
Sankt-Pe ter burq da yer lə-
şən Ru si ya Et noq ra fi ya 
Mu ze yin də Azər bay can 
de ko ra tiv-tət bi qi sə nət 

nü mu nə lə rin dən iba rət sər gi 
təş kil olu na caq.

Fev ra lın 19-dan ma yın 5-dək 
da vam edə cək “Ta le yin sap la-
rını xal ça ya to xu yar kən... Azər-
bay ca nın de ko ra tiv-tət bi qi sə nət 
nü mu nə lə ri Ru si ya Et noq ra fi  ya 
Mu ze yin də” ad lı sər gi Azər bay-
can Mil li Xal ça Mu ze yi ilə bir gə 
ha zır la nır.

Eks po zi si ya ya Ru si ya mu-
ze yin də sax la nı lan xal ça lar və 
tət bi qi sə nət nü mu nə lə ri da xil 
edi lə cək. Sər gi nin açı lış mə ra si-
min də iki mu ze yin əmək daş lı ğı-
nın nə ti cə si ola raq ha zır lan mış 
“Ta le yin sap la rını xal ça ya to xu-
yar kən” ad lı ka ta lo qun təq di ma-
tı da ke çi ri lə cək.

Sər gi nin zi ya rət çi lə ri Azər bay-
can sə nət kar la rı nın əl işi olan 
40-dan çox na dir xal ça və xal ça 
mə mu la tı, tət bi qi sə nət nü mu-
nə lə ri ilə ta nış ola caq lar. Eks-
po zi si ya ya da xil edi lən xal ça la-
rın ək sə riy yə ti XIX əs rin son la rı 
- XX əs rin əv vəl lə rin də to xu nub. 
Ən qə dim xal ça isə XVIII əs rə 
aid “Su ra xa nı” xal ça sı dır.

Xa tır la daq ki, “Azər bay can 
Res pub li ka sın da xal ça sə nə ti-
nin qo run ma sı na və in ki şaf et di-
ril mə si nə dair 2018-2022-ci il lər 
üçün Döv lət Proq ra mı”nın  ic ra sı 
ilə bağ lı nə zər də tu tu lan sö zü ge-
dən la yi hə ötən il real laş ma lı idi. 
Sər gi 2020-ci ilin no yabr ayın da 
IX Sankt-Pe ter burq Bey nəl xalq 
Mə də niy yət Fo ru mu çər çi və sin-
də açıl ma lı idi. Azər bay ca nın 
“Fəx ri qo naq öl kə” sta tu sun da 
də vət al dı ğı fo rum pan de mi ya 
sə bə bin dən tə xi rə sa lın dı. 

Sankt-Pe ter burq şə hə rin də-
ki Ru si ya Et noq ra fi  ya Mu ze yi 
1902-ci il də ya ra dı lıb. Mu ze yin 
kol lek si ya sın da Azər bay ca na aid 
çox say lı et noq ra fi k ma te rial qo-

ru nub sax la nı lır. Bir gə la yi hə çər-
çi və sin də bu mu zey də qo ru nan 
Azər bay can de ko ra tiv-tət bi qi sə-
nət nü mu nə lə ri nin el mi araş dı rıl-
ma sı da nə zər də tu tu lub. 

Taleyin saplarını xalçaya toxuyarkən...
Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrimiz Rusiya Etnoqrafiya Muzeyində sərgilənəcək
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“Qırmızı” filmi 
Kazanda
nümayiş
olunacaq

səh. 8

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

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında 
Britaniya şirkətləri də çalışacaq

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev fev ra lın 
9-da Bö yük Bri ta ni ya nın Av ro pa qon şu lu ğu və Ame ri ka mə sə-
lə lə ri üz rə döv lət na zi ri xa nım Ven di Mor ton ilə gö rü şüb.

Döv lət baş çı sı qeyd edib ki, Bri ta ni ya şir kət lə ri ilə öl kə mi zin 
iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin də ye ni dən qur ma iş lə ri nə dair 
mü za ki rə lər apa rı lır və bu is ti qa mət də əmək daş lıq üçün bö yük 
po ten sial var. Bu ra ya iş ğal dan azad edil miş əra zi lər də bər pa olu-
nan ener ji sa hə si də aid dir.

səh. 2

Gənclər üçün Prezident mükafatının 
laureatları

Xə bər ver di yi miz ki mi, Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
fev ra lın 2-də im za la dı ğı sə rən ca ma əsa sən, elm, təh sil, mə-
də niy yət, gənc lər si ya sə ti və gənc lər lə iş, ic ti mai və so sial yö-
nüm lü fəaliy yət, in no va si ya və sa hib kar lıq sa hə lə rin də xü su si 
fərq lə nən 10 nə fər gənc 2021-ci il Gənc lər üçün Pre zi dent 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 

Gənc lər üçün Pre zi dent mü ka fa tı döv lət baş çı sı nın 2013-cü il 
2 iyul ta rix li fər ma nı ilə tə sis edi lib. Fər ma na əsa sən, Azər bay-
can gənc lə ri nin elm, mə də niy yət, o cüm lə dən ədə biy yat, in cə-
sə nət, elə cə də təh sil, ic ti mai fəaliy yət və di gər sa hə lər də nailiy-
yət lə ri ni təş viq et mək məq sə di lə tə sis edi lən Pre zi dent mü ka fa tı 
il də bir də fə ve ri lir və məb lə ği 10 min ma nat dır.

