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MƏDƏNİYYƏT

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

298 il əvvəl...
12 iyul 1724-cü il də Os man lı im pe ri ya sı ilə Ru si ya ara sın da İs tan bul 

mü qa vi lə si bağ la nıb. Sə nəd də Ru si ya ilə Sə fə vi döv lə ti ara sın da 1723-
cü ilin 12 sent yab rın da bağ lan mış Pe ter burq mü qa vi lə si nin şərt lə ri təs-
diq edi lib. Hə min mü qa vi lə yə əsa sən, Sə fə vi lər Dər bənd dən Ən zə li yə-
dək Xə zər ya nı böl gə lə ri Ru si ya ya gü zəş tə get miş, Cə nu bi Azər bay ca nı 
öz əlin də sax la mış dı. İs tan bul mü qa vi lə si ilə Os man lı döv lə ti də bu böl-
gü nü qə bul edib. Ey ni za man da mü qa vi lə yə gö rə, Ru si ya Xə zər ya nı 
böl gə lər is tis na ol maq la Şi ma li Azər bay ca nın qa lan his sə si ni Os man lı-
nın nə za rə ti nə keç mə si nə ra zı la şıb. Şir van Os man lı nın hi ma yə si al tın-
da xan lıq sta tu su alıb.

233 il əvvəl...
14 iyul 1789-cu il də 

Fran sa da in qi lab baş ve rib. 
Üs yan çı küt lə lər Pa ris də ki 
Bas ti li ya qa la sı nı ələ ke çi rib. 
XIV əsr də in şa edi lən Bas ti-
li ya Fran sa da müt lə qiy yə tin 
sim vo lu sa yı lır dı. Bir il son ra 
qa la uçu rul du. Bas ti li ya nın 
alın ma sı ilə baş la nan in qi la-
bi sar sın tı lar bü tün Av ro pa-
da re zo nans do ğur du. İn qi-
lab dan son ra qə bul edi lən “İn san hü quq və azad lıq la rı bə yan na mə si” 
Qərb də li be ral də yər lə rin və ka pi ta liz min in ki şa fı na tə kan ver di. 1880-ci 
il dən 14 iyul Fran sa nın mil li bay ra mı ki mi qeyd olu nur.

218 il əvvəl...
16 iyul 1804-cü il də Bi rin ci Ru si ya-İran mü ha ri bə si (1804-1813) 

baş la nıb. Mü ha ri bə nin il kin nə ti cə si ola raq im za la nan Kü rək çay mü-
qa vi lə si nə (1805-ci il) əsa sən, Azər bay ca nın Qa ra bağ və Şə ki xan lıq-
la rı Ru si ya ya il haq edi lib.

181 il əvvəl...
15 iyul 1841-ci il də Lon don da İs tan bul bo ğaz la rı (Ara lıq və Qa ra də-

niz lə ri bir ləş di rən Bos for və Ça naq qa la (Dar da nel) bo ğaz la rı) haq qın da 
kon ven si ya im za la nıb. Os man lı im pe ri ya sı, Bri ta ni ya, Fran sa, Ru si ya, 
Prus si ya və Avst ri ya ara sın da im za la nan sə nə də əsa sən, bo ğaz lar dan 
xa ri ci gə mi lə rin keç mə si nə ica zə ni an caq Os man lı döv lə ti ve rə bi lər di.

104 il əvvəl...
15 iyul 1918-ci il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin Na zir lər 

Şu ra sı 1918-ci ilin mar tın da daş nak-bol şe vik dəs tə lə ri nin azər bay-
can lı la ra qar şı tö rət di yi soy qı rı mı ci na yət lə ri nin araş dı rıl ma sı üçün 
Föv qə la də Təh qi qat Ko mis si ya sı ya ra dıb.

