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“Mən, sən, o və telefon” 
Akademik Rus Dram Teatrının 
yeni mövsümdə ilk premyerası

7-8 okt  yabr ta  rix  lə  rin  də Azər  bay  can Döv  lət Aka  de  mik Rus 
Dram Teat  rı  nın səh  nə  sin  də ye  ni möv  sü  mün ilk prem  ye  ra  sı 
olub. 

Xalq ya  zı  çı  sı Ana  rın ey  niad  lı əsə  ri əsa  sın  da ha  zır  la  nan “Mən, 
sən, o və te  le  fon” ta  ma  şa  sı teatr  se  vər  lər tə  rə  fin  dən ma  raq  la 
qar  şı  la  nıb.

Mə  də  niy  yət Na  zir  li  yi  nin dəs  tə  yi ilə ər  sə  yə gə  lən ta  ma  şa  nın 
qu  ru  luş müəl  li  fi Sankt-Pe  ter  burq  da ya  şa  yan həm  yer  li  miz, is  te -
dad  lı re  jis  sor Ər  şad Ələk  bə  rov, qu  ru  luş  çu rəs  sa  mı Kris  ti  na Da -
ni  li  na  dır (Ru  si  ya).

Ə.Ələk  bə  rov Ru  si  ya Döv  lət İn  cə  sə  nət İns  ti  tu  tu  nun mə  zu  nu -
dur. Azər  bay  can  da, Ru  si  ya  da, Qa  za  xıs  tan  da ta  ma  şa  lar qo  yub. 
Bir ne  çə il ön  cə  Aka  de  mik Rus Dram Teat  rı  nın səh  nə  sin  də 
E.İones  ko  nun “Kral ölür” pye  si əsa  sın  da “Mə  ra  sim” ta  ma  şa  sı  nı 
səh  nə  ləş  di  rib.

“Mən, sən, o və te  le  fon” ta  ma  şa  sı  na gə  lin  cə, bu,  teat  rın gənc 
akt  yor  la  rı  nı bir ara  ya gə  tir  mək  lə on  la  rın po  ten  sialı  nı üzə çı  xar -
ma  ğı ba  ca  ran nü  mu  nə  dir. Əsas rol  la  rı Əmək  dar ar  tist Na  tə  van 
Ha  cı  ye  va, akt  yor  lar İb  ra  him Çin  giz, Rə  şad Əli  ya  rov, Ye  ga  nə 
Hü  seyn  li, Mu  rad İs  ma  yı  lov, Di  la  rə İs  ma  yı  lo  va, Cöv  hər Ab  dul -
la  yev, Sə  ma Və  li  ye  va, Rü  fət Əli  yev, Sa  mi  rə Rüs  tə  mo  va, Zaur 
Te  re  qu  lov oy  na  yır  lar.

Ta  ma  şa  nın mu  si  qi tər  ti  ba  tın  da  Xalq ar  tis  ti, bəs  tə  kar To  fiq Qu -
li  ye  vin klas  sik est  ra  da nü  mu  nə  lə  rin  dən, elə  cə də Ayət Bax  şı  yev 
(tar), Xə  yal Əli  yev (qar  mon) və Sə  riy  yə Məm  mə  do  va  nın (piano) 
can  lı ifa  la  rın  dan da is  ti  fa  də olu  nub.

Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da möv sü mün 
ilk prem ye ra sı nı – “Yay 
gü nü” ta ma şa sı nı 

iz lə dim. Ta ma şa pol şa lı ya zı-
çı-dra ma turq, ka ri ka tu ra çı, 
sa ti ra us ta sı və ab surd teat-
rın klas sik lə rin dən sa yı lan 
Sla vo mir Mro je kin ey niad lı 
pye si əsa sın da ha zır la nıb.

