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Bu gün lər də ba şa ça tan Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si nin bir 
yax şı özəl li yi də ya zar ilə oxu cu nun gö rüş ye ri nə çev ril mə
si dir. Be lə cə, ki tab va si tə si lə birbi ri ni qi ya bi ta nı yan hər iki 
tə rəf can lı ün siy yət qur maq, hiss lə ri ni bö lüş mək üçün ya

zı lan ilə oxu nan ara sın da kı in cə xət tin üzə rin dən bir gə keç miş 
olur lar.

Sərgigünlərindəçoxsaylıgö
rüşlərdənikisindəməndəiştirak
etdim.BunlarXalqyazıçısıElçin
vəXalqşairiNərimanHəsənza
dəiləoxucutəmasıidi.
İlk görüşün mövzusu da ma

raqlıidi:“Müasirlikvəədəbiyyatı
mızınproblemləri”.Elçin,sözsüz
ki,bumövzudadanışmaq,analiz
vəmüzakirəetməkhaqqınama
lik barmaqla sayılacaq imzalar
dandır.Çünkio,müasirdediyimiz
ədəbiyyatınhəmdəyaradıcıların
dan biridir. Eyni zamanda dərin
müşahidəvəmüqayisəqabiliyyəti
ilə seçilən diqqətli oxucu, üstəlik
ədəbiyyatşünasdır. Elə bu görüş
dəoüfüqlərdəoldu.
MüasirAzərbaycanədəbiyyatı,

onunçağdaşdurumuvəümumi
likdədünyada kitabamünasibət
ətrafında söz açan yazıçı bu
kontekstdə “ŞərqQərb” nəşriy
yatınınİlyasƏfəndiyevhaqqında
çap etdiyi kitabdan da danışdı.
Nümunənin yalnız İlyas Əfəndi
yevdən deyil, onun mühitindən,
sovet dövrü ədəbi prosesindən
bəhsetdiyinivurğuladı.
Çağdaşdövrünoxucusu,tex

nologiya zamanının ədəbiyyatı
və ümumilikdə bəşər övladının
kitaba münasibətinə özünə
məxsus çalarlar ilə rəng qatan
yazıçıbütündövrlərdəyaradıcı
lıqda insanamili,onunhissləri
nə toxunmanın yaşamaqhaqqı
qazandığını dedi: “Əslində, bu
rada hər hansı mülahizə, da
ha doğrusu, analiz o qədər də
vacib deyil. Ədəbiyyat nədir?

İnsan yaşantısının bədii təsvir
lərlə tərənnümü. Ədəbiyyatın
predmetini insan,onunhissləri,
düşüncəsi vədaxili aləmi təşkil
edir. Ədəbiyyat ananın balaya
laylasından yaranıb və beləcə,
insanaxidmətəbaşlayıb...”.
Oxucu sualları əsasında da

vam edən görüşdə müxtəlif
yaradıcılıq məsələlərinə də to
xunuldu.Əsərlərimüxtəlif teatr
ların repertuarında özünə yer
tutan yazıçı günümüzün teatr
və dramaturgiya mənzərəsinə
də toxundu: “Bu gün çağdaş
dramaturgiyanın durumu, onun
problemləri haqqında teztez
danışılır, teatrlarınmüasirəsər
lərə münasibəti müzakirə olu
nur. Amma oturuşmuş ənənə
var və heç bir teatr istəməz ki,
repertuarında yaxşı əsər olma
sın.MirzəFətəliAxundzadəöz
pyeslərini qələmə alanda milli
dramaturgiyayoxidivəilkdəfə
o,dramaturgiyanınəsasınıqoy
du.Peşəkarteatrımızovəson
rakıəsərləriləözününinkişafını,
tamaşaçı kütləsini formalaşdır
dı.Pyesyazmaq,hərhansıfor
madaonusəhnəyəgətirməkelə
dəasandeyil.Onuyazanmüəl
lifərdəistedad,zamanınvəmü
hitin nəbzini tutmaq qabiliyyəti
olmalıdır.Dramaturgiyateatr ilə
qarşılıqlıəlaqədəolurvəbumə
nadaəksfikirlərisubyektivsay
maqolar.Bugünölkədəimzası
tanınan əksər dramaturqların
əsərləri teatr səhnələrində oy
nanılır. Teatrın inkişafını təmin