16 iyul 1918-ci il də Ru si ya nın Ye ka te rin burq şə hə rin də ki “İpat-
yev evi”ndə Ru si ya im pe ri ya sı nın so nun cu ça rı II Ni ko lay ailə si (xa-
nı mı Alek sand ra, dörd qı zı, oğ lu Alek sey) və ya xın la rı ilə bir lik də 
gül lə lə nib. Çar ailə si nin gül lə lən mə si ba rə də əm ri Le nin ver miş di. 
Vla di mir İliç 1887-ci il də III Alek sand rın (II Ni ko la yın bö yük qar da şı) 
əm ri ilə edam olun muş qar da şı Alek sand rın qi sa sı nı be lə al dı.

69 il əvvəl...
12 iyul 1953-cü il də Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı nın Mər kə zi 

Ko mi tə si və Ba kı Şə hər Ko mi tə si nin bir gə ple nu mun da Mir cə fər Ba-
ğı rov Azər bay can KP MK-nın I ka ti bi və zi fə sin dən azad edi lib. Mir cə-
fər Ba ğı rov 1933-cü il dən Azər bay ca na rəh bər lik et miş di. 1956-cı ilin 
ap re lin də Ba ğı rov ha ki miy yət də ki ya xın ət ra fı ilə bir lik də mü ha ki mə 
olun du, hə min ilin ma yın da SS Rİ Ali Məh kə mə si Hər bi Kol le gi ya sı nın 
hök mü ilə gül lə lən di.

53 il əvvəl...
14 iyul 1969-cu il də Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko-

mi tə si nin ple nu mun da təş ki la ti mə sə lə yə ba xı lıb. KP MK-nın I ka ti bi Və-
li Axun do vun is te fa sı qə bul olu nub. Ple num yek dil qə rar la Azər bay can 
Döv lət Təh lü kə siz lik Ko mi tə si nin səd ri, ge ne ral-ma yor Hey dər Əli ye vi 
Azər bay can KP MK-nın I ka ti bi se çib. Bu, Azər bay ca nın ye ni ta ri xin də 
güc lü li der ki mi müs təs na yer tu ta caq şəx siy yə tin bö yük si ya sə tə və ha-
ki miy yə tə gə li şi idi.

27 il əvvəl...
12 iyul 1995-ci il də keç miş Yu qos la vi ya nın sü qu tu nə ti cə sin də mey-

da na gə lən mü ha ri bə ge di şin də Bos ni ya nın Sreb re nit sa şə hə rin də 
mü səl man əha li yə qar şı soy qı rı mı baş la nıb. Ge ne ral Rat ko Mla di çin 
baş çı lıq et di yi serb qo şun la rı bir həf tə ər zin də Sreb re nit sa şə hə rin də 
16 yaş dan yu xa rı ki şi əha li ni – 8 min dən çox in sa nı qət lə ye ti rib. Qır ğın 
böl gə də ki BMT “sülh mə ram lı” kon tin gen ti nin gö zü qar şı sın da baş ve rib.

16 il əvvəl...
13 iyul 2006-cı il də Tür ki yə nin Ara lıq də ni zi sa hi lin də ki Cey han 

(Ada na vi la yə ti) li ma nın da Ba kı-Tbi li si-Cey han neft kə mə ri nin tən tə nə li 
açı lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim də Azər bay can, Tür ki yə və Gür cüs tan pre zi-
dent lə ri baş da ol maq la 30-dək öl kə nin nü ma yən də he yə ti iş ti rak et miş-
di. İn şa sı 2002-ci il də baş la nan kə mə rin uzun lu ğu 1768 km (443 km 
Azər bay can, 249 km Gür cüs tan, 1076 km Tür ki yə əra zi sin də), gün də-
lik nəq let mə gü cü 1 mil yon ba rel dir.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Səudiyyə Ərəbistanı Yaxın Şərqdə ən böyük film istehsalçısı olmaq istəyir

Ən ya xın ta rix də film is teh sa lı
nın qa da ğan ol du ğu Səudiy yə 
Ərə bis ta nı 2030cu ilə dək Ya xın 
Şər qin ən bö yük ki ne ma toq ra fı na 

ma lik ol maq id diasın da dır.

