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Şuşa Real məktəbi
XIX əsr də Azər bay can da 

ye ni tip li mək təb lər mey da na 
gəl mə yə baş la dı. Mək təb lə
rin tə si ri və maari fin in ki şa fı na 
cəhd ba xı mın dan Azər bay ca
nın Qa ra bağ böl gə si bir qə dər 
irə li də ge dir di. Bu ənə nə XIX 
əs rin son la rın da da ha da güc
lən miş di.

Mən bə lər də qeyd olu nur ki, 
XIX əs rin 80ci il lə rin də Azər
bay can üz rə Ba kı da bir real 
mək təb (al man ca “realsc hu le” 
– XVIII əsr dən Al ma ni ya da və 
di gər  Av ro pa  öl kə lə rin də, XIX 
əsr dən çar Ru si ya sın da tə sis 
edi lən or ta və na ta mam or ta 
təh sil müəs si sə lə ri – red.) var
dı. Gən cə də isə klas sik pro gim
na zi ya (oğ lan və ya qız lar üçün 
na ta mam or ta mək təb) fəaliy yət 
gös tə rir di. Bu, şüb hə siz, sə na ye 
və ti ca rə tin in ki şaf et di yi bir mü
hit də eh ti yac la rı qar şı la ma ğa 
yet mir di.

Bu tə ləb və eh ti yac Şu şa da 
özü nü xü su si lə bü ru zə ve rir di. 
Şu şa da pro gim na zi ya tə si si ilə 
bağ lı tə lə bin nə ti cə siz qal ma sı nı 
gö rən şə hər əha li si 1880ci il də 
Pe ter bur qa – Qaf qaz ko mi tə si nə 
mü ra ciət edir. Mü ra ciət də de yi lir
di: “Şu şa şə hər sa kin lə ri nin təh si
lə olan ciddcəh di nə (şə hər mək
tə bin də 400dən ar tıq şa gir din 
oxu ma sı bu cəh di bir da ha təs diq 
edir) və şə hər ic ti maiy yə ti nin ar
zu su na əsas la nan Gən cə qu ber
na to ru Şu şa şə hə rin də 6 si nif i 
real mək təb aç ma ğı xa hiş edir. 
Şə hər ic ti maiy yə ti hə min mək tə bi 
mü va fiq bi na ilə tə min et mə yi və 
il də 7500 ma nat pul ilə kö mək et
mə yi öh də si nə gö tü rür”. 

Be lə lik lə, 1881ci il sent yab
rın 20də Şu şa da ilk or ta mək
tə bin – 6 si nif i real mək tə bin 
əsa sı qo yu lur. Ha zır lıq və üç 
əsas si nif dən iba rət mək tə bə ilk 
də fə 159 şa gird qə bul edil miş di. 
Şu şa real mək tə bi döv rü nün nü
mu nə vi maarif oca ğı sa yı lır dı. 

Mək təb də ta nın mış maarif
çi lər dən Ha şım bəy Və zi rov, 
Mir zə Sa lah bəy Zöh rab bə yov, 
Yu sif bəy Mə lik haq nə zə rov dərs 
de yib. Vax ti lə bu mək təb də təh
sil al mış Əb dü lə li bəy Mux ta rov, 
Hə sən bəy Ba ğır bə yov, İs ma
yıl bəy Şə fi bə yov, Mux tar bəy 
Mu ra dov, Yu sif  Və zir Çə mən
zə min li, Əb dür rə him bəy Haq
ver di yev, Qa ra bəy Əli ver di lər, 
Cab bar bəy Və li bə yov, Rüs təm 
bəy Axun dov, Xan Şu şins ki son
ra dan öl kə miz də ədə biy ya tın, 
maarif və mə də niy yə tin in ki şa fı
na töh fə ve rib lər... 

1992ci ilin may ayın da Şu şa 
iş ğal edil dik dən son ra er mə ni 
van dal la rı real mək tə bin bi na
sı nı da yan dı ra raq xa ra ba za ra 
çe vir miş diər.

