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MƏDƏNİYYƏT
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Bakının daha bir qəsəbəsi tarixi
koloriti ilə yeni növrağına qovuşub

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Azad olunmuş ərazilərdəki tarix-mədəniyyət abidələri
ilə bağlı müfəssəl elektron resurs hazırlanıb

M

ədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən
işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki tarix-mədəniyyət
abidələri ilə bağlı məlumatların yer aldığı heritage.gov.
az saytı hazırlanıb. İyulun 7-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində
saytın təqdimat mərasimi keçirildi.

Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən, 2019-cu ildən
Bakı şəhəri və Abşeron rayonunun qəsəbələrində xüsusi
abadlaşdırma işlərinə başlanılıb. Layihə ilk olaraq Balaxanı
qəsəbəsində həyata keçirilmişdi. Sonra Bibiheybət qəsəbəsi
tarixi koloriti saxlanmaqla yeni növrağına qovuşdu.
2021-ci ildə Pirşağı qəsəbəsində bu layihə üzrə işlərə start verildi. Eyni zamanda Ramana, Novxanı, Əmircan qəsəbələrində
layihənin icrasına başlanıldı. Həyata keçirilən tədbirlərin əsas
məqsədi burada insanlara daha yaxşı yaşayış şəraiti yaratmaq,
həmçinin zəngin tarixi irsi olan qəsəbələrin turistik imkanlarını
təşviq etməkdir.
Artıq Bakının qədim tarixə malik Ramana qəsəbəsi də simasını
yeniləyib. Prezident İlham Əliyev iyulun 6-da Ramana qəsəbəsində görülən abadlıq işləri ilə tanış olub.

Sayt haqqın da məlumat verən Döv lət Xidməti nin əməkdaşı Fariz Hüseynli bil dirdi ki,
məqsəd iş ğal döv ründə mədəni irs nümunələri mi zə qarşı
Ermənis tan tərəfindən həyata
ke çi ri lən vandalizm, mənimsə mə və dağıntı faktlarını internet re surs larında yerləşdirmək lə törədil miş qanun suz
əməl lər barə də daha geniş icti maiy yəti məlumatlandırmaqdan ibarətdir.
Təqdimat mərasimində çıxış
edən mədəniyyət naziri Anar
Kərimov yeni yaradılan portalın işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizdə yerləşən tarixmədəniyyət abidələrinin real

9-10 iyul tarixlərində Azərbaycanda İslam dünyasının ən əziz
bayramlarından biri – Qurban bayramı qeyd olunacaq.
Prezident İlham Əliyev bayram münasibətilə Azərbaycan xalqını, o cümlədən ölkəmizdən kənarda yaşayan soydaşlarımızı
təbrik edib.
Təbrikdə vurğulanır ki, İslam dünyasının birlik, bərabərlik və
qardaşlıq rəmzi olan müqəddəs Qurban bayramı müsəlmanların
Allah sevgisini, haqq-ədalət naminə hər cür fədakarlığa hazır olduqlarını təcəssüm etdirir.
Qeyd olunur ki, Azərbaycan xalqı əsrlər boyu tarixi köklərinə
və adət-ənənələrinə bağlılığı ilə seçilib, ən mürəkkəb dövrlərdə
belə, öz milli-mədəni dəyərlərini qoruyub saxlayıb. Müsəlman
aləmi ilə mənəvi həmrəyliyimizi nümayiş etdirən dini bayramlar,
o cümlədən Qurban mərasimləri hər il ölkəmizdə təntənə və ruh
yüksəkliyi ilə qeyd edilir.
Prezident müraciətində Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda və
əzəli torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında canlarını fəda
edən qəhrəman şəhidlərimizin ölməz xatirəsini bir daha dərin ehtiramla yad edərək onlara Uca Yaradandan rəhmət, yaxınlarına
səbir diləyib.
Dövlət başçısı ümidvar olduğunu bildirib ki, bu mübarək bayram da xalqımıza xas xeyirxahlığın, şəfqət və mərhəmətin təntənəsinə çevrilərək cəmiyyətimizdə milli-mənəvi həmrəylik ovqatını
daha da gücləndirəcək.

Doxsan il əvvəl Şuşada toxunan xalça
yenidən Şuşaya qayıdacaq

X

əbər verildiyi kimi, Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının
sədr müavini, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü, ölkəmizin
ilk ombudsmanı olmuş professor Elmira Süleymanova
“Ləmpə” xalçasını Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialına
hədiyyə edib.

İyulun 6-da Milli Xalça Muzeyində xalçanın təqdimatına həsr
olunan tədbir keçirildi. Mərasimdə dövlət rəsmiləri, mədəniyyət
xadimləri və digər qonaqlar iştirak edirdi.

davamı səh. 3-də

Musiqili
Teatrda
“Məchul
pilləkən”in
premyerası
səh. 3

Dövlət tərəﬁndən mədəni irsin qorunması istiqamətində
görülən işlərin əhəmiyyətini
vurğulayan nazir dedi: “Mədəni irs xalqın yaddaş tarixidir və
dövlətimiz bu mirasın qorunması üçün böyük səylər göstərir.

Ermənistan uzun illər torpaqlarımızı işğal altında saxlasa da,
ölçüyəgəlməz vandalizm aktları
törətsə də, həmin ərazilərdən
mədəni yaddaşımızı silə bilmədi...”.

davamı səh. 2-də

Açıq səma altında multikultural caz dialoqu

davamı səh. 2-də

Prezident Qurban bayramı münasibətilə
Azərbaycan xalqını təbrik edib

mənzərəsinin geniş ictimaiyyətə çatdırılması baxımından
əhəmiyyətini vurğuladı. Bildirdi
ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Mədəniyyət Nazirliyinin
həyata keçirdiyi monitorinqlərdən məlum oldu ki, Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəﬁndən mədəni irsimizin böyük hissəsi dağıdılıb, vandalizmə və özününküləşdirməyə məruz qoyulub.
Dağıdılan daşınmaz mədəni
irs nümunələri içərisində məscidlər, türbələr və digər inanc
yerləri üstünlük təşkil edir. Yeni sayt işğaldan azad olunmuş
ərazilərdəki daşınmaz tarix-mədəniyyət abidələri ilə bağlı portal rolunu oynayacaq.

H

“Bakı Yay Caz Günləri” bu musiqini sevənləri yenidən bir araya gətirdi

eydər Əliyev Mərkəzi,
Mədəniyyət Nazirliyi və
“Premier LTD” şirkətinin təşkilatçılığı, Yunus
Əmrə İnstitutunun (Türkiyə)
dəstəyi ilə 6-7 iyul tarixlərində “Bakı Yay Caz Günləri”
(Baku Summer Jazz Days)
festivalı keçirildi.

Bu yayın multikultural caz
dialoqu Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında təşkil edildi. Pandemiya səbəbindən yaranmış
ikiillik fasilədən sonra fəaliyyətini bərpa edən festivalın açıq
səma altında konsertləri izləyicilərdə böyük təəssürat yaratdı.
İyulun 6-da konsert proqramını amerikalı cazmen və
pianoçu Emmet Koen və onun

rəhbərlik etdiyi “Emmet Kohen
Trio” kollektivi açdı. Onlarla birgə səhnəyə tanınmış saksofon
ifaçısı Patrik Bartli də çıxmışdı.

“Qremmi” mükafatı laureatı olan
Patrik Bartli multiinstrumentalist, bəstəkar və aranjimançıdır.
O, həddən artıq universallığı,

güclü səsi və ruhlandırıcı ifası
ilə tanınır. Cazmenlər müəllif
kompozisiyaları və improvizələrindən ibarət çıxışlarla Bakı
tamaşaçıları və şəhərimizin qonaqlarının rəğbət və məhəbbətini qazandılar.
Festivalın möhtəşəm konserti
daha sonra caz trubaçısı Firudin Həmidovun çıxışı ilə davam
etdi. Hazırda Azərbaycanın ən
məşhur gənclər qruplarından biri – “H3 Collective”in təsisçisi və
rəhbəri olan Firudin Həmidovun
fərqli ifaları Bakının caz ruhuna
sanki sığal çəkdi. Kollektiv eysid-caz, fank-caz və müasir cazın digər janrlarında kompozisiyalarla çıxış etdilər.

davamı səh. 2-də

Şəkidə “İpək Yolu” XI Beynəlxalq Musiqi Festivalı
Qədim sənət və mədəniyyət mərkəzində bayram bayrama qarışıb
2010-cu ildən Şəkidə Mədəniyyət Nazirliyi,
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı
ilə “İpək Yolu” Beynəlxalq Musiqi Festivalı
keçirilir. Pandemiya üzündən iki il ara
verilən festivala bu il 11-ci dəfə qədim Şəki
ev sahibliyi edir.
Üç gün (7-9 iyul) davam edəcək festivalın
zəngin proqramı var. Festival çərçivəsində
Dövlət Sərhəd Xidmətinin Nümunəvi Hərbi Orkestri, Azərbaycan Dövlət Akademik
Opera və Balet Teatrının heyəti, Q.Qarayev
adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri,
F.Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı
və Rəqs Ansamblı, həmçinin “Simurq” muğam ansamblı, “Dərviş” qrupu və Şəkinin
“Zirvə” folklor ansamblının iştirakı ilə rəngarəng konsertlər nəzərdə tutulub.
“Şuşa İli” ilə əlaqədar olaraq konsertlərdə
səslənən əsərlərin əksəriyyəti tarixi Zəfərimizə həsr olunub.
Festivalın bədii rəhbəri Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq artisti,
UNESCO-nun “Sülh artisti”, AMEA-nın müxbir üzvü Firəngiz Əlizadədir.
Budəfəki festivalın 7 iyulda başlanması da
təsadüﬁ deyil. Üç il əvvəl, 2019-cu ilin 7 iyul
tarixində “Şəki Xan sarayı ilə birgə şəhərin
tarixi mərkəzi” UNESCO-nun Dünya İrsi Siyahısına daxil edilib və bu əlamətdar tarix
artıq Şəkidə “Şəhər günü” kimi qeyd olunur.
Bu münasibətlə Azərbaycanın qədim sənət və mədəniyyət mərkəzində təntənəli
tədbirlər təşkil edilib.
Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı, Dövlət Turizm Agentliyi, Mədəniyyət

Nazirliyi və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının dəstəyi ilə reallaşan “Şəhər günü” səhər saatlarında Şəki şəhərindəki Bəxtiyar
Vahabzadə adına parkın qarşısındakı meydanda başlayıb.
Açılış mərasimində Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov çıxış
edərək şəhər sakinlərini əlamətdar bayram
münasibətilə təbrik edib. Bildirilib ki, zəngin tarixə, qədim mədəniyyətə malik Şəkidə
“Şəhər günü” bayramı ikiqat sevinc hissi ilə
qeyd olunur. Vətən müharibəsindəki şanlı
Qələbə nəticəsində torpaqlarımız işğaldan
azad edilib, ərazi bütövlüyümüz təmin olunub.
Qeyd edilib ki, bütün dövrlərdə Şəki Azərbaycan tarixində mühüm yerə malik olub.

“Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması
haqqında Konvensiya”nın iştirakçı dövlətləri
Baş Assambleyasının 9-cu sessiyası

səh. 2

Ona görə də şəhər sakinlərinin bu günü bayram etməyə mənəvi haqqı var. Bu gün Şəki
Azərbaycan tarixini, mədəniyyətini, mədəni
irsini qoruyub saxlayan, milli memarlığın gözəl nümunələrinin olduğu unikal məkandır.
Zəngin tarixi-mədəni irsin qorunub saxlanılması nəticəsində Şəki Azərbaycanın mühüm turizm mərkəzinə çevrilib.
Ölkəmizdə mədəni irsin qorunub saxlanılmasına, xalqımıza xas zəngin mədəniyyətin
təbliğ olunmasına daim yüksək diqqət və
qayğı göstərildiyini bildirən Elxan Usubov
Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın bu istiqamətdə gördüyü işlərin əhəmiyyətini xüsusi
vurğulayıb.

davamı səh. 2-də

Lənkəran
teatrında gənc
aktyorlar
üçün ustad
dərsi
səh. 4
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Bakının daha bir qəsəbəsi tarixi koloriti ilə
yeni növrağına qovuşub
Prezident Ramanada görülən abadlıq işləri ilə tanış olub

əvvəli səh. 1-də
“Bakı Abadlıq Xidməti” MMC-nin baş
direktoru Bünyad Qasımov görülən işlər
barədə Prezident İlham Əliyevə məlu
mat verib.
Bildirilib ki, Ramana qəsəbəsində ye
nidənqurma işləri yekunlaşıb, qəsəbə
daxili yollar asfaltlanıb, divar və dam
örtükləri yenilənib, küçələrin işıqlan
dırılması həyata keçirilib. Qəsəbənin
Həsənbəy Zərdabi, Xanlar, Mirzəağa
Əliyev, Əbdürrəhim bəy Haqverdiy ev
əvvəli səh. 1-də
Nazir vurğuladı ki, ermənilərin
Azərbaycan xalqının tarixi irsinə
qarşı mədəni soyqırımı dalğası
XX əsrin əvvəllərində İrəvan və
Zəngəzurda başlamışdı və son
rakı illərdə məqsədli şəkildə da
vam etdirilib.
44 günlük Vətən müharibə
sindən sonra Prezidentin müva
fiq sərəncamı ilə azad olunmuş
ərazilərimizdə abidələrin moni
torinqinin aparıldığını diqqətə
çatdıran Anar Kərimov bildirdi
ki, monitorinqlər nəticəsində 403
tarixi abidə aşkar edilib və bun
dan əlavə, 162 yeni abidə (döv
lət reyestrinə daxil olmayan) or
taya çıxarılıb. Şuşa abidələrinin
kataloqu nəşr edilərək ictimaiy
yətə təqdim olunub: “İşğaldan
azad olunan digər rayonların
da tarixi-mədəni mirasını əhatə
edəcək kataloqlar hazırlanacaq.
Məqsədimiz bu gün informasiya
müharibəsi şəraitində Azərbay
can həqiqətlərini daha sistemli
şəkildə dünyaya çatdırmaqdır.
Təqdimatı keçirilən sayt da bu
mənada mühüm informasiya re
sursudur”.

və qəbiristanlıq ətrafı küçələri tamamilə
yenilənib. Həmçinin ərazi tullantılardan
təmizlənib.
Diqqətə çatdırılıb ki, Ramana qəsə
bəsi Abşeron ərazisində turizm marşrut
larına daxil edilə biləcək abidələrlə zən
gindir. Onlardan biri qəsəbənin girişində
əzəməti ilə diqqəti cəlb edən, XII-XIV
əsrlərə aid olduğu bildirilən Ramana
qalasıdır. Ehtimal edilir ki, divarlarının
hündürlüyü 15 metr olan qala müdafiə
məqsədilə tikilib və Şirvanşahlar döv

ləti dövründə qəsr kimi istifadə olunub.
Azərbaycan kino tarixində xüsusi ye
ri olan “Koroğlu”, “Nəsimi” və “Babək”
filmlərinin müəyyən səhnələri Ramana
qalasında çəkilib.
Dövlətimizin başçısı qalada aparılan
bərpa işləri ilə tanış olub.
Ramananın qədim tikililərindən biri
də Novruzqulu hamamıdır. Bildirilib ki,
keçmişdə hamamda dörd quyu fəaliy
yət göstərsə də, indi onlardan üçü
mövcuddur. Novruzqulu Babakişi oğ
lunun adını daşıyan hamam Abşeron
yarımadasında yeganə tikilidir ki, onun
sənədləri toplanıb və təsdiqlənib. Ha
mamın binasında keyfiyyətli bərpa iş
ləri görülüb.
Qeyd edilib ki, Ramanada yenidən
qurma işləri zamanı ətraf mühitin qorun
ması, qəsəbənin ekoloji vəziyyəti priori
tet məsələlərdən biri olub.
Prezidentə qəsəbədə əhalinin məş
ğulluğunun artırılması sahəsində gö
rülən işlər barədə də məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, xalçaçılıq müəssisəsi və
satış mağazası açılıb. Yaradılan yeni
iaşə və xidmət obyektlərində məhsulla
rın istehsalı və satışı həyata keçirilir. Bu
obyektlər müştərilərə yüksək səviyyə
də xidmət göstərmək, onların rahatlığı
nı təmin etmək üçün zəruri vasitələr və
avadanlıqlarla təchiz olunub.
Məlumat verilib ki, Pirşağıda hazırla
nan quru meyvələrin satışı da burada
həyata keçiriləcək. Səyyar satış ob
yektləri və köşklərin quraşdırılması ilə
məşğulluğun artırılmasına nail olmaq,
həmçinin yerli əhali və turistlərin ehti
yaclarını qarşılamaq mümkündür.
Ramanada reallaşdırılan layihələr
dən biri də vertikal bağçılıq layihəsidir.
Layihənin məqsədi özünəməşğulluğun
artırılmasına, aztəminatlı ailələrin daha
çox gəlir əldə etməsinə və ailə təsərrü
fatlarının inkişafına dəstək olmaq, həm
çinin yaşıllıqların genişləndirilməsinə,
bitkiçiliyin və kənd təsərrüfatı məhsul
ları emalının inkişafına töhfə verməkdir.