Okt yab rın 6-da teat rın Ab bas 
Mir zə Şə rif za də adı na səh nə sin-
də (ki çik zal) təq dim olu nan ta-
ma şa ya  gənc re jis sor Meh man 
Fə tul la yev qu ru luş ve rib. Qu ru-
luş çu rəs sam Əmək dar mə də-
niy yət iş çi si İl ham El xanoğ lu, 
mu si qi tər ti bat çı sı Amal Ra ma-
za nov, re jis sor as sis ten ti Nər min 
Hə sə no va dır. Ya ra dı cı lıq işi nin 
bə dii rəh bə ri Xalq ar tis ti Azər 
Pa şa Ne mə tov dur. Pye si di li mi-
zə Meh man Mu sa bəy li çe vi rib.

Üç akt yor luq oyun da rol la rı 
Ra min Şı xə li yev, El se vər Rə hi-
mov və La lə Sü ley ma no va ifa 
edir di lər.

Ta ma şa ar zu la rı nı hə ya ta ke-
çi rə bil mə di yin dən in ti har yo lu-
nu se çən çıl ğın gənc (Uğur suz) 
ilə bü tün ar zu la rı nı rel laş dır dı-
ğın dan, ya şa maq hə və si qal-
ma yan zən gin və kü bar ki şi nin 
(Uğur lu) dialoq la rı ilə baş la yır. 
Son ra dan pro se sə hər iki si ni 
asan lıq la bu yol dan çə kin di-
rən qüv və – ca zi bə dar və ağıl-
lı qüv və (Qa dın) qo şu lur. Onun 
uğ run da mü ba ri zə baş la yır və 
tə bii ki, hiy lə gər kü bar üz mə yi 
bil mə di yi nə gö rə in ti ha ra can 
atan oğ la nı çox asan lıq la su-
ya, özü nün qur du ğu ta ma şa nın 
ən uğur suz oyun çu su olan qı zı 
isə ən çox qorx du ğu oda “atır”. 
Nə ti cə də hə yat ilə bağ lı ar zu la rı 
su ya dü şən bü tün çıl ğın lar üçün 
mü kəm məl dərs ve rir. 

Pyes ka ri ka tu ra çı ad lan dı rıl-
ma ğı heç sev mə yən müəl li fin 
in san xa rak te ri ni, onun na qis 
xü su siy yət lə ri nin təs vi rin də, mə-
nə gö rə, ən tə sir li əsər lə rin dən-
dir. Doğ ru dur, onun da ha çox 
Ru si ya teatr la rın da po pul yar-
lıq qa za nan, son il lər Av ro pa da 
səh nə həl li ta pan baş qa əsər lə ri 
də var. Am ma məhz bu əsər sa-
də in san la rın ən pri mi tiv haq qı nı 
– ya şa maq üçün kib rit qu tu su na 
sı ğa caq se vinc lə ri ni be lə on la ra 
çox gö rən xud bin lə rin ən yax şı 
ka ri ka tu ra sı he sab olu na bi lər.

Qu ru lu şun da müəl li fin in san 
mü na si bət lə ri üzə rin də tra gik 
gə ziş mə si nə ab surd tra gi ko-
me di ya ki mi ba xan, da ha doğ-
ru su, bi zi bu ba xış bu ca ğı na 
təh rik edən re jis sor ele ment 
ola raq ab surd teat ra xas sa də 
mə qam la rı gör məz dən gəl sə 
də, ümu mi plan da ta ma şa çı ilə 
uğur lu dialo qa nail olub. Bu nu 
qəh rə man la ra reak si ya lar dan, 
ələl xü sus da tək bə tək ge diş-
lər də ki di dak tik lik dən sez mək 
müm kün dür.