2020ci il no yab rın 8də Şu şa 
şə hə ri nin iş ğal dan azad edil mə
sin dən son ra, di gər ta ri xi ti ki li
lər ki mi, Şu şa real mək tə bi nin 
bi na sı nın da bər pa və ye ni dən 
qu rul ma sı iş lə ri nə baş la nı lıb. 
2022ci ma yın 20də Pre zi dent 

İl ham Əli yev bu nun la bağ lı sə
rən cam im za la yıb, mək tə bin 
bi na sı nın la yi hə lən di ril mə si və 
bər pa sı məq sə di lə Təh sil Na zir
li yi nə və sait  ay rı lıb.

Şor bulaq
Şu şa nın me mar lıq abi də lə ri 

içə ri sin də onun bu laq la rı xü su si 
yer tu tur. Şə hər də hər mə həl
lə nin öz bu la ğı, öz məs ci di, öz 
ha ma mı olub. Araş dır ma lar da 
qeyd olu nur ki, bu laq lar ar tıq for
ma laş mış şə hər mey dan la rın da 
ti ki lir di və bə zi hal lar da on lar, 
ümu miy yət lə, mə həl lə mey dan

la rı an sambl la rı nın tər ki bi nə 
da xil edil mir di lər. Ən iz di ham lı 
kü çə lər də və yol ay rıc la rın da sa
lı nan bu laq lar on la ra müəy yən 
şə hər sal ma ifa də li li yi ve rir di.

Şu şa bu laq la rı nın ək sə riy yə
ti yığ cam, öl çü lə ri ki çik, adə tən 
ku bik for ma da, plas tik di zayn lı 
fa sad ar xi tek tu ra sı na ma lik dir. 
Şu şa bu laq la rı ey ni üs lub da 
ha zır lan mış ki çik for ma lı me
mar lıq ki mi şə hə rin kü çə və 

mey dan la rı nın an sambl la rı nı 
əhə miy yət li də rə cə də ta mam
la yır və bə zə yir, ümum şə hər 
an samb lı nın üs lub vəh də ti nə 
gö zəl lik ve rir di.

Şu şa da kı məş hur bu laq lar
dan olan Şor bu laq 1854cü il
də şə hə rin var lı sa kin lə rin dən 
Rə si ba la Zə kə riy yə tə rə fin dən 
çə ki lib. Şə hə rin Axun dov kü çə
sin də yer lə şən bu la ğın su yu bir 
qə dər şor ol du ğun dan əha li ara
sın da ona be lə ad ve ri lib.

Yer li əhə miy yət li abi də lər sı
ra sın da olan Şor bu laq Şu şa nın 
er mə ni lər tə rə fin dən iş ğa lı na 

qə dər fəaliy yət gös tə rib. Şə hər 
azad edil dik dən son ra bu la ğın 
da ğı dıl dı ğı mə lum olub.

Sadıqcanın evi
Sa dıq can (Mir zə Əsəd oğ lu 

Sa dıq) Azər bay can tar ifa çı lı ğı 
sə nə tin də xü su si ye ri olan sə
nət kar lar dan bi ri dir. Onun evi 
Şu şa şə hə ri nin Mer din li mə həl
lə sin də yer lə şir.

1846cı il də Şu şa da ana dan 
olan Sa dıq can ta rı tək mil ləş di rə
rək ona cin gə nə və kök sim lə ri 
əla və edib, sim lə rin sa yı nı 5dən 
11ə çat dı rıb. Sa dıq can ilk də fə 
ta rı si nə də ifa et mə yə baş la yıb. 
Məhz onun tək mil ləş dir di yi Azər
bay can ta rı Qaf qaz da və Or ta Asi
ya da ge niş ya yı la raq mil li mu si qi
mi zin rəm zi nə çev ri lib. Sa dıq can 
həm də is te dad lı bəs tə kar olub. 
O, “Or ta se gah” və “Ba ya tıŞi raz” 
mu ğam la rı na bir ne çə rəng bəs tə
lə yib. Döv rün də “Qaf qa zın bi rin ci 
tar zə ni” he sab olu nan sə nət kar 
1902ci il də Şu şa da və fat edib. 