Dövlətimizin başçısı Ramanadakı ev
lərdən birinin həyətində qəsəbə sakini
ilə söhbət edib.
Ramana həm də ovdanları ilə məş
hurdur. Qəsəbədə bərpa olunan tari
xi abidələrdən biri də el arasında “Qırx
pillə” adlanan su ovdanıdır. Azərbaycan
ərazisində, Abşeron yarımadasında və
ona qonşu ərazilərdə ovdanlara daha
çox təsadüf edilir. Bu yerlərdə içməli su
mənbələri çox az olduğundan XVI-XVIII
əsrlərdə içmək üçün yararlı olan lay sula
rından istifadə edilməsi məsələsi aktual
laşıb və ovdanlar yaradılıb. Bu qurğula
rın tikintisi XX əsrə qədər davam edib.
Prezidentə su ovdanında görülən tə
mir-bərpa işləri barədə məlumat verilib.
Ramana sakinlərinin həm sağlam
həyat tərzi, həm də asudə vaxtlarını
səmərəli keçirmələri üçün qəsəbədə
İdman mərkəzi inşa olunub. Mərkəzdə
qapalı idman zalı, minifutbol meydan
çası yaradılıb. Dövlət başçısı mərkəzdə
yaradılan şəraitlə də tanış olub.

Azad olunmuş ərazilərdəki tarix-mədəniyyət abidələri
ilə bağlı müfəssəl elektron resurs hazırlanıb
“Məqsədimiz informasiya savaşı şəraitində həqiqətlərimizi daha sistemli şəkildə dünyaya çatdırmaqdır”

Dövlət Xidmətinin rəisi Azad
Cəfərli çıxışı zamanı diqqə
tə çatdırdı ki, heritage.gov.az
saytı qurumun açıq informa
siya missiyası ilə bağlı priori
tetlərinin əsas hissəsini təşkil
edir. Qeyd olundu ki, saytda

işğaldan azad edilmiş ərazilər
də aparılan tarix-mədəniyyət
abidələrinin monitorinqinin nə
ticələri geniş şəkildə öz əksini
tapıb. İlkin olaraq sayta 240 öl
kə əhəmiyyətli abidə haqqında
məlumat yerləşdirilib.

lar da müvafiq xəritə üzərində
qeyd olunub. İnternet resursu
istifadəçilərin rahatlığını təmin
etmək baxımından müasir tələb
lər səviyyəsində, yeni proqram
təminatları əsasında hazırlanıb.
Sayt “google”un seo (search

L.Azəri

Açıq səma altında multikultural caz dialoqu

UNESCO-da qeyri-maddi mədəni irs üzrə
Baş Assambleyanın 9-cu sessiyası

5-7 iyul tarixində Parisdə, UNESCO-nun mən
zil-qərargahında “Qeyri-maddi mədəni irsin
qorunması haqqında Konvensiya”nın (2003)
iştirakçı dövlətləri Baş Assambleyasının 9-cu
sessiyası keçirilib.

Saytdan
tarix-mədəniyyət
abidlərinin işğaldan əvvəl və
sonrakı vəziyyəti, eləcə də bər
pa görüntüləri, arxiv fotoları və
cizgiləri, abidələr haqqında mü
fəssəl məlumat almaq mümkün
dür. Abidələrin yerləşdiyi məkan

engine optimization – axtarış
motoru optimizasiyası) standart
larına cavab verir. Bu da axtarış
sistemlərində əlaqəli açar sözlər
daxil edilən zaman saytda olan
məlumatların ən ön sırada gös
tərilməsinə imkan yaradır. Məz
mun baxımından daha dəqiq, el
mi, əsaslandırılmış məlumatlarla
zənginləşdirilən internet resursu
işğaldan azad olunmuş ərazi
lərdə yerləşən tarix-mədəniyyət
abidləri haqqında məlumatların
və bu sahədə olan yeniliklərin də
operativ şəkildə ictimaiyyətə çat
dırılmasını təmin edəcək.
Qeyd olundu ki, işğaldan əvvəl
Şuşada, Kəlbəcərdə və Qara
bağın digər bölgələrində yaşa
mış soydaşlarımızın şəxsi arxi
vindəki məlumatlar da toplanılır
və sayta daxil edilir. İctimaiyyəti
sayta daxil olaraq öz təkliflərini
bildirməyi xahiş edən Azad Cə
fərli abidələrin qorunması istiqa
mətində ictimaiyyətin də rolunun
vacibliyini diqqətə çatdırdı.
Sonda mədəniyyət naziri Anar
Kərimov və Dövlət Xidmətinin
rəisi Azad Cəfərli jurnalistlərin
suallarını cavablandırdılar.

əvvəli səh. 1-də

180 iştirakçı dövlətin nümayəndələri sessiyada
dünyada qeyri-maddi mədəni irsin qorunması və
konvensiyanın gələcəyinə dair məsələləri müza
kirə ediblər. Sessiyada ölkəmizi Mədəniyyət Na
zirliyinin, eləcə də Azərbaycanın UNESCO ya
nında Daimi nümayəndəliyinin əməkdaşlarından
ibarət heyət təmsil edib.
Sessiyada UNESCO nəzdində Qeyri-Maddi
Mədəni İrs Fondunun resurslarından istifadə pla
nı və qeyri-hökumət təşkilatlarının akkreditasiya
sı məsələlərinə də baxılıb.
Sessiyanın gündəliyində yer alan məsələlər
dən biri də UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İr
sin Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinə
yeni üzvlərin seçilməsidir. Qeyd edək ki, Höku
mətlərarası Komitə dörd il müddətinə seçilən 24
üzvdən ibarətdir. 2022-ci ildə 12 dövlətin, o cüm
lədən Azərbaycanın üzvlük müddəti başa çatır.

Tələbələrin, caz musiqisi hə
vəskarları və turistlərin heyran
lıqla izlədikləri konsert proqramı
ölkəmizdə musiqiyə və xüsusən
də caza yüksək marağın olduğu
nu bir daha sübut etdi.

***

İyulun 7-də festivalın proqramı
məşhur İsveç-Türkiyə saksofon
çusu, bəstəkar, aktyor, prodüser
İlhan Erşahinin kvartetinin çıxı
şı ilə davam edib. Stokholmda
böyüyən və 1990-cı ildən NyuYorkda yaşayan musiqiçi Wal
lace Rooney, Joe Lovano, Jeff
Williams, Cameron Brown, Vik
tor Lewis kimi ifaçılarla bir səh
nəni bölüşüb.

İ.Erşahin konsert çərçivə
sində Türkiyədən olan caz
menlərin iştirakı ilə “İstanbul
Sessions” layihəsini də təqdim
edib.

“Bakı Yay Caz Günləri” iki gün
ərzində paytaxt cazsevərlərinə
və şəhərimizin qonaqlarına unu
dulmaz təəssürat bəxş etdi.

Lalə

Şəkidə “İpək Yolu” XI Beynəlxalq Musiqi Festivalı
Qədim sənət və mədəniyyət mərkəzində bayram bayrama qarışıb
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Diqqətə çatdırılıb ki, 2019-cu
il iyulun 7-də Bakıda keçirilən
UNESCO-nun Dünya İrs Ko
mitəsinin 43-cü sessiyasında
Birinci vitse-prezident Mehri
ban xanım Əliyevanın təşəbbü
sü və rəhbərliyi ilə “Xan sarayı
ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi”
UNESCO-nun Dünya İrsi Siya
hısına daxil edilib. Bununla bağ
lı təşkilatın baş direktoru tərəfin
dən imzalanan sertifikat 2021-ci
il iyulun 7-də Şəkidə keçirilən
təntənəli mərasimdə şəhər rəh
bərliyinə təqdim olunub. Həmin
tədbirdə hər il iyulun 7-nin Şəki
də “Şəhər günü” kimi qeyd olun
ması qərara alınıb.

Dövlət Turizm Agentliyi sədri
nin müavini Azadə Hüseynova
çıxışında Şəki şəhərini özün
də turizm istiqamətli bir neçə
sahəni birləşdirən mədəni irs
nümunəsi kimi dəyərləndirib.
Qeyd edib ki, UNESCO-nun
Dünya İrsi Siyahısına daxil edi
lən Şəkinin tarixi hissəsində
onlarla abidə var. Ötən il Nazir
lər Kabinetinin qərarı ilə daha
58 abidənin dövlət mühafizəsi
nə götürülməsi Şəkinin mədə
ni-tarixi irsinin daha dayanıqlı
şəkildə qorunması, ümumbə
şəri dəyərlərinin mühafizəsi ba
xımından önəmlidir.
Bildirilib ki,  Şəki şəhərinin ta
rixi hissəsini əhatə edən “Yuxarı

Baş” Dövlət Tarix-Memarlıq Qo
ruğu ərazisində bir neçə tarixi
binada təmir-bərpa işləri həyata
keçirilir, növbəti illərdə bu istiqa
mətdə işlərin mərhələli şəkildə
davam etdirilməsi nəzərdə tutu
lub.
Rəsmi hissədən sonra Dövlət
Sərhəd Xidmətinin hərbi orkestri
konsert proqramı ilə çıxış edib.
Sonra bayram tədbiri “Yuxarı
Baş” Dövlət Tarix-Memarlıq Qo
ruğunun ərazisində, qədim Qala
divarlarının daxilində davam et
dirilib. Burada yerli sahibkarların

hazırladığı məhsulların sərgi-sa
tış yarmarkası keçirilib, şəhərin
tarixi mərkəzində milli tamaşa
lardan səhnəciklər təqdim olu
nub, konsert proqramları təşkil
edilib, yerli sənətkarların, rəs
samların əl işləri nümayiş etdiri
lib. Pəhləvanlar öz məharətlərini
göstəriblər.
“Şəhər günü”nə həsr olunan
silsilə tədbirlər çərçivəsində gü
norta saatlarında “Marxal” komp
leksində Qida festivalı keçirilib.
Festival Avropa İttifaqı tərəfin
dən maliyyələşdirilən, İqtisadi və

Sosial İnkişaf Mərkəzi, “Uluçay”
Sosial-İqtisadi İnnovasiya Mər
kəzi tərəfindən icra olunan layi
hə çərçivəsində təşkil edilib.
Avropa İttifaqının nümayən
dəsi Viktor Ginner çıxışında
Azərbaycanın olduqca zəngin
mədəniyyətə və mətbəx nümu
nələrinə malik olduğunu diqqətə
çatdırıb.
Milli Məclisin deputatları Vüqar
Bayramov və Vüqar İskəndərov
Şəkinin Azərbaycanda festival
lar şəhəri kimi tanındığını, hər il
burada keçirilən “İpək Yolu” Bey

nəlxalq musiqi və digər festival
ların şəhərin turizm potensialının
genişləndirilməsi və beynəlxalq
səviyyədə tanıdılmasında mü
hüm rol oynadığını vurğulayıb
lar.
İyulun 7-də axşam saatlarında
“Yuxarı Karvansara” mehman
xana kompleksinin həyətində
“İpək Yolu” XI Beynəlxalq Musi
qi Festivalı çərçivəsində “Dər
viş” ansamblı çıxış edib. Axşam
“Marxal” kompleksinin Yay teat
rında “İpək Yolu” festivalının tən
tənəli açılış mərasimi olub.
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Giriş sözü ilə çıxış edən Milli Xalça
Muzeyinin direktoru, Əməkdar mədəniy
yət işçisi Şirin Məlikova bildirdi ki, “Azər
baycan Respublikasında xalça sənətinin
qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə
dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proq
ramı” çərçivəsində son illərdə muzeyə
müxtəlif təşkilatlar, o cümlədən Hey
dər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi,
azərbaycanlı və xarici xeyriyyəçilər, kol
leksiyaçılar tərəfindən tarixi və bədii əhə
miyyətli xalçalar hədiyyə edilib. Hazırda
təqdim edilən “Ləmpə” xalçası da dəyərli
hədiyyə kimi Şuşa filialının kolleksiyası
nı zənginləşdirən daha bir sənət əsəridir.
Şirin Məlikova dedi ki, bu sənət nü
munəsi 1930-cu illərdə Şuşada toxu
nub. Belə xalçaların ilk nümunələri XIX
əsrin əvvəllərindən Şuşa şəhərində to
xunmağa başlanılıb. “Şuşa” adı ilə də
tanınan bu cür xalçalar imarət və saray
ların bəzədilməsində istifadə olunurdu.
“Ləmpə” xalçası sonralar Qarabağda
dəst xalı-gəbə kimi geniş yayılıb. Bu
xalça dəstləri iki yan (kənarə) və bir orta
xalıdan ibarətdir. Təqdim olunan xalça
isə dəst xalı-gəbənin kənarəsidir.
Qeyd olundu ki, “Ləmpə” xalçasını
bəzəyən stilizə olunmuş gül-çiçək, xa
rıbülbül, yarpaq naxışları Qarabağın
təbiətinə xas olan ecazkar gözəlliklərlə
yanaşı, burada yaşayan insanların es
tetik zövqünü də ifadə edir. Dünya mu
zeylərində və müxtəlif kolleksiyalarda
qorunan bu cür unikal xalçalar indiyə
dək öz şöhrətini qoruyub saxlayır.
Tədbirdə çıxış edən mədəniyyət na
zirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva
bildirdi ki, Qarabağ, Şuşa xalqımız üçün
müqəddəs və əziz məkandır. Şuşanın
Azərbaycan xalqı üçün tarixi əhəmiyyə

Doxsan il əvvəl Şuşada toxunan xalça
yenidən Şuşaya qayıdacaq
Milli Xalça Muzeyinə hədiyyə olunan “Ləmpə” xalçasının təqdimatı keçirildi

ti, yüksək mədəni-mənəvi dəyəri nəzərə
alınaraq 2022-ci il ölkəmizdə “Şuşa İli”
elan edilib. Bu il 35 illik yubileyini qeyd
edən Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi Şu
şa filialının məhz “Şuşa İli”ndə yenidən
öz doğma şəhərinə qayıtması və onun
üçün ayrılmış gözəl məkanda fəaliyyətə
başlaması tarixi hadisə olacaq. Əlamət
dar haldır ki, yubiley ilində hörmətli El
mira Süleymanova tərəfindən Qarabağ
xalçaçılıq məktəbinin gözəl nümunəsi
olan Şuşanın “Ləmpə” xalçası Milli Xalça
Muzeyinin Şuşa filialına hədiyyə edilir.
Sevda Məmmədəliyeva vurğuladı ki,
Elmira Süleymanova ölkəmizdə və bey
nəlxalq aləmdə tanınmış ictimai-siyasi

xadim, görkəmli alim olmaqla yanaşı,
gözəl qəlbli xanım, təvazökar insan, əsl
vətənpərvər, böyük ziyalıdır: “Elmira xa
nım Azərbaycan Dövlət Universitetinin
Kimya fakültəsində təhsil aldığı illərdə
mənim atam, akademik Yusuf Məmmə
dəliyevin rəhbərliyi altında elmi işlə məş
ğul olmağa başlayıb. Elmira xanım müəl
liminin yolunu həm elmi işçi kimi, həm də
ictimai-siyasi xadim olmaqla davam etdi
rib. Ən başlıcası isə Yusuf Məmmədəli
yevin Vətənə sonsuz məhəbbət, Azər
baycanın tarixinə, mədəniyyətinə, milli
ənənələrinə hörmət, öz xalqına fədakar
lıqla xidmət etmək kimi xüsusiyyətləri də
Elmira xanım tərəfindən davam etdirilir.

Elmira xanımın öz nəslinin ulularından
qalmış, ona əziz olan şəxsi əmlakını mu
zeyə hədiyyə etməsi təqdirəlayiq haldır.
Əminəm ki, onun bu nəcib əməli gözəl
örnək olacaq. Öz şəxsi əşyalarını mu
zeylərimizə, xüsusilə də işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə fəaliyyətini bərpa edə
cək muzeylərə hədiyyə edən həmvətən
lərimizin sayı getdikcə artacaq. Bu, mə
dəni irsimizin qorunub yaşadılması və
gələcək nəsillərə ötürülməsinə, möhtə
şəm Qələbəmizə böyük töhfə olacaq. Bir
daha Elmira xanıma xeyirxah təşəbbüsü
üçün minnətdarlıq edir və milli ənənələri
mizin yaşaması, əldə etdiyimiz şanlı Zə
fərin əbədiləşməsi yolunda atdığı dəyərli
addıma görə təşəkkürümüzü bildiririk”.
Şuşa Rayon İcra Hakimiyyəti başçı
sının müavini Vüsalə Fətəliyeva vurğu
ladı ki, Şuşa ailələrində olan ənənələr
dən biri də o idi ki, başqa bir evə gəlin
köçən qızın cehizində mütləq Şuşanın
xalçaları qoyulurdu. Qarabağ xalçaları
içərisində əvəzsiz olan Şuşa xalçaları
sənətkarlıq baxımından fərqli olub.
Milli Xalça Muzeyinin əməkdaşı,
Əməkdar rəssam, dosent Məmmədhü
seyn Hüseynov çıxışında qeyd etdi ki,
türklərin 4 müqəddəs hədiyyəsi var və
bunlar prinsip etibarilə ta qədimdən bəri
heç vaxt dəyişməyib: qılınc, at, çadır və
xalça: “Xalça bizim varlığımızı, kimliyi
mizi, qədimdən bəri gələn həyat tərzi
mizi və s. ehtiva edən sənət növüdür.

