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əvvəli səh. 1-də
Qəzetin ətrafında toplaşan

müəllifər – H.Zərdabi, S.Ə.Şir
vani,M.F.Axundzadə,Ə.Gorani,
N.Vəzirov və başqaları dövrün
qabaqcıl maarifpərvəri, ziyalıları
idilər. Onlar “Əkinçi”nin tərəqqi
pərvər istiqamətinidəmüəyyən
ləşdirirdilər.
Həsən bəy xalqın təsərrüfat

və məişətində mütərəqqi dö
nüş yaratmağın gectez onun
düşüncəsindədəbirinqilabya
radacağındanəminidi.Başve
rəcək bu dəyişilmə və yeniləş
məni özü üçün böyük mükafat
hesabedirdi.Hələqəzetçıxma
mışdan əvvəl H.Zərdabi böyük
mütəfəkkir, dramaturq Mirzə

Fətəliyə göndərdiyi məktubda
bu yolda nə qədər səy göstər
diyindənbəhsedirdi:“Bəlkəsizi
belə bir şey düşündürür ki, nə
üçün başqa birisi deyil, məhz
siz,özüdəmüftə,birquru“çox
sağ ol” eşitməyə belə ümidiniz
olmadanbubarədəzəhmətçə
kəsiniz. Onda mən məcburam
deyəm ki, xalqa, sənə doğ
ma olan xalqa məhəbbətdən,
avamların maarifənməsindən
söhbətgedənyerdəbusualor
tayagəlməməlidir; xalqın,həm
də geridə qalmış avam xalqın,
sənin və mənim qardaşımın
maarifənməsiişinəözünühəsr
edənbiradamıbeləbirfikiryol
dan qoymamalıdır. O, mükafa

tını özözünə, işini görəgörə
vicdanıqarşısındaduyacaqdır”.
Həqiqətən də, Zərdabinin

“Əkinçi” ilə açdığı işıqlı yol 147
ildirxələfəriüçünmayak rolunu
oynayır. Bu maarif və ziya yo
lu sonrakı dövrlərdə vətənsevər
ziyalılarımızın ərsəyə gətirdiyi
digər mətbu nümunələrimiz tə
rəfindəndavametdirilərəkxalqı
mızınmilli oyanışında,XXəsrin
əvvəllərində istiqlal arzularının
gerçəkləşməsində dərin iz qo
yub. Azərbaycan mətbuatı ta
rixinin sonrakı mərhələlərində,
eləcədəsovetdövrününməlum
ideoloji çərçivələrində belə özü
nün başlıca missiyasını yerinə
yetirərək maarifçi düşüncənin

genişlənməsinə, xalqımızın mil
limədəniinkişafınaöztöhfələrini
verib.
Mətbuatımızın müstəqillik

dövründə fəaliyyəti xüsusilə
zəngindir və ölkəmizin ictimai
siyasi, mədəni həyatında, milli
həmrəyliyin möhkəmləndirilmə
sində, mənəvi dəyərlərin qo
runmasıvətəbliğindəkütləviin
formasiya vasitələri mühüm rol
oynayır.
Azərbaycan mediası özünün

ən çətin sınaqlarından birini
2020ci ilin 44 günlük Vətən
müharibəsində verdi. Azərbay
canın haqlı mübarizəsinin
yüksək peşəkarlıqla ölkə və
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdı

rılmasında bütün imkanları ilə
səfərbəroldu...
Müstəqilliyimizin yaşıdı olan

“Mədəniyyət” qəzeti də 31 illik
fəaliyyəti dövründə Zərdabinin
və onun şah əsəri “Əkinçi”nin
idealları işığında fəaliyyətini da
vametdirir,müstəqillikdövrümə

dəniyyətsahəsinininkişafsalna
məsiniyaradır.
MilliMətbuatGünümünasibə

tiləölkəmizinbütünmedianüma
yəndələrinitəbrikedir,cansağlığı
və yaradıcılıq uğurları arzulayı
rıq.

