
30 oktyabr 2022-ci il, bazar 9MƏDƏNİYYƏT

AMEA-nın akademik Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda Türk 
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Nazim Hikmətin anadan olmasının 120 
illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans keçirilib.

Tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Misir 
və İraqdan alimlər iştirak ediblər. Konfran-
sı AMEA-nın vitse-prezidenti vəzifəsini icra 
edən, Şərqşünaslıq İnstitutunun baş direktoru, 
akademik Gövhər Baxşəliyeva açaraq XX əsr 
dünya ədəbiyyatının böyük şairlərindən olan 
Nazim Hikmətin təkcə türk xalqının deyil, bü-
tün Şərq xalqlarının poeziyasına misilsiz təsir 
göstərdiyini deyib. İnstitutun Türk filologiyası 
şöbəsinin müdiri, dosent Səriyyə Gündoğdu 
“Çağdaş türk ədəbiyyatı və Nazim Hikmət” 
mövzusunda məruzə edib.  

AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, dosent Əflatun 
Baxşəliyev “Nazim Hikmət və Səməd Vurğun”, 
Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşları dosent 
Barat Osmanova “Nazim Hikmət və onun haq-
qında ilk tədqiqatlar”, Ülkər Səmədova “Dünya 
ədəbiyyatında Nazim Hikmət izləri”, Xanım Ab-
dullayeva “Nazim Hikmət şeirlərində milli şüur” 
mövzusunda məruzə ediblər.

Muzey Mərkəzində   Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Rəssamlar Birliyinin sədri, 
Milli Məclisin deputatı, Əməkdar rəssam 
Ülviyyə Həmzəyevanın “Əcdadların izi ilə” 
adlı fərdi sərgisi açılıb.

 Sərgidə müəllifin 80-dən çox rəsm əsəri nü-
mayiş etdirilib. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Akademiyasının prorektoru, Xalq rəssamı 
Səlhab Məmmədov çıxışında qeyd edib ki, 
Ülviyyə Həmzəyevanın qədim Naxçıvanda 
anadan olması, nəinki yaradıcılığına müsbət 
təsir göstərib, eyni zamanda, onu yurda, elə-
obaya bağlayıb. Mədəniyyət paytaxtımız Şuşa-
ya həsr etdiyi rəsm əsəri isə onun milli amallara 
bağlılığını göstərir.  

AMEA-nın prezidenti İsa Həbibbəyli de-
yib: “Rəsm əsərlərindəki süjet və kompozisi-
ya, mifoloji obrazlar və motivlər, milli dəyərləri 
mənalandıran simvolika, qurama parçaları ha-
mısı bir yerdə Ülviyyə Həmzəyeva sənətinin 
fərdi özünəməxsusluğunu müəyyən edir. 
O, müasir mərhələdə Azərbaycan miniatür 
rəssamlıq sənətinin əsas yaradıcısıdır. Mifo-
loji obrazlarla xalq sənəti detallarının sintezi 
və müasirliklə vəhdəti Ülviyyə Həmzəyevanın 
yaratdığı müasir miniatür sənəti nümunələrinin 
simasını müəyyən edir. Rəssamın əsərləri  
dünya miqyaslı önəmli sərgi, festival və simpo-
ziumlarda yüksək mükafatlara layiq görülüb. 

Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri 
Qənirə Paşayeva  bildirib ki, Ülviyyə Həmzəyeva 
sənətdə olduğu yerə əcdadların izi ilə gəlib. 
Onun sənəti milli kimliyə xidmət edir. Əməkdar 
incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 
doktoru Ziyadxan Əliyev, Əməkdar incəsənət 
xadimi Rafiq Kərimov Azərbaycan Rəssamlar 
İttifaqının sədri, Xalq rəssamı Fərhad Xəlilovun 
təbrik məktubunu oxuyub, rəssama həsr etdiyi 
şeiri səsləndirib. Ülviyyə Həmzəyevanın qızı 
İlknurun milli musiqi alətimiz olan tarda ifası 
tədbir iştirakçıları tərəfindən alqışlarla qarşıla-
nıb. Sonra Ülviyyə Həmzəyeva  sərgiyə top-
laşanlara minnətdarlığını bildirib və qonaqları 
sərgiyə baxmağa dəvət edib.

Türkiyənin Kocaeli vilayətində 
azərbaycanlı rəssam Təhminə Əlinin “Şuşa 
270 il” mövzusunda fərdi rəsm sərgisi təşkil 
olunub.   

