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MƏDƏNİYYƏT

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

530 il əv vəl...
12 okt yabr 1492-ci il də Xris to for Ko lum bun gə mi lə ri Ame ri ka sa

hil lə ri nə çı xıb. Eks pe di si ya nın çıx dı ğı ilk əra zi in di ki Ba ham ada la rı 
olub. Bu gün ta ri xə Ame ri ka nın “kəşf” edil mə si gü nü ki mi dü şüb. 
Hər çənd Ko lum bun dün ya eks pe di si ya sı Hin dis ta na sə fər et mə
yi plan laş dı rır dı və gə lib çıx dıq la rı tor paq la rın Hin dis tan ol du ğu nu 
zənn edir di lər. Bu nun la be lə, Ame ri ka nın kəş fi Ko lum bun adı ilə 
bağ lan dı. 12 okt yabr ABŞda “Ko lumb gü nü”, onun və tə ni İs pa ni ya
da isə “İs pan mil lə ti gü nü” ki mi qeyd edi lir.

209 il əv vəl...
12 okt yabr 1813-

cü il də Ru si ya ilə İran 
ara sın da mü ha ri bə
nin (18041813) ba şa 
çat ma sı ilə bağ lı Gü
lüs tan sülh mü qa vi lə si 
im za la nıb. Qa ra ba ğın 
şi ma lın da (in di ki Go
ran boy ra yo nu) yer lə
şən Gü lüs tan kən din də 
bağ la nan mü qa vi lə yə 
əsa sən, Azər bay can 
tor paq la rı iki yə bö lü nüb. Azər bay ca nın Araz ça yın dan şi mal da kı tor
paq la rı – Gən cə, Qa ra bağ, Şə ki, Şa ma xı, Qu ba, Ba kı və Ta lış xan lıq
la rı nın əra zi si Ru si ya im pe ri ya sı nın tər ki bi nə da xil edi lib. Nax çı van və 
İrə van xan lıq la rı İra nın nə za rə tin də qa lıb. Sülh sə nə di ni Ru si ya tə rəf
dən çar I Alek sand rın xü su si nü ma yən də si ge ne ral Ni ko lay Rtiş şev, 
İran tə rəf dən Fə tə li şa hın təm sil çi si Mir zə Əbül hə sən im za la mış dı. 
Mü qa vi lə yə əsa sən, İran Xə zər də ni zin də hər bi do nan ma sax la maq 
hü qu qu nu iti rib.

195 il əv vəl...
13 okt  yabr 1827-ci il  də II Ru si yaİran mü ha ri bə si (18261828) 

ge di şin də Cə nu bi Azər bay can tor paq la rı na da xil olan rus qo şun la rı 
Təb ri zi ələ ke çi rib. Ar dın ca ge ne ral İvan Pas ke vi çin qo şun la rı Ər də
bil və Ur mi ya nı da iş ğal edib. Rus lar iş ğa lı ge niş lən dir mək lə gə lə cək 
sülh mü qa vi lə sin də mak si mum üs tün lük əl də et mək niy yə ti gü dür
dü lər. 1828ci ilin fev ra lın da bağ la nan Türk mən çay mü qa vi lə si bu nu 
təs diq lə di.

142 il əv vəl...
13 okt yabr 1880-ci il də Ba kıSa bun çuSu ra xa nı xət ti nin is ti fa

də yə ve ril mə si ilə Azər bay can da də mir yo lu nəq liy ya tı nın əsa sı qo
yu lub. Pre zi dent İl ham Əli ye vin 2005ci il də (7 okt yabr) im za la dı ğı 
sə rən cam la 13 okt yabr Azər bay can da “Də mir yo lu iş çi lə ri nin pe şə 
bay ra mı gü nü” elan olu nub.

