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22 sentyabr 2021son səhifə Ölkəmiz Özbəkistanda aşıq festivalında və 

arxeologiya konfransında təmsil olunub
Sentyabrın13-dən21-dəkÖzbəkistanınDaşkənd,Xivəvə
Nukusşəhərlərində“MədəniİrsHəftəsi”keçirilib.Həftəçər-
çivəsindəQaraqalpaqMuxtarRespublikasınınmərkəziolan
NukusşəhərindəIIBeynəlxalqBaxşı(Aşıq)Festivalıkeçirilib.

UNES CO, TÜRK SOY və di gər bey nəl xalq təş ki lat la rın nü ma
yən də lə ri nin qa tıl dı ğı fes ti val da bir sı ra öl kə lər dən gə lən bax
şı, ozan, aşıq və akın lar, həm çi nin folk lor şü nas alim lər, müx tə
lif xalq la rın folk lor qrup la rı iş ti rak edib lər. Fes ti va la ümu mi lik də 
260dan çox sə nət ada mı qa tı lıb.

Fes ti val da öl kə mi zi Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın 
müəl li mi, saz us ta sı Mü ba riz Əli yev təm sil edib. O, aşıq mah nı
la rı və “Aşıq Qə rib” das ta nın dan his sə lər ifa edib.

Xa tır la daq ki, bi rin ci fes ti val 2019cu il də Qaş qa dər ya vi la yə ti
nin Ter mez şə hə rin də ke çi ril miş di. 

“Mə də ni İrs Həf tə si” çər çi və sin də Nu kus şə hə rin də UNES CO
nun hi ma yə si ilə “Ar xeolo gi ya və tu rizm: po ten sialın müəy yən
ləş di ril mə si və mil li ir sin ida rə olun ma sı” möv zu sun da bey nəl
xalq konf rans da təş kil olu nub.

Konf rans da öl kə mi zi AMEAnın Zi ya Bün ya dov adı na Şərq şü
nas lıq İns ti tu tu nun di rek tor müavi ni Şa hin Mus ta fa yev, ins ti tu tun 
şö bə mü di ri, pro fes sor Fər da Əsə dov, Ba kı Döv lət Uni ver si te ti
nin do sen ti Qə ni rə Pir qu li ye va təm sil edib.

Şa hin Mus ta fa yev “Mər kə zi Asi ya və Azər bay ca nın or taq 
geomə də ni rəm zi ola raq İpək Yo lu”, Fər da Əsə dov isə “Ta rix çi lər 
və ar xeolo gi ya: qar şı lıq lı mü na si bət lər” möv zu la rın da mə ru zə lər 
edib lər. Konf ran sın böl mə lər üz rə ke çi ri lən ic las la rın dan bi ri nə 
Şa hin Mus ta fa yev mo de ra tor luq edib.

Tallinndə mədəniyyət yarmarkasında 
Azərbaycan guşəsi

Sentyabrın18-19-daEstoniyanınpaytaxtıTallinndə“Milliaz-
lıqlarınyarmarkası”keçirilib.AzərbaycanDiasporunaDəstək
Fondundanbildiriblərki,tədbirdəazərbaycanlıicmasıda
təmsilolunub.

Es to ni ya da kı “Azər bay can Evi” tə rə fin dən ha zır lan mış gu şə də 
öl kə mi zin mil li mu si qi lə ri, rəqs lə ri, xalq ge yim lə ri və mil li mət bə
xi mi zin lə ziz təam la rı fes ti val iş ti rak çı la rı na təq dim edi lib.

Azər bay can ta ri xi, mə də niy yə ti ilə bağ lı ki tab lar, mil li məh sul 
və su ve nir lər ma raq la qar şı la nıb. Gu şə də Azər bay can Dias po
ru na Dəs tək Fon du nun ma liy yə dəs tə yi ilə ha zır la nan, 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə si nin şan lı Qə lə bə si nə həsr edi lən “Xa rı bül bül” 
və da hi Azər bay can şairi Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik yu bi le yi nə 
həsr olu nan “Eter nity” ad lı mu si qi al bom la rı da nü ma yiş et di ri lib.