etmək üçün gərək keyfiyyətli
draməsərləriərsəyəgəlsin,mü
təxəssis rejissorlar bu əsərlərin
səhnəyə qoyulmasında iştirak
etsin.Bütünhallardayaxşıəsər
üçün də peşəkar rejissor, iste
dadlıquruluşçulazımdır”.
Yazıçının sözlərinə görə, dra

maturgiyanıninkişafıüçünmühit
olmalıdır,buxüsusdagəncpyes
müəllifərini stimullaşdırmaq
üçünzəruriaddımlaratılmır.
Poeziyanın problemlərinə də

nəzər yetirən Elçinin fikrincə,
digər janrlara nisbətdə bu isti
qamətdə kəmiyyət və keyfiyyət
qənaətbəxş sayıla bilər: “Poezi
yamızda inkişaf daha güclüdür.
Nəsr vədramaturgiyahaqqında
eynisözüdeyəbilmirik.İstedadlı
gənclərçoxdur,ancaqbuisteda
dı üzə çıxarmaq lazımdır. Dün
yagörüşünün artırılması, güclü
mütaliə istedadın inkişaf etdiril
məsinəköməketməlidir.Müəllifi
dəhərhansı janra istiqamətlən
dirmək,dahadoğrusu,“bujanrda
yazmaqlazımdır”deməkolmaz.

Çünkimövzuözüjanrıntapmalı
dır.Çoxvaxtmüəllifərəsərinfor
masınıözləriadlandırırvədaha
çox populyar olanlara qaçırlar.
Oxuyandabununtaməksinigö
rürsən. Məsələn, postmodernist
üslubda əsər yazdığını deyir.
Ammabuyanlıştəqdimatdır.Bu
nusəninoxucunmüəyyənedib,
özlüyündətəyininiverəcək...”.
Ədəbiyyatın “canlı orqanizm”

olduğunu deyən yazıçı bildir
dikio,həraneyniovqatdaola
bilməz. Ədəbiyyat fərqlifərqli
dövrlərdə gah inkişaf edir, gah
onda müəyyən durğunluq mü
şahidə olunur ki, burada hər
hansıbədbinliyəəsasyoxdur.
Xalq yazıçısı roman janrı ilə

bağlı vəziyyətə də toxundu, iri
həcmli əsərlərin az yazıldığı
nı dedi. Uşaq ədəbiyyatındakı
problemlərdən də bəhs edərək
busahədəkidurğunluqdantəəs
süfəsözaçdı.
Sonda oxucuların “Son za

manlar daha çox hansı möv
zularda əsərlər oxuyursunuz?”

sualınacavabverənmüəllif bil
dirdi ki, yaxşı yazıçı həm də
zövqlüoxucuolmalıvədaimmü
taliə iləməşğulolmalıdır,özünə
gəlincə,sonzamanlardahaçox
tariximövzulara,ocümlədənSS
Rİtarixiiləbağlımateriallarama
raqgöstərir.

***
Nəsrin, bədii fikrin yeni axın

larının polemikasının ardınca
ruhundaizahsızbirsafığıisrar
laqoruyubsaxlayanvəonusə
xavətlə oxucusuna izhar edən
Xalq şairi Nəriman Həsənzadə
iləgörüşoldu.
Tədbirdə çıxışı edən Mədə

niyyət Nazirliyi Kitab sənayesi
şöbəsininmüdiriAkifMarifigör
kəmli qələm ustasının əsərlə
rindən ibarət oncildliyin yenicə
çapdan çıxan ilk cildi barədə
məlumatverdi.Bildirdiki,şairin
yaradıcılığı, dillər əzbəri olan
şeirlərihərzövqdənvənəsildən
olan oxucular üçün maraqlı və
doğmadır: “Onun zərif qəlbinin,
saf hisslərinin, kövrək duyğula

rının poetik tərənnümü olan bu
şeirləroxucukimibizidəöztə
sirinəasanlıqlasalabilir.Çünki
hərbirininmayasındadürüstlük,
səmimiyyətvəülviyyətvar”.
Əsl poeziya axşamı olan gö

rüşdə köhnəyeni yazdıqlarını
həzin səsində oxucuları üçün
söyləyənşairhəyat,keçənlərba
rəsindədəxatirələrinibölüşdü.
Hərnəsildənolanoxucularının

suallarını, yaradıcılığı haqqın
dakı fikirlərini diqqətlə dinləyən
şairpoeziyanınbütünzamanlar
üçün aktuallığını vurğuladı. Bil
dirdiki,dünyanəqədərdəyişib,
elm,texnikanəqədərinkişafet
sədəinsanhissi,onunifadəfor
malarıüçünyaradıcılıq,ədəbiy
yat, xüsusən də poeziya daim
əsasvasitədir.
Nəriman Həsənzadə yeni çox