Bu gün Avropanın bir sıra muzeylərində
Azərbaycan xalçaları saxlanılır. Biz özü
müzə aid olan xalçaları öyrənməliyik”.
Azərbaycan Respublikasının insan
hüquqları üzrə müvəkkili (ombuds
man) Səbinə Əliyeva sələfi Elmira
Süleymanovanın fəaliyyəti haqqında
danışdı. Qeyd etdi ki, ölkəmizin 2002ci ildən 2019-cu ilədək ombudsmanı
olan Elmira Süleymanovanın Azər
baycan həqiqətlərinin dünyaya çatdı
rılmasında müstəsna xidmətləri var:
“Mən Elmira xanıma bütün göstərdiyi
xidmətlərə görə öz təşəkkürümü bildi
rirəm. Biz də çalışacağıq ki, gələcək
fəaliyyətimizdə bu məsələləri daim
nəzarətdə saxlayaq. Mən həm Azər
baycanda, həm də xarici ölkələrdə
yaşayan soydaşlarımızı ermənilərin
törətdikləri müharibə cinayətləri haq
qında daha geniş təbliğat aparmağa
dəvət edirəm. Bu, bizim hər birimizin
vətəndaş borcudur”.
AMEA-nın Neft-Kimya Prosesləri İns
titutunun baş direktoru, akademik Vaqif
Abbasov, Aşqarlar Kimyası İnstitutunun
baş direktoru, akademik Vaqif Fərzə
liyev, Ailə, Qadın və Uşaq Problemlə
ri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar
Muradova və “Azərbaycan Sahibkar
Qadınlar” İctimai Birliyinin sədri Zemfira
Ağayeva Elmira Süleymanovanın elmi,
dövlət və ictimai fəaliyyəti haqqında söz
açaraq ona muzeyə bağışladığı xalçaya
görə təşəkkür etdilər.
Daha sonra çıxış edən professor El
mira Süleymanova göstərilən diqqətə
görə tədbir iştirakçılarına minnətdarlığı
nı bildirdi.
Sonda qonaqlar “Ləmpə” xalçası ilə
yaxından tanış oldular.
Nurəddin Məmmədli

Londonda din və etiqad azadlığı üzrə beynəlxalq
konfransda ölkəmiz də təmsil olunub

Akademik Musiqili Teatrda
“Məchul pilləkən”in premyerası

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Azərbaycandakı etnik və dini müxtəliflik haqqında danışıb

İyulun 3-dən 10-dək Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili
Teatrında “Premyeraların paradı” festivalı keçirilir. Festival çər
çivəsində teatrın repertuarına yeni daxil edilən 7 tamaşanın
nümayişi nəzərdə tutulur.

İyulun 6-da Londonda din və etiqad azadlığı üzrə beynəlxalq
konfrans keçirilib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri
şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Böyük Britaniyanın Cənubi və  
Mərkəzi Asiya, Şimali Afrika regionları üzrə dövlət naziri (Xarici
İşlər Nazirliyi sistemində nazir müavini postuna bərabər  vəzifə)
Tariq Əhmədin dəvəti ilə konfransda iştirak edib.
Dünyanın hər yerindən 700dən çox qonağın qatıldığı konf
ransın açılış mərasimində Uels
şahzadəsi Çarlzın və Baş nazir
Boris Consonun videomüraciət
ləri səsləndirilib.
Tədbirdə Britaniyanın xarici işlər
naziri Liz Trass və lord Tariq Əh
məd çıxış edərək din azadlığının
əhəmiyyəti və antisemitizm, isla
mofobiya, induofobiya, xristianofo
biya kimi meyillərin artmağa doğru
getdiyini bildiriblər. Vurğulanıb ki,
nifrətə çağırışlar toqquşmalara və
soyqırımlarına gətirib çıxarır.
Konfransdan sonra şeyxülis
lam Allahşükür Paşazadə Bö
yük Britaniya Baş nazirinin rəsmi
iqamətgahında (Dauninq Strit
10) məhdud sayda qonağın işti
rak etdiyi rəsmi qəbulda olub.
Şeyxülislam Anqlikan kilsəsi
nin rəhbəri arxiyepiskop Castin
Velbi ilə də görüşüb. Castin Vel
bi şeyxülislam Allahşükür Paşa
zadəni gördüyünə şad olduğunu
bildirib. Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsinin sədri onu Azərbayca
na dəvət edib.

Daha sonra şeyxülislam döv
lət naziri, Vimbeldon lordu Tariq
Əhməd ilə görüşüb. Allahşükür
Paşazadə konfransa dəvətə gö
rə Tariq Əhmədə təşəkkür edib,

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin salamlarını ona çatdı
rıb. Dövlət naziri Tariq Əhməd
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin apardığı din-dövlət siya
sətini, Azərbaycanın uğurlarını
yüksək qiymətləndirdiyini qeyd

edib. O, Allahşükür Paşazadə
kimi dünya miqyasında dinləra
rası dialoq sahəsində xidmətləri
olan şəxsin konfransda iştirakı
nın tədbirə dəyər qatdığını qeyd
edib. Qafqaz Müsəlmanları İda
rəsinin sədri lord Tariq Əhmədi
Azərbaycana dəvət edib.
QMİ sədri Britaniya Lordlar
Palatasının üzvü, Koventri ye
piskopu Kristofer Koksvört ilə də
görüşüb.

Görüşdə şeyxülislam Allahşü
kür Paşazadə 44 günlük Vətən
müharibəsi haqqında məlumat
verib, otuz il işğal altında qa
lan Azərbaycan torpaqlarının
Ali Baş Komandan İlham Əliye
vin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azər

Postmünaqişə mərhələsində
Azərbaycanın sülh və quruculuq səyləri
Növbəti “Diplomatiya həftəsi”ndə müzakirə olunur

9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət işçilərinin bayramıdır. Bu
günün tarixi 1919-cu il iyulun 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Xarici İşlər Nazirliyinin diplomatik fəaliyyət haqqında ilk normativ
sənədinin – XİN-in katibliyi haqqında müvəqqəti təlimatı təsdiq
edilməsi ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə (24
avqust 2007-ci il) 9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət əmək
daşlarının peşə bayramı günü elan edilib.
Əlamətdar gün münasibətilə
ölkəmizdə növbəti “Diplomatiya
həftəsi” keçirilir.
İyulun 7-də Xarici İşlər Nazir
liyi (XİN) və ADA Universitetinin

birgə təşkilatçılığı ilə “Postmü
naqişə mərhələsində Azərbay
canın sülh və quruculuq səyləri”
mövzusunda “Diplomatiya həftə
si”nin açılış mər asimi olub.

Mərasimdə ADA Universiteti
nin prorektoru Fariz İsmayılzadə
çıxış edərək iştirakçıları salam
layıb. Könüllü gənclərin iştirakı
ilə keçirilən açılış mərasimində
əsas qonaq qismində xarici işlər
naziri Ceyhun Bayramov çıxış
edib.
Bu tədbirin ənənəvi xarak
ter daşıdığını diqqətə çatdıran
nazir Ceyhun Bayramov qeyd
edib ki, artıq üçüncü dəfədir
“Diplomatiya həftəsi” təşkil edi
lir. Tədbirin əsas məqsədi bu
sah
 əyə mar ağı olan gənclərlə
və könüllülərlə birgə proqram
lar tərtib etmək, ən aktual mə
sələlər ətrafında fikir müb
 adi
ləsi aparmaq, Azərbaycanın
bu və ya digər sahədə dünya
da cərəyan edən məs ələlərdə
mövqeyinin
öyrənilm
 əsindən
ibarətdir.
Qeyd edək ki, həftə çərçivə
sində dövlət rəsmilərinin, dip
lomatların gənc könüllülərlə
görüşləri, müxtəlif tədbirlər nə
zərdə tutulub.
“Diplomatiya həftəsi” çərçi
vəsində iyulun 7-də Türkiyənin
Azərbaycandakı
Səfirliyində  

baycan Ordusu tərəfindən azad
olunduğunu bildirib.
Qeyd edib ki, işğal dövründə
Ermənistan Azərbaycana məx
sus İslam abidələrini ya tamami
lə məhv edib, ya təhqir edib, ya
da mənşəyini saxtalaşdırıb, məs
cidlər, qəbiristanlıqlar vandaliz
mə məruz qalıb. Bunun əksinə
olaraq, Bakının mərkəzində er
məni kilsəsi qorunub saxlanılıb.
İşğaldan azad olunmuş ərazilər
də rus pravoslav və qədim alban
kilsələrinin mənşəyi qəsdən sax
talaşdırılaraq qriqoryanlaşdırılıb.
Vurğulanıb ki, Azərbaycanda
etnik və dini müxtəliflik ölkəmizin
milli sərvəti kimi dəyərləndirilir.
Qarabağ torpaqlarında bütün di
ni məbədlər bərpa edilir, yenidən
qurulur. Bölgəmizin ümumi sa
bitliyi və tərəqqisi üçün Azərbay
can və erməni xalqlarının sülh
içində yanaşı yaşaması zəruri
dir. Bu gün Azərbaycanın sülhə
çağırışlar etdiyi halda, qarşı tərəf
revanşizmə yönəlir.
Şeyxülislam konfransda iştirak
edən Britaniya yəhudi icmasının
baş ravvini Efraim Mirvis, BMT
Baş katibinin müavini, Sivilizasi
yalar Alyansının Ali nümayəndə
si Migel Anhel Moratinos, Simon
Vizental Mərkəzinin rəhbəri Ab
raham Kuper və bir sıra ölkələrin
nazirləri ilə də görüşüb.
“Müharibəd
 ən sonrakı dövrdə
Azərbaycanın sülh və yaradıcı
lıq təşəbbüsləri” mövzusunda
tədbir təşkil olunub.
Tədbirdə çıxış edən XİN-in
Mətbuat xidməti idarəsinin rəh
bəri Leyla Abdullayeva ötənil
ki “Diplomatiya həftəsi”nin 44
günlük Vətən müharibəsindəki
Zəfərimizə həsr olunduğunu xa
tırladıb.
XİN rəsmisi bildirib ki, Azərbay
canla-Türkiyə arasında strateji
müttəfiqlik münasibətləri möv
cuddur. Tarixdə belə sıx münasi
bətləri olan ölkələri tapmaq müm
kün deyil. Ölkələrim
 iz arasında
müttəfiqlik və qardaşlıq münasi
bətlərinin daha da dərinləşdiril
məsi üçün səylərimizi əsirgəmə
yəcəyik. Azərbaycan Türkiyənin
dəstəyini həmişə hiss edib. Mü
nasibətlərimizin sağlam təməllər
üzərində qurulması bütün dövr
lərdə özünü göstərib.
Azərbaycanın 44 günlük Və
tən müharibəsində torpaqlarını
işğaldan azad etməsindən da
nışan Türkiyənin Azərbaycan
dakı səfiri Cahit Bağcı bildirib ki,  
Azərbaycanın bu Zəfəri digər öl
kələrə örnəkdir.
Azərbaycanın türk dövlətləri
arasında lokomotiv rolunu oyna
dığını vurğulayan səfir Türk Döv
lətləri Təşkilatına üzv ölkələrin
bir yerdə fəaliyyət göstərməs inin
hazırkı dönəmdə xüsusi əhəmiy
yət kəsb etdiyini vurğulayıb.

İyulun 5-də isə teatrda “Premyeralar paradı” festivalı çərçivə
sində “Məchul pilləkən” balet-tamaşasının premyerası olub.
Ölkənin tanınmış balet artistləri, teatr xadimləri, incəsənət us
talarının izlədiyi tamaşa anşlaqla keçib. Narkomaniyaya qarşı bir
təbliğat vasitəsi kimi nəzərdə tutulan səhnə əsərinin süjet xətti,
bədii tərtibatı tamaşaçılarda maraq doğurub.
Tamaşanın quruluşçu baletmeysteri, həm də baş rolun ifaçısı
gənc balet artisti Məhəmməd Abdullayev, quruluşçu rejissoru Sa
mir Qulamov, quruluşçu rəssamı Vüsal Rəhimdir.  

Tamaşada əsas qadın rolunu Əməkdar artist Viktoriya Şahmu
radova, solo partiyaları Məhəmməd Abdullayev və Roman Kras
nov ifa ediblər.
Kütləvi səhnələrdə teatrın balet truppasının digər üzvləri Aynu
rə Əsgərova, Rəbiyyə Əliyeva, Röya Mehrəlizadə, Elvira Əzizo
va, Anna Cabbarova, İlona Sementsova, Aygül Həsənova, İranə
Kərimova, Kamran Həsənov və Yaqub Bəhramov oynayıblar.
Musiqi tərtibatında xarici bəstəkarların əsərlərindən, eyni zaman
da Əməkdar artist Sevda Ələkbərzadənin ifasından istifadə edilib.

İsveç səfiri Xalça Muzeyinə kitab hədiyyə edib
İsveç Krallığının ölkəmizdəki səfiri Kristian Kamill Azərbaycan
Milli Xalça Muzeyində olub.
Muzeyin direktoru Şirin Məlikova ilə görüş zamanı səfir İsveç və
Azərbaycan arasında müxtəlif sahələrdə mövcud olan əməkdaş
lığın, o cümlədən mədəni əlaqələrin daha da inkişaf edəcəyinə
inandığını deyib. Bunun üçün birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi
nin vacibliyindən danışılıb.
Diplomat Xalça Muzeyinə tekstil tarixçisi Viveka Hansenin “Tex
tilia Linnaeana: XVIII əsrin qlobal tekstil ənənələri və ticarəti” ki
tabını hədiyyə edib.
Şirin Məlikova səfir Kristian Kamillə Azərbaycan mədəniyyətinə
göstərdiyi marağa, muzeylə daim sıx əlaqədə olduğuna görə tə
şəkkürünü bildirib. Direktor hədiyyə edilən qiymətli kitabın muze
yin kitabxanasında öz layiqli yerini tutacağını deyib.

Yeniyetmə ifaçılar beynəlxalq müsabiqələrdə
uğur qazanıblar
Litvanın Yuodkrante şəhərində “Baltic Voice” adlı gənc vokalçı
ların ənənəvi beynəlxalq müsabiqəsi keçirilib.
Müsabiqədə ölkəmizi Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi
M.Maqomayev adına 26 nömrəli onbirillik Musiqi məktəbin vokal
sinfinin şagirdi Tamilla Həsənova təmsil edib.
20 ölkədən 136 gənc vokalçının qatıldığı müsabiqədə 11 yaşlı
Tamilla Həsənova üçüncü yerə layiq görülüb.

***

Paytaxtın Niyazi adına 22 nömrəli Uşaq musiqi məktəbinin
piano ixtisası üzrə 5-ci sinif şagirdi Zəhra Aslanlı isə Fransanın
paytaxtı Parisdə keçirilən “Nouvelles Etoiles” onlayn müsabiqə
sində uğur qazanıb.
Baş idarədən bildirilib ki, beynəlxalq müsabiqələr laureatı olan
Zəhra 10-12 yaş kateqoriyasında 100 baldan 80 bal toplayaraq II
yerə layiq görülüb və diplomla təltif olunub. Onun müəllimi Gülnar
Mirzəyeva təşəkkürnamə ilə təltif edilib.

Sərgi, viktorina, maarifləndirici tədbirlər..
Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsi (RMİ) Lənkəran şəhər
Mərkəzi Kitabxanasının Sütəmurdov kənd kitabxana filialın
da “Şuşa İli”nə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Şağlaser kənd
kitabxana filialının təşkilatçılığı ilə gerçəkləşən tədbirdə çıxış
edənlər Şuşanın tarixindən, mədəni irsindən, işğal dövründə
məruz qaldığı dağıntılardan danışıblar. Bədii hissədə Şağlaser
kənd tam orta məktəbi şagirdlərinin və mədəniyyət işçiləri
nin ifasında vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər və mahnılar
səsləndirilib.
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Vətən sizə oğul deyir...
Yevlax şəhərlərində təqdimatının
keçirilməsi nəzərdə tutulub. Fil
min ssenari müəllifi Şöhrət Eyva
zov, musiqi bəstəkarı Sevinc To
fiqqızı, quruluşçu operatoru Zahir
Əsədovdur.

***

Biləsuvar RMİ-nin
əhatə etdiyi Neftçala
Rayon Dövlət Rəsm
Qalereyası “Narkotik
vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların
prekursorlarının qa
nunsuz dövriyyəsinə
və narkomanlığa qarşı
mübarizəyə dair 20192024-cü illər üçün
Dövlət Proqramı”nın
icrası ilə əlaqədar rayon Mədəniyyət Mərkəzində sərgi təşkil edib.

***

Ağdaş RMİ Ağdaş rayon MKS-nin 1 saylı Gənclər kitabxana
sı “Yay məktəbi” çərçivəsində asudə vaxtın səmərəli keçirilməsi
üçün sərgi təşkil edib. Sərgidə məktəblilərin yaşına uyğun müxtəlif
mövzularda kitablar nümayiş olunub.

***

Şəki RMİ Zaqatala
rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində “Ulu ön
dər sevgisi” mövzu
sunda viktorina təşkil
edilib. Viktorinada ra
yonun Sumaylı kənd
tam orta məktəbinin
VI və VII sinif şagirdlə
ri iştirak ediblər. Öncə
şagirdlərə mərkəzin
əməkdaşları tərəfin
dən ümummilli lider haqqında ətraflı məlumat verilib. Viktorinanın
qalibinə kitab hədiyyə olunub.
Zaqatala rayon MKS-nin Paşan kənd kitabxana filialı və kənd
orta məktəbinin birgə təşkilatçılığı ilə “Zərərli vərdişlərə yox deyi
rik!” adı altında narkomaniyaya qarşı mübarizəyə həsr olunmuş
tədbir keçirilib. Narkotik maddələrin yeniyetmə gənclər arasında
daha çox yayılma təhlükəsini dilə gətirən kitabxanaçı Naimə Kiç
niyeva narkotik və psixotrop maddələrin bəşəriyyətə böyük zərbə
vurduğunu, insanların həyat və sağlamlıqlarına ciddi təhlükə ya
ratdığını bildirib.

