
“Qə zet dər viş ki mi na ğıl de yə bil məz; 
onun bor cu dur iş lə rin yax şı və ya man lı ğı-
nı ayi nə ki mi xal qa gös tər sin, ta xalq öz 
ni kü bə din dən xə bər dar olub onun əla cı-
nın da lın can ol sun”.

Bu fi  kir lər Azər bay can mil li mət buatı nın 
qa ran qu şu olan “Əkin çi” qə ze ti nin ya ra-
dı cı sı, gör kəm li tə biət şü nas alim, maarif 
fə daisi, Və tə ni mi zin ger çək təəs süb keş lə-
rin dən Hə sən bəy Zər da bi yə (1842-1907) 
məx sus dur. 

Bə li, ilk qə ze ti miz dər viş lik et mək üçün ya-
ra dıl ma mış dı. O, uzun il lər dir müs təm lə kə 
zül mü al tın da in lə yən xal qın bə si rət gö zü nü 
aç ma ğa, ət ra fı na, ən əsa sı isə öz ta le yi nə 
nə zər sal ma sı üçün min bir çə tin lik lə ara ya-
ər sə yə gə ti ril miş di. 

1875-ci il iyu lun 22-də H.Zər da bi nin re-
dak tor lu ğu ilə ana di li miz də ilk mət bu or-
qan – “Əkin çi” qə ze ti nəş rə baş la yıb, iki 
il ər zin də 56 sa yı işıq üzü gö rüb. Bu qı sa 
öm rün də qə zet mə də ni-maarif ta ri xi miz də, 
Azər bay can xal qı nın mil li oya nı şı və özü nü-
dər ki yo lun da ta ri xi sə hi fə aç ma ğa nail olub. 
“Əkin çi”nin nəş rə baş la dı ğı 22 iyul ta ri xi təq-
vi mi mi zə Mil li Mət buat Gü nü – me dia iş çi lə-
ri nin pe şə bay ra mı ki mi ya zı lıb.

Ne cə ki, Mir zə Cə lil “Mol la Nəs rəd din”i 
tə biət özü ya rat dı, zə ma nə özü ya rat dı” de-
yir di, elə “Əkin çi”mi zi də tə biət və zə ma nə 
ya rat mış dı. Da ha doğ ru su, onu zə ma nə nin 
tə biət şü na sı ya rat mış dı. Hə sən bəy tək cə 
tə biət şü nas de yil di, həm də cə miy yət şü nas 

mü tə fək kir idi. O, ha ra dan, nə dən və ne cə 
baş la ma ğı də qiq bi lir di. Və haq lı ola raq ri-
şə dən baş la mış dı. Hə min dövr də ək sə riy yət 
alim, arif de yil di. İs tə ni lən mü tə rəq qi ad dı mı 
əkin çi-bi çin çi üçün at maq düz gün qə rar idi... 

davamı səh. 6-da
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“Nizami 
Gəncəvini
biz də 
sevirik”

səh. 3

“Azərbaycanı dünyaya tanıdaq”

Şuşa və Qafqaz Albaniyası haqqında nəşrlər
30-dək ölkənin kitabxanalarına göndərilib

səh. 3

Xan qızının 
190 illik 
yubileyi
qeyd olunub

səh. 4

“Əkinçi”dən başlanan işıqlı yol...
Azərbaycan milli mətbuatının 147 yaşı tamam olur

Estoniyada “Azərbaycan naxışları”

Es  to  ni  ya  nın pay  tax  tı Tal  lin  də bu şə  hər  də ya  şa  yan azər  bay  can -
lı rəs  sam Röv  şən Qu  li  ye  vin (Röv  şən Nur) əsər  lə  rin  dən iba  rət 
“Azər  bay  can na  xış  la  rı” ad  lı sər  gi ke  çi  ri  lib. Şə  hər  də  ki Ar  xi  tek  tu  ra 
və Di  zayn Qa  le  re  ya  sın  da açı  lan sər  gi Dias  por  la İş üz  rə Döv  lət 
Ko  mi  tə  si  və Azər  bay  ca  nın Es  to  ni  ya  da  kı Sə  fir  li  yi  nin dəs  tə  yi ilə 
“Şu  şa İli” çər  çi  və  sin  də təş  kil edi  lib.