cildliyinin ilk cildinin nəşrinə görə
MədəniyyətNazirliyinəminnətdar
lığını da bildirdi: “Şairin, müəllifin
hər kitabı, hər yeni nəşri bir se
vincdir.Düzdür, indiçoxlarınaelə
gəlirki,kitaboxunmur,onukom
püter əvəz edir. Maraqlıdır, kitab
oxuyan dostlarım da belə deyir.
Ammainanıramvəbilirəmki,kitab
oxunur,sevilirvədaimucatutulur”.
Poeziyasının işığında ömür

yoluna nəzər salan, ilk sevgi
sindən ilk itkisinədək yaşadıq
larının yaradıcılığında öz əksi
ni tapdığını bildirdən şair “Mən
oxucumdanheçbirsirrsözümü
gizlətməmişəm. Deyə bilmədik
lərimikağıza,vərəqədemişəm.
Vərəq də onlara çatdırıb. Yəni
deyəcəyimfikrisəssizdemişəm.
Onlardaeşidib”deyərəkoxucu
larınatəşəkkürüdəunutmadı.

Həmidə Nizamiqızı

Yazan ilə oxuyanın ortaq məxrəci

Ədə biy ya ta ötən əs rin ikin ci ya rı sın da gə lən, poezi ya mı
za gö zəl lik bəxş edən və söz xə zi nə mi zi zən gin ləş di rən 
şair lə ri miz dən bi ri də Əmək dar in cə sə nət xa di mi Hə mid 
Ab bas olub. 

Həmid Məmmədəli oğlu Ab
bas10oktyabr1935ciildəAğs
tafadadünyayagözaçıb.1953
cü ildə 22 saylı dəmiryol orta
məktəbinibitirir.Bakıyagəlirvə
ADUnun(indikiBDUnun)Filo
logiyafakültəsinəqəbulolur.Ali
təhsilini1958ciildəbaşavurur.
TəyinatıAzərbaycan Dövlət İn
formasiya Agentliyinə (Azərin
form, indiki AZƏRTAC) verilir.
Tərcümə şöbəsində ədəbi işçi
kimiəmək fəaliyyətinəbaşlayır.
Müxbir,tərcüməçi,yerlimətbuat
üçün xəbərlər şöbəsinin redak
toruvəzifələrindəişləyir.
HəmidAbbasədəbiyyataötən

əsrin 50ci illərində gəlib. İlk
mətbuəsəri1957ci ildə“Sovet
Ermənistanı” (Azərbaycandilin
də) qəzetində dərc edilən “Dili
can”şeiriolub.Sonra“Gəncliyin
səsi” ədəbi almanaxında, dövri
mətbuatda şeirləri müntəzəm

işıqüzügörür.Şeirlərinə tanın
mışbəstəkarlarmusiqibəstələ
yir. “Tarlaqızları” adlı ilk şeirlər
toplusu“A.Həmid”imzasıiləişıq
üzügörür.
Vəzifə pilləsində irəli çəkilən

şairAzərbaycanKPMKdaTəb
liğatvətəşviqat,Təşkilatpartiya
işi şöbələrində çalışır. 1978ci
ildə Ali Partiya Məktəbini fərq
lənmədiplomuiləbitirir.1981ci
ildən Mədəniyyət İşçiləri Həm
karlar İttifaqı Respublika Komi
təsinin sədri olur. “Əməkdar in
cəsənətxadimi”fəxriadınalayiq
görülür,“Şərəfnişanı”ordeniilə
təltifedilir.
Araşdırmalarda qeyd edilir ki,

onun 200dən çox şeirinə mah
nı bəstələnib. Elə buna görə də
xalq arasında nəğməkar şair ki
mi tanınıb. Görkəmli ədəbiyyat
şünasQuluXəlilovşairin “Ürəyə
toxunma”kitabınaönsözdəyazır

ki,onunşeirlərindəhəyatın işıqlı
tərəfəri, insanların zərif və incə
duyğuları, arzu və  istəkləri, qu
rubyaratmaqhəvəsi, övlad,ata
anaməhəbbətiqələməalınıb.
Şair əsərlərində insanların

ağlı, zəkası, zəhməti, təbiətin
füsunkar gözəlliklərini ilham və
məhəbbətlətərənnümedib:

Qışdaelköçəndəköçəbilmədi,
Quşlaraqoşulubuçabilmədi,
Şaxtadanağzınıaçabilmədi,
Qaldıdodağındasözübulağın.