Mu si qi çi nin do ğul du ğu bir
mər tə bə li ev iki otaq dan iba rət 
idi. Da ha son ra sə nət kar ki
mi şöh rə ti və qa zan cı ar tıq dan 
son ra Şu şa nın ən yax şı kü çə lə
rin dən bi rin də üç mər tə bə li bir ev 
tik di rir və özü də bir ne çə gün 
ti kin ti iş lə rin də iş ti rak edib.

Sa dıq ca nın evi iş ğal za ma nı 
er mə ni lər tə rə fin dən da ğı dı lıb, 
ha zır da ti ki li nin xa ra ba lıq la rı qa
lıb. İş ğal dan ön cə evin di va rın da 
Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən 
qo yul muş xa ti rə löv hə si olub. 

Ha zır da Sa dıq ca nın evin də 
bər pa və ye ni dən qur ma iş lə ri apa
rı lır.  Pre zi dent İl ham Əli yev və 
bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va 
Şu şa ya növ bə ti sə fə ri za ma nı bu 
evin bər pa sı iş lə ri ilə ta nış olub lar. 
Mu si qi çi nin evi il kin gör kə mi ni 80 
faizə qə dər iti rib. Bi na nın qa lan 
his sə lə rin də isə konst ruk tiv çat lar 
mü şa hi də olu nur və qə za lı və
ziy yə tin də dir. Sa dıq ca nın evin də 
bər pa iş lə ri Hey dər Əli yev Fon du 
tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lə cək.

Qeyd edək ki, Sa dıq ca nın evi 
öl kə əhə miy yət li me mar lıq abi
də si ki mi döv lət qey diy ya tı na 
alı nıb.

Hazırladı: N.Məmmədli
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Məs tan Rə sul oğ lu Əli yev 
(Gü nər) 25 iyul 1935ci il də To
vuz ra yo nu nun Əs rik Cır da xan 
kən din də dün ya ya göz açıb. 
Uşaq lıq və gənc lik döv rü qan
lıqa da lı il lə rə tə sa düf edir. Ata
sı hər bi xid mə tə ça ğı rıl dı ğı vaxt 
SS RİFin lan di ya mü ha ri bə si 
(19391940) baş la nır və o da 
ön cəb hə yə gön də ri lir... Rə sul 
ki şi da ha son ra II Dün ya mü ha
ri bə si nə qa tı lır. Ağır dö yüş lə rin 
bi rin də hə lak olur. 

Ki çik yaş la rın dan ata qay ğı
sın dan məh rum olan Məs tan 
or ta təh si li ni ba şa vur duq dan 
son ra, 1953cü il də Azər bay
can Pe da qo ji İns ti tu tu nun (in di ki 
AD PU) Azər bay can di li və ədə
biy ya tı fa kül tə si nə qə bul olu nur. 
İns ti tu tu bi tir dik dən son ra əmək 
fəaliy yə ti nə jur na list ki mi baş la
yır. Azər bay can Döv lət Te le vi zi
ya və Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi tə
sin də ədə bi iş çi, re dak tor, şö bə 
mü di ri, baş re dak tor olur. Son ra 
“Ədə biy yat və in cə sə nət” qə ze
ti re dak si ya sın da şö bə mü di ri, 

“Gənc lik” nəş riy ya tın da bö yük 
re dak tor, baş re dak tor müavi ni 
və zi fə lə rin də ça lı şır. Jur na lis ti ka 
sa hə sin də uğur lu fəaliy yə ti nə 
gö rə 1970ci il də Azər bay can 
SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə
ti nin fəx ri fər ma nı ilə təl tif edi lir.

Ədə biy ya ta əl lin ci il lər də gə
lən Məs tan Gü nər ya ra dı cı lı ğın
da aşıq şeiri və folk lo ru mu zun 
müx tə lif janr la rın dan us ta lıq la 
bəh rə lə nib, əsa sən qoş ma və 
gə ray lı lar qə lə mə alıb. İlk şeiri 
“So sializm kən di” ra yon qə ze
tin də dərc olu nub. 

