
İyu lun 26-da An ka ra da, Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY-un 
qə rar ga hın da Azər bay can Mil li Məc li si-
nin Mə də niy yət ko mi tə si, Azər bay ca nın 
Tür ki yə də ki Sə fir li yi və Türk Ədə biy ya tı 
Fon du nun bir gə əmək daş lı ğı ilə “Qa ra-
bağ dan do ğan Gü nəş və Ay. Xur şid ba nu 
Na tə van. Fat ma xa nım Kə mi nə” ki ta bı nın 
təq di mat mə ra si mi ke çi ril di. 

Təq di mat da TÜRK SOY-un Baş ka ti bi 
Sul tan Raev, Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko-
mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va, Azər bay-
ca nın Tür ki yə də ki sə fi  ri Rə şad Məm mə dov, 
Tür ki yə-Azər bay can Dost luq, Əmək daş lıq 
və Həm rəy lik Fon du nun (TADƏHF) rəh bə ri 
Ay gün At tar, An ka ra Ke çiören Bə lə diy yə si-
nin baş qa nı Tur qut Al tı nok, di gər qo naq lar 
iş ti rak edir di. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan Sul tan Raev 
qo naq la rı sa lam la dı və son ra Azər bay can la 
TÜRK SOY ara sın da iş bir li yin dən bəhs et-
di. Bil dir di ki, TÜRK SOY qu rul du ğu gün dən 
qar daş xalq la rı mı zın ta nın mış şəx siy yət lə-
ri nin ir si nə xü su si diq qət ayı rır: “Azər bay-
can söz və sə nət adam la rı nın zən gin ya ra-
dı cı lıq ir si nin Türk dün ya sın da ta nı dıl ma sı 
bö yük əhə miy yət kəsb edir. Be lə təd bir lər 
Azər bay ca nın Türk dün ya sı üçün ne cə bö-
yük, da hi şəx siy yət lər ye tiş dir di yi ni gös tə rir. 
Bu gün isə Azər bay ca nın iki gör kəm li xa nım 
şairi haq qın da ki ta bın təq di ma tı nı ke çi ri rik. 

Nəş rin müəl lifl  ə ri Qə ni rə Pa şa ye va və də-
yər li alim Faiq Ələk bər li yə tə şək kür edir, 
türk mə də ni ir si ni zən gin ləş di rən Xur şid ba-
nu Na tə va nı və Fat ma xa nım Kə mi nə ni də 
hör mət lə anı rıq...”.

Sə fi r Rə şad Məm mə dov çı xı şın da ön cə 
TÜRK SOY-un fəaliy yə ti nə to xun du və bil dir-
di ki, qu rum Türk dün ya sı nın or taq mə də ni 
də yər lə ri nin ta nı dıl ma sı və təb li ğin də önəm li 
iş lər gö rür: “Be lə de yim var, türk lər ta rix ya-
ra dır, am ma yaz mır. Dü şü nü rəm ki, gec də 
ol sa, ta ri xi mi zi ya zı rıq. Bu ki tab da bi zim or-
taq ta ri xi mi zin, Şu şa mız haq qın da ya zı lan 
ta ri xin bir his sə si dir”.

Sə fi r Qa ra bağ xa nı nın qı zı Na tə va nın 
ədə bi, elə cə də ic ti mai fəaliy yə tin dən söz 
aça raq bil dir di ki, onun yaz dı ğı əsər lər or taq 
də yə ri mi zə çev ri lib. Na tə va nın ya ra dı cı lı ğı 
ilə biz həm də Şu şa nın ta ri xi ni öy rə ni rik... 

Təq di mat da çı xış edən Qə ni rə Pa şa ye va iki 
xa nı mın xa ti rə si nə həsr edi lən təd bi rin əhə-
miy yə ti ni vur ğu la dı. Bil dir di ki, dün ya da qa-
dın la ra heç bir se çim hü qu qu ve ril mə di yi bir 
dö nəm də Xur şid ba nu Na tə van Qa ra bağ da 
ədə biy ya tı təb liğ et mək üçün “Məc li si-üns” qu-
rur. Şu şa, Qa ra bağ Türk dün ya sı nın bir mə də-
niy yət mər kə zi nə çev ri lir. 
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səh. 7

Qobustan qoruğunda
bir sıra ölkələrin tədqiqatçıları ilə
müştərək araşdırmalar aparılır

səh. 7

Əməkdar
artist
Fransada caz 
festivalında

səh. 8

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

“Qarabağdan doğan Günəş və Ay”
TÜRKSOY-da Xurşidbanu Natəvan və Fatma xanım Kəminə haqqında kitab təqdim edildi

Tbilisidə Qarabağın tarixi irsi haqqında 
nəşrin təqdimatı

Tbi li si də Gür cüs tan Təs vi ri İn cə sə nət Mu ze yin də “Qa ra bağ 
xan lı ğı. Ta ri xi və mə də ni kim lik” ki ta bı nın təq di mat mə ra si mi 
ke çi ri lib.

