yə ti-
nin üz vü se çi lib. 

Azər bay can uşaq ədə biy ya tı-
nın in ki şa fı na töh fə lər ve rən To-
fi q Mü təl li bov 30 okt yabr 1992-ci 
il də və fat edib. 

Savalan Fərəcov

“Bu dünyanın Azərbaycan Zirvəsi var...”
Tofiq Mütəllibovun poeziyası Vətənə və onun övladlarına məhəbbətdən yoğurulub

Qədim İrəvandan düşən milli sənət işığı...
140 yaşlı teatrın parlaq dünəninə bir nəzər

“Aşıq deyişmələri” antologiyası çapdan çıxıb
Azər  bay  can Aşıq  lar Bir  li  yin  də (AAB) ər  sə  yə 
gə  ti  ril  miş da  ha bir ki  tab – “Aşıq de  yiş  mə  lə  ri” 
ad  lı an  to  lo  gi  ya işıq üzü gö  rüb.

Bu ba  rə  də mə  lu  mat ve  rən AAB-nin ka  ti  bi, 
Əmək  dar mə  də  niy  yət iş  çi  si Mu  sa Nə  bioğ  lu bil  di -
rib ki, an  to  lo  gi  ya Azər  bay  can aşıq ədə  biy  ya  tı  nın 
ta  ri  xin  də ən fəal və iş  lək bir sə  nət axa  rı  nı – aşıq 
de  yiş  mə  lə  ri  nin xro  no  lo  ji mən  zə  rə  si  ni or  ta  ya qo -
yan ilk sis  tem  li nəşr  dir. Top  lu  da or  ta çağ  la  rın Ye -
tim Ay  dın, Aşıq Qə  rib, Qur  ba  ni, Ab  bas Tu  far  qan  lı, 

Xəs  tə Qa  sım, Aşıq Va  leh ki  mi bö  yük us  tad  la  rın 
və on  lar  dan son  ra  kı dö  nəm  lər  də ya  şa  yıb fəaliy -
yət gös  tər  miş Hü  seyn Şəm  kir  li, Aşıq Ələs  gər, Mol -
la Cu  ma, Aşıq Şen  lik, Hü  seyn Bo  zal  qan  lı, Aşıq 
Şəm  şir, Növ  rəs İman, Mi  ka  yıl Azafl   ı və di  gər saz-
söz xa  dim  lə  ri  nin ya  ra  dı  cı  lıq nü  mu  nə  lə  ri yer alıb.

An  to  lo  gi  ya  nın tər  tib  çi  lə  ri AAB-nin səd  ri, Əmək -
dar elm xa  di  mi, pro  fes  sor Mə  hər  rəm Qa  sım  lı, 
pro  fes  sor Mah  mud Al  lah  man  lı, fi   lo  lo  gi  ya üz  rə 
fəl  sə  fə dok  to  ru Al  tay Məm  məd  li, el  mi re  dak  to  ru 
fi   lo  lo  gi  ya üz  rə fəl  sə  fə dok  to  ru Ay  nur Xə  li  lo  va  dır.
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29 okt yabr 1941 – Xalq ar tis ti Ağa xan Əli oğ lu Sal man lı (1941 
– 29.2.2020) Ba kı da ana dan olub. Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rı nın akt yo ru olub. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da çə ki lib. Uşaq lar 
üçün pyes lə rin müəl li fi  dir, bir ne çə ta ma şa ya qu ru luş ve rib.

29 okt yabr 1949 – Ta nın mış akt yor Şa hin Cəb ra yı lov (1949 – 
5.9.2007) ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. Te le-
vi zi ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də (“Yol əh va la tı”, “Qı zıl uçu rum”) çə ki lib.

29 okt yabr 1993 – Zən gi lan ra yo nu nun Er mə nis tan si lah lı 
qüv və lə ri tə rə fi n dən iş ğal olun du ğu gün idi. 27 il iş ğal al tın da qa-
lan Zən gi lan 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də, 2020-ci il okt yab-
rın 20-də azad edil di.

29 okt yabr 2004 – Ta nın mış rəs sam, ani ma tor, ki tab il lüst ra to-
ru Na zim Məm mə dov (1934 –2004) və fat edib.

30 okt yabr 1880 – Məş hur tar zən, Xalq ar tis ti Qur ban Bəx şə li 
oğ lu Pi ri mov (1880 – 29.8.1965) Şu şa qə za sı nın Ab dal-Gü lab lı 
(in di ki Ağ dam ra yo nu) kən din də do ğu lub. Xa nən də Cab bar Qar-
yağ dıoğ lu və ka man ça çı Sa şa Oqa ne zaş vi li ilə bir lik də ya rat dı ğı 
mu ğam üç lü yün də 20 ilə ya xın fəaliy yət gös tə rib. 1920-ci il dən 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub. 

30 okt yabr 1907 – Jur na list, tər cü mə çi, Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Adil Ələd din oğ lu Əfən di yev (1907-1973) Ba kı da do ğu lub. 
Res pub li ka Jur na list lər Bir li yi nin ilk səd ri olub. Rus ca-azər bay-
can ca üç cild lik lü ğə tin tər tib çi si dir, rus və Av ro pa ya zı çı la rı nın 
əsər lə ri ni Azər bay can di li nə tər cü mə edib. 

30 okt yabr 1928 – Ta nın mış sə nət şü nas alim, aka de mik Ra-
sim Sə məd oğ lu Əfən di yev (1928 – 13.2.2010) Qa zax da do ğu lub. 
“Azər bay can de ko ra tiv-tət bi qi sə nə ti”, “Azər bay ca nın bə zək sə nə-
ti”, “Azər bay can daş plas ti ka sı” ki tab la rı xa ri ci dil lə rə tər cü mə olu-
nub. AMEA Me mar lıq və İn cə sə nət İns ti tu tu nun di rek to ru iş lə yib.

30 okt yabr 1992 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair To fi q Mü-
təl lim oğ lu Mü təl li bov (13.4.1929 – 1992) və fat edib. Uşaq lar 
üçün çox say lı əsər lə rin müəl li fi  dir.

30 okt yabr 2005 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni, bəs tə kar Məm məd-
ba ğır Ba ğır za də (21.7.1950 – 2005) və fat edib. Xalq və bəs tə kar 
mah nı la rı nın ma hir ifa çı sı, po pul yar mah nı la rın (“Kim lə rə qal dı 
dün ya?”, “Ya dı ma düş dü”) müəl li fi  olub.

31 okt yabr 1910 – Əmək dar ar tist Ağa Əs gər oğ lu Məm mə dov 
(1910-1973) Cə nu bi Azər bay ca nın Ər də bil şə hə rin də do ğu lub. Tif-
lis Azər bay can Dram, Gən cə Döv lət Dram teatr la rı nın akt yo ru olub.

