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MƏDƏNİYYƏT

2023-cü il də “Türk Dün ya sı nın 
Mə də niy yət Pay tax tı” ola caq 
Şu şa da Bey nəl xalq Türk Mə-
də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRKSOY-
un tə şəb bü sü və iş ti ra kı ilə bir 
sı ra təd bir lə rin təş ki li nə zər də 
tu tu lur. Bu ra ya Şu şa şə hə-
rin də 1-ci Türk Dün ya sı Teatr 
Fes ti va lı nın ke çi ril mə si də 
da xil dir.

Bu mə sə lə TÜRK SOY-un Baş 
ka ti bi Sul tan Raevin Tür ki yə 
Döv lət Teatr la rı nın baş di rek-
to ru Mus ta fa Kurt ilə gö rü şün-
də nə zər dən ke çi ri lib. Gö rüş də 
2022 və 2023-cü il lər üçün bir gə 
fəaliy yət proq ra mı ba rə də söh-
bət açı lıb, Türk dün ya sın da teatr 
sa hə sin də əmək daş lı ğı in ki şaf 
et dir mə yin va cib li yi vur ğu la nıb.

Azər bay can Mə də niy yət Na-
zir li yi nin TÜRK SOY-da kı nü ma-
yən də si  El çin Qa far lı və TÜRK-
SOY Ka tib li yi nin əmək da şı Ti mur 
Dav le to vun da iş ti rak et di yi gö-
rüş də Türk dün ya sın da teatr mü-

tə xəs sis lə ri nin ha zır lan ma sı, 
dram əsər lə ri nin TÜRK SOY-a 
üzv öl kə lə rin dil lə ri nə tər cü mə-
si, teatr lar ara sın da ya ra dı cı lıq 
və re per tuar mü ba di lə si, üzv öl-

kə lər də teatr sə nə ti üz rə təh sil 
ve rən uni ver si tet lə rin mü va fiq 
ka fed ra la rı ara sın da qar şı lıq-
lı əla qə nin güc lən di ril mə si ki mi 
mə sə lə lər mü za ki rə olu nub. 

Gö rüş də TÜRK SOY və Tür-
ki yə Döv lət Teatr la rı Baş İda rə-
si ilə əmək daş lıq çər çi və sin də 
2022-ci il də Qır ğı zıs ta nın Xalq 
ya zı çı sı, dra ma turq Tok to bo lot 
Ab du mo mu no vun (1922-1989) 
xa ti rə ili elan edil mə si və 2023-
cü il də Azər bay can pe şə kar mil-
li teat rı nın ya ran ma sı nın (1873) 
150 il lik yu bi le yi ilə əla qə dar 
TÜRK SOY-a üzv öl kə lər də müx-
tə lif təd bir lə rin təş ki li nə dair ra zı-
lıq əl də edi lib. 

İş gü zar at mos fer də ke çən 
gö rü şün so nun da Sul tan Raev 
TÜRK SOY-un 2021-ci il də nəşr 
et dir di yi “Ni za mi Gən cə vi ni oxu-
yaq” ki tab-al bo mu nu Mus ta fa 
Kur ta təq dim edib.

Mehparə Sultanova 
Ankara

Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

260 il əv vəl...
9 iyul 1762-ci il də Ru si ya da növ bə ti sa ray çev ri li şi olub. İm pe ra tor 

III Pyot run hə yat yol da şı Ye ka te ri na im pe ri ya qvar di ya sı nın kö mə yi 
ilə əri ni ha ki miy yət dən uzaq laş dı rıb və özü nü im pe rat ri çə (II Ye ka te-
ri na) elan edib. Məh bə sə sa lı nan III Pyotr əv vəl cə taxt-tac dan im ti na 
et mə si ba rə də qə rar im za la dı, üç gün son ra müəm ma lı şə kil də öl dü.

206 il əv vəl...
9 iyul 1816-cı il də İs pa ni ya nın Cə nu bi Ame ri ka da kı ən bö yük müs-

təm lə kə si (əra zi si 2,7 mil yon kv.km) olan Ar gen ti na müs tə qil li yi ni elan 
edib. XVI əsr də İs pa ni ya nın müs təm lə kə si nə çev ri lən Ar gen ti na La-Pla-
ta ge ne ral-qu ber na tor lu ğu ad la nır dı. Müs tə qil li yi ni də “Bir ləş miş La-Pla ta 
Əya lət lə ri” adı al tın da qa zan mış dı. 1826-cı il də Fe de ra tiv Ar gen ti na Res-
pub li ka sı elan edil di.

