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Dövlət proqramına uyğun 

olaraq, respublikanın 33 şəhər 
və rayonunda yerləşən, Nazirlər 
Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust 
tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
siyahı üzrə 1796 daşınmaz tarix 
və mədəniyyət abidəsinin, eyni za-
manda, regionlarda yerləşən 855 
ədəd yeni aşkar olunmuş abidənin 
monitorinqi aparılmışdır. Bu 
abidələrin texniki vəziyyəti barədə 
müvafiq qeydlər aparılaraq coğrafi 
koordinatları GPS vasitəsilə təyin 
edilib, fotoşəkilləri çəkilib. Ötən 
il iki abidə Nazirlər Kabinetinin mü-
vafiq qərarı ilə dövlət qeydiyyatına 
götürülüb.

Tovuz rayonu Aşıq Hüseyn 
Bozalqanlı adına Azərbaycan Aşıq 
sənəti dövlət muzeyində tikinti və 
tərtibat işləri, Xəzər rayonunun 
Şağan, Sabunçu rayonunun Maş-
tağa qəsəbələrində mədəniyyət 
mərkəzlərinin əsaslı təmiri, 
Qaradağ rayonunun Qızıldaş 
qəsəbəsində yerləşən mədəniyyət 
mərkəzinin inşası başa çatdırılıb.

Qazax rayonunda yerləşən 
“Sınıq körpü”, Şabran rayonunda 
yerləşən “Çıraqqala” abidələrində 
bərpa-konservasiya, Bakı şəhəri, 
Binəqədi rayonunda yerləşən 
İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram 
Teatrının binasında əsaslı təmir 
və yenidənqurma işləri davam 
etdirilir. Həmçinin, Quba rayo-
nunda yerli əhəmiyyətli memarlıq 
abidəsi kimi dövlət qeydiyyatına 
götürülmüş Yerli kənd məscidində 
sahibkarın dəstəyi ilə aparılan 
yenidənqurma və bərpa işləri 
aparılıb.

Quba rayonunun Birinci 
Nügədi kəndində məscidin, 
Qobustan rayonunda Diri Baba 
türbəsinin, Balakən rayonunda 
Qala divarlarının, Hacıqabul rayo-
nunda Pir Hüseyn xanəgahının, 
Qax rayonunda İlisu Dövlət Tarix-
Mədəniyyət Qoruğu ərazisindəki 
qalanın, Gəncə şəhərində Tatlar 

məscidinin, Gədəbəy şəhəri 
yaxınlığındakı kilsənin, Şamaxı 
şəhərində Şahxəndan türbəsinin 
və Lənkəran şəhərində yerləşən 
Dairəvi qalanın müvafiq ola-
raq bərpası, konservasiyası və 
gücləndirilməsi üçün layihə-
smeta sənədlərinin hazırlanma-
sı, həmçinin, Şəki şəhərindəki 
Cümə və Gəncədəki Şahsevənlər 
məscidlərində elmi-tədqiqat 
işlərinin aparılması üzrə işlər 
yekunlaşdırılıb.

Ötən ilin aprel ayında dövlət 
xidməti ilə Türk Əməkdaşlıq və 

Koordinasiya Agentliyi (TİKA) 
arasında Böyük Mərdəkan qəsri 
və Tuba Şah məscidinin bərpası 
haqqında niyyət məktubu im-
zalanıb. Hazırda TİKA və yer-
li mütəxəssislərin iştirakı ilə 
layihələndirmə işləri aparılır. Eləcə 
də Şamaxı rayonunda Pir Ömər 
ziyarətgahında tikinti-abadlaşdır-
ma üzrə layihə işləri yekunlaşıb.

Abidələrin qorunması işinin 
kompleks şəkildə təmin edilməsi 
məqsədilə MİQİBDX-nin sifarişi 

ilə icrasına başlanılmış daşınmaz 
tarix və mədəniyyət abidələri 
üzrə 38 mühafizə zonasının və 
21 pasport layihəsinin hazırlan-
ması işi yekunlaşdırılıb. Bun-
lardan mühafizə zonaları üzrə 
layihələr müvafiq rayon-şəhər 
icra hakimiyyətləri və Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsi ilə, 
abidə pasportları isə Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) 
ilə razılaşdırılaraq təsdiqlənib.