101 il əv vəl...
13 okt yabr 1921-ci il də Tür ki yə, Ru si ya və Cə nu bi Qaf qa zın üç 

so vet res pub li ka sı – Azər bay can, Er mə nis tan və Gür cüs tan ara
sın da Qars mü qa vi lə si im za la nıb. Sə nəd də 1921ci ilin mar tın da 
Ru si ya ilə Tür ki yə ara sın da bağ lan mış Mosk va mü qa vi lə si nin Cə
nu bi Qaf qaz la bağ lı müd dəala rı də qiq ləş di ril di, Tür ki yə nin Azər
bay can, Er mə nis tan və Gür cüs tan la sər həd lə ri müəy yən ləş di. Mü
qa vi lə nin mü hüm bənd lə rin dən bi ri Nax çı van la bağ lı idi. Sə nəd də 
Nax çı va nın Azər bay can əra zi si ol du ğu və Tür ki yə nin ra zı lı ğı ol ma
dan Nax çı va nın yu ris dik si ya sı nın də yiş di ril mə si nin yol ve ril məz li yi 
təs bit edil miş di.

99 il əv vəl...
13 okt yabr 1923-cü 

il də An ka ra Tür ki yə nin 
ye ni pay tax tı elan edi
lib. Pay tax tın İs tan bul
dan An ka ra ya kö çü rül
mə si Mus ta fa Ka mal 
Ata tür kün tə şəb bü sü 
idi. 1920ci il də Tür ki yə 
Bö yük Mil lət Məc li si nin 
top lan dı ğı və xal qın 
qur tu luş mü ca di lə si nin 
ida rə olun du ğu şə hər 
ye ni Tür ki yə nin mər kə zi ha lı na gəl miş di. 29 okt yabr da ye ni pay taxt
da Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin qu rul du ğu elan edil di.

98 il əv vəl...
12 okt yabr 1924-cü il də Uk ray na SSR tər ki bin də Mol da vi ya 

Mux tar So vet So sialist Res pub li ka sı təş kil olu nub. Mux tar res pub li
ka in di ki Mol do va nın təx mi nən üç dəbi ri ni əha tə edir di. 1940cı il də 
So vet İt ti fa qı tə rə fin dən Bes sa ra bi ya Ru mı ni ya dan qo pa rıl dı və bu 
böl gə nin Mol da vi ya MSSRlə bir ləş di ril mə si nə ti cə sin də Mol da vi ya 
SSR (2 av qust 1940) ya ra dıl dı.

24 il əv vəl...
11 okt yabr 1998-ci il də Azər bay can da növ bə ti pre zi dent seç ki lə ri 

ke çi ri lib. MSKnın rəs mi mə lu ma tı na əsa sən, döv lət baş çı sı Hey dər 
Əli yev 76,11 faiz səs qa za na raq ikin ci də fə pre zi dent se çi lib.

17 il əv vəl...
12 okt yabr 2005-ci il də Ba kıTbi li siCey han neft kə mə ri nin Gür

cüs tan his sə si nin açı lış mə ra si mi ke çi ri lib. Bun dan ön cə, 2005ci il 
ma yın 25də kə mə rin Azər bay can his sə si nin açı lı şı ol muş du. 1768 
kmlik bo ru xət ti ilə neft Tür ki yə nin Cey han li ma nı na 2006cı il ma
yın 28də çat dı.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Azərbaycanlı pianoçu Parisdə 
“Yeni ulduzlar” konsertində çıxış edib 

Parisdəki“SainteMariedes
Batignolles”kilsəsində“Ye
niulduzlar”gəncistedadlar
beynəlxalqmüsabiqəsi
laureatlarınınkonsertiolub.
Qalakonsertdə15yaşlı
azərbaycanlıpianoçuSə
mədƏlizadədəçıxışedib.