Şairbuqoşması iləinsanıbir
anlıqdüşündürənsənət lövhəsi
yaradıb.Sözlər vəobrazlar sə
nətkarlıqlaseçilib.
Müxtəlif illərdə birbirindən

fərqli vəməzmunlu “Ömrünelə
çağıdır ki”, “Ürəyə toxunma”,
“Günahım olsa”, “Dinlədi nəğ
məmi sirdaşım mənim”, “Nər
igidlər, alov saçın”, “Şuşa həs
rəti, türk həqiqəti”, “Gözüm sə
niaxtarır”vəs.kitablarıişıqüzü
görüb.
“Nəğməli Azərbaycan”, “Zir

vədə”poemalarındazəhmətkeş
insanlarınəməyini,nəcibarzula
rınınəzməçəkənHəmidAbbas
genişqəlbli, açıqürəkli, xeyirxah
bir insan olub. Araşdırmalarda
qeydedilirki,o,evinə,işyerində
qəbulunagələnləriböyüksəmi

miyyətləqarşılayıb,diqqətlədin
ləyib. Şair Ramiz Heydər onun
buinsanikeyfiyyətlərinəbirşeir
həsredib:

Birgörneçəyaxının,
Görneçədostunolub.
Nəcibliyin,mərdliyin
Dillərdədastanolub.

Yazıçı Tariyel Cahangir Hə
midAbbasınMədəniyyət İşçilə
ri Həmkarlar İttifaqı Respublika
Komitəsininsədriişləyənzaman
şahidi olduğu bir əhvalatdan
bəhs edir: “Bir gün şair İslam
Sadıqla onun yanında olduq.
Xeyli söhbət etdik. Bu əsnada
Respublika Televiziya və Ra
dioVerilişləriKomitəsininsədri
nə zəng vurdu. OğluAyazı işə
qəbul etməsini xahiş etdi.Sədr
onadediki,Ayazsənədlərigö
türüb komitəyə gəlsin. Həmid
müəllim sədrlə sağollaşıb tele
fonun dəstəyini yerə qoyanda
qapıdöyüldü. İçərigəncbirqız

daxiloldu.HəmidAbbasayağa
qalxdı və gənci mehribanlıqla
qarşıladı. Ona yer göstərdi və
gəlişinin səbəbini soruşdu. Qız
sıxılasıxıladediki,üç ildiruni
versitetinJurnalistikafakültəsini
bitirmişəm. Ancaq iş tapa bil
mirəm. Həmid müəllim gülüm
sündü,birdahakomitəsədrinə
zəngvurduvədedi:“Yanımaiş
üçün kimsəsiz bir gənc gəlib.
Xahişedirəm,Ayazınyerinəonu
işəqəbuledin”.Jurnalistqızra
zılıqedibsevinəsevinəotaqdan
çıxdı...”.
İncəqəlbli şair etibarlı dost,

qayğıkeş ata və vəfalı ömür
yoldaşı olub. Ömürgün yolda
şının vaxtsız ölümündən sonra
ona“Diriləbiləydinbircəanlığa”,
“Qaldı”, “Süzülür kağıza ürək
sözlərim”,“Gözümsəniaxtarır”,
“Nağıl deyən vaxtı nağıla dön
dü”,“Əlimdəgül,gözümdəyaş”
vəs.şeirlərhəsredib.
HəmidAbbas19noyabr1999

cuildəvəfatedib.

Savalan Fərəcov

Hər nəğ mə nin öz ta ri xi, 
öz yad da şı var, qəl
bi mi zə ha kim kə si lən 
bən zər siz nəğ mə lər 

heç də bo şu na ya ran ma yıb. 
Əbəs ye rə de yil mə yib ki, əsl 
mu si qi nin ya şı ol mur. Gö zəl 
mu si qi lər daim ya şa yır və 
ya şa ya caq. Mil li Məc li sin 
Mə də niy yət ko mi tə si nin səd ri 
Qə ni rə Pa şa ye va nın “Sa hib
siz sa nı lan nəğ mə lə ri miz” 
ki ta bın da da əbə di ya şar 
bəs tə lər dən bəhs olu nur. 