Hər çənd emo sional, da ha də-
qiq de səm, səh nə də müt ləq əks 

qütb lə ri – ağ ilə qa ra nı, yax şı ilə 
pi si, xe yir ilə şə ri qar şı laş dı rıb, 
on la rın “xo ruz dö yü şü”ndən 
zövq alan ənə nə vi ta ma şa çı 
be lə ya naş ma nı asan lıq la itə-
lə yə bi lir. Bu mə na da re jis so run 
cə sa rə ti al qış lan ma lı dır. Üs tə lik 
in tel lek tual la rın söz dö yü şü, yə-
ni so sial mü na si bət lər fo nun da 
uzun dialoq lar bi zim ta ma şa çı-
ya qu ru tə sir ba ğış la yır və o, ani 
ola raq da rı xır. Bu mə qam da re-
jis sor və rəs sam mu si qi tər ti bat-
çı sı nı da cəlb edə rək müt ləq bir 
“baş al dat dı” mə rə kə si qur ma-
lı dır. Bi zim cə sa rət li gənc bu nu 
da lü zum gör mə yə rək, ta ma şa-
çı ilə akt yo ru üz-üzə, göz-gö zə 
qoy muş du.

Yə ni re jis sor da müəl lif ki mi 
öz qəh rə man la rı na qar şı “so-
yuq aman sız lı ğı” ilə yad da qal-
dı. Ta ma şa çı nı məc bur et di ki, 
müəl li fin baş-ba şa qoy du ğu 
qur ban la rı na özü bə raət ver sin, 
özü yer gös tər sin.

Bu ya naş ma da əbəs de yil di. 
Düz dür, bi zə gö rə ye ni, da ha 
də qiq ifa də et səm, xor bax dı ğı-
mız for ma dır. Hə yat da ol du ğu 
ki mi, səh nə də də so sial-psi xo-

lo ji me xa nizm lə rin fəaliy yə ti ni 
asan lıq la qə bul et mi rik və ona 
rəğ bət gös tə rən lə ri də mü ha ki-
mə edi rik. Ma raq lı dır ki, re jis sor 
bu nu da ey ni nə al mır və be lə cə, 
səh nə də ki üç lük ara sın da nə 
qur ba nı, nə qa ti li, nə də əb lə hi 
bar maq ilə gös tər mir. Əvə zin də 
əsər dən irə li gə lən so yuq, təm-
kin li in tel lek tual dra mı ifa çı la rın 
da xi li mü qa vi mə ti nin ix ti ya rı na 
bu ra xır. Qa lib ilə məğ lu bu tə yi-
na tı da. Bu nun la da üç lü yə öz 
ara la rın da sa vaş açır. Akt yor lar 
da inad la qəh rə man la rı nın dav-
ra nış la rı, əs lin də, öz lə ri nin ifa-
də si üçün psi xo lo ji mo ti va si ya 
ax ta rır lar. 

Bu yer də oyun üs lu bu na xa-
rak te rik olan key fiy yə ti özün də 
tap ma yan akt yo ra qah mar çı xa-
raq “Re jis so run akt yor ilə işi zəif 
olub” de yən lər ola bi lər. Am ma 
qu ru luş çu akt yo ra ki fa yət edə-
cək qə dər ma nevr əra zi si ver-
miş di. Nə dən sə bu nu müəy yən 
mə qam lar da yal nız bir oyun çu-
nun bir-iki cəh din də se zə bil dik. 
Ta ma şa bo yu ki çik mə kan da 
özü nü uc suz-bu caq sız səh ra da 
hiss edən az mış adam la rı gör-
dük. Ni yə si ni an la maq da olar. 
Hət ta bu nu on la ra keç mək də. 
Gənc dir lər, hə yə can ilik lə ri nə 
iş lə yir və tə rəf-mü qa bil ilə ara-
sın da hə lə “di var” var. Əl bət tə, 
baş qa ta ma şa lar da əla və ele-
ment lər – bu ta for tör-tö kün tü lə ri 
sə ni la zı mi mə qam lar da ta ma-
şa çı dan giz lə də bi lir. Bu də fə 
isə, de mək olar ki, tər ti bat sız bir 
ta ma şa da bir sən onun la duelə 
çıx mı san və səhv elə mək lük-
sun yox dur. Bax, ta ma şa da, 
akt yor oyu nun da məhz bu di-
lem ma çat mır dı və təəs süf ki, 
re jis sor on la rı xi las edə bil mə-
di...