104 il əv vəl...
10 iyul 1918-ci il də 

Azər bay can və türk (Os-
man lı) hər bi qüv və lə ri (Qaf-
qaz İs lam Or du su) Kür də-
mir ya xın lı ğın da kı dö yüş də 
daş nak-bol şe vik “Ba kı So-
ve ti”nin qo şun la rı nı məğ-
lub edib lər. Bu qə lə bə dən 
son ra Qaf qaz İs lam Or-
du su nun daş nak-bol şe vik 
qüv və lə ri üzə ri nə əks-hü cu mu baş la nıb. İyu lun 14-də Kər rar də mir yo lu 
stan si ya sı azad edi lib.

103 il əv vəl...
9 iyul 1919-cu il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin Xa ri ci İş lər 

Na zir li yi dip lo ma tik fəaliy yət haq qın da ilk nor ma tiv sə nə di – XİN-in 
ka tib li yi haq qın da mü vəq qə ti tə li ma tı təs diq edib. Bu, Azər bay can da 
pe şə kar dip lo ma ti ya fəaliy yə ti ni tən zim lə yən ilk sə nəd dir. Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin 24 av qust 2007-ci il sə rən ca mı ilə 9 iyul Azər bay can-
da dip lo ma tik xid mət əmək daş la rı nın pe şə bay ra mı gü nü elan edi lib.

102 il əv vəl...
10 iyul 1920-ci il də Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si nin dek re ti ilə 

“mu si qi təh si li ni pro le tar küt lə lə ri içə ri sin də ge niş yay maq” məq sə di lə 
mu si qi alət lə ri döv lət mül kiy yə ti elan edi lib. Or kestr mu si qi çi lə ri sə-
fər bər li yə alı na raq Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın sə rən ca mı na ve ri lib.

101 il əv vəl...
11 iyul 1921-ci il də Mon qo lus tan döv lət müs tə qil li yi ni elan edib. Bol-

şe vik Ru si ya sı nın hər bi kö mə yi ilə Çin hökm ran lı ğı na qar şı baş la nan 
in qi lab qə lə bə ilə nə ti cə lə nib, Mon qo lus tan da xalq ha ki miy yə ti bər qə rar 
olub. 1924-cü il də Mon qo lus tan Xalq Res pub li ka sı nın ya ran dı ğı elan 
edil di. Qə dim döv lət çi lik ta ri xi olan Mon qo lus tan XVII əs ri də Çi nin nə-
za rə ti al tı na keç miş di.

83 il əv vəl...
11 iyul 1939-cu il də SS Rİ rəh bər li yi nin gös tə ri şi ilə Azər bay can 

SSR Ali So ve ti la tın qra fi ka lı əlif ba dan ki ril (rus) qra fi ka lı əlif ba ya keç-
mək haq qın da qa nun qə bul edib. Ki ril qra fi ka lı əlif ba ya ke çid 1 yan var 
1940-cı il də ger çək ləş di.

82 il əv vəl...
10 iyul 1940-cı il də 

Fran sa da III Res pub li ka 
rəs mən sü qut edib. Hit ler 
Al ma ni ya sı öl kə nin əra-
zi si nin üç də iki si ni iş ğal 
edən dən son ra Vi şi şə hə-
rin də top la şan Fran sa Mil li 
As samb le ya (par la ment) 
sə la hiy yət lə ri ni ye rə qoy-
du. Fa şist lə rin ma rionet 
li de ri sa yı lan mar şal Fi lipp Pe ten öl kə nin for mal rəh bə ri tə yin edil di.

49 il əv vəl...
10 iyul 1973-cü il də Bri ta ni ya nın Vest-İn diada kı müs təm lə kə si 

olan Ba ham ada la rı (əra zi si 14 min kv.km) müs tə qil li yi ni elan edib. 
1492-ci il də is pan lar tə rə fin dən kəşf edi lən Ba ham ada la rı XVIII əs-
rin so nun da in gi lis lə rin nə za rə ti nə keç miş di. Ha zır da Ba ham ada la rı 
dün ya nın məş hur tu rizm və azad iq ti sa di zo na sı he sab olu nur.

35 il əv vəl...
11 iyul 1987-ci il də Yer kü rə si əha li si nin sa yı 5 mil yar dı ke çib. Bu əla-

mət dar ha di sə ilə əla qə dar 1989-cu il də BMT İn ki şaf Proq ra mı nın töv-
si yə si ilə 11 iyul Dün ya Əha li Gü nü (World Po pu la tion Day) elan edi lib.