səh. 8

Prezident Sumqayıtda abadlıq işləri və 
yeni müəssisələrin fəaliyyəti ilə tanış olub

Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında
“Qalib Əsgər” abidəsi ucaldılıb

Pre zi dent İl ham Əli yev iyu lun 20-də Sum qa yıt şə hə rin də olub. 
Döv lət baş çı sı Sum qa yıt şə hə rin də ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
abi də si ni zi ya rət edib, son ra Şə hid lər xi ya ba nın da apa rı lan 
əsas lı tə mir və ye ni dən qur ma iş lə ri ilə ta nış olub.

Sum qa yıt Şə hid lər xi ya ba nın da apa rı lan ye ni dən qur ma iş lə ri 
çər çi və sin də bu ra da  “Qa lib Əs gər” abi də si də ucal dı lıb. Döv lət 
baş çı sı “Qa lib Əs gər” abi də si nin və Xo ca lı fa ciəsi qur ban la rı nın 
xa ti rə si nə həsr olu nan abi də nin önü nə gül dəs tə lə ri qo yub.

davamı səh. 2-də

Mədəniyyət naziri Qəbələdə 
vətəndaşların müraciətini dinləyib

Mə  də  niy  yət na  zi  ri Anar Kə  ri  mov iyu  lun 21-də Qə  bə  lə Ra  yon 
Mə  də  niy  yət Mər  kə  zin  də Qə  bə  lə və Oğuz sa  kin  lə  ri, elə  cə də 
di  gər ra  yon  lar  dan qə  bu  la gə  lən və  tən  daş  lar  la gö  rü  şüb.

Qə bu la gə lən sa kin lə rin mü ra ciət lə ri iş lə tə min olun ma, ki tab 
nəş ri nə kö mək lik gös tə ril mə si, iş ye ri nin də yiş di ril mə si, şə hid 
adı nın əbə di ləş di ril mə si və di gər mə sə lə lə ri əha tə edib. 

səh. 3

Azad edilmiş ərazilərdə bərpa, tikinti və 
idarəetmə xidməti üzrə qurumlar

Pre zi dent İl ham Əli yev iyu lun 21-də “Qa ra bağ İq ti sa di Ra yo nun-
da Bər pa, Ti kin ti və İda rəet mə Xid mə ti” pub lik hü qu qi şəx sin 
ya ra dıl ma sı və fəaliy yə ti nin tə min edil mə si haq qın da” fər man 
im za la yıb. Fər man la “Qa ra bağ İq ti sa di Ra yo nun da Bər pa, Ti kin-
ti və İda rəet mə Xid mə ti”nin Ni zam na mə si də təs diq edi lib.

Döv lət baş çı sı nın di gər fər manı i lə “Şər qi Zən gə zur İq ti sa di 
Ra yo nun da 1 say lı Bər pa, Ti kin ti və İda rəet mə Xid mə ti” pub lik 
hü qu qi şəxs ya ra dı lıb.

səh. 2

Media islahatlarında yeni hədə� ərə doğru
İyu lun 21-də, Mil li Mət buat Gü nü ərə fə sin də Azər bay can Res-
pub li ka sı Me dianın İn ki şa fı Agent li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Ba kı da 
“Də rin lə şən me dia is la hat la rı: Ye ni hə dəf lə rə doğ ru” möv zu-
sun da konf rans ke çi ri lib.

səh. 2

Hacıkənddə II Milli Yaylaq Festivalı keçiriləcək
İyu lun 29-31-də Gən cə şə hə ri nin Ha cı kənd qə sə bə si əra zi sin də ki 
Xan yay la ğın da II Mil li Yay laq Fes ti va lı ke çi ri lə cək. 