31 okt yabr 2012 – Ba kı da gör kəm li ope ra mü ğən ni si, SS Rİ 
Xalq ar tis ti Bül bü lün abi də si nin (hey kəl tə raş – Akif Əs gə rov) açı-
lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim də Pre zi dent İl ham Əli yev iş ti rak edib. 

1 no yabr 1923 –  Qə zəl xan şair Əliağa Ba kir (Əliağa Ha ca ğa 
oğ lu Rza yev; 1923-1998) Ba kı da ana dan olub.

1 no yabr 1939 – Azər bay can SSR Xalq Ko mis sar la rı So ve ti 
Ni za mi Gən cə vi nin 800 il lik yu bi le yi nə ha zır lıq la bağ lı da hi şairin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan bəhs edən mu ze yin (in di ki Ni za mi 
Gən cə vi adı na Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi) ya ra dıl ma sı 
ba rə də qə rar qə bul edib. 

1 no yabr 1945 – Ki no re jis sor, sse na rist Ni cat Fey zul la yev 
(1945 – 4.5.2015) Ba kı da ta nın mış rəs sam lar Lə tif Fey zul la yev 
və Və ci hə Sə mə do va nın ailə sin də ana dan olub. “Kü çə lə rə su 
səp mi şəm” bə dii və çox say lı sə nəd li fi lm lər çə kib.

1 no yabr 1965 – Məş hur xa nən də, Xalq ar tis ti Se yid Şu şins ki 
(Mir Möh sün ağa Se yid İb ra him oğ lu; 12.4.1889 – 1965) və fat 
edib. 1930-60-cı il lər də Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so-
lis ti olub, pe da qo ji fəaliy yət gös tə rib.

1 no yabr 2005 – Əmək dar ar tist Bür cə li Vey səl oğ lu Əs gə rov 
(15.2.1933 – 2005) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da 
ça lı şıb. Film lər də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da çə ki lib.

Dünya
29 okt yabr 1863 – Bey nəl xalq Qır mı zı Xaç Ko mi tə si nin (In ter-

na tional Com mit tee of the Red Cross - ICRC) ya ran dı ğı gün dür. 
İs veç rə li xey riy yə çi və ic ti mai xa dim An ri Dü nan (Jean Hen ri Du-
nant; 1828-1910) tə rə fi n dən tə sis edi lən hu ma ni tar təş ki lat si lah lı 
mü na qi şə lər dən zə rər çə kən lə rə yar dım gös tə rir.

30 okt yabr 1751 – İn gi lis-ir land ya zı çı sı Ri çard Brins li Şe ri dan 
(Ric hard Brins ley She ri dan; 1751-1816) ana dan olub.

30 okt yabr 1839 - İn gi lis əsil li Fran sa rəs sa mı, imp res sioniz min 
ta nın mış nü ma yən də si Alf red Sis ley (1839-1899) ana dan olub.

30 okt yabr 1871 – Fran sız şairi, ya zı çı, fi  lo sof Pol Va le ri (Paul 
Va lery - Amb roise Paul Tous saint Ju les Va lery; 1871-1945) ana-
dan olub.

31 okt yabr 1922 – SS Rİ-nin Xalq ar tis ti Ana to li Pa pa nov 
(1922 - 5.8.1987) ana dan olub. Film lə ri: “Di ri lər və ölü lər”, “Av to-
mo bil dən qo run”, “Bril yant əl”, “12 stul” və s.

31 okt yabr 1993 – Dün ya şöh rət li ital yan ki no re jis so ru Fe de ri ko 
Fel li ni (Fe de ri co Fel li ni;  20.1.1920 – 1993) və fat edib. Beş də fə 
“Os kar” mü ka fa tı na (o cüm lə dən fəx ri “Os kar”) la yiq gö rü lüb. Film-
lə ri: “Yol”, “Ka bi ri ya ge cə lə ri”, “Şi rin hə yat”, “Sək kiz ya rım” və s.

1 no yabr 1636 – Fran sız şairi, ədə biy yat şü nas, klas si siz min 
nə zə riy yə çi si Ni ko la Bualo (Ni co las Boileau-Desp reaux; 1636 – 
13.3.1711) ana dan olub.

1 no yabr 1781 – Al man rəs sa mı Yo zef Karl Şti ler (Jo seph Karl 
Stieler; 1781-1854) ana dan olub.

Hazırladı: V.Orxan

29 oktyabr – 1 noyabrXatirə təqvimi

Türkiyə Cümhuriyyəti 99 yaşında
Yeddi əsrlik imperatorluğun süqutundan sonra qurulan 

Cümhuriyyət bütün Türk dünyası üçün fəxarət və nicat ünvanı idi

əvvəli səh. 1-də

Mus ta fa Ka mal 1920-ci il ap re lin 23-də 
An ka ra da xal qın ira də si ni təm sil edən Tür-
ki yə Bö yük Mil lət Məc li si nin (TBMM) ça ğı rıl-
ma sı na nail ol du. 1920-ci ilin av qus tun da İs-
tan bul da kı hö ku mət I Dün ya mü ha ri bə si nin 
qa lib lə ri (ABŞ, Bri ta ni ya, Fran sa) tə rə fi n dən 
təs lim çi sül hə – Sevr an laş ma sı nı im za la-
ma ğa məc bur edil di. Sa zi şə gö rə, Os man lı 
1914-cü ilə qə dər olan əra zi lə ri nin dörd də-
üçü nü iti rir, or du və do nan ma sı müt tə fi q öl-
kə lər tə rə fi n dən bö lüş dü rü lür dü. Ge ri yə in di-
ki Tür ki yə nin ha ra da sa üç də bi ri qa lır dı.

An laş ma xalq da bö yük eti raz do ğur du, 
Mus ta fa Ka mal türk xal qı nın heç vaxt bu 
təs lim çi lik ak tı na ra zı ol ma ya ca ğı nı bil dir di. 
Mus ta fa Ka ma lın baş çı lıq et di yi Qur tu luş 
sa va şı da ha da ge niş lən di. 1921-ci ilin yan-
va rın dan baş la ya raq qə lə bə lər əl də edən 
türk or du su hə min ilin av qus tun da Sa kar ya 
sa va şın dan zə fər lə çıx dı. 1922-ci ilin av qus-
tun da Mus ta fa Ka ma lın ko man dan lı ğı al tın-
da hə ya ta ke çi ri lən “Bö yük Taar ruz” (“Bö yük 
Hü cum”) əmə liy ya tı ilə Tür ki yə nin yu nan 
or du su nun iş ğa lı al tın da olan cə nub-qər bi 
azad edil di. 