32 il əv vəl...
11 iyul 1990-cı il də er mə ni təx ri bat dəs tə si Tər tər-Kəl bə cər sər-

ni şin av to bu su nu part lat dıq dan son ra dinc in san la rı gül lə ba ran edib. 
Ter ror ak tı nə ti cə sin də 14 azər bay can lı öl dü rü lüb, 35 nə fər ya ra la nıb.

30 il əv vəl...
8 iyul 1992-ci il də ATƏM-in (1995-ci il dən ATƏT) Hel sin ki zir və top-

lan tı sın da iş ti rak edən Pre zi dent Əbül fəz El çi bəy Azər bay ca nın təş ki la ta 
üzv lü yü nə dair sə nəd lə ri, o cüm lə dən Hel sin ki Ye kun Ak tı nı (1975) im za-
la yıb. Azər bay can ATƏM-ə 1992-ci il yan va rın 30-da qə bul olun muş du.

Ha zır la dı: V.Or xan

Xronoqraf

2023-cü ildə Şuşada Türk Dünyası 
Teatr Festivalı keçiriləcək

Moskvadakı “Azərbaycan” pavilyonunun qarşısında “Nar”

Mosk va da, Xalq Tə sər rü fa tı 
Nailiy yət lə ri Sər gi si nin (XTNS) 
“Azər bay can” pa vil yo nu nun 
qar şı sın da “Nar” ad lı ye ni art-

ob yekt açı lıb.

Art-ob yekt Azər bay can Bey nəl xalq Ban kı-
nın Mosk va da kı tö rə mə si – “MBA Mosk va” 
ban kı nın dəs tə yi ilə ya ra dı lıb.

Pa vil yo nun di rek to ru Səadət Qə di ro va de-
yib: “Eti raf edi rəm ki, bi zim pa vil yon da işə 
baş la dı ğım ilk gün dən pa vil yo nun fa sa dı 
qar şı sın da nar şək lin də bir art-ob yekt ya ra-

dıl ma sı nı ar zu edir dim. Ne cə de yər lər, bi zim 
ar zu la rı mız on la rın im kan la rı ilə üst-üs tə dü-
şüb. MBA-Mosk va ban kı nın “Nar” la yi hə si, 
hə qi qə tən, gö zəl təq di ma ta la yiq dir”.

Di rek tor qeyd edib ki, Azər bay can ilə Ru-
si ya ara sın da st ra te ji tə rəf daş lı ğı qlo bal laş-
dı ran, qar şı lıq lı mü na si bət lə ri möh kəm lə dən 
bu tip li əmək daş lıq öl kə mi zi Ru si ya Fe de-
ra si ya sın da təm sil edən bü tün Azər bay can 
qu rum la rı nın işi nin mü hüm tər kib his sə si dir: 
“Art-ob yekt də çox rəm zi mə na da şı yır. Bə rə-
kət və gö zəl lik rəm zi olan nar bi zim pa vil yo-
nun fa sa dı nı la yi qin cə ta mam la yır”.

Av ro pa öl kə lə ri nə sə-
ya hət edən əc nə bi 
tu rist lə rin sa yı hə lə də 
ko ro na vi rus pan de mi-

ya sın dan əv vəl ki gös tə ri ci-
lər dən aşa ğı dır.

Av ro pa İt ti fa qı (Aİ) Tu rizm 
Agent lik lə ri As so siasi ya sı nın 
apar dı ğı araş dır ma nın nə ti cə lə-
ri be lə de mə yə əsas ve rir. Göz-
lə nil di yi nə gö rə, Aİ öl kə lə rin də 
2022-ci ilin gös tə ri ci lə ri pan de-
mi ya dan əv vəl qey də alın mış 
rə qəm lə rin ya rı sı na bə ra bər ola-
caq. Bu hal da Asi ya və Ru si ya-
dan olan tu rist lə rin az lı ğı da ha 
çox hiss edi lə cək. 

Eks pert lər qeyd edir lər ki, pan-
de mi ya nın do ğur du ğu məc bur 
ara dan son ra tu rist sə fər lə ri nə 
çı xan lar əv vəl cə is ti ra hət lə ri ni 
də niz sa hi lin də ke çir mək və yal-
nız bun dan son ra (vaxt və əla və 
im kan olar sa) çox say lı mu zey-
lə rə ma lik olan öl kə lə rə eks kur-
si ya ya yo la düş mək is tə yir lər. 
Bu isə da ha çox eks kur si ya sə-
ya hət lə rin dən qa za nan  öl kə lər 
üçün elə də əl ve riş li de yil.