Pan de mi ya nın ya rat dı ğı ikiil lik 
fa si lə dən son ra bər pa olu nan fes-
ti val “Ca vad Xan” Ta rix və Mə də-
niy yət Fon du və “Kap.az” – Fərq li 
Tu rizm MMC-nin tə şəb bü sü, Mə-
də niy yət Na zir li yi, Tİ KA – Türk 
Əmək daş lıq və Koor di na si ya 
Agent li yi, Gənc lər və İd man Na-
zir li yi, Dün ya Et noid man Kon fe-
de ra si ya sı, Döv lət Tu rizm Agent-
li yi, Döv lət Məş ğul luq Agent li yi, 
KO BİA, Kənd Tə sər rü fa tı Na zir li-
yi, Gən cə Şə hər İc ra Ha ki miy yə-
ti, Göy göl Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
və di gər qu rum la rın tə rəf daş lı ğı 
və dəs tə yi ilə ger çək lə şə cək.

Fes ti va la 20-dən çox öl kə dən 
300-ə ya xın iş ti rak çı nın və fəx ri 
qo na ğın qa tıl ma sı nə zər də tu tu lur.

Fes ti val da “Yay laq (id man) 
oyun la rı” şər ti adı al tın da qə dim 
kö kə söy kə nən yor ğa at ya rış la-
rı, atüs tü oyun lar və mil li id man 

növ lə ri üz rə ya rış lar və nü mu nə vi 
çı xış lar təş kil olu na caq. Mə də ni-
et noq ra fi k his sə də aşıq la rın de-
yiş mə si, mil li rəqs lər (yal lı lar, cən-
gi lər), xalq mah nı la rı, ta ma şa lar 
yer ala caq. Et no-qə sə bə nin əra-
zi sin də ya şa yış yurd la rı (ala çıq lar) 
ilə ya na şı, Cı dır mey da nı, “Yay laq 
(kənd tə sər rü fa tı) ba za rı”, “Sə nət-
kar lıq gu şə si”, “Də də Qor qud oca-
ğı” (ta ma şa lar üçün səh nə), “Yay-
laq ya ta ğı” (tə sər rü fat hey van la rı 
üçün yer lər), “Pəh lə van mey da nı” 
(ya rış sa hə si), “Aşıq Ələs gər oca-
ğı”, “Yay laq süf rə si” (yay laq ku li-
na ri ya sı) və di gər te ma tik sa hə lər 
möv cud ola caq.

Qeyd edək ki, I Mil li Yay laq Fes-
ti va lı 2019-cu il 26-28 iyul ta ri xin-
də Gə də bə yin Düz yurd-Mis kin li 
yay la ğın da ke çi ri lib. İlk fes ti va la 
16 öl kə dən 100-dən çox nü ma-
yən də qa tı lıb.

Hey dər Əli yev Fon du və 
Azər bay can Te le vi zi ya sı nın 
təş ki lat çı lı ğı, Mə də niy yət Na-
zir li yi nin dəs tə yi ilə ke çi ri lən 
VIII Mu ğam Te le vi zi ya Mü sa-
bi qə si ba şa çat maq üz rə dir. 

Ma yın 10-da baş la nan, pay-
taxt da, Ba kıət ra fı qə sə bə lər də 
və re gion la rı mız da kı mə də niy-
yət ocaq la rın dan həf tə də iki də-
fə te le vi zi ya da can lı ya yım la nan 
mü sa bi qə də gənc xa nən də lər 
öz ba ca rıq la rı nı nü ma yiş et di-
rir di lər. İki qrup ol maq la növ bə li 
şə kil də ya rı şan iş ti rak çı la rı tar-
zən lər Rə şad İb ra hi mov və Rüs-
təm Müs lü mo vun rəh bər li yi ilə 
an sambl mü şa yiət edir. Bey nəl-
xalq Mu ğam Mər kə zi nin səh nə-
sin dən iyu lun 21-də mü sa bi qə-
nin son can lı ya yı mı efi  rə ge dib.

Mü sa bi qə nin ic ra çı rəh bə ri, 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si İl qar 
Fəh mi bil dir di ki, mü sa bi qə nin 
fi  na lın da 9 iş ti rak çı ya rı şa caq. 
Gə lən həf tə isə is ti ra hət həf tə si 
elan edi lə cək. Av qust ayı nın 5-i 
və 6-da isə mü sa bi qə nin fi  nal və 

qa la-kon ser ti mə də niy yət pay-
tax tı mız Şu şa da ke çi ri lə cək. 