Ötən il lər də ol du ğu ki mi, bu il də yük sək mü ka fa ta la yiq gö rül-
müş gənc lə ri mi zi oxu cu la ra ta nıt maq is tər dik.

davamı səh. 5-də

Zəfər muzeyi konsepsiyasının
ilkin layihəsi müzakirə olunub

Mə də niy yət Na zir li yi nin tə şəb bü sü ilə Və tən mü ha ri bə si me-
mo rial komp lek si və Zə fər mu ze yi nin ya ra dıl ma sı ilə əla qə dar 
mü va fiq döv lət qu rum la rı nın sə la hiy yət li nü ma yən də lə rin dən 
iba rət İş çi qru pun on layn ic la sı ke çi ri lib.

Təd bir də qeyd edilib ki, Və tən mü ha ri bə si me mo rial komp lek si 
və Zə fər mu ze yi nin fon du nun ya ra dıl ma sı üçün la zı mi ma te rial-
la rın top la nıl ma sı na baş lanı lıb. Və tən daş lar la ya na şı, döv lət qu-
rum la rı tə rə fi n dən də mü va fi q ma te rial lar təh vil ve ri lib.

səh. 4

Dahi bəstəkar Qara Qarayev
doğum günündə yad edildi

Azər bay ca nın dün ya şöh rət li bəs tə ka rı, gör kəm li pe da qoq, 
SS Rİ Xalq ar tis ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, döv lət mü ka-
fat la rı laureatı, aka de mik Qa ra Qa ra yev (1918-1982) fev ra lın 
5-də, ana dan ol ma sı nın 103-cü il dö nü mün də bir sı ra təd bir-
lər lə yad edil di.

Mə də niy yət Na zir li yi nin rəh bər li yi, ta nın mış mə də niy yət və in-
cə sə nət xa dim lə ri I Fəx ri xi ya ban da da hi mu si qi çi nin mə za rı nı 
zi ya rət et di lər.   

səh. 3

Gəncəli dahinin Çində
büstünü hazırlayan heykəltəraş

Çin li hey kəl tə raş-rəs sam Yüen Si kun Azər bay ca nın da hi şair 
və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin Pe ki nin Çaoyan  par kın da 
qo yul muş büs tü nün müəl li fi dir.

Cin tay İn cə sə nət Mər kə zi nin di rek to ru, Çin Kreativ Sə na ye 
Al yan sı nın pre zi den ti, pro fes sor Yüen Si kun müx tə lif xalq la rın 
da hi lə ri nin büst lə ri ni ha zır la ma sı ilə məş hur dur. Kon fut si, Ma hat-
ma Qan di, Aris to tel ki mi on lar la şəx siy yə tin abi də si nin ol du ğu 
Çaoyan par kı nın əra zi sin də 2012-ci il də da hi Ni za mi Gən cə vi nin 
tunc dan tö kül müş büs tü qo yu lub.

səh. 8

Ələsgər kimi sevilən Əsgər 

Sə nət alə min də tə sa dü fi hal-
lar da akt yo ru ro lun adı ilə 
ad lan dı rır, per so na jın xa rak-
te ri nə gö rə ta nı yıb se vir lər.

Azər bay can ki no sə nə tin də əsa-
sən ki çikp lan lı və epi zo dik rol lar 
ifa çı sı ki mi ta nı nan Əmək dar ar tist 
Əs gər Məm mə doğ lu da əv vəl cə 
“Rə qib lər” (“Öm rün sə hi fə lə ri” ki-
noal ma na xı) fi l min də (1974) fut bol 
azar ke şi Ələs gər, son ra isə “Bə yin 
oğur lan ma sı” fi l min də (1985) pi ro-
tex nik Ələs gər adı ilə məş hur laş dı, 
se vil di. 

Ma raq lı dır ki, Əs gər Məm mədoğ-
lu ki no da, teatr da və te le vi zi ya 
ta ma şa la rın da ki fa yət qə dər xa-
rak te rik per so naj lar təq dim et miş, 
pe şə kar lı ğı nı də fə lər lə təs diq lə miş-
di. On da ni yə məhz bu iki rol (və 
Ələs gər adı) ona məş hur luq gə-
tir di? De mə li, uğur da la zı mi mə-
qam da yox, öz za ma nın da gə lir. 

Ki no ob ra zı nın adı nı uğur im za sı 
ki mi da şı yan akt yor üçün sə ən bö-
yük mü ka fat elə ta ma şa çı la rın sev-
gi ilə ad lan dır dı ğı, onun sa məm nu-
niy yət lə qə bul et di yi ro lun adı dır. 
Tə ki uğu run se vin ci ni do yun ca ya-
şa maq üçün akt yor ro la, rol da ün-
va nı na za ma nın da sa hib lən sin.

davamı səh. 6-da

Bir qış günündə Arazboyu uzanan
Cəbrayıl torpağında...

Xə bər ve ril di yi ki mi, 
öl kə miz də akk re di tə 
olun muş dip lo ma tik 
kor pu sun nü ma-

yən də lə ri fev ra lın 6-da 
iş ğal dan azad olun muş 
Cəb ra yıl və Zən gi lan ra-
yon la rın da olub lar.