Həmidə Nizamiqızı

Payızda “Yay günü” qarabasması

5-9 okt yabr ta ri xin də ke çi ri lən VIII 
Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi sin də 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı 
– TÜRKSOY da təm sil olu nur du. Sər gi 
çər çi və sin də Mə də niy yət Na zir li yi nin 
bu qu rum da kı nü ma yən də si El çin 
Qa far lı ilə həm söh bət ol duq.

– El çin müəl lim, TÜRK SOY buil ki 
sər gi də ne cə təm sil olu nur?
– TÜRK SOY ola raq bun dan əv-

vəl də bir ne çə də fə Ba kı Bey nəl xalq 
Ki tab Sər gi sin də iş ti rak et mi şik. Bu 
də fə sten di miz də təş ki la tı mız tə rə-
fin dən nəşr edi lən, türk xalq la rı nın 
ədə biy ya tı nı, folk lo ru nu, das tan la rı nı, 
poezi ya sı nı, mu si qi si ni, yə ni zən gin 
mə də niy yə ti ni əks et di rən son nəşr lə-
ri miz yer alıb. TÜRK SOY-un sten di nə 
bö yük ma ra ğın şa hi di ol duq. 

– Gə lə cək də təş ki la tın hi ma yə si 
ilə sırf türk dil li döv lət lə rin və top
lum la rın ki tab sər gi si ni ke çir mək 
olar mı?
– Gə lən il TÜRK SOY-un 30 il li yi dir. 

Bu mü na si bət lə müx tə lif təd bir lər, o 
cüm lə dən ay rı ca ki tab sər gi si nin də 
ke çi ril mə si nə zər də tu tu la bi lər.

– Bu il Azər bay ca nın bir sı ra gör
kəm li şəx siy yət lə ri nin yu bi ley lə ri 
qeyd olu nur. Bu nun la bağ lı TÜRK
SOY tə rə fin dən han sı təd bir lər ke
çi ri lib?
– TÜRK SOY hər il Türk dün ya sı 

mə də niy yə ti nin müx tə lif sa hə lə ri ni 
təm sil edən da hi şəx siy yət lə ri mi zin 
yu bi ley lə ri ni qeyd edir, bə zi lə ri nin 
adı na isə xü su si il elan olu nur. Mə sə-
lən, əv vəl ki il lər də biz Azər bay can dan  
Mir zə Fə tə li Axund za də, Mol la Pə nah 
Va qif, İma dəd din Nə si mi, Qa ra Qa ra-
yev və Ni za mi Gən cə vi nin yu bi ley lə ri ilə 
bağ lı il lər elan et mi şik. Bu il isə gör kəm li 
bəs tə ka rı mız Fik rət Əmi ro vun 100 il li-
yi mü na si bə ti lə TÜRK SOY tə rə fin dən 
“Fik rət Əmi rov İli” elan et mi şik. Bəs tə-
ka rın yu bi le yi ilə bağ lı ilk təd bir bu ilin 
fev ral ayın da Uk ray na da ke çi ril di. Bax-
ma ya raq ki, Uk ray na TÜRKSOY-un 
üz vü de yil, la kin TÜRK SOY or taq türk 
mə də niy yə ti ni nəin ki türk döv lət lə rin-
də, di gər öl kə lər də də təd bir lər ke çi rə-
rək o xalq la ra da bi zim mə də niy yə ti mi-
zi ta nıt maq la məş ğul dur. Ona gö rə də 
biz “Fik rət Əmi rov İli”nə Uk ray na nın 
Dnepro pet rovsk şə hə rin də ke çir di yi-
miz kon sert lə baş la dıq və son ra Qa-
za xıs tan da, bu gün lər də isə Tür ki yə də 
da vam et dir dik. Okt yab rın 7-də Ada na-
da, 9-da An ka ra da “Fik rət Əmi rov İli” ilə 
bağ lı kon sert lər təş kil edil di. 