Süleyman Dəmirəl Mədəniyyət Mərkəzində 
açılan sərgidə İctimai-Siyasi Proseslər 
Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Sa-
mir Adıgözəlli, “Heydər Əliyev” Mədəniyyət 
Evinin rəhbəri Bilal Dündar və digərləri tədbirin 
xalqlarımızın qardaşlığı baxımından böyük 
önəmini  vurğulayıblar.     

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
liderliyi ilə Azərbaycanın 44 gün davam edən 
Vətən müharibəsi nəticəsində otuz ilə yaxın iş-
ğal altında olan tarixi torpaqlarını azad etdiyini 
xatırladan çıxışçılar Şuşanın alınmasını əsl ta-
rixi hadisə adlandırıblar.  

Sərgidə rəssamın yağlı boya ilə çəkilmiş, 
ümumilikdə, 35 əsəri nümayiş etdirilir.

Bakı Musiqi Akademiyasının Opera  
Studiyasında Şərqin görkəmli bəstəkarı 
Fikrət Əmirovun 100 illik yubileyinə həsr 

olunmuş təntənəli konsert keçirilib.
“Musiqi naminə həyat” adlı proqram Bakı-

dakı Rus Evi, Azərbaycan Dövlət Akademik 
Opera və Balet Teatrı, Ü.Hacıbəyli adına Bakı 
Musiqi Akademiyasının dəstəyi ilə “Stolitsa” 
RT teatrının direktoru, “Bakı” Müəllif Mahnıla-
rı Klubunun vitse-prezidenti Vəfa Qavrilova-
Məmmədova tərəfindən təşkil olunub.

Konsertdə beynəlxalq müsabiqələr və fes-
tivallar laureatları – Əminə Zülfüqarova, Nigar 
Həsənova, Mahir Tağızadə, Əzizə Ağazadə, 
Adil Axundov, Cəmalə Abdinzadə, Nailə Xasi-
yeva, Fəqan Həsənli, Azərbaycan Dövlət Ope-
ra və Balet Teatrının solistləri Samir Səmədov, 
Fatimə Xələfova, Azərbaycanın Əməkdar 
artistləri Cəmilə Kərimova, Aleksey Miltıx, Sa-
hib Paşazadə, Nərgiz Əliyeva, Sabah xoru 
(bədii rəhbər və dirijor Dmitri Babayev) iştirak 
ediblər.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində  
“Şuşa yəhudilərin gözü ilə” adlı sənədli film 
nümayiş etdirilib.

Komitənin sektor müdiri Səlhət Abbasova 
Azərbaycan xalqına şanlı Zəfər tarixi yaşatdı-
ğı üçün Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan  
İlham Əliyevə və qüdrətli Azərbaycan Ordusu-
na minnətdar olduğumuzu bildirib.  

Azərbaycan diasporunun ötən dövr 
ərzində, eləcə də Vətən müharibəsi zamanı 
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılmasında rolu, Vətənə hərtərəfli dəstəyi, 
bu il Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayın-
da Prezidentin diaspor fəaliyyəti ilə bağlı qar-
şıya qoyduğu vəzifələrin dərhal nəzərə alın-
dığı və icrasının təmin edilməsi istiqamətində 
işlərin aparıldığı nəzərə çatdırılıb. Bu il həm 
də Azərbaycan–İsrail arasında diplomatik 
münasibətlərin yaradılmasının 30 illiyinin qeyd 
olunduğu xatırladılıb və xalqlarımız arasında 
tarixən mövcud olan dostluq ənənələrindən da-
nışılıb, “Şuşa yəhudilərin gözü ilə” sənədli filmi-
nin də bu ənənələrə töhfə olduğu vurğulanıb.

Sonra filmin müəllifi Səadət Şükürova  
ekran əsərinin yaradılması ideyasından, 
mədəniyyət paytaxtımız Şuşada aparılan 
çəkilişlərdən və filmin üzərində işləməsindən 
danışıb.

Filmin nümayişi böyük maraqla qarşılanıb. 
Bakı şəhəri Dağ Yəhudiləri Dini İcmasının sədri, 
Amerika yəhudiləri icmasının üzvü, İrəvan 
Dövlət  Azərbaycan Dram Teatrının direkto-
ru, Fransada yaşayan tanınmış pianoçu Adilə 
Əliyeva, tarixçi alim İbrahim İbrahimov və baş-
qaları çıxış edib, filmi yüksək qiymətləndiriblər. 

Qeyd edək ki, filmin ilk təqdimat mərasimi 
İsrailin Netanya şəhərində baş tutub.