Azər bay can Res pub li ka Pre-
zi den ti nin tə li ma tı na uy ğun 
ola raq  təş kil edi lən sə fə rin 
məq sə di xa ri ci dip lo mat la rı Er-
mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin 
30 il sü rən iş ğa lı za ma nı bu tor-

paq lar da tö rət di yi vəh şi li yin və 
mü ha ri bə ci na yət lə ri nin iz lə ri 
ilə ta nış et mək idi.

Dip  lo  ma  tik kor  pu  sun nü  ma -
yən  də  lə  ri  ni Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin kö  mək  çi  si 
– Pre  zi  dent Ad  mi  nist  ra  si  ya  sı  nın 
Xa  ri  ci si  ya  sət mə  sə  lə  lə  ri şö  bə -
si  nin mü  di  ri Hik  mət Ha  cı  yev, Bi -
rin  ci vit  se-pre  zi  den  tin kö  mək  çi  si 
El  çin Əmir  bə  yov və di  gər rəs  mi 
şəxs  lər mü  şa  yiət edib  lər.

Sə fər də me dia təm sil çi lə ri də 
iş ti rak edib.

davamı səh. 4-də

“Xəmsə”nin ən qədim əlyazması
1318-ci ilə aiddir

2021-ci il də da hi şair və mü tə fək kir Ni za mi Gən cə vi nin 
ana dan ol ma sı nın 880 il li yi ta mam olur. Qüd rət li söz və 
fi kir us ta dı nın zən gin ya ra dı cı lı ğı nın bə şər mə də niy yə ti-
nin nailiy yə ti ki mi müs təs na əhə miy yə ti nə zə rə alı na raq, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən ca mı ilə 2021-ci il öl kə miz-
də “Ni za mi Gən cə vi İli” elan edi lib. “Ni za mi ili”ndə da hi 
şairin ir si nə bir da ha nə zər sa lı na caq, onun müd rik lik 
səl tə nə ti öl kə miz də və xa ric də təb liğ olu na caq. 

Ni za mi “Xəm sə”si heç vaxt işı ğı azal ma yan, in san lıq var 
ol duq ca gə rək du yu lan qiy mət li mi ras dır. Dün ya nın bir çox 
ta nın mış alim lə ri mü tə fək kir şairin əsər lə rin də ki zi ya nı du-
ya raq on la rı təd qiq və təb liğ edib. Bu pro ses da vam edir. 
Bö yük mü tə fək ki rin əsər lə ri nin dün ya nın müx tə lif məş-
hur ki tab xa na və mu zey lə rin də sax la nı lan əl yaz ma la rı nın 
araş dı rıl ma sın da AMEA-nın Mə həm məd Fü zu li adı na Əl-
yaz ma lar İns ti tu tu da mü hüm rol oy na yır. İns ti tu tun el mi 
iş lər üz rə di rek tor müavi ni, fi  lo lo gi ya üz rə elm lər dok to ru 
Pa şa Kə ri mov la söh bə ti miz də bu elm oca ğın da qo ru nan 
Ni za mi əsər lə ri nin əl yaz ma la rı ba rə də da nış dıq.

davamı səh. 5-də

“Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvai:
ənənə və novatorluq”

AMEA-nın Ni za mi Gən cə vi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu Öz bə kis ta-
nın Azər bay can da kı Sə fir li yi ilə bir lik də “Ni za mi Gən cə vi və Əli şir 
Nə vai: ənə nə və no va tor luq” möv zu sun da bey nəl xalq on layn 
konf rans ke çi rib.

İns ti tut dan bil di ri lib ki, da hi 
Azər bay can şairi və mü tə fək-
ki ri Ni za mi Gən cə vi nin ana dan 
ol ma sı nın 880 və da hi öz bək 
şairi Əli şir Nə vainin 580 il li yi nə 
həsr edi lən konf ran sın iş ti rak-
çı la rı əv vəl cə hər iki mü tə fək ki-
rin Ba kı da kı hey kəl lə ri ni zi ya rət 
edib lər.

On layn konf ran sı gi riş sö zü 
ilə Ədə biy yat İns ti tu tu nun di rek-
to ru, aka de mik İsa Hə bib bəy li 

aça raq Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı ilə 2021-ci ilin öl kə-
miz də “Ni za mi Gən cə vi İli” elan 
edil di yi ni xa tır la dıb. Həm çi nin 
Öz bə kis tan Res pub li ka sı Pre zi-
den ti nin Əli şir Nə vainin ana dan 
ol ma sı nın 580 il li yi nin ke çi ril mə-
si nə dair fər man im za la dı ğı diq-
qə tə çat dı rı lıb.