Fariz Yunisli

Məlumolduğukimi,builgörkəmlibəstəkar,ictimaixa
dim,SSRİvəAzərbaycanınXalqartisti,SosialistƏməyi
Qəhrəmanı,DövlətmükafatlarılaureatıFikrətƏmirovun
(19221984)anadanolmasının100illiyiqeydedilir.15

mart2022ciiltarixdəPrezidentİlhamƏliyevdahibəstəkarın
100illiyininqeydolunmasıhaqqındasərəncamimzalayıb.

Azərbaycan bəstəkarlıq mək
təbininböyüknümayəndəsi,sim
fonikmuğamjanrınınbanisiolan
Fikrət Əmirov rəngarəng yara
dıcılıq palitrasına malik qüdrətli
sənətkarkimimusiqimədəniyyə
timizininkişafınamühümtöhfələr
bəxşedib.
Dünyaşöhrətlimusiqixadiminin

xatirəsi əbədiləşdirilib, ölkəmizdə
sənətkarın adını daşıyan mədə
niyyət ocaqları, ansambl, küçə,
parkvəs.var.Buyazıdaonlardan
birneçəsihaqqındasözaçacağıq.

Azərbaycan Dövlət Mahnı 
və Rəqs Ansamblı

Otuzildirdahibəstəkarınadını
daşıyanansamblın zəngin sənət
yolu var. Ansambl 1938ci ildə
Azərbaycan klassik musiqisinin
banisiÜzeyirHacıbəylitərəfindən
yaradılıb. Müxtəlif dövrlərdə kol
lektivəÜzeyirbəyləyanaşı,tanın
mış bəstəkarlardan Səid Rüstə
mov,CahangirCahangirov,Vasif
Adıgözəlov, Hacı Xanməmmə
dov, Telman Hacıyev və Ramiz
Mirişli rəhbərlik edib. Ansamblın

xoreoqrafiya qrupunda Əminə
Dilbazi,TutuHəmidova,Böyüka
ğa Məmmədov, Roza Cəlilova,
AliyəRamazanova,AfaqMəliko
va,KamilDadaşov,ƏlikramAsla
nov,NadirMəmmədovvəbaşqa
görkəmlirəqsustalarıyetişib.
Azərbaycanmusiqivərəqssə

nətinin təbliğindəmüstəsna xid
mətlərinə görə ansambl 13 iyul
1958ci ildə “Əməkdar kollektiv”
fəxri adına layiq görülüb. 1992
ciildəkollektivəFikrətƏmirovun
adıverilib.
2000ciilinyanvarayındanan

samblın nəzdində Azərbaycan
DövlətXalqÇalğıAlətləriOrkest
ri fəaliyyətgöstərir.Repertuarını
Azərbaycanvədünyaxalqlarının
mahnı və rəqsləri, xor əsərləri
təşkiledənansamblınbədiirəh
bəri və dirijoru Xalq artistiAğa
verdiPaşayevdir.

Bakıda incəsənət məktəbi
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş

İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət
göstərən6nömrəlionbirillikİncə
sənət məktəbi Fikrət Əmirovun

adını daşıyır. 1962ci ildə əsası
qoyulan təhsil ocağında bala
ban, feyta, zərbalətləri, qanun,
gitara,qoboy,valtornkimialətlər
tədris olunub. 1999cu ildən isə
məktəbdə rəssamlıq və xoreoq
rafiyaşöbələriyaradılıb.

MəktəbdəXalqartistləriƏliba
ba Məmmədov, Məmmədbağır
Bağırzadə, Ağaxan Abdullayev,
Ramiz Quliyev, Əməkdar artist
lər KamilDadaşov, ZemfiraHə
sənova,VaqifMəstanov,profes
sorlarFəttahXalıqzadə,Kəmalə
Neymanovavəbaşqalarışagird
lərə müxtəlif istiqamətlər üzrə
dərsdeyiblər.XalqartistləriSər
dar Fərəcov, Səməd Şükürov,
MöhlətMüslümovkimiincəsənət
xadimləri isəbu təhsil ocağında
oxuyub, həm də dərs deyiblər.

