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Sent yab rın 29-da M.Ma-
qo ma yev adı na Azər-
bay can Döv lət Fi lar mo-
ni ya sın da poezi ya mı zın 

gör kəm li nü ma yən də si, Xalq 
şairi Qa bil İmam ver di ye vin 
(Qa bil) ana dan ol ma sı nın 90 
il li yi nə həsr olun muş yu bi ley 
təd bi ri ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, res-
pub li ka nın ta nın mış elm, 
mə də niy yət və in cə sə nət xa-
dim lə ri nin iş ti rak et di yi ge cə, 
Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li-
yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə real la şıb.

Əv vəl cə təd bir iş ti rak çı la rı 
unu dul maz şairin şeir ki tab la rı-
nın nü ma yiş olun du ğu sər gi ilə 
ta nış olub lar. Da ha son ra şairin 
keç di yi ömür yo lu nu əks et di-
rən fo tos layd təq dim edi lib.

Təd bir də mə də niy yət və tu-
rizm na zi ri nin bi rin ci müavi ni 
Va qif Əli yev çı xış edə rək, Qa-
bi lin hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan 
söz açıb.

Qeyd olu nub ki, Qa bi lin li-
rik, epik şeir lə ri və poema la rı 
ge niş oxu cu ma ra ğı na sə bəb 
olub. Şairin şeir lə ri hə mi şə ak-
tual dır, bu sə bəb dən də oxu-
nur, əz bər lə nir, ən mö tə bər 
təd bir lər də qi raət us ta la rı tə rə-
fi n dən şövq lə səs lən di ri lir.

Na zir müavi ni vur ğu la yıb ki, 
Qa bi lin ya ra dı cı lıq yo lu hə mi şə 
şəx siy yə ti ilə hə ma həng olub. 

Hə yat da meh ri ban, sə mi mi 
və duz lu za ra fat la rı ilə ya na şı, 
onun haq qın da ya ra dı lan ma-
raq lı lə ti fə lər də xal qa çox dan 
bəl li dir. Bu, əl bətt  ə, şair üçün 
ən bö yük səadət dir. Bil di ri lib 
ki, daim poetik duy ğu lar la qəl-
bin də Və tə ni nə, mil lə ti nə tü kən-
məz mə həb bə ti olan Qa bil bö-
yük ic ti mai hiss lər, duy ğu lar la, 
gər gin zəh mə ti və ya ra dı cı lıq 

ax ta rış la rı, can lı hə yat mü şa hi-
də lə ri ilə vic dan la xal qı na xid-
mət edib.

Na zir müavi ni onu da bil-
di rib ki, Xalq şairi nin 90 il li yi 
mü na si bə ti lə onun bü tün ədə-
bi ir si nin yer al dı ğı ki tab nəş-
rə ha zır la nır. Bu is ti qa mət də 
bü tün iş lər Mə də niy yət və Tu-
rizm Na zir li yi tə rə fi n dən hə ya-
ta ke çi ri lə cək.

Qeyd edi lib ki, Ba kı da ana-
dan olan şair müx tə lif vaxt lar da 
“Azər bay can” jur na lı re dak si-
ya sın da şeir üz rə ədə bi iş çi, baş 
re dak to run müavi ni və zi fə lə-
rin də ça lı şıb. Şair yaz dı ğı “Səhv 
dü şən də ye ri miz”, “Ba kı lı”, “Çö-
rək”, “Tə miz lik”, “Gül lə ba ran 
ey lə di lər”, “Nə si mi ba za rın da”, 
“Dağ lar”, “Azər bay can tor pa ğı”, 
“Göy göl”, “Mü ba rək dir Qız qa-
la sı”, “Mə həb bət de yil”, “Kü lək li 
ha va lar da”, “Ya ğış lı ha va lar da”, 
“Tür kün qəb ri”, “Ümid sə nə dir 
an caq”, “Ge dən ye rim olay dı”, 
“Əs lin də”, “Sə nə qur ban” ki mi 
qey ri-adi şeir lə ri və “Nə si mi” 
ki mi fəl sə fi -psi xo lo ji, epik-dra-
ma tik, fun da men tal poema sı ilə 
əbə diy yət qa za nıb. O, 2007-ci il 
ap re lin 4-də və fat edib və Fəx ri 
Xi ya ban da dəfn olu nub.

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi-
nin səd ri, Xalq ya zı çı sı Anar, 
Qa bi lin Azər bay can poezi ya 
ta ri xin də ki xid mət lə rin dən 
da nı şıb. De yib ki, o, azad söz 
sa hi bi ol maq la ya na şı, hər za-
man xal qı nı, mil lə ti ni se vib və 

dər di nə şə rik çı xıb. Şairin hə qi-
qə tə, düz gün lü yə, ob yek tiv li yə 
üs tün lük ver di yi ni de yən na tiq 
onun əsl və tən daş möv qe li in-
san ol maq la ya na şı, təəs süb keş 
ol du ğu nu da qeyd edib.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, uzun il lər 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yin-
də Ağ saq qal lar Şu ra sı nın səd ri 
ki mi fəaliy yət gös tə rən Qa bi lin 
ədə bi və ic ti mai fəaliy yə ti döv-
lət tə rə fi n dən hər za man yük sək 
qiy mət lən di ri lib. Gör kəm li şair 
bir sı ra or den və me dal la ra, o 
cüm lə dən Azər bay can Res pub-
li ka sı nın ali döv lət təl tifl  ə ri nə 
- “Şöh rət” və “İs tiq lal” or den lə-
ri nə la yiq gö rü lüb.