Onu da qeyd edim ki, ənə nə vi ke-
çir di yi miz “TÜRK SOY Ope ra Gün lə ri” 
bu il Fik rət Əmi ro va həsr olun du. Türk 
dün ya sın dan gə lən ope ra sə nət çi lə ri-
nin iş ti ra kı ilə Tür ki yə nin Bur sa və İz-
mir şə hər lə rin də və Şi ma li Kip rin Gir ne 
və Qa zi ma ğu sa şə hər lə rin də ke çi ri lən 
kon sert lər də bəs tə ka rın əsər lə ri sə nət-
se vər lə rə təq dim edil di.

Bu il gör kəm li şairə Xur şid ba nu Na-
tə va nın 190 il lik yu bi le yi qeyd edi lir. 
Yu bi ley lə bağ lı iyul ayın da An ka ra da, 
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 və öl kə mi zin Tür ki yə də ki sə fir li yi 
ilə bir lik də “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 ma tı nı 
ke çir dik. Sent yabr da Şu şa da “Məc li si-
üns”ün bər pa sı ilə bağ lı ke çi ri lən təd-
bir də Tür ki yə, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs-
tan və Öz bə kis tan dan də vət et di yi miz 
gənc şair lər də iş ti rak et di. Həm çi nin 
bu il TÜRK SOY və Azər bay can Mil-
li Məc li si nin Mə də niy yət ko mi tə si ilə 
bir lik də gör kəm li sa ti rik şairi miz Mir zə 
Ələk bər Sa bi rin 160 il li yi ilə bağ lı təd bir 
ke çi ri lib.

Bun dan əla və, iyun ayın da is tiq-
lal şairi miz Əh məd Ca va dın 130 il li yi 
ilə bağ lı An ka ra da bö yük bir təd bir lər 
proq ra mı hə ya ta ke çir dik. Onun şeir lə-
ri ni Tür ki yə türk cə sin də nəşr et di rə rək 
təq di ma tı nı real laş dır dıq.

Azər bay can ədə biy ya tı nın gör kəm li 
nü ma yən də si, mü tə fək kir şair və dra-
ma turq Hü seyn Ca vi din 140 il li yi ilə 
bağ lı müəl li fin 6 pye si ni Tür ki yə türk-
cə si nə uy ğun laş dı rıb nəşr et mə yi plan-
laş dır mı şıq.

Mə lum ol du ğu ki mi, 2022-ci il ey ni 
za man da ta nın mış qır ğız ya zı çı sı Tok-
to bo lot Ab du mo mu no vun (1922-1989) 

100 il li yi mü na si bə ti lə TÜRKSOY 
tə rə fin dən əla mət dar il elan edi lib. 
“Ab du mo mu nov İli” ilə bağ lı üzv 
öl kə lə ri miz də, o cüm lə dən no yabr 
ayın da Ba kı da təd bir lə rin ke çi ril mə-
si nə zər də tu tu lub.

– Türk dün ya sı nın gö zü bu il qə dim 
Bur sa ya di ki lib...