Es to ni ya da ya şa yan həm və tə ni miz Ye le na Əh mə do va nın rəh
bər lik et di yi “Grat sia” rəqs qru pu nun ifa sın da Azər bay can mil li 
rəqs lə ri və Ley la Rə hi mo va nın ifa sın da “Azər bay can” mah nı sı
nın səs lən mə si təd bi ri da ha da yad da qa lan edib.

Qeyd edək ki, ənə nə vi yar mar ka Es to ni ya Mil li Az lıq lar Fo ru
mu tə rə fin dən təş kil olu nur. Es to ni ya da kı azər bay can lı ic ma sı 
1988ci il də ya ra dı lan Es to ni ya Mil li Az lıq lar Fo ru mu nun tə sis
çi lə rin dən bi ri dir.
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Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

əvvəli səh. 1-də

Sə fir Azər bay can klas sik mu
si qi si nin və mü səl man Şər qin də 
ope ra nın ba ni si Üze yir Ha cı bəy li 
haq qın da mə lu mat ve rə rək de
yib ki, da hi bəs tə kar “Qaf qa zın 
kon ser va to ri ya sı” olan Şu şa da 
bö yü yüb. Gənc yaş la rın da mü
səl man dün ya sı nın ilk ope ra sı  
“Ley li və Məc nun” əsə ri ni bəs
tə lə yən Üze yir Ha cı bəy li dün ya 
mu si qi ta ri xi nə adı nı yaz dı rıb.

Vur ğu la nıb ki, bəs tə ka rın do
ğum gü nü – 18 sent yabr Azər
bay can da Mil li Mu si qi Gü nü ki mi 
qeyd olu nur, öl kə miz də ənə nə vi 
ola raq Üze yir Ha cı bəy li Bey nəl
xalq Mu si qi Fes ti va lı ke çi ri lir. 
Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Mil li Mu si qi 
Gü nü bu il ilk də fə Qa ra bağ da, 
Azər bay ca nın mə də niy yət pay
tax tı olan Şu şa da da qeyd edi lir.

Son ra səh nə mu si qi çi lə rin ix ti
ya rı na ve ri lib. Tien cin şə hə ri nin 

Mah nı və Rəqs Ope ra Teat rı nın 
or kest ri və vo kal çı la rı nın ifa sın
da “Ar şın mal alan” ope ret ta sı
nın kon sert ver si ya sı Çin di lin də 
təq dim olu nub. Əsə rin lib ret to su 
müasir hə ya ta uy ğun laş dı rı la
raq çin li ta ma şa çı lar üçün da ha 
an la şı lan edi lib. 

Ta ma şa nın məs lə hət çi si və 
koor di na to ru Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı
nın baş di ri jo ru və mu si qi rəh bə ri, 
Əmək dar ar tist Əy yub Qu li yev, 
baş re jis so ru Lan fan şə hə rin də ki 
İpək Yo lu Bey nəl xalq İn cə sə nət 
Mər kə zi nin bə dii rəh bə ri Klaudia 

Yanq, ope ra üz rə kas tinq di rek to
ru Li Saofey və Lu Şen, or kest rin 
di ri jo ru Sun Cin kay olub. Ope
ret ta da əsas ari ya la rı bey nəl xalq 
mü sa bi qə lər laureatı Van Cı nan 
(Əs gər), bey nəl xalq mü sa bi qə lər 
laureatı Can Yan ron (Gül çöh rə) 
ifa edib lər. İfa za ma nı imp ro vi zə
lər, Çin ele ment lə rin dən də is ti fa
də olun ma sı ma raq la qar şı la nıb 
və kon sert anş laq la ke çib.

Qeyd edək ki, “Ar şın mal 
alan” ope ret ta sı Çin ic ti maiy yə
ti nə yax şı ta nış dır. Əsər ilk də fə 
Çin də 1959cu il ma yın 30da 
Pe kin Eks pe ri men tal Teat rın da 
səh nə yə qo yu lub. Diq qət çə
kən mə qam odur ki, “Ar şın mal 
alan” Çin də səh nə yə qo yu lan ilk 
xa ri ci ope ret ta olub. Ope ret ta 
hə min il ər zin də Uhan Eks pe
ri men tal Ope ra Evi və Tien cin 
Döv lət İn cə sə nət Teat rı da da xil 
ol maq la üç trup pa tə rə fin dən Çi
nin müx tə lif şə hər lə rin də təq dim 
olu nub. Son ra kı il lər də də əsər 
bir ne çə də fə nü ma yiş olu nub. 
So nun cu də fə 2010cu il də Pe
kin də Çin Mil li Ope ra sı trup pa
sı nın iş ti ra kı ilə səh nə ləş di ri lib.

