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

620 il əv vəl...
20 iyul 1402-ci il də An ka ra 

yaxınlığında Əmir Teymurun
qoşunlarıiləSultanİldırımBə
yazidinbaşçılıqetdiyiOsmanlı
ordusu arasında tarixi döyüş
olub.Asiyanınböyükhissəsinə
hökmranolan  iki türksərkər
dəsininüzüzəgəldiyidöyüşdə
Teymurun ordusu qalıb gəlib,
Bəyazid əsir götürülüb. 1405
ciildəƏmirTeymurunölümün
dənsonraqurduğudövlətsüqutadoğrugetdivəOsmanlıdövlətigüc
lənməyəbaşladı.

248 il əv vəl...
21 iyul 1774-cü il dəRusiyailəOsmanlıarasında1768ciildənda

vamedənmüharibəKüçükQaynarcasülhüiləbaşaçatıb.Sazişəəsa
sən,OsmanlıKrımxanlığınınmüstəqilliyini,Azovdənizinin,Moldaviya
vəValaxiyanın(indikiRumıniyaərazisi)Rusiyanınnəzarətinəkeçmə
sinitanımalıoldu.

212 il əv vəl...
20 iyul 1810-cu il dəİspaniyanınCənubiAmerikadakımüstəmlə

kəsiolanKolumbiyamüstəqilliyinielanedib.OvaxtYeniQranada
adlananKolumbiyamüstəqilliyinitəsdiqləməküçünİspaniyahökm
ranlığıilə15ilmüharibəaparmalıoldu.

191 il əv vəl...
21 iyul 1831-ci il də Belçika Niderland Krallığından ayrılaraq

müstəqilliyinielanedib.XVI əsrdə İspaniyanınnəzarətinədüşən
Belçika torpaqları 1714cü ildəAvstriya tərəfindən işğal olunmuş,
1815ciildəisəNiderlandınnəzarətinəkeçmişdi.

147 il əv vəl...
22 iyul 1875-ci il dəAzərbaycanmillimətbuatınınmüjdəçisi olan

“Əkinçi” qəzetinin ilk sayı çapdançıxıb.Bu tarixAzərbaycandaMilli
MətbuatGünükimiqeydolunur.HəsənbəyZərdabininredaktoruol
duğuqəzetinikiilərzində56sayıişıqüzügörmüşdü.Maarifçiideyaları
iləçarüsulidarəsidairələrininarahatedənnəşr1877ciildəbağlandı.

104 il əv vəl...
20 iyul 1918-ci il dəXalqCümhuriyyətivətürk(Osmanlı)qüvvələ

rininbirgəQafqazİslamOrdusudaşnakbolşevik“BakıKommunası”
qoşunlarınadahabirzərbəendirərəkŞamaxışəhəriniazadediblər.

102 il əv vəl...
21 iyul 1920-ci il dəŞəmkirqəzasınınMüşkürlükəndindəAzər

baycanınzorlasovetləşməsiəleyhinəüsyanbaşverib.Üsyanbol
şevikRusiyasınınişğalçıXIordusununhissələritərəfindənyatırılıb.

99 il əv vəl...
24 iyul 1923-cü il dəYaxınŞərqvəkeçmişOsmanlıimperiyasıüzrə

Lozannada(İsveçrə)1922ciildəbaşlanankonfranssülhsazişininim
zalanmasıiləbaşaçatıb.KonfransOsmanlınınməcburənimzaatdığı
1920ciilSevrmüqaviləsinitanımayanTürkiyənintələbiiləçağırılmış
dı.Sevrmüqaviləsinəgörə,TürkiyəninərazisiAvropadövlətləritərə
findənbölüşdürülür,ocümlədənbirneçəvilayətinErmənistandövlə
tinəverilməsinəzərdətutulurdu.Lozannakonfransınınyekunsənədi
SevrmüqaviləsiniləğvetdivəTürkiyəninərazisiniindikisərhədlərçər
çivəsindətəsbitlədi.

66 il əv vəl...
20 iyul 1956-cı il dəFransanınŞimaliAfrikadakımüstəmləkəsiolan

Tunismüstəqilliyinielanedib.ÜçəsrəyaxınOsmanlıimperiyasının
tərkibindəolmuşTunis1881ciildəFransanınnəzarətinəkeçmişdi.