30 av qust Zə fə ri ilə ye ni döv lə tin qu ru lu şu-
nun da tə mə li qo yul du. Tür ki yə Sevr an laş-
ma sı nın ləğv edil mə si üçün Lo zan na da ye ni 
bey nəl xalq konf ran sın ça ğı rıl ma sı na nail ol-
du. 1923-cü ilin iyu lun da Lo zan na konf ran-
sı nın ye kun sə nə di Sevr mü qa vi lə si ni ləğv 
et di və Tür ki yə nin əra zi si ni in di ki sər həd lər 
çər çi və sin də təs bit lə di. 1923-cü il okt yab rın 
2-də türk or du su so nun cu iş ğal çı qo şun la rı 
– in gi lis hər bi gə mi lə ri ni İs tan bul ət ra fın dan 
vu rub çı xar dı. 

1923-cü il okt yab rın 29-da Mus ta fa Ka-
mal TBMM-də çı xış edə rək Tür ki yə Cüm-
hu riy yə ti nin ya ran dı ğı nı elan et di. Par la-
ment Mus ta fa Ka ma lı öl kə nin ilk pre zi den ti 
seç di, ilk hö ku mə tin qu rul ma sı isə or du 
ko man dan la rın dan İs mət İnö nü yə tap şı-
rıl dı. 1924-cü ilin ap re lin də Cüm hu riy yə tin 
ilk Kons ti tu si ya sı – Ana ya sa qə bul olun du, 
Os man lı dö nə mi nə rəs mən nöq tə (Sul tan 
Və hi dəd din ailə si ilə öl kə ni 1922-ci il də tərk 
et miş di) qo yul du. 

Cüm hu riy yə tin ilk il lə ri Tür ki yə ta ri xi nin 
çə tin döv rü idi. Ye ni döv lət qu ru lu şu nu (res-
pub li ka, dün yə vi lik) qə bul et mək is tə mə yən 
ir ti ca çı (din çi) qüv və lər öl kə nin müx tə lif yer-
lə rin də təx ri bat və iğ ti şaş lar tö rə dir di. Xa ri ci 
qüv və lə rin (xü su si lə Os man lı dan son ra İra qı 
ələ ke çir miş in gi lis lə rin) təh ri ki ilə Tür ki yə nin 
cə nub-şərq böl gə lə rin də kürd qi yam la rı və ilk 
se pa rat çı çı xış lar da bu döv rə tə sa düf edir. 

Bu nun la be lə, Mus ta fa Ka mal öl kə nin bö-
lün məz li yi ni və möh kəm lən mə si ni tə min et-
di. 1932-ci il də TBMM-in qə ra rı ilə Mus ta fa 
Ka ma la Ata türk adı ve ril di. Ümu mi lik də dörd 
(1923, 1927, 1931, 1935) də fə pre zi dent se-
çil miş Ata türk 1938-ci il no yab rın 10-da və fat 
et di.

Ata türk dən son ra pre zi dent pos tu na Baş 
na zir İs mət İnö nü keç di. O, TBMM-də dörd 
də fə (1938, 1939, 1943, 1946) pre zi dent və-
zi fə si nə se çil miş di. 1950-ci ilə dək Tür ki yə də 
bir par ti ya nın – Ata tür kün qur du ğu Cüm hu-
riy yət Xalq Par ti ya sı nın ha ki miy yət də ol du-
ğu nu nə zə rə al saq, bu, tə bii idi.

I Dün ya mü ha ri bə sin dən fərq li ola raq,  II 
Dün ya sa va şı nı kə nar dan seyr edən və təd ri ci 
in ki şaf yo lu ke çən Tür ki yə 1940-cı il lə rin so-
nun da ye ni si ya si dö nə mə – real çox par ti ya lı 
sis te mə qə dəm qoy du. 1950-ci il par la ment 
seç ki lə rin də ha ki miy yə tə Ad nan Men de re sin 
rəh bər lik et di yi De mok rat Par ti ya sı gəl di. 

Men de re sin Baş na zir ol du ğu 10 il də 
Tür ki yə sü rət li iq ti sa di in ki şaf və is la hat lar 
döv rü nə qə dəm qoy muş, ge niş özəl ləş mə 
baş la mış, Tür ki yə nin bey nəl xalq nü fu zu 
(1952-ci il də NA TO-ya da xil ol du) art mış dı. 
Bu nun la ya na şı, öl kə də is la hat çı hö ku mə tə 
güc lü mü xa li fət (o cüm lə dən or du sı ra la rın-
da) də var dı, hö ku mət öl kə nin sər və ti ni xa-
ri ci sər ma yə çi lə rə sat maq da, Cüm hu riy yət 
də yər lə ri nə say qı sız lıq da, di ni is tis mar et-
mək də it ti ham olu nur du. 

Nə ti cə də 1960-cı ilin 27 ma yın da hər-
bi çev ri liş baş ver di, Baş na zir Men de res, 
Pre zi dent Cə lal Ba yar (1950-1960) baş da 
ol maq la bü tün hö ku mət və si ya si rəh bər lik 
(200-dən çox şəxs) həbs olun du. Hər bi tri-
bu na lın qə ra rı ilə Men de res və da ha iki na zir 
kor rup si ya it ti ha mı ilə edam edil di. 

1961-ci il də ye ni Kons ti tu si ya qə bul edil di, 
hər bi çev ri li şin rəh bər lə rin dən ol muş Qu ru 
Qo şun la rın ko man da nı Ca mal Gur sel Tür ki-
yə nin 4-cü Pre zi den ti se çil di. On dan son ra 
da ha bir ge ne ral, Baş Qə rar gah rəisi Cöv dət 
Su nay 5-ci Pre zi dent (1966-1973) ol du. Tür-
ki yə nin növ bə ti Pre zi den ti də keç miş hərb çi 
– is te fa da olan ad mi ral Fəx ri Ko ru türk (1973-
1980) ol du. 60-70-ci il lər Tür ki yə də da xi li si-
ya si çax naş ma lar, din çi, sol çu və mil lət çi qüv-
və lə rin toq quş ma la rı ilə keç di. 1974-cü il də 
Kipr türk lə ri nə qar şı qır ğın la ra son qoy maq 
ada ya qo şun ye ri dən Tür ki yə bey nəl xalq 
müs tə vi də cid di haq sız təz yiq lər lə üz ləş di.