Məktəbin şagirdləri 10dan çox
ölkədəkeçirilənmüxtəlifbeynəl
xalq müsabiqələrdə iştirak edə
rəkuğurlaraimzaatıblar.
Buil60illiyiqeydedilənmək

təbin direktoru bəstəkar, Əmək
darmüəllim,professorAdiləYu
sifovadır.

Gəncə Dövlət 
Filarmoniyası

Gəncədə filarmoniya 1935ci
ildəÜ.Hacıbəylinintəşəbbüsüilə
yaradılıb.1949cuildəfəaliyyəti

nidayandıranfilarmoniya,1990
cı ildə yenidən işini bərpa edib.
EləhəminildəfilarmoniyayaFik
rətƏmirovunadıverilib.
2017ciilnoyabrın10daPrezi

dent İlhamƏliyevin iştirakı ilə fi
larmoniyanınyenibinasınınaçılış
mərasimi olub. Altı mərtəbədən
ibarətolanbinaŞərqmemarlığı
nınəndəyərlielementləriniözün
dəqorumaqla,müasirbeynəlxalq
standartlara uyğun inşa edilib.
BinanınfasadınıAzərbaycanmə
dəniyyətinin tanınmışsimalarının

heykəlləribəzəyir.Filarmoniyanın
solistləri həm Gəncəni, həm də
ölkəmizibirsırabeynəlxalqfesti
valvəkonsertlərdəuğurla təmsil
edirlər.
Hazırda filarmoniyanın tərki

bində“Göygöl”DövlətMahnıvə
RəqsAnsamblı, Xalq çalğı alət
ləri orkestri və Kamera orkestri
fəaliyyət göstərir. Bu kollektivlə
rin repertuarında həmAzərbay
can xalq və klassikmusiqisinin,
həmdəAvropavədünyaxalqları
musiqi və rəqslərinin inciləri yer

alır.GəncəDövlətFilarmoniyası
nındirektorəvəziElçinƏliyevdir.

Musiqi məktəbləri
Unudulmaz bəstəkarın adı

Gəncədə daha bir ünvanda ya
şadılır. Gəncə Regional Mədə
niyyət İdarəsinin (RMİ) tabeli
yində fəaliyyət göstərən Gəncə
şəhər 1 nömrəli Uşaq musiqi
məktəbi F.Əmirovun adını daşı
yır.Məktəb 1923cü ildə F.Əmi
rovun atası, bəstəkar, tarzən
Məşədi Cəmil Əmirovun səyi,

ÜzeyirHacıbəylivəBülbülünkö
məkliyiiləyaradılıb.
1987ci ildən görkəmli bəstə

karınadıveriləntəhsilocağında
hazırda 12 ixtisas üzrə (forte
piano, violin, violonçel, tar, ka
mança, qarmon, truba, nağara,
saz, qanun, xanəndəlik, vokal)
tədrisaparılır.Məktəbindirektoru
AidəƏmrahovadır.
Qeyd edək ki, görkəmli incə

sənət xadimlərimizin bir çoxu
ilkmusiqi təhsilini buməktəbdə
alıb. Bunlardan Fikrət Əmirov,
QəmbərHüseynli,NərimanƏzi
mov,ZərifQayıbov,TelmanHa
cıyev,AzadƏliyevvəs.başqala
rınınadınıçəkəbilərik.

***
FikrətƏmirovunadıSumqayıt

da da əbədiləşdirilib. Sumqayıt
RMİnin tabeliyindəki Sumqa
yıtşəhər5nömrəliUşaqmusiqi
məktəbi 1991ci ildən fəaliyyət
göstərir.1992ciildətəhsilocağı
nabəstəkarınadıverilib.
Məktəbdə11 ixtisasüzrə (for

tepiano, violin, tar, kamança,
saz,qarmon,klarnet,nağara,xa
nəndə,kanon,balaban)450dən
çox şagird təhsil alır. Məktəbə
ƏməkdarmədəniyyətişçisiVaqif
Süleymanovrəhbərlikedir.