Sə məd Əli za də piano üz rə 
mu si qi təh si li nə 2013cü il də 
Əf ra si yab Bə dəl bəy li adı na 
11 il lik Mu si qi mək tə bin də baş la yıb. Ha zır da Ba kı Av ro pa Li se yi nin 10
cu sin fin də oxu yan gənc is te dad 2020ci il də Dün ya İn cə sə nət Oyun la rı 
Fes ti va lın da bi rin ci ye ri, 2020 və 2021ci il lər də Fran sa da Adi lə Əli ye va 
adı na bey nəl xalq mu si qi mü sa bi qə lə rin də üçün cü ye ri tu tub. 2020ci il 
“Sop ra vis ta” Bey nəl xalq Fes ti va lı nın 1ci də rə cə li, 2021ci il də “Le Ciel 
de Pa ris” III Bey nəl xalq Mu si qi və İn cə sə nət Mü sa bi qə si nin II də rə cə li 
laureatı olub. 2022ci ilin iyu lun 10da Pa ris də “Saint Ger main des Prés” 
kil sə sin də AR Tİ MA As so siasi ya sı tə rə fin dən təş kil edil miş 6cı “Ye ni ul
duz lar” mü sa bi qə sin də uğur la iş ti rak edə rək bi rin ci ye ri tu tub.

“Ye ni ul duz lar” gənc is te dad lar bey nəl xalq mü sa bi qə si nin təş ki lat
çı sı AR Tİ MA As so siasi ya sı 2010cu il də ya ra dı lıb. As so siasi ya gənc 
fran sız və əc nə bi mu si qi çi lə ri dəs tək lə mək və təb liğ et mək üçün mü
sa bi qə lər, kon sert lər və maarif ən di ri ci ak si ya lar təş kil edir.

VIIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisiçərçivə
sindəBeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsi
Fondutərəfindənnəşredilmiş“Uşaqların
NizamiGəncəvidünyası”adlıkitabıntəq
dimatmərasimikeçirilib.KitabdaNizami
Gəncəvininəsərləriəsasındamüxtəlif
illərdəuşaqlarüçünişlənmişhekayərə
vayətlərtoplanıb.

Ba kı Eks po Mər kə zi nin “Xu şid ba nu Na tə
van” təq di mat zo na sın da ke çi ri lən təd bi ri Bey
nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun 
pre zi den ti Gü nay Əfən di ye va aça raq pay tax
tı mı zın növ bə ti də fə ev sa hib li yi et di yi bey
nəl xalq sər gi nin əsl ki tab bay ra mı ol du ğu nu 
bil di rib. Qeyd edib ki, Bey nəl xalq Türk Mə də
niy yə ti və İr si Fon du nun sər gi də nü ma yiş et
dir di yi nəşr lər Türk dün ya sı nın zən gin ir si nin 
təb li ği və ta nı dıl ma sı məq sə di da şı yır. Təş ki lat 
tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lə rin bir is ti
qa mə ti də ye ni nə sil lə rə Türk dün ya sı nın ço
xəsr lik mə də niy yə ti nin, də yər lə ri nin aşı lan ma
sı dır. Fond tə rə fin dən ha zır la nan “Uşaq la rın 
Ni za mi Gən cə vi dün ya sı” ki ta bın da ötən əs rin 
40cı il lə rin dən baş la ya raq Azər bay ca nın gör
kəm li ədib lə ri nin, o cüm lə dən Ab dul la Şaiq, 
Mir Cə lal, Mir meh di Se yid za də, Mi ka yıl Rza
qu lu za də nin da hi Ni za mi Gən cə vi nin əsər lə ri 
əsa sın da uşaq lar üçün yaz dıq la rı na ğıl lar top
la nıb. Vax ti lə ki çik ki tab ça lar da çap olu na raq, 
nə sil lər dən – nə sil lə rə ötü rü lən bu əsər lər oxu
cu la rı öz uşaq lı ğı na qay ta ra caq.

Ta nın mış uşaq şairi, ədə biy yat şü nas Za hid 
Xə lil nəş rin əhə miy yə ti nə to xu na raq, ki tab da 

bö yük mü tə fək kir Ni za mi nin əsər lə ri nin, ey
ni za man da Azər bay can uşaq ədə biy ya tı nın 
gör kəm li nü ma yən də lə ri nin, klas sik lə ri nin ir
si nin cəm ləş di yi ni vur ğu la yıb.