Azər bay can, rus, in gi lis, fran sız və ərəb dil lə rin də nəşr olu nan 
kitabda XIX əsr də çar Ru si ya sı nın Qa ra bağ da hə ya ta ke çir di yi 
hər bi və el mi eks pe di si ya lar za ma nı top la nan və ha zır da Gür cüs-
tan Mil li Mu ze yi nin fond la rın da sax la nı lan Qa ra bağ xan lı ğı na aid 
olan 300-dən çox ar te fak tın fo to la rı, on lar haq qın da mə lu mat lar 
yer alıb. 

səh. 8

Prezident dövlət məmurlarına
bir daha xəbərdarlıq etdi

Siz daim in san lar la tə mas da ol ma lı sı nız. Bü tün kənd lər də 
ol ma lı sı nız, kənd ca maatı nın qay ğı la rı ilə ya şa ma lı sı nız, on la rı 
na ra hat edən prob lem lə ri on la rın di lin dən eşit mə li si niz və im-
kan da xi lin də bu prob lem lə ri həll et mə li si niz. Nə yə gü cü nüz 
ça tır sa, ra yon da xi lin də həll et mə li si niz. Elə mə sə lə lər var ki, 
on lar döv lət or qan la rı tə rə fin dən həll olun ma lı dır. Bu ba rə də 
də aidiy yə ti döv lət or qan la rı na mü ra ciət et mə li si niz ki, möv cud 
prob lem lər öz həl li ni tap sın. Əgər hər bir kən din prob le mi həll 
olu nar sa, de mək olar ki, öl kə də in san la rı na ra hat edən cid di 
prob lem qal ma ya caq.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri iyu lun 25-də Araz Əh mə do vu 
Ma sal lı ra yo nu nun, Ək bər Ab ba so vu Le rik ra yo nu nun və El vin 
Pa şa ye vi Göy göl ra yo nu nun ic ra baş çı sı və zi fə lə ri nə tə yin olun-
ma la rı ilə əla qə dar qə bul edər kən de yib.

davamı səh. 2-də

Medianın qlobal trendləri
Şuşada müzakirə olunub

Xə bər ver di yi miz ki mi, Me dianın İn ki şa fı Agent li yi nin təş ki lat çı-
lı ğı ilə iyu lun 22-də Şu şa da Mil li Mət buat Gü nü mü na si bə ti lə 
“Me diada qlo bal trend lər, ye ni ça ğı rış lar” möv zu sun da Bey-
nəl xalq Me dia Fo ru mu ke çi ri lib.

Fo rum da Azər bay ca nın me dia nü ma yən də lə ri, eks pert lər və 
rəs mi şəxs lər lə ya na şı, 20-dək öl kə dən me dia təm sil çi lə ri iş ti rak 
edib lər.

Fo rum da Pre zi den tin kö mək çi si – Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı 
Xa ri ci si ya sət mə sə lə lə ri şö bə si nin mü di ri Hik mət Ha cı yev döv lət 
baş çı sı İl ham Əli ye vin 22 iyul – Mil li Mət buat Gü nü mü na si bə ti lə 
öl kə mi zin me dia nü ma yən də lə ri nə mü ra ciəti ni oxu yub.

Mü ra ciət də vur ğu la nır ki, Mil li Mət buat Gü nü ilə bağ lı Şu şa-
da ke çi ri lən ilk təd bir zən gin ənə nə lə rə ma lik Azər bay can me-
diası nın ta ri xin də əla mət dar ha di sə ola caq. Diq qə tə çat dı rı lır ki, 
kom mu ni ka si ya va si tə lə ri nin trans for ma si ya mər hə lə si ni ya şa dı-
ğı, rə qəm sal plat for ma la rın və so sial me dia alət lə ri nin öz əha tə 
dairə si ni ge niş lən dir di yi ha zır kı dövr də mil li in for ma si ya re surs la-
rı mı zın po ten sialı nın və qlo bal in for ma si ya şə bə kə sin də möv qe-
lə ri nin güc lən di ril mə si baş lı ca və zi fə lər dən bi ri dir.

Qeyd olu nur ki, Və tən mü ha ri bə si za ma nı Azər bay can me-
diası in for ma si ya cəb hə sin də mü ba ri zə apa ra raq, küt lə vi de zin-
for ma si ya hü cum la rı nın qar şı sı nın alın ma sın da, cə miy yə ti mi zin 
ope ra tiv və düz gün mə lu mat lan dı rıl ma sın da bö yük rol oy na yıb. 
Me dia re surs la rı mız Azər bay can hə qi qət lə ri ni, o cüm lə dən iş ğal 
döv rün də er mə ni lə rin ta ri xi tor paq la rı mız da tö rət dik lə ri mis li gö-
rün mə miş vəh şi lik lə ri və van dal lı ğı bey nəl xalq ic ti maiy yə tə çat-
dır maq üçün fəaliy yət lə ri ni yo rul ma dan da vam et di rir lər.

davamı səh. 4-də

Yerlərdə mədəni fəaliyyət dövrün 
tələblərinə cavab verirmi?

Mə  də  niy  yət na  zi  ri Anar Kə  ri  mov Qə  bə  lə ra  yo nu  na sə  fə  ri za -
ma  nı şə  hər Uşaq in  cə  sə  nət mək  tə  bi , ra  yon Hey  dər Əli  yev 
Mər  kə  zi, Ta  rix-Di  yar  şü  nas  lıq Mu  ze  yi, qə  dim Qə  bə  lə şə  hə  ri  nin 
qa  lıq  la  rı üzə  rin  də ya  ra  dı  lan Qə  bə  lə Döv  lət Ta  rix-Bə  dii Qo  ru -
ğu, Qə  bə  lə Ar  xeolo  ji Mər  kə  zi və di gər mə də niy yət müəs  si  sə -
lə  ri  nin fəaliy  yə  ti ilə ta nış olub, ta ri xi mə kan la ra baş çə kib.

səh. 3

Azər bay can Res pub li ka sı Əq li 
Mül kiy yət Agent li yi nin ta be-
li yin də olan Əq li Mül kiy yət 
Hü quq la rı nın Tə mi na tı Mər-
kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə iyu lun 
22-də “Müasir mər hə lə də 
müəl lif lə rin və əla qə li hü quq 
sa hib lə ri nin hü quq la rı nın 
qo run ma sı üz rə kol lek tiv ida-
rəet mə təş ki lat la rı nın fəaliy-
yət lə ri” möv zu sun da bey nəl-
xalq konf rans ke çi ri lib.

