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MƏDƏNİYYƏT

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

218 il əv vəl...
27 iyul 1804-cü il də Ru si ya-İran mü ha ri bə sin də (1804-1813) ilk 

toq quş ma – Üç müəd zin dö yü şü olub. İrə van xan lı ğı nın əra zi sin də ki 
Üç müəd zin kən di (in di ki Er mə nis ta nın Eç miəd zin ra yo nu) ya xın lı ğın-
da baş ve rən dö yüş də İran qo şun la rı rus qo şun la rı nı məğ lub edib lər. 
Sent yab rın 4-də Qə mər li kən di (in di ki Er mə nis tan da Ar ta şat qə sə bə-
si) ya xın lı ğın da ikin ci dö yüş də də məğ lub olan rus lar ge ri çə ki lib lər. 
La kin 1805-ci ilin əv və lin də Şə ki və Qa ra bağ xan lıq la rı is ti qa mə tin də 
ye ni dən yü rü şə baş la yan rus lar hə min ilin ma yın da (14 və 21 may) 
bağ la nan Kü rək çay mü qa vi lə lə ri ilə hər iki xan lı ğı ələ ke çi rib lər.

192 il əv vəl...
27 iyul 1830-cu il də 

Fran sa da növ bə ti in qi lab 
baş la nıb. Av qus tun 7-dək 
sü rən “İyul in qi la bı” nə ti cə-
sin də Kral X Karl taxt-tac-
dan əl çə kib, onun ye ri nə 
I Lui Fi lipp tax ta çı xıb. Ra-
di kal çı xış lar Av ro pa nın bir 
sı ra öl kə lə ri ni, o cüm lə dən 
Al ma ni ya, Avst ri ya-Ma ca-
rıs tan və İta li ya nı bü rü yüb.

175 il əv vəl...
26 iyul 1847-ci il də Af ri ka döv lət lə ri içə ri sin də ilk də fə Li be ri ya 

müs tə qil li yi ni elan edib. Qər bi Af ri ka da At lan tik okeanı nın sa hi lin də 
yer lə şən Li be ri ya nın əha li si əsa sən ABŞ-dan gə lən qa ra də ri li lər dən 
iba rət dir. 1847-ci il də məhz on la rın sə yi ilə Li be ri ya Res pub li ka sı 
elan olu nub.

103 il əv vəl...
25 iyul 1919-cu il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ni za mi or-

du his sə lə ri Mu ğan-Lən kə ran böl gə sin də üs ya nı ya tı rıb lar. 1919-cu 
ilin ma yın da böl gə də ki rus əha li si (çar Ru si ya sı döv rün də kö çü rül müş 
mo lo kan lar) bol şe vik lə rin təş vi qi ilə üs yan qal dır mış və “Mu qan So vet 
Res pub li ka sı” ad lı qon dar ma qu ru mun ya ran dı ğı nı elan et miş di lər.

102 il əv vəl...
26 iyul 1920-ci il də Azər bay can Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın qə-

ra rı ilə “ge niş zəh mət keş pro le tar küt lə si nin mu si qi sa va dı” al ma sı 
məq sə di lə Ba kı da mu si qi təh si li müəs si sə si – Xalq Kon ser va to ri ya-
sı açı lıb. Bir il son ra Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı ya ra dıl dı.

84 il əv vəl...
26 iyul 1938-ci il də Azər bay can SSR-in ye ni Kons ti tu si ya sı na 

uy ğun ola raq res pub li ka nın əra zi-in zi ba ti böl gü sün də ra yon lar şə-
bə kə si qa nun la təs bit edi lib. Bir sı ra ra yon və qə sə bə lə rin ad la rı də-
yiş di ri lib: Qa ra don lu ra yo nu İmiş li, Hil – Qu sar, Zu vand – Le rik, Bi lə-
su var – Puş kin, Nə ri ma nov – Xan lar, Vər ya düz – Yar dım lı ra yon la rı 
ad lan dı rı lıb. Bun dan əla və, Zu bov ka kən di Əli Bay ram lı (in di ki Şir-
van) şə hə ri, Go ran boy kən di Qa sım İs ma yı lov qə sə bə si, al man ic-
ma sı nın ya şa dı ğı An ni no qə sə bə si Şam xor (in di ki Şəm kir), He le-
nen dorf qə sə bə si isə Xan lar (in di ki Göy göl) qə sə bə si ad lan dı rı lıb.