– Bə li, bu il təd bir lə ri mi zin əsas 
his sə si “Türk Dün ya sı nın Mə də niy-
yət Pay tax tı” Bur sa da ke çi ri lir. Türk 
dün ya sı nın teatr, ki no, ədə biy yat, 
sə nət kar lıq, mo da, mu zey sa hə lə-
ri üz rə müx tə lif təd bir lə ri miz olub. 
Tür ki yə nin Saf ran bo lu şə hə rin də 
isə av qust ayın da “TÜRK SOY Rəs-
sam lar Gö rü şü” ənə nə vi təd bi ri ke-
çi ril di. Təd bir də ümu mi lik də 23 rəs-
sam (öl kə miz dən 4 rəs sam) iş ti rak 
et di. İki həf tə da vam edən təd bir də 
hər rəs sa mın ha zır la dı ğı 3 əsər dən 
iki si Saf ran bo lu möv zu lu, bi ri isə 
Türk dün ya sı ilə bağ lı rəsm əsər lə-
ri idi. Son da 69 rəsm əsə ri ər sə yə 
gəl di və TÜRK SOY-un rəsm kol lek-
si ya sı nı zən gin ləş dir di.

Onu da de yim ki, biz bü tün təd bir-
lə ri mi zə yaş lı, or ta və gənc nəs li təm sil 
edən sə nət adam la rı nı də vət edi rik ki, 
on lar da es ta fe ti özün dən son ra gə lən 
nəs lə ötür sün lər.

– Təş ki la tın bu il da ha han sı təd bir 
və la yi hə lə ri göz lə ni lir?
– 1-5 no yabr ta ri xin də Tür ki yə nin 

Bur sa şə hə rin də “Kor kut Ata” (“Də də 
Qor qud”) Türk Dün ya sı Bey nəl xalq 
Film Fes ti va lı ke çi ri lə cək. Bu, say ca 
ikin ci fes ti val dır. Ke çən il ilk də fə İs tan-
bul şə hə rin də təş kil olu nan fes ti val da 
Türk dün ya sın dan ki ne ma toq ra fi ya 
sa hə sin də mü tə xəs sis lər, pro dü ser lər, 
me ne cer lər, akt yor lar, re jis sor lar iş ti rak 
et di lər. Bu il dən fes ti va lın “Türk Dün-
ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” se çi lən 
şə hər lə rin də ke çi ril mə si qə ra ra alı nıb. 
Be lə lik lə, növ bə ti il fes ti va lın Şu şa da 
ke çi ril mə si plan laş dı rı lıb. 

Bun dan baş qa, bil di yi niz ki mi, 
TÜRKSOY-un teatr fəaliy yə ti də var. 
Bu nun la bağ lı qu ru mun nəz din də 
üzv öl kə lə rin Teatr Rəh bər lə ri nin Şu-
ra sı fəaliy yət gös tə rir. Mən ha zır da 
hə min şu ra nın koor di na si ya sı nı da 
hə ya ta ke çi ri rəm. Şu ra nın top lan tı la-
rın da teatr lar ara sın da əmək daş lı ğı, 
bu sa hə də olan prob lem lə ri və di gər 
mə sə lə lə ri mü za ki rə edi rik. Çox is tər-
dik ki, Türk dün ya sı nın gənc ya zar la-
rı ye ni dram əsər lə ri qə lə mə al sın lar. 

TÜRK SOY bu mə sə lə ni də diq qət də 
sax la yır. Təş ki la tın Tür ki yə də fəaliy-
yət gös tə rən Av ra si ya Ya zar lar Bir li-
yi ilə əmək daş lı ğı çər çi və sin də hər il 
müx tə lif möv zu lar da ədə bi mü sa bi qə-
lər ke çi ri lir. TÜRK SOY tə rə fin dən üzv 
öl kə lə rin teatr la rı na töv si yə olu nur ki, 
hə min mü sa bi qə lər də dram jan rı üz rə 
qa lib gəl miş əsər lə ri öz re per tuar la rı-
na da xil et sin lər. 

Təş ki la tın iş ti ra kı ilə teatr fes ti val la-
rı da ke çi ri lir. 4 il əv vəl Qa za xıs ta nın 
Mə də niy yət Na zir li yi və Man gis tau Vi-
la yə ti nin İc ra Ha ki miy yə ti ilə bir lik də 
Ak tau şə hə rin də Xə zər ya nı öl kə lə rin 
teatr fes ti va lı ke çi ril di. Fes ti val da 5 Xə-
zər ya nı öl kə nin teatr la rı iş ti rak et di lər. 
Əsas məq sə di miz di gər Xə zər ya nı öl-
kə lər də də ar dı cıl lıq la bu fes ti va lın da-
vam et di ril mə si dir.