Abidələrin mühafizə zonala-
rının müəyyən edilməsi üçün 72 
layihənin, pasportlaşdırılması 

üçün isə 110 layihənin hazırlan-
ması üzrə müqavilələr bağlanıb. 
Ötən ildə pasportlaşdırılması 
nəzərdə tutulan abidələrdən 15-i 
Azərbaycanın işğal altında qalmış 
tarix-memarlıq abidələri üçün 
nəzərdə tutulub ki, bu da ərazı bü-
tövlüyümüzün bərpasından sonra 
işğal altında qalmış abidələrimizə 
veriləcək ilk pasportlar olacaq.

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Azərbaycan Res-
publikasının Mədəniyyət Nazirliyi 
yanında Mədəni İrsin Qorun-
ması, İnkişafı və Bərpası üzrə 
Dövlət Xidmətinin fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi haqqında”   
22 oktyabr 2019-cu il tarixli 
fərmanı ilə dövlət xidmətinin beş 
regional idarəsi yaradılacaq. Ölkə 
başçısının “Tarix-mədəniyyət 
qoruqlarının yaradılması haqqın-
da” 22 oktyabr 2019-cu il tarixli 
sərəncamı ilə Şəmkir rayonunun 
tarixi ərazisi “Qədim Şəmkir 
şəhəri”, Ağsu rayonunun tarixi 
ərazisi “Orta Əsr Ağsu şəhəri” və 
“Çıraqqala” və “Şabran şəhəri” 
tarixi qoruqlarının ərazisi “Çı-
raqqala–Şabran” Dövlət Tarix-
Mədəniyyət qoruqları elan edilib.

Mədəniyyət Nazirliyindən 
bildiriblər ki, 2019-cu ildə  daşınmaz 
tarix və mədəniyyət abidələrinin 
mühafizəsi ilə əlaqədar müva-
fiq işlər davam etdirilib. Ölkə 
ərazisində yerləşən bir çox abidəyə 
müdaxilə hallarının aradan qal-
dırılması məqsədilə yerli icra 
hakimiyyəti və hüquq-mühafizə 
orqanları ilə birgə iş aparılıb və 
Azərbaycan Respublikasının İnzi-
bati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq 
maddələrinin tələblərinə uyğun 
olaraq tədbirlər görülüb. Abidələrin 
icarədarları, mülkiyyətçiləri olan 
aidiyyəti hüquqi və fiziki şəxslərlə 

görüşlər keçirilib, abidələrin qo-
runması istiqamətində təbliğat və 
təşviqat işləri aparılıb. Abidələrə 
olunmuş müdaxilələrlə bağlı 16 akt 
tərtib edilib. Həmçinin, MİQİBDX 
tərəfindən respublika ərazisində 
yerləşən abidələrin mülkiyyətçisi 
və ya istifadəçiləri olan fiziki və 
hüquqi şəxslərlə abidələrin qorun-
ması və onlardan istifadə qayda-
larına dair 85 mühafizə müqaviləsi 
bağlanıb.

Arxeoloji qazıntı işlərinin 
aparılması üçün AMEA-nın 
Arxeologiya və Etnoqrafiya 

İnstitutu tərəfindən verilmiş 59 
vəkalətnamə dövlət xidmətində 
qeydiyyatdan keçirilib və aparılan 
qazıntı işlərinə aidiyyəti üzrə yerli 
abidə mühafizəçiləri tərəfindən 
mütəmadi olaraq nəzarət təşkil 
edilib.

Qoruq ərazilərinin öyrənilməsi 
məqsədilə daimi olaraq elmi- 
tədqiqat və arxeoloji işlər apa-
rılır. 2016-cı ildən başlayaraq 
Qobustan Milli Tarix-Bədii Qo-
ruğunda “Yeni baxış” adlı layihə 
çərçivəsində aparılan çöl-tədqiqat 
işləri nəticəsində ölkədə ilk dəfə 
3D üsulundan istifadə olunaraq 
yeni qayaüstü rəsmlər aşkar 
olunub, Cingirdağda yerləşən 
petroqliflərin rəqəmsal məlumat 
bazası yaradılıb.

Mədəniyyət Nazirliyi, AMEA-
nın Arxeologiya və Etnoqrafiya 
İnstitutu və Yaponiyanın Tokio 
Universiteti arasında imzalanmış 
üçtərəfli beynəlxalq memorandum 
əsasında Qazax rayonundakı 
“Aveydağ” qoruğunda Azərbaycan-
Yaponiya beynəlxalq arxeoloji 
ekspedisiyası, “Seba” Azərbaycan-
Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi 
Assosiasiyası İctimai Birliyi və 
Qəbələ qoruğunun birgə fəaliyyəti 

nəticəsində Azərbaycan–Koreya 
arxeoloji ekspedisiyası tərəfindən 
qədim Qəbələ şəhərində arxeoloji 
tədqiqat işləri aparılıb.