69 il əv vəl...
27 iyul 1953-cü il də Ko re ya mü ha ri bə si ba şa ça tıb. Bey nəl xalq 

hər bi kon tin gen tin (BMT bay ra ğı al tın da) ko man da nı ABŞ ge ne ra lı 
Vil yam Har ri son və Şi ma li Ko re ya ge ne ra lı Ham İrin im za la dı ğı sülh 
sa zi şi nə əsa sən, Şi ma li Ko re ya qo şun la rı 1950-ci ilə qə dər olan sər-
həd lə rə qa yı dıb, 38-ci pa ra lel üz rə Şi ma li və Cə nu bi Ko re ya ara sın da 
de mar ka si ya zo na sı müəy yən edi lib. İki Ko re ya ara sın da in di yə dək 
sülh im za lan ma yıb.

30 il əv vəl...
25 iyul 1992-ci il də Gür cüs ta nın Ab xa zi ya böl gə sin də mü na qi şə 

alov la nıb. Mux tar res pub li ka rəh bər li yi nin Gür cüs tanın tər ki bin dən 
çıx maq və müs tə qil li yi ni elan et mək ba rə də qə ra rın dan son ra apa-
rı lan si ya si dialoq nə ti cə ver mə yib və gür cü lər lə ab xaz lar ara sın-
da hər bi toq quş ma lar baş la nıb. Bu, Dağ lıq Qa ra bağ, Dnestr ya nı və 
Cə nu bi Ose ti ya mü na qi şə sin dən son ra post so vet mə ka nın da dör-
dün cü be lə konf ikt idi.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Növbəti “Avroviziya”nın 
Britaniyada keçiriləcəyi rəsmiləşib 

2023-cü il də “Av ro-
vi zi ya” bey nəl xalq 
mah nı mü sa bi qə si-
nin Bö yük Bri ta ni ya da 
ke çi ri lə cə yi rəs mi lə-
şib. Bu ba rə də Av ro-
pa Ya yım Bir li yi (EBU) 
mə lu mat ya yıb.

Mə lu mat da bil di ri lir 
ki, 2022-ci il də “Av ro-
vi zi ya”nın qa li bi olan 
Uk ray na gə lən il Bö yük 
Bri ta ni ya da ke çi ri lə cək 
ya rış ma da bir ba şa fi na la və si qə qa-
za na caq.

Xa tır la daq ki, öl kə də ki möv cud və-
ziy yət sə bə bin dən Uk ray na nın “Av-
ro vi zi ya-2023” mah nı mü sa bi qə si ni 
təş kil edə bil mə yə cə yi bu öl kə nin 
“Ka lush Orc hest ra” qru pu nun İta li-
ya nın Tu rin şə hə rin də ki qa li biy yə-
tin dən (15 may) son ra ümu mən bəl li 
idi.

Bir qə dər son ra EBU bu ba rə də 
bə ya nat da yay mış dı. “Uk ray na təm-
sil çi si nin “Av ro vi zi ya”da qə lə bə sin-
dən son ra EBU Uk ray na İc ti mai Te-
le vi zi ya şir kə ti mü sa bi qə nin gə lən il 

ke çi ril mə si va riant la rı nı öy rə nib. Ob-
yek tiv təh lil dən son ra re fe rent qru pu 
təəs süf his si ilə be lə qə ra ra gə lib 
ki, möv cud və ziy yət, təh lü kə siz lik 
zə ma nə ti nə zə rə alı na raq, ya yım çı 
mü sa bi qə nin qay da la ra uy ğun təş ki li 
və ke çi ril mə si üçün zə ru ri olan şərt-
lə ri ye ri nə ye ti rə bil mə yə cək”, - de yə 
mü sa bi qə nin say tın da dərc olun muş 
bə ya nat da bil di ri lir di.

Xa tır la daq ki, fi na lı bu ilin 14 ma-
yın da ke çi ril miş “Av ro vi zi ya-2022”də 
ikin ci ye ri Bö yük Bri ta ni ya təm sil çi si 
Sem Ray der tu tub.

V.Kamal

Tür ki yə nin, o cüm lə dən 
dün ya nın ən qə dim ta ri xi 
abi də lə rin dən bi ri olan 
Aya sof ya mə bə di çox say lı 

yer li və xa ri ci tu rist lə ri cəlb 
et mə yə da vam edir.