***

Sumqayıt RMİ Sumqayıtın Tarixi Muzeyində Birinci Qarabağ mü
haribəsi şəhidi Elman Abbasovun xatirəsinə həsr olunan “Vətən
mənə oğul dedi...” adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə muzeyin Şəhidlər
qalereyasında Birinci Qarabağ müharibəsinin sumqayıtlı şəhid
və qazilərinin şəxsi əşyalarından ibarət sərgi nümayiş olunub.
RMİ-nin Qubadlı rayon nüma
yəndəliyində I Qarabağ müharibə
si şəhidi Əbülfəz Mehdiyevin anım
günü keçirilib. Tədbirdə V.Əliyev
adına rayon Mədəniyyət evi, Mah
mudlu kənd Mədəniyyət evi, eləcə
də şəhid Ə.Mehdiyevin adını da
şıdığı Qubadlı şəhər Uşaq musiqi
məktəbinin hazırladığı ədəbi-bədii
kompozisiya, şeirlər, muğam par
çaları təqdim edilib.

Lerik rayonunun Amburdərə
kəndində 44 günlük Vətən müha
ribəsi şəhidi Babazeynal Baba
zadənin doğum günündə xatirəsi
anılıb. Tədbirdə Lerik Rayon İcra
Hakimiyyəti başçısının səlahiy
yətlərini icra edən Cəlil Baxşiyev,
Lənkəran RMİ-nin Lerik rayonu
üzrə baş məsləhətçisi Müqəddəs
Dənziyev, Lerik rayon Heydər
Əliyev Mərkəzinin direktoru Hü

***

Ağdaş RMİ Zərdab Rayon
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin
əməkdaşları Vətən müharibəsi
nin şəhid mayoru Rəhim Hüsey
novun doğum günü ilə əlaqədar
ailəsini ziyarət ediblər.

Bərdə RMİ-nin rəisi Vəsilə
Möhsümova “Şəhid ruhunun sə
si” filminin yaradıcı heyəti ilə gö
rüş keçirib. Film Vətən müharibə

saməddin Abbasov, mədəniyyət
işçiləri, ictimaiyyət nümayəndə
ləri, şəhid ailələrinin üzvləri işti
rak ediblər.

Gəncə teatrının direktoru beynəlxalq
festivalın münsiflər heyətində
Gürcüstanın Özurgeti şəhərində Nodar Dumbadze Beynəlxalq
Teatr Festivalı keçirilir. Festivalın beynəlxalq münsiflər heyətin
də Gəncə Dövlət Dram Teatrının direktoru Aqil Bəhramlı da yer
alıb.
Bu barədə məlumat verən
Gəncə Dövlət Dram Teatrının
ədəbi hissə müdiri Anar Burcə
liyev bildirib ki, festivalın açılış
mərasimində Gürcüstanın mə
dəniyyət, idman və gənclər naziri
xanım Tea Sulukiani, ölkə parla
mentinin deputatları, digər rəs
milər iştirak ediblər.
11-15 iyul tarixində Özurgeti
şəhərində Avrasiya Teatrlar Bir
liyinin növbəti toplantısının da
keçirilməsi planlaşdırılır. Birliyin
Azərbaycan təmsilçisi olan Gən
cə Dövlət Dram Teatrının aktyoru
Yusif Cəfərov tədbirə dəvət alıb.

Lənkəran teatrında gənc aktyorlar üçün
ustad dərsi
İyulun 13-dən 15-dək Lənkəran
Dövlət Dram Teatrında gənc
aktyorlar üçün ustad dərsi keçi
riləcək. “Stanislavski sisteminin
psixofizik etapları” mövzusunda
məşğələləri Boris Şukin adına
Moskva Teatr Akademiyasının
məzunu, Azərbaycan Dövlət
Akademik Rus Dram Teatrı
nın aktyoru Abdulla Elşadlı
aparacaq.
Məşğələlər zamanı diqqətin
aktyor texnikasında önəmi, əzələ
sərbəstliyi, fantaziya və təxəyyül,
təklif olunmuş vəziyyət, fiziki əh
val-ruhiyyə, əşyaya, tərəf-müqabilə və məkana münasibətlərin də
yişməsi və s. barədə ətraflı məlumat veriləcək, eləcə də aktyor sə
nəti üçün vacib olan digər məsələlər haqqında söhbət aparılacaq.

Goranboy rayon Mərkəzi Ki
tabxanası Tovuz döyüşlərinin
2-ci ildönümü ilə əlaqədar “Tarix
yazan igidlər” başlıqlı kitab sərgi
si təşkil edib.

***

***

Ağstafa RMİ Ağstafa rayon MKS-nin Mərkəzi Kitabxanası “Kitab
insan üçün mənəvi qidadır” başlıqlı tədbir keçirib. Tədbir gənclərin
asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədilə təşkil edilib.

tabı Redaksiyası tərəfindən nəşr
olunmuş “44 gün – tarixi Zəfər”
adlı üçcildliyin birinci cildinin (“AƏ” hərfləri üzrə) təqdimatı keçi
rilib. Mərasimdə Gəncə RMİ-nin
rəisi Vasif Cənnətov, teatrşünas,
publisist Anar Burcəliyev və Res
publika Xatirə Kitabı Redaksiya
sının rəhbəri, nəşrin baş redak
toru Nəzakət Məmmədli çıxış
ediblər. Bildirilib ki, kitabın birinci
cildində 2020-ci ilin Vətən müha
ribəsində, eləcə də Aprel (2016)
və Tovuz (2020-ci il, iyul) döyüş
lərində həlak olanlar – ümumilik
də min nəfərə yaxın soydaşımız
haqqında ensiklopedik məlumat
yer alıb.

Zərdab rayon Mərkəzi Kitabxa
nasında isə şəhid mayorun do
ğum günü ilə əlaqədar “Vətənin
vüqarlı oğlu” adlı tədbir keçirilib.

***

si şəhidi Samir Ələkbərlinin həyat
və döyüş yolundan bəhs edir. Ek
ran işinin yaxın günlərdə regional
idarənin əhatə etdiyi Bərdə, Tər
tər rayonlarında, Mingəçevir və

***

F.Əmirov adına Gəncə Dövlət
Filarmoniyasında
Mədəniyyət
Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət
göstərən Respublika Xatirə Ki

Bölgələrdən yubiley xəbərləri
Sabirabad RMİ Hacıqabul rayon Hey
dər Əliyev Mərkəzində görkəmli şairə,
xeyriyyəçi Xurşidbanu Natəvanın
(1832-1897) 190 illiyinə həsr olunmuş
sərgi açılıb. Sərgidə Natəvanın kitabları,
ona həsr olunmuş məqalələr, həyat və
fəaliyyəti haqqında materiallar, fotolar
yer alıb.

***

Sabirabad RMİ-nin rəisi Fərid
Qurbanzadə və Mədəniyyət İşçi
ləri Həmkarlar İttifaqı Sabirabad
rayon komitəsinin sədri Telman
Əzimov tərəfindən Vətən müha
ribəsi şəhidləri Süleyman Qara
yev və Fərid Hüseynovun ailələri
ziyarət olunub.
Həmçinin təqaüddə olan mə
dəniyyət işçilərinin ziyarət edil
məsi ənənəsinə uyğun olaraq,
uzun müddət Sabirabad rayon
Mədəniyyət Mərkəzi nəzdində
fəaliyyət göstərən A.İsgəndərov
adına Xalq teatrının üzvü olmuş
Güldərən Azayevaya da baş çə
kilib.

***

Ağstafa RMİ Qazax rayon MKS-nin E.Hü
seynov adına Mərkəzi Kitabxanası Azər
baycan dramaturgiyasının banisi, mütəfək
kir Mirzə Fətəli Axundzadənin (1812-1878)
anadan olmasının 210 illiyi münasibətilə
“Görkəmli mütəfəkkir, dramaturq, realist
sənətkar” adlı tədbir keçirib. Tədbirdə
M.F.Axundzadənin əsərlərindən və onun
haqqında yazılan ədəbiyyatlardan ibarət
sərgi nümayiş etdirilib.

***

Masallı RMİ Cəlilabad rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində tanınmış tarzən Ədalət Məmmə
dovun 65 illiyi münasibətilə tədbir keçirilib.
Mərasimdə çıxış edən Masallı RMİ-nin rəisi
Bəxtiyar Qılıncov yubilyarı təbrik edib, ona ye
ni yaradıcılıq uğurları arzulayıb. Tədbirin so
nunda Ədalət Məmmədov mədəniyyət sahə
sində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə
regional idarənin fəxri fərmanı ilə təltif edilib.
Xaçmaz RMİ Qusar rayon Mərkəzi Kitab
xanasında Azərbaycan ədəbiyyatının gör
kəmli nümayəndəsi, böyük şair, tanınmış
maarifçi və ictimai xadim Əhməd Cavadın
(1892-1937) 130 illiyi ilə əlaqədar “İstiqlal
şairi – Əhməd Cavad” adlı məlumat saatı ke
çirilib və sərgi nümayiş etdirilib.

***

***

Gəncə Dövlət Filarmoniyasında görkəm
li bəstəkar, pedaqoq, SSRİ Xalq artisti Rauf
Hacıyevin (1922-1995) 100 illik yubileyi mü
nasibətilə tədbir keçirilib. Gəncə RMİ-nin rəisi
Vasif Cənnətovun da iştirak etdiyi tədbir bəs
təkarın “Ordan-burdan” operettasından uver
türa ilə başlayıb. Sonra sənətkarın bəstələ
rindən ibarət konsert təqdim olunub.

Şəmkir RMİ Daşkəsən rayon Mərkəzi Ki
tabxanasının Uşaq şöbəsində “Nəsillərdənnəsillərə əmanətdir Əhməd Cavad” adlı təd
bir keçirilib. Tədbirdə Uşaq şöbəsinin müdiri
Pərvanə Məmiyeva şairin həyat və yaradıcı
lığı haqqında söhbət açıb, məktəbliləri şairin
kitabları ilə tanış edib.
Hazırladı: N.Məmmədli

“Cənubda kino günləri” layihəsi Lerikdə davam edəcək

A

zərbaycan Kinematoqrafçılar
İttifaqının “Cənubda kino gün
ləri” layihəsi çərçivəsində iyulun
13-14-də Lerik rayonunda filmlər
nümayiş olunacaq.

mə”, “Dəhlizdə”, Kamal Yaşarın “Dan ye
li”, Nurlan Həsənlinin “Bir ata haqqında”,
Rövşən Nicatın “Hədiyyə”, Türkan Hüsey
novanın “Papanin”, Ərturan Nəcəfin “Səs”
qısametrajlı və tammetrajlı filmləri göstə
riləcək.
Ekran əsərləri saat 11:00-da Lerik Mədə
niyyət Mərkəzində və saat 15:00-da Piran
kənd Folklor evində göstəriləcək.
“Cənubda kino günləri” layihəsinin icraçı
prodüseri İntiqam Hacılıdır.

Kino günlərində tamaşaçılara Mirbala
Səlimlinin “Qırmızı bağ”, Elvin Adıgözəlo
vun “Biləsuvar”, İlqar Nəcəfin “Nar bağı”,
Namiq Ağayevin “Ol”, Məzahir Həşimo
vun “Sizə məktub var”, Amil Amalın “Titrə

Azad olunmuş ərazilərdəki yaylaqlara köç
Ən azı 200 baş qoyunu və 40 arı ailəsi olanlar üçün

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşən yaylaqlara qoyunçu
luq və arıçılıq təsərrüfatlarının köçü başa çatmaq üzrədir.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyin
dən bildirilib ki, köç prosesi
müvafiq dövlət qurumları ilə ra
zılaşdırılmış vahid reqlament
əsasında həyata keçirilir. Reqla
mentə əsasən, azad edilmiş böl
gələrdən olan, təsərrüfatında ən
azı 200 baş xırdabuynuzlu hey
van və Elektron Kənd Təsərrü
fatı İnformasiya Sistemində qey
diyyatdan keçmiş 40 arı ailəsi
olan fermer mövsüm dövründə
öz təsərrüfatını azad olunmuş

ərazilərdəki yaylaqlara köçür
mək üçün elektron müraciət edə
bilər. Yaylaqlara təsərrüfatdakı
xırdabuynuzlu heyvanların 10
faizi həcmində iribuynuzlu hey
van aparmağa da icazə veri
lib. Təsərrüfatın rəhbəri özü ilə
şəxsi seçimi əsasında müəyyən
etdiyi 9 köməkçi aparmaq hüqu
quna malikdir.
Köçdən əvvəl müraciətləri təs
diqlənmiş fermerlərə ANAMA-nın
Göygöldə yerləşən Təlim Mərkə

zində müvafiq təhlükəsizlik və
davranış qaydaları ilə bağlı təlim
keçirilib. Azad olunmuş ərazilər
də təhlükəsizlik qaydaları ilə ta
nış olduqlarına dair sertifik at al
mış fermerlərə öz təsərrüfatlarını
müəyyən olunmuş müddət ərzin
də yaylaqlara köçürməyə icazə
verilib.
Yaylaqlara köçlə bağlı elektron
müraciət üçün iki ay vaxt ayrı
lıb, müraciətlərin təsdiqlənməsi
və adların portala daxil edilməsi

müddəti iyun ayının əvvəllərində
başa çatıb.
İyulun 1-dək azad Kəlbəcər və
Laçın yaylaqlarına 940 qoyun
çuluq təsərrüfatı köç edib. Şərqi
Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi
zonalarındakı yaylaqlara 1101
arıçı tərəfindən 61 mindən çox
arı ailəsi aparılıb. Ümumilikdə
2022-ci il yaylaq mövsümündə
17406 şəxsin fermer təsərrüfat
larının tərkibində azad olunmuş
ərazilərdəki yaylaqlara getməsi
nə icazə verilib. Yaylaq mövsü
mü sentyabrın əvvəllərində başa
çatacaq.
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Musiqi Mədəniyyəti Muzeyində
caz ifaçısı ilə görüş
yulun 6-da Azərbaycan Musiqi Mə
dəniyyəti Dövlət Muzeyinin “Musiqi
Həvəskarları Klubu”nda caz ifaçısı
Tünzalə Qəhrəman ilə görüş keçi
rilib.

Muzeyin direktoru, Əməkdar mə
dəniyyət işçisi Alla Bayramova tədbi
ri açaraq qonağı   görüş iştirakçılarına
təqdim edib.
Sonra Tünzalə Qəhrəman caz sənə
tində ilk addımları, uğurları, həyat yolu

Bu günlərdə Azərbaycan Milli İncə
sənət Muzeyində “Dürri-yekta” adlı
rəsm sərgisi açılmışdı. Sərgi “KamArt”
İncəsənət Qalereyasının üzvü, gənc
rəssam Banu Dəvəlinin altıillik yara
dıcılıq axtarışlarını əks etdirirdi. Onun
ümumilikdə 60 əsəri tamaşaçıların
ixtiyarına verilmişdi. Sərgidə eyni za
manda rəssamın yaradıcılığını əks et
dirən kataloq da təqdim olunmuşdu.
Sənətşünas alim, Əməkdar incəsənət
xadimi Ziyadxan Əliyev gənc rəssamın
sənət duyumunu belə səciyyələndirir:
“Banunun çoxsaylı mənzərələrində bə
dii şərhin tez-tez dəyişməsi onun həmin
məkanlarda qərarlaşan gözəllikləri baş
qaları üçün də duyulan etmək istəyindən
qaynaqlanır. Rəssamın rəsmlərində mü
şahidə olunan kompozisiya müxtəlifliyi,
rənglərlə ovqat yaratmaq bacarığı və
fərdi icra mədəniyyəti onun gələcəyinə
tamaşaçıda böyük ümidlər yaradır”.
Banu Dəvəlinin 6 ildir rəssamlıqla
məşğul olduğu “KamArt” İncəsənət Qa
lereyasının direktoru Kəmalə Cəfərzadə
də şagirdi haqqında yüksək fikirdədir. O
deyir: “Banunun yaradıcılığı xüsusi zövq
mənbəyidir. Kiçik yaşlarından plenerdə
işləməyi bir əyləncə deyil, özünün sevim
li məşğuliyyəti hesab edirdi...”.
Sənətdə uğur qazanan hər bir rəs
sam istedadı ilə yanaşı, orijinal duyu
mu, özünəməxsus dünyagörüşü ilə
də seçilir. Gənc Banunun əsərlərinə
diqqət edəndə görürük ki, o, yaradıcı
lığını üslub çərçivələri və ya istiqamət
lərlə məhdudlaşdırmır. Rəssam işlədiyi
əsərlərdə rəng duyumu, kolorit zəngin
liyini ahəngdar və ustalıqla nümayiş et
dirə bilir. Özünün də dediyi kimi, onun
üçün gördüklərindən duyğulanmaq ye
ni bir əsərin ərsəyə gəlməsi deməkdir.
Sərgidən aldığımız xoş duyğular abhavasında gənc rəssamla həmsöhbət
olduq.
Öncə qeyd edək ki, Banu gənc olma
sına baxmayaraq Fransada, BƏƏ-də,
Sinqapurda, İngiltərədə azərbaycanlı rəs
samlarla birgə sərgilərdə öz işlərini nü
mayiş etdirib. Bundan əlavə, o, dəfələrlə
respublika və beynəlxalq uşaq rəsm mü
sabiqələrinin iştirakçısı və qalibi olub...