İ.Hə bib bəy li hər iki şairin ya-
ra dı cı lı ğı haq qın da da nı şa-
raq bil di rib ki, Ni za mi Gən cə vi 

dün ya da ilk “Xəm sə” ya rat mış 
qüd rət li sə nət kar dır və onun 
“Xəm sə”si nin Şərq dün ya sı na 
bö yük tə si ri olub. Ni za mi or taq 
mə də niy yə ti mi zin zir və lə rin də 
da ya nır və onun gör kəm li ar-
dı cıl la rın dan bi ri də Əli şir Nə-

vaidir. Əli şir Nə vai türk di lin də 
“Xəm sə” ya rat maq la bü tün türk 
dün ya sı na bö yük xid mət gös tə-
rib, türk di li nin “Xəm sə” ya rat-
maq qüd rə ti nə ma lik ol du ğu nu 
sü but edib. 

davamı səh. 2-də

Ayten
Машинописный текст
Mədəniyyət.- 2021.- 10 fevral. S. 1;6.
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Sirk sənətinin parlaq ulduzu

Çoxlarıonu“Uşaqlığınsongecəsi”filmindəyaratdığıMəcnun
obrazıiləxatırlayır.Özünəməxsusdavranışı,xarizmatikgörü
nüşüilədiqqətiçəkənMəcnun.Bəli,düzxatırladınız,Xalqartisti
XosrovAbdullayevdənsözaçıram.Buil95yaşıtamamolan

mərhumsənətkarrolaldığıfilmlərdədəyaddaqalıb.Ammao,akt
yorluqdanöncətanınmışsirkartistiidi.

XosrovAbdullaoğluAbdullayev
1926-cıilin29yanvarındaŞama-
xıda anadan olub. 1942-ci ildə
Moskvadakı Dövlət Sirk Sənəti
Məktəbini bitirib. Dövrün məşhur
jonqlyorlarındanolanaktyor30il-
dənartıqbusahədəfəaliyyətgös-
tərib.1977-ciildəXalqartistifəxri
adına layiq görülüb. “Uşaqlığın
son gecəsi”, “Cəsurlarmeydanı”,
“Oqızı tapın”, “Sirkmeydançası”
vəs.filmlərdəçəkilib.

Aktyor öz xatirələrində sirk sə-
nətinə gəlişini vaxtilə Şamaxıda
məhəllələrinə gələn bir dilənçinin
göstərdiyi hiyləgərlik nömrəsin-
dəntəsirlənməsiiləəlaqələndirib:
“Sonralar bunun hədsiz sadə ol-
duğunu başa düşmüşdüm. Lakin
o zaman necə həvəslənmişdim-
sə,13yaşımdabirbaşaMoskvaya
– sirk məktəbinə üz tutmuşdum.
Qəbulkomissiyasınınecəinandır-
mağa çalışdığımı, özünəinamla,
kələ-kötür rus dilimlə onları necə
yorduğumu gözəl xatırlayıram.
Fokusubacardığımı sübutetmək
üçün onlara mənə, heç olmasa,
bircədiri toyuqverindeyəyalva-
rırdım...”.
İlksərbəstsirkartistikimifəaliy-

yətəbaşlamasındaklounjonqlyor

Aleksandr Karaşkeviçlə görüşün
böyük roluolur.Oözköhnə rek-
vizitləriniXosrovahədiyyəedirvə
bu rekvizitlər ona şəxsi çıxışını
hazırlamaqda kömək edir. Xos-
rov Abdullayevin istedadı tez bir
zamanda diqqət çəkir və 1953-
cü ildə ənməşhur sirk ustaların-
danbəhsedən“Cəsurlarmeyda-
nı” filminə (rejissorlar – S.Qurov,
Y.Ozerov) dəvət edilir.Moskvada
yaşamasına baxmayaraq, mil-

li ənənələri unutmur. 1954-cü il-
dəmillixüsusiyyətləriəksetdirən
nömrəiləçıxışedir,tamaşaçılarda
maraqyaratmağanailolur.
Yaraşıqlı görünüşü və artistiz-

mi onun sənətinin uğur açarı idi.
XosrovAbdullayev“Karandaş”lə-
qəbli kloun,SSRİXalqartistiMi-
xail Rumyantsevlə tərəf-müqabil
olmaqla bərabər, məşhur illüziya
ustasıEmilKionunassistentikimi
çıxışedirdi.
Xosrov Abdullayev həyat yol-

daşı, Rusiya və Azərbaycanın
ƏməkdarartistiLidiyaAbdullaye-
va ilə dünyanın 50-dək ölkəsin-
də çıxış edib. Onların haqqında
1974-cü ildə “Xosrov və Lidiya
Abdullayevlər”, 1978-ci ildə isə
“Sirk mənim həyatımdır” filmləri

lentə alınıb. Asiyadan başlaya-
raqAfrikavəAvropatamaşaçıla-
rıbucütlüyü temperamentlərinə,
çılğınlıqlarına və əsrarəngiz ba-
carıqlarına görə heyranlıqla al-
qışlayırdı.Qeydetməkyerinədü-
şərki,LidiyaAbdullayevasirkdə
çıxışına qədər məşhur “Beryoz-
ka” ansamblının üzvü olmuşdu.
1976-cı ildəcütlük “Sirkbugün”
kollektivini və “İllüziya revyüsü”
adlıattraksionuyaradır.Bu,dün-
ya sirk sənətində bir hadisə idi.
Çünki kollektiv sirklə sənətin bir
çoxnövlərininsinteziniyaratmış-
dı.XosrovAbdullayevmüsahibə-
lərinin birində belə deyirdi: “Sirk
və digər sənət növlərinin sintezi
nəinki bu günün, deyərdim ki,

sabahın sirkidir. Özümü illüziya
janrında sınamaq, bu janrda öz
yolumu tutmaq uzun illər məni
düşündürürdü.İllüziyamənidaha
genişnömrələrvədahacanlıob-
razlar yaratmağa sövq edirdi...”.
Xosrov Abdullayevin yaratdığı
sirkkollektivihaqqındaSSRİ-nin
sirksənətinədairbirsıranəşrlə-
rindəməlumatlar yer alıb. Onun
sənəti və sənətə gətirdiyi yeni-
liklərgeniş təhliledilərəkyüksək
qiymətləndirilib.
Xalq artisti Xosrov Abdullayev

1980-ci il martın 31-də Novosi-
birskdə (Rusiya), həyat yoldaşı
LidiyaAbdullayeva isə2012-ci il-
dəvəfatedib.HərikisiMoskvada
dəfnolunub.