Ab dul la Şaiqin Mən zilMu ze yi nin di rek to ru 
Ül kər Ta lıb za də Ni za mi nin əsər lə ri nin mo tiv
lə ri əsa sın da ya ra dı lan na ğıl lar dan və rəng
li il lüst ra si ya lar dan iba rət ki ta bı Azər bay can 
ədə biy ya tı nın maarif çi klas sik lə rin ənə nə lə ri
nin da va mı ki mi qiy mət lən di rib. 

Mə də niy yət Na zir li yi Ki tab sə na ye si şö bə si
nin mü di ri Akif Ma rif i Ni za mi dü ha sı nın araş
dı rıl ma sı nın bü tün dövr lər də ak tual lı ğın dan 
söz açıb, Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si 
Fon du tə rə fin dən nəşr edi lən ki ta bın ye ni nə sil 
üçün önəm li töh fə ol du ğu nu bil di rib.

Təq di ma tın bə dii his sə sin də Elm və Təh sil 
Na zir li yi 3 nöm rə li Uşaq Gənc lər İn ki şaf Mər
kə zi nin “Çi çə yim” uşaq teat rı və “Azə ri in ci lə
ri” rəqs kol lek ti vi nin təq di ma tın da Ni za mi nin 
əsər lə rin dən par ça lar səs lən di ri lib, mil li rəqs
lər nü ma yiş olu nub.

Qeyd edək ki, nəşr la yi hə si nin rəh bə ri və 
ön sö zün müəl li fi Bey nəl xalq Türk Mə də niy
yə ti və İr si Fon du nun pre zi den ti Gü nay Əfən
di ye va, ki ta bın tər tib çi si Fə rid Hü seyn dir.

Top lu da Ni za mi nin “Xəm sə”sin də ki poema lar
dan  “Sehr li üzük”, “İki rəs sam”, “İlin fə sil lə ri”, “İs
gən dər və ço ban”, “Sü ley man və əkin çi”, “Za lım 
pad şah və qo ca”, “Kər pic kə sən qo ca”, “Bül bül 
və qı zıl quş”, “Xe yir və Şər”, “Nu şi rə van və bay
quş la rın söh bə ti” və di gər he ka yət lər yer alıb.

“Avroviziya-2023” “Bitlz”in 
vətənində keçiriləcək

BöyükBritaniyanın“Avroviziya2023”mahnımüsabiqəsinəev
sahibliyiedəcəkşəhəriməlumolub.Sayca67cimüsabiqəgələn
ilinmayındaəfsanəvi“Bitlz”(“TheBeatles”)musiqiqrupunun(“Li
verpuldördlüyü”)vətəniolanLiverpulşəhərindətəşkilediləcək.

Xa tır la daq ki, bu il İta li ya nın Tu rin şə hə rin də ke çi ri lən mü sa bi qə nin 
qa lib (“Ka lush Orc hest ra” qru pu) öl kə si ki mi növ bə ti ya rış ma ya Uk
ray na ev sa hib li yi et mə li idi. La kin hə lə iyul ayın da Av ro pa Ya yım Bir
li yi (EBU) təh lü kə siz lik nöq te yinə zə rin dən ya rış ma nın bu öl kə də ke
çi ril mə si nin müm kün süz ol du ğu nu bə yan et miş di. “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 EBUnun bə ya nat da bil di ri lir di.

Be lə lik lə, ev sa hi bi hü qu qu nu Tu rin də təm sil çi si (Sem Ray der) 
ikin ci olan Bri ta ni ya qa zan mış dı.

Bir ləş miş Kral lıq in di yə dək “Av ro vi zi ya”nı sək kiz də fə qə bul 
edib. La kin mü sa bi qə heç vaxt Li ver pul da ke çi ril mə yib. “Av ro vi
zi ya2023” 11 min ta ma şa çı tu tan M&S Bank Are na da təş kil edi
lə cək.

Onu da qeyd edək ki, EBUnun qə ra rı na əsa sən, Uk ray na mü
sa bi qə ni təş kil edə bil mə sə də, 2022ci il də “Av ro vi zi ya”nın qa li bi 
ki mi gə lən il 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.