Za man-za man müx tə lif si vi li-
za si ya la rın kə siş di yi, din və mə-
də niy yət lə rin bir-bi ri ni əvəz lə di yi 
və son da bir ara ya gəl di yi İs tan-
bu lun ən qə dim ti ki li lə rin dən bi ri, 
şə hə rin ta ri xi sim vol la rın dan sa-
yı lan Aya sof ya 1500 il lik ta ri xin də 
pra vos lav kil sə si, ka to lik kil sə si, 
məs cid, mu zey ki mi fəaliy yət gös-
tər miş, iki il ön cə, 2020-ci il iyu lun 
24-də ye ni dən iba də tə açıl mış dı.

Aya sof ya İs tan bu la gə lən tu-
rist lə rin ilk da ya na caq nöq tə si-
nə çev ri lib. Bu ra ya gə lən lə rin bir 
qis mi na maz qı lar kən, bir qis mi 
də öl çü sü və funk sional lı ğı ilə 
dün ya me mar lıq sə nə tin də mü-
hüm yer tu tan bu ti ki li ilə ya xın-
dan ta nış olur.

Dün ya nın hər ye rin dən gə lən 
qo naq la rın gü nü-gün dən Aya-
sof ya ya ma ra ğı nın ar tı ğın qeyd 
edən İs tan bul müf ti si nin  müavi-
ni Ah met Ak tür koğ lu bil di rib ki, 
Aya sof ya məs cid ki mi ye ni dən 
fəaliy yə tə baş la ma sı nın ikin ci il-
dö nü mün də  6,5 mil yon dan çox 
zi ya rət çi qə bul edib.

Xa tır la daq ki, Aya sof ya 1985-
ci il də UNES CO-nun Dün ya İr si 
Si ya hı sı na da xil edi lib. Mə bəd 
1934-2020-ci il lər ara sın da mu-
zey ola raq fəaliy yət gös tə rib.

Dün ya me mar lıq ta ri xi nin gü nü-
mü zə dək gə lən ən gör kəm li abi-
də lə rin dən olan Aya sof ya möh-
tə şəm li yi, öl çü sü (hün dür lü yü 56 
metr, gün bə zin diamet ri 31 metr) 
döv rün ən bö yük xris tian mə bə di 
(Ro ma da Mü qəd dəs Pyotr kil sə si 

in şa edi lə nə dək) olub. Bir sı ra tə-
bii fə la kət lər lə də sı na nan (984-cü 
il də qüb bə si uç muş, son ra bər pa 
olun muş du) ti ki li Sə lib yü rüş lə ri nin 
(Ro ma Ka to lik Kil sə si nin Ya xın 
Şər qə hər bi yü rüş lə ri) də hə də fi-
nə çev ril miş, 1204-1261-ci il lər də 
mə bəd ka to lik kil sə si ki mi fəaliy yət 
gös tə rib. İs tan bu lun (Kons tan ti no-
po lun) ye ni dən Bi zans İm pe ra tor-
lu ğu nun tər ki bi nə qa tıl ma sı ilə tək-
rar pra vos lav kil sə si olub.

1453-cü ilin 29 ma yın da Os-
man lı pad şa hı II Meh met (Fa-
teh Sul tan Meh met) tə rə fin dən 
İs tan bul fəth olu nur. Şə hə rin 
fət hin dən son ra Sul tan Meh met 
Aya sof ya ya gə lə rək ilk cü mə 
na ma zı nı bu ra da qı lır və bun-
dan son ra mə bə din məs cid ki mi 
fəaliy yət gös tə rə cə yi ni bil di rir. 
1481-ci il də Aya sof ya nın ilk mi-
na rə si ucal dı lır, son ra lar müx tə-
lif ta rix lər də da ha 3 mi na rə in şa 
edi lir. Aya sof ya 1616-cı ilə dək, 
ya xın lıq da Sul tan Əh məd məs ci-
di nin açıl ma sı na qə dər İs tan bu-
lun və öl kə nin əsas iba dət mər-
kə zi idi.

Tür ki yə də Cüm hu riy yət qu rul-
duq dan (1923) son ra da Aya sof-
ya bir müd dət məs cid ki mi fəaliy-
yət gös tə rib. 1930-cu il də bər pa 
iş lə ri ilə bağ lı mü vəq qə ti ola raq 
bağ la nıb. 1934-cü il də Mus ta fa 
Ka mal Ata tür kün tə şəb bü sü ilə 
Na zir lər Ka bi ne ti Aya sof ya nın 
mu ze yə çev ril mə si ba rə də qə rar 
qə bul edib. 2020-ci il dən isə mə-
bəd ye ni dən məs cid ki mi fəaliy-
yə ti nə da vam edir...