XIX əsr Azərbaycan klassik ədəbiyyatının 
görkəmli nümayəndəsi Xurşidbanu 
Natəvanın  anadan olmasının 190 illiyi  ilə 
əlaqədar Beynəlxalq Muğam Mərkəzində  
“Xurşidbanu Natəvan – 190: muğam və 
qəzəl gecəsi” adlı tədbir keçirilib. 

Tədbirin aparıcısı, Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin katibi, Əməkdar mədəniyyət işçisi İl-
qar Fəhmi bildirib ki,   Natəvanın  yaradıcılığı 
ədəbiyyat və incəsənət xadimlərimizi daim il-
hamlandırıb. Gecədə mərkəzin solistləri ilə ya-
naşı, “Muğam” Televiziya Müsabiqəsinin qalibi 
olan xanəndələr çıxış ediblər. İfaçıları tarzən 
Rüstəm Müslümovun rəhbərliyi ilə musiqi qru-
pu müşayiət edib.

Qeyd olunub ki, hələ sağlığında müasirləri 
Qasım bəy Zakir, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mir 
Möhsün Nəvvab, Fatma xanım Kəminə, Mirzə 
Həsən Yüzbaşov, Mirzə Rəhim Fəna və baş-
qaları Xan qızı Natəvana şeirlər həsr edib, 
qəzəllərinə nəzirələr yazıblar. Bu ithaf şeirləri, 
nəzirələr müasirlərinin onun şəxsiyyətinə, fitri 
istedadına, xeyriyyəçilik missiyasına rəğbətin 
təzahürüdür.  

Gecədə bu ilin iyulunda Şuşada keçirilən 
Vaqif Poeziya Günlərinin iştirakçısı olan gənc 
şairlərin Natəvanın qəzəllərinə yazdıqları 
nəzirələr Mədəniyyət və İncəsənət Universite-
tinin tələbələri tərəfindən səsləndirilib. Yazıçı-
publisist, Əməkdar mədəniyyət işçisi, Natəvan 
haqqında kitabın müəllifi Mustafa Çəmənli 
şairənin həyatı və ədəbi taleyindən bəhs edib.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”

Mədəniyyət aləmində

Paytaxt barelyefləri... 
Biz hələ də sovet dövründəyik?

Dünyanın əksər ölkələrində məşhur 
dövlət, elm və incəsənət xadimlərinin, 

cəmiyyətdə tanınmış şəxslərin yaşadıqları 
evlərin, binaların divarlarında barelyef 
və qorelyeflər var ki, həmin lövhələrdən 
onlar haqqında qısa məlumat əldə etmək 
mümkündür. Ölkəmizdə, xüsusilə paytaxt 
Bakıda da belə bir ənənə var. Dövlət 
rəhbərinin sərəncamı ilə ölkə həyatının 
müxtəlif sahələri üzrə fərqlənmiş, fəaliyyəti 
örnək səciyyə daşıyan simaların xatirələrinə 
hörmət əlaməti olaraq belə abidələr inşa 
edilir. Paytaxtımızın mərkəzi küçələrini 
bəzəyən xatirə lövhələrinin hazırkı vəziyyəti 
necədir? 

Öncə qarşımıza Adil İsgəndərov küçəsində 
görkəmli partiya və dövlət xadimi Şıxəli Qurbano-
vun barelyefi çıxdı. Hər zaman Ş.Qurbanov barədə 
yalnız müsbət sözlər eşitmişəm. O, 1964-cü ildə 
keçmiş SSRİ-nin milli adət-ənənələri əzdiyi bir 
zamanda Novruz bayramını dövlət səviyyəsində 
keçirməklə, xalqımızın ürəyində əbədi sevgi qa-
zanmış şəxsiyyətdir. Hələ də televiziyalar Nov-
ruz ərəfəsində efirə məhz həmin illərin bayram 
şənliklərindən fraqmentlər verirlər. Ş.Qurbanovun 
barelyefi düşündürücüdür. İctimai-siyasi xadimin 
gur saçları, nurlu siması, əlini başına qoyaraq nə 
isə düşünməsi obrazını gözəl tamamlayır. Lakin 
barelyefdəki qeydlərin hələ də kiril əlifbası ilə ol-

ması təəccüblüdür. 30 ildən çoxdur ki, əlifbamızı 
dəyişmişik. Ölkəmizdə köhnə əlifbadan xəbərsiz bü-
töv bir nəsil yetişib və...

Abdulla Şaiqin də barelyefi maraqlıdır. Sənət 
nümunəsi Azərbaycan prospektindəki binanın diva-
rına vurulub. Lap uşaqlıqdan şeirlərini əzbərlədiyimiz 
görkəmli şairimizin də barelyefi adına-sanına la-
yiqdir. Lakin üzərindəki yazıların oxunması kiril 
əlifbasını bilməyənlər üçün mümkünsüzdür.