Lalə AZƏRİ

Qədim Azərbaycan memarlığının 
yorulmaz tədqiqatçısı

Azərbaycanmemar
lığındaizqoyan
görkəmlisənətkar
lardanbiridəDövlət

mükafatılaureatı,profes
sorDavudAxundovolub.
O,AzərbaycanınQədim
vəErkənOrtaəsrlərdövrü
memarlığınahəsretdiyi
elmiəsərləriiləmemarlıq
elmimizininkişafınatöhfə
lərbəxşedib.

Davud Axundov 14 fevral
1918-ci ildəBakıdaAzərbay-
canınilkdiplomluelektrik-mü-
həndisiolmuş,BelçikaLyejKralUniversite-
tini bitirmiş ziyalıAğaAxundovun ailəsində
dünyaya göz açıb.Ortaməktəbi bitirdikdən
sonraAzərbaycan Sənaye İnstitutunun (in-
dikiAzərbaycanDövlətNeftvəSənayeUni-
versiteti)Memarlıq-inşaatfakültəsindətəhsil
alır. 1942-ci ildə layihəçi-memar kimi əmək
fəaliyyətinə başlayır. Bakı, Sumqayıt, Ağ-
dam,Mingəçevirvədigərşəhərlərdəbirsıra
yaşayış binalarının layihələrini işləyir. İşinə
məsuliyyətlə yanaşan gənc memarın layi-
hələri əsasında 1949-1963-cü illərdə Bakı,
Krasnovodsk (Türkmənbaşı), Mahaçqala,
Həştərxan və s. şəhərlərdə 100-dən artıq
çoxmərtəbəli yaşayış evi, yataqxana, klub,
sənaye binaları tikilir. Memarlıq sahəsin-
dəböyük təcrübəqazananDavudAxundov
1963-cü ildə Azərbaycan Politexnik İnstitu-
tuna (indikiAzərbaycanMemarlıqvə İnşaat
Universiteti) dəvət olunur. 1968-ci ildə na-
mizədlik (fəlsəfədoktoru),1980-ci ildəelm-
lər doktorluğu dissertasiyalarımüdafiə edir.
1970–2003-cüillərdəbutəhsilocağınınMe-
marlıqkonstruksiyalarıkafedrasınınmüəllimi
olur.BumüddətərzindəqədimAzərbaycan
memarlığınınnəzəriməsələlərinədairdiqqə-
təlayiqelmiəsərləryazır.
QədimAzərbaycandövlətiQafqazAlbaniya-

sınınbütpərəstlikvəxristianlıqdövrümemarlı-
ğınınilktədqiqatçısıkimitanınanDavudAxun-
dovmemarlıqdabuistiqamətinəsasınıqoyur.
“QədimvəOrtaəsrlərAzərbaycanmemarlığı”
(1986,rusdilində)adlımonoqrafiyasındaQaf-
qaz Albaniyası dövründə memarlığın inkişaf
mərhələlərini araşdırır.Odahasonra islama-
qədərki və ondan sonrakı dövrün memarlıq
abidələriiləbağlıdaaraşdırmalaraparırvəye-
nielmidəlillərortayaqoyur.

AlimuzunmüddətXIIəsrabi-
dəsi kimi təqdim edilən Bakı-
dakıQızqalasınınqədimtarixə
malikolduğunubildirir.Qalanın
bizim eradan əvvəlki dövrlərə
aidMitraməbədi, yəniGünəş
məbədi olması haqqındakı el-
midəlillərinəbirçoxalimşüb-
hə ilə yanaşır.Ancaq sonrakı
araşdırmalar qalanın müdafiə
məqsədilə tikilmədiyini, xari-
ci mütəxəssislərin də qalanın
təyinatı ilə bağlı rəyləri onun
eramızdanəvvəlkidövrlərəaid
odməbədivəyarəsədxanaol-
duğunusöyləməyəəsasverir.

Görkəmlimemarınqalanınfunksiyasıiləbağlı
yanaşmasıdiqqətixüsusiləcəlbedir.Obildirir-
diki,butikiligözətçifunksiyasınıyerinəyetirə
bilməz. Üstəlik müdafiə məqsədləri üçün də
yararsızdır.Alimqalanınöntərəfindəyerləşən
pəncərələritədqiqedərkənbeləqənaətəgəlir
ki,əgərqalamüdafiəfunksiyasınıyerinəyeti-
rirdisə,ozamanonunpəncərələridördtərəfə
baxmalıidi.Bupəncərələrisəyalnızbirtərəfə
yönəlib.Eyni zamandakiçikölçülüpəncərələr
hücumlardanmüdafiəüçünəlverişlideyil.
Davud Axundovun nəzəriyyəsinə əsasən,

