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 “MƏİŞƏT  MAYE  QAZ” QSC-nin  

2021-ci il üzrə illik hesabatı, mühasibat balansı
manatla

  AKTİVLƏR 1 yanvar 2021-ci il 1 yanvar 2022-ci il
Uzunmüddətli aktivlər   
Qeyri-maddi aktivlər 2 001,10 2 066,39
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 18 863 796,54 17 639 598,54
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 18 865 797,64 17 641 664,93
Qısamüddətli aktivlər   
Ehtiyatlar 1 939 600,74 2 236 877,95
Qısamüddətli debitor borcları 1 655 690,75 832 764,00

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı 734 184,86 1 380 939,01

Sair qısamüddətli aktivlər  2 062 616,25
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 4 329 476,35 6 513 197,21
CƏMİ AKTİVLƏR 23 195 273,99 24 154 862,14

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR  
Kapital   
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital 3 110 520,00 3 110 520,00
Emissiya gəliri 2 721 449,80 2 408 085,19
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 
zərər) 950 195,59 2 636 694,43

CƏMİ KAPİTAL 6 782 165,39 8 155 299,62
Qısamüddətli kreditor borcları 4 270 293,83 2 752 569,54
Sair qısamüddətli öhdəliklər 12 142 814,77 13 246 992,98
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR 16 413 108,60 15 999 562,52

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 16 413 108,60 15 999 562,52
CƏMİ KAPiTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 23 195 273,99 24 154 862,14

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT  
(xərclərin funksiyaları üzrə)

 2021-ci il
Əsas əməliyyat gəliri 29 518 470,24
Ümumi mənfəət 29 518 470,24
Kommersiya xərcləri 26 508 363,75
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) 26 508 363,75
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 3 010 106,49
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 3 010 106,49
Mənfəət vergisi 602 021,30
İstifadə edilmiş material ehtiyatları 77 574,98
İşçi heyəti üzrə xərclər 4 788 868,79
Amortizasiya xərcləri 1 987 754,86
Sair əməliyyat xərcləri 19 654 165,12
Cəmi əməliyyat xərcləri 26 508 363,75

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
Göstəricilər 1 yanvar 2022-ci il

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti  
 Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər 3010106,49
 Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər: 0,00
 azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı 0,00
 fövqəladə gəlirlər və xərclər 0,00
 mənfəət vergisi üzrə xərclər 602021,30
 qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər 0,00
investisiya fəaliyyəti və ya maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid 
olan digər maddələr 0,00
 Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər:  
 ehtiyatların (аrtması)azalması 297277,21
 əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri (аrtması)
azalması 2885543,00
 əməliyyat kreditor borcları və hesablaşmaların (аrtması)azalması 2621902,50
 Əməliyyat fəaliyyətinə aid fövqəladə pul vəsaitlərinin hərəkəti 0,00
 Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi 0,00
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis 
hərəkəti 9416850,50
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti  
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) 646754,15

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti
 01.01.2022

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentlərinin  
ilin əvvəlinə olan məbləği 1380939,01
İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)  
xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri 0,00
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentlərinin  
ilin sonuna olan qalığı 1380939,01

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT

 
Nizamnamə 

kapitalı
Kapitalın 

cəmi 
Əvvəlki dövrün əvvlinə qalıq 3 110 520,00 3 110 520,00
Əvvəlki dövrün sonuna qalıq 3 110 520,00 3 110 520,00
Hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq 3 110 520,00 3 110 520,00
Hesabat dövrünün sonuna qalıq 3 110 520,00 3 110 520,00

MÜSTƏQİL AUDİTOR HESABATI
Rəy 
Mən “MƏİŞƏT MAYE QAZ” QSC-nin (VÖEN 2002334681) 2021-ci il dekab-

rın 31-nə maliyyə vəziyyətinin hesabatından, məcmu gəlirlər hesabatından, kapitalda 
dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin 
hərəkəti hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də 
daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının 
auditini aparmışam. 

Məncə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2021-ci il dekabrın 31-nə 
maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün 
pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun 
olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır. 