Türkiyədə“SofaYayınları” tə
rəfindən nəfis şəkildə çap olu
nan kitab mədəniyyətimizin və
musiqimizin qədim beşiyi olan
Şuşanın düşmən işğalından
azad edilməsinə ərməğan ola
raqhazırlanıb.
Kitabı Türkiyə türkcəsinə ta

nınmış yazıçıtərcüməçi İmdad
Avşarçevirib.Onunkitabayaz
dığıönsözdəhaqlı olaraqvur
ğulanırki,mahnılarbizimkimli
yimizdir, çünki hər şey dəyişsə
də,onlardəyişməz...
İmdad Avşar bildirir ki, hər

mahnının, hər xalq musiqisi
ninbir kədərli,hüznlühekayəsi
var: “Xalqımızın müdrikliyindən
süzülmüş bu sözlərin, deyimlə
rinəksəriyyətininmüəllifəribəl
liolmasada,bunlarmillətinəsl
irsi və sərvətidir. Bir də sözləri
vəbəstəsibizəməlumolanmilli
musiqi əsərlərimiz var. Bu söz
ləriqələməalanşairlərdə,bəs
tələyən sənətkarlar da eynilə
“anonim”xalqmahnılarıvəme
lodiyasının yaradılması zamanı
keçirdiyi acı hisslər kimi böyük
ağrılarçəkiblər.Təbiiki,bizon
ları əsla unutmamalıyıq. Qəni
rə Paşayeva “Sahibsiz sanılan

nəğmələrimiz”ieləbuməqsədlə
yazıb. O, kitabında sanki Kər
kükdə hoyrat oxuduğu üçün
öldürülən şəhidlərə, Azərbay
canda“oxutar”dediyiüçünNar
gində güllələnən Mikayıl Müş
fiqə, qardaşlarına “Çırpınırdın,
Qara dəniz” deyə səslənən və
bunun üçün öldürülən Əhməd
Cavada,buşeirəmusiqibəstə

lədiyiüçünölümayağındandö
nənÜzeyirHacıbəyliyəvəbaş
qaşairvəyazıçılaraithafedib”.
“Çırpınırdın,Qaradəniz”,“Ay

rılıq”, “Əziz dostum”, “Sən gəl
məzoldun”,“Neyləyim”vədigər
mahnılarhaqqındayazılarınhər
birində bu bəstələrin yaranma
səbəbləri, onları unudulmağa
qoymayan amillər, ilk ifaçıları,
həmçininbəstəkarlarıhaqqında
məlumatlarəksinitapıb.Bumə
tinləri oxuduqca bir daha əmin
olursanki,musiqitəkcəinsanın
psixikasınadeyil,onunorqaniz
minə,eləcədəmənəvialəminə
təsirgöstərir. İnsanxoşunagə
lənhərbirmusiqiniürəyiilədin
ləyir.Alimlərtaqədimlərdənmu
siqisəslərinintədqiqiiləməşğul
olublar. Onlar müəyyənləşdirib
lər ki, müxtəlif tonda dinlənilən
musiqi insanın halına müxtəlif
cürtəsirgöstərir.Onuhəyəcan
landırır,kədərləndirir,sakitləşdi
rir,sevindirirvəs.
Qənirə Paşayeva musiqiləri

miz vəmahnılarımıza sahib çı

xarkənmillətəyolgöstərənsöz
lərin yazarlarını, nəğmələri ilə
bumillətinyaddaşındaölməziz
lərburaxanbəstəkarlarırəhmət
ləyadetməyinvacibliyinisöylə
yir.Bumillətüçünhərbirəzaba
qatlanan şair və bəstəkarların
əsərlərinin onların adları çəkil
mədən oxunmasını vəfasızlıq
kimidəyərləndirir. “Sahibsizsa
nılan nəğmələrimiz” kitabı bizə
dilimizdəndüşməyənbumahnı
ların söz vəmusiqimüəllifərini
yenidənyadasalır.
Yaşanılan hər an vaxta, hər

vaxt günə, günlər aya, aylar da
iləçevrilərəktarixədönür.Dünən
yaddaş, bu gün reallıq, gələcək
isəümidyerimizdir.Dünəni tari
xəçevirərəkbugünbizəQələbə
sevinci yaşadanlar əbədi tarix
yaradanlarvəyazanlardır.Buta
rixiəbədiləşdirənbiramildəvar
ki,odasəsyaddaşıdır.“Sahibsiz
sanılan nəğmələrimiz” kitabı da
sahib olduğumuz bəstələrimizə,
mahnılarımıza, səs saxlancımı
zaucaldılansözheykəlidir.