***
2018ci ildə Xəzər Universite

tindəKonfranskonsertmərkəzi
nədəFikrətƏmirovunadıverilib.
İnanırıq ki, əsərlərinin şöhrəti

dünyanı dolaşan dahi musiqiçi
ninadıbundansonradayeniye
niünvanlardayaşadılacaq.

Nurəddin Məmmədli

II yazı

Teatrdanideologiyamaşını
kimiistifadəvəözünün
imperialist“dəyər”lərini
sənətvasitəsilədiktəetmək

sovetrejimininəsasxüsusiy
yətlərindənidi.XXəsrin20ci
illəri,ondansonrakıməşum
repressiyadönəmixalqımızın
milliməfkurəsinə,ədəbiyyat,
sənət,yaradıcılıq–bütünlük
dəşüurunazərbəvurmağa
hesablanmışdı.Ancaqxalqın
iradəsi,azaddüşüncəsi,
yazıbyaratmaqeşqiözbəh
rəsiniverdi.

Ümumilikdə sovet dönəmi
Azərbaycanmədəniyyəti,incəsə
nətivəteatrınanəzərsalarkənelə
günümüzünreallığındadanostal
giya yaşayanlar çoxdur. Sistem
olaraq yaradıcı sənayeni komp
lektləşdirmək və dövlət himayə
sində saxlamaqmüsbət tenden
siya kimi qəbul edilsə də, əsas
odurki,yaradıcılıqprosesiazad,
səmimivətəbiideyildi.Buməna
dadüşünürəmki,sovet ideologi
yası düşünülmüş, əslində, bəlkə
dəböyükbirplanıntərkibhissəsi
olaraq Qarabağda, xüsusən Şu
şada teatr mühitinin inkişafına
daimmaneolmağaçalışıb.Söz
süzki,buişdəmənfurqonşuları
mızındaböyükroluolub.
Keçmişsovetməkanındakom

munist ideologiyasının oturuş
masındakütləvisənətnövükimi
teatrdaimönplandaolub.Odur
ki,onlarınsayınıartırmaqvəbu
xovdasaxlamaqideolojimaşının
əsas vəzifəsi idi. Böyük şəhər
lərdəbuprosesoturuşmuşolsa
da, ucqar rayon və şəhərlərdə,
hətta kənd və qəsəbələrdə küt
ləvi “mədəniləşmə” şüara çev
rilmişdi. Kommunist ideoloqları

yerlərdə kolxozsovxoz teatrları
nınyaranmasınıməqsədəuyğun
hesab edirdilər. 30cu illərdən
başlayaraq, rayon, kənd və qə
səbələrdə,fəhləvəkolxozçuların
“mənəviistirahət”initəminetmək
üçün kolxozsovxoz teatrları ya
ranmağabaşladı.
Əvvəllərpeşəkarteatrtəşkilatçı

larınınvəhəvəskarlarınhesabına
formalaşaraq fəaliyyətə başlayan
kolxozsovxoz teatrları sonradan
mərkəz teatrlarının himayədarlığı
sayəsindəözmadditexnikibaza
larını möhkəmləndirib repertuar
siyasətləriniqurabildilər.
Bir müddətdən sonra onların

sayı300əçatdıvəMərkəziKo
mitə 1934cü ilin martında kol
xozsovxoz teatrlarının inkişafı
iləbağlıqərarqəbuletdi.Həmin
ildə Azərbaycan Dövlət Kolxoz
SovxozTeatrı yaradıldı.Özüdə
Bakıda.
Şər qüvvələr, teatrı millətçilik

də,milli ideologiyanın təbliğində
suçlayan, xalqımıza qarşı olan
qüvvələr teatrın qısa zaman
da bağlanmasına nail oldular.