ÜDM-in həc mi nə gö rə dün ya da 12-ci, 
Kör fə zin ərəb öl kə lə ri ara sın da isə bi rin ci 
ye ri tu tan Səudiy yə Ərə bis ta nı ki no is teh-
sa lı üz rə bum ya rat maq niy yə tin də dir. Ar tıq 
öl kə də 10 ki nos tu di ya fəaliy yət gös tə rir və 
on la rın ən bö yü yü olan “Al Ula” stu di ya sı 
bey nəl xalq miq yas da bir ne çə la yi hə yə im-
za atıb.

Öl kə nin İn ves ti si ya Na zir li yi bə yan edib 
ki, 2030-cu ilə dək 100 bə dii və sə nəd li fil mə 
ma liy yə və saiti ay rı la caq. Ey ni za man da “Al 

Ula Kral Ko mis si ya sı” ki nos tu di ya la rın ən 
müasir tex ni ka və ava dan lıq la təc hiz olun-
ma sı, ha be lə te le film sə na ye si üçün ye ni la-

yi hə lə rin real laş dı rıl ma sı məq sə di lə xü su si 
proq ram ha zır la yıb.

Hol li vud da “Al Ula” stu di ya sın da bey nəl-
xalq miq yas da re zo nans do ğu ran bir gə film-
lər is teh sal edir. Bu nun ən ba riz nü mu nə lə ri 
ki nos tu di ya nın əra zi sin də qu rul muş Əf qa-
nıs tan pa vil yo nun da len tə alı nan “Qən də har” 
fil mi dir. “Al Ula” stu di ya sın da in gi lis ki ne ma-
toq raf çı la rı tə rə fin dən “Stiv Bək şo lun eks pe-
di si ya sı” çox se ri ya lı te le vi zi ya fil mi və “Na-
tional Geog rap hic” te le ka na lı üçün se rial lar 
da len tə alı nır. Ki no re jis sor Tev fik Əl zaidi nin 
çə ki liş lə ri da vam edən “No rah” bə dii fil mi nin 
isə bey nəl xalq are na da əks-sə da do ğu ra ca-

ğı eh ti mal olu nur. Ta ri xi ek ran əsə ri UNES CO-
nun Dün ya İr si Si ya hı sı na da xil edil miş Al Ula 
ar xeolo ji mə ka nın da len tə alı nır.

Azər bay can Res pub li ka
sı Pre zi den ti nin sə rən
ca mı ilə elan olun muş 
“Şu şa İli” çər çi və sin də 

öl kə mi zin hü dud la rın dan 
kə nar da da müx tə lif la yi hə
lər, təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir.

Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə-
yi ilə Azər bay ca nın Bel çi ka da kı 
Sə fir li yi tə rə fin dən Brüs se lin BO-
ZAR İn cə sə nət Sa ra yın da us tad 
xa nən də Xan Şu şins ki nin xa ti rə-
si nə həsr edil miş “Azər bay can 
mu ğa mı” ad lı kon sert təş kil olu-
nub.

Kon sert də Xalq ar tis ti, xa-
nən də Mən sum İb ra hi mo vun 
rəh bər li yi ilə “Qa ra bağ” mu ğam 
qru pu çı xış edib. Xa nən də ni 
tar da Xalq ar tis ti El çin Hə şi-
mov, ka man ça da Əmək dar ar-
tist El nur Əh mə dov və na ğa ra da 
Əmək dar ar tist Kam ran Kə ri mov 
mü şa yiət edib lər. Proq ram da 
Azər bay can mu ğam la rı ilə ya-
na şı Xan Şu şins ki nin müəl li fi ol-
du ğu mah nı lar, Fik rət Əmi ro vun, 
Üze yir Ha cı bəy li nin əsər lə rin dən 
nü mu nə lər, xalq mah nı la rı din lə-
yi ci lə rə təq dim olu nub.