V.Kamal

57oktyabrtarixindəYu
nanıstanınKritadasında
yerləşənXaniyaşəhərində
AvropaŞurası(AŞ)Mədə
niMarşrutlarının11ciillik
MəşvərətForumukeçirilib.
30danartıqmədənimarşru
tuntəmsilolunduğuforumda
Azərbaycannümayəndələri
dəiştirakediblər.

Fo rum da Mə də ni Marş rut la rın 
İda rə He yə ti üzv lə ri nin ic la sın
da çı xış edən Mə də niy yət Na
zir li yi Bey nəl xalq əmək daş lıq 
şö bə si nin Bey nəl xalq təş ki lat lar
la əmək daş lıq sek to ru nun mü
di ri Araz Ba ğır lı Azər bay ca nın 
2011ci il də proq ra ma qo şu lan 
ilk öl kə lər dən bi ri ol du ğu nu diq
qə tə çat dı rıb. O, ötən müd dət də 
proq ra mın əha tə et di yi mə də ni 
marş rut la rın sa yı nın art ma sı nın 
müs bət gös tə ri ci ol du ğu nu vur
ğu la ya raq, mə də niy yət lə ra ra sı 
dialo qun təş vi qi nə yö nəl miş la
yi hə lə rin öl kə miz tə rə fin dən dəs
tək lən di yi ni bil di rib.

İc las dan son ra Mə də ni Marş
rut lar üz rə Ge niş lən di ril miş His
sə vi Sa zi şin İda rə He yə ti nin 
səd ri, İs veç rə təm sil çi si Jul yen 
Vül le mier, AŞ Mə də ni Marş rut lar 
üz rə Uni ver si tet lər Şə bə kə si nin 
rəh bə ri, Not tin qem Trent Uni ver
si te ti nin (Bri ta ni ya) pro fes so ru 
Mayk Ro bin son ilə  fi kir mü ba di
lə si apa rı lıb.

Fo ru mun “Mə də niy yət lə ra ra
sı dialo qun təş vi qi” ad lı pa ne li ni 
gi riş sö zü ilə Azər bay ca nın AŞ 
ya nın da daimi nü ma yən də si, AŞ 
Na zir lər Ko mi tə si nin Təh sil, mə
də niy yət, id man, gənc lər və ət raf 
mü hit üz rə mə ru zə çi lər qru pu nun 
rəh bə ri sə fir Fəx rəd din İs ma yı lov 
açıb. O, çı xı şın da Av ro pa Şu ra
sın da mə də ni proq ram la rın önə
mi ni, mə də niy yət lə ra ra sı dialoq la 
bağ lı öl kə mi zin tə şəb bü sü olan 
“Ba kı Pro se si”nin əhə miy yə ti ni 
vur ğu la yıb. 

Fo rum da öl kə mi zi təm sil edən 
nü ma yən də he yə ti ilə AŞ Mə də ni 

Marş rut lar üz rə Ge niş lən di ril miş 
His sə vi Sa zi şin ic ra çı ka ti bi, Mə
də ni Marş rut lar Proq ra mı nın di
rek to ru Ste fa no Do mi nioni ara sın
da gö rüş ke çi ri lib. Gö rüş də Araz 
Ba ğır lı öl kə mi zin mə də niy yət lə ra
ra sı dialo qa ver di yi töh fə lər, “Ba kı 
Pro se si” və bu tə şəb büs çər çi və
sin də nə zər də tu tu lan qlo bal təd
bir lər haq qın da  mə lu mat ve rib. 
Azər bay ca nın əra zi sin dən ke çən 
mə də ni marş rut la rın pers pek tiv lə
ri, öl kə miz lə iki tə rəf i əmək daş lıq 
və öl kə mi zin qo şu la bi lə cə yi ye ni 
marş rut lar ət ra fın da fi kir mü ba di
lə si apa rı lıb.