48 il əv vəl...
20 iyul 1974-cü il də Kip

rinyunan rəhbərliyininadanın
şimalında yaşayan türklərə
qarşı başlatdığı deportasiya
vəenozis(KiprinYunanıstana
birləşdirilməsi) siyasətinə ca
vabolaraqadayaTürkiyəhər
bi kontingenti yeridilib. 1571
1878ci illərdə Osmanlının
tərkibindəolanKiprhəmin ilin
Balkanmüharibəsindənsonra
Britaniyanınnəzarətinəkeçmişdi.1960cıildəKiprmüstəqilliyinielan
etsədə,yunanvətürkicmasıarasındamünaqişəadanıfaktikiikiyerə
böldü.1983cüildəŞimaliKiprTürkCümhuriyyətielanedildi.

29 il əv vəl...
23 iyul 1993-cü il dəErmənistanınsilahlıqüvvələriAğdamşəhərini,

rayonunXıdırlı,Sarıcalı,QiyaslıvəMuradbəylikəndləriniişğaledib
lər.Sonrakıgünlərdəerməniqüvvələrirayonunüçdəikisiniişğaletdi.
Ağdamşəhəri və rayonun işğalaltındakı kəndləri 44günlükVətən
müharibəsininnəticəsiolaraq,2020ciilnoyabrın20dəazadedildi.

21 il əv vəl...
22 iyul 2001-ci il dəPrezidentHeydərƏliyevinfərmanıiləAzərbay

canRespublikasıDiniQurumlarlaİşüzrəDövlətKomitəsiyaradılıb.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

“James Webb” ən qədim 
qalaktikanın işığını qeydə alıb

13,4 mil yard il yol gə lib...
ABŞ-ın Aero kos mik Agent-
li yi – NA SA-nın 2021-ci ilin 
de kab rın da kos mo sa gön dər-
di yi “Ja mes Webb” te les ko pu 
ən qə dim qa lak ti ka nın işı ğı nı 
qey də alıb. 

Harvard Astrofizika Mərkəzi
nin alimləri teleskopun göndər
diyi məlumatları təhlil edərək
GLASSz13adıverilənqalaktika
nın Günəş sisteminin yerləşdiyi
qalaktikadan (“Süd yolu” –  “Via
Lactea”)33milyard işıq iliuzaq
daolduğunubildiriblər.Məlumata
görə,GLASSz13unişığı“JamesWebb”te
leskoputərəfindənqeydəalınanaqədər13,4
milyardilyolgəlib.
Qeydolunurki,buqalaktika“Böyükpartla

yış”dan(kainatınyaranmasıiləbağlıkosmo
lojinəzəriyyəyəgörə,təxminən13,8milyardil
əvvəlbaşverib)300milyonilsonrameydana
gəlib.GLASSz13 indiyədəkkosmosdaqey
dəalınmışqalaktikalardan100milyonilqoca
dır.“JamesWebb”unYerəgöndərdiyitəsvirdə
qalaktika ağ nüvəsi olan qırmızı damcı kimi
görünür.
Xatırladaqki,“JamesWebb”teleskopukos

mosaburaxıldıqdanbiraysonra–2022ciilin
yanvarındaYerdən1,5milyonkmməsafədətə
yinatnöqtəsinəçataraqmüşahidələrəbaşlayıb.

6,5 metr diametrli güzgüsünü açan teles
kopNASA,AvropaKosmikAgentliyivəKana
daKosmikAgentliyininbirgəlayihəsidir.“Ja
mesWebb” layihəsinə10milyarddollardan
çoxvəsaitxərclənib.
“James Webb” teleskopu otuz ilə yaxın

fəaliyyətdəolanməşhur“Hubble” teleskopu
nundavamçısıdır.YeniteleskopGünəşsiste
mindəkiobyektlərinmüşahidəolunmasından
tutmuş kainatdamümkünhəyat izlərinin ax
tarışınakimimüxtəlif tapşırıqlarınyerinəye
tirilməsi üçün nəzərdə tutulub. O, “Hubble”
teleskopununmüşahidəetmişolduğuobyekt
lərdən10100dəfədahazəifişıqlıobyektləri
görməkgücündədir.

V.Kamal

Xə bər ver di yi miz ki mi, 18-
23 iyul ta ri xin də Tür ki yə-
nin Bay burt şə hə rin də 
26-cı Bey nəl xalq Də də 

Qor qud Mə də niy yət və Sə nət 
Fes ti va lı ke çi ri lir.