Təd bi rin təş ki lin də məq səd 
müəl lifl  ik hü qu qu və əla qə li hü-
quq la rın qo run ma sı nın təş vi qi, 
bu sa hə də əm lak hü quq la rı-
nı kol lek tiv əsas da ida rə edən 
təş ki lat lar ara sın da əmək daş lı-
ğın ge niş lən di ril mə si, müəl lifl  ə-
rin (hü quq sa hib lə ri nin) və əla-
qə li hü quq sa hib lə ri nin əm lak 
hü quq la rı nın kol lek tiv əsas da 
ida rə çi li yi nin, o cüm lə dən on la-
rın qo no rar al maq hü quq la rı nın 
tə min edil mə si üçün təş ki lat lar 

ara sın da təc rü bə mü ba di lə si 
və qar şı lıq lı dəs tə yin gös tə ril-
mə si dir.

Əq li Mül kiy yət Agent li yi İda rə 

He yə ti nin üz vü Sə nan Tap dı qov 
təd bi ri aça raq möv zu nun ak tual-
lı ğın dan bəhs edib.

davamı səh. 5-də

Xə  bər ver  di  yi  miz ki  mi, 
29-31 iyul ta  ri xin  də 
Azər  bay  ca  nın mil  li-
mə  nə  vi də  yər  lə  ri  nin 

təb  li  ği, yay  laq və elat mə -
də  niy  yə  ti  nin ya  şa  dıl  ma  sı 
və bey  nəl  xalq miq  yas  da 
ta  nı  dıl  ma  sı məq  sə  di lə II 
Mil  li Yay  laq Fes  ti  va  lı ke -
çi  ri  lə  cək. İlk də  fə 2019-cu 
il  də Gə  də  bəy ra  yo  nun  da 
Düz  yurd-Mis  kin  li yay  la -
ğın  da təş  kil olu  nan fes  ti -
val üçün bu il Ha  cı  kənd  də 
yer  lə  şən Xan yay  la  ğı 
mə  kan se  çi  lib.

“Ca  vad xan” Ta  rix və Mə  də -
niy  yət Fon  du  nun tə  şəb  bü  sü, 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mə -
də  niy  yət Na  zir  li  yi  və bir sı  ra 
döv  lət qu  rum  la  rı  nın təş  ki  lat -
çı  lı  ğı ilə ger  çək  lə  şə  cək II Mil  li 
Yay  laq Fes  ti  va  lın  da 22 xa  ri  ci 
öl  kə  dən 300-ə ya  xın qo  na  ğın iş -
ti  ra  kı göz  lə  ni  lir.

Xan yay  la  ğı əra  zi  sin  də yer  lə -
şən Yay  laq yur  du et  no-qə  sə  bə -
sin  də “Cı  dır mey  da  nı”, “Yay  laq 

ba  za  rı”, “Sə  nət  kar  lıq gu  şə  si”, 
“Də  də Qor  qud oca  ğı”, “Yay  laq 
ya  ta  ğı”, “Pəh  lə  van mey  da  nı”, 

“Aşıq Ələs  gər oca  ğı”, “Yay  laq 
süf  rə  si” ki  mi te  ma  tik gu  şə  lər 
fəaliy  yət gös  tə  rə  cək.

Fes  ti  val  da üç gün ər  zin  də 
ümu  mi  lik  də 70 min  dən ar  tıq 
ta  ma  şa  çı  nın iş  ti  ra  kı nə  zər  də 
tu  tu  lur. On  lar xa  ri  ci öl  kə  lər  dən 
də  vət olun  muş et  nik mu  si  qi 
qrup  la  rı  nın ifa  la  rı, yer  li kol  lek -
tiv  lə  rin çı  xış  la  rı, aşıq de  yiş  mə -
si, mil  li rəqs  lər, xalq mah  nı  la  rı, 
Azər  bay  can  da ya  şa  yan az  say -
lı xalq  la  rın mə  də  niy  yət nü  mu -
nə  lə  ri, səh  nə  cik  lər və teat  ral 
kom  po  zi  si  ya  lar, qə  dim xalq 
oyun  la  rı, sə  nət  kar  lıq məh  sul  la -
rı, mil  li ge  yim nü  mu  nə  lə  ri ilə ta -
nış ola və tə  biət qoy  nun  da əsl 

yay  laq hə  ya  tı ya  şa  ya bi  lə  cək  lər.

davamı səh. 2-də

Beş fun  da  men  tal nə  ti  cə – qa  lib döv  lət, 
bey  nəl  xalq nü  fuz, təh  sil  li cə  miy  yət, bö -
yük iq  ti  sa  di po  ten  sial və yük  sə  lən ri  fah 
öl  kə  nin 10 il  lik so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şaf 

nailiy  yət  lə  ri  ni xa  rak  te  ri  zə edir. Bu nailiy  yət -
lər uzun  müd  dət  li dövr  də öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı 
üçün key  fiy  yət  cə ye  ni so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şaf 
si  ma  sı  nın for  ma  laş  ma  sı  na bö  yük töh  fə 
ve  rə  cək. Əl  də olun  muş nailiy  yət  lər son 10 
il  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən ge  niş  miq  yas  lı hə  dəf -
lə  rə he  sab  lan  mış is  la  hat  la  rın nə  ti  cə  si  dir.