1980-ci il də növ bə ti böh ran ya ran dı. Par-
la ment də ye ni pre zi den ti seç mək müm kün 
ol ma dı. Də rin lə şən si ya si və iq ti sa di böh-
ran, sağ-sol mü ba ri zə si nin kü çə lər də si lah-
lı toq quş ma lar la mü şa yiət olun ma sı öl kə ni 
növ bə ti hər bi çev ri li şin eşi yi nə gə tir di. 12 
sent yabr çev ri li şin dən son ra ha ki miy yət Baş 
Qə rar gah rəisi Kə nan Ev re nin rəh bər li yi al-
tın da Mil li Təh lü kə siz lik Şu ra sı na keç di. Öl-
kə iki il hər bi re jim tə rə fi n dən ida rə olun du, 
Tür ki yə nin Av ro pa Şu ra sın da üzv lü yü don-
du rul du. 1982-ci il də ge ne ra li tet ye ni Kons-
ti tu si ya nın qə bu lu na və döv lət ida rə çi li yi ni 
mül ki hö ku mə tə ver mə yə ra zı lıq ver di. Ge-
ne ral Ev ren Pre zi dent kür sü sü nə əy ləş di.

1983-cü il də ke çi ri lən par la ment seç ki lə rin-
də Tur qut Öza lın rəh bər lik et di yi Ana Və tən 
Par ti ya sı (ANAP) qa lib gəl di və o, Baş na-
zir ol du, 1989-cu il də isə Pre zi dent se çil di. 

1991-ci il par la ment seç ki lə rin də Sü ley man 
Də mi rə lin baş çı lıq et di yi Doğ ru Yol Par ti ya-
sı qə lə bə çal dı və o, öl kə nin ye ni Baş na zi ri, 
1993-cü il də Öza lın və fa tın dan son ra isə öl-
kə nin 9-cu Pre zi den ti ol du.

1995-ci il seç ki lə rin də di ni tə ma yül lü Ri-
fah Par ti ya sı qa lib gəl sə də, onun li de ri 
Nəc məd din Ər ba ka nın baş na zir li yi il ya rım 
çək di və 1997-ci ilin ya yın da o, ge ne ra li te tin 
təz yi qi ilə is te fa ver mə li ol du. Bu ara da Tür-
ki yə müx tə lif koali si ya hö ku mət lə ri ilə ida rə 
olu nur du. 1999-cu il seç ki lə rin dən son ra Bü-
lənd Ece vi tin baş çı lıq et di yi De mok ra tik Sol 
Par ti ya, Döv lət Bax ça lı nın rəh bər lik et di yi 
Mil liy yət çi Hə rə kat Par ti ya sı və ANAP nis-
bə tən uzun müd dət li koali si ya qur du. 2000-
ci il də koali si ya nın dəs tə yi ilə Kons ti tu si ya 
Məh kə mə si nin səd ri Əh məd Nec dət Se zər 
Tür ki yə nin 10-cu Pre zi den ti se çil di. 

2002-ci il də öl kə də də rin lə şən iq ti sa di 
böh ran fo nun da hö ku mət koali si ya sı da ğıl dı 
və Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın Əda lət və İn ki-
şaf Par ti ya sı (AK Par ti) inam lı qə lə bə ça la-
raq tək ba şı na iq ti da ra gəl di. 2007-ci ilin iyul 
seç ki lə rin də AKP ye ni dən tək ba şı na iq ti dar 
ol du. Hə min ilin av qus tun da par ti ya nın na-
mi zə di Ab dul lah Gül TBMM-də Tür ki yə nin 
11-ci Pre zi den ti se çil di. 

2014-cü ilin 10 av qus tun da Tür ki yə də ilk 
də fə Pre zi dent xalq tə rə fi n dən, ümu mi səs-
ver mə ilə se çil di. Baş na zir Rə cəb Tay yib 
Ər do ğan inam lı qə lə bə qa za na raq öl kə nin 
ye ni baş çı sı ol du. 2017-ci il də ke çi ri lən re-
fe ren dum la Tür ki yə nin döv lət ida rə çi li yi də 
qis mən də yiş di. Öl kə par la ment-pre zi dent 
ida rə çi li yin dən tək baş qan lıq sis te mi nə (Pre-
zi dent üsul-ida rə si nə) keç di, Baş na zir pos tu 
ləğv olun du. 2018-ci il də Pre zi dent se çi lən 
Ər do ğan həm döv lə tin, həm də hö ku mə tin 
baş çı sı ol du.

Bu müd dət də ger çək lə şən par la ment seç-
ki lə rin dən də AK Par ti qa lib çı xıb. Hər çənd 
ha kim par ti ya 2019-cu il bə lə diy yə seç ki lə-
rin də bir sı ra bö yük şə hər lər də yer li ha ki-
miy yə ti mü xa li fə tə ver mə li ol du. Tür ki yə də 
növ bə ti seç ki lər (Pre zi dent və par la ment) 
2023-cü il də, Cüm hu riy yə tin 100-cü ilin də 
ola caq...

Son 20 ili Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın rəh-
bər li yi al tın da ke çən Tür ki yə, axır dövr lər də 
so sial-iq ti sa di sı xın tı la rı ol sa da, ümu mi lik də 
bö yük ta ri xi yol qət edib. Bu il lər ge niş is la-
hat lar və in ki şafl  a ya na şı, si ya si böh ran lar la 
da mü şa yiət olu nub. 2016-cı il iyu lun 15-də 
döv lət çev ri li şi nə cəh din iq ti dar-xalq bir li yi 
ilə dəf edil mə si öl kə nin həm da xil dən güc-
lən mə si nə, həm də re gional və bey nəl xalq 
mə sə lə lər də da ha çox söz sa hi bi ol ma sı na 
zə min aç dı. Bu gü nün Tür ki yə si 20 il, hət-
ta 10 il əv və lin Tür ki yə sin dən da ha güc lü, o 
cüm lə dən sü rət lə in ki şaf edən mil li hər bi sə-
na ye si ilə da ha qüd rət li dir.

Güc lü Tür ki yə güc lü Azər bay can, güc lü 
Azər bay can güc lü Tür ki yə de mək dir. Bu nu 
iki qar daş öl kə nin li der lə ri hər za man xü-
su si vur ğu la yır lar. Bu nun ən ba riz ifa də si 
2020-ci ilin 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də 
Azər bay can-Tür ki yə bir li yi ol du. 2021-ci ilin 
15 iyu nun da im za la nan Şu şa Bə yan na mə si 
isə bu bir li yə ta rix də əbə di qa la caq mö hür 
vur du.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin həm ka rı Rə cəb 
Tay yib Ər do ğan la bu gün lər də (17 okt yabr) 
Cəb ra yıl da olar kən de di yi ki mi: “Bu şan lı 
ta rix bi zim müş tə rək ta ri xi miz dir. Tür ki yə-
Azər bay can bir li yi bir da ha zə fər çal dı. Bu 
gün biz bər pa edi lən Qa ra bağ da və Zən gə-
zur da ye nə də Tür ki yə-Azər bay can bir li yi ni 
gö rü rük... Hər yer də Azər bay can və Tür ki yə 
bay raq la rı bir yer də dal ğa la nır... Bu bir lik əc-
dad la rı mız dan qa lan mi ras dır, on la rın və siy-
yə ti dir və zə ma nə mi zin tə lə bi dir”.