Rəy üçün əsaslar 
Mən auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS-lara) uyğun aparmışam. Bu stand-

artlar üzrə mənim məsuliyyətim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi 
üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən Azərbaycan Respublikasındakı 
maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik normaların tələblərinə uyğun olaraq cəmiyyət-
dən asılı deyiləm və mən digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişəm. 
Məncə , əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir. 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə 
cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti 

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının BAS-lara (Beynəlxalq maliyyə hesabatları stand-
artlarına) uyğun olaraq hazırlanmasına, düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, 
dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının 
hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət 
daşıyır 

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayan-
dırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı hal-
da, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, 
müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına 
və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət 
daşıyır. 

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər cəmiyətin 
maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar. 

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti 
Mənim məqsədim maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər 

nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və 
rəyimiz daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik ,əminliyin yüksək 
səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uy-
ğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın . Təhriflər, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində 
yarana bilər və ayrılıqda ,yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin maliyyə hesabatları əsasında 
qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı yarandığı halda, əhəmiyyətli hesab 
olunur.

“AF AUDİT”
MMC-nin diektoru - A.İ.Vahabov

Azərbaycan Milli 
Konservatoriyası 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə  
2022-ci il üçün doktorantura və 
dissertanturaya qəbul elan edir

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 mart 
2022-ci il tarixli  140 s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin, 
elmi müəssisə və təşkilatların 2022-ci il üçün  doktorant və 

 dissertant hazırlığı üzrə qəbul planları”ndan çıxarış

Elm sahələri 
və ixtisaslar

İxtisasın 
şifri

Fəlsəfə doktoru proqramı 
üzrə doktorantura

Dissertantura

Musiqi sənəti 6213.01 Cəmi Dövlət sifarişli və 
ödənişli əsaslarla 

Ali təhsil 
müəssisəsinin 
büdcəsi 
hesabına və 
ödənişli əsaslarla

O cümlədən 
əyani qiyabi

1 1 2
Cəmi: 1 1 2

Qeyd- doktoranturaya sənəd qəbulu “Təhsil Mərkəzləşdirilmiş 
İnformasiya sistemi (TMİS) vasitəsilə elektron qaydada həyata 
keçiriləcəkdir. Doktoranturaya sənəd təqdim etmək istəyən şəxslər 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin portal.edu.az saytına daxil 
olmalı, orada “Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə təhsilalan qeydiyyatı” 
xidmətini seçərək, təlimatlara uyğun qeydiyyatdan keçməlidirlər. Portal.
edu.az  vasitəsilə müraciətlərin göndərilməsi cari il aprelin 5-dən başlayıb. 
Sənəd qəbulu üçün son tarix 5 may 2022-ci ildir.

Şəhidlik zirvəsi hünər və 
qeyrət simvoludur

O, Nizami Gəncəvi məqbərəsi kompleksində bir müddət 
mühasib kimi fəaliyyət göstərmişdi. Bu kompleks Gəncə Dövlət 
Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun tabeliyinə verildikdən sonra isə 
burada ekskursiyaçı kimi çalışırdı. Vətən müharibəsi başlayanda 
cəsarətlə döyüşlərə atılmaq qərarını verdi. Çünki 30 ilə yaxın 
bir müddətdə xain düşmənin viran qoyduğu cənnətməkan 
Qarabağda sərgərdan qalan Vaqifin, Natəvanın, Üzeyir bəyin, 
Bülbülün ruhunun məzəmmətini varlığı ilə duyurdu...

Hikmət Lətif oğlu Məmmədov 
1993-cü il noyabrın 19-da 
Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq 
kəndində doğulmuşdu. Səkkiz 
yaşı olanda ailəsi ilə Gəncəyə 
köçmüşdü. Gəncə Dövlət Univer-
sitetini bitirdikdən sonra isə həqiqi 
hərbi xidməti Aprel savaşı vaxtı-
na düşmüş, elə o zamandan da 
igidliyi, qorxmazlığı ilə fərqlənmişdi. 
Cəbhədən gələn ağır xəbərlərə, 
oğul nigarançılığına anası Nüşabə 
xanımın narahat ürəyi dözməmiş, 
Hikmətin qayıdışını görmədən 
dünyasını dəyişmişdi. 