Bu te  zis  lər “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
2022–2026-cı il  lər  də so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şaf St -
ra  te  gi  ya  sı”nda ək  si  ni ta  pıb. St  ra  te  gi  ya iyu  lun 
22-də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti -
nin mü  va  fi q sə  rən  ca  mı ilə təs  diq olu  nub.

Sə  nəd  də vur  ğu  la  nır ki, öl  kə  nin ta  ri  xi əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nün bər  pa  sı iq  ti  sa  diy  ya  tın pers  pek  tiv 
in  ki  şa  fı ide  ya  la  rı  nın real  laş  ma  sı  na zə  min ya  rat -
mış  dır. Rə  şa  dət  li Azər  bay  can Or  du  su tə  rə  fi n -
dən tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğal  dan azad edil  mə  si və 
öl  kə  nin əra  zi bü  töv  lü  yü  nün bər  pa  sı xal  qı  mı  zın 
ço  xəsr  lik ta  ri  xin  də mi  sil  siz nail  liy  yət  dir.

“2022-2026-cı il  lər  də so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şaf 
St  ra  te  gi  ya  sı” öl  kə baş  çı  sı  nın 2021-ci il 2 fev  ral 
ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə təs  diq edil  miş “Azər  bay  can 
– 2030: so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fa dair Mil  li Priori -
tet  lər” əsa  sın  da ha  zır  la  nıb. “Qüd  rət  li döv  lət və 
yük  sək ri  fah cə  miy  yə  ti” de  vi  zi ilə təq  dim olu  nan 
sə  nəd öl  kə  mi  zin beş il ər  zin  də nə  zər  də tu  tu  lan 
in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nın əsas is  ti  qa  mət və hə  dəf -
lə  ri  ni müəy  yən edir. St  ra  te  gi  ya  da həm  çi  nin mü -
va  fi q  is  ti  qa  mət və sa  hə  lər üz  rə Təd  bir  lər pla  nı 
da ək  si  ni ta  pıb.

davamı səh. 2-də

Müəllifl ik hüquqlarının təmin edilməsində 
aidiyyəti qurumların rolu

Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə
Milli Yaylaq Festivalı keçiriləcək

Ölkənin gələcəyi üçün mədəni və yaradıcı 
cəmiyyətin inkişafı xüsusi önəm daşıyır

Ayten
Прямоугольник

Ayten
Машинописный текст
Mədəniyyət.- 2022.- 27 iyul. S. 1;5.

Ayten
Машинописный текст
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TürkiyəninMusiqi Əsəri Sahib
ləriPeşəBirliyinin(MESAM)səd
ri Recep Ergül təşkilat haqqında
məlumat verib,müəllif hüquqları
nın qorunması sahəsində qardaş
ölkənintəcrübəsindəndanışıb.
ƏqliMülkiyyətAgentliyininAparat

rəhbəriXudayətHəsənlinin“Şəfaf
lıq–müəllif vəkollektiv idarəetmə
təşkilatlarıarasındaqarşılıqlıetima
dın əsas şərti kimi” mövzusunda
məruzəsi dinlənilib. Agentlik tərə
findənölkəmizdəfəaliyyətgöstərən
kollektiv idarəetmə təşkilatlarının
gücləndirilməsinə dəstək göstəril
məsi,yeni idarəetmətəşkilatlarının
yaradılmasının təşviqedilməsi isti
qamətində görülən işlərə toxunan
məruzəçi əmlak hüquqlarının ida
rəçiliyində şəfafıq və hesabatlılıq
prinsiplərinəciddiəməledilməsinin
vacibliyinivurğulayıb.
Sonra Rusiya Müəllif Cəmiy

yətinin (Rossiyskoye Avtorskoye
ObşestvoRAO)başdirektorunun
beynəlxalq əlaqələr üzrə müavini
QriqoriTurinçev,TürkiyəninMusiqi
ƏsəriSahibləriQrupuPeşəBirliyi
nin(MSG)nümayəndəsiMuharrem
Ömer Özgür, Özbəkistanın “Müəl
lifik hüququ və əlaqəli hüquqların
qorunması cəmiyyəti”nin (UzAvtor)
sədrmüaviniAbdumuminYoldaşov,

eləcə dəAzərbaycandan “Rəqəm
li vəAudiovizual Yayım Sənayesi”
İctimai Birliyinin sədri Murad Ba
bayev, “Müəllif Hüquqları uğrun
da” İctimai Birliyinin sədri Gövhər
Həsənzadə, “Azərbaycan Peşəkar
KinorejissorlarGildiyası”İctimaiBir
liyininsədriHüseynMehdiyevtəşki
latlarınfəaliyyətivətəcrübələrihaq
qındaməlumatveriblər.

