
BaşkatibiDüsenKaseinovAzərbaycanRespub-
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“TÜRK SOY-un 
Baş Ka tib li yi, türk 
dün ya sı sə nət in
san la rı adın dan və 
şəx sən öz adım dan 
30 ya şı nız mü na si
bə ti lə “Mə də niy yət” 
qə ze ti nin bü tün kol
lek ti vi ni, oxu cu la rı nı, 
Azər bay ca nın mə
də ni ic ti maiy yə ti ni 
sə mi mi qəlb dən təb
rik edi rəm”, – de yə 
mək tub da bil di ri lir.

Qeyd olu nur ki, Azər bay ca nın müs tə qil lik il lə ri nə tə sa düf edən 
bu 30 il lik fəaliy yə ti ər zin də öl kə nin zən gin mə də niy yə ti nin in
ki şaf xro no lo gi ya sı nın və ki çik miq yas lı mə də ni təd bir lər dən 
bö yük bey nəl xalq fo rum la ra qə dər hə ya ta ke çi ri lən bü tün təd
bir lə rin ge niş işıq lan dı rıl ma sı və ic ti maiy yə tə çat dı rıl ma sın da 
“Mə də niy yət” qə ze ti nin ro lu əvəz siz dir. 

Təb rik də, həm çi nin diq qə tə çat dı rı lır ki, TÜRK SOY ilə “Mə də
niy yət” qə ze ti nin sıx əmək daş lı ğı nın ni şa nə si ola raq, təş ki la tın 
or taq türk mə də niy yə ti nin təb li ği is ti qa mə tin də müx tə lif öl kə lər
də ke çir di yi çox say lı bey nəl xalq təd bir lər haq qın da Azər bay can 
sə nət se vər lə ri nə mü tə ma di mə lu mat la rın çat dı rıl ma sı na gö rə 
2011ci il də “Mə də niy yət” qə ze ti, 2014cü il də isə qə ze tin müx
bi ri Meh pa rə Sul ta no va TÜRK SOYun “Mət buat mü ka fa tı”na la
yiq gö rü lüb.

“Yük sək sə viy yə də olan əmək daş lı ğı mı zın gə lə cək də də da
vam edə cə yi nə ina nır, bir da ha yu bi le yi ni zi təb rik edir və şə rəf i 
fəaliy yə ti niz də ye ni uğur lar di lə yi rəm”, – de yə Dü sen Ka seinov 
mək tub da bil di rir.

Türk Şurasının növbəti sammitinə 
hazırlıq görülür

TürkdilliDövlətlərinƏməkdaşlıqŞurasının(TürkŞurası)Başka-
tibiBağdadAmreyevQazaxıstanınBaşnaziriAskarMaminlə
görüşüb.

Türk Şu ra sı nın fəaliy yə ti nə da vam lı dəs tə yi nə gö rə Qa za
xıs tan hö ku mə ti nə min nət dar lı ğı nı bil di rən Bağ dad Am re yev 
Qa za xıs ta nın qu rum da ənə nə vi ola raq fəal ro lu nun ye ni bir gə 
təd bir lə rin və la yi hə lə rin real laş dı rıl ma sı na əhə miy yət li töh fə ve
rə cə yi ni qeyd edib.

Baş na zir üzv öl kə lər ara sın da iq ti sa diy yat, ti ca rət, nəq liy yat, 
in ves ti si ya lar, ener ji və di gər sa hə lər də əmək daş lı ğı in ki şaf et di
rə rək əla qə lə rin möh kəm lən di ril mə sin də Türk Şu ra sı nın ro lu nu 
vur ğu la yıb.

Gö rüş də Nur sul tan Na zar ba ye vin tək li fi ilə Tür küs tan şə hə rin
də ke çi ril mə si göz lə ni lən Türk Şu ra sı nın sam mi ti nə ha zır lıq lar 
mü za ki rə edi lib.

Qeyd edək ki, Türk Şu ra sı nın növ bə ti zir və top lan tı sı nın mart 
ayı nın son la rın da ke çi ril mə si nə zər də tu tu lub.

“Hirkan meşələri” transmilli nominasiya 
sənədi Dünya İrs Mərkəzinə təqdim olunub
AzərbaycanRespublikasıvəİranİslamRespublikasınınbirgə
hazırladığı“Hirkanmeşələri”adlıtransmillinominasiyasənədi
UNESCO-nunDünyairssiyahısınadaxiledilməsiüçünDünya
İrsMərkəzinətəqdimedilib.