Bakının simvolu olan Qız qalası, əslində,
zərdüştlük məbədi və qədim rəsədxanadır.
Bufikirqalanınəvvəlqəbulolunmuş, tikilmə
məqsədiləbağlıtəsəvvürlərintaməksihesab
edilir.Bunabaxmayaraq,onunbuistiqamətdə
apardığı araşdırmalar, irəli sürdüyü ideyalar
qalanıntarixibarədəyeniyanaşmalarınorta-
yaçıxmasınavəsiləolub.
Professor Davud Axundov gənc kadrların

yetişməsindədəqayğısınıəsirgəməyib.Onun
elmirəhbərliyialtında18namizədlikvə1dok-
torluqdissertasiyasımüdafiəedilib.1988-ciil-
dənömrününsonunakimiMemarlıqvəİnşaat
Universitetində doktorluq dissertasiyalarının
müdafiəsiüzrəixtisaslaşdırılmışElmişuranın
sədriolub.
Əməyiyüksəkqiymətləndiriləngörkəmliali-

məAzərbaycanmemarlığınıninkişafındaxid-
mətlərinə görə 1990-cı ildə Dövlət mükafatı
verilib.1992-ci ildəBeynəlxalqŞərqÖlkələri
MemarlıqAkademiyasının həqiqi üzvü seçi-
lib. 2002-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edi-
lib.HəminilPrezidentinfərditəqaüdünəlayiq
görülüb.ProfessorDavudAxundov19noyabr
2003-cüildəvəfatedib.

Savalan FƏRƏCOV

əvvəli səh. 1-də
İnsan məsləyinə sevgi ilə sarılanda

peşəsi həyatının nicatı olur, uğur əldə
etməsinə zəmin yaradır. Əsgər Məm-
mədoğlu da sevdiyi sənətinəməhz is-
rarısayəsindəqovuşabilib.O,9fevral
1946-cı ildəBakıdadünyayagözaçıb.
Ailədədördbacı,ikiqardaşolublar.Əs-
gərin 12 yaşı olanda atası dünyasını
dəyişib. Həmin vaxtlarda 3 bacısı ailə
həyatıqursada,azyaşlıqardaşı,təhsil
alanbacısıvəanasıonunümidinəqa-
lıb.Evinbütünyükünüüzərinəgötürən
Əsgərtum,dondurmasatmaqla,sonra-
larisəzavoddatornaçıişləməkləailənin
dolanışığınaköməkedib.Ammasəhər
erkənqazancdalıncaqaçan,axşamla-
rı yorğun-arğın evinə tələsən gənc bir
gün də olsun aktyor olmaq istəyindən
əlçəkməyib.Bunaqarşıolananasıisə,
nəhayət ki, oğlunu fikrindən daşındıra
bilməyəcəyini anladıqdan sonra onun
busənətəgəlməsinəicazəverib.

Uğurun mənbəyi...
Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan

Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və
kino aktyorluğu fakültəsini bitirən sənət
vurğunu 1977-ci ildən etibarən Akade-
mikMilliDramTeatrınınaktyorheyətinə
qəbuledilib.BeşilsonraSumqayıtDöv-
lət Dram Teatrında, bir müddət sonra
isəTədrisTeatrındaçalışıb.1987-ciildə
yenidən Akademik Milli Dram Teatrına
qayıdırvəsənəttaleyiniömrününsonu-
nadəkbuməkanlabağlayıb.Burdaxa-
rakterik rollar yaratmaqla yanaşı,Azər-
baycan Televiziyasında istehsal olunan
tamaşalarda maraqlı personajlarla sə-
nətsevərlərin rəğbətini qazanıb. Kiçikp-
lanlı rollar oynamasına baxmayaraq,
özünəməxsusyaradıcılıqüslubunagörə
böyük tamaşaçıauditoriyasınınsevimli-
sinə çevrilib. Teletamaşalarda yaratdığı
narsatanoğlan(“Qatarda”),şair(“Evləri
köndələnyar”),milisişçisi(“Yaşıleynəkli
adam”), nökər (“Mehmanxana sahibə-
si”),Dəmirqaya(“TopalTeymur”)vəbaş-
qarollaraktyorunpeşəkarlığınıbirdaha
sübutedib, tamaşalarınmövzu tamlığı-
na,sevilməsinəəlavəzəminyaradıb.
Xalqartisti,tanınmışteleviziyarejis-

soruRamizHəsənoğluaktyoruböyük
hörmət hissi ilə xatırlayır: “Əsgəri ilk
dəfə “Qatarda” televiziya tamaşasın-
da çəkmişəm. Yaradıcılıq fantaziya-
sı çox idi, çəkilişlərdən əvvəlmüxtəlif
təklifərverirdi.Rollarıepizodolsada,
ustad aktyor idi. Elə aktyorlar var ki,
epizod rolu ilə daha çox yadda qalır,
nəinki baş rolla.Teatr, kino sənətində
belə ustad aktyorlarımız olub ki, on-
ların yaradıcılığı həmişə sənətə uğur
gətirib. Onlardan Sadıq Saleh, Qafar

Həqqi,AbbasRzayevvəbaşqalarının
adınıçəkməkolar.Onlarböyükməktəb
keçdiklərinəgörəkiçikobrazlarıböyük
rolkimitəqdimedirdilər.Əsgərdəbelə
aktyorlardanidi.O,azdanışır,çoxdin-
ləyirdi.Savadlı,sənətinisevən,məsu-
liyyətliinsanidi.Sənətinəhəmişəciddi
yanaşırdı.Bunagörədə sevilirdi.Sə-
nəti həmişə yüksək səviyyədə təqdim
etdiyinəgörə tamaşaçıların yaddaşın-
daəbədiqalacaq”.