Tə lə bə lik döv rün də “İs ti köy
nək”, “Kör pü” şeir lə ri “Ədə biy
yat və in cə sə nət” qə ze tin də 
dərc edi lib. Bun dan ruh la nan 
gənc şair ya ra dı cı lı ğa da ha çox 
vaxt ayı rır. “Məs tan Də mir çioğ
lu”, “Məs tan Əs rik li”, “Məs tan 
Mə sum” və nə ha yət, “Məs tan 
Gü nər” ədə bi im za la rı ilə şeir
lə ri mət buat da da vam lı işıq üzü 
gö rür. “Qar tal” ad lı ilk ki ta bın
dan son ra  işıq üzü gö rən “İlk 
gö rüş”, “Çə mən qı zı”, “Nər

gi zim”, “Ad dım lar, ad dım lar”, 
“Nəğ mə li qo vaq”, “Oba lar dan 
əsən yel lər”, “Çal ğı çı quş lar”, 
“Bir kö nül dən min kö nü lə”, “Gü
nər li şeir lər”, “Mən bir dur na 
qa ta rın da”, “Gü lə bən dəm” ki
tab la rı oxu cu lar tə rə fin dən ma
raq la qar şı la nır. 

Ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti yük sək 
qiy mət lən di ri lən Məs tan Gü nər 
1976cı il də Azər bay can Le nin 
Kom so mo lu mü ka fa tı na, 1980
ci il də isə Azər bay can SSRin 
Döv lət mü ka fa tı na la yiq gö rü lür. 

Azər bay can Ya zı çı lar İt ti fa qı 
İda rə he yə ti nin üz vü olan şair 
müs tə qil lik il lə rin də bir müd dət 
To vuz Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın bi rin ci müavi ni və zi
fə sin də ça lı şıb. 

Məs tan Gü nə rin ya ra dı cı lı ğın
da uşаqlаr üçün qə lə mə al dı ğı 
pоеmа və mən zum nа ğıllаr xü su
si yer tu tur. Оnun “Gü nəbахаn nə
nə”, “Аğаcdа lеy lək”, “Sеl”, “Lоvğа 
Murtаz”, “Çох bil miş kе çi”, “Də cəl 
də lə, qоrхаq dоvşаn və qоrхmаz 
kü çük”, “Ürə yin nа ğı lı” ki mi pоеmа 
və nа ğıllа rındа uşаqlа rın yаş хü
su siy yət lə ri, mаrаq dаi rə si nə zə rə 
аlı na raq оnlа rın zöv qü nü охşаyа 
bi lə cək əhvаlаtlа rın bə dii təs vi ri 
əsаs gö tü rü lüb. “Gü nəbахаn nə
nə” nа ğılpоеmа sı nın əsа sı nı gü
nəbахаn hаq qındа əfsа nə təş kil 
еdir. Lа kin şаir bu əfsа nə nin mü
fəs səl məz mu nu nu nа ğıl еt mir, 
оnu həm rеа list, həm də rоmаn tik 
bоyаlаrlа охu cu nun gö zü qаr şı
sındа cаnlаn dı rır.

Məs tan Gü nər xəl qi və mil
li şair dir. O, bu nu köv rək “Ana” 
şeirin də poetik bir dil lə gös tə rib. 

Hiss və duy ğu lar işı ğın da zəh
mət keş ana qəl bi nin hə ra rə ti ni 
göz önü nə gə ti rib. Onun qa bar lı 
əl lə ri ilə gü lüs ta na çev ri lən Və tən 
tor pa ğın dan da nı şır. Ana nı bol
luqbə rə kət li çöl lə rin ya rıya ra şı ğı 
he sab edib:    

Yeritaxıllı,tənəkli,
zərnaxışlı,güldöşəkli
göyügöyərçinbəzəkli,
çöllərəyaraşananam.
 
Selləriləsüpürləşən,
çətingünlərdəkürləşən,
göyçəkəlikömürləşən,
birçəyiqarlaşananam.