Pre zi dent Ər do ğa nın azad yurd ye ri miz də 
can qar daş la rı na xi ta bı da bu ya zı ya son luq 
ol sun: “Rəb bi miz bir li yi mi zi, bə ra bər li yi mi-
zi əbə di et sin! Ya şa sın Azər bay can-Tür ki yə 
qar daş lı ğı!”

Vüqar Əliyev

Azər bay can da ilk də fə çox-
se ri ya lı ta ri xi bə dii te le vi zi ya 
fil mi çə ki lə cək. “Azər bay can 
Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş-

lə ri” QSC-dən ve ri lən mə lu ma ta 
gö rə, AzTV-də ya yım la na caq se rial 
iki möv süm dən iba rət ola caq. İlk 
möv süm “Ata bəy lər: Şəm səd din 
El də niz” ad la nır.

Mə lu mat da bil di ri lir ki, Mə də niy yət 
Na zir li yi nin tə rəf daş lı ğı ilə çə ki lə cək 
se rialın ilk möv sü mü nün 24 bö lüm dən 
iba rət ol ma sı nə zər də tu tu lub.

Film-la yi hə də Azər bay can Ata bəy lər 
döv lə ti nin qu ru cu su Şəm səd din El də-
niz, Mö mi nə xa tın, Mə həm məd Ca han 
Pəh lə van, Qı zıl Ars lan, Ni za mi Gən cə-
vi, Nəs rəd din Tu si, Me mar Əcə mi Nax-
çı va ni, Sul tan Sən cər, Və zir Kə maül-
mülk və baş qa şəx siy yət lə rin ob raz la rı 
təq dim olu na caq.

Se rial da ta ri xi mi zin ən şə rəfl  i dövr lə-
rin dən bi ri olan XII-XIII əsr lə rə mü ra ciət 
edil mək lə Azər bay can Ata bəy lə ri nin 
qur du ğu döv lə tin nə həng sər həd lə ri nə 
diq qət çə ki lə cək, hə min döv rün hər bi-
si ya si müs tə vi sin dən baş qa, həm də 
el mi və mə də ni sa hə lə ri ni təm sil edən 
dü ha la rı nın ob ra zı ya ra dı la caq.

Qon şu döv lət lər lə mü na si bət fak to ru, 
ta ri xi fakt la rın də qiq li yi və eti bar lı mən-
bə lə rin üzə çı xa rıl ma sı üçün AMEA-nın 

Ta rix İns ti tu tun da mü tə xəs-
sis lər dən iba rət iş çi qrup ya-
ra dı lıb.

Çox se ri ya lı te le vi zi ya fi l-
mi nin çə ki li şi Tür ki yə də və 
öl kə miz də fəaliy yət gös tə rən 
pe şə kar ki no iş çi lə rin dən for-
ma laş dı rı lan ye ni pro dakşn 
“Şah dağ fi lm”ə hə va lə olu-
nub. “Şah dağ fi lm”in ya ra dı cı 
he yə ti tre ninq lər üçün bir ne-
çə də fə qar daş öl kə də olub, 
“Boz dağ Film” və “Ak li Film” 
ki mi ta ri xi fi lm lər is teh sal 
edən məş hur pro dakşn lar da 
təc rü bə mü ba di lə si apa rıb-
lar. Tür ki yə dən olan mü tə xəs sis lə rin 
bu is ti qa mət də ge niş təc rü bə si nə zə rə 
alı na raq çox se ri ya lı fi l min çə ki liş lə rin də 
on lar la müş tə rək ça lış maq üçün il kin 
ra zı lı ğa gə li nib.

Bun dan baş qa, Or ta əsr lə rin dil üs-
lu bu, ədə bi mü hi ti, so sial-mə də ni hə-
ya tı ba rə də cid di araş dır ma lar apa rı lır. 
Sse na ri qru pu ta ri xi və ədə bi mən bə lə-
rə, folk lor qay naq la rı na  mü ra ciət edib. 
Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”si hə min 
dövr lə bağ lı ol du ğun dan sse na ri nin 
əsas mən bə lə rin dən dir. Ey ni za man da 
Məm məd Səid Or du ba di nin “Qı lınc və 

qə ləm” ro ma nı, İsa Mu ğan na nın “Gu-
rün’’ ro ma nı, Nə ri man Hə sən za də nin 
“Ata bəy lər” poema sı, Yu nus Oğu zun 
“Şəm səd din El də niz” ro ma nı hə min 
döv rü əha tə edir.

Sse na ri də haş ha şi lər və on la rın sui-
qəsd lə ri, xris tian mis sioner lə rin fi t nə-
lə ri, dö yüş səh nə lə ri, sa ray int ri qa la rı, 
müd hiş sev gi he ka yə lə ri, di ni-si ya si 
zid diy yət lər və di gər mə qam lar yer alıb.

Se ria lın çə ki liş lə ri nə ha zır lıq çər çi və-
sin də “Azər bay can Te le vi zi ya və Ra-
dio Ve ri liş lə ri” QSC-də gö rüş ke çi ri lib. 
Gö rüş də QSC-nin səd ri Röv şən Məm-
mə dov, se rialın la yi hə rəh bə ri Sər vər 

Bay ra mov, AMEA Ta rix İns-
ti tu tu nun baş di rek to ru Kə-
rim Şü kü rov, “Şah dağ fi lm”in 
həm tə sis çi lə ri Əli ba la Mə hər-
rəm za də və Azər bay can da 
Ame ri ka Ti ca rət Pa la ta sı nın 
vit se-pre zi den ti İl qar Meh di, 
sse na ri qru pu nun üzv lə ri Tu-
fan Bo ra, mil lət və ki li Hik mət 
Ba baoğ lu, ya zı çı Va ris Yol çu-
yev və di gər lə ri iş ti rak edib lər.

QSC-nin səd ri Röv şən 
Məm mə dov Azər bay ca nın ilk 
ta ri xi çox se ri ya lı bə dii te le vi-
zi ya fi l min də məhz Ata bəy lər 
döv rü nə mü ra ciət edil mə si-

nin tə sa dü fi  ol ma dı ğı nı vur ğu la yıb: “XII 
əsr də Şəm səd din El də ni zin baş çı lı ğı 
al tın da Azər bay can coğ ra fi  ya sın da əl-
də edi lən hər bi-si ya si uğur la rın ek ra na 
da şın ma sı, re gional kon tekst də ge niş 
ta ma şa çı audi to ri ya sı na çat dı rıl ma sı 
müasir Azər bay can döv lə ti nin Mü zəff  ər 
Ali Baş Ko man da nın rəh bər li yi ilə Və-
tən mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı qa li biy yət 
fo nun da da ha ak tual dır”.