Kinoya keçid...
Teatr peşəkarlarının kinoya gəlməsi

bilavasitəsənətinuğurudur.Yaradıcılıq
üslubufərqliolanƏsgərMəmmədoğlu
“Mozalan” satirik kinojurnalındayarat-
dığırolları ilədiqqətçəkməklə20-dən
artıqbədiifilmdəçəkilib.
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında

istehsal olunan “Rəqiblər” novellası və
“Bəyin oğurlanması” filmindən savayı,
“Alma almaya bənzər” lirik-macəra fil-
mində doğum evində gözləyən adam,
“Xoşbəxtlikqayğıları”ndaƏlövsət,“Qərib
cinlərdiyarında”nağıl-filmindəcinƏsra,
“Şir evdən getdi” nağıl-filmində yanğın-
söndürən, “Yol əhvalatı” kinokomediya-
sındaaeroportdakıadamvəbaşqarol-
ları aktyorun fərdi yozum və mizanları
sayəsindəmaraqlaizlənildi,sevildi.
Aktyorun kino yaradıcılığını uğurlu

adlandıranXalqartistiXalidəQuliyeva
həmkarınınsənətəyanaşmatərzindən
hörmətləsözaçır:“ƏsgərMəmmədoğ-
ludünya kinoarenasına çıxmağapo-
tensialıolanaktyoridi.Ohəmistedadı,
həmdəfakturasınagörəfərqliidi,seçi-
lirdi.Heçvaxtonukitabsızgörməzdik.
Çoxmütaliəedərdi.

İlk dəfə onunla keçmiş “26-lar”Mə-
dəniyyətsarayında tanışoldum.Orda
fəaliyyətgöstərənXalqteatrına,böyük
sənətkar Lütfi Məmmədbəyovun rəh-
bərlik etdiyi dərnəyə gedirdik. Həmin
dərnəkdə Azərbaycan aktyorlarının
bir neçə nəsli yetişib. O vaxt Mikayıl
Mirzə,RasimBalayev də bu dərnəyə
gedirdilər.Onlardost idilər.Əsgərçox
intellektual insanidi.Dünyaədəbiyya-
tından məlumatlı idi. Çox vaxt dünya
teatrından, ən yaxşı aktyorların oyun
üslubundandanışırdı.
“Xoşbəxtlik qayğıları” filmində bir-

likdə çəkiləndə də rola uyğun yozum
verməkdənçəkinmirdi.Çoxmütaliəet-
diyinə,çalışqanlığınagörəobrazınmi-
zanını düzgün müəyyənləşdirirdi. Re-
jissorlar onunla çox rahat işləyirdilər.
Bunagörədəfilmlərinəməmnuniyyətlə
dəvətedirdilər”.

Xalq sevgisi
Bəzənçətinlikləruğu-

ra yol açır. “Uçurumun
kənarına çatmadan
qanadlana bilməzsən”
hikmətinin böyüklü-
yü də bu mənada za-
manla təsdiqini tapır.
Lənkəran Dövlət Dram
Teatrının baş rejissoru,
Əməkdar incəsənətxa-
dimi Oruc Qurbanovun
ƏsgərMəmmədoğlu ilə
bağlı xatirələri aktyo-
run yaradıcılıq səbrinin
genişliyinə, sənət eh-
tiramına daha geniş işıq salır: “Əs-
gərlə oxşar cəhətlərimiz çox idi. O
daatasınıerkənyaşda itirmişdi,mən
də.Oda uşaqlıqdan əzabla böyüdü,
məndə.Bizçoxyaxındostolmuşuq.
Uşaqlıqillərimizinçətinlikləribizidaha
da yaxınlaşdırmışdı. Bakınınməşhur
“Kubinka”adlananköhnəməhəlləsin-
də yaşayırdıq.Orda hər istirahət gü-
nüböyükyarmarkaolardı.İynəatsan
yerə düşməzdi. Əsgərin anası yaxşı
qutablar bişirərdi.O da gətirib satar-
dı,mənisəordasərinsusatırdım.Bir
müddət sonra dolana bilmədiyimizə
görəanamməni8nömrəliuşaqinter-
natməktəbinəverdi.Əsgərisəhərdən
məktəbə gedir, hərdən də getmirdi.
Mənhəristirahətgünüonunlagörüş-
məküçünevimizəgəlirdim.Birdəfəo,
mənə “26-lar” Mədəniyyət sarayında
Xalq teatrı var, gəl ora gedək” dedi.
İkimizdəhəminteatrdaustadrejissor