Həm çi nin TÜRK SOY-un özü nün 
bey nəl xalq teatr fes ti va lı nı ke çir mək 
ki mi bir fik ri miz də var. Bu fes ti va lın 
il ki ni gə lən il “Türk Dün ya sı nın Mə də-
niy yət Pay tax tı” ola caq Şu şa da ke çir-
mə yi plan laş dı rı rıq. Bi lir si niz ki, ha zır-
da Şu şa da teatr bi na sı yox dur. Am ma 
fes ti va lın açı lış və bağ la nış mə ra sim-
lə ri Şu şa da, fes ti va lın ta ma şa la rı isə 
Ba kı da, Gən cə də və ya xud baş qa bir 
şə hər də nü ma yiş olu na bi lər.

– Gə lən il TÜRK SOYun 30 ya şı ta
mam olur. Yu bi ley nə ilə yad da qa
la caq?
– TÜRK SOY-un ya ra dıl ma sı ide ya sı 

1992-ci il də irə li sü rü lüb. Bu təş ki la tın 
ya ra dıl ma sı ilə bağ lı Ba kı və İs tan bul 
şə hər lə rin də bir sı ra gö rüş lər ke çi ri lib, 
nə ha yət, 12 iyul 1993-cü il ta ri xin də 
Qa za xıs ta nın Al ma tı şə hə rin də TÜRK-
SOY-un ya ra dıl ma sı haq qın da Azər-
bay can, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz-
bə kis tan, Türk mə nis tan və Tür ki yə nin 
mə də niy yət na zir lə ri tə rə fin dən pro to-
kol im za la nıb.

2023-cü il də TÜRK SOY-un qu ru-
lu şu nun 30 il li yi ni həm üzv öl kə lə ri-
miz də, həm də UNES CO və BMT 
ki mi mö tə bər təş ki lat lar da qeyd et-
mə yi nə zər də tut mu şuq. Ar tıq bu nun-
la bağ lı ha zır lıq lar ge dir. TÜRK SOY 
30 il lik fəaliy yə ti döv rün də müx tə lif 
la yi hə lə rə im za atıb. Bu la yi hə lər dən 
ən önəm li lə rin dən bi ri “Türk Dün ya sı-
nın Mə də niy yət Pay tax tı”dır. İn di yə-
dək 10 şə hər bu  mis si ya nı da şı yıb. 
Bun lar dan bi rin ci si As ta na (2012), 
so nun cu su isə Bur sa şə hər lə ri dir. 
Gə lən il isə Azər bay ca nın mə də niy-
yət in ci si olan Şu şa şə hə ri bu es ta-

fe ti qə bul edə cək. Qeyd et di yim ki mi, 
TÜRK SOY-un ənə nə vi təd bir lə ri ni 
“pay taxt” elan et di yi miz şə hər lər də 
ke çi ri rik. Şu şa da təd bir lər ke çir mək-
lə bu şə hə ri Türk dün ya sı na və da ha 
ge niş ic ti maiy yə tə ta nıt dır ma ğı qar şı-
mı za məq səd qoy mu şuq. TÜRK SOY 
Şu şa da ke çi ri lə cək təd bir lər lə bağ-
lı tək lif ər ha zır la ya raq Azər bay can 
Mə də niy yət Na zir li yi nə təq dim edib. 
Na zir lik bu tək lif ə ri nə zər dən ke çi rir 
və no yab rın 5-də Bur sa şə hə rin də 
ke çi ri lə cək TÜRK SOY-a üzv öl kə-
lə rin Mə də niy yət Na zir lə ri nin Daimi 
Şu ra sı nın növ bə ti ic la sın da mü za ki-
rə olu na raq təş ki la tın 2023-cü il üçün 
fəaliy yət pla nı na da xil edi lə cək. İna-
nı ram ki, Türk dün ya sı nın mə də niy-
yət və in cə sə nət nü ma yən də lə ri nin 
iş ti ra kı ilə ke çi ri lə cək bu təd bir lər va-
si tə si lə mə də niy yət be şi yi miz Şu şa 
TÜRKSOY pən cə rə sin dən dün ya ya 
yük sək sə viy yə də ta nı dı la caq.