Film-la yi hə nin sse na ri qru pun da yer 
alan mil lət və ki li Hik mət Ba baoğ lu da 
möv zu nun ak tual lı ğı na diq qət çə kib: 
“Azər bay can ta ri xi ni ki no es te ti ka sı və 

ek ran dra ma tur gi ya sı ilə or taq türk ta-
ma şa çı sı na təq dim et mək zə ru ri dir. Bu 
ba xım dan XII-XIII əsr lər də Azər bay can 
coğ ra fi  ya sın da öz ta ri xi ənə nə si ilə se-
çi lən Azər bay can Ata bəy lər döv lə ti nin 
ta ri xi bu sa hə də baş lan ğıc üçün uğur lu 
he sab olu na bi lər”.

La yi hə rəh bə ri Sər vər Bay ra mov bil-
di rib ki, növ bə ti möv süm də da ha 24 
bö lüm “Tu ran yo lu na do ğan gü nəş” adı 
al tın da təq dim olu na caq: “Azər bay can-
çı lıq ideolo gi ya sı, döv lət çi lik an la yı şı nın 
da ha da güc lən di ril mə si üçün müasir 
ça ğı rış la rın fi lm-la yi hə də yer al ma sı, 
müx tə lif slo qan lar və həş təq lər va si tə-
si lə şüural tı me saj la rın ötü rül mə si əsas 
hə dəfl  ər dən dir”.

“Şah dağ fi lm”in həm tə sis çi lə ri ha zır-
lıq pro se si haq qın da mə lu mat ve rib, bu 
sa hə də möv cud təc rü bə yə diq qət çə kib-
lər. Qeyd olu nub ki, hə min dövr də İs lam 
di ni nin do mi nant lı ğı və müasir Azər bay-
can döv lə ti nin dün yə vi mo de li, mul ti kul-
tu ral, to le rant ma hiy yə ti, ideolo ji si ya sə ti 
nə zə rə alı na raq uz laş dı rıl ma sı üçün ha-
zır lıq pro se sin də Azər bay can İla hiy yat 
İns ti tu tu ilə də əmək daş lıq edi lir.

Son ra sse na ri qru pu nun üzv lə ri Tu-
fan Bo ra və Va ris Yol çu yev gö rü lən iş lər 
ba rə də mə lu mat ve rib lər.

Atabəylər dövləti ilə bağlı tarixi serial çəkiləcək
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
136 il əv vəl...

28 okt yabr 1886-cı il də Nyu-
Yorkda “Azadlıq” heykəlinin rəs
mi açılışı olub. 46metr hündür
lüyündəvəümumiçəkisi225ton
olanmonumentFransa xalqının
Birləşmiş Ştatlara hədiyyəsi idi
və ölkə əhalisinin ianəsi hesa
bına (o vaxtın pulu ilə 250 min
dollar)başagəlmişdi.Fransızlar
bununla 1789cu il Fransa in
qilabına dəstəyinə görə ABŞa
təşəkkür etdilər. Memarı F.Bar
told olan qadın heykəliAmerika
azadlığınınsimvolusayılır.Onun
sağəlindəməşəl, sol əlində isə
ABŞın “Müstəqillikbəyannamə
si”yazılmışlövhəvar.

104 il əv vəl...
29 okt yabr 1918-ci il dəRusiyafəhləvəkəndligənclərinin1ci

qurultayı keçirilib.QurultaydaRusiyaKommunistGənclər İttifa
qı–komsomolyaradılıb.1924cü ildəLenininvəfatındansonra
ittifaqaonunadıverildi,1926cıildənittifaqSSRİmiqyaslıtəşkilat
oldu.ÜmumittifaqLeninKommunistGənclərİttifaqısovetcəmiy
yətininaparıcıqüvvələrindənidi.

30 okt yabr 1918-ci il dəIDünyamüharibəsindəməğlubduru
madüşənOsmanlıdövlətimüharibəninqalibisayılanAntantaöl
kələri(Britaniya,Fransa,ABŞ)iləMudrossülhsazişiimzalayaraq
qoşunlarınıAzərbaycandan və bütün Cənubi Qafqazdan çıxar
maqbarədəöhdəlikgötürüb.Bakınıtərkedəntürkqoşunlarının
yerinəşəhərəingilisqüvvələridaxilolmalıidi.

99 il əv vəl...
29 okt yabr 1923-cü il də Türkiyə Cümhuriyyətinin yarandığı

elanedilib.TürkiyəBöyükMillətMəclisindəkeçirilənmərasimdə
MustafaKamalAtatürkölkəninilkprezidentiseçilib.

79 il əv vəl...
28 okt yabr 1943-cü il dəSSRİAliSovetininRəyasətHeyətiBöyük

Vətənmüharibəsində“faşistlərəyardımetmişxalqlarbarəsində”qə
rarqəbuledib.QərardaŞimaliQafqaz,VolqaboyuvəKrımınəksər
xalqları“qarasiyahıya”salınıb.1944cüiliniyununadəkümumilikdə
400minçeçen,140minkalmık,200minKrımtatarı,100mininquş,
80minqaraçay,40minbalkarMərkəziAsiyavəSibirədeportasiya
edilib.Buxalqların reabilitasiyasıbarədəqərarStalininölümündən
(1953)sonraverildi.

70 il əv vəl...
30 okt yabr 1952-ci il dəBöyükBritaniya ilknüvəbombasınısı

naqdançıxarıb.ABŞvəSSRİdənsonraBritaniya“nüvəklubu”nun
üçüncüüzvüoldu.Buişdəamerikalımütəxəssislərbritaniyalıhəm
karlarınaköməkgöstərmişdilər.DahasonrabusırayaFransa(1960)
vəÇin(1964)qoşuldu.

30 il əv vəl...
29-31 okt yabr 

1992-ci il də An-
karada Türkiyə,
Azərbaycan, Qa
zaxıstan, Qırğızıs
tan, Türkmənistan,
Özbəkistan dövlət
başçılarınınilkzirvə
toplantısı keçirilib.
Türkiyə Prezidenti
Turqut Özalın tə
şəbbüsü ilə ger
çəkləşənsammitdətürkdilliölkələrinəməkdaşlıqplatformasıqurulub.
2009cu ildə(Naxçıvansammiti)TürkdilliÖlkələrinƏməkdaşlıqŞu
rasınınyaradılmasıbarədəqərarqəbuledilib.TürkŞurasıbirilsonra
İstanbulsammitindərəsməntəsisolunub.2021ciildəTürkDövlətləri
Təşkilatıadlandırılıb.