Fo rum çər çi və sin də Qa ra Də
niz İq ti sa di Əmək daş lıq Təş ki la tı, 
Av ro pa Şu ra sı nın Mə də niy yət, İrs 
və Land şaft üz rə Rəh bər Ko mi tə si 
(CDCPP), 48 öl kə də möv cud olan 
“İn dust rial irs” mə də ni marş ru tu
nun rəh bər li yi və müx tə lif öl kə lə rin 
mə də niy yət na zir lik lə ri nin təm sil
çi lə ri ilə də gö rüş lər ke çi ri lib.

Fo ru mun son gü nü təş kil edi
lən B2B ses si ya lar da öl kə mi zin 
qo şul du ğu “Qa yaüs tü rəsm lər” 
marş ru tu nun rəh bə ri Ra mon Mon
tes, “Iter vi tis – şə rab marş ru tu”nun 
rəh bə ri Ema nuela Pan ke, “Zey tun 
yol la rı” mə də ni marş ru tun rəh bə ri 
Ma ri nel la Kat si lieri ilə Mə də niy yət 
Na zir li yi nin təm sil çi si Araz Ba ğır
lı, Döv lət Tu rizm Agent li yi nin nü
ma yən də lə ri El şən Mus ta fa yev 
və Sə da qət Da vu do va ara sın da 
əmək daş lıq pers pek tiv lə ri ət ra fın
da mü za ki rə lər apa rı lıb.

Qeyd edək ki, 2011ci il də AŞ 
Mə də ni Marş rut lar üz rə Ge niş lən
di ril miş His sə vi Sa zi şi nə qo şu lan 
Azər bay can 2014cü il də 4cü il lik 
Məş və rət Fo ru mu na ev sa hib li yi 
edib. 2017ci il də Ba kı da ke çi ri lən 
4cü Dün ya Mə də niy yət lər ara sı 
Dialoq Fo ru mu çər çi və sin də mə
də ni marş rut la ra həsr edil miş xü
su si pa nel ses si ya sı təş kil olu nub.

“Uşaqların Nizami Gəncəvi dünyası”
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu yeni nəşrini təqdim edib

Yunanıstanda Avropa Şurası Mədəni 
Marşrutlarının Məşvərət Forumu

Türk dünyası Ərzincanda görüşür 
912oktyabrtarixindəTürkiyəninƏrzincan
şəhərində“TürkdünyasıƏrzincandagö
rüşür”adlıbeynəlxalqsimpoziumkeçirilir.

Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı Ağ saq qal lar Şu ra
sı nın səd ri Bi nə li Yıl dı rı mın baş çı lı ğı ilə ke
çi ri lən təd bir də Azər bay can da ge niş he yət lə 
təm sil olu nur.

Ər zin can Bi nə li Yıl dı rım Uni ver si te ti nin ev 
sa hib li yi et di yi təd bir Tür ki yə nin Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi nin hi ma yə si ilə təş kil olu nub.

Sim po ziumun əsas məq sə di Türk dün ya sı
nın dil, ədə biy yat, ta rix, sə nət, ener ji, dias por, 
ti ca rət, bey nəl xalq mü na si bət lər ki mi bir çox 
sa hə lər üz rə el mi araş dır ma la ra or taq plat for

ma ya rat maq dır.
Təd bi rin proq ra mı na müx tə lif öl kə lə ri əha

tə edən bir çox möv zu lar la ya na şı “Qa ra bağ 
Zə fə ri və Azər bay can Or du su nun ta ri xi qə lə
bə si Tür ki yə mət buatın da”, “Qa ra bağ Zə fə ri 
və Qarsİğ dırNax çı van də mir yo lu nun əhə
miy yə ti”, “Zən gə zur dəh li zi və onun st ra te ji 
əhə miy yə ti”, “Xo ca lı soy qı rı mı”, “Azər bay
can bəs tə kar la rı nın ya ra dı cı lı ğın da mu ğa mın 
rəng lə ri”, “Əh məd Ağaoğ lu”, “Üze yir Ha cı
bəy li”, “Hü seyn Ca vid”, “Hə sən bəy Zər da bi” 
möv zu la rın da pa nel ic las la rı da da xil dir.
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