Vətən müharibəsindən əvvəl, 
2020-ci ilin iyulunda Tovuz 
istiqamətində düşmən təxribatı 

zamanı general Polad Həşimovun 
şəhadətə yetişməsi digər 
vətənpərvər gənclərimiz kimi, onu 
da bərk hiddətləndirdi və hər an Ali 
Baş Komandanın silaha sarılmaq 
əmrini gözlədi... 

İkinci Qarabağ müharibəsi 
başlayan ilk günlərdə işdən 
məzuniyyət götürərək, könüllü 
şəkildə orduya yazıldı. Sentyab-
rın 22-də hərbi təlimlərə qatıldı, 
ayın 28-də isə erməni quldurla-
rının növbəti təxribatı zəminində 
Azərbaycan ordusu əks-hücuma 
başladı. Vətən müharibəsinin 
ilk anlarından böyük cəsarət və 
şücaətlə irəli atılan Hikmət oktyab-
rın 2-də Kəlbəcər uğrunda gedən 

döyüşlərdə şəhidlik məqamına 
yüksəldi. Oktyabrın 4-də Gəncədə 
torpağa tapşırıldı. 

Şəhidin atası Lətif Məmmədov 
deyir: “Hikmətin Aprel döyüşlərinə 
qatılması anasının ömrünə son 
qoydu, indi də mənim belimi qırdı... 
Könüllü şəkildə orduya yazılanda 
evdə olmamışam, Daşkəsəndə, 
Xoşbulaqda idim. Kiçik qardaşı yal-
varıb, gözlə, qoy atamı çağıraq... 
Cavab verib ki, atam neyləyəcək, 
mənimlə cəbhəyə gedəcək? 
Özünün də ayağında ciddi problem 
vardı, zəng vurdu, halallıq istədi, 
dedim, ay bala, müalicə al, sonra 
get. Heç vaxt sözümdən çıxmayan 
Hikmət bu dəfə mənə qulaq asma-
dı... Təki, Vətən sağ olsun!”

Onu da bildirək ki, Gəncə Dövlət 
Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun 
rəhbərliyi şəhidin ailəsi ilə bağlı xe-
yirxah addım atıb: Lətif kişi Hikmətin 
vaxtilə çalışdığı kollektivə işə qəbul 
olunub. Bu, həm ailənin maddi 
durumuna dəstək, həm də Lətif 
kişinin şəhid övladının iş  yoldaşları 

ilə sıx ünsiyyət zəminində dərdinin 
yüngülləşməsi deməkdir.

Şəhid Hikmət Məmmədovun 
orta təhsil aldığı Kəlbəcər rayo-
nunun 98 saylı orta məktəbin 
direktoru Cəmşid Əlbəndov da 
sevimli şagirdi barədə yana-ya-
na danışır: “44 günlük Vətən 
müharibəsində təhsil ocağımızın 2 
şagirdi şəhadətə qovuşdu: Hikmət 
və Nurlan. Hər ikisinin xatirəsi 
bütün şəhidlərimiz kimi, hamımıza 
əzizdir. Hikmət təkcə mənim yox, 
bütün pedaqoji və şagird kollekti-
vinin yaddaşında nümunəvi, əlaçı, 
bacarıqlı, təşəbbüskar yeniyetmə 
kimi qalıb...”.

Dostu Ədalət İsmayılov: 
“Uşaqlıqdan bir yerdə böyümü-
şük - Daşkəsəndən Gəncənin 
“avtozavod” deyilən ərazisindəki 
baba yurduna, bizimlə qonşulu-
ğa köçmüşdülər... Məndən 4 yaş 
böyük idi, bütün qərar və addımla-
rımı onunla məsləhətləşər, müsbət 
nəticəsini də görərdim. Həmişə 
zəhmətə, təhsilə səsləyirdi. Ölüm 

xəbərini hələ hərbi xidmətdə 
olarkən eşidib heç cür inanma-
dım... Tərxis ediləndən sonra gəlib 
qəbrini ziyarət etdim, amma yenə 
də yoxluğuna inana bilmirəm...”. 