BeynəlxalqTürkMədəniyyəti
vəİrsiFondutərəfindənAzər-
baycanınvəTürkdünyasının
görkəmlibəstəkarı,Azərbay-
canklassikmusiqisininbanisi
ÜzeyirHacıbəylinin135illik
yubileyimünasibətiləİspa-
niyadapoçtmarkalarınəşr
olunub.Sentyabrın17-də
FondunBakıdakıofisində
poçtmarkalarınıntəqdimatı
keçirilib.Mərasimdərəsmi-
lər,Azərbaycandaakkreditə
olunmuşdiplomatikkorpusun
nümayəndələri,mədəniyyət
xadimləriiştirakediblər.

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə
ti və İr si Fon du nun pre zi den ti 
Gü nay Əfən di ye va təd bi rin əhə
miy yə tin dən söz aça raq bil di rib 
ki, hər il Azər bay can da ənə nə vi 
ola raq Mil li Mu si qi Gü nü sil si lə 
təd bir lər lə qeyd edi lir: “Üze yir 
Ha cı bəy li o da hi şəx siy yət lər
dən dir ki, ne çəne çə nə sil lə rin 
ye tiş mə sin də, mil li tə fək kü rün, 
mil li şüurun for ma laş ma sın
da, ey ni za man da Azər bay can 
və bü töv lük də Türk dün ya sı nın 
mə də niy yə ti nin və in cə sə nə ti
nin in ki şa fın da da nıl maz ro lu 
olub. Üze yir bə yin ope ra la rı, 
mu si qi li ko me di ya la rı, öl məz ro
mans la rı və di gər əsər lə ri Türk 
dün ya sı nın mu si qi xə zi nə si nin 
in ci lə ri dir. Bu il Azər bay can, 
ümu mi lik də Türk dün ya sı üçün 
ta ri xi bir il dir. Azər bay can Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin qə tiy yət li möv qe yi və 

Azər bay can Or du su nun tü kən
məz gü cü ilə iş ğal dan azad 
edil miş tor paq la rı mız da ar tıq 
Üze yir mu si qi si səs lə nir. Üze yir 
bə yin gül lə lən miş hey kə li ar tıq 
öz şə hə ri nə qo vu şub. Ne cə ki, 
Qa ra bağ Azər bay ca nın ay rıl maz 
par ça sı, Şu şa Azər bay ca nın 
mə də niy yət pay tax tı dır, elə cə də 
da hi Üze yir bəy də Azər bay ca
nın daimi sim vol la rın dan bi ri dir”.

Gü nay Əfən di ye va diq qə
tə çat dı rıb ki, Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun 
hi ma yə si ilə Türk dün ya sı nın 
gör kəm li şəx siy yət lə ri nin ir si nin 
təb li ği məq sə di lə poçt mar ka la rı 
çap olu nur. Növ bə ti poçt mar ka
la rı da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı

bəy li nin 135 il li yi mü na si bə ti lə 
İs pa ni ya da nəşr edi lə rək döv riy
yə yə bu ra xı lıb.

Təd bir də çı xış edən təh sil 
na zi ri Emin Əm rul la yev da hi 
bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin 
Azər bay can mu si qi mə də niy
yə ti nin in ki şa fın da, o cüm lə dən 
mil li mu si qi təh si li nin for ma laş
ma sın da mi sil siz xid mət lə rin
dən da nı şıb. “Biz Azər bay can 
mu si qi si ni, Azər bay can mə də
niy yə ti ni müx tə lif for ma lar da ta
nıt ma lı yıq və Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti və İr si Fon du da 
bu nu yük sək sə viy yə də ye ri nə 
ye ti rir”,  de yə o bil di rib.

Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın rek to ru, 

Xalq ar tis ti Fər had Bə dəl bəy li 
çı xış edə rək təd bi rin əhə miy
yə tin dən söz açıb: “Üze yir Ha
cı bəy li bi zim hər bi ri miz üçün 
mü qəd dəs bir in san dır. Üze yir 
bəy bir dər ya ki mi bi zə yol gös
tər miş dir. Bi zim mu si qi miz qı zıl
dır. Mən çox şa dam ki, Üze yir 
bə yə həsr olun muş təd bir məhz 
türk evin də, Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti və İr si Fon dun da 
ke çi ri lir”.

Son ra Əmək dar ar tist lər Sa hib 
Pa şa za də nin tar da və Kam ran 
Kə ri mo vun na ğa ra da mü şa yiəti 
ilə poçt mar ka la rı nın mö hür lən
mə si mə ra si mi ke çi ri lib. Zər fin 
üzə rin də yer alan Üze yir Ha cı
bəy li mar ka la rı Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun 
pre zi den ti Gü nay Əfən di ye va, 
təh sil na zi ri Emin Əm rul la yev və 
Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı nın rek to ru Fər had 
Bə dəl bəy li tə rə fin dən im za la nıb.

Təd bir 3 nöm rə li Uşaqgənc
lər in ki şaf mər kə zi və Müs lüm 
Ma qo ma yev adı na 26 nöm rə li 
on bi ril lik Mu si qi mək tə bi şa gird
lə ri nin ifa sın da Üze yir Ha cı bəy
li nin əsər lə rin dən səh nə cik lə rin 
nü ma yi şi ilə da vam edib.

Son da uşaq la ra Fond tə rə fin
dən nəşr olu nan ki ta bı pay la nı
lıb.

“Arşın mal alan” Çin tamaşaçılarının 
qəlbini yenidən fəth edib

Osmanlının ilk paytaxtı – 
“Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” 

2022-ci il Bursa şəhəri üçün 
üçqat əlamətdar olacaq

Xəbərverildiyikimi,BeynəlxalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı–
TÜRKSOY-unDaimiŞurasınınsentyabrın16-daÖzbəkistanın
Xivəşəhərindəkeçirilən38-ciiclasındatəşkilatıngələcək
fəaliyyəti,ocümlədən“TürkDünyasınınMədəniyyətPaytax-

tı”,“TÜRKSOYXatirəİli”proqramlarıüzrəqərarlarqəbulolunub.

Qeyd edək ki, bu, 2019cu il   dən 
bu ya   na təş   ki   la   tın ilk top   lan   tı   sı idi. 
Ötən il pan   de   mi   ya sə   bə   bin   dən 
TÜRK   SOYun Daimi Şu   ra   sı top  
la   na bil   mə   miş, həm   çi   nin 2020ci il 
üçün “Türk Dün   ya   sı   nın Mə   də   niy  
yət Pay   tax   tı” elan edi   lən Xi   və şə  
hə   rin   də təd   bir   lər ke   çi   ril   mə   miş, bu 
üz   dən 2021ci il üçün də “pay   taxt” 
se   çil   mə   miş   di. Pan   de   mi   ya   nın bir 
il ge   cik   dir   di   yi “Xi   və2020 – Türk 
Dün   ya   sı   nın Mə   də   niy   yət Pay   tax  
tı” şö   lə   ni sent   yab   rın 14də bö   yük 
tən   tə   nə ilə ger   çək   lə   şib. İki gün 
son   ra isə TÜRK   SOYun Daimi 
Şu   ra   sı növ   bə   ti – 2022ci ilin “pay  
taxt”ını elan edib.

İc  las  da TÜRK  SOYa üzv olan 
öl  kə  lə  rin mə  də  niy  yət sa  hə  si üz 
rə rəh  bər şəxs  lə  ri – Öz  bə  kis  ta  nın 
mə  də  niy  yət na  zi  ri və TÜRK  SOY 
Daimi Şu  ra  sı  nın səd  ri (dö  nəm 
baş  qa  nı) Ozod  bek Na  zar  be  kov, 
Azər  bay  ca  nın mə  də  niy  yət na  zi  ri 
Anar Kə  ri  mov, Qır  ğı  zıs  ta  nın mə 
də  niy  yət, in  for  ma  si  ya, id  man və 
gənc  lər na  zi  ri Kay  rat İma  na  li  yev, 
Tür  ki  yə  nin mə  də  niy  yət və tu  rizm 
na  zi  ri Meh  met Nu  ri Er  soy, Qa  za 
xıs  tan mə  də  niy  yət və id  man na  zi 
ri  nin müavi  ni Nur  kis  sa Dauye  şov, 