– 2023cü il də öl kə miz, o cüm lə dən 
Türk dün ya sı üçün bir sı ra əla mət dar 
il dö nüm lə ri ola caq...
– Doğ ru dur, gə lən il Azər bay can 

pe şə kar mil li teat rı nın 150 il li yi dir. 
TÜRK SOY Azər bay can teat rı nın yu-
bi le yi ni Tür ki yə də qeyd et mək is tə-
yir. Ha zır da bu nun la bağ lı iş lər ge-
dir. Təd bi rə Azər bay can dan və Türk 
dün ya sın dan teatr mü tə xəs sis lə ri ni 
də vət et mək, Azər bay can teatr rəs-
sam la rı nın sər gi si ni və teat rı mı zın 
ta ri xi nə aid fo to sər gi ke çir mək is tə yi-
rik. Türk döv lət lə rin də teatr rəs sam-
la rı nın sər gi si, de mək olar ki, na dir 
hal lar da ke çi ri lir. Am ma Av ro pa da, 
dün ya da bu prak ti ka var. Bu sər gi-
ni ke çir mək lə Azər bay can teat rı nın 
150 il li yi nə bir töh fə ver mək is tə yi-
rik. Ümid edi rəm ki, bu tək lif gə lən 
ay ke çi ri lə cək TÜRK SOY Mə də niy yət 
Na zir lə ri Daimi Şu ra sı nın ic la sın da 
2023-cü il lə bağ lı fəaliy yət pla nı mı za 
da da xil edi lər.

Gə lən il Azər bay can ki no su nun ya-
ran ma sı nın 125, gör kəm li ki no re jis sor, 
Xalq ar tis ti Ra sim Oca qo vun isə 90 
il li yi dir. TÜRK SOY ola raq bu iki yu bi-
le yi bir ləş di rib Azər bay can ki no su nun 
təb li ği ilə bağ lı bir təd bir də ke çir mə yi 
dü şü nü rük.

Həm çi nin Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
mü va fiq sə rən ca mı ilə 2023-cü il Azər-
bay can da “Hey dər Əli yev İli” elan edi-
lib. Ümum mil li li de ri mi zin mə də niy yə tə 
çox bö yük diq qə ti və qay ğı sı olub. Ulu 
ön dər lə bağ lı əla mət dar il də “Hey dər 
Əli yev və mə də niy yət”, “Hey dər Əli ye-
vin Türk dün ya sı mə də niy yə ti nin in ki-
şa fın da ro lu” və di gər möv zu lar da təd-
bir lər ke çir mə yi plan laş dı rı rıq.

Bun dan baş qa, gə lən il qar daş Tür ki-
yə Cüm hu riy yə ti nin də 100 il li yi dir. Bu 
yu bi ley ili mü na si bə ti lə də TÜRK SOY 
tə rə fin dən müx tə lif təd bir lə rin ke çi ril-
mə si nə zər də tu tu lur. 

Söhbətləşdi: Nurəddin Məmmədli

Gələn il Azərbaycan teatrının 150 illiyi 
TÜRKSOY-da qeyd ediləcək

Elçin Qafarlı: “Hüseyn Cavidin altı pyesini Türkiyə türkcəsinə uyğunlaşdırıb 
nəşr etdirməyi planlaşdırmışıq”
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