CO VID-19 fasi lə sin dən son ra 
Av ro pa da da ha çox “qon şu luq 
tu riz mi”ndə – həm sər həd öl kə-

lər ara sın da tu rist axı nın da ar tım 
var. Mə sə lən, Xor va ti ya və Slo-
va ki ya dan Ma ca rıs ta na, Slo va-
ki ya və Al ma ni ya dan Çe xi ya ya, 
Fran sa və Da ni mar ka dan Bel çi-
ka ya tez-tez tu rist lər gə lir. 

Bu ara da Av ro pa nın ay rı-ay rı 
öl kə lə rin də (xü su si lə ən bö yük 
tu ris tik öl kə lər olan İta li ya və 

Fran sa da) ko ro na vi rus epi de mi-
ya sı nın ye ni dal ğa sı nın baş qal-
dır ma sı sə ya hət sek to ru nu da ha 
da ən di şə lən di rir.

Ümu miy yət lə, yay möv sü mün-
də tu ris tik sə fər lə rin art ma sı bir 
çox yer lər də ko ro na vi ru sa yo lux-
ma sa yı nın art ma sı ilə mü şa yiət 
olu nur.

Qon şu Gür cüs tan da ko ro na-
vi ru sa yo lux ma hal la rı ye ni dən 
ar tır. Yer li mü tə xəs sis lər pa yız da 
yo lux ma hal la rı nın ar tı mı nın pik 
həd də ça ta ca ğı nı bil di rir lər.

Tbi li si Yo lu xu cu Xəs tə lik lər Xəs-
tə xa na sı nın di rek to ru, pro fes sor 
Ten qiz Çerç vad ze nin söz lə ri nə 
gö rə, əv vəl lər gün də or ta he sab la 
100 ye ni yo lux ma ha lı qey də alı-
nır dı sa, in di bu rə qəm 700-ə ça tıb. 
Yo lu xan la rın ək sə riy yə ti xa ri cə sə-
ya hət edən in san lar dır.

Ye ri gəl miş kən, pan de mi ya nın 
sta tis ti ka sı nı apa ran “Worl do me-
ter” say tı nın 6 iyul ta ri xi nə olan 
mə lu ma tı na gö rə, dün ya da ko-
ro na vi ru sa yo lu xan la rın ümu mi 
sa yı 556 mil yo nu ke çib. İn fek-
si ya ilə bağ lı ölən lə rin sa yı 6,3 
mil yon dan çox dur. Rəs mi sta-
tis ti ka da bi rin ci yer də əv vəl ki tək 
ABŞ-dır. Bu öl kə də yo lux ma sa-
yı 90 mil yo na ça tıb, 1 mil yon dan 
çox in san hə ya tı nı iti rib.

Fotoqraflarımızın şəkilləri 
Tbilisidə “Ground Zero” sərgisində 

Azər bay ca nın ta nın mış fo toq-
raf la rı nın çək dik lə ri şə kil lər 
Tbi li si də açı lan “Ground Ze ro” 
ad lı fo to sər gi də nü ma yiş 
olu nur.

Sər gi İs veç rə İn ki şaf və Əmək-
daş lıq Agent li yi nin (SDC) dəs tə-
yi ilə “Cə nu bi Qaf qaz da sə nəd li 
fo toq ra fi ya” la yi hə si çər çi və sin-

də Gür cüs ta nın Sə nəd li Fo to-
qraf ar As so siasi ya sı və “Ad ja ra 
Group” şir kə ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ər sə yə gə lib.

Azər bay ca nın Gür cüs tan da-
kı sə fi ri Faiq Qu li yev, sə fir li yin 
əmək daş la rı və ic ti maiy yət nü-
ma yən də lə ri sər gi ilə ta nış olub-
lar.

Sə fir Azər bay can fo toq raf a rı 
Fəx riy yə Məm mə do va, Zaur Mir-
zə yev, Si ta rə İb ra him bəy li, Emil 
Xə li lov, İl qar Cə fə rov, Se vinc Pi-
ri za deh-As la no va, Əli Rza, Ni na 
Sevn yo va, İl kin Ya qu bov və El-
şən Ba ba nın əsər lə ri nə ba xıb, 
on la rın Tbi li si də nü ma yiş et di ril-
mə si ni yük sək qiy mət lən di rib.  