Türk Şu  ra  sı  nın Baş ka  ti  bi Bağ 
dad Am  re  yev, TÜRK PAnın Baş 
ka  ti  bi Al  tın  bek Ma  ma  yu  su  pov, 
elə  cə də Türk Şu  ra  sın  da mü  şa  hi 
də  çi üzv olan Ma  ca  rıs  ta  nın xa  ri  ci 
iş  lər və ti  ca  rət na  zi  ri Pe  ter Si  yar 
to (fəx  ri qo  naq sta  tu  sun  da) iş  ti  rak 
edib  lər. Səh  hə  ti ilə bağ  lı Xi  və  yə 
gə  lə bil  mə  yən TÜRK  SOYun Baş 
ka  ti  bi Dü  sen Ka  seinov Daimi Şu 
ra top  lan  tı  sı  na vi  deofor  mat  la qo 
şu  lub. Türk  mə  nis  tan mə  də  niy  yət 
na  zi  ri  nin müavi  ni Nur  sa  het Şi  ri 
mov, Qa  qauzi  ya (Mol  do  va) Mə 
də  niy  yət və Tu  rizm Baş İda  rə  si 
nin mü  di  ri Ma  ri  na Se  miono  va və 
Şi  ma  li Kipr Türk Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
mil  li təh  sil və mə  də  niy  yət na  zi  ri 
Ol  gun Am  caoğ  lu da top  lan  tı  ya 
on  layn qa  tı  lıb  lar. 

Baş ka  tib Dü  sen Ka  seinov 
TÜRK  SOYda təm  sil olu  nan öl  kə 
lə  rə təş  ki  la  tın fəaliy  yə  ti  nə gös  tə  ri 
lən dəs  tə  yə gö  rə min  nət  dar  lı  ğı  nı 
bil  di  rib. “Bil  ge Ka  ğan ata  mı  zın 
töv  si  yə  lə  ri  nə əməl edə  rək ge  cə 
yat  ma  dan, gün  düz otur  ma  dan 
bü  tün gü  cü  müz  lə ça  lış  dıq. Or  taq 
mə  də  niy  yə  ti  mi  zi bü  tün dün  ya  da 
ta  nıt  maq üçün səy gös  tər  dik”, – 
de  yə o vur  ğu  la  yıb.

Baş ka  ti  bi n müavi  ni Bi  lal Ça 
kı  cı iş  ti  rak  çı  la  rı TÜRK  SOYun 
20202021ci il  lər üçün ma  liy  yə 
və  ziy  yə  ti haq  qın  da mə  lu  mat  lan 
dı  ra  raq  gö  rü  lən iş  lər haq  qın  da 
təq  di  mat edib.

Son  ra Tür  ki  yə  nin mü  va 
fiq mü  ra  ciəti də  yər  lən  di  ri  lə  rək 
Bur  sa şə  hə  ri 2022ci il üçün 
“Türk Dün  ya  sı  nın Mə  də  niy  yət 
Pay  tax  tı” elan olu  nub. Tür  ki  yə 
nin mə  də  niy  yət və tu  rizm na  zi 
ri Meh  met Nu  ri Er  soy Os  man  lı 
döv  lə  ti  nin ilk pay  tax  tı olan, ta  ri  xi 
və me  mar  lıq qu  ru  lu  şu, ya  şıl  lıq 
la  rı və tə  bii gö  zəl  lik  lə  ri ilə zi  ya 
rət  çi  lə  ri va  leh edən Bur  sa  nın bu 
ada la  yiq gö  rül  mə  si  nin önə  mi  ni 
vur  ğu  la  ya  raq  2022ci il  də Türk 
dün  ya  sı  nın hər ye  rin  dən qo  naq 
la  rı qə  bul et  mək  dən məm  nun 
ola  caq  la  rı  nı de  yib.