Şeir lə rin də xalq de yimdu
yum la rın dan sə nət kar lıq la is ti
fa də edən şair hər gü lün, çi çə
yin rəng və ha lə sin də bir mə na 
ax ta rıb. San ki bir rəs sam ki mi 
söz lə tə biət löv hə lə ri ya ra dıb. 
Ta nın mış tən qid çi Va qif Yu sif i 
şairin ya ra dı cı lı ğı haq qın da ya
zır: “Məs tan Gü nə rin qoş ma la rı 
XX əsr in sa nı nın, da ha doğ ru
su, se vən aşi qin kö nül çır pın tı
la rı nı əks et di rir. Bu qoş ma lar da 

Va qif şeiri nə məx sus nik bin lik 
san ki ye ni dən üzə çı xır. Gö zəl
lik dən zövq al maq, sev di yi gö
zə lin həm da xi li, həm də za hi ri 
port re ti ni ya rat maq, mə həb bə
tin, sev gi nin ötə ri hiss ol ma dı ğı
nı sü but elə mək bu qoş ma la rın 
ma hiy yə ti ni təş kil edir”. 

Söylə,yadındamıyazaylarıydı,
Tutmuşdunəlindədəstəgülləri.
Gördünyaranışdan 
 gülxəstəsiyəm,
Verdinki,qoxlasınxəstəgülləri...

Gör kəm li şairin son ki ta bı 
2009cu il də işıq üzü gö rən “Bir 
oğul gös tə rin Hey də rə bən zər” 
ad la nır. Ki tab da müəl li fin ulu 
ön dər Hey dər Əli yev lə bağ lı xa
ti rə lə ri və bö yük döv lət xa di mi nə 
həsr et di yi şeir lə ri top la nıb.

Ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti döv rün
də 30dək ki ta bı işıq üzü gö rən 
şairin əsər lə ri rus, öz bək və çex 
dil lə ri nə tər cü mə olu nub. Və tən
pər vər şair, uşaq la rın se vim li 
müəl li fi 25 sent yabr 2010cu il
də və fat edib. 

Savalan Fərəcov

“Şuşanın  abidələri”
IV yazı

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”ndə 
Vasif Adıgözəlovun musiqi irsi 

MədəniyyətNazirliyinin“Şuşa
mədəniyyətinininciləri”layi-
həsimüxtəlifbölmələrüzrə
təqdimatlarladavamedir.

La yi hə nin “Şu şa nın si ma la rı” böl mə si
nin növ bə ti təq di ma tı gör kəm li bəs tə kar, 
Xalq ar tis ti, pro fes sor Va sif Adı gö zə lo va 
(19352006) həsr olu nub.

Mu si qi mə də niy yə ti mi zə möh tə şəm 
töh fə lər ve rən Va sif Adı gö zə lov bu gün 
də in cə sə nət xa dim lə ri tə rə fin dən bö yük 
min nət dar lıq la xa tır la nır, əsər lə ri re per
tuar lar dan düş mür.

Va sif Zül fü qar oğ lu Adı gö zə lov 28 iyul 
1935ci il də Ba kı da do ğu lub bo yaba şa 
çat sa da, ata yur du Qa ra ba ğı heç vaxt 
unut ma yıb. İlk mu si qi təh si li ni Azər bay
can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın (in di ki 
BMU) nəz din də ki mu si qi mək tə bin də 
(for te piano sin fi) alıb. 1953cü il də kon
ser va to ri ya ya da xil olub. Bəs tə kar lıq 
üz rə Qa ra Qa ra ye vin, for te piano üz rə 
Si mu zər Qu li ye va nın sin fin də təh si li ni 
da vam et di rib. 1959cu il də iki ix ti sas 
üz rə ali təh si li ba şa vu rub. 1958ci il dən 
əmək fəaliy yə ti nə baş la yan sə nət kar 
müx tə lif mə də niy yət ocaq la rın da mə sul 
və zi fə lər də ça lı şıb, o cüm lə dən Bəs tə
kar lar İt ti fa qı nın səd ri (20002006) olub.

Bəs tə kar iki ope ra nın (“Ölü lər”, “Na tə
van”), al tı mu si qi li ko me di ya nın (“Nə nə min 
şah lıq qu şu”, bəs tə kar Ra miz Mus ta fa yev
lə bir gə yaz dı ğı “Ha cı Qa ra”, “Bo şa naq 
– ev lə nə rik”, “Al dın pa yı nı, ça ğır da yı nı” 
və s.) “Od lar yur du”, “Qa ra bağ şi kəs tə si”, 

“Ça naq qa la1915”, “Qəm kar va nı” ora to
ri ya la rı nın, üç sim fo ni ya nın, “Se gah” mu
ğamsim fo ni ya sı nın, “Mər hə lə lər”, “Af ri ka 
mü ba ri zə edir” sim fo nik poema la rı nın, beş 
inst ru men tal kon ser tin, çox lu say da ka
me rainst ru men tal əsər lə rin, yü zə qə dər 
mah nı və ro man sın, dram ta ma şa la rı na və 
film lə rə ya zıl mış mu si qi nin müəl li fi dir.