Sözügedən prospektdə dahi bəstəkarımız Üze-
yir Hacıbəylinin də evinin qarşısından keçdik. Üzeyir 
bəy, ölkəmizdə uşaqdan-böyüyə hər kəs tanıyır. Ən 
böyük əsərinin Dövlət himnimiz olduğunu isə xüsusi 
vurğulamalıyıq. Lakin təsadüfən buradan keçən ki-

ril əlifbasından xəbərsiz gənc və yaxud yeniyetmə, 
bu evdə Üzeyir bəyin yaşadığını, çox güman ki, 
bilməyəcək. Bu baxımdan, böyük şəxsiyyətin barel-
yefinin qeydlərinin də Azərbaycanın rəsmi əlifbasına 
uyğunlaşdırılması zəruridir. Onu da deyək ki, 
qeydlər iki dildədir. Burada rus dilindən daha çox, 
ingilis dilinə üstünlük verilməsi məqsədəuyğun olar-
dı. Hər halda ingilis dili hazırda daha populyardır. 

Xalq yazıçısı Mehdi Hüseynin də əzəmətli barel-
yefi diqqətimizi çəkdi. Böyük yazıçı ilə bağlı Neftçilər 
prospektindəki sənət nümunəsinə diqqət yetirdikdə, 
elə zənn etdik ki, bizi salamlayır. Lakin burada da 
tanıtımın kiril əlifbasında olması ovqatımızı təlx etdi.

Biz, həmçinin, akademik Mirəli Qaşqay, akade-
mik Yusif Məmmədəliyev və xalq şairi Hüseyn Arifin 
yaşadığı binalara vurulmuş barelyefləri nəzərdən 
keçirdik və orada da əlifba yanlışlığının şahidi olduq. 
Elə təəssürat yarandı ki, adlarını çəkdiyimiz dühala-
rın xatirələrinin əbədiləşdirilməsi ilə bağlı görülmüş 
bütün işlərə imza atan keçmiş Sovetlər Birliyidir. Bu 
adamlara müstəqillik illərində heç bir hörmət qoyul-
mayıb. Bəli, hörmət qoyulmayıb ki, heç kəsin, yəni 
əlaqədar qurumların yadına, yumşaq desək, yanlış-
lığı aradan qaldırmaq düşməyib. Axı, bu işlə məşğul 
olmalı olanlar var. Digər tərəfdən, belə təəssürat ya-
ranır ki, müstəqillik illərində tarixi simalar heç kəsin 
yadına düşməyib. Bu, daha pis... 

Elə bunu düşünürdük ki, qarşımıza, nəhayət, la-
tın əlifbası ilə yazılmış barelyef çıxdı. Bu, Neftçilər 
prospektində Fransanın məşhur siyasi xadimi, xal-

qının alman faşizminə qarşı müqavimətinə baş-
çılıq etmiş Şarl De Qollun barelyefidir. Az qala se-
vinmişdik ki, yenə məyusluqla üzləşdik. Gördük ki, 
latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə təqdimatda 
səhvlər var. Barelyefdə yazılıb: Fransa Mü(g)avimət 
Hərəkatının başçısı General De Qoll 1944-cü ilin 
noyabr və dekabr aylarında bu evdə ga(l)mışdır. Bir 
cümləlik təqdimatda iki səhv təəccüb yox, çox pis 
mənada heyrət doğurur. 

Bəli, şəhərimizdə barelyeflərin olması 
təqdirəlayiqdir. Amma göstərdiyimiz problemlər 
aradan qaldırılsa, görkəmli şəxsiyyətlərə hörmət və 
ehtiram anlamında daha dolğun mənzərənin şahidi 
olarıq. Nəzərə alaq ki, qaldırdığımız bu məsələ həm 
də ana dilimizə münasibətin göstəricisidir. 

Nəriman HƏSƏNZADƏ, 
“Xalq qəzeti”

“Mənim gündəliyim” müsabiqəsinin 
qalibləri təltif olunub 

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi (BŞTİ) tərəfindən keçirilən “Mənim 
gündəliyim” oxu və yaradıcılıq müsabiqəsi qaliblərinin təltifetmə mərasimi 
keçirilib.

Tədbirdə BŞTİ-nin müdiri Mehriban 
Vəliyeva, müvafiq struktur bölmə rəhbərləri, 
direktorlar, müəllimlər və qalib adını qazanan 
məktəblərin şagirdləri iştirak ediblər.

Tədbir Dövlət Himninin səsləndirilməsi 
və Vətən şəhidlərinin əziz xatirəsinin bir 
dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb.