Ge cə də çı xış edən şairin qə-
ləm dost la rı onun hə yat və 
ya ra dı cı lı ğın dan, Azər bay can 
poezi ya sı na bəxş et di yi də yər li 
töh fə lər dən da nı şa raq xa ti rə lə-
ri ni bö lü şüb lər.

Təd bir kon sert proq ra mı 
ilə da vam edib. Kon sert də 
şairin şeir lə ri nə bəs tə lən miş 
mah nı lar ifa olu nub, şeir lə ri 
səs lən di ri lib.

Qeyd edi lib ki, Ba kı da ana- dər di nə şə rik çı xıb. Şairin hə qi-

Xalq şairi Qabilin 90 illiyinə
həsr olunmuş xatirə gecəsi keçirilib

Gənc Tamaşaçılar Teatrında 
“Eşidilməyən etiraf”

Azər bay can Döv lət Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rın da Mə-
də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yi nin dəs tə yi ilə “Söz” 

ad lı ədə bi la yi hə çər çi və sin də növ-
bə ti təd bir ke çi ri lib.

Na zir lik dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, 
təd bir də gənc dra ma turq, sse na rist 

Or xan Mux tar lı nın “Eşi dil mə yən eti raf” ta ma şa sı nü ma yiş et di-
ri lib. Ta ma şa mü ha ri bə möv zu su na həsr olu nub.

La yi hə nin məq sə di Azər bay can ya zı çı və şair lə ri nin öl kə da xi lin də 
və bey nəl xalq ədə bi mü hit də ta nı dıl ma sı, cə miy yət də ədə biy ya ta, 
ədə bi ənə nə lə rə, poezi ya ax şam la rı na ma ra ğın ar tı rıl ma sı, həm çi nin 
ədə bi in ki şa fın sti mul laş dı rıl ma sı dır. La yi hə öl kə mi zin mə də niy yə-
ti nin təb li ği, klas sik və müasir ədə biy ya tın dün ya da ta nı dıl ma sı və 
is te dad lı ya zar la rın aş kar olun ma sı ba xı mın dan əhə miy yət li dir.

“Yuğ” Dövlət Teatrında
“Məhşər günü” nümayiş olunub

Azər bay can Döv lət “Yuğ” 
Teat rı ya zı çı-dra ma-
turq Ge la Dum bad ze nin 
“Məh şər gü nü” əsə ri əsa-

sın da səh nə ləş di ri lən ey niad lı ta ma-
şa nı təq dim edib.

Teatr dan Azər TAc-a bil di ri lib ki, 
nü ma yiş olu nan birhis sə li səh nə əsə ri 

teat rın baş re jis so ru Güm rah Ömə rin qu ru lu şun da təq dim olu nub.
Əsas rol la rı Əmək dar ar tist Vi da di Hə sə nov, akt yor lar Amid 

Qa sı mov və Kö nül Cə fər za də ifa edib lər. Əsə ri di li mi zə Nə ri man 
Əli yev tər cü mə edib. Mu si qi tər ti bat çı sı Amid Qa sı mov, qu ru luş-
çu rəs sa mı Umay Hə sə no va, xo reoq ra fı isə Mi ka yıl Mi ka yı lov dur.

Səh nə əsə ri uğur lu kar ye ra qur muş, bu yol da bir sı ra mə nə vi 
də yər lə ri ni itir miş və ölü mə məh kum edil miş, is te dad lı, təc rü-
bə li döv lət mü şa vi rin dən bəhs edir. O, hər şey dən be zir, gə rək-
siz bi ri ol du ğu nu an la yır və özü nü öl dür mək qə ra rı na gə lir. Bir 
söz lə, için də kök sal mış la qeyd li yi, tə kəb bü rü, xud bin li yi təd ri-
cən məhv edib əvə zin də sev gi, sa vab ki mi mə nə vi key fi y yət lə ri 
dir çəlt mə yi ba ca rır. Nə ha yət, an la yır ki, bu mə nə vi key fi y yət lər 
in san hə ya tın da əvə zi ol ma yan də yər lər və hə qi qət lər dir.

Yunus Əmrə 
İnstitutu esse 

müsabiqəsi 
elan edib

Ba  kı  da  kı Yu  nus Əm  rə 
İns  ti  tu  tu “Tan  pı  na  rı 
kəşf edi  rəm” ad  lı es  se 
mü  sa  bi  qə  si elan edib.