Onu da qeyd edək ki, gə  lən 
ilin son  la  rın  da bu şə  rəf  i es  ta 
fe  ti Bur  sa  dan Azər  bay  ca  nın 
Şu  şa şə  hə  ri qə  bul edə  cək. 
Top  lan  tı  da çı  xış edən Azər  bay 
ca  nın mə  də  niy  yət na  zi  ri Anar 
Kə  ri  mov Şu  şa şə  hə  ri  nin 2023
cü il üçün “Türk Dün  ya  sı  nın 
Mə  də  niy  yət Pay  tax  tı”na na  mi 
zəd  li  yi  ni irə  li sü  rüb.

Daimi Şu  ra  nın ic  la  sın  da həm 
çi  nin Türk dün  ya  sı  nın gör  kəm  li 
şəx  siy  yət  lə  ri  ni an  maq və ta  nıt 
maq məq  sə  di lə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
“TÜRK  SOY Xa  ti  rə İli” proq  ra  mı 
üz  rə qə  rar  lar da elan edi  lib. Be 
lə  lik  lə,  2022ci il Türk dün  ya  sın 
da bö  yük Azər  bay  can bəs  tə  ka  rı 
Fik  rət Əmi  ro  vun (1922–1984), 
ta  nın  mış qır  ğız dra  ma  tur  qu, 
Qır  ğı  zıs  ta  nın Xalq ya  zı  çı  sı 

Tok  to  bo  lot Ab  du  mo  mu  no  vun 
(1922–1989) ana  dan ol  ma  sı  nın 
100cü, türk mü  tə  fək  ki  ri və tə 
səv  vüf şairi Sü  ley  man Çə  lə  bi  nin 
(1351–1422) və  fa  tı  nın 600cü il 
dö  nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə “xa  ti  rə ili” 
ki  mi qeyd olu  na  caq. Əla  və edək 
ki, türk  cə qə  lə  mə alın  mış “Möv 
ludşe  rif”in müəl  li  fi ki  mi ta  nı  nan 
Sü  ley  man Çə  lə  bi ey  ni za  man  da 
Bur  sa  da  kı Ulu ca  mi  nin ima  mı 
olub. 2022ci il həm  çi  nin Bur 
sa şə  hə  ri  nin İs  tiq  lal sa  va  şın  da 
iş  ğal  dan azad edil  mə  si  nin 100
cü il  dö  nü  mü  dür. Bu ba  xım  dan 
“Türk Dün  ya  sı  nın Mə  də  niy  yət 
Pay  tax  tı” ili qə  dim şə  hər üçün 
üç  qat əla  mət  dar ola  caq.

TÜRK  SOY Daimi Şu  ra  sı  nın 
ic  la  sın  da Bur  sa Bö  yük  şə  hər 
Bə  lə  diy  yə  si  nin baş  qa  nı Ali  nur 
Ak  taş təq  di  mat  la çı  xış edə  rək 
bu il xalq sə  nət  kar  lı  ğı sa  hə  sin 
də UNES  COnun “Ya  ra  dı  cı Şə 
hər  lər Şə  bə  kə  si”nə də üzv se  çi 
lən Bur  sa  nın ta  ri  xi, mə  də  niy  yə  ti, 
abi  də  lə  ri, ipə  yi, əd  viy  yat  la  rı və 
di  gər özəl  lik  lə  ri haq  qın  da ət  raf  ı 
mə  lu  mat ve  rib.

Be  lə  lik  lə, TÜRK  SOYun 2012
ci il  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən “Türk 
Dün  ya  sı  nın Mə  də  niy  yət Pay 
tax  tı” la  yi  hə  si  nin xə  ri  tə  si As  ta  na 
(Qa  za  xıs  tan), Əs  ki  şə  hər (Tür 
ki  yə), Ka  zan (Ta  ta  rıs  tan), Ma  rı 
(Türk  mə  nis  tan), Şə  ki (Azər  bay 
can), Tür  küs  tan (Qa  za  xıs  tan), 
Kas  ta  mo  nu (Tür  ki  yə), Oş (Qır 
ğı  zıs  tan) və Xi  və  dən (Öz  bə  kis 
tan) son  ra Bur  sa adı ilə işıq  la 
na  caq...
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