Əqli Mülkiyyət Agentliyinin tabeli
yində olan Əqli Mülkiyyət Hüquqla
rının Təminatı Mərkəzinin direktoru
Nəcəf Quliyev fəaliyyət istiqamətləri
və agentlikdə akkreditasiyadan keç
miş kollektiv idarəetmə təşkilatları
haqqındaməlumatıəksetdirəntəqdi
matlaçıxışedib.Vurğulanıbki,əvvəl
lərmusiqili əsərmüəllifərinin əmlak
hüquqlarının kollektiv əsasda idarə

edilməsi funksiyasını öz üzərinə
götürmüş “Azərbaycan Müəllifəri”
İctimaiBirliyiözfəaliyyətinimövcud
qanunvericiliyin tələblərinə uyğun
qurmayıb,açıqlıqvəşəfafığaəməl
etməyibvətəmsiletdiyimüəllifərvə
digərhüquqsahibləriarasındanü
fuzunuitirib.Dəfələrləictimaibirliyin
mövcudqanunvericilikaktlarınauy
ğun olaraq, akkreditasiyadan keç
məsi tələbedilsədə,akkreditasiya
üçüntələbolunansənədləragentli
yətəqdimedilməyib.
Konfransda Qırğız Respublikası

NazirlərKabineti yanındaƏqliMül
kiyyətvəİnnovasiyaDövlətAgentli
yi,Qazaxıstanın“Amanat”müəllifik
hüququ və əlaqəli hüquqların qo

runması üzrə qeyrikommersiya təş
kilatının təmsilçiləri,  ölkəmizin sənət
adamları – bəstəkarlar, yazarlar, fo
noqramistehsalçılarıdaiştirakediblər.
Tədbirin sonunda konfransda iş

tirak edən xarici və yerli kollektiv
idarəetmə təşkilatlarının əməkdaş
lığıngenişləndirilməsibarədəbirgə
bəyanatıimzalanıb.

Müəlliflik hüquqlarının təmin edilməsində 
aidiyyəti qurumların rolu

Beynəlxalq konfransda müzakirə olunub

İyulun24-dəgörkəmlikino-
rejissor,XalqartistiYalçın
Əfəndiyevin(1937-2019)ana-
danolmasının85-ciildönümü
tamamoldu.

Bu münasibətlə iyulun 22də
Azərbaycan Dövlət Film Fon
dunda sənətkarın yubileyi mü
nasibətiləxatirəgecəsikeçirildi.
Tədbirdə mədəniyyət və incə
sənət xadimləri, sənətkarın ailə
üzvləriiştirakedirdi.
TədbiriştirakçılarıəvvəlcəYal

çınƏfəndiyevinhəyatvəyaradı
cılığını əks etdirən fotosərgi ilə
tanışoldular.
GirişsözüiləçıxışedənDöv

lət Film Fondunun direktoru,
Əməkdar incəsənət xadimi Cə
milQuliyevöncəməşhurpolyak
astronomu Nikolay Kopernikin
“Hər bir insan doğulanda yolu
nu onunla bərabər doğulan ul
duzaparır”fikirlərinidiləgətirdi:
“Mən bu fikirlə razıyam. San
ki Yalçın müəllimi günəş idarə
edirdi. O, ətrafındakılara enerji
verirdi,məftunedicibirinsanidi.
Onun həyat və yaradıcılıq yolu
daimasevgi,məhəbbətləzəngin
idi.Busevgivəməhəbbəttəkcə
ailəsinədeyil,dostlarına,tələbə
lərinədəşamilolunurdu.Yalçın
Əfəndiyevömrününsongünləri
nəqədərmütaliəetməyisevirdi.
Təəssüfki,onunyazdığıbirne
çə kitab işıq üzü görmədi.Mən
arzuedirəmki, bukitablarnəşr
olunsun”.

CəmilQuliyevYalçınƏfəndiye
vinfilmlərininmüxtəlifjanrlarıəha
təetdiyinidedi:“Mənonununikal
ekran əsərlərindən olan “Bakı
haqqında 10 dəqiqə” sənədli fil
mihaqqındadanışmaqistəyirəm.
Film müşahidə formasında çəki
lib.RejissorfilmdəBakışəhərinin
birgününümüşahidəedir.Filmdə
Bakı mühiti o qədər gözəl təsvir
olunmuşdu ki, bir çox rejissorlar
bugündəözfilmlərindəsözüge
dənekranəsərindən,xronikalma
teriallarındanistifadəedirlər”.
DirektorYalçınƏfəndiyevin85

illik yubileyi ilə əlaqədar onun
“Bakı haqqında 10 dəqiqə” və

“Yusuf Məmmədəliyev” sənədli
filmlərinibərpaetdiklərinidiqqə
təçatdırdı.
Xalq yazıçısı Natiq Rəsulza

dəYalçın Əfəndiyevlə uzun illər
yaxın dost və qonşu olduğunu
vurğuladı: “Mən Yalçından çox
şeylər öyrənmişəm. Biz iki dəfə
müxtəliflayihəüzrəişləmişik.La
kintəəssüfərolsunki,bulayihə
lərhəyatakeçmədi.O,mənəde
yirdiki,eybiyox,ruhdandüşmə,
bizhərhaldacəhdgöstərdik.
Əməkdar incəsənət xadimi, ki

nooperator Kənan Məmmədov
söylədiki,çəkdiyiilksənədlifilmin
rejissoru Yalçın Əfəndiyev olub:

“BəstəkarıVaqifMustafazadəolan
filmin adı “Ceyran” adlanırdı. Zi
rəadasınınlapucundabirceyran
qoruğuvaridi.Filmdəəsasçəkiliş
yerimizməhzora idi.BizYalçınla
həftələrləburadaçəkilişapardıq”.
Xalq artisti, kinorejissorOqtay

Mirqasımovbildirdiki,bəziinsan
larrejissorsənətinipeşə,texnika,
bilik və təcrübə ilə bağlayırlar:
“Mənim fikrimcə, rejissorluq heç
dətexnikibirməsələdeyil.Rejis
sor tərbiyə verən, cəmiyyəti qo
ruyan sənətkardır. Yalçın Əfən
diyevbunaəslbirörnəkdir.Mən
çox istəyərdimki,YalçınƏfəndi
yevhaqqındakitabyazılsın”.

Əməkdar jurnalist Nadejda
İsmayılova və Əməkdar artist,
kinorejissorElxanQasımovYal
çınƏfəndiyevinyaradıcılığından
sözaçdılar,onunlabağlı xatirə
lərinibölüşdülər.
Çıxışlardan sonra rejissorun

“Yusuf Məmmədəliyev” sənəd
li filmi nümayiş etdirildi. Filmdə
dünyaşöhrətlikimyaçıalim,aka
demik Yusuf Məmmədəliyevin
(19051961) mənalı həyat yolu
ekrandacanlandırılır.Kinolentdə
əsas diqqət Y.Məmmədəliyevin
respublikamızda elmin inkişa
fındakı roluna, yüksəkixtisaslı
kadrların hazırlanmasında xid

mətlərinə yönəlib. Film 1987ci
ildəC.Cabbarlıadına“Azərbay
canfilm”Kinostudiyasında isteh
salolunub.Ekranəsərininrejis
soru Yalçın Əfəndiyev, ssenari
müəllifəri Rəhman Bədəlov və
YalçınƏfəndiyev,operatoruKö
çəri Məmmədov, səs operatoru
isəŞamilKərimovdur.
Filmin nümayişindən sonra

YalçınƏfəndiyevinəziziCeyhun
Topçubaşovçıxışedərəksənət
karın xatirəsinə göstərilən diq
qətə görə tədbir iştirakçılarına
təşəkkürünübildirdi.
Qeydedəkki,YalçınƏfəndiyev

1960cıildəBakıDövlətUniversi
tetininGeologiyacoğrafiyafakül
təsini, 1966cı ildə Ümumittifaq
Dövlət Kinematoqrafiya İnstitu
tunun(indikiÜmumrusiyaDövlət
Kinematoqrafiya İnstitutu) Rejis
sorluq fakültəsini bitirib. 1966cı
ildən “Azərbaycanfilm” Kinostu
diyasında çalışıb. Kinostudiyada
sənədlifilmlərbirliyinindirektoru,
19911994cü illərdə “Azərbay
cantelefilm” Yaradıcılıq Birliyinin
bədiirəhbəriişləyib.Onun1969
cu ildə çəkdiyi “Cırtdan” cizgi
applikasiya filmi ilə Azərbaycan
kinosunda bu sahənin inkişafın
da yenimərhələnin əsası qoyu
lub. Azərbaycan kinematoqrafi
yasında xüsusi yeri olan Yalçın
Əfəndiyevuzun illərAzərbaycan
DövlətMədəniyyət və İncəsənət
Universitetindədərsdeyib.2019
cuildekabrın10davəfatedib.

Nurəddin Məmmədli

MahirəQuliyevanınadıqəzetimizinoxucularınatanışdır.İllərəvvəl
buxanımlavətənininəsrarəngiztəbiətiniqurama,rəsm,karvinq
(tərəvəzvəmeyvəüzərindəbədiikəsməsənəti)vəs.bədiisənət
sahələrindəcanlandırantəcrübəliinsankimitanışolmuşduq.
Dahasonraisəonuistedadlımusiqiçivəpedaqoqkimitanıdıq.
SənətinbirneçəsahəsindəözünüsınayanMahirəQuliyevaixtsas-
camusiqiçidir.ÜzeyirHacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademiyasının
fortepianovəorqansinfindətəhsilalıb.BirmüddətSumqayıt
MusiqiKollecindəvəMilliKonservatoriyadabaşmüəllimkimi
çalışıb.HazırdaTürkiyəninƏrdahanUniversitetindədərsdeyir.

Yaytətili iləbağlıBakıdaolan
sənətkarlagörüşübmusiqidün
yasına,sənətaləminəbirgəsə
yahətetdik.

– Tür ki yə də əsas fəaliy yə ti niz 
nə dən iba rət dir?
– Türkiyədən təklif alanda

əsas məqsədim Azərbaycan
musiqisini qardaş ölkədə təbliğ
etmək idi.Bumənimqanımdan
keçənduyğulardırvəharadaol
sam,çalışıramki,millimusiqimi
zi,bəstəkarlıqməktəbimizi tanı
dım. İfaçı, müşayiətçi olduğum
üçünbuişihəmnəzəri,həmdə
praktikolaraqçatdırmağaçalışı
ram. Türkiyədə hazırda sənətlə
məşğul olan insanlar bizimmu
siqiniöyrənməyəçalışırlar.