Qeyd edək ki, mü sa bi qə də ifa-
çı la rı Xalq ar tist lə ri Arif Ba ba yev, 
Sə ki nə İs ma yı lo va, Mə lək xa-
nım Əy yu bo va, Sər dar Fə rə cov, 

Mən sum İb ra hi mov, Nə za kət 
Tey mu ro va, Tey yub As la nov, 
Əmək dar ar tist Fər qa nə Qa sı-
mo va və Əmək dar mə də niy-
yət iş çi si İl qar Fəh mi dən iba rət 
mün sifl  ər he yə ti qiy mət lən di rir.

İş ti rak çı Ül kər Ab dul la ye va bu 
həf tə yə qə dər mü sa bi qə də iş ti-
ra kı nı bö yük qü rur və fəxr he sab 
edir. Daş qın Kür çay lı da mu-
ğam se vər lə rin diq qə ti ni çə kən 
iş ti rak çı lar dan dır. Gənc xa nən-
də son həf tə ni hə yə can və mə-
su liy yət do lu də qi qə lər ad lan dı-
rır. Bü tün iş ti rak çı la ra uğur ar zu 
edə rək la yiq ola nın qa zan ma sı-
nı is tə yir. 

Mün sif, Xalq ar tis ti Mən sum 
İb ra hi mov da fi  kir lə ri ni bö lü şüb: 
“Bu ne çə həf tə ər zin də ta ma-
şa çı la rın gö zü qar şı sın da şəff  af 
şə kil də gənc lə rin ifa sı nı xal qı-
mı za təq dim et dik. So na ya xın-
laş dıq, güc lü lə rin güc lü sü qal dı. 
On la rın hər bi ri nin ifa sı bi zim 
üçün önəm li dir. Sa də cə, hər bir 
mü sa bi qə də ol du ğu ki mi, bu ra-
da da so na ki mi ge dən və ya rı 
yol da yo ru lan lar ol du”.

VIII Muğam Televiziya Müsabiqəsinə 
Şuşada yekun vurulacaq

Ömür illərlə deyil, əməllərlə ölçülür...
Mil li ki no sə nə-
ti mi zin ta nın mış 
nü ma yən də lə rin-
dən bi ri, zən gin 
ya ra dı cı lıq yo lu 
(sə nəd li ki no da) 
keç miş ki no re jis-
sor, Xalq ar tis ti 
Yal çın Əfən di ye vin 
ana dan ol ma-
sın ın 85 ili tamam olur. İs te dad lı re jis sor, həm kar la rı nın 
yad da şın da müs bət şəx si key fiy yə tə ma lik in san ki mi qa lan 
sə nət ka rın yu bi le yi ərə fə sin də xa ti rə si ni də rin eh ti ram la 
yad edir, ya ra dı cı lı ğı na nə zər sal ma ğı özü mü zə borc bi li rik.

səh. 7

Qavaldaşda ifası ilə əsrlərin ritmini 
çağımıza daşımışdı...

Zərb çal ğı alət lə ri nin kök lə ri çox-çox qə dim lə rə, ib ti dai 
ya şa yış dövr lə ri nə ge dib çı xır. Hə min dövr lər də in san lar 
müəy yən va si tə lər lə ritm lər ya rat mış lar.

Dün ya da ən qə dim in san məs kən lə rin dən olan Qo bus tan qo-
ru ğun da kı Cin gir da ğın ətək lə rin də on-on iki min il əv vəl lə rə aid 
edi lən qa ya rəsm lə ri ilə ya na şı, “qa val daş” ad la nan bö yük bir 
qa ya par ça sı da var. Bu qa ya nı daş par ça sı və ya xud hər han sı 
bir ci sim lə dö yəc lə dik də qa va lın temb ri nə uy ğun səs lər alı nır...

1978-ci il də Qo bus tan qa ya la rı nın fü sun kar rit mi Çin giz Meh-
di ye vin sə nə tin də “Qo bus tan qa val da şı” kom po zi si ya sı nın ya-
ran ma sı na sə bəb olur...

səh. 5

Ayten
Машинописный текст

Ayten
Машинописный текст

Ayten
Машинописный текст
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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

Ayten
Машинописный текст

Ayten
Машинописный текст