1936cı ildə teatrın fəaliyyətinə
yenidən razılıqverildi–həmdə
Azərbaycan truppası ilə yanaşı,
erməni truppasının da yaradıl
masışərtiilə!
Bilmirəm, bu məsələ həmin

dövrdə nə ilə və necə əsaslan
dırılıb, amma bir şey bəllidir ki,
məhzhəmindövrdənermənilərin,
digərsahələrdəolduğukimi,incə
sənət, xüsusən teatr sistemində
də yerləşdirməmərhələsinə küt
ləvişəkildə“razılıq”verilib.Həmin
dövrün teatr salnaməsinə nəzər
salarkən bu say çoxluğu arasın
dakı kəskin fərq daim öz fəsad
larını göstərib. Erməni amilinin
Azərbaycan incəsənətinə, konk
retolaraqŞuşateatrınavurduğu
zərbələrərəğməno,daimözünün
yaşamaqhaqqınıisbatedib...
Respublikamızınbaşqarayon

larında olduğu kimi, 1938ci ilin
fevralında Şuşada da kolxoz
sovxozteatrıyaradıldı.“Uzaqgö
rən” erməni siyasəti sayəsində
teatrın direktoru və baş rejisso
ru, hətta inzibatçıları da ermə
nilərdən ibarət oldu. Nəticədə

ilk gündən yeni yaranmış teatr
da ikitirəlik, teatrdaxili intriqalar,
azərbaycanlılara,yerliəməkdaş
lara qarşı ayrıseçkilik baş qal
dırmağa başladı. Cəzasızlıqdan
həyasızlaşan ermənilər teatrın
açılış tamaşasınıdaözmillətlə
rinitəbliğəhesablamağaçalışdı,
ermənimüəllifərdənbirininəsəri
üzərindəməşqləraparıldı.Lakin
teatrın yaradıcı truppasına cəlb
olunmuş aktyorlar və yerli ziya
lılar buna mane oldular. Nəticə
olaraq teatrın açılışı uzandı və
1939cuilinaprelindəilktamaşa
sıiləseyrçiönünəçıxdı.
Qısa zamanda səs və söz,

musiqi beşiyi olan Şuşa teatrı
nınrepertuarındaÜ.Hacıbəylinin,
M.F.Axundzadənin, C.Cabbarlı
nın,Z.Hacıbəyovun,S.Rəhmanın
əsərlərioynanılır.Eləilktamaşa
danermənirəhbərləranlayırlarki,
şuşalılar teatralcamaatdır.Gələ
cəkdəteatrtamaşalarınaolanbu
marağınqarşısınıalmaqmümkün
olmayacaq. Ona görə yenə kol
lektivdə səhnəarxası intriqa baş
qaldırmağabaşlayır.Azərbaycan
lı direktor vəbaş rejissorun təyi
natlarındansonrayaranansənət
canlanması erməniləri daha çox
narahat edir. Nəticədə havadar
larından cəsarətlənən ermənilər
Şuşada erməni kolxozsovxoz
teatrının yaradılmasına nail olur
lar.Ammabumənfurplanlarıda
uğursuzolur.Dahadoğrusu,Şu
şadaerməniəhalisininmüqayisə
olunmaz dərəcədə azlığı teatrın
planproqramını yerinə yetirmə
məsivəbusəbəbdənbağlanması
ilənəticələnir.1942ci ildəŞuşa
dakıermənikolxozsovxozteatrı
nınləğvolunmasıhaqqındaqərar
qəbulolunur.

Bu, Böyük Vətən müharibəsi
ninağırçağlarına təsadüfedirdi
vəgücünüöncəbhəyəyönəldən
hökumətözünüguyadoğrultma
yan,əslində,izafiməsrəfolanbir
qisim teatrlar haqqında da qə
rarverdi.Beləki,kolxozsovxoz
teatrlarının bəziləri dövlət teatrı
statusu aldı, digərləri isə qapa
dıldı.
Dövlətteatrıstatusualanteatr