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Gür cüs tan Mil li Mu ze-
yi nin əmək da şı, ta rix 
elm lə ri dok to ru, pro-

fes sor El dar Na di rad ze nin 
rəh bər li yi ilə gür cü alim lə ri 
tə rə fin dən “Qa ra bağ xan lı ğı. 
Ta ri xi və mə də ni kim lik” ad lı 
ki tab-al bom ha zır la nıb.  Qa-
ra bağ xan lı ğı nın ta ri xi ir si ni 
Gür cüs tan Mil li Mu ze yin də 
sax la nı lan ar te fakt la ra əsa-
sən təq dim edən nəşr bu 
ya xın lar da (9 iyul) Şu şa da 
dip lo ma tik xid mət or qan la rı 
rəh bər lə ri nin mü şa vi rə sin də 
təq dim olun muş du.

İyu lun 22-də Tbi li si də Gür cüs-
tan Təs vi ri İn cə sə nət Mu ze yin də 
“Qa ra bağ xan lı ğı. Ta ri xi və mə-
də ni kim lik” ki ta bı nın təq di mat 
mə ra si mi ke çi ri lib.

Azər bay ca nın Gür cüs tan da kı 
Sə fir li yi nin dəs tə yi ilə real la şan 
təd bir də iki öl kə nin elm xa dim-
lə ri, ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri 
iş ti rak edib lər.

Təq di mat da çı xış edən Gür-
cüs tan Mil li Mu ze yi nin di rek to-
ru Da vid Lord ki pa nid ze, ki ta bın 
müəl lif ər qru pu nun rəh bə ri, pro-

fes sor El dar Na di rad ze diq qə tə 
çat dı rıb lar ki, nəşr də XIX əsr də 
çar Ru si ya sı nın Qa ra bağ da hə-
ya ta ke çir di yi hər bi və el mi eks-
pe di si ya lar za ma nı top la nan və 
ha zır da Gür cüs tan Mil li Mu ze yi-
nin fond la rın da sax la nı lan Qa ra-
bağ xan lı ğı na aid olan 300-dən 
çox ar te fak tın fo to la rı, on lar haq-
qın da mə lu mat lar yer alıb. Vur-

ğu la nıb ki, el mi araş dır ma nə-
ti cə sin də ka ta loq laş dı rıl mış bu 
kol lek si ya Azər bay can ta ri xi nin 
ay rıl maz his sə si olan Qa ra bağ 
xan lı ğı na, onun zən gin mə də ni 
ir si nə bey nəl xalq ma ra ğın art-
ma sı na töh fə ve rə cək.

Ki tab Azər bay can, rus, in gi lis, 
fran sız və ərəb dil lə rin də nəşr 
olu nub.

Azər bay ca nın ta ri xi ilə bağ lı el-
mi təd qi qat la rı na gö rə gür cü alim-
lə ri nə tə şək kür edən Azər bay ca-
nın Xa ri ci İş lər Na zir li yi nin xü su si 
tap şı rıq lar üz rə sə fi ri El şad İs kən-
də rov bu əsə rin Hey dər Əli yev 
Fon du nun tə şəb bü sü və na zir li yin 
dəs tə yi ilə xa ri ci dil lə rə tər cü mə 
olu na raq nəşr edil di yi ni de yib. O, 
nəş rin Azər bay can Pre zi den ti nin 
sə rən ca mı ilə elan edil miş “Şu şa 
İli”nə töh fə ol du ğu nu vur ğu la yıb, 
ki ta bın dün ya nın di gər el mi və 
mə də ni mər kəz lə rin də də təq dim 
edi lə cə yi ni bil di rib.

Da ha son ra təq di mat da iş ti rak 
edən Gür cüs ta nın el mi və mə də-
niy yət ic ti maiy yə ti nin nü ma yən-
də lə ri ki tab-al bom dan se çil miş 
ar te fakt la rı əks et di rən fo to sər gi 
ilə ta nış olub lar. On la rın ara sın da 
Qa ra bağ xan lı ğı na aid edi lən bay-
raq, Qa ra bağ xan la rı sü la lə sin də 
qo run muş Şah İs ma yı lın qal xa nı, 
həm çi nin XIX əsr Şu şa şə hə ri nin 
gö rün tü lə ri ni əks et di rən fo to lar 
xü su si ma ra ğa sə bəb olub.