“Rəsmlərimdə öz təsəvvür və düşüncələrimi ifadə edirəm”
15 yaşlı rəssam: “Yaradıcılıqda azadlığı sevirəm. Hər rəngdə azadlıq mənim üçün əsasdır...”

– 15 yaşın var və ilk fərdi sərgin keçi
rilir. Bu, necə duyğudur?
– Altı ildir rəssamlıqla məşğulam.
Əslində, düşünmürdüm ki, belə ciddi
davam edəcəyəm...
– Bəs rəssamlığa marağın necə ya
ranıb?
–  Atam Vahab Dəvəli heykəltəraşlıq
sahəsində çalışır. İrsən gələn bir iste
daddır deyərdim. İncəsənət adamları
ilə daimi görüşdüyüm üçün bu sahəyə
böyük marağım var.
– Sərginin adı maraq doğurur: “Dür
ri-yekta”...
– “Dürri-yekta” mənim adımdan qay
naqlanır. Banu deyiləndə ilk anlam, bi
lirsiniz ki, Xurşidbanu Natəvan olur. Onu
isə Qarabağ xanlarının sоnuncu vərəsə
si оlduğu üçün sarayda “Dürri-yekta” (tək
inci) çağırardılar. Tarixin yaddaşından
gələn bu ad mənə təsirsiz ötüşmür...
– Yəni necə təsir edir?
– Rəsmlərimdə daha çox qadın ob
razlarını önə çəkirəm.
– Sərgidə 60 əsər nümayiş olunur.
Bu əsərlər hansı müddətə ərsəyə
gəlib?

– 9 yaşımdan indiyədək çəkdiyim
rəsmlərdir. Sərgidəki əsərlərin bəzisi
yağlı boya, bəzisi qrafikanı əhatə edir.
Bir ilə, 4 saata bəzən də 3 günə ərsəyə
gətirdiyim işlər var.

– Mən onların ideyaları üzərində ye
ni üslubları kəşf etməyə üstünlük veri
rəm, nəinki dahi rəssamlarımızı təkrar
lamağa. Daha doğrusu, öz yanaşmamı
göstərmək istəyirəm.

– Bildiyim qədər, musiqi ilə də məş
ğul olursan.
– Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musi
qi Akademiyası nəzdində Orta ixtisas
musiqi məktəb-studiyasında fortepiano
üzrə 9-cu sinifdə təhsil alıram. Musiqi
və rəssamlıq bir-birini tamamlayır.

– Sənət marağın səni haralara aparıb?
– Dünya incəsənətinə böyük ma
rağım var. Bu səbəbdən də İsveçrə,
ABŞ, Fransa, İtaliya, Türkiyə və Rusi
yanın bir çox məşhur muzeylərini zi
yarət etmişəm. Daha çox bəyəndiyim
Luvr Muzeyidir. Nyu-Yorkun muzeylə
rində də olmuşam. Səyahətlər zamanı
etüdlər edir, mənzərələr çəkirəm.

– Rəsm çəkərkən ən çox hansı musi
qiləri dinləyirsən?
– Yaradıcılıq prosesində çox zaman
Bethovenin “Aylı sonata”sını dinləyi
rəm. Bundan əlavə, Şopenin “Noctur
ne en do dièse mineur”u mənimlə olur.
Bu əsəri dinlədiyim zaman daha çox
ilhamlanıram.
– Bəs ən çox istifadə etdiyin rənglər
hansıdır?
– Çoxrənglilik. Ağ-qara rəsmlər, tünd
rənglər mənim sevdiyim hal deyil. Əl
van rənglər, rəngləri qarışdırmaq isə
əsl mənim əhvalımdır.   Boyalardan
qorxmuram. İstədiyim kimi çəkməyi
xoşlayıram. Həm öyrənirəm, həm də
sınayıram. Bir sözlə, yaşım artdıqca
kətanlarımın ölçüsü də böyüyür və bu
fərqliliyi həm də rənglərdə hiss edirəm.
– Hansı janrda daha çox işləyirsən?
– Qadın obrazları yaratmağı sevirəm.
Yəqin ki, bu da mənim adımın xarak
teristikasından irəli gəlir. “Dəfilə”, “Bə
zək əşyaları”, “Afrika gözəli”, “Safari”,
“Qar qız”, “Nargilə”, “Təbiətin nemətləri”
bu silsilədəndir. Triptix də mənim üçün
əsasdır. Bizim nəsil Şah İsmayıl Xətainin
şəcərəsindən olan Dəvəli qolundan gəl
diyi üçün ötən il çəkdiyim “Karvandan ay
rılanlar” triptixi də soyadıma həsr etdim.
– Azərbaycan rəssamlarından baxıb
öyrəndiklərin varmı?

– Gənc rəssam olaraq sənətdə sənin
üçün əsas nədir?
– Yaradıcılıqda azadlığı sevirəm.
Mən rəsmlərimdə öz təsəvvür, fikir və
düşüncələrimi ifadə edirəm. Verdiyim
hər qərarda və seçdiyim rəngdə azad
lıq mənim üçün əsasdır.
– Yəqin əsərlərinin mövzu müxtəlifliyi
də bununla bağlıdır...
– Natürmort, mənzərə, portret, ani
malistika və s. janrlarda işləyirəm.
Ən çox portreti sevirəm. Etiraf edim
ki, azadlığı sevdiyim üçün natürmor
ta marağım o qədər də çox deyil. Bir

Tələbələrin atdığı “daş”...

Ötən sayda söz verdiyimiz kimi,
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət
və İncəsənət Universitetində
(ADMİU) keçirilən “Pillə” festiva
lında Teatr sənəti fakültəsinin
dram və kino aktyoru ixtisası
üzrə III kurs tələbələrinin təqdim
etdikləri nümunəyə bir qədər
ətraflı nəzər salacağıq.

Bu gün peşəkar teatr və kino sə
nətində tanınan bir çox aktyorların
müəllimi, Əməkdar artist, profes
sor Gülşad Baxşıyevanın kursu
nun (assistent – Novruz Şahver
diyev, səhnə danışığı – Əməkdar
artist, dosent Mahirə Yaqubova)
təqdim etdiyi tamaşa Nəcəf bəy
Vəzirovun “Daldan atılan daş to
puğa dəyər” komediyası idi.
Tamaşada rolları Murad Əliyev
(Əbdürrəhman bəy), Nərminə Şah
marova (Xırdaxanım), Ləman Hü
seyn (Səkinə), Elməddin Zakirli
(Dərviş), Vüqar İsmayılov (İskəndər
bəy), Cavad Məmmədov (Dəli Şi
rin), Nazlı İsakova (Nurcahan), Ni
had Hacıyev (Əbdürrəhim) və Fati
mə Qasımova (Pəri) ifa edirdilər.
Əvvəla onu deyim ki, Nəcəf bəy
Vəzirovun cadugərliyə, avamlığa,
savadsızlıq və geriliyə qarşı mü
barizəsinin əzəmət nümayişi olan
əsər kompüter, peyk əsri olan gü
nümüzdə də nə qədər aktual oldu
ğunu bir da isbat etdi.
Dramaturji materiala o qədər də
toxunmayan, müəllifin önə sürdü
yü problemi qabarıq şəkildə, daha
çox sarkazmla təqdim edən ifa
çılar əsərdəki yeniliklə köhnəlik,
cahilliklə intellektuallıq arasında

haqqında danışıb, musiqi nömrələri ifa
edib, klub üzvlərinin suallarını cavab
landırıb. Onun çıxışı musiqi fəaliyyətini
əks etdirən videoslaydla müşayiət olu
nub.
Sonda prodüser Rafiq İmanov caz
sevərlər adından Tünzalə Qəhrəma
na təşəkkür edib və gələcək işlərində
uğurlar arzulayıb.
Tünzalə Qəhrəman Bakıda anadan
olub. Azərbaycan Dövlət Xarici Dillər

İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dillər
Universiteti) bitirib, uzun illər Elmlər
Akademiyasında elmi işçi kimi çalışıb,
müxtəlif ali təhsil müəssisələrində pe
daqoji fəaliyyətlə məşğul olub.
O, bilavasit ə prof essional musiqi
sahəsində işləməsə də, 1969, 1977,
1978, 1979-cu illərdə bir neçə dəf ə
Bakıda keçirilmiş “Qızıl payız” mü
sabiqəsində mükaf at qazanıb, Xari
ci Dillər İnst it ut unda “Ekspress-118”,
Elmlər Akademiyası nəzdində “Rast”
ansambllarının solist i olub. Keçən
il Moskva şəhərində keçirilən “Qo
los-60+” müsabiqəsində 73 yaşlı
işt irakçı öz ifası ilə hər kəsi heyran
edib.

sözlə, çərçivələri sevmirəm. Daha
çox fərqli üslubları xoşlayıram. Mən
son rəsmlərimdən birinə öz palitra
mı yapışdırmışdım. Hansı ki, həmin
palitranı elə 6 ildir istifadə edirdim. O
rəsmdə mən “fovizm” (XX əsrin əvəllə
rində Fransa boyakarlığında yaranmış
avanqard cərəyan – red.) üslubundan
istifadə etmişdim. Rəssamlara deyil,
üslublara daha çox diqqət edirəm. “Art
nouveau” üslubunda da işləməyi sevi
rəm. Bu üslub ilk dəfə İngiltərədə ya
ranıb və modern üslub kimi tərcümə
edilir, daha çox arxitekturada istifadə
olunur.

– Gələcəkdə ixtisas və peşə olaraq
rəssamlığı seçmək fikrin varmı?
– Bəli, sırf rəssamlıqla məşğul olma
ğa qərar vermişəm.
– Hazırda hansı mövzular üzərində
işləyirsən?
– Bu il Xurşidbanu Natəvanın 190 il
lik yubileyi qeyd olunduğu üçün ona bir
əsər həsr etmək istəyirəm.
– Sənə yeni yaradıcılıq uğurları arzu
layıram.
– Sağ olun.

L.Azəri

“Səs mənəvi enerji daşıyıcısıdır”
Klassik musiqi populyar musiqidən başqa kodlarla
oxunur və burada düşüncə prosesi mühüm rol oyna
yır. Bu kodlar kainatın qanunlarını ehtiva edir və səmi
mi arzu, sevgi olmadan bu şifrləri oxumaq çətindir.

mübarizənin maraqlı bir formada
ifadəsinə çalışırdılar.
Komediyada hadisələr Xırda
xanım və əri Əbdürrəhman bəyin
arasında baş verən konfliktlə baş
layır. Xırdaxanım ah-nalə çəkərək
deyir ki, qızları Səkinənin yaşıdları
– Püstə xanımın, Nurcahan xanı
mın, Səfdərqulu bəyin övladları ərə
gedib, amma bu, əri Əbdürrəhman
bəyin heç vecinə deyil və o, qızının
taleyini düşünmür, ancaq qumar
oynayır, ailəsinə qarşı diqqətsizdir.
Əbdürrəhman bəy isə arvadını ba
şa salmağa çalışır ki, “qız alma qar
pız deyil ki, tökəsən bazara”, haray
çəkib müştəri səsləyəsən.
Təbii ki, inadkar Xırdaxanım
onunla razılaşmır və özünün təd
bir tökəcəyini deyir. Ərinin sonda
“camaatın dilinə-ağzına düşərik”
xəbərdarlığına da məhəl qoymur.
Ərinə şəhərə İskəndər bəy adında
ağıllı, göyçək həkimin gəldiyini  və
onunla Səkinə xanımı evləndirmə
yin vacib olduğunu deyir. Arvadı
nın təklifindən dəliyə dönən Əb

dürrəhman bəy “Mən gеdim ona
nə dеyim? Dеyim ki, gəl, mənim
qızımı al?” deyib onu bu sevdadan
vaz keçməyə çağırır.
Ər-arvadın davasından sonra
Xırdaxanımın nökər Əbdürrəhimi
Nurcahan arvadın və İrandan gələn
Dərvişin arxasınca göndərir. Min bir
fırıldağı olub, hər ocaqda bir dəfə od
olan Nurcahan və hoqqabazlığı uc
batından diyar-diyar gəzən Dərviş
Xırdaxanımı inandırmağa çalışırlar
ki, bu iş baş tutacaq və qızı həkim
İskəndər bəylə evlənəcək.
Bütün mərəkə də bundan sonra
başlayır. Ağlına gələni heybəsinə
alıb ortalığa daş kimi düşən Dərviş
əllaməçiliyə başlayır. Rəngli saplar,
sehrli su, qıfıl, çil toyuq yumurtası,
qurbağa dərisi ... oyununu atır ortalı
ğa. Xırdaxanımı soyub soğana çevi
rənədək talayıb aradan çıxır. Nurca
han arvad da yol alır üfürülmüş suyu
həkim İskəndərə içirməyə. Həlləmqəlləmlik edib buna da nail olur.
Dəli Şirinin Nurcahanla çəkiş
məsi, nökər Əbdürrəhimin əliəyri,

“Ağacoyma xəttatlığı örnəkləri” kitabı işıq üzü görüb
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutunun əməkdaşı, xəttoyma ustası, Əməkdar
mədəniyyət işçisi Seyfəddin Mənsimoğlunun
“Ağacoyma xəttatlığı örnəkləri” kitabı işıq üzü görüb.
Kitabda Azərbaycan ağacoyma xəttatlığı sənətini
sadə xəttatlıq peşəsindən yüksək sənət səviyyəsinə
çatdırmış görkəmli rəssam S.Mənsimoğlunun həyat

və yaradıcılığını özündə əks etdirən məqalələr və
onun əl işlərinin fotoları yer alıb.
Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan nəşrin
ön sözünün müəllifi AMEA-nın vitse-preziden
ti, akademik İsa Həbibbəyli, rəyçisi Əlyazmalar
İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur
Kərimli, redaktoru sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə dok
toru, professor Ziyadxan Əliyevdir.

gördüyünü çırpışdıran Nurcahanla
dava-dalaşı, qulluqçu Pərinin xa
nımlarının rüsvay olacağı barədə
narahatlığı və həkim İskəndərin
Nurcahanın kələkbazlığına acı gü
lüşü səhnə işində aktyor-tələbələrin
tədris müddətində mənimsədikləri
peşə vərdişlərini sərbəst və yerində
ifadə də bildiklərini göstərirdi.
Tamaşada Nəcəf bəy Vəzirov XIX
əsrin sonlarında təsvir etdiyi hadisə
lərin – o dövr cəmiyyətdə geniş ya
yılan cadugərliyin müasir zamana,
günümüzdəki fal sevdasına bağlan
ması və bu sayədə oyunu çağdaş
proseslərlə səsləşməsi də gənclərin
oyununun daha təsirli və komik alın
masına imkan verirdi.
Biz gənc ifaçıların sayəsində az
qala hər gün rastlaşdığımız fırıl
daqçı falçıları, sözgəzdirən qarıla
rı, dəli yerinə qoyulan ağıllı adam
ları, qadın kələkbazlığında üsyan
edən kişiləri, xurafat ilə mübarizə
dən yorğun düşən təhsilli adamla
rın yanğısını görürük.
Tamaşa boyu diqqətimi cəlb edən
əsas məqam aktyor-tələbələrin sər
bəstliyi, oyunlarına hakimliyi və dra
maturji materialın təyinat və xarakte
rinə bələdçilikləri idi. Maraqlı başqa
bir nüans isə gənclərin indidən tə
rəf-müqabili, tamaşanın ritmi və ta
maşaçı ilə ünsiyyətdə səddi gözlə
mələri idi. Düşünürəm ki, məhz bu
keyfiyyətlər onların gələcək səhnə
yollarında ən vacib və təsirli silahları
olacaq...
Həmidə Nizamiqızı

Bu fikirlə
ri Rusiyada
yaşayan
soydaşımız,
istedadlı
gənc pianoçu
və bəstə
kar Riad
Məmmədov
“Qazeta.ru”
saytına mü
sahibəsində
deyib.
Musiqiçi rəssam ailəsində böyüməsi və sənət aləmi
nin ona təsirindən söz açıb. O, yaxşı müəllimlə rastlaşıb
dost olmağı hər bir musiqiçi üçün xoşbəxtlik və şans ki
mi dəyərləndirib.
Günümüzdə klassik musiqiyə maraq haqqında düşün
cəsini bölüşən pianoçu deyib ki, hər şeydən əvvəl onu
sevmək vacibdir. Dinləmək bacarığı isə zamanla gəlir.
Musiqi ruhu sağaldır, çünki ilk növbədə hisslərə nüfuz
edir.
Musiqi janrlarının inteqrasiyasından danışan Riad
Məmmədov deyib: “Bu proses çox çətin və mənim el
mi araşdırmalarımın mövzusudur. Burada “eksperiment”
sözü uyğun deyil, çünki janrların sintezindən söhbət ge
dəndə qarşımıza düzgün həll edilməsi vacib olan bir sıra
vəzifələr düşür. Bir musiqiçi və musiqişünas kimi əsrlərin
və ənənələrin bir-biri ilə necə iç-içə olması və gələcəyi
keçmişdə necə axtara biləcəyimizi düşünmək çox ma
raqlıdır. Nizami, Füzuli və başqa şairlərin lirikasında bu
gün haqqında danışdığımız, bizi daim narahat edən bir
çox məqama rast gələcəyik: ilk növbədə sevgi və onun
haqqında fikirlərə...”.
Səsin enerjisi məsələsindən də söz açan ifaçı bildirib
ki, səs mənəvi enerji daşıyıcısıdır. Ona görə də bu ener
jinin ötürülməsi imkanları vacib əhəmiyyət kəsb edir.
Repertuarındakı “Əzizəni gözləyirəm” (Vaqif Mustafa
zadənin məşhur əsəri – red.) caz-muğam kompozisiyası
barədə də danışan musiqiçi deyib ki, elmi marağı sim
fonik muğam və muğam operasını da əhatə edir. “Cazmuğama gəlincə isə, bütün uşaqlığım Bakıda, caz şə
hərində keçdiyi üçün mənə təsirsiz ötüşməyib. Muğam
və caz improvizasiya janrlarıdır, burada çoxlu kəsişmə
nöqtələri var”, – deyə o bildirib.
Hazırladı: Lalə
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azırda Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində yerləşən
maddi-mədəni irs nümunələrinin yaşı heç 200 ilə də çat
mır. Bunun səbəbləri tarixşünaslıqda bəlli olsa da, dünya
ictimaiyyəti bundan xəbərsizdir. Bəs nə üçün bu şəhərdə
yaşı 200 il və çox olan heç bir maddi mədəniyyət nümunələri
yoxdur və ya qalmayıb? Sualın cavabı çox sadədir. Bu abidə
lər Azərbaycan xalqına məxsus maddi-mədəni irs nümunələri
olduğundan, ermənilər tərəfindən məhv edilmiş və günümüzə
qədər gəlib çatmamışdır.