Sər gi də AZƏR TAC-ın fo to-
müx bi ri İl qar Cə fə ro vun Bi rin-
ci Qa ra bağ mü ha ri bə si, Xo ca lı 
soy qı rı mı, məc bu ri köç kün lə rin 
hə ya tın dan bəhs edən fo to la rı 
da nü ma yiş et di ri lir. 

Gür cüs tan da ya şa yan soy da-
şı mız Şah və ləd Ay va zo va (Şah 
Ay va zov) məx sus ta ri xi fo to lar 
da sər gi də yer alıb.

Sər gi də Azər bay can, Er mə nis-
tan və Gür cüs tan fo toq raf a rı nın 

ümu mi lik də 300 şək li yer alıb. Təş-
ki lat çı la rın bil dir di yi nə gö rə, təd bi rin 
məq sə di Cə nu bi Qaf qaz da ha zır kı 
və ziy yə ti əks et dir mək dir.

Er mə nis tan fo toq raf a rı bu də-
fə də də öz məkr li əməl lə rin dən əl 
çək mə yib lər. On la rın bə zi fo to la-
rın da Azər bay ca nın 44 gün lük Və-
tən mü ha ri bə sin də ki Qə lə bə si nə 
köl gə sal ma ğa yö nəl miş ya zı la rı, 
bə zi lə rin də isə Azər bay can əra zi-
lə ri nin er mə ni adı ilə ve ril mə si və 
s. ki mi təx ri bat çı əməl lər olub.

Azər bay ca nın Gür cüs tan-
da kı Sə fir li yi dər hal mə sə lə yə 
mü da xi lə edib və Er mə nis tan 
fo to qraf a rı nın ri ya kar lı ğı nın qar-
şı sı nı alıb. Sə fir li yin reak si ya sın-
dan son ra er mə ni lə rin təx ri bat çı 
mətn lə ri nin ol du ğu löv hə lər sər gi 
za lın dan yı ğış dı rı lıb.

Avropada turizm pandemiyadan əvvəlki 
səviyyəni hələ bərpa etməyib
Üstəlik, koronavirusun yeni dalğası da baş qaldırır

İs lam Dün ya sı İrs Ko mi tə si nin (IWHC) İCES CO-nun Ra bat da kı (Mə ra keş) 
qə rar ga hın da ke çi ri lən 10-cu ic la sın da təş ki la ta üzv öl kə lə rin nü ma-
yən də lə ri nin iş ti rak edə cə yi “Gənc sə fir lər proq ra mı” təs diq olu nub. 

Proq ra mın bi rin ci mər hə lə-
sin də İs lam öl kə lə rin dən ümu-
mi lik də 3 mi nə ya xın gənc 
mad di və qey ri-mad di irs abi-
də lə ri nin təb li ği və qo run ma sı 
üz rə tə lim kurs la rı na cəlb olu-
na caq. On la rın ara sın dan 30 
nə fər irs üz rə gənc sə fir ki mi 
se çi lə cək. Proq ram mü səl man 
öl kə lə ri üz rə üç coğ ra fi re gionu 
əha tə edə cək.

Təş ki la tın baş ofi sin dən bil di-
rib lər ki, ic las da 8 öl kə də ki – İraq, 
Pa kis tan, Ka me run, Mav ri ta ni ya, 
Kü veyt, Mə ra keş, İn do ne zi ya və 

Ni ge ri ya da kı 141 ta ri xi mə kan və 
mə də ni ele ment İs lam Dün ya sı 
İr si Si ya hı sı na da xil edi lib. Azər-
bay ca nın da da xil ol du ğu coğ ra fi 
mə kan üz rə ye ni mad di və qey-
ri-mad di irs abi də lə ri nin si ya hı ya 
da xil edil mə si mə sə lə si nə gə lə-
cək ic las da ba xı la caq.

Ko mi tə nin 10-cu ic la sın da 
həm çi nin “Mad di və qey ri-mad di 
mə də ni irs ele ment lə ri nin qo run-
ma sı üz rə ən yax şı təc rü bə lə rin 
si ya hı sı” adı al tın da ye ni la yi hə-
nin ha zır lan ma sı haq qın da qə rar 
qə bul edi lib.

İslam dünyası irsi üzrə 
“Gənc səfirlər proqramı”