lararasındaŞuşakolxozsovxoz
teatrıdavar idi.Beləliklə,məhz
müharibənin ən qanlıqadalı il
lərində – 1943cü ilin əvvəlində
Üzeyir Hacıbəyov adına Şuşa
Dövlət Musiqili Dram Teatrı ya
randı. Təbii ki, bu, şuşalı teatr
sevərlərüçünsənəthadisəsiidi.
Bununla özünəməxsus zəngin
sənət ənənəsi olanbu teatr bü
tün mövcud çətinliklərə baxma
yaraq, yaradıcılıq fəaliyyətinə
başladı.Kollektivilkgündənteat
rınrepertuarınınjanrbaxımından
rəngarəng, zəngin olması üçün
müasirvəklassikəsərlərədaha
çox üstünlük vermək qərarına
gəldi.Təbiiki,repertuarseçimin
dəki aləlvanlıq teatrın yaradı
cılıq simasını müəyyən etməklə
yanaşı,həmdəkollektivinpoten
sialsəhnəimkanlarınınzənginli
yinədəlalətedirdi.
Müxtəlif janrlı yerli və xarici

dram, komediya,musiqili kome
diya nümunələrinin repertuarda
geniş yer alması tamaşaçıların
zövqzənginliyivətələbkarlığıilə
yanaşıyaradıcıheyətindəpeşə
karlığından, istedad və bilgisin
dən xəbər verirdi. Bütün bunla
ra rəğmənAzərbaycanın başqa
rayonvəşəhərlərindədəşöhrət
qazananteatryenidənxorgörül
məktaleyiniyaşadı.

SSRİNazirlərSovetinin6fev
ral 1949cu il tarixli qərarı ilə
(iqtisadi çətinliklər bəhanə gəti
rilməklə) Üzeyir Hacıbəyov adı
na Şuşa Dövlət Musiqili Dram
Teatrının da dövlət statusu ləğv
olundu.
Nə olsun, bunların heç biri

Şuşa teatr mühitini, şuşalı zi
yalıların, teatrsevərlərin qala
şəhərimizdə teatrı yaşatmaq
və inkişafetdirməkəzminiqıra
bilmədi.Şuşadakıdramdərnəyi
yenidənalovludövrünəqayıtdı.
Yerli həvəskarlar dram dərnə
yində xüsusi həvəslə çalışma
ğa,yenitamaşalarhazırlamağa
başladılar.
ŞuşaMusiqiliXalqTeatrıözü

nünyaşamaqhaqqını,sənətyo
lunuözücızdıvəbütünçətinliklə
rərəğmənbunanailoldu.
Nəhayət, təkcəşuşalılarınde

yil, bütün teatrsevərlərin gözlə
diyi gün yetişdi və Azərbaycan
SSR Nazirlər Sovetinin 11 may
1990cı il tarixli qərarı ilə Şuşa
Dövlət Musiqili Dram Teatrı ya
radıldı. Kollektiv böyük şövq ilə
iki səhnə əsəri üzərində paralel
məşqlərə başladı. Hamı sevinc
vəhəyəcanlapremyeranıgözlə
yirdi.Ammaogünyetişmədi və
1992ciilin8mayındaŞuşaişğal
olundu və bütün şuşalılar kimi,
Şuşa teatrıdadidərginlikhəyatı
yaşamağaməcburqaldı...
Bundan sonrası barədə yaz

mayacam. Bununla sizi və elə
özümü də köçkünlüyün ağır il
lərinin xatirə yükündən azadet
məyə çalışacam. Əvəzində isə
sizləriŞuşaDövlətMusiqiliDram
Teatrınınbugünlərdə, təxminən
30 illik  fasilədən sonra doğma
ünvandailktamaşanümayişixə
bərindən xoşhal olmağa çağıra
cam...

Həmidə Nizamiqızı

Şuşa  –  bir  teatr  səhnəsi  kimi...

“Əkinçi”dən başlanan işıqlı yol...
147 ildir xələfləri üçün mayak rolunu oynayır

Fikrət Əmirov adına...
Şöhrəti dünyanı dolaşan bəstəkarın adı ölkəmizdə bədii kollektiv, 

mədəniyyət və təhsil müəssisələrində yaşadılır
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