İgid şəhidimiz Hikmət Lətif 
oğlunun rəşadəti dövlətimiz 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilib, 
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” 
və “Kəlbəcərin azad olunmasına 
görə” medalları ilə təltif edilib.

Qurban MƏMMƏDLİ,  
jurnalist

Milli teatr və kino salnaməmizin zənginləşməsində 
Xalq artisti Lütfi Məmmədbəylinin xüsusi xidmətləri olub. 
Onun tələbələri, yetirmələri bu gün Azərbaycan teatrının 
və kinosunun aparıcı simalarıdır. Lütfi müəllimin Xalq 
Teatrındakı fəaliyyəti, Gənc Tamaşaçılar və Akademik Milli 
Dram teatrlarında oynadığı rollar, rejissor kimi hazırladığı 
səhnə əsərləri hər zaman böyük hörmət və ehtiramla 
xatırlanır.

Lütfi Məmmədbəylinin müxtəlif 
teatrlarda yaratdığı obrazlar, quruluş 
verdiyi tamaşalar, rejissoru oldu-
ğu radio və televiziya tamaşaları, 
müxtəlif filmlərdə oynadığı rollar, 
çəkdiyi telefilmlər ona geniş tamaşa-

çı rəğbəti qazandırmışdı.
Lütfi müəllim ciddi düşünən, 

özünə qarşı çox tələbkar olan bir in-
san idi. Eyni zamanda, səmimiyyəti, 
alicənablığı, insanlarla tez ünsiyyətə 
girməsi ilə fərqlənirdi. Ən başlıcası 

isə yorulmaq bilməyən fəaliyyəti 
ilə öz doğma Vətəninə, xalqına 
məhəbbətlə xidmət edirdi.

L.Məmmədbəyli 1927-ci ilin fevral 
ayında Ağdaşda anadan olub. Amma 
əslən şamaxılı idi. 1902-ci ildə Şama-
xı zəlzələsindən sonra valideynləri 
Ağdaşa köçüblər. Ata babası Cahan-
gir bəy Məmmədbəyov Şamaxının 
sayılıb-seçilən bəylərindən olub. 
Qəribədir ki, Lütfinin atası Şahbaz 
bəy komissar olduğu üçün bəylərə 
qarşı mübarizə aparıb. Atasını 
erkən vaxtlardan itirən Lütfi ailəsi ilə 
birgə Bakıya köçüb. Ailəyə kömək 
məqsədilə 14 yaşı tamam olanda 
işləməyi qərara alıb və Əmircandakı 
mədəniyyət evində səhnə fəhləsi 
olub. Ailədəki çətinliklərə baxma-
yaraq, L.Məmmədbəyli 1946-cı ildə 
Bakı Teatr Texnikumunun aktyorluq 
şöbəsini, 1968-ci ildə isə Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət İnstitutunu (indiki 
ADMİU) bitirib.

O, uşaqlıqdan həvəs göstərdiyi 
səhnə fəaliyyətinə Bakı Mərkəzi 
Pionerlər Sarayında başlayıb və 
dram dərnəyinə rəhbərlik edib. 
1947-ci ildən bir müddət Azərbaycan 
Dövlət Musiqili Komediya Teatrın-
da işləyib, 1949-cu ildə bu teatr 
müvəqqəti olaraq bağlandıqdan son-
ra L.Məmmədbəyli Gənc Tamaşaçılar 
Teatrının truppasına işə götürülüb. 
Burada o. A.Qurbanov, Ə.Ağayev, 

F.Şərifova, Y.Vəliyev, S.Ələsgərov 
kimi sənətkarlarla birlikdə səhnəyə 
çıxıb, onlarla tərəf-müqabili olub, 
tamaşalarda oynayıb.