Mədəni irs obyektlərinin 
qorunması və tədqiqində peyk 
təsvirlərinin imkanlarından istifadə 
olunması istiqamətində işlərin 
aparılması üçün “Azərkosmos” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
nümayəndələri ilə hər iki təşkilatda 
görüşlər və təqdimatlar keçiri-
lib. İlkin olaraq, Gədəbəy rayo-
nu üzrə pilot layihənin həyata 
keçirilməsinə başlanılıb.

İşğal altındakı torpaqlar-
da yerləşən tarix-mədəniyyət 
abidələrinin yeni siyahısının 
hazırlanması, dəymiş ziyanın 
müəyyən olunması, bu istiqamətdə 
təbliğat və tədqiqat işlərinin 
genişləndirilməsi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 
“Azərbaycanın İşğal Olunmuş 
Ərazilərindəki Tarix və Mədəniyyət 
Abidələrini Müdafiə Təşkilatı” İcti-
mai Birliyi ilə birgə “Azərbaycanın 
işğal altındakı mədəni irs 
nümunələrinin beynəlxalq hüququn 
tələblərinə uyğun qorunmasının 
təşkili, Ermənistan tərəfindən 
abidələrin dağıdılmasının və ya 
mənimsənilməsinin qarşısının alın-
ması tədbirlərinin gücləndirilməsinə 
dair 2020–2030-cu illər üzrə Dövlət 
Proqramı”nın layihəsi hazırlanıb.

Şübhəsiz ki, ötən il ölkəmizin 
mədəni həyatında  UNESKO-nun 
Dünya İrs Komitəsinin 43-cü 
sessiyasının Bakıda keçirilməsi 
və Şəki şəhərinin tarixi 
hissəsinin (Xan sarayı ilə birgə) 
 UNESKO-nun Dünya İrs Siyahısı-
na daxil edilməsi böyük uğur kimi 
tarixə düşdü.

Ötən il ərzində mədəni irsimizin 
təbliği məqsədilə silsilə tədbirlər 
keçirilib, tarix və mədəniyyət 
abidələrinə ekskursiyalar təşkil 
olunub, tarix-mədəniyyət qoruq-
larında “açıq qapı” günləri təşkil 
olunub. Azərbaycan mədəni 
irsinin, adət-ənənələrinin, çoxsaylı 
abidələrinin beynəlxalq miqyas-
da təbliği məqsədilə “İrs” silsiləsi 
layihəsi çərçivəsində “Azərbaycan 
inciləri”, “Gəncə - Nizami yurdu” 
və “Qədim və gözəl Qarabağ” 
adlı kitablar işıq üzü görüb və 
təqdimatı keçirilib.

Bu il “Daşınmaz tarix və 
mədəniyyət abidələrinin bərpası, 
qorunması, tarix və mədəniyyət 
qoruqlarının fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi və inkişafına 
dair 2014–2020-ci illər üzrə Dövlət 
Proqramı”nın son ilidir. Söz yox 
ki, 2020-ci ildə proqramın icrası 
uğurla başa çatacaq və bu sahədə 
yeni nailiyyətlər əldə ediləcək. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Hər bir ölkənin mədəni həyatı onun səviyyəsini 
göstərir. Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi yaşaması 
üçün mədəniyyət, incəsənət çox böyük əhəmiyyət 
kəsb edir... İqtisadi cəhətdən nə qədər zəngin olursa-
olsun, əgər mədəniyyət, incəsənət inkişaf etmirsə, ölkə 
uğurla inkişaf edə bilməz. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Ö lkə Prezidentinin böyük qayğısı nəticəsində 
Azərbaycan mədəni inkişafın yeni mərhələsinə qədəm 
qoymuşdur. Son illər mədəniyyətin başqa sferalarında 
olduğu kimi, mədəni irsin qorunması sahəsində də 

əsaslı layihələr reallaşdırılmışdır. Bu istiqamətdə işlər 2019-cu 
ildə də davam etdirilmişdir. İl ərzində Mədəniyyət Nazirliyi ya-
nında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət 
Xidməti (MİQİBDX) tərəfindən Prezident İlham Əliyevin 27 
dekabr 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq etdiyi “Daşınmaz 
tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və 
mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inki-
şafına dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı”nın tədbirlər 
planına əsasən bir sıra layihələr həyata keçirilmişdir.