No mi na si ya sə
nə di ni Azər bay
can Res pub li ka sı 
adın dan öl kə mi zin 
UNES CO ya nın da 
daimi nü ma yən
də si, sə fir El man 
Ab dul la yev, İran 
İs lam Res pub li ka
sı adın dan isə bu 
öl kə nin mə də ni irs 
na zi ri nin müavi ni 
Mə həm məd Hə sən 
Ta le bi yan im za la
yıb lar.

“Hir kan me şə lə ri” no mi na si ya sə nə di UNES CO Dün ya İrs Ko
mi tə si nin 2022ci ilin iyuniyul ay la rın da ke çi ri lə cək 45ci ses si
ya sı za ma nı nə zər dən ke çi ri lə cək.

Xa tır la daq ki, Hir kan me şə lə ri tə biət abi də si ola raq ilk də fə 
2019cu ilin iyul ayın da Dün ya İrs Ko mi tə si nin Ba kı da ke çi ri lən 
43cü ses si ya sı za ma nı İran İs lam Res pub li ka sı tə rə fin dən si ya
hı ya da xil edi lib və Azər bay can tə rə fi sö zü ge dən no mi na si ya ya 
qo şul ma ğa də vət olu nub.
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Özbəkistanda “Şuşa – Azərbaycanın 
mədəniyyət paytaxtı” nominasiyalı müsabiqə 

DaşkənddəkiHeydərƏliyevadına
AzərbaycanMədəniyyətMərkəzi-
nin(AMM)təşəbbüsü,Azərbaycan
MədəniyyətNazirliyi,Özbəkistan-

dakısəfirliyimiz,habeləÖzbəkistanMilli
MətbuatAgentliyinindəstəyiilə2021-ci
ilüzrəÖzbəkistanKİV-ləriarasındaöl-
kəmizhaqqındamüxtəlifnominasiyalar
üzrəmüsabiqəelanedilib.

Ənə nə vi mü sa bi qə yə 2020ci ilin Və tən 
mü ha ri bə si, əl də olu nan ta ri xi Zə fər, o cüm
lə dən Şu şa şə hə ri nin azad olun ma sı mü na
si bə ti lə “Şu şa – Azər bay ca nın mə də niy yət 
pay tax tı” ad lı no mi na si ya da da xil edi lib. 
Mü sa bi qə də Azər bay ca nın qə dim şə hə ri, 
Qa ra ba ğın mər kə zi Şu şa nın ta ri xi, mə də
niy yə ti, tu rizm eh ti yat la rı, ta nın mış şu şa
lı lar, mə də niy yət və sə nət be şi yi Şu şa nın 
azad olun ma sı uğ run da Ali Baş Ko man dan 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə Azər bay can Or

du su nun gös tər di yi rə şa dət, iş ğal döv rün də 
mə də ni ir si mi zin da ğı dıl ma sı, Şu şa nın abi
də lə ri, şə hə rin Azər bay can mə də niy yə ti nə 
ver di yi töh fə lər və s. ba rə də mə lu mat la ra 
üs tün lük ve ri lə cək.

2021ci ilin Azər bay can da “Ni za mi Gən
cə vi İli” elan edil mə si ilə əla qə dar buil ki mü

sa bi qə nin no mi na si ya la rın dan bi ri də da hi 
şairə həsr edi lib. 2021ci il də qar daş öl kə
nin te le ka nal la rın da öl kə mi zə, Azər bay can
Öz bə kis tan dost lu ğu na dair nü ma yiş et di ri
lə cək ve ri liş lə rə da ha çox diq qət ye ti ril mə si 
nə zər də tu tu lub, ötən il də ol du ğu ki mi, bu il 
də mü sa bi qə də “İlin ən yax şı te le vi zi ya ve ri
li şi” ad lı no mi na si ya sax la nı lıb.

Bun dan baş qa, “İlin ən yax şı sə nəd li fil mi, 
vi deoçar xı və səh nə əsə ri” ad lı no mi na si ya 
da müəy yən ləş di ri lib. Azər bay can haq qın
da ilin ən yax şı la yi hə lə ri, tər cü mə əsər lə ri, 
tər cü mə çi lə ri də qiy mət lən di ri lə cək.