– Qar daş öl kə də  Azər bay can
la mü qa yi sə də sə nət, mu si qi 
təh si li nə ma raq han sı sə viy yə
də dir?
– Mən ölkəmizdə uzun illər

pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ol
muşam. Azərbaycanda musiqi
təhsili musiqi məktəblərindən
başlayaraq davamedir.Bu sa
həbizdədahaçoxinkişafedib.
Türkiyədə isə musiqi məktəb
ləridahaçoxböyükşəhərlərdə
fəaliyyət göstərir. Hazırda Tür
kiyədəmusiqitəhsilialangənc
lər 16 yaşından sonra musiqi
ilə məşğul olmağa başlayırlar.
Şəhərlərdə çoxlu musiqi kurs
larıvarki,uşaqlarbukurslarda
hobbi kimi musiqini öyrənirlər.

Bizdəki kimi solfecio, xor, alət
üzrə təhsillər yoxdur. Amma
gəncləruniversitetədaxilolduq
dan sonramusiqini mükəmməl
öyrənirlər.Hazırdadərsdediyim
universitetdətələbələrintürkvə
Azərbaycan musiqisinə böyük
maraqları var və dərindən öy
rənməyə çalışırlar.Azərbaycan
musiqisini, tarixinionlaraöyrət
məyə çalışıram və bu mənim
üçünçoxönəmlidir.

– İki öl kə ara sın da təh sil və 
mə də niy yət la yi hə lə ri nin real
laş ma sı üçün plan la rı nız var
mı?
– Dərs dediyim şəhərdə dü

şündümki,azyaşlıuşaqlarıcəlb
edib onları təməl olaraq dünya
musiqisi, not və xor dərsləri ilə
tanışedim.Solfeciodərslərində
xor dərsləri də keçim və onları
23səsliəsərlərlə tanışetməyə
çalışıram.Həttaeləolurdərsza
manı 5 səsli əsər də yazıb on
larüçünifaedirəmki,oxusunlar.
Onlarçoxböyükhəvəsləqatılır
lar.Bizdəolanmusiqi təhsili tə
məli,əfsuski,Türkiyəninbirçox
bölgələrində yoxdur və uşaqlar
bu təhsilə böyük həvəslə qatı
lırlar. Hazırda Türkiyədə təməl
dərslərin keçirilməsinin reallaş
dırılması yolunda fəaliyyətlər
gedirvəbuməniçoxsevindirir.
Azərbaycanda bu sahədəmüs
bətnəvarsa, türkqardaşlarımı
zın da bundan yararlanmasını
arzuedirəm.Eynizamandatürk

musiqisi vəmədəniyyətiniAzər
baycandatəbliğetməkarzusun
dayam.Türkxalqrəqslərivarki,
bizimgənclərinbusahəilətanış
olması üçün çalışıram. İki ölkə
arasındamədəniyaxınlaşmada,
az da olsa, nə isə edə bilirəm
sə,bumənimüçünfəxrdir.Mən
TürkiyəniAzərbaycandan,Azər
baycanı Türkiyədən ayırmıram.
Həyata keçirmək istədiyim çox
saylı layihələrdəböyükdəstəyə
ehtiyacvar.

– Ər da han Uni ver si te ti nə ge
dən yo lu nuz da ma raq lı dır...
– 2020ci ildə universitetdən

dəvət aldım və düşündüm ki,
əgər gedəcəyəmsə, iş vəmüəl
limlikxətrinədeyil,ikiölkəarasın
da mədəni əlaqələrin inkişafına
töhfəolaraqbutəklifiqəbuletmə
liyəm.Məqsədimə çatmaq üçün
bu gün əlimdən gələni edirəm.

Musiqi sahəsində fəaliyyət gös
tərən insanlararasındaəlaqələri
genişləndirməyəçalışıram.

– Ata nız Ələk bər Əs gə rov nə fəs 
çal ğı alət lə ri nin no va tor və vir
tuoz ifa çı sı olub. Fəaliy yə ti ni zin 
bir is ti qa mə ti də ata nı zın ir si ni 
təb liğ et mək, Azər bay can da bu 
ifa çı lıq ta ri xi ni gənc nəs lə çat dır
maq dır. Ötən il “Ələk bər Əs gə
ro vun ba la ban alə ti üçün kö çür
mə lə ri və iş lə mə lə ri” ki ta bı nı da 
ic ti maiy yə tə təq dim et di niz. 
–1966cı ildəatamSumqayıt

Musiqi Texnikumunda balaban
sinfi açır, eyni zamanda bala
ban, tütək, zurna və ney haq
qında ikicildlik kitab hazırlayır.
Fotoşəkillərlə onların quruluşu
və diapazonu, texniki imkanla
rı vəaplikaturahaqqındaməlu
mat verir. Kitabın ikinci hissəsi
nəisəişlədiyiəsərləridaxiledir.