Azər bay ca nın Bel çi ka da kı sə-
fi ri Va qif Sa dı qov təd bir də çı xış 
edə rək ta ma şa çı la ra dün ya mə-
də niy yə ti nə əvəz siz töh fə ver miş 
Şu şa şə hə ri nin gör kəm li şəx siy-
yət lə ri haq qın da da nı şıb. “Xan 
Şu şins ki Fon du”nun rəh bə ri və 
sə nət ka rın qı zı Bə yim xa nım Ver-

di ye va ata sı nın sə nət yo lun dan 
söz açıb, Şu şa ilə bağ lı xa ti rə lə-
ri ni bö lü şüb. Us tad xa nən də nin 
“O ol ma sın, bu ol sun” fil min də 
ifa et di yi “Şah naz” mu ğa mın dan 
fraq ment nü ma yiş olu nub.

Bel çi ka da ya şa yan piano-
çu-mu si qi şü nas, “Fik rət Əmi rov 

Bey nəl xalq As so siasi ya sı”nın 
rəh bə ri və bəs tə ka rın nə və si 
Nəz rin Əfən di ye va Azər bay can 
mu ğa mı, Qa ra bağ mu ğam mək-
tə bi haq qın da çı xış edib.

Təd bir çər çi və sin də Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət 
Na zir li yi tə rə fin dən ha zır lan mış 
“Şu şa nın mə də niy yət in ci lə ri” 
la yi hə si çər çi və sin də ey niad-
lı fo to sər gi də nü ma yiş olu nub. 
Sər gi də Şu şa nın mə də niy yət 
və ta ri xi abi də lə ri ni, ge yim lə ri ni, 
xal ça la rı nı və bu şə hə rin ye tir di yi 
gör kəm li ədib lə rin, mu si qi çi lə rin 
hə ya tı nı əks et di rən fo to şə kil lər 
yer alıb.

Təd bir də Bel çi ka Par la men-
ti nin və Av ro pa Par la men ti nin 
üzv lə ri, Av ro pa İt ti fa qı qu rum la-
rı nın, dip lo ma tik kor pu sun, mə-
də niy yət dairə lə ri və yer li me dia 
nü ma yən də lə ri ilə ya na şı, Be ne-
lüks öl kə lə rin də ya şa yan soy-
daş la rı mız da iş ti rak edib lər.

Brüsseldə “Azərbaycan muğamı”
“Şuşa İli” çərçivəsində konsert təşkil edilib

“İlk günün həyəcanı ilə işimizi davam etdiririk”
“Azər bay can, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, 
Öz bə kis tan, Tür ki yə və Türk mə nis ta nın 
mə də niy yət na zir lə ri nin 29 il əv vəl at dı ğı 
ad dım la bü tün dün ya da ta nı nan, hör mət 
və təq dir edi lən mə də ni əmək daş lıq 
təş ki la tı ya ran mış dır. Bu gün də ilk gü nün 
hə yə ca nı ilə işi mi zi da vam et dir di yi miz 
üçün qar daş lı ğı mız, zən gin mə də niy
yə ti miz və ümu mi nailiy yət lə ri miz lə fəxr 
edi rik. Ya şa dı ğı mız xoş bəxt li yi bi zim lə 
bö lü şən, dəs tə yi ni hər za man hiss et di
yi miz TÜRK SOYa üzv öl kə lə rin hör mət li 
pre zi dent lə ri nə, mə də niy yət na zir lə ri mi zə 
və əziz dost la rı mı za ürək dən tə şək kür 
edi rik”.

Bu söz lər TÜRK SOY-un Baş ka ti bi Sul tan 
Raevin təş ki la tın ya ran ma sı nın 29-cu il dö nü-
mü ilə bağ lı ya yım la dı ğı açıq la ma da yer alıb.

1993-cü il iyu lun 12-də Tür ki yə, Azər bay-
can, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan 
və Türk mə nis ta nın mə də niy yət na zir lə ri-
nin Al ma tı şə hə rin də ke çi ri lən top lan tı sın da 
“Türk Kül tür və Sə nət lə ri Or taq Yö nə ti mi”nin 
(TÜRK SOY) ya ra dıl ma sı haq qın da sa ziş im-
za la nıb. 