Azər bay canÖz bə kis tan dost lu ğu, öl kə
mi zin ta ri xi, mə də niy yə ti, adətənə nə lə ri, 
iq ti sa diy ya tı, tu riz mi haq qın da ən çox ma te
rial dərc edən və ya yım la yan mət bu or qan
la ra da (qə zet, jur nal, sayt, te le vi zi ya ka na
lı) xü su si mü ka fat lar təq dim edi lə cək.

Mü sa bi qə yə bu ilin de kabr ayın da ye kun 
vu ru la caq.

Misir kitabxanasına Azərbaycan 
haqqında kitablar hədiyyə edilib

AzərbaycanınMisirdəkiSəfirliyibuölkəninyeniinzibati
paytaxtındafəaliyyətəbaşlayankitabxanayaölkəmiz
haqqındakitablartəqdimedib.Yeniinzibatipaytaxt
Qahirəşəhərininyaxınlığındainşaedilir.

Sə fir li yin əmək da şı Emil Rə hi mov öl kə mi zin ta ri xi, mə
də niy yə ti və müs tə qil lik il lə rin də qa zan dı ğı nailiy yət lər 
ba rə də ərəb, in gi lis və rus dil lə rin də ki tab la rı ye ni in zi
ba ti pay taxt ki tab xa na sı nın di rek to ru, pro fes sor Zey nəl
din Mə həm məd Əb del Ha di yə təq dim edib. Azər bay can 
möh tə şəm bi na sı və mad ditex ni ki ba za sı olan bu ki tab
xa na ya ki tab lar təq dim edən ilk üç öl kə dən bi ri olub.

Sə fir li yin əmək da şı mə lu mat ve rib ki, bu il Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin sə rən ca mı ilə Azər bay ca nın da hi şair və 
mü tə fək ki ri nin şə rə fi nə “Ni za mi Gən cə vi İli” elan edi lib. 
Bu əla mət dar il də Mi sir də də Ni za mi poezi ya sı na həsr 
edi lən sil si lə təd bir lər ke çi ri lə cək.

Ki tab xa na nın di rek to ru Zey nəl din Mə həm məd Əb del 
Ha di diq qə tə çat dı rıb ki, Ni za mi Gən cə vi ki mi da hi lər 
və tə ni olan Azər bay can haq qın da ki tab la rın fon da da
xil edil mə si is tər mi sir li oxu cu lar, is tər sə də ye ni in zi ba ti 
pay taxt da fəaliy yət gös tə rə cək əc nə bi və tən daş lar, sə
fir lik lə rin əmək daş la rı üçün ma raq lı ola caq. O əla və edib 
ki, öz işi ni ye ni tex no lo ji tə ləb lə rə uy ğun qu ra caq bu ki
tab xa na nın elekt ron fon du na da Azər bay can haq qın da 
ki tab la rın da xil edil mə si öl kə mi zin ta nı dıl ma sı ba xı mın
dan əhə miy yət kəsb edir.

Söh bət za ma nı Mi si rin ye ni in zi ba ti pay tax tın da kı mə
də niy yət şə hər ci yin də Azər bay can mə də niy yə ti gün lə ri 
və sər gi lə rin təş ki li, ye ni ki tab xa na ilə Azər bay can Mil li 
Ki tab xa na sı ara sın da əmək daş lıq mə sə lə lə ri də mü za
ki rə edi lib.

İstanbulda aviasiya, kosmos 
və texnologiya festivalı

Fevralın3-də
İstanbuldadün-
yanınənböyük
aviasiya,kos-

mosvətexnolo-
giyafestivalıolan
“TEKNOFEST”in
rəsmiaçılışməra-
simikeçirilib.

 Ata türk Ha va Li
ma nın da təş kil edi
lən fes ti va la dün
ya nın 80dən çox 
öl kə sin dən qu rum və 
şir kət lər qa tı la caq. İş ti rak üçün mü ra ciət lə rin qə bu lu fev ral ayı nın so nu na
dək da vam edə cək.

Mər hə lə lər lə bir ne çə ay da vam edə cək fes ti val çər çi və sin də müx tə lif 
tex no lo ji möv zu lar da ya rış lar ke çi ri lə cək. Bu ya rış lar da dün ya nın bir çox 
öl kə sin dən və tən daş lar da iş ti rak edə cək lər. Təd bir çər çi və sin də, həm çi
nin uni ver si tet lər və li sey lər ara sın da ya rış lar təş kil olu na caq. Fes ti val
da 35 fərq li la yi hə üz rə ko man da ya rış la rı nın ke çi ril mə si nə zər də tu tu lur. 
Ötən il fes ti val da iş ti rak çı ko man da la rın sa yı 23 olub.