Unudulmaz şair, xeyirxah insan

Tarix Muzeyində əcnəbi arxeoloqlarla görüş
Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yin də AMEAnın Ar xeolo gi ya, 
Et noq ra fi ya və Ant ro po lo gi ya İns ti tu tu nun apa rı cı el mi iş çi si, 
do sent Azad Zey na lo vun rəh bər lik et di yi əc nə bi ar xeoloq lar
dan iba rət eks pe di si ya nü ma yən də he yə ti ilə gö rüş olub.

Muzeyinbaşdirektoru,akademikNailəVəlixanlı,başmühafiz,do
sentMəhfuzəZeynalovavəArxeologiyaelmifondşöbəsininmüdiri
NasirQuluzadənin iştiraketdiyigörüşdəəcnəbiarxeoloqlarAzər
baycandavəonunhüdudlarındankənardaaparılanPaleolitdövrü
tədqiqatlarıvəonunnəticələrihaqqındaətrafıməlumatveriblər.

Qonaqlar Milli
Azərbaycan Tari
xi Muzeyi ilə bir
gə elmitədqiqat
layihəsini real
laşdırmaq arzu
sundaolduqlarını
bildiriblər. Qeyd
edilib ki, layihə
ninəsasməqsədi
Azıx mağarasın
da tapılan qədim
insan – azıxant

ropunaltçənəsininmütləqxronologiyası,eləcədəpaleoantropo
lojixüsusiyyətlərinimüəyyənləşdirməktəşkiledir.Sözügedənlayi
həninreallaşdırılmasıiləbağlıilkinrazılıqəldəolunub.
Sondaqonaqlaramuzeyinnəşrlərihədiyyəedilib.

Mədəniyyət evində Əhməd Cavadın 
130 illiyi qeyd olunub

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si nin Müş fi qa bad Mə də niy
yət evin də Əh məd Ca va dın 130 il li yi nə həsr olun muş “Azər
bay ca nın is tiq lal şairi Əh məd Ca vad” ad lı təd bir təş kil olu nub.

Əvvəlcə uşaq xorunun ifasında Azərbaycan Respublikasının
DövlətHimnisəsləndirilib.
Mədəniyyətevininbədii rəhbəriMətanətCəfərovaalovlu şair,

publisist,AzərbaycanXalqCümhuriyyətininideoloqlarındanbiriol
muşƏhmədCavadınməşəqqətlihəyatyolundandanışıb.
Digər çıxış edənlər Ə.Cavad poeziyasından söhbət açıblar.

“Aidə”xalqkollektiviüzvlərininifasındaƏ.Cavadınsözlərinəyazıl
mışmahnılartədbirəxüsusirəngqatıb.

Ömər Faiq Nemanzadə haqqında videoçarx hazırlanıb

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si Nə ri
ma nov ra yon Mər kəz ləş di ril miş Ki tab
xa na Sis te mi nin Mər kə zi Ki tab xa na sı 
Azər bay can mil li mət buatı nın gör kəm li 

nü ma yən də si, maarif çipub li sist Ömər Faiq 
Ne man za də nin 150 il li yi mü na si bə ti lə vi
deoçarx ha zır la yıb.

Videoçarxda qeyd olunur ki, Ömər Faiq Ne
manzadə XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan
mətbuatıtarixindəmüstəsnaroloynamışmaarif
pərvər ziyalılardandır. Ədəbimədəni həyatda
mühüm hadisəyə çevrilmiş “Qeyrət” mətbəəsi

ninvə“MollaNəsrəddin”jurnalınınyaradılması
ədibingərginvəsəmərəli fəaliyyətininayrılmaz
tərkib hissələridir. O, “Molla Nəsrəddin” jurna
lında,eləcədədövrünbirsıraqəzetvə jurnal
larında (“Açıq söz”, “Tərəqqi”, “İrşad”, “Həyat”,
“Rəncbər”, “Adıgün kolxozçusu”, “Kommunist”,
“Qızılbayraq”vəs.)yazılarlaçıxışedib.Müxtəlif
mətbuatorqanlarındakıfəaliyyətionuyetkinqə
ləmsahibikimitanıtmaqlayanaşı,düşmənlərdə
qazandırıb.
Repressiya qurbanı olan görkəmli ziya

lı 1937ci ildə saxta ittihamlarla həbs edilərək
güllələnib.

“Sahibsiz sanılan nəğmələrimiz”
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