Mədəni  irsin  qorunması 

diqqət  mərkəzindədir

 � Dünyanın müxtəlif 
ölkələrində öz bilik və 
bacarıqları ilə ad-san qazanmış, 
peşəkarlığı ilə nüfuz sahibi 
olmuş uğurlu soydaşlarımız 
çoxdur. Rusiya Federasiyası 
da bu baxımdan istisna deyil. 
Müsahibimiz Rusiya Dizaynerlər 
İttifaqının üzvü, Parisdəki Rus 
Rəssamlar Assosiasiyasının 
üzvü, geyim üzrə məşhur 
rəssam- modelyer, dekorator 
Orxan Sultandır. 

– Orxan bəy, neçə ildir Rusiyada 
yaşayırsınız ?

–25 ildir. 

– Moskvada yaşayan, çalışan Or-
xan üçün Azərbaycan nə deməkdir ? 

– Mən Vətənə çox bağlı insanam. 
Azərbaycana vaxtaşırı gəlib-gedirəm. 
Bəzi insanlar var ki, kənarda hər 
hansı uğur qazansalar da, Vətəni 
yaddan çıxarırlar. Amma bizdə elə 
deyil, hesab edirəm ki, daim bura 
ilə əlaqədə olmaq, gəlib-getmək 
şərtdir. Bundan əlavə, mən Rusiya 
Azərbaycan Gənclər Təşkilatının 
(AMOR) fəaliyyətində hər zaman 
iştirak etmişəm. Onların Azərbaycanla 
bağlı tədbirlərinə qatılmışam. Bu, 
mənim mənəvi borcumdur. 

– Sizin bu sahəni seçməyinizə 
səbəb nə oldu ?

– Mən 4 yaşımdan başlayaraq, 
şəkillər, eskizlər çəkmişəm. Bir sözlə, 
hər yerdə – divarda, divar kağızlarında, 
vərəqlərdə, həyətdə, məktəbdə və s.   
8 saylı orta məktəbdə oxumuşam. 
Bəzən dərsdən yayınaraq Opera Teat-
rındakı hər hansı tamaşanın məşqlərinə 
baxırdım. Ümumiyyətlə, teatrın nədən 
ibarət olması, quruluşu ilə maraqlanır-
dım. Çünki teatr mədəniyyətin uzun 
illərlə qorunub saxlanmasında böyük rol 
oynayır. Teatr mədəniyyətin özülüdür. 
Orada həm balet, tamaşalar, opera və 
həm də dəb var. 

Teatr bir neçə strukturun, yaradıcı 
komandanın böyük əməyinin vəhdətini 

təşkil edən bir qurumdur. Bu komanda-
ya dramaturqlar, aktyorlar, musiqiçilər, 
mügənnilər, rəssam-dekoratorlar, 
quruluşçu rejissorlar daxildir. Mən 
müəyyən vaxtdan sonra bütün bun-
ların cəmiyyət üçün – istər öz ölkəm, 
istər Rusiya Federasiyası, istərsə də 
dünya miqyasında nə qədər dəyərli 
və maraqlı olduğunu anladığımda hər 
bir yeniyetmənin həyatın bu önəmli 
mərhələsindən keçməli olduğunu 
düşündüm. Gənclər müəyyən yaşda 
teatrın nə olduğunu dərk etməlidirlər. 
Hansısa əsəri oxumadan teatra 
gəlmək olar, amma tamaşadan sonra 
mütləq gedib oxuyursan. Məndə də 
yəqin ki, belə olub. Çünki mən çox 
erkən yaşlarında tamaşalara gedirdim. 
O zaman mən Verdinin, Aidanın kim 
olduğunu bilmirdim. Mən məşqləri 
izləyirdim, orkestri dinləyirdim. Kost-
yumların necə hazırlanmasını, Leyli və 

Məcnun tamaşasında dekorasiyaların 
necə qurulmasını müşahidə edirdim. 
Kulis arxasında baş verənləri beynimə 
həkk edirdim. Bütün bunlar uşaqlıqdan 
yolumu aydınladır, gələcəkdə mənim 
kim olacağımı müəyyənləşdirirdi.

– Uşaqlarda hər hansı bir sahəyə 
maraq olanda bəzən valideynlər 
çalışırlar ki, hər şey onların istəyincə 
olsun. Sizdə necə oldu ? 