Açı lış mə ra si min də Tür ki yə nin müx tə lif böl gə lə ri nə on layn bağ lan tı lar 
hə ya ta ke çi ri lib.

Təd bir də Tür ki yə nin mü da fiə sə na ye si na zi ri İs mail De mir, qar daş öl kə
nin “Bay kar Ma ki na” şir kə ti nin tex ni ki di rek to ru və “Bay rak tar TB2” pi lot suz 
uçuş apa ra tı nın ya ra dı cı sı, “TEK NO FEST”in ida rə he yə ti nin səd ri Sel çuk 
Bay rak tar, İs tan bul va li si Ali Yer li ka ya, baş qa rəs mi lər iş ti rak edib lər.

Ke çən il yüz min dən çox in sa nın qa tıl dı ğı təd bir də bu il zi ya rət çi sa yı nın 
da ha da ar ta ca ğı göz lə ni lir.

Fes ti va lın fi nal his sə si 2126 sent yabr ta ri xin də ke çi ri lə cək.

“Bengü Türk”ün daha bir proqramında 
Vətən müharibəsindən danışılıb

Türkiyənin“BengüTürk”
televiziyakanalındaya-
yımlanan“Azərbaycan
rüzgarı”proqramının

növbətiburaxılışıxalqımızın
tarixiZəfərləyekunlaşan
Vətənmüharibəsinəhəsr
olunub.

Proq ra mın əv və lin də müəl
lif, te le jur na list, Tür ki yə də 
təh sil alan soy da şı mız Səidə 
Ömər son ay lar da bir ne çə 
bu ra xılı  şın Və tən mü ha ri bə si 
və Azər bay ca nın qa zan dı ğı 
Zə fə rə həsr edil di yi ni diq qə tə 
çat dı rıb.

Proq ra mın bu də fə ki qo na ğı 
Mil li Məc li sin de pu ta tı, si ya si 
elm lər dok to ru, pro fes sor Hik

mət Ba baoğ lu olub. O, Azər bay
ca nın mü ha ri bə də qa zan dı ğı 
zə fər dən və bu mü ca di lə də qar

daş Tür ki yə nin daim öl kə mi zin 
ya nın da ol ma sın dan bəhs edib. 
Mil lət və ki li 44 gün lük ak tiv mü
ha ri bə fa za sı və son ra kı 20 gün
də 3 ra yo nu mu zun bir gül lə atıl
ma dan azad edil mə si ni mü hüm 
ha di sə ki mi də yər lən di rib: “Bu, 
xal qı mı zın ta ri xi nə qı zıl hərf ər lə 
ya zıl dı. Yə ni təq ri bən yüz il da
vam edən və “Dağ lıq Qa ra bağ” 
prob le mi ad lan dı rı lan mə sə lə 
həll edil di, Azər bay ca nın əra zi 
bü töv lü yü tə min olun du”.

Proq ra mın di gər qo na ğı – Mü
da fiə Na zir li yi nin “Əs gə rə xa ti rə 
ki ta bı” la yi hə si nin rəh bə ri Nu ra
nə Şı xə li ye va olub.

Ve ri liş də Azər bay can sə nət çi
lə ri nin Qa ra bağ la bağ lı ifa la rı da 
səs lə nib.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Rusiyalıyazıçı-jurnalist,“Biznes-
Dialoq-Media”nəşriyyat-kommu-
nikasiyaqrupununbaşdirektoru,
“RussianBusinessGuide”nəşrinin

başredaktoruMariyaSuvorovska-
yaAzərbaycandadatanınansimadır.
ÖlkəmizəxoşmünasibətbəsləyənMa-
riyaSuvorovskayanın“Xəzərüzərində
yelləncək”kitabı2018-ciildəRusiyada,
sonraisəölkəmizdəAzərbaycandilində
işıqüzügörüb.2020-ciildəisəBakıda
“Xəzərüzərindəyelləncək”adlıfilmçəki-
lib.Filmdəbaşrolumüəllifözüoynayıb.

Bu gün lər də “Youtu be” şə bə kə sin də fil
min çə ki liş pro se sin dən “səh nəar xa sı kadr
lar” təq dim edi lib. Azər bay can ta ma şa çı la rı
nın da ma raq la göz lə di yi fil min prem ye ra sı 
ap rel ayı na plan laş dı rı lıb. 