Bu sözlər Azərbaycanın elm
və
ictimaiyyət
xadimlərinin
UNESCO-nun Baş direktoru Od
re Azuleyə ünvanladıqları müra
ciətdə yer alıb. AMEA-nın vitseprezidenti, AMEA-nın prezidenti
vəzifəsini icra edən akademik Arif
Həşimov, AMEA-nın vitse-prezi
dentləri Gövhər Baxşəliyeva, İsa
Həbibbəyli, akademiyanın ayrıayrı qurumlarının rəhbərləri, ta
nınmış alimlər, eləcə də vətəndaş
cəmiyyətinin təmsilçiləri – ümumi
likdə 102 nəfərin imzaladığı mü
raciətdə Ermənistanın paytaxtı
İrəvan şəhərində yerləşən Təpə
başı məhəlləsi ərazisində Azər
baycan xalqının irsinə qarşı hə
yata keçirilən mədəni soyqırımı
faktları diqqətə çatdırılır.
Müraciətdə qeyd olunur ki,
UNESCO bütün dünyada bə
şəriyyət üçün müstəsna dəyər
hesab olunan mədəni və tə
bii irsin müəyyən edilməsini,
qorunmasını və mühafizəsini
təşviq etməyə çalışır: “Bu gün
Ermənistanın paytaxtı İrəvan
şəhərində Azərbaycan xalqına
məxsus sonuncu maddi-mədə
ni irs nümunələri də məhv edil
mək üzrədir. Bu müraciət Sizin
rəhbəri olduğunuz mötəbər təş
kilatı Azərbaycan xalqının bütün
dünya xalqlarına məxsus olan
sonuncu maddi-mədəni irsini xi
las etmək üçün səfərbər olmağa
dəvət edən həyəcan siqnalıdır”.
Bildirilir ki, İrəvan şəhəri qala
istisna olmaqla Şəhər, Dəmir
bulaq və Təpəbaşı hissələrinə
bölünürdü. İrəvanın bu hissələ
rinin hər birində vaxtilə azərbay
canlılar yaşayıblar. Azərbaycan
xalqı XIX-XX əsrlər ərzində indi
ki Ermənistanın ərazisində azər
baycanlılara qarşı məqsədyönlü
şəkildə həyata keçirilən etnik tə
mizləmə nəticəsində böyük milli
faciə yaşayıb. Bu milli faciə mər
hələli şəkildə həyata keçirilib və

nəticədə indi Ermənistan adlanan
dövlətin ərazisində heç bir azər
baycanlı qalmayıb. Min illər boyu
öz torpağına bağlı olan azərbay
canlılar doğma tarixi-etnik torpaq
larından didərgin salınaraq kütlə
vi qətl və qırğınlara məruz qalıb,
Azərbaycan xalqına məxsus
minlərlə tarixi-mədəni abidə və
yaşayış məskənləri dağıdılaraq
viran edilib. Zaman-zaman Azər
baycan xalqına qarşı aparılan
qeyri-insani siyasət Ermənistan
tərəfindən Azərbaycan abidələri
nə qarşı da davam etdirilib. Nəti
cə etibarilə, Azərbaycan xalqının
İrəvan şəhərində mövcud olmuş
İrəvan qalası, Xan sarayı, Abbas
Mirzə məscidi, Zal xan məscidi,
Dəmirbulaq məscidi, Sərtip xan
məscidi, Hacı Novruzəli bəy məs
cidi, Hacı Cəfər məscidi, Qantar
(bazarı) karvansarası, Hacı bə
yim hamamı, Hacı Əli hamamı,
Axund Şeyxülislam hamamı və
bu kimi bir çox digər dini və tari
xi abidələri məhv edilib. Hazırda
İrəvanda mövcud olan iki məsci
di – Hacı İmamverdi məscidi və
Göy məscidi isə Ermənistan fars
məscidi adlandıraraq taleyin hök
münə buraxıb. Bu gün XVII əsrə
aid olan Hacı İmamverdi məscidi
tamamilə yox olmaq üzrədir.
Diqqətə çatdırılır ki, 2006-cı
ildə Ermənistanda təsdiq edilən
İrəvan şəhərinin baş planında
fars memarlığı kimi təqdim olu
nan azərbaycanlılara məxsus
memarlıq nümunələrinin yerləş
diyi altı ərazi göstərilib. 2006-cı
ildə həmin ərazilərin ümumi öl
çüsü 29 hektar idi. Onlardan bu
gün yalnız Təpəbaşı hissəsi (16
hektar) qalmaqdadır. Cəmi 16 il
ərzində Ermənistanda Azərbay
can xalqına məxsus memarlıq
üslubunda tarixi şəhər sayıla bi
ləcək 13 hektar sahə tamamilə
məhv edilərək yerində müxtəlif
infrastrukturlar inşa olunub.
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İrəvanın əzəli sakinləri olmuş azərbaycanlıların
sonuncu tarixi nişanəsi
Təpəbaşı məhəlləsində Azərbaycan xalqının irsinin məhv edilməsi ilə bağlı
UNESCO-ya müraciət ünvanlanıb

Tədqiqatlar bu şəhərin dərin
qatlarında hələ də Azərbaycan
şəhərinə aid məlumatların qaldı
ğını söyləməyə imkan verir. Lakin
Ermənistan üzərində yaşadığı
bu tarixi məkanın torpaq altında
qalan mədəni irsini qəbul etmə
diyi üçün dağıntıları bu qatlarda
da davam etdirir. Buna sübut ki
mi 2003-ci ildə İrəvan şəhərinin
Respublika meydanında aparı
lan qazıntı işlərini də göstərmək
olar. Ermənistan rəhbərliyi qa
zıntı nəticəsində torpaq altında
qalmış azərbaycanlı-müsəlman
memarlığının nümunələri aşkar
olunan zaman qəfildən abidənin
üzərini yenidən torpaqla örtmək
tapşırığı verib.
Müraciətdə vurğulanır ki, İrəvan
şəhərinin tarixini bu gün özündə
əks etdirən və azərbaycanlıla
rın mədəni irsinin yeganə sübu
tu olaraq qalan məkan Təpəbaşı
məhəlləsidir. Təpəbaşı (ermənilər
Kond adlandırırlar) İrəvan şəhəri
nin günümüzə qədər gəlib çatmış
yeganə tarixi nümunəsidir. Bu his

sə öz yaddaşında İrəvanın XVII
əsrdən müasir dövrümüzə qə
dər olan tarixi kodunu daşımaq
dadır. Tarixən azərbaycanlıların
yaşadığı və hazırda 16 hektara
qədər kiçildilən Təpəbaşı məhəl
ləsi günümüzdə məhv olmaq və
Yer üzündən silinmək təhlükəsi
ilə üz-üzədir. Ermənistanda azər
baycanlıların yaratdıqları maddimədəni irs haqqında məlumatlar
gizlədilir və hissə-hissə dağıdılır.
Ermənistan rəhbərliyi artıq bir
müddətdir ki, Təpəbaşı hissəsi
ni tamamilə dağıdaraq yerində
müasir yaşayış binaları inşa et
məyi planlaşdırır. Onlar bu yolla
bir zamanlar İrəvanın əsas sa
kinləri olan azərbaycanlıların so
nuncu nişanəsini – tarixi kodunu
məhv etmək istəyirlər.
Təpəbaşı Azərbaycan mədə
niyyəti, o cümlədən bəşər mədə
niyyəti üçün son dərəcə önəmli
əhəmiyyət kəsb edir. Tarixi İrə
van şəhərinin özəyi sayılan bu
hissə vahid tarixi-şəhərsalma
mühitini özündə əks etdirir.

Qeyd olunur ki, XIX əsrin I
yarısında Təpəbaşı hissəsin
də yerləşən küçə və məhəllə
lərin adları Azərbaycan adları
idi. Məsələn, Dərəkənd, Axund,
Xan bağları, eləcə də Əsəd bəy,
Adalyar, Təpəbaşı, İmarət və
Daşlı küçələrini sadalamaq olar.
Hazırda Ermənistan milli arxivin
də saxlanılan kameral təsvirlər
həmin küçə və məhəllələrin 190
il öncə inventarlaşdırılmasını və
etnik tərkibini göstərən sübutlar
dır. Təpəbaşı öz memarlığı və
tarixi ilə Azərbaycan tarixinin bir
hissəsini təşkil edirdi.
Bunu İrəvan şəhərinin sonrakı
dövrlərə aid planlarında da gör
mək mümkündür. 1831-1832-ci
illərə aid kameral təsvirlər gös
tərir ki, şəhərin Təpəbaşı his
səsindəki məhəllə və küçələr
sonrakı dövrlərdə də eyni adla
və eyni etnik tərkiblə qalıb. İs
tər 1880-ci illərə aid şəhər planı,
istərsə də B.Mehrabovun 19061911-ci illərə aid İrəvan şəhə
rinin planı deyilənləri bir daha
sübut edir. Təpəbaşı hissəsin
də mövcud olan küçə adları XX
əsrin əvvəllərində də Azərbay
can dilində adlandırılırdı. Bütün
bunları dövrün arxiv sənədləri
də təsdiqləyir. XIX əsr boyun
ca ermənilərin tarixi Azərbay
can torpaqlarına köçürülməsinə
baxmayaraq, İrəvan şəhərinin
əhalisinin etnik tərkibində yenə
də azərbaycanlıların üstünlük
təşkil etdiyi aydın görünür.
Müraciətdə bildirilir ki, vax
tilə azərbaycanlılardan ibarət
olan bu məhəllənin etnik tərkibi
tarixin üç mərhələsində (19181920-ci, 1948-1953-cü, 1988-ci
illər) süni şəkildə dəyişdirilib və
bu gün ermənilərdən ibarət mo
noetnik məhəlləyə çevrilib. Bu
rada yaşayan insanlar özlərini
yerli irəvanlı adlandırsalar da,

Şuşanın abidələri

III yazı
270 yaşlı Şuşa şəhəri təkcə
musiqi, söz-sənət beşiyi kimi
deyil, həm də tarixi abidələri
ilə məşhurdur. “Şuşanın abi
dələri” rubrikasında mədəniy
yət paytaxtımızın tarixi-mə
dəni tikililəri haqqında söz
açmağa davam edirik.

İbrahimxəlil xanın
qəsri
Tarixçi alim, akademik Yaqub
Mahmudov və professor Camal
Mustafayevin “Şuşa – Pənaha
bad” kitabında qeyd edilir ki,
Qarabağ xanları Şuşada saray
və imarətlərin tikintisinə böyük
diqqət yetirirdilər. Şuşada tikil
miş xan sarayları özlərinin həc
minə, formasına və memarlıq
üslublarının orijinallığına görə
diqqəti cəlb edirdi. Onlar əksər
hallarda şüşəli pəncərələrə ma
lik olub, yonulmuş daşlardan
tikilir və oyma naxışlarla bəzə
dilmiş taxta qapılarla tamamla
nırdı. Sarayların qapı və pəncə
rələrinin hazırlanması, onlara
tavan və taxtapuş vurulması ilə
şəhərdə fəaliyyət göstərən 14
nəfər ağacişləmə ustası – dül
gər, xarrat məşğul olurdu. Sa
raylar, adətən ikitaylı qapıları
olan hündür divarlarla əhatə
olunurdu.
İbrahimxəlil xan sarayı və ya
İbrahimxəlil xanın qəsri Şuşa
şəhərinin cənub-şərq hissəsin
də, Daşaltı kəndi yaxınlığında
yerləşir. Bəzi mənbələrdə saray
həm də Qarabağ xanının sarayı
adlandırılır ki, bu da İbrahimxəlil
xanın hakimiyyəti dövründə sa
rayın xan iqamətgahı olması ilə
əlaqədardır.

Azərbaycanın feodal dövrü
qala-şəhərləri üçün xan sara
yının yerləşdiyi qəsrlər xarak
terikdir. XVIII əsrin əvvəllərin
dən formalaşmağa başlayan
xanlıqların paytaxtı olan yeni
şəhərlərdəki qəsrlərdə hökm
dar və onun ailəsinin yaşama
sı, təhlükəsizliyi və fəaliyyətini
təmin etmək üçün saray komp
leksi və digər köməkçi binalar
yerləşirdi. XVI-XVIII əsrlərdə
Azərbaycanda hökmdar qəsr
ləri İçəri qala, Bala qala və ya
Ərk (Təbrizdə olduğu kimi) ad
landırılırdı.
Adətən feodal şəhərlərinin
inşasına hökmdar qəsrinin in
şasından başlanılırdı. Şuşa
qalasının yerləşdiyi ərazi özü
nəməxsus strateji xüsusiyyətə
malik olduğuna görə, qaladaxili
qəsrlərin, o cümlədən Pənahə
li xanın qəsrinin inşasına Şuşa
qalasının inşası ilə eyni dövr
də başlanılıb. Qarabağ tarixçisi
Mir Mehdi Xəzani Şuşa qala
sının inşa olunmasından bəhs
edərkən Pənahəli xanın sifarişi
ilə qala daxilində sarayların da
inşa edilməsini vurğulayır: “Pə
nah xan Şuşada özünə balaca
qalaya oxşar qala divarları ilə
əhatə edilmiş saray inşa etdirdi.
Öz sarayı yaxınlığında isə təpə
üzərində oğlu İbrahimxəlil üçün
saray inşa etdirdi”.
İbrahimxəlil
xanın
sarayı
kvadrat formalı tikili olmaqla
dörd tərəfdən qala divarları ilə
əhatə olunub. Qala divarlarının
dörd küncündə içəridən açıq
olan yarımdairəvi qüllələr yerlə
şir. Qəsrin içərisindən qüllələrə
birləşən yaşayış binalarında sa
rayda yaşayanlara xidmət edən
qulluqçular yaşayırdı.

Qəsrin şimala istiqamətlənən
əsas girişi qabağa çıxmış priz
matik həcmlə müdafiə olunur.
Bu baxımdan qəsrin girişi Şuşa
qalasının Gəncə qapısında tət
biq edilmiş texnikanı təkrarlayır.
Bu cür tikinti texnikası qapının
müdafiəsini gücləndirərək ona
birbaşa yaxınlaşmaq imkanını
sıfıra endirir.

həllə meydanlarının ən görkəmli
yerlərində yerləşirdi. Xarici gör
kəminə görə çox sadə olan bu
məscidlər yaşayış evlərini xatır
ladırdılar. Ancaq bu məscidlərin
daxili quruluşu dini mərasimlərin
həyata keçirilməsi üçün zəruri
olan bütün tələblərə cavab verir
di. Şuşanın məhəllə məscidlərin
dən biri də Seyidli məscidi idi.

Saray kompleksinə daxil olan
bütün tikililər kiçikölçülü yaxşı yo
nulmuş daşlardan inşa edilmiş
tağ-tavanla örtülüb. Şuşada bu
cür tağ-tavanların inşa texnikası
sadə olub. Belə ki, tikilinin divar
ları hörüldükdən sonra onun içi
torpaqla doldurulur və torpaq üzə
rində tağ-tavanın inşasına başla
nılırdı. İnşa edilmiş tavanın hör
gülərinin qurumasından sonra isə
binanın içi torpaqdan təmizlənirdi.
Qeyd edək ki, XVIII əsrə aid
olan tarixi saray ölkə əhəmiy
yətli tarixi abidə kimi qeydiyyata
alınıb.

Məscid Şuşa şəhərinin Se
yidli məhəlləsində, Telman və
Qaryağdıoğlu küçələrinin kəsiş
məsində yerləşir. Məscidin iki
mərtəbəli formada, XVIII əsrdə
tikildiyi ehtimal edilir. Düzbucaq
lı formaya malik məscidin iba
dət salonu Mamay və ya Saatlı
məscidləri kimi üçnefli bölgüyə
malik deyil. Yerli əhəmiyyətli abi
dələr siyahısında olan bu məs
cid erməni işğalı dövründə van
dalizmə məruz qalıb.