Lütfi Məmmədbəyovun kursuna get-
məyə başladıq. İlk dəfəMirzəCəlilin
“Danabaşkəndininəhvalatları” tama-
şasındarolaldıq.Beləcə,sənətdə ilk
addımlarımızıatdıq.
1968-ciildəikimizdəİncəsənətİnsti-

tutununkinoaktyorluqkursunadaxilol-
duq.EynizamandaMusiqiliKomediya
Teatrındasəhnə fəhləsikimi işləməyə
başladıq.Dərslərdəfasiləyaranankimi
teatra qaçıb dekorasiyaları qururduq.
Bəzən daşıdığımız taxtalardan çıxan
mıxlar kürəyimizə batırdı. Amma heç
nəyə fikir vermirdik, yenidən instituta
gəlir,sonrayenəikitinməsafədəyer-
ləşən teatra qaçıb tamaşanın növbəti
pərdəsi başlayana kimi dekorasiyanı
qururduq.
İnstitutda kurs rəhbərimiz profes-

sor,ƏməkdarincəsənətxadimiƏşrəf
Quliyev idi.Kurs işiüçünhazırlanan

“Zorəntəbib”tamaşasındaƏsgərəbaş,
mənəisənökərrolunuvermişdi.Əşrəf
müəllimAkademikDramTeatrında re-
jissorolduğuüçünimkanyaratdıki,biz
kurs işini bu teatrın səhnəsindəoyna-
yaq.BubizimAkademikDramTeatrın-
da ilk addımımızoldu.Taleeləgətirdi
ki, Əsgər bu teatrda qalıb işlədi,mən
isəLənkəranteatrınagetdim.Birneçə
ildənsonraMoskvada(təyinatla)Alire-
jissorluqkursunubitiribSumqayıtteat-
rındabaşrejissorkimiişləməyəbaşla-
dım.Əsgəroqədərdostluğasadiq idi
ki,mənəgörəteatrdançıxıbSumqayıt
teatrına gəldi. Həmin illərdə o, artıq
məhşurlaşmışdı.Mən onun üçün Sol-
tanməcidQənizadəninvodevilləriəsa-
sındahazırladığımtamaşalardarolver-
dim.Həmin tamaşalarlaAzərbaycanın
bütün rayonlarını gəzdik. Bir müddət-
dənsonrayoluuzaqolduğunagörəye-
nidənAkademikDramTeatrınaqayıtdı.

Bir dəfə “Şəhərdəmanyak var” ta-
maşasıüçünƏsgərəroltəklifetdimvə
əsərlətanışolmasıüçünonaverdim.
Ertəsi gün üzü turşumuş halda gəldi
ki,mənbu tamaşadaoynamayacam.
Dedimniyə,rolxoşunagəlmədi?De-
dixoşumagəldi,ammarolmənlikde-
yil,mənepizodaktyoruyam,burolun
mətniçoxdur,onusöyləməyənəfəsim
çatmaz. Mən heç nə demədim. Am-
ma onun etirafı mənə xoş təsir ba-
ğışlamışdı. Çünki başqası olsaydı,
bu roldanqətiyyən imtinaetməzdi.O
isə imkanlarınıölçüb-biçərəkqərarını
vermişdi.
Birdəfəteatrdançıxıbevəgedirdim.

Birdən “Bəyin oğurlanması” filmindəki
“Ələsgər!Nədiey,Ələsgər,Ələsgər...”
sözlərinieşitdim.Dönübbaxdım.Gör-
dümgənclərƏləsgərigördüklərinəgö-
rə ona sevgilərini kino obrazını yam-
sılamaqla bildirirlər. Həmin obrazın
səsinihəttatelefonayerləşdirdiklərinin
dədəfələrləşahidiolmuşam.Xalqonu
çoxsevirdi.

Sonuncu birgə işi-
miz “Mərhumun mesa-
jı” tamaşası oldu. Bir
gün tamaşanın məşqi-
nəgəlmədi.Zəngetdim
ki, xəstələnmisən, niyə
məşqə gəlməmisən?
Dedi “xəstə deyiləm,
dedim bəs hardasan?
Dedi Salyandayam”.
Sonra mənə dedilər ki,
xəstəxanadadır, yaddaş
pozğunluğuyarandığına
görəsənəelədeyib.Biz
kollektivlə onu görməyə
getdik.
Ölümünə bir neçə

gün qalmış Akademik Dram Teatrına
qardaşı ilə gəlmişdi. Biz məşq edir-
dik. Onun rolunu Əməkdar artist Mir-
zəAğabəyliyə vermişdim. Onu görüb
məşqidayandırdıq,hamıətrafınayığıl-
dı.Səhnəyəkədərlə,həsrətləbaxırdı.
Dedimnarahatolma,Mirzəsəniəvəz
edir.Qayıdandaözünözrolunuoyna-
yacaqsan.Ogülümsədi,heçnədemə-
di,həvəssizaddımlarlagetdi.Həmkar-
larımızdanbiriona“Ələsgər,kollektivə
nəsəsözünvarmı?Bizənədeməkis-
təyərdin?”,deyəndədönübxeylibaxdı,
hamımız kövrəlmişdik. O, sağollaşır-
mış kimi əlini qaldırıb “çalışın, xəstə-
lənməyin”dedivə itiaddımlarlagetdi.
Bizçoxpisolmuşduq.Həmingünməş-
qitəxirəsaldıq...”.
Əsgər Məmmədoğlu 2015-ci il de-

kabrın21-dədünyasınıdəyişdi...

Şəhla ƏMİRLİ 
kinoşünas

Ələsgər  kimi  sevilən  Əsgər