Od lar Yur du na bö yük mə həb bət bəs lə
yən Ma ri ya Su vo rovs ka ya nı Azər bay can da 
“ru hən ba kı lı, cis mən mosk va lı xa nım” ad
lan dı rır lar. O, AZƏR TACa açıq la ma sın da 
bü tün dün ya üçün mü rək kəb pan de mi ya 
döv rün də be lə bir fil min ne cə çə kil mə si ba
rə də da nı şar kən de yib: “Hə qi qə tən, məh
du diy yət lər çox idi. Fil min çə ki li şi ke çən il 
av qustsent yabr ay la rın da, bü tün təh lü kə
siz lik təd bir lə ri nə riayət edil mək lə baş tu tub. 
Mas ka sız iş lə yən yal nız akt yor lar idi. Ba kı 
ko lo ri ti ilə zən gin, çox par laq bir film alı nıb. 
Ümid va ram ki, audi to ri ya bi zim fil mi mi zi sə
mi mi qar şı la ya caq. Bu nun üçün qüv və mi zi 
və Azər bay ca na sev gi mi zi əsir gə mə mi şik”.

CO VİD19 vi ru su nun bü tün pla ne tə hü
cum et di yi in di ki şə rait də sev gi duy ğu la
rı da ha kəs kin olur, mə həb bət isə hər cür 
vak sin dən güc lü və ən sülh mə ram lı va si tə
dir. Pan de mi ya, qey rimüəy yən lik, qor xu və 
təh lü kə, sərt ka ran tin və iq ti sa di qey risa bit
lik ki mi amil lər lə do lu mü rək kəb bir il də hə
qi qi sev gi dən bəhs edən ki no əsə ri ya ra nıb.

Film də bəhs edi lən ha di sə lər Mosk va da 
və Ba kı da cə rə yan edir. Sü je tin mər kə zin
də klas sik sev gi üç bu ca ğı möv zu su var. 
Əsər də to xu nu lan prob lem tə zə de yil, la kin 
müasir dövr də də ak tual lı ğı nı sax la yır. Xə
zər üzə rin də emo si ya lar yel lən cə yin də puç 
ol muş min lər lə bu cür əh va la ta ox şa yan fil

min sü je ti bir da ha xa tır la dır ki, dün ya mız iki 
bö yük si vi li za si ya ya bö lü nür – Qərb və Şərq 
si vi li za si ya la rı. Hər bi ri öz ye rin də sərt qa
ya lar ki mi möh kəm da ya nan, spe si fik mə
də ni ənə nə lə rə ma lik olan bu si vi li za si ya la
rı hər şe yə – men tal fərq lə rə, va li deyn lə rin 
və ic ti maiy yə tin fi kir lə ri nə rəğ mən hə mi şə 
möv cud olan sev gi nin kö mə yi ilə an la maq 
və ba rış dır maq müm kün dür. 

Onu da qeyd edək ki, fil min çə ki li şi Azər
bay can da Və tən mü ha ri bə si nin baş la ma sı 
və hər bi və ziy yət elan edil mə si ərə fə sin də 
ye kun la şıb. Bü tün çə tin lik lə rə bax ma ya raq 
film öz audi to ri ya sı nın gö rü şü nə gəl mə yə 
borc lu idi. Re gion da sülh bər pa edi lib və 
film ba har da ek ran la ra çı xa caq.

Film də əsas ki şi ro lu nu Şu kin adı na mək
tə bin tə lə bə si Emil Hə sən za də oy na yıb. Bu 
əh va lat Emi lə həm də ona gö rə ya xın dır ki, o, 
iki mə də niy yə tin təm sil çi si dir: ana sı rus, ata sı 
isə azər bay can lı dır. “Xə zər üzə rin də yel lən
cək” fil mi nin hər bir kad rı sü but edir ki, in san
lar ara sın da men tal və mə də ni fərq lər hə qi qi 
sev gi yə və xoş bəxt li yə ma ne ola bil məz.

“Caspian Media Group” və “BiznesDi-
aloqMedia” şirkətləri tərəfindən çəkilmiş 
filmin rejissoru Qulu Əsgərov, baş prodü-
seri Hüseyn Cavadzadə, operatoru Rauf 
Qurbanəliyev, icraçı prodüseri Səadət 
Qarayevadır.

“Xəzər üzərində yelləncək”
Müharibə və pandemiya dövründə sevgidən bəhs edən film

Ayten
Машинописный текст
Mədəniyyət.- 2021.- 5 fevral. S.8.