Seyidli məscidi
Azərbaycanın digər şəhərləri
kimi, Şuşada da məscid tikintisi
nə böyük diqqət yetirilib. “Şuşa –
Pənahabad” kitabında Qarabağ
tarixçilərindən Mirzə Camal Ca
vanşir və Baharlının verdiyi mə
lumata istinadən bildirilir ki, Şu
şada ilk məscid Pənahəli xanın
hakimiyyəti dövründə qamışdan
tikilib. XIX əsrin ikinci yarısında
Şuşada fəaliyyət göstərən məs
cidlərin ümumi sayı 16-ya çatır
dı. Bunlardan üçü Cümə məsci
di, qalanları isə məhəllə məscidi
funksiyasını yerinə yetirirdi. Mə
həllə məscidləri, əsasən, mə

Zöhrabbəyovun yaşayış
evi
XIX əsr in ikinci yar ısınd a
Şuşan ın sür ətli inkişaf ı bur ad a
tikint i-abadlıq işlər in in miqya
sın ı da xeyli art ır ıb. Şəh ər in
varlı adamlar ın a məxsus dəb
dəb əli yaşayış evlər in in, ima
rətlər in tikint isi gen iş vüsət
alıb.
XIX əsrdə tikilən Zöhrabbəyo
vun yaşayış evi Şuşa şəhərində
Ocaqqulu küçəsində yerləşir.

Evin sahibi Şuşanın məşhur
soylarından biri Zöhrabbəyov
lar nəslindən olan II gildiya taciri
Abbasqulu bəy Zöhrabbəyov
dur. Abbasqulu bəy Kərbəlayı
Mirzə Əkbər bəy oğlu 1868-ci il
də Şuşa şəhərində doğulub. İbti
dai təhsilini molla yanında aldıq
dan sonra mədrəsədə oxuyub.

onların çox kiçik bir qismi daha
öncədən bu ərazidə yaşadığına
dair sübutlar gətirə bilir. Lakin
burada yaşayanların böyük his
səsi 1920-ci illərdə hələ İrəvan
adlandırılan şəhərə qonşu döv
lətlərdən köçürülən ermənilər
dən ibarətdir. Həm Ermənistan,
həm də Azərbaycan arxivlərində
bunu sübut edən minlərlə sənəd
saxlanılmaqdadır.
Ermənistan dövləti Təpəba
şıda yerləşən Hacı İmamverdi
(Təpəbaşı) məscidinin tarixini
saxtalaşdıraraq fars məscidi kimi
dövlət qeydiyyatına alsa da, abi
dənin qorunması ilə bağlı heç bir
tədbir görülmür və onun uçulub
dağılmasına şərait yaradılır.
Müraciətdə o da xatırladılır
ki, 2022-ci il 4 fevral tarixində
Azərbaycan, Fransa, Ermənis
tan liderlərinin və Avropa İttifaqı
Şurası rəhbərinin videoformat
da görüşünün nəticəsi olaraq
UNESCO-nun Ermənistana və
Azərbaycana missiyalarının hə
yata keçirilməsi planlaşdırılıb:
“Biz UNESCO-ya müraciət edə
rək xahiş edirik ki, səfər zama
nı öz üzərinə öhdəlik götürən
Ermənistanın paytaxtı İrəvanda
yerləşən tarixi Təpəbaşı məhəl
ləsi də missiyanın gedəcəyi ün
vanlardan biri olsun. Ümid edirik
ki, UNESCO-nun missiyasının
fəaliyyətinə Ermənistanda ma
neə törədilməyəcək”.
Müraciətdə UNESCO rəhbə
rindən bəşəriyyətin maddi-mə
dəni irsinin tərkib hissəsi olan
İrəvan şəhərinin Təpəbaşı his
səsində tarixən azərbaycan
lılara məxsus olmuş məhəllə
sisteminin və bu məhəllələrdə
mövcud olan abidələrin dağıl
masının qarşısının alınmasında
və onların xüsusi qorunma altı
na alınmasına kömək etmək xa
hiş olunur.
Evin tikintisini Abbasqulu bəyin
atası Kərbəlayı Mirzə Əkbər bəy
başlayıb. Mirzə Əkbər dünyası
nı dəyişdikdən sonra Abbasqulu
bəy evin tikintisini tamamlayıb.
3 mərtəbəli evin iri və geniş
şüşəbəndi başdan-ayağa antik
rəsmlərlə bəzədilib. Hər mərtə
bədə 200-250 nəfərlik zal, şüşə
bənd, yataq otağı, uşaq otağı,
buxarılı aşpazxana və s. olub.
Azərbaycan sovetləşdirilən
dən sonra Abbasqulu bəyin evi
müsadirə edilir, özü isə ailəsi
ilə birlikdə Bakıya köçür. Son
radan bu ev rəsm qalereyasına
çevrilir.

1992-ci ildə erməni silahlı qüv
vələri tərəfindən Şuşa işğal edil
dikdən sonra bina talan edilib,
şəbəkədən ibarət pəncərələri
və divar rəsmləri dağıdılıb. Tikili
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
yerli əhəmiyyətli memarlıq abi
dəsi kimi qeydiyyata alınıb.
Nurəddin Məmmədli

İbrahimxəlil xanın şeşpəri, Cavad xanın qəlyanı
Tarix Muzeyinin fondlarında saxlanılır
AMEA-nın Milli Azərb
 aycan Tarixi Muz eyinin
Silahlar və bayraqlar fondunda XVIII-XIX əsrin
birinci rübündə Azərbaycan xanlar ının haki
miyyət rəmzləri (şəxsi ştandart, tuğ, buncuq,
şeşpər, toppuz) qorunur. Təqdim olunan şeş
pər Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan Cavanşirin
(1763–1806) hakimiyyət rəmzi hesab olunub.
Bu barədə muzeydən məlumat verilib. Qeyd
edilib ki, şeşpər 1806-cı ildə İbrahimxəlil xanın
qətli zamanı rus qoşunları tərəfindən ələ keçirilib.
1913-1917-ci illərdə Tiflisdəki Qafqaz Hərbi-Tarix
Muzeyində nümayiş olunub, 1928-ci ildə Azərbay
cana qaytarılıb. Poladdan olan şeşpər bütövlükdə
qızıl işləmələrlə, nəbati ornamentlərlə bəzədilib.

Şeşpər Qarabağ və Şuşa şəhərinin tarixinə
dair sərgidə ziyarətçilər üçün nümayiş olunur.
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Etnoqrafiya
fondunda isə Gəncə xanı Cavad xana (17861804) məxsus qəlyan çubuğu qorunur.
Muzeydən bildirilib ki, qəlyan çubuğu xü
susi sifarişlə Şamaxı sənətkarları tərəfindən
hazırlanıb. Üzərində müxtəlif rəngli muncuq
larla həndəsi zolaqlar, buta təsvirləri işlənib.
Mərkəzində isə xanın mərhum oğlanlarının
təsvirləri salınıb. Fərqli rəngli muncuqlardan
istifadə çubuğa xüsusi estetik görünüş bəxş
edib.
Fondun kolleksiyasını zənginləşdirən çubuq
1941-ci ildə muzeyə verilib.
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Yaradanın insanlığa lütf və inayətinin rəmzi
Xalqımız ikinci ildir müqəddəs Qurban bayramını
Zəfər ab-havasında qarşılayır
İyulun 9-u İslam aləminin ən əziz və müqəddəs bayramlarından olan Qurban bayramının ilk günüdür. Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsinin (QMİ) sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Uca
Yaradana sədaqətin və ilahi lütfün təcəllisi olan mübarək Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrik müraciəti
ünvanlayıb.
Təbrikdə qeyd olunur ki, mübarək Qurban bayramı Rəbbimizin insanlığa lütf və inayətinin
rəmzidir. Bütün səmavi dinlərin
əziz tutduğu, Həzrət İbrahim
əleyhissalamın əhdi və Həzrət
İsmayıl əleyhissalamın adı ilə
bağlı bu müqəddəs gün əsrlər
boyudur ki, dünyamıza ümumbəşəri birlik və insanpərvərlik
mesajını çatdırır.
Müraciətdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurasının ənənəvi olaraq Qurban
bayramına dair tövsiyələri də
qeyd olunur. Bildirilir ki, Qurban
bayramına dair hökmlərə və
şəri qaydalara əsasən, qurban
kəsmək Məkkədə həcc ziyarətini icra edən zəvvarlara vacib

X

buyurulub. Digər yerlərdə isə
imkanı olan adamların qurban
kəsmələri sünnət əməl, Qurban
ətini fəqir və kasıb ailələrə paylamaq böyük savab sayılır.
“Adətən qurbanlıq üçün qoyuna üstünlük verilir. Lakin keçi,
inək və dəvəni də qurbanlıq üçün
seçmək olar. Həmin ətin bölgüsündə hər kəs azaddır, hərçənd
imkansızlara yardım etmək dinimizin ruhuna daha yaxındır,
çünki belə davranmağı əziz Peyğəmbərimiz (s) bizlərə tövsiyə
edib. Qurbankəsmə ayini təmizlik
və yüksək sanitariya şəraitində,
münasib yerlərdə icra edilməlidir. Şəriət qaydalarına görə,
qurban kəsilən heyvan sağlam
və kəsimə yararlı olmalıdır...

Şəriətə görə, heyvanın üzü qibləyə uzadılaraq, Qurban niyyəti
ilə Allahın adı çəkilərək kəsilməsi vacibdir. Qurbanlıq əsasən üç
hissəyə bölünür: bir hissəni qurban sahibi özünə, digər hissə
fəqir və kasıb ailələrə, üçüncü
hissəsinin isə hədiyyə kimi qohum-əqrəbaya paylanması tövsiyə olunur”, – deyə müraciətdə
bildirilir.
Qeyd olunur ki, AMEA Şamaxı Astroﬁzika Rəsədxanasının hesablamalarına əsasən,
Azərbаycаn üfüqündə hilalın
görünməsinə uyğun olaraq
Qurbаn bаyrаmı zilhiccə ayının 10-na – miladi təqvimlə iyulun 9-a təsadüf edəcək. Şəriətə
uyğun olaraq Qurban kəsimi
9 iyul tarixindən başlayaraq 3
gün davam edə bilər. İyul ayının 9-da məscidlərdə birgə
Bayram namazları qılınacaq.
Аzərbаycаndа Qurbаn bаyrаmı
rəsmi olaraq iki gün qeyd olunur.

“Hədislərdə qeyd olunduğu
kimi, Qurban bayramının gecəsi və günü duaların qəbul
olunduğu zamandır. Həmrəylik,
yardımlaşma, mənəvi təmizlənmə rəmzi olan bu müqəddəs
gündə Vətənimiz və millətimiz
üçün dualar etməliyik. Şükürlər
olsun ki, artıq ikinci ildir xalqımız
Qurban bayramını Zəfər ab-havasında qarşılayır. Həmd olsun Allaha ki, Azərbaycan xalqı
müdrik dövlət öndəri, Müzəﬀər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 30 illik erməni
təcavüzünə son qoyaraq tarixi ədaləti, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü bərpa edib. Allah
Vətən uğrunda, bu böyük Zəfər yolunda canlarından keçmiş,
uca şəhidlik məqamına yüksəlmiş övladlarımıza rəhmət eləsin, qəhrəman qazilərimizə şəfa bəxş etsin, şanlı Ordumuzun
bütün əsgər və zabitləri üçün dilədiyimiz xeyir-dualar müstəcab
olsun! Uca Allah Azərbaycan
dövlətini və xalqını, onun müdrik rəhbərini hər zaman müzəffər etsin!” – təbrik müraciətində
vurğulanır.

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşanın
irsi alman alimin təqdimatında

əbər verdiyimiz kimi,
Almaniyanın Qiesen
Universitetinin (Justus Liebig University
Giessen) dosenti, tanınmış
türkoloq alim Mixael Reynhard Hessin “Şuşanın irsi.
Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtının tarixi və inkişaf
yolu” kitabı çapdan çıxıb.
Bu günlərdə Azərbaycanda
olan alim kitabın təqdimat
mərasimlərində iştirak edib,
görüşlər keçirib.

İyulun 4-də ADA Universitetində Mixael Reynhard Hessin
kitabının təqdimatı keçirilib.
Tədbirdə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi,
Milli Məclisin deputatları, universitetin müəllim və tələbələri, elmi ictimaiyyətin nümayəndələri və Şuşa ziyalıları iştirak
ediblər.
ADA Universitetinin prorektoru Fariz İsmayılov Almaniya ilə
əlaqələrin ölkəmiz üçün mühüm
əhəmiyyət daşıdığını, bu əlaqələrin möhkəmlənməsinə xidmət
edən hər bir addımın məmnunluq hissi doğurduğunu, alman
alimin Şuşa haqqında yazdığı
monoqraﬁyanın
Azərbaycan
həqiqətlərinin Avropada yayılmasına sanballı töhfə olduğunu
bildirib. O, kitabın ərsəyə gəlməsində müəlliﬁn böyük əmək
sərf etdiyini vurğulayaraq monoqraﬁyada 1500 sitatdan və
600-dən çox mənbədən istifadə olunmasını mövzuya fundamental elmi yanaşmanın göstəricisi kimi dəyərləndirib.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev
Şuşa haqqında elmi araşdırmalara əsaslanan kitabın yazılmasının əhəmiyyətindən danışıb,
alman alimin fəaliyyətinin minnətdarlıq hissi doğurduğunu bildirib.
Xarici İşlər Nazirliyinin Linqvistik təminat idarəsinin rəisi
Rizvan Nəbiyev kitabın müəlliﬁ və məzmunu barədə tədbir
iştirakçılarına ətraﬂı məlumat
verib. M.Hessin türkoloji tədqiqatları, ﬁloloq-alimin xalqımızın
ədəbi-mədəni irsinə dərin maraq göstərdiyi, bir sıra türk dil-

ləri ilə yanaşı, Azərbaycan dilini də mükəmməl bildiyi diqqətə
çatdırılıb. Vurğulanıb ki, Şuşa
şəhərinin mədəni, ədəbi və etnoqraﬁk baxımdan Azərbaycana məxsusluğunun alman alimi
tərəﬁndən təkzibolunmaz fakt
və dəlillərlə sübuta yetirilməsi
təqdim edilən kitabın mühüm
məziyyətidir.

Azərbaycan dilində çıxış
edən M.Hess kitabın mündəricatı haqqında danışıb, onun
hər bir bölməsində işıqlandırdığı məsələlərə dair geniş izahat verib, ölkəmizin tarixinə,
ədəbi-mədəni irsinə bələdliyini
maraqlı ﬁkirləri ilə bir daha nümayiş etdirib.
Milli Məclisin deputatları Etibar Əliyev, Ceyhun Məmmədov, Nurlan Həsənov, Fatma
Yıldırım, ADA Universitetinin
professoru Nəriman Qasımoğlu, Şuşa ziyalılarından Xalq
artisti Yalçın Adıgözəlov, tədqiqatçı-jurnalist Vasif Quliyev,
şair-publisist Kərim Kərimli və
başqaları çıxış edərək Azərbaycan həqiqətlərinin Avropada tanıdılması və təbliği naminə gördüyü vacib və faydalı işə
görə alman alimə minnətdarlıq
bildirib, ona bundan sonrakı
fəaliyyətində uğurlar arzulayıblar.

“Müasir Azərbaycan dilinin
normativ punktuasiyası”
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Elmi
şurasının qərarı ilə Nabatəli Qulamoğlunun “Müasir Azərbaycan dilinin normativ punktuasiyası” monoqrafiyası çap
olunub.
İnstitutdan bildirilib ki, kitabda elektron
media və sosial şəbəkədə punktuasiya, intonasiya və punktuasiya, sitatlarda, dialoqda, vasitəsiz nitqdə durğu işarələri məsələləri araşdırılıb.
“Elm və təhsil” nəşriyyatında işıq üzü görən monoqraﬁyanın redaktoru professor
Qəzənfər Kazımov, rəyçilər professorlar
Nadir Məmmədli, İsmayıl Kazımov və İsmayıl Məmmədlidir.

***

Mixael Reynhard Hessin “Şuşanın irsi. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtının tarixi və inkişaf yolu” kitabının iyulun 5-də
Bakı Slavyan Universitetində
(BSU) də təqdimatı olub.
Tədbiri BSU-nun rektoru Anar
Nağıyev açaraq bildirib ki, kitab
təkcə Azərbaycan və Şuşa haqqında, Qarabağ haqqında ob-

yektiv məlumatların çatdırılması
ilə deyil, eyni zamanda, Qarabağın, Şuşanın mədəniyyəti və
tarixi ilə bağlı obyektiv informasiyaların təhrif olunmasına
qarşı elmi mənbə kimi olduqca
əhəmiyyətlidir. Belə tədqiqatların dəstəklənməsinin vacib
olduğunu deyən rektor kitabın
təqdimatının “Şuşa İli”ndə BSUda keçirilməsinin əhəmiyyətini
vurğulayıb.
Milli Məclisin deputatı Nigar
Arpadarai kitabın Azərbaycan
tarixini öyrənmək istəyənlər
üçün dəyərli tədqiqat nümunəsi
olduğunu deyib.
Təhsil nazirinin müşaviri Nicat
Məmmədli Qərb müəlliﬂəri tərəﬁndən xarici dillərdə Azərbaycan tarixi ilə bağlı kitabların yazılmasının önəmini qeyd edib.
Xarici İşlər Nazirliyi nümayəndəsi Rizvan Nəbiyev alman
alimin Azərbaycanla bağlı olan
fəaliyyəti haqqında məlumat verib, “Şuşanın irsi. Azərbaycanın

mədəniyyət paytaxtının tarixi və
inkişaf yolu” kitabında yer alan
tarixi faktların əhəmiyyətindən
danışıb.
Kitabın müəlliﬁ Mixael Reynhard Hess çıxışında bildirib ki,
nəşrin əsas qayəsi Şuşanın və
Qarabağın Azərbaycanın ədəbiyyat və mədəniyyət tarixindəki zəngin irsini qərbli oxuculara
çatdırmaqdır. Kitabda işğalçıların Şuşanın irsini silmək, təhrif
və inkar etmək və bununla da,
Azərbaycansız Şuşa və Qarabağ tarixi uydurmaq kimi cəfəng
cəhdlərinə qarşı elmi əsaslandırılmış dəlillər ortaya qoyulduğunu diqqətə çatdırıb. Qeyd edib
ki, kitab almandilli auditoriyaya,
həmçinin Avropa oxucularına
ünvanlanıb.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Fuad Hüseynov Şuşa ilə bağlı xaricdə
nəşr olunan ilk elmi monoqraﬁya kimi kitabın Azərbaycanın tarixi Zəfərinə, “Şuşa İli”nə böyük
töhfə olduğunu deyib.