Bəs tə ka rın ya ra dı cı lı ğın da mo nu men
tal vo kalsim fo nik əsər lər də üs tün lük 
təş kil edir. “Od lar yur du”, “Qa ra bağ şi
kəs tə si”, “Ça naq qa la1915” ora to ri ya la rı 
xal qın ta ri xi ni, onun azad lıq və müs tə
qil lik uğ run da mü ba ri zə si ni və qə lə bə si
ni tə rən nüm edən yük sək və tən pər vər lik 
ru hun da ya zıl mış sə nət əsər lə ri dir. “Ça
naq qa la1915” qəh rə man lıq möv zu su na 
ilk də fə Azər bay can bəs tə ka rı Va sif Adı
gö zə lov mü ra ciət edib və bu mo nu men
tal əsər Tür ki yə də əla mət dar bir ha di sə 
ki mi yük sək qiy mət lən di ri lib.

İri mo nu men tal əsər lər lə ya na şı bəs
tə ka rın mah nı la rı da öz sə mi mi, ecaz kar 
me lo di ya sı ilə xal qı mı zın ürə yi nə yol ta pıb. 
“Qə rən fil”, “Ba kı”, “Xo şum gə lir”, “Naznaz”, 
“Şu şa lay la sı”, “Ana” ki mi mah nı la rı in sa nın 
ül vi hiss lə ri nin yük sək bə dii tə za hü rü dür.

1992ci il də Şu şa nın, da ha son ra Qa
ra bağ da di gər yurd yer lə ri mi zin iş ğal edil
mə si Va sif Adı gö zə lo vu son də rə cə sar
sıt mış dı. Öm rü nün son la rın da bəs tə lə di yi 
əsər lər də kə dər not la rı da ha çox se zi lir
di. “Qa ra bağ şi kəs tə si” ora to ri ya sı, “Qəm 
kar va nı”, “Şu şam lay lay” əsər lə ri, üzə rin
də on bir il iş lə di yi “Na tə van” ope ra sı Qa
ra bağ həs rə tin dən ya ran mış dı.

Gör kəm li bəs tə kar 2006cı il sent yab
rın 16da dün ya sı nı də yi şib və Fəx ri xi
ya ban da dəfn olu nub.

2020ci ilin Və tən mü ha ri bə sin də iş ğal 
al tın da kı tor paq la rı mız, o cüm lə dən Şu şa 
şə hə ri rə şa dət li Or du muz tə rə fin dən azad 
edil di. 2021ci il də mə də niy yət pay tax tı mız 
Şu şa da bər pa olu nan “Xa rı bül bül” mu si qi 
fes ti va lın da Va sif Adı gö zə lo vun “Qa ra bağ 
ora to ri ya sı”na gör kəm li bəs tə ka rın oğ lu 
Yal çın Adı gö zə lov di ri jor luq edir di.

Şu şa dan, Qa ra bağ dan ay rıl ma ğı son
suz kə dər lə qar şı la yan bəs tə kar, tə bii ki, 
bu it ki nin mü vəq qə ti ol ma sı na ina nır dı və 
bu ina mın, bu tən tə nə li qa yı dı şın ak kord
la rı elə ilk not lar dan hiss olu nur du. Bu 
unu dul maz gü nə dək ya şa maq bəs tə ka ra 
nə sib ol ma sa da, otuz il dən son ra onun 
möh tə şəm Zə fər müj də li not la rı nın Cı dır 
dü zün də səs lən mə si qa lakon ser tin kul
mi na si ya nöq tə si ol du.