Həmin əsərlər alətlərə uyğun
işlənib hazırlanmışdı. Ən çox
da balabana aid olan nümunə
lərvaridi.Balabanındiapazonu
hansıimkanlaramalikidisə,ona
uyğun olaraq Üzeyir Hacıbəyli,
Səid Rüstəmov, Fikrət Əmirov,
Süleyman Ələsgərov, Ağabacı
Rzayevanın,eləcədərusbəstə
karlarının əsərlərini işləyib daxil
etmişdi. Atam Rəşid Behbudo
vunansamblıilədünyanıgəzdiyi
üçünxariciölkəbəstəkarlarının,
klassiklərindəəsərlərinibalaban
üçünişləmişdi.1970ciildəatam
bukitabınhazırvariantınımeto
dikikabinetətəqdimedir,amma
əlyazmanaməlumşəkildə yoxa
çıxır. 1976cı ildə kitabın birin
ci,1977ci ildə isə ikincihissəsi
atamınhəmkarı,Bakıdaçalışan
ermənibalabanifaçısıEnokKö
çərov tərəfindən xəlvətcə nəşr
edilir.Atambu haqda xəbər tu
tandainfarktkeçirir,dahasonra
isəinsultolur.
Mənuzunillərçalışıbbukita

bı yenidənAzərbaycanda nəşr
etdirmək istədim. Mənə deyildi
ki, bu kitab artıq nəşr olunub.
İllər keçdikcə barışa bilmirdim
ki, atamın zəhməti olan bu ki
tabbaşqa imza ilə tanınır.Milli
Konservatoriyada elmi iş üzə
rində çalışarkən bu kitabı tap
dım, atamın əlyazmaları ilə tu
tuşdurdumvə95faizininatamın
əlyazmasıiləüstüstədüşdüyü
nü gördüm.Atamın arxivindəki
əlyazmasınınbirsəhifəsihəmin
erməni müəllifin əlinə düşmə

diyi üçün texniki çalışmalar ki
taba düşməyib. Bütün bunları
aşkaretdikdənsonraAMEAya
müraciət etdim. Kitabın atamın
zəhmətinin bəhrəsi olduğunu
sübutetməküçünbütünəlyaz
malarıtəhvilverdim.Sağolsun,
Əməkdar incəsənətxadimi,sə
nətşünaslıq üzrə fəlsəfə dok
toru Sənubər Bağırova bütün
sənədləri aldı və E.Köçərovun
yazdığıkitablaatamınəlyazma
ları üzərində yoxlamalar apa
rıldı, müqayisə edildi. 2021ci
ildə atamın müəllifiyi ilə kitab
nəşr edildi. Qeyd edim ki, rus
dilində  “Ermənisaxtakarlığının
“şah əsəri” adlı balabana həsr
edilmiş və sosial şəbəkələrdə
yayımlananfilmdəbukitabında
oğurluqolduğuhaqqındageniş
məlumatverilib.

– Bil di yim qə dər, bey nəl xalq 
mü sa bi qə və fes ti val lar da 
mün sif ola raq iş ti rak edir si
niz...
–Bəli,10ildənartıqdırki,dün

yanın bir sıra ölkələrində təşkil
olunanmusiqi festivalvəmüsa
biqələrininmünsifheyətindəyer
alıram.Musiqimizi,gənclərimizi
bufestivalvəmüsabiqələrəcəlb
edirəm.Pandemiyazamanı,xü
susilə Vətən müharibəsi vaxtı
gənclərimizionlaynmüsabiqələ
rə cəlb edirdim ki, həmmənəvi
gücalsınlar,həmdəmusiqimizi
təbliğ etsinlər. Bu istiqamətdə
işim təkcə Türkiyə vəAzərbay
canıəhatəetmir.Digərtürkres
publikalarının gənclərini də diq
qətdənkənardaqoymuram.

– Mahirə xanım, yorulmaz 
fəaliyyətinizdə sizə uğurlar 
arzulayıram. 
– Mən də “Mədəniyyət”

qəzetinə diqqətə görə təşəkkür
edirəm.

Lalə Azəri

“Həyata keçirmək istədiyim layihələrdə 
böyük dəstəyə ehtiyac var”

Mahirə Quliyeva: “Erməni musiqiçinin  atamdan oğurladığı kitabın 
illər sonra həqiqi müəllifin imzası ilə çapına nail oldum”

Sevgi  dolu  yaradıcılıq
Kinorejissor Yalçın Əfəndiyevin xatirə gecəsi keçirildi

Mədəniyyət Nazirliyində Xalq artisti 
Bəxtiyar Xanızadə ilə görüş

MədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyevbu
günlərdə65yaşınıqeydedənXalqartisti,Azər-
baycanDövlətPantomimaTeatrınınbaşrejissoru
BəxtiyarXanızadəiləgörüşüb.

ElnurƏliyev
sənətkaramə
dəniyyətnaziri
AnarKərimovun
təbrikməktubu
nutəqdimedib,
onauzunömür
vəyeniyaradı
cılıquğurlarıar
zulayıb.Bildirib
ki,Mədəniyyət
NazirliyiAzər
baycanDövlət
Pantomima
Teatrınınfəaliy
yətiniyüksək
qiymətləndirir
vədaimdiqqət
mərkəzindəsax
layır.ElnurƏliyevonudavurğulayıbki,Azərbaycan
teatrşəbəkəsindəməxsusiyeriolanPantomimaTeat
rınıngələcəkdəfəaliyyətiniuğurladavametdirməsi
üçünnazirlikdəstəkverməyəhazırdır.
BəxtiyarOqtayoğluXanızadə13iyul1957ciildəBa

kınınŞağankəndindədoğulub.AzərbaycandaPanto
mimaTeatrının(1994)yaradıcısı,birsırasəhnəəsərlə
rinin,aktyorluqsənətininplastikasınadairelmiəsərlərin
müəllifidir.Kinoda(“Qəribcinlərdiyarında”,“Ovsunçu”,
“Cavidömrü”vəs.)yaddaqalanobrazlaryaradıb.