Festival çərçivəsində “Dədə
QorqudTürkdünyasınınmənəvi
mirası”mövzusundapaneltəşkil
edilib. Tədbirə Azərbaycandan
daalimlərqatılıblar.
Panelin birinci hissəsinə pro

fessor Alpaslan Ceylan, ikinci
hissəsinə professor ZakirAvşar
sədrlikediblər.
Azərbaycandanfilologiyaelm

ləri doktoru, türkoloq Firudin
Ağasıoğlu, qorqudşünas alim
NailəƏskər,eləcədəTürkdün
yasının digər tanınmış alimləri
Ahmet Bican Ercilasun, Metin
Ekici, Mutlu Türkmen, Fatih Ki
rişçioğlu və Kenan Çarboğa
DədəQorqudun tarixi şəxsiyyət

kimitürkxalqlarınındəyərlərinin
qorunmasına təsiri, onaaidha
disələrincoğrafiyası,busahədə
qədim irsin tədqiqi, Dədə Qor
qud dastanlarında adıçəkilən
şəxslər və coğrafi adlar barədə
fikirlərinibölüşüblər.
Professor Alpaslan Ceylan

diqqətəçatdırıbki,DədəQorqud
hekayətləri ilə əlaqədar Azər
baycan başda olmaqla, bütün
Türk dünyasında ortaq tarixi ir
simizindərindənaraşdırılmasına
ciddiehtiyacvar.
ÜmummilliliderHeydərƏliye

vin müvafiq fərmanı ilə 2000ci
ildəAzərbaycanda “KitabiDədə
Qorqud”eposunun1300illikyu
bileyinin keçirildiyini xatırladan
professorZakirAvşar bu istiqa
mətdə görülən bütün işlərin or
taqtürktarixinəvəmədəniyyəti
nətöhfələrverdiyinideyib.
DədəQorqudirsinintürkxalq

larınınmüasirdüşüncəsinətəsir

imkanlarınıngenişolduğunuifa
dəedənnatiqlərindikiErmənis
tan ərazisindəki yerlər və tarixi
mədəniyyət abidələri ətrafında
müzakirələr aparıblar. Bildirilib
ki, bu coğrafiyadakı bütün tarixi
və mədəni izlər, insan amili ilə
bağlıirstürkmənşəlidir.

Alimlər Azərbaycanda Dədə
Qorqud irsi ilə bağlı aparılan
tədqiqatlarıxüsusiqeydediblər.
Qeyd olunub ki, türk dövlətlə
riarasındabusahədədahasıx
əməkdaşlıq ortaq tariximizin və
mədəniyyətimizin inkişafı üçün
böyükəhəmiyyətkəsbedir.

***
Festival çərçivəsində Türk

Dünyası Yazıçılar və Sənətçi
lər Fondu (TÜRKSAV) tərəfin
dən mükafatlandırma mərasimi
də keçirilib.TÜRKSAVın sayca
24cü “Türk dünyasına xidmət”
mükafatlarının təqdimatında

Bayburtunrəhbərşəxsləri,festi
valiştirakçıları,yerliictimaiyyətin
nümayəndələriiştirakediblər.
Bayburt Bələdiyyəsinin baş

qanıHükmüPekmezci,Bayburt
valisinin müavini Göksel Yük
sel,TÜRKSAVın rəhbəriYavuz
Gürler çıxışlarında ənənəvi Də

dəQorqud festivalının önəmini,
Türk dünyası qarşısında böyük
xidmətləri iləseçilənelmadam
larının davamlı olaraqmükafat
landırılmasını yüksək dəyərlən
diriblər.
Laureatlarınhəyatvəfəaliyyətini

əksetdirənfotoslaydlargöstərilib.
SonratanınmışalimlərFirudin

Ağasıoğlu,Ahmet Bican Ercila
sun, Alpaslan Ceylan və Fatih
Kirişçioğluya mükafatlar təqdim
olunub.TRTAVAZtelekanalıda
mükafatalayiqgörülüb.