Son ra kı il lər də Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Al-
tay, Baş qır dıs tan, Ta ta rıs tan, Tu va, Xa ka si ya 
və Sa xa-Ya ku ti ya  res pub li ka la rı, Mol do va-
nın Qa qauz Ye ri mux tar böl gə si və Şi ma li 
Kipr Türk Cüm hu riy yə ti təş ki la ta üzv olub. 
Qu rum 2009-cu il dən Bey nəl xalq Türk Mə-
də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY ad la nır.

Or taq türk mə də niy yə ti nin, in cə sə nə-
ti nin, adət-ənə nə lə ri nin, mə də ni ir si nin 

araş dı rıl ma sı, qo run ma sı, in ki şaf et di ril-
mə si, dün ya da ta nı dıl ma sı və gə lə cək nə sil-
lə rə ötü rül mə si məq sə di lə qu ru lan təş ki la tın 
mən zil-qə rar ga hı (ka tib li yi) An ka ra şə hə rin-
də yer lə şir. Təş ki la tın fəaliy yə ti hər il top-
lan tı la rı ke çi ri lən Mə də niy yət Na zir lə ri Daimi 
Şu ra sı tə rə fin dən müəy yən olu nur. Qu ru mun 
ca ri fəaliy yə ti nə baş ka tib rəh bər lik edir.

Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi ri, keç miş 
mə də niy yət na zi ri, Xalq ar tis ti Po lad Bül bül-
oğ lu 1993-2006-cı il lər də TÜRK SOY-un ilk 
baş ka ti bi olub. 2007-ci il dən 2022-ci ilə dək 
bu və zi fə ni Qa za xıs ta nın keç miş mə də niy yət 
na zi ri Dü sen Ka seinov ye ri nə ye ti rib. 31 mart 
2022-ci il də Qır ğı zıs ta nın Xalq ya zı çı sı, keç-
miş mə də niy yət, in for ma si ya və tu rizm na zi ri 
Sul tan Raev TÜRK SOY-un ye ni baş ka ti bi 
se çi lib.

Ötən 29 il də TÜRK SOY ümum türk mə də ni ir-
si nin təb li ği və ta nı dıl ma sı, türk dil li xalq lar, öl kə 
və di yar lar ara sın da əla qə lə rin in ki şaf et di ril mə-
si is ti qa mə tin də müx tə lif la yi hə lər hə ya ta ke çi-
rib. Bu la yi hə lə rin bir ço xu ənə nə ha lı nı ala raq 
hər il da vam et di ri lir.

MehparəSultanova 
Ankara

Sağlamlıq imkanları məhdud insanlar üçün 
geyim kolleksiyasının təqdimatı 

İyu lun 13də “Ke ka lo ve Adap ti ve” star ta pı nın təş ki lat çı lı ğı, ABŞ 
Bey nəl xalq İn ki şaf Agent li yi nin, İn ki şaf və Əmək daş lıq üz rə İs veç
rə Agent li yi nin dəs tə yi və “JW Mar riott Abs he ron” ho te li nin ev sa
hib li yi ilə öl kə miz də əlil li yi olan şəxs lər tə rə fin dən adap tiv ge yim 
kol lek si ya sı nın təq di ma tı ke çi ri lib.

Təd bi rin məq sə di əlil li yi olan 
şəxs lə rin eh ti yac la rı nı nə zə rə 
alan xü su si ge yim di zayn la rı nı, 
adap tiv ge yim lə ri nü ma yiş et-
dir mək dir. Kol lek si ya nın müəl li fi 
Azər bay ca nın ilk pe şə kar adap-
tiv ge yim di zay ne ri Rə şi də Əli ye-
va dır.

“Ke ka lo ve Adap ti ve”nin tə sis-
çi si və ic ra çı di rek to ru Mə həm-
məd Ke ka lov qeyd edib ki, üçün-
cü də fə ke çi ri lən şou İnk lü zi ya 
fes ti va lı nın bir his sə si dir: “Sağ-
lam lıq im kan la rı məh dud olan 
in san la rın cə miy yə tə in teq ra si-
ya sı na dəs tək ver mək bi zi se vin-
di rir”, - de yə o bil di rib.