BŞTİ-nin müdiri Mehriban Vəliyeva 
“Mənim gündəliyim” oxu və yaradıcılıq 
müsabiqəsində qalib gəlmiş şagirdləri təbrik 
edib. Şagirdlərin dünyagörüşünün, biliyi-
nin və mənəvi aləminin zənginləşməsində 
mütaliənin  əvəzsiz rolu olduğunu deyib, bu 
baxımdan “Mənim gündəliyim” oxu və yara-
dıcılıq  müsabiqəsinin məktəbliləri mütaliəyə 

həvəsləndirdiyini, cəmiyyətdə kitaba olan 
marağın artırılmasına xidmət etdiyini nəzərə 
çatdırıb.

Digər çıxışlar da qalibləri təbrik edib, on-
lara təhsildə və yaradıcılıqda uğurlar arzula-
yıblar.   

Daha sonra mükafata layiq yerlərin 
sahiblərinə medallar təqdim olunub, xüsu-
si fəallığı ilə fərqlənənlərə isə tərifnamə və 
təşəkkürnamələr verilib. 

Tədbir şagirdlərin ifasında “Cəngi” rəqsi 
ilə başa çatıb.

Anar ƏLİ,
“Xalq qəzeti”

Qəhrəmanlara dəstək sərgisi
Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu, “Gallery” Rəsm Qalereyasının təşkilatçılığı və “YAŞAT” 

Fondunun, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının tərəfdaşlığı ilə “Qayıdış” Qəhrəmanlara 
Dəstək sərgisinin açılış mərasimi olub. 

Veysəloğlu Şirkətlər Qrupunun Müşahidə Şu-
rasının sədri Aydın Talıbov və “YAŞAT”  Fondunun 
rəhbəri, Qarabağ qazisi Elvin Hüseynov sərginin 
məqsədi barədə məlumat veriblər. Əsas məqsəd 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə 
aparmış və canından keçmiş hərbçilərə və onla-
rın ailələrinə maddi-mənəvi dəstək olmaqdır.

Sərgidə 33 tanınmış, gənc rəssamın, 
ümumilikdə, 40 əsəri nümayiş olunur. Rəsm 
əsərlərinin satışından əldə ediləcək vəsaitin 70 
faizinin “YAŞAT” Fonduna ianə edilməsi nəzərdə 
tutulur. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Niyə Fikrət Əmirovun da 
ev muzeyi yoxdur?

Bu  gün   təkcə paytaxtımızda deyil, 
regionlarımızda da  Azərbaycanın   görkəmli  
sənət adamlarının ev muzeyləri  fəaliyyət  göstərir. 
Xalq artistlərindən  dirijor və bəstəkar Niyazinin,  
bəstəkar Qara Qarayevin, müğənni  Bülbülün   ev 
muzeyləri  vətəndaşlarımızın sevimli məkanına  
çevrilmışdir.  Bu muzeylər  aid olduqları   sənət 
adamlarının həyat və yaradıcılıq yoluna  aid 
materialları əks etdirir, həmçinin burada  
mədəniyyət  tariximizlə bağlı dəyərli nümunələr 
saxlanılır.

Beynəlxalq aləmdə tanınmış dahilərimizdən biri də  
Fikrət Əmirovdur. Bakıda, Gəncədə məktəblərə, mədəniyyət 
müəssisələrinə  onun adı verilmişdir. Paytaxtımızda  xatirəsini 
əbədiləşdirən heykəli  də ucaldılmışdır. 2011-ci ildə heykəlin 
açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev iştirak etmiş və ge-
niş nitq  söyləmişdir.  

Əfsus ki, dəyərli opera, balet, simfoniya, mahnı, romans 
və kamera-instrumental əsərlər müəllifi Fikrət Əmirovun  ev 
muzeyi hələ də yaradılmayıb. Yalnız Musiqi Mədəniyyəti  
Dövlət Muzeyində bu böyük  şəxsiyyərin  bir stenddə  fotoları 
və notları saxlanılır.

Dövlət başçımız bu il görkəmli bəstəkarın 100 illik yubi-
leyinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalamışdır.  Amma  
hələ ki, onun ev muzeyinin yaradılması ilə bağlı  elə bir  ciddi 
tədbir  görülməyib.  Bunun səbəbini araşdırmağa çalışsaq da, 
əsaslandırılmış cavab ala bilmədik. Mədəniyyət Nazirliyindən 
bildirdilər ki, mövcud istiqamətdə heç bir  rəsmi  göstəriş  yoxdur.

Mehdi MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Xırda görünsə də...
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