MehparəSultanova 
Ankara

Dədə Qorqud Türk dünyasının mənəvi mirasıdır
Bayburtda Dədə Qorqud Mədəniyyət və Sənət Festivalı davam edir

Es  to  ni  ya  nın pay  tax  tı Tal  lin  də 
bu şə  hər  də ya  şa  yan azər  bay -
can  lı rəs  sam Röv  şən Qu  li  ye  vin 
(Röv  şən Nur) əsər  lə  rin  dən 
iba  rət “Azər  bay  can na  xış  la  rı” 
ad  lı sər  gi ke  çi  ri  lib. Şə  hər  də  ki 
Ar  xi  tek  tu  ra və Di  zayn Qa  le  re -
ya  sın  da açı  lan sər  gi Dias  por  la 
İş üz  rə Döv  lət Ko  mi  tə  si  nin və 
Azər  bay  ca  nın Es  to  ni  ya  da  kı 
Sə  fir  li  yi  nin dəs  tə  yi ilə “Şu  şa İli” 
çər  çi  və  sin  də təş  kil edi  lib.

Tədbirdə Türkiyənin Estoni
yadakı səfiri xanım Başak Tür
koğlu,EstoniyadakıAzərbaycan
icmasının nümayəndələri, yerli
ictimaiyyətvəmedia təmsilçiləri
iştirakediblər.

Ölkəmizin Estoniyadakı səfiri
Anar Məhərrəmov çıxış edərək
qədimŞuşa şəhərininAzərbay
canınmədəniyyətpaytaxtıoldu
ğunu,2022ci ilin isə  “Şuşa İli”
elanedildiyinidiqqətəçatdırıb.
Sərginin ölkələrimiz arasında

mədəniyyət sahəsində əlaqələ
rə töhfə verəcəyini deyən səfir
rəssam Rövşən Nura gələcək
fəaliyyətindəuğurlararzulayıb.
Sonra iştirakçılar ekspozisiya

ilətanışolublar.SərgidəŞuşavə
ölkəmizin digər gözəl guşələrini
əksetdirənmüxtəlifrəsməsərlə
ri,xalçalarnümayişetdirilib.

Estoniyada “Azərbaycan naxışları”

Azərbaycanlı müğənni “Slavyan bazarı”nda 
uğur qazanıb

Mü ğən ni, akt ri sa və xo reoq-
raf Sə bi nə Qu lu za də Be-
la ru sun Vi tebsk şə hə rin də 
31-ci “Slav yan ba za rı” mu si qi 
fes ti va lı çər çi və sin də ke çi ri lən 
“Vi tebsk – 2022” bey nəl xalq 
est ra da mah nı sı ifa çı la rı nın 
mü sa bi qə sin də dip lo ma la yiq 
gö rü lüb. 13-18 iyul ta ri xin də 
ke çi ri lən buil ki fes ti val “Sə nət 
va si tə si lə – sül hə və qar şı-
lıq lı an laş ma ya!” de vi zi ilə 
ger çək lə şib. 

14ölkədənnümayəndənin iş
tirak etdiyi müsabiqənin ilk gü
nündəSəbinəQuluzadəRusiya
nıntanınmışmüğənnisiVladimir
Presnyakovun repertuarından
İqor Nikolayevin bəstəsi olan
“Sənoradadeyilsən”mahnısını
ifa edib. İfadan sonra tamaşa
çılara Bakı haqqında danışan
müğənnihərkəsivətəninidaha
yaxındantanımağadəvətedib.
Müsabiqənin ikinci günündə

isə həmyerlimiz amerikalı mü
ğənni Demi Lovatonun “Confi

dent”mahnısıiləsəhnəyəçıxıb.
Münsifər heyətinin qərarı ilə

“Vitebsk–2022”ninqalibləriAnna

Trubetskaya (Belarus) və Marta
Verecçia(İtaliya)seçilib.

Lalə

3300 il tarixi olan 
möhür və xəncər tapılıb

Tür ki yə nin Kü tah ya vi la yə tin də 
yer lə şən və 8 min il lik ta ri xi olan 
Tav şan lı qə dim ya şa yış ye rin də 
ar xeolo ji qa zın tı lar za ma nı ta ri xi 

3300 il lik olan mö hür və xən cər aş-
kar edi lib.

Möhür və xəncər Bilecik Şeyh Ede
bali Universitetinin alimi Erkan Fidanın
rəhbərliyi iləaparılanqazıntılarzamanı
tapılıb.
Tarixi əsərlər Türkiyənin Mədəniyyət

vəTurizmNazirliyiMədəniİrsvəMuzey
lərBaşİdarəsininQazıntılarvəaraşdır
malarşöbəsininsosialmediahesabında
paylaşılıb.
Tavşanlıda genişmiqyaslı arxeoloji

ekspedisiya 2021ci ildə başlanıb. Ar
xeoloqlarərazidəbirçoxyeni tapıntıla
rınüzəçıxacağınaümidedirlər.