ABŞ Bey nəl xalq İn ki şaf Agent li-
yi nin Azər bay can üz rə mis si ya di-
rek tor və zi fə si ni ic ra edən An je li na 
Al len-Mp yi si de yib: “USAID Azər-
bay can da da əlil li yi olan in san la rın 
cə miy yə tə in teq ra si ya edil mə si nə 
dəs tək ol maq üçün Ke ka lo va ilə 
əmək daş lıq et mək dən qü rur du-
yur. Əlil li yi olan şəxs lər üçün ink-
lü ziv li yin təş viq edil mə si USAID-in 
qlo bal priori te ti dir. Qlo bal müs tə-
vi də əlil in san la rın cə miy yə tə in-
teq ra si ya sı nı təş viq et mək va cib 
iş lər dən bi ri dir...”. 

Təd bir də əlil li yi olan mo del lə-
rin iş ti ra kı ilə 40 ge yim dəs ti nü-
ma yiş et di ri lib.

Lokarno festivalında “Balıqlara xütbə” 
Hilal Baydarovun yeni filmi nümayiş olunacaq

Azər  bay  can  lı re  jis  sor Hi  lal Bay  da  ro  vun 
“Ba  lıq  la  ra xüt  bə” (“Ser  mon to the Fish”) 
tam  met  raj  lı bə  dii fil  mi İta  li  ya  da – 75ci Lo 
kar  no Film Fes  ti  va  lın  da nü  ma  yiş olu  na  caq. 
Film “bey  nəl  xalq mü  sa  bi  qə” ka  te  qo  ri  ya  sı 
üz  rə fes  ti  va  lın proq  ra  mı  na da  xil edi  lib.

Bu ba  rə  də mə  lu  mat ve  rən fil  min pro  dü  se  ri 
El  şən Ab  ba  sov bil  di  rib ki, Azər  bay  can, Mek  si -
ka, İs  veç  rə və Tür  ki  yə  nin bir  gə is  teh  sa  lı olan 
“Ba  lıq  la  ra xüt  bə” fil  mi fes  ti  va  lın əsas proq  ra -
mı üçün se  çil  miş 17 ek  ran işin  dən bi  ri  dir. 

Lo  kar  no Film Fes  ti  va  lı av  qus  tun 3-dən 13-
dək ke  çi  ri  lə  cək. Fes  ti  va  lın baş mü  ka  fa  tı “Qı -
zıl bə  bir” hey  kəl  ci  yi  dir.

“Ba  lıq  la  ra xüt  bə” fil  mi  nin sse  na  ri müəl  li f ə ri 
Hi  lal Bay  da  rov və Ay  su Ak  can, re  jis  so  ru Hi  lal 
Bay  da  rov  dır. Film  də Rə  na Əs  gə  ro  va, Or  xan 
İs  gən  dər  li, Hü  seyn Nə  si  rov və di  gər akt  yor -
lar rol alıb  lar.

Xa  tır  la  daq ki, re  jis  sor Hi  lal Bay  da  ro  vun 
“Sə  pə  lən  miş ölüm  lər ara  sın  da” fil  mi 2020-ci 
il  də Av  ro  pa  nın üç ən nü  fuz  lu ki  no mü  sa  bi  qə -
sin  dən bi  ri olan Ve  ne  si  ya Film Fes  ti  va  lın  da 
nü  ma  yiş olu  nub. Bu, müs  tə  qil Azər  bay  can 
ki  no ta  ri  xin  də A ka  te  qo  ri  ya  lı fes  ti  va  lın əsas 
mü  sa  bi  qə  sin  də yer alan ilk film  dir. Re  jis  so  run 
“Dur  na çı  ra  ğı” fil  mi  2021-ci il  də 34-cü To  kio 
Bey  nəl  xalq Film Fes  ti  va  lı  nın “İn  cə  sə  nə  tə töh -
fə  yə gö  rə” xü  su  si mü  ka  fa  tı  na la  yiq gö  rü  lüb.
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