– Anam vəkildir, atam isə neft-
çi. Nənəmin gözəl tikiş, xalamın isə 
rəsm çəkmək qabiliyyəti vardı. Çox 
güman ki, bütün bunların məndə öz 
əksini tapmasında genetikanın rolu 
vardır. Ümumiyyətlə, mənim bu sənəti 
seçməyimə heç kimin etirazı olmayıb. 
Çünki ailəm bilirdi ki, məndə başqa 
sahələrə maraq yoxdur. Nə riyaziyyatçı, 
nə vəkil, nə də hüquqşünas olacağım 
ehtimal belə deyildi. Ailədə böyük uşaq 

olduğum üçün atam mənim sərbəst 
seçim etməyimin tərəfdarı idi. Onların 
ən böyük dəstəyi elə mənim seçimimə 
mane olmamaqları idi.

– Bu sahə, bu sənət çox çətin 
və eyni zamanda, diqqət və 
zərgər dəqiqliyi tələb edir. Vacib 
məqamlardan biri də zövqün yüksək 
olmasıdır. Bəs bu sənəti inkişaf 
etdirmək üçün sizdə zövqü formalaş-
dıracaq dünya üzrə məşhur kumiri-
niz varmı? 

– Mən yenə də uşaqlıq illərimə 
qayıdıram. Hesab edirəm ki, mənim 
çox xoşbəxt uşaqlıq illərim olub, 
yanımda hər zaman örnək alacağım 
insanları görmüşəm. Nənəm, babam 
və məni formalaşdıran insanlar... Kumir 
kimi isə, doğrusu, heç kim olmayıb. 
Sadəcə, mən kimlərdən bu sənəti 
daha mükəmməl öyrənəcəyimi bilirdim. 

Əlbəttə ki, bu, İv Sen Loran, Valentino, 
Cristian Dior və o insanlar ki, dünyaya 
qadın geyimi üzrə bir başqa anlayış 
formalaşdırıblar. Onlar kütləni təkrar 
etmirdilər, onlar dünya dəbi, tendensiya 
yaradırdılar, ətir yaradırdılar. Və bu o 
qədər dəyərli idi ki, mən düşünürəm, 
formalaşmağımda bunun çox böyük 
rolu olub.

– Hər bir sənətdə bir istiqamət, 
hədəf var. Modelyerlər təqdim etdiyi 
dəb geyimində bir kriteriyaya üs-
tünlük verirlər. Filosofların belə bir 
yanaşması var: ən gözəl istehsal 
nümunəsi sadəlik üzərində qurul-
malıdır. Bəs siz sənətinizdə hansı 
kriteriyanı əsas götürürsünüz? 

– Bu sahədə həm dizayner, 
həm modelyer, həm də geyim üzrə 
rəssamlar var. Mən geyim üzrə 
rəssamam. Yəqin ki, biz çox deyilik. 
Buna görə də böyük təqdimatlara, 
konsertlərə getmirik, xalq üçün anla-
şılmayan geyimlər geyinmirik. Kifayət 
qədər ciddi və qapalıyıq. Malik oldu-
ğumuz hər şey bizim daxilimizdədir. 
Geyim üzrə rəssamlar hər hansı bir 
mənbə ilə, teatr quruluşu ilə işləyən 
insanlardır. Əvvəllər dizaynerlər, geyim 
üzrə rəssamlar üçün ön planda maddiy-
yat dayanmayıb. Onlar tarixdə qalmaq 
üçün yaradıblar. Bizim kimi insanlar 
azdır. 

– Orxan bəy, heç düşünmüsü-
nüzmü ki, Azərbaycan xanımları və 
ya bəyləri üçün nümunəvi geyim 
hazırlayasınız... 

– Bəli, kişi və qadınlarımız üçün 
müəyyən maraqlı yeniliklər etmək 
istərdim. 

– Sualı bir az da dəqiqləşdirək: 
Mümkündürmü ki, hər hansı ge-
yim hazırlayarkən Azərbaycana aid 
elementlərdən, detallardan istifadə 
etməklə onun xalqımıza məxsus 
olduğu bilinsin.