İns  ti  tut  dan Azər  TAc-a bil  di -
ri  lib ki, mü  sa  bi  qə Tür  ki  yə  nin 
məş  hur ya  zı  çı  sı Əh  məd Ham -
di Tan  pı  nar ya  ra  dı  cı  lı  ğı  nı 
Azər  bay  can oxu  cu  su  na da  ha 
ya  xın  dan ta  nıt  maq məq  sə  di 
ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Mü  sa  bi -
qə  yə Tan  pı  na  rın ya  ra  dı  cı  lı  ğı 
haq  da es  se  lər qə  bul olu  na  caq. 
Ya  rış  ma  da iş  ti  rak üçün yaş 
məh  du  diy  yə  ti yox  dur.

Mü  sa  bi  qə  yə es  se qə  bu  lu 
no  yab  rın 15-dək da  vam edə -
cək. Təq  dim olu  nan es  se  lər 
Tür  ki  yə və Azər  bay  ca  nın ta -
nın  mış ya  zı  çı  la  rı tə  rə  fi n  dən 
də  yər  lən  di  ri  lə  cək.

Ya  rış  ma  ya Tan  pı  na  rın ya -
ra  dı  cı  lı  ğı haq  da 7 min işa -
rə  dən baş  la  yıb, 10 min  dən 
ar  tıq ol  ma  yan, “Ti  mes New 
Ro  man” şrif  ti ilə ya  zıl  mış es -
se  lər qə  bul olu  na  caq. Ya  zı  lar
  tanpi  nar  ba  ku@gmail.com
elekt ron ün va nı na gön də ril-
 mə li dir.

Ya  rış  ma  nın nə  ti  cə  lə  ri de -
kab  rın 15-də Ba  kı Döv  lət Uni -
ver  si  te  tin  də ke  çi  ri  lə  cək konf -
rans  da elan olu  na  caq. İns  ti  tut 
es  se  lə  ri qa  lib elan olu  na  caq 5 
müəl  lif üçün mü  ka  fat ola  raq 
Tür  ki  yə  nin 5 şə  hə  ri  nə 5 gün -
lük sə  ya  hət pa  ke  ti tə  sis edib.

“Türkün inancı, tarixin qazancı” 

Azər bay can Xal ça Mu ze yin-
də “Tür kün inan cı, ta ri-
xin qa zan cı” ad lı xal ça nın 
kə sim mə ra si mi ke çi ri lib. 

Mu zey dən AzərTAc-a bil di ri lib ki, 
“I Bey nəl xalq Türk dün ya sı nın or taq 
di li − na xış lar” ad lı sim po ziumun 
sim vo lu olan xal ça, xal ça çı-rəs sam 
Tar yel Bə şi ro vun es ki zi əsa sın da, mu ze yin to xu cu la rı tə rə fi n-
dən to xu nub.

Mə ra sim də Azər bay can Xal ça Mu ze yi nin di rek to ru Şi rin Mə li-
ko va, Ba kı da kı Yu nus Əm rə İns ti tu tu nun di rek to ru İb ra him Yıl-
dı rım, mu ze yin xal ça çı-rəs sa mı Tar yel Bə şi rov, Tür ki yə Bö yük 
Mil lət Məc li si nin üz vü Ha luk İpek, Türk PA-nın baş ka ti bi Jan dos 
Asa nov çı xış edib lər.

Qeyd edək ki, “I Bey nəl xalq Türk dün ya sı nın or taq di li − na-
xış lar” ad lı sim po zium iyu nun 2-3-də Azər bay can Xal ça Mu ze-
yin də ke çi ri lib.

Bakıda “Tolerant Azərbaycan 
gənci” adlı sərgi açılacaq

Mu zey Mər kə zin də “To-
le rant Azər bay can 
gən ci” ad lı sər gi açı la-
caq. Azər TAc xə bər ve-

rir ki, sər gi Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi, Di ni Qu rum lar la İş üz rə 
Döv lət Ko mi tə si və Mu zey Mər kə-
zi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə baş tu-
ta caq. Sər gi də uşaq və gənc fır ça us ta la rı nın əl iş lə ri nü ma-
yiş olu na caq.

V Ba kı Bey nəl xalq Hu ma ni tar Fo ru mu çər çi və sin də ger çək lə-
şə cək sər gi də uşaq la rın 33, gənc lə rin isə 40-dək müx tə lif janr lar-
da iş lə dik lə ri əsər lər sər gi lə nə cək.

Okt yab rın 2-dək da vam edə cək sər gi nin eks po zi si ya sın-
da to le rant lıq möv zu su ilə əla qə dar hey kəl lər də nü ma yış 
olu na caq.

Qeyd edək ki, sər gi nin məq sə di öl kə miz də möv cud olan mil-
li, et nik, ir qi, di ni to le rant lı ğın ge niş ic ti maiy yə tə çat dı rıl ma sı na 
ya ra dı cı gənc lə rin cəlb olun ma sı, Azər bay ca nın to le rant lıq mo-
de li nin dün ya nın in ki şaf et miş öl kə lə ri nə nü mu nə ki mi təq dim 
et mək dən iba rət dir.