Özbəkistanda beynəlxalq konqresdə 
ölkəmiz də təmsil olunub

AMEA-nınM.FüzuliadınaƏlyaz-
malarİnstitutununbaşdirektoru,
akademikTeymurKərimlivəelmi
katib,dosentƏzizağaNəcəfov
Səmərqəndşəhərindəkeçirilən
“Özbəkistanınmədənisərvətiye-
niintibahıntəməlikimi”mövzu-
sundaVIbeynəlxalqkonqresdə
iştirakediblər.

Aka de mik Tey mur Kə rim li Öz bə
kis tan, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Ta
ci kis tan, Türk mə nis tan, Pa kis tan və 
Mon qo lus ta nın mu zey mər kəz lə ri, 
mil li ki tab xa na və əl yaz ma ins ti tut
la rı nın rəh bər lə ri nin qa tıl dı ğı “Xalq
la rı bir ləş di rən mi ras: Mər kə zi Asi ya 
və Azər bay can” möv zu sun da təş kil 
olu nan də yir mi ma sa da çı xış edib. 
O, M.Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti
tu tun da mü ha fi zə olu nan və UNES
COnun “Dün ya nın Yad da şı” si ya
hı sı na sa lı nan Əbu Əli ibn Si na nın 
məş hur “Əlqa nun fittibb” əsə ri nin II 
cil di nin 1143cü il də kö çü rül müş Ba kı 
nüs xə si, Əmir Əli şir Nə vai əsər lə ri nin 
ən qə dim və na dir əl yaz ma nü mu nə
lə ri, dün ya da ye ga nə nüs xə si yal nız 
qeyd olu nan ins ti tut da qo ru nan “Qə
dər xan lü ğə ti” ba rə də mə lu mat ve rib, 
ins ti tut tə rə fin dən ça pa ha zır la nan və 
öz bək xal qı nın əl yaz ma ir si ni özün də 
eh ti va edən nə fis nəşr lə ri təd bir iş ti
rak çı la rı na təq dim edib, öl kə lə ri miz 
ara sın da əl yaz ma şü nas lıq sa hə sin

də əmək daş lı ğın pers pek tiv lə ri haq
qın da fi kir lə ri ni bö lü şüb.

İns ti tu tun el mi ka ti bi, do sent Əzi
za ğa Nə cə fov “Öz bə kis ta nın mə
də ni ir si dün ya sax lanc la rın da” la
yi hə si nin nəşr iş lər sa hə sin də əsas 
pers pek tiv lə ri” ad lı pa nel də mə ru zə 
edib. “Öz bək xal qı nın əl yaz ma ir si 
AMEAnın M.Fü zu li adı na Əl yaz ma
lar İns ti tu tun da” möv zu sun da mə ru
zə edən Ə.Nə cə fov IXXIX əsr lər də 
ya şa mış, öz bək, ərəb və fars dil lə
rin də qə lə mə alı nan, tibb, ast ro no
mi ya, coğ ra fi ya, mən tiq, ri ya ziy yat, 
poeti ka, lek si koq ra fi ya, din şü nas lıq, 
poezi ya və bə dii nəsr sa hə lə ri nə 
aid öz bək müəl lif ə ri nin əsər lə ri nin 
ümu mi lik də 216 əl yaz ma nüs xə si ni 
əha tə edən ka ta loq haq qın da mə
lu mat ve rib. İbn Si na, Əli şir Nə vai, 
Abül qa sim Bəl xi, Hü seyn Vaiz Ka şi
fi, Zə hi rəd din Ba bur, Əbu Ab dul lah 
Mə həm məd Bu xa ri və baş qa la rı nın 
əl yaz ma nüs xə lə ri haq qın da mə lu
mat lar ma raq la qar şı la nıb.

Konq res də AMEA Mil li Azər bay
can Ta ri xi Mu ze yi nin əmək da şı, ta
rix üz rə fəl sə fə dok to ru Məh fu zə 
Zey na lo va da iş ti rak edib. O, “Mil li 
Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin öz bək 
kol lek si ya sı” möv zu sun da mə ru zə
si təq dim edib. Mə ru zə çi mu ze yin 
fond la rın da qo ru nan, Öz bə kis tan 
mad di mə də niy yət nü mu nə lə ri ni 
əks et di rən eks po nat lar dan da nı şıb.
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