– Nümunə olaraq deyə bilərəm ki, 
bu sahədə Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla xanım tendensiya 
yarada bilmişdir. Məsələn, təsvirlərində 
nardan istifadə etməklə milli kolorit, 
həm də, öz-özlüyündə Azərbaycanın 

simvolu olaraq enerji, həyat rəmzini 
tətbiq etmişdir. Bu baxımdan, istər xa-
rici ölkələrdə, istərsə də öz ölkəmizdə 
təsvirlərdə və ya hər hansısa geyimdə 
bu nümunələrə rast gəldikdə artıq 
Azərbaycanla əlaqələndiririk. Bu, həm 
də, ilk növbədə, düzgün marketinqdir, 
indi hər şeyi düzgün tətbiq edilmiş 
marketinq idarə edir. Mən də bu barədə 
düşünürəm. 

– Eşitdiyimizə görə, fevral ayın-
da Bakıda performans nümayiş 
etdirmək istəyirsiniz. Bu layihənin 
məzmunu, əhəmiyyəti barədə 
məlumat verməyinizi xahiş edirəm.

– Bu, beynəlxalq əhəmiyyətli 
layihədir. İlk növbədə, yaxın dostum, 
daha sonra peşəkar musiqiçi, dirijor 
Cavad Tağızadə ilə müzakirədən sonra 
bu tədbirin fevral ayında keçirilməsinə 
qərar verdik. Bu, bir səhnədə yed-
di opera divasını birləşdirən unikal 
konsert layihəsidir. Konsert “by Sultan 
Couture” brendinin yaradıcısı ola-
raq, həm də mənim yubileyimə həsr 
ediləcək. Tədbirdə dünyanın müxtəlif 
ölkələrindən tanınmış dekoratorların, 
moda rəssamlarının, musiqiçilərin qatı-
lacağı gözlənilir. 

– Sənətinizin Azərbaycanda 
da həvəskarları çoxdur. Yeni 
qədəm qoyduğumuz 2020-ci ildə 
Vətənimizdə ardıcıllarınızın olması 
baxımından hansı planlarınız var? 

– Doğrusu, Bakıda Sultan Xan Dəb 
Akademiyasını yaratmağı düşünürəm. 
Lakin hələ buna tam hazır deyiləm. 
Çünki mənim də hələ öyrənəcəyim 
nüanslar var. Məktəbi yaratsam, 
bu sahədə biliklərə sahib olmaq 
istəyənlərə yaradıcılıq proseslərini 
öyrədəcəyəm. Arzu edək ki, üzümüzə 
gələn il bu sahədə ölkəmiz üçün nəsə 
edə bilək. İşlərimiz elə rəvan getsin ki, 
istədiklərimizi reallaşdıra bilək. Ümid 
edirəm ki, 2020-ci il hər baxımdan 
ölkəmiz üçün faydalı, yaddaqalan il 
olacaq.

Müsahibəni aldı: 
Anar TURAN, 
“Xalq qəzeti”

“Valideynlərimin seçimimə 
etiraz etməmələri mənə 

böyük dəstək oldu”
Orxan Sultan 1984-cü ildə Bakıda anadan olmuşdur. Sonra 

valideyinlərinin işi ilə əlaqədar Rusiyanın Surqut şəhərinə köçmüşdür. 
Hazırda Moskvada yaşayan Orxan 17 yaşında öz şəxsi moda kolleksi-
yasını yaradıb. 2002-ci ildə “by Sultan Couture” brendinin əsasını qo-
yub və “VOGUE 2010” beynəlxalq jurnalının qalib prizinə layiq görülüb. 
Jurnal toy, mərasim libaslarının kolleksiyası ilə məşğul olan “by Sultan 
Couture” brendini ən yaxşı mərasim paltarı elan etmiş və hazırda bu 
brend Karl Faberjenin qızıl fondunda saxlanılır. Bundan əlavə, dünya 
şöhrətli Aleksandr Vasilevin kolleksiyasına daxil edilib. Rusiyadakı hər 
bir məşhur opera müğənnisi ən azı bir dəfə Orxan Sultanın təqdim etdiyi 
moda geyimləri ilə səhnəyə çıxmışdır. Orxanın təqdim etdiyi brend moda 
geyimləri Fransanın Paris, Baden-Baden, Strasburq şəhərlərində təşkil 
olunan beynəlxalq səhnələrdə nümayiş olunub. O. Sultan Moskva Dövlət 
Pedaqoji Universitetinin dekorativ-tətbiqi incəsənət fakültəsini bitirmişdir. Bununla yanaşı, o, dahi 
Karl Faberjenin nəvəsinin Moskvada açdığı K.Faberje adına dekorativ-tətbiqi sənət kollecini də 
bitirmişdir. O, Bakıda Moda Akademiyası açmağı planlaşdırır. 