L.Məmmədbəyli Gənc Tamaşa-
çılar Teatrında çalışarkən Bakıda o 
vaxtkı 26-lar Mədəniyyət Sarayında 
dram dərnəyinə rəhbərlik edirdi. 30 
ildən sonra Xalq Teatrı statusu alan 
bu dərnəkdə o, Azərbaycan aktyor-
larının bir neçə nəslini yetişdirmiş, 
oğlan və qızlara aktyor ustalığını 
öyrətmişdir. Onun yetirmələri arasın-
da Həsənağa Turabov, Rafiq Əzimov, 
Siyavuş Aslan, Yaşar Nuri,Tariyel 
Qasımov, Mərahim Fərzəlibəyov, 
Məleykə Əsədova kimi Xalq artistləri 
vardır. Hətta, Xalq Teatrı o qədər 
məşhur olmuşdur ki, sənətkarın 
sağlığında bu sənət ocağına “Lütfi 
Məmmədbəyovun Teatrı” deyirdilər.

Xalq artisti L.Məmmədbəylinin te-
leviziya və kinodakı fəaliyyəti də çox 
məhsuldar keçib. Televiziyada “Göz 
həkimi”, “Yağışdan sonra”, “Səninlə 
sənsiz”, “Vicdanla üz-üzə”, “Yad qızı” 
kimi tamaşaların rejissoru olub.

L.Məmmədbəylinin kinoda oyna-
dığı iri və kiçik rollar da yaddaqalan-
dır. Onun kinoda ilk rolu 1955-ci ildə 
çəkilmiş “Bəxtiyar” musiqili kinoko-
mediyasındakı Həbib obrazıdır. Bu 
personaj özünün fəallığı, diribaşlığı, 
sözünün kəsərliliyi ilə yadda qalır.

1956-cı ildə istehsal olunmuş 
məşhur “O olmasın, bu olsun” 
musiqili kinokomediyasında da 
L.Məmmədbəyli dost rolunda oy-
nayır. Filmin baş qəhrəmanı Sərvər 
Gülnazı sevir. Lakin Gülnazın atası 
Rüstəm bəy qazanc əldə etmək üçün 
qızını qoca baqqal Məşədi İbada 
ərə vermək istəyir. Sərvərin dostları, 
o cümlədən L.Məmmədbəylinin ifa 
etdiyi gimnazist tədbir töküb Gülnazı 
Sərvərlə evləndirirlər. 

L.Məmmədbəyli “Qızmar Günəş 
altında” , “Səhər” filmlərində də 
maraqlı rollar yaradıb. “Səhər” 
filmində 1905-1907-ci illərdə Bakı-
da baş verən inqilabi hadisələrdən 
söhbət açılır. Aktyor bu filmdə 
siyasi hadisələrin burulğanına düşən, 
bolşeviklərin yağlı vədlərinə inanıb 
inqilabçılarla birgə azad və firavan 
həyat uğrunda mübarizə aparan 
neftçi fəhlə Aslan rolunda oynayır. 
Bundan sonra Lütfi müəllim daha 
iki bədii filmdə çəkilmişdir: “Leyli və 
Məcnun” və “Sehirli xalat”.

L.Məmmədbəyli respublikamızda 
televiziya serialları çəkən ilk rejis-
sordur. O, birinci dəfə 1993-cü ildə 
tanınmış yazıçı-dramaturq Əlibala 
Hacızadənin “İtkin gəlin” əsəri 
əsasında on iki seriyalı filmə quru-
luş vermişdir. Bu film tamaşaçılar 
tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

Bundan sonra altı seriyalı “Do-
daqdan qəlbə” (1998), yenə də altı 
seriyalı “Yağışdan sonra” (1998) 
televiziya seriallarını çəkib, tama-
şaçıların ixtiyarına vermişdir. Lütfi 
müəllim 1953-1976-cı illərdə filmlərin 
Azərbaycan dilinə dublyaj olunmasın-
da bir aktyor kimi fəal iştirak etmişdir.