Tbilisidə Qarabağın tarixi irsi haqqında 
kitabın təqdimatı keçirilib

İsfar Sarabski Fransada 
caz festivalında

Musiqiçinin “Planet” adlı yeni albomu da 
təqdim olunub

15-21 iyul ta ri xin də Fran sa nın 
Se te şə hə rin də “Jaz za Se te” 
ənə nə vi bey nəl xalq caz fes ti-
va lı ke çi ri lib. 

Fes ti val da öl kə mi zi Əmək dar 
ar tist, piano çu və bəs tə kar, bey-
nəl xalq mü sa bi qə lər laureatı İs-
far Sa rabs ki təm sil edib. Ta nın-
mış caz men fes ti val da “Pla net” 
ad lı ye ni al bo mu nun rəs mi təq-
di ma tı nı ke çi rib. O, ey ni za man-
da rəh bər lik et di yi trio ilə bir lik də 
XX əs rin nü fuz lu caz ifa çı sı, 14 

“Qrem mi” mü ka fa tı sa hi bi, ame-
ri ka lı piano çu və bəs tə kar Her bi 
Han kok la ey ni səh nə ni bö lü şüb. 
Səs lən di ri lən Azər bay ca nın caz 
mu si qi lə ri bö yük al qış lar la qar-
şı la nıb.

Azər bay ca nın ilk ope ra mü-
ğən ni lə rin dən Xalq ar tis ti Hü-
seyn qu lu Sa rabs ki nin nə ti cə si 
olan İs far Sa rabs ki 2009-cu il-
də ke çi ri lən piano çu la rın Mont-
rö Caz Fes ti va lı nın qa li bi olub. 
Mu si qi çi dün ya nın “Ro yal Al bert 
Hall”, “Queen Eli za beth Hall”, 

“Mi les Da vis Hall”, “The Kon zert-
haus” və di gər məş hur kon sert 
sa lon la rın da çı xış edib. İs veç rə, 
Nor veç, Fran sa, Ru si ya, Gür-
cüs tan da ke çi ri lən bey nəl xalq 
fes ti val la rın iş ti rak çı sı olub. 

Əmək dar ar tist 2011-ci il də 
mosk va lı Alek sandr Ma şin (zərb 
alət lə ri) və Ma kar No vi kov la 
(kont ra bas) bə ra bər “İs far Sa-
rabs ki nin triosu”nu ya ra dıb.

Lalə

Ayasofyanı iki ildə 6,5 milyondan çox 
insan ziyarət edib

Heraklın 12 igidliyini əks etdirən 
mozaika tapılıb

Tür ki yə nin Alan ya böl gə sin də qə dim Syed ra şə hə ri 
ye rin də apa rı lan qa zın tı lar za ma nı mi fo lo ji qəh rə man 
He rak lın (Her ku les) 12 mis si ya sı nı əks et di rən təx mi nən 
164 kvad rat metr lik mo zaika sı ta pı lıb.

La zı mi mü ha fi zə təd bir lə ri gö rül dük dən son ra mo zaika nın 
ta pıl dı ğı nı ic ti maiy yət lə bö lüş mə yi məq sə dəuy ğun say dıq la-
rı nı de yən Syed ra Qə dim Şə hər qa zın tı qru pu nun rəh bə ri 
Er tuğ Er gü rer əra zi də ki iş lə rin da vam et di yi ni qeyd edib.

“Bu mi fo lo ji sa hə nin çə kil di yi be lə bir mo zaika nı da ha 
əv vəl gör mə miş dik. Fraq ment lər ha lın da mi fo lo ji səh nə-
lə rin yer al dı ğı mo zaik lər var, la kin bu ra da kı mo zaika da 
He rak lın bü tün igid lik lə ri nin təs vi ri ni gö rü rük. Fi qur la rın in-
san öl çü lə rin də ha zır lan ma sı bu na ye ga nə nü mu nə dir. Bu 
mə na da bən zər siz bir mo zaika ilə qar şı-qar şı ya yıq. Mi fo lo-
ji səh nə lə rin yax şı qo ru nub sax la nıl ma sı isə əsə rə xü su si 
əhə miy yət ve rir”, – de yə E.Er gü rer bil di rib.
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