29 il əv vəl...
27-29 okt yabr 1993-cü il dəErmənistansilahlıqüvvələriningeniş

miqyaslıhücumunəticəsindəFüzulirayonununHoradizqəsəbəsivə
Arazboyukəndləri,CəbrayılrayonununArazboyukəndlərivəZəngi
lanrayonuişğalolunub.27oktyabrdaHoradiziələkeçirənermənilər
BakıMincivanavtomobilvədəmiryollarınıkəsiblər.HəmingünAzər
baycanPrezidentiHeydərƏliyevindəvətiiləBakıyasəfərəgələnİran
PrezidentiƏliƏkbərHaşimiRəfsəncanimühasirədənçıxabilməyən
əhalininArazçayındanİranakeçməsinərazılıqverib.ZəngilanAzər
baycanınErmənistantərəfindənişğaledilənaxırıncırayonuoldu.27il
sürənişğala2020ciilinVətənmüharibəsindəsonqoyuldu.

27 il əv vəl...
28 okt yabr 1995-ci il dəBakımetrosundadəhşətliqəzabaşve

rib.“Nərimanov”və“Ulduz”stansiyalarıarasındasərnişinqatarında
başvermişyanğınnəticəsində300dəkinsanhəlakolub.400dən
çoxinsanmüxtəlifdərəcəliyanıqxəsarətlərialıb.Bu,dünyatarixin
dəənböyükmetroqəzasıidi.Hadisədəterrorəməliaşkarlanmadı.
Tələfatınböyükolmasıqatarıntuneldəalışmasıvəxilasetməəmə
liyyatınınyetərsizliyiiləbağlıidi.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Dünyaşöhrətlimüğən
nivəbəstəkar,Azər
baycanınvəSSRİnin
XalqartistiMüslüm

Maqomayevin(19422008)
xatirəsiMoskvadadaanılıb.
Oktyabrın25də,Müslüm
Maqomayevinvəfatının
ildönümündəonunölməz
sənətininpərəstişkarlarıRu
siyapaytaxtındaucaldılmış
abidəsiönündətoplaşıblar.

Anım mərasimində Müslüm
Maqomayevin xanımı, SSRİ
XalqartistiTamaraSinyavskaya,
HeydərƏliyevFondununRusiya
nümayəndəliyinin əməkdaşla
rı,RusiyaAzərbaycanlıGənclər
Birliyinin fəalları iştirak ediblər.
Abidəninönünəgüldəstələriqo
yulub. Dahi müğənninin reper
tuarındanmahnılarsəslənib.
Xatırladaq ki, Müslüm Ma

qomayevin 80 illiyi münasibət
lə oktyabrın 25də Mədəniyyət
NazirliyivəHeydərƏliyevSara
yınıntəşkilatçılığıilə“ƏzizMüs
lüm”adlıyubileygecəsikeçirilib.

Müslüm Maqomayevin Mosk
vadakıheykəli2011ciildəucal
dılıb.Abidəninmüəllifəriheykəl
təraş, Rusiyanın Xalq rəssamı
AleksandrRukavişnikov vəRu
siyanın Əməkdar memarı İqor
Voskresenskidir.
Heykəl Voznesenski və Ye

liseyev döngələrinin kəsişdiyi
yerdəki bağda, böyük musiqi

çinin yaşadığı evin yaxınlığın
da qoyulub. Abidə meydança
sı royal formasında cilalanmış
qranitdən hazırlanıb. Royalın
önündə Maqomayevin ifa etdi
yiməşhurmahnılardanbiriolan
“Sən mənim melodiyamsan”
mahnısının sözləri və notla
rı həkkedilib.Müğənninin tunc
heykəli qranit pyedestalda qo

yulub.Hündürlüyü4,5metrolan
abidə sənətkarın yaxın dostu,
“Krokus” şirkətinin prezidenti,
həmvətənimizArazAğalarovun
təsis etdiyi Müslüm Maqoma
yevin MədəniMusiqi İrsi Fon
dunundəstəyi ilə hazırlanıb və
Moskvanın o vaxtkı  meri Yuri
Lujkovunmüvafiqsərəncamına
əsasənucaldılıb.

UNESCO Ukraynadakı dağıntıları 
peykdən izləyir 

UNESCORusiyanın
Ukraynadaapardığı
hərbiəməliyyatza
manımaddimədə
niyyətnümunələrinin
dağıdılmasınıizləmək
üçünpeyktəsvirlərin
dənistifadəedir.

Təşkilatdanbildirilib
ki, buməlumatlar ya
xıngünlərdə ictimaiy
yətüçünaçıqolacaq.

Məlumatdaqeydolunurki,RusiyanınUkraynadahərbiəməliy
yatabaşladığı24fevraldanbəri207mədəniyyətobyektizərərgö
rüb.Onlardan88ikilsə,15imuzey,76sıtarixiəhəmiyyətlibina,
18iheykəl,10ukitabxanadır.

İsrailli xoreoqraf YARAT-da 
ustad dərsləri keçəcək

Noyabrın7dəYARATMüasirİncəsənətMərkəzindədünyaca
məşhurxoreoqrafvəperformerŞaharBinyaminitərəfindənus
taddərslərikeçiriləcək.

YARATdanbildirilibki,noyabrın12dədavamedəcəkmüasirrəqs
üzrəustaddərslərini ŞaharBinyamini iləbərabəronunassistenti
CozefKudrakeçəcək.
1988ciildəİsrailinLodşəhərindədoğulanŞaharBinyamini2006

2013cüillərdə“BatshevaDanceCompany”kollektivinintərkibindəçı
xışlaredib.O,beynəlxalqsəviyyəliquruluşlarınyaradıcısıkimitanınıb.
“Qaqa”adlıunikalrəqssistemi,dilivəpedaqogikasınınyaradıcısı

vəmüəllimiOhadNaharininassistentikimiŞaharBinyaminibütün
dünyaüzrərəqskollektivləriiləişləyir.2013cüildəo,VeysmanElm
İnstitutununprofessoruAtanQrossiləbirgə,rəqqaslar,elmadamları
vəxoreoqrafardanibarət“TNUDA”elmitədqiqatqrupunutəsisedib.
ŞaharBinyaminiİsrailMədəniyyətNazirliyitərəfindən2021ciilinən
uğurluxoreoqrafımükafatınalayiqgörülüb.

Maqomayevin xatirəsi Moskvada da anılıb

AYSF Avropa Yaradıcı Biznes 
Şəbəkəsinə üzv qəbul edilib

AzərbaycanYaradıcıSənayelərFe
derasiyasının(AYSF)qabaqcıltəc
rübələrinöyrənilməsivəbeynəl
xalqəməkdaşlığıngücləndirilməsi

istiqamətindəfəaliyyətidavamedir.

Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdi
rilən,Höte İnstitutu tərəfindən icraolunan
#EU4Culture layihəsi çərçivəsində fərdi
mobillik proqramının ilkmərhələsinin qali
bikimiAYSFİdarəHeyətininsədrmüavini
TelmanMəlikzadəÇexiyanınKreativPraqa
(KreativníPraha) təşkilatınındəvəti ilə bir
həftəərzindəbuölkədətəcrübəvəöyrən
məsəfərindəolub.
Federasiyadanbildirilibki, səfərproqra

mıçərçivəsindəÇexiyanınMədəniyyətNa
zirliyində, UNESCOnun “Yaradıcı şəhərlər
şəbəkəsi”nə daxil olan Praqada  – “Praqa
ədəbiyyat şəhəri” layihə əlaqələndirmə ofi

sində, Praqa İnnovasiyalar Platformasında,
Çarls Universitetinin Kampus Hybernska
kreativhabında,Art&DigitalLabH40yaradı
cılıq inkubatormərkəzində,Ostravaşəhəri

ninkreativklasteriolanDolniVitkovicamə
kanındavədigəryerlərdəgörüşlərkeçirilib.
T.MəlikzadəBrno şəhərindəKreativ gün

lərfestivalınınaçılışınadaqatılaraq,Kumst
kreativ habın təşkilatçılığı ilə keçirilən şə
bəkələşmə görüşündə ölkəmizdə yaradıcı
sənayelərininkişafıistiqamətindəatılanad
dımlar, #EU4Culture layihəsinin bu istiqa
mətdəaçdığıimkanlar,yerlişəhərlərüçün
mədəniinkişafstrategiyalarınıninkişafıüz
rəmüsabiqəninqalibiolmuş“Lənkəranmə
dəniinkişafstrategiyası”layihəsihaqqında
çıxışedib.
AvropaYaradıcıBiznesŞəbəkəsinindi

rektoru Gerin Trautenberger ilə görüşdə
AYSFninAvropaYaradıcıBiznesŞəbəkə
sinə(ECBN)üzvlüyümüzakirəedilib.Nəti
cəolaraq,AzərbaycanYaradıcıSənayelər
FederasiyasıECBNyəüzvqəbulolunub.
AYSFölkəmizdəmədəniyyət, incəsənət

vəyaradıcılıqsahəsindəfəaliyyətgöstərən
menecerlərivəyaradıcıgəncləri#EU4Cul

tureproqramınınnövbətimərhələlərindəfəal
olmağa, öyrənmə və təcrübə qazanma im
kanlarındanyararlanmağadəvətedir.
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Ölkəmiz Asiya-Sakit Okean Turizm Assosiasiyasının sammitində təmsil olunur
AzərbaycanTurizmBürosu
AsiyaSakitOkeanTurizm
Assosiasiyasının(PATA)illik
sammitindəiştirakedir.

Dövlət Turizm Agentliyindən
(DTA)bildirilibki,BirləşmişƏrəb
Əmirliklərinin RasəlXaym şə
hərindəkeçirilənsammit “Dünya
və dayanıqlı turizm” mövzusu
na həsr olunub. Sammitin əsas
məqsədi turizm üzrə dünya li
derləriiləpandemiyadansonrakı
dövrdədayanıqlıturizmistiqamə
tində atılan real addımlara dair
öhdəliklərimüzakirəetməkdir.
Azərbaycan Turizm Bürosu

nun baş icraçı direktoru Florian
Zenqstşmid “Dayanıqlı səyahət

istiqamətində turizm strategiya
ları:turizməyenibaxış”adlıses
siyada panel spikeri qismində
iştirakedib.O,çıxışızamanıda
yanıqlıturizminformalaşdırılması
istiqamətindəson illərölkədə in
kişafetdirilənquşmüşahidəçiliyi,
haykinq, “Slou Fud”, mədəni irs
marşrutlarıvəs.kimiturizmməh
sullarıvəlayihələrhaqqındamə
lumatverib.O,həmçininturizmin
inkişafındaölkənin sahib olduğu
mədənivətarixiirsinqorunması
nınəhəmiyyətinivurğulayıb.
Sammit çərçivəsində keçirilən

sərgidəAzərbaycanınturizmpo
tensialını əks etdirən broşürlər,
millişirniyyatlarımızdannümunə
lərziyarətçilərətəqdimolunub.

TədbirAsiyaSakitOkean,Şi
maliAmerika,Avropa vəYaxın
Şərq regionlarının turizm lider

lərini bir arayagətirir.Azərbay
can2019cuildənPATAnınüz
vüdür.

Bursada II Dədə Qorqud Türk Dünyası 
Film Festivalı keçiriləcək

Gələn il festivalı Şuşa şəhəri qəbul edəcək
15noyabrtarixindəTürkiyə
ninBursaşəhərində2ciDə
dəQorqudTürkDünyasıFilm
Festivalıkeçiriləcək.İlkdəfə
ötənilİstanbuldagerçəkləşən
festivalabuildənetibarən
“TürkDünyasınınMədəniy
yətPaytaxtı”olanşəhərlərdə
keçirilməsiqəraraalınıb.
2023cüildəbustatuslaDə
dəQorqudTürkDünyasıFilm
FestivalınıŞuşaşəhəriqəbul
edəcək.

Festivalahazırlıqlabağlıməlu
mat verən Türkiyənin mədəniy
yət və turizm nazirinin müavini
Ahmet Misbah Demircan təd
birin türk respublikaları və top
lumlarından peşəkar kino və
mədəniyyət xadimlərini bir ara
yagətirəcəyinideyib.Bildiribki,
festivalBursaBöyükşəhərBələ
diyyəsidədaxilolmaqla,birsıra
təşkilatların dəstəyi ilə Türkiyə
nin Mədəniyyət və Turizm Na
zirliyinin himayəsi altında təşkil
ediləcək.

“Festivalçərçivəsindəortaqfilm
istehsalı üçün zəmin yaratmağı,
müsabiqə çərçivəsində yeni film
lərinmükafatlandırılmasınıvətürk
respublikalarınınnazirlərinibirara
ya gətirməyi qarşımıza məqsəd
qoymuşuq.Buil“TürkDünyasının
MədəniyyətPaytaxtı”Bursadatəş
kiletdiyimizfestivalıgələnilAzər
baycanın Şuşa şəhərində keçirə
cəyik”,deyənazirmüavinideyib.
Qeyd edək ki, festivala Tür

kiyə, Azərbaycan, Özbəkis
tan, Qırğızıstan, Qazaxıstan və

Türkmənistanın kino mütəxəs
sisləri qatılacaq. Tədbirdə Türk
dünyasınınmüxtəlifyerlərindən,
o cümlədən Rusiya Federasi
yasının respublikalarından, Bal
kanlardaniştirakçılardaolacaq.
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