Lütfi Məmmədbəyli 2004-cü 
il fevralın 1-də 77 yaşında insult 
xəstəliyindən vəfat etmişdir. Var 
qüvvəsini və bacarığını Azərbaycan 
incəsənətinin inkişafına sərf edən 
L.Məmmədbəylinin xidmətləri yüksək 
qiymətləndirilmiş, “Şöhrət” ordeni ilə 
təltif olunmuşdur. Onun çoxşaxəli 
zəngin yaradıcılığı və mənalı həyat 
yolu gənc nəsil üçün bu gün də 
örnək olaraq qalır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Lütfi Məmmədbəyli – 95

O, seçdiyi sənətə 
sidqi ürəklə bağlı idi

Nizami hikmətləri Sumqayıt səhnəsində 

Ötən şənbə və bazar günləri Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında 
Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə mütəfəkkir şair Nizami 
Gəncəvinin əsərlərinin motivləri əsasında hazırlanan “Xəzinə” 
epik pritçasının ilk tamaşaları olub. İstedadlı qələm sahibi Hafiz 
Ataxanlının qələmə aldığı əsərə teatrın baş rejissoru, Xalq artisti 
Firudin Məhərrəmov quruluş verib. Əsərin quruluşçu rəssamı 
Elşən Sərxanoğlu, musiqi tərtibatçısı sənətşünaslıq üzrə 
fəlsəfə doktoru Telman Qəniyevdir. Rəqslərin quruluşu Vüsal 
Mehrəliyevə məxsusdur.

Pandemiya səbəbindən bir 
müddət onlayn formada fəaliyyət 
göstərmiş Sumqayıt teatrının 
tamaşaçı ilə birbaşa ünsiyyət for-
masında olan ilk görüşünə çox-
saylı sənətsevərlər toplaşmışdı. 
İki saatadək davam edən tamaşa 
boyunca xeyirlə şərin, zəka ilə 
sərvət hərisliyinin mübarizəsi 
dramaturji konflikt kontekstində 
reallaşdı, çeşidli xislət çalar-

ları nümayiş etdirildi. Nizami 
hikmətləri müxtəlif obrazların 
dili ilə təqdim olundu. Səkkiz 
əsrdən çox oxucuları müdrik və 
daim aktual ideyaları, nəsihətləri 
ilə heyrətləndirən şairin məşhur 
qəhrəmanları tamaşada əsas yer 
tuturdu. Xosrov, Şirin, Şuriyyə, 
Leyli, Məcnun, Xeyir və Şər, 
Nüçabə, İskəndər, Harun ər-
Rəşid və Dəllək kimi obrazlar 

vahid dramaturji xətdə seyrçilərə 
təqdim edildi. Nizaminin ən lirik 
qəhrəmanlarından olan Leylinin 
özünün və sevgilisi Məcnunun 
faciəvi taleyi ilə bağlı şeyxin 
ruhuna səslənərək, üsyan etməsi 
tamaşanın təsir qüvvəsini artıran 
səhnələrdən idi. Nəhayət, finalda 
İskəndərlə Nüşabənin görüşündə 
sərvət və zəka mükaliməsi kul-
minasiya həddinə çatdı və sonda 
zəka üstün gəldi. 

Əməkdar artist Cəlal 
Məmmədov, tanınmış aktyor-
lar Siyavuş Mahmudov, Akif 
Mirzəyev, Habil Xanlarov, Oqtay 
Mehdiyev, İlahə Səfərova, Vəfa 
Qurbanova, Aynur Hümmətova, 
Yalçın Səlimov, Şəmistan Süley-
manlı, Nizami Mahmudov, Ümid 
Abbaszadə, Kamran Muradlı 
və başqaları rolları ustalıqla 
oynadılar.

Tamaşadan sonra tanınmış 
teatrşünas, professor, Əməkdar 
incəsənət xadimi İlham Rəhimli 
əsərin  müəllif işi, rejissor yo-
zumu, bədii tərtibatı və aktyor 
oyunu barədə fikirlərini bölüş-
dü. Epik pritçada Sumqayıt 
teatrı yaradıcı heyətinin ölməz 
Nizami  irsinə layiq sevgi və 
sayğı sərgilədiyi  qeyd olundu və 
tamaşa kollektivin  növbəti uğuru 
kimi dəyərləndirildi. 

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri
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