***

Almaniyalı alimlə iyulun 5-də
Xarici İşlər Nazirliyində də görüş keçirilib. Mixael Reynhard
Hess “Şuşanın irsi. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtının tarixi və inkişaf yolu” kitabını nazir Ceyhun Bayramova təqdim
edib.
Ceyhun Bayramov Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi ilə
bağlı xarici mütəxəssislər, elm
adamları tərəﬁndən araşdırmaların aparılmasının vacibliyini
vurğulayıb və bu mənada kitabın dəyərinin yüksək olduğunu
söyləyib, alimə gələcək fəaliyyətində yeni nailiyyətlər arzu
edib.

Mirzə Kazımbəyin anadan olmasının 200 illiyi münasibətilə

B

u il görkəmli şərqşünas və maarifçi, Rusiya Elmlər Akademiyasının ilk
azərbaycanlı üzvü Mirzə Kazımbəyin (1802-1870) anadan olmasının
220-ci ildönümüdür.

Rus şərqşünaslıq elminin banilərindən
biri olan Mirzə Kazımbəy Peterburq Universiteti Şərq dilləri fakültəsinin ilk dekanı,
eyni zamanda Britaniya Kral Şərqşünaslar
Cəmiyyətinin üzvü olub.
Azərbaycan Milli Kitabxanası şərqşünas
alimin 220 illiyi münasibətilə virtual sərgini
istifadəçilərə təqdim edib.
Kitabxanadan bildirilib ki, virtual sərgidə
fotolar, Mirzə Kazımbəyin müəlliﬁ olduğu
kitablar, haqqında yazılan kitab və məqalələr nümayiş olunur.

***

AMEA-nın akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu isə sentyabrın
20-də Mirzə Kazımbəyin anadan olmasının 220 illiyi ilə əlaqədar beynəlxalq elmi
konfrans keçirəcək.
İnstitutdan verilən məlumata görə, “Mirzə Kazımbəy – 220” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransa tezis qəbulu davam
edir. Tezislər Azərbaycan, türk, rus, ingilis,
ərəb və fars dillərində iyulun 30-dək qəbul
edilir. İştirak etmək istəyənlər tezisləri mirzakazim220@mail.ru ünvanına göndərməlidirlər.
Tezislərin qəbulu ilə bağlı daha ətraﬂı
məlumat Şərqşünaslıq İnstitutunun saytında yerləşdirilib.

9–13 iyul

Xatirə təqvimi
Azərbaycan

9 iyul 1835 – Görkəmli şair və maarifçi Seyid Əzim Şirvani (Seyid
Əzim Seyid Məhəmməd oğlu Mir Cəfərzadə; 1835 – 20.5.1888) Şamaxıda anadan olub. Azərbaycan lirik və satirik poeziyasını zənginləşdirib, “Əkinçi”, “Ziya” qəzetlərində publisistik yazılar yazıb. Azərbaycan şairlərinin qısa tərcümeyi-halı və əsərlərindən nümunələri
kitab (“Təzkirə”) şəklində nəşr etdirib.
9 iyul 1926 – Görkəmli yazıçı-dramaturq Nəcəf bəy Fətəli bəy
oğlu Vəzirov (1854-1926) vəfat edib. Ədib “Müsibəti-Fəxrəddin”
pyesi ilə Azərbaycan dramaturgiyasında faciə janrının əsasını qoyub. “Ev tərbiyəsinin bir şəkli”, “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük”
və s. komediyaların müəlliﬁdir.
9 iyul 1939 – Əməkdar artist Firuz İmam oğlu Xudaverdiyev
(1939-2017) Bakının Lökbatan qəsəbəsində doğulub. Mingəçevir
teatrında, Milli Dram Teatrında çalışıb. Televiziya tamaşalarında,
ﬁlmlərdə çəkilib.
9 iyul 1981 – Xalq şairi, tərcüməçi Nigar Xudadat bəy qızı Rəﬁbəyli (23.6.1913 – 1981) vəfat edib. Lirik şeirləri ilə XX əsr Azərbaycan
poeziyasını zənginləşdirib, rus ədəbiyyatından tərcümələr edib.
10 iyul 1899 – Şair Xəstə Bayraməli (Bayraməli Abbasəli oğlu
Xudiyev; 1899-1952) Qərbi Azərbaycanda, Göyçə mahalının Nərimanlı kəndində anadan olub.
10 iyul 1909 – Azərbaycanın ilk sənədli ﬁlm rejissorlarından olan
Niyazi Mustafa oğlu Bədəlov (1909 – 2.11.1997) Şəkidə anadan
olub. Ümumittifaq Kinematoqraﬁya İnstitutunun ilk azərbaycanlı
məzunlarındandır.
10 iyul 1924 – Ədəbiyyatşünas, tərcüməçi Əkbər Ağarza oğlu
Babayev (1924 – 12.9.1979) anadan olub.
10 iyul 1930 – Xalq yazıçısı Sabir Məhəmməd oğlu Əhmədli
(1930 – 17.4.2009) Cəbrayıl şəhərində doğulub. “Pillələr”, “Toğana”, “Yasamal gölündə qayıqlar üzür”, “Mavi günbəz”, “Gedənlərin qayıtmağı”, “Dünyanın arşını”, “Axirət sevdası” və s. kitabların
müəlliﬁdir. Əsərləri xarici dillərə tərcümə edilib.
10 iyul 1937 – Əməkdar incəsənət xadimi, şairə, dramaturq Kəmalə Ağa qızı Ağayeva (1937 – 18.7.2019) Naxçıvan şəhərində
anadan olub. Mənzum pyesləri (“Məhsəti”, “O, bizim dağların oğludur”, “Göyçək Fatma” və s.) teatrlarda tamaşaya qoyulub.
10 iyul 1949 – Əməkdar artist İbrahim Əsgər oğlu Əliyev (1949
– 26.11.2020) Bakıda anadan olub. Filmlərdə (“Güllələnmə təxirə
salınır!”, “Qətl günü”) çəkilib, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində müəllim işləyib.
10 iyul 1953 – Əməkdar incəsənət xadimi Ələkbər Rauf oğlu
Kazımovski (1953 – 19.9.2016) anadan olub. 1974-cü ildən Azərbaycan Televiziyasında işləyib, ﬁlm-tamaşa və sənədli teleﬁlmlərin
rejissoru olub.
11 iyul 1918 – Şair, yazıçı, maarifçi Abbas Səhhət (Abbasqulu
Mehdizadə; 1874-1918) vəfat edib. Bədii yaradıcılıqla yanaşı, Azərbaycan məktəbləri üçün ilk dərsliklərin (“Yeni məktəb”, “Türk ədəbiyyatına ilk qədəm”) hazırlanmasında iştirak edib.
11 iyul 1926 – Əməkdar rəssam Altay Ağasəid oğlu Səidov (1926
– 10.9.2015) Bakıda anadan olub. Gənc Tamaşaçılar Teatrında quruluşçu rəssam, baş rəssam işləyib, Musiqili Komediya Teatrında
tamaşalara səhnə tərtibatı verib.
11 iyul 1926 – Tarix elmləri doktoru Şövkət Əzizağa qızı Tağıyeva
(1926-2015) anadan olub. Cənubi Azərbaycan və İran tarixinə dair
tədqiqatların müəlliﬁdir.
11 iyul 1937 – Əməkdar rəssam Əkrəm Qulam oğlu Həsənzadə
(1937 – 22.11.2007) anadan olub. Ə.Əzimzadə adına Dövlət Rəssamlıq Texnikumunda çalışıb. Rəssamlar İttifaqının bölmə müdiri
olub.
11 iyul 2006 – Görkəmli kinorejissor, operator, Xalq artisti Rasim
Mirqasım oğlu Ocaqov (22.11.1933 – 2006) vəfat edib. “Sən niyə
susursan?”, “Onun böyük ürəyi” və s. ﬁlmlərin quruluşçu operatoru
olub. “Tütək səsi”, “Ad günü”, “İstintaq”, “Ölsəm, bağışla” və s. ﬁlmlərə quruluş verib.
12 iyul 1911 – Böyük satirik şair, maarifçi və mütəfəkkir Mirzə
Ələkbər Sabir (30.5.1862 – 1911) vəfat edib. Ölümündən sonra
şeirləri “Hophopnamə” adlı topluda nəşr olunub.
12 iyul 1987 – Əməkdar mədəniyyət işçisi, aşıq Hüseyn Saraçlı
(Hüseyn Qurban oğlu Həsənov; 1916-1987) vəfat edib.
13 iyul 1889 – Maarif və mədəniyyət xadimi Xosrov Mirzə Əli oğlu Axundzadə (1889-1960) Şuşada anadan olub.
13 iyul 1910 – Yazıçı-dramaturq, tərcüməçi Nağı Kərim oğlu Nağıyev (1910-1981) Naxçıvan MR Culfa rayonunun Yaycı kəndində
anadan olub.
13 iyul 1926 – Xalq rəssamı Vidadi Yaqub-Fərman oğlu Nərimanbəyov (1926-2001) anadan olub. “Yolda”, “Xatirələr”, 20 Yanvar
mövzusunda “Qatillər” tabloları və s. əsərlərin müəlliﬁdir. 20-dək
ölkədə sərgisi keçirilib.
13 iyul 1936 – Kinooperator, rejissor, Əməkdar incəsənət xadimi Rasim Rza oğlu İsmayılov (1936 – 4.5.2004) anadan olub.
“Axırıncı aşırım”, “Gün keçdi”, “Nəsimi”, “Babək” və s. ﬁlmlərin quruluşçu operatoru olub. “Şir evdən getdi”, “Sizi dünyalar qədər sevirdim” və s. bədii ﬁlmlərə quruluş verib.
13 iyul 1946 – Bəstəkar Eldar Səid oğlu Rüstəmov (1946-2010)
anadan olub. Romans, süita, oda və s. janrlarda əsərlər, ﬁlmlərə
musiqilər yazıb.
13 iyul 2001 – Xalq şairi Mirvarid Paşa qızı Dilbazi (19.8.1912
– 2001) vəfat edib. Ədəbi yaradıcılıqla bərabər rus şairlərinin əsərlərini dilimizə tərcümə edib.

Dünya
9 iyul 1764 – İngilis yazıçısı Anna Radklif (Ann Radcliﬀe; 17641823) anadan olub. Ədəbi eﬀektlər, qorxulu situasiyalarla zəngin
olan qotik romanın yaradıcılarından biridir. Əsərləri: “İtalyan və ya
bir etirafın sirri”, “Udolf qəsrinin sirləri” və s.
9 iyul 1834 – Çex yazıçısı Yan Neruda (1834-1891) anadan olub.
“Qəbiristanlıq çiçəkləri”, “Kosmik nəğmələr” və s. kitabların müəlliﬁdir.
10 iyul 1871 – Fransız yazıçısı Marsel Prust (Valentin Louis
Georges Eugune Marcel Proust; 1871-1922) anadan olub. “İtirilmiş
zamanın axtarışında” adlı silsilə əsərlərin (17 roman) müəlliﬁdir.
10 iyul 1918 – Avstraliya əsilli ingilis yazıçısı Ceyms Oldric (James Aldridge; 1918 – 23.2.2015) anadan olub. Əsərləri: “Şərəf məsələsi”, “Dəniz qartalı”, “Diplomat” (1940-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda baş verən olaylar da təsvir olunub) və s.
11 iyul 1892 – Amerika aktyoru, dramaturq, ssenarist, “Oskar”
mükafatçısı Tomas Con Mitçell (Thomas John Mitchell; 1892–1962)
anadan olub.
12 iyul 1813 – Fransız psixoloqu, eksperimental psixologiyanın
banisi Klod Bernar (Claude Bernard; 1813-1878) anadan olub.
12 iyul 1884 – İtalyan rəssamı Amadeo Modilyani (Amedeo Clemente Modigliani 1884-1920) anadan olub. Qadın rəsmlərinin mahir ustası olub.
12 iyul 1904 – Çili şairi, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı (1971)
laureatı Pablo Neruda (Pablo Neruda - Ricardo Eliezer Neftal Reyes Basoalto; 1904-1973) anadan olub.
13 iyul 1841 – Avstriya memarı, müasir Avropa memarlığının
banilərindən biri Otto Vaqner (Otto Koloman Wagner; 1841-1918)
anadan olub.
13 iyul 1923 – SSRİ Xalq artisti Mixail Puqovkin (1923-2008) anadan olub. Əksəriyyəti komediya olmaqla 100-dək ﬁlmdə (“I” əməliyyatı...”, “Sportloto-82”, “İvan Vasilyeviç peşəsini dəyişir” və s.) çəkilib.
Hazırladı: Vüqar Orxan

8 son səhifə
2023-cü ildə “Türk Dünyasının
Mədəniyyət Paytaxtı” olacaq
Şuşada Beynəlxalq Türk Mə
dəniyyəti Təşkilatı – TÜRKSOYun təşəbbüsü və iştirakı ilə bir
sıra tədbirlərin təşkili nəzərdə
tutulur. Buraya Şuşa şəhə
rində 1-ci Türk Dünyası Teatr
Festivalının keçirilməsi də
daxildir.
Bu məsələ TÜRKSOY-un Baş
katibi Sultan Raevin Türkiyə
Dövlət Teatrlarının baş direk
toru Mustafa Kurt ilə görüşün
də nəzərdən keçirilib. Görüşdə
2022 və 2023-cü illər üçün birgə
fəaliyyət proqramı barədə söh
bət açılıb, Türk dünyasında teatr
sahəsində əməkdaşlığı inkişaf
etdirməyin vacibliyi vurğulanıb.
Azərbaycan Mədəniyyət Na
zirliyinin TÜRKSOY-dakı nüma
yəndəsi Elçin Qafarlı və TÜRK
SOY Katibliyinin əməkdaşı Timur
Davletovun da iştirak etdiyi gö
rüşdə Türk dünyasında teatr mü
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2023-cü ildə Şuşada Türk Dünyası
Teatr Festivalı keçiriləcək

təxəssislərinin
hazırlanması,
dram əsərlərinin TÜRKSOY-a
üzv ölkələrin dillərinə tərcümə
si, teatrlar arasında yaradıcılıq
və repertuar mübadiləsi, üzv öl

kələrdə teatr sənəti üzrə təhsil
verən universitetlərin müvafiq
kafedraları arasında qarşılıq
lı əlaqənin gücləndirilməsi kimi
məsələlər müzakirə olunub.

Görüşdə TÜRKSOY və Tür
kiyə Dövlət Teatrları Baş İdarə
si ilə əməkdaşlıq çərçivəsində
2022-ci ildə Qırğızıstanın Xalq
yazıçısı, dramaturq Toktobolot
Abdumomunovun (1922-1989)
xatirə ili elan edilməsi və 2023cü ildə Azərbaycan peşəkar mil
li teatrının yaranmasının (1873)
150 illik yubileyi ilə əlaqədar
TÜRKSOY-a üzv ölkələrdə müx
təlif tədbirlərin təşkilinə dair razı
lıq əldə edilib.
İşgüzar atmosferdə keçən
görüşün sonunda Sultan Raev
TÜRKSOY-un 2021-ci ildə nəşr
etdirdiyi “Nizami Gəncəvini oxu
yaq” kitab-albomunu Mustafa
Kurta təqdim edib.
Mehparə Sultanova
Ankara

İslam dünyası irsi üzrə
“Gənc səfirlər proqramı”

İslam Dünyası İrs Komitəsinin (IWHC) İCESCO-nun Rabatdakı (Mərakeş)
qərargahında keçirilən 10-cu iclasında təşkilata üzv ölkələrin nüma
yəndələrinin iştirak edəcəyi “Gənc səfirlər proqramı” təsdiq olunub.

Proqramın birinci mərhələ
sində İslam ölkələrindən ümu
milikdə 3 minə yaxın gənc
maddi və qeyri-maddi irs abi
dələrinin təbliği və qorunması
üzrə təlim kurslarına cəlb olu
nacaq. Onların arasından 30
nəfər irs üzrə gənc səfir kimi
seçiləcək. Proqram müsəlman
ölkələri üzrə üç coğrafi regionu
əhatə edəcək.
Təşkilatın baş ofisindən bildi
riblər ki, iclasda 8 ölkədəki – İraq,
Pakistan, Kamerun, Mavritaniya,
Küveyt, Mərakeş, İndoneziya və

Nigeriyadakı 141 tarixi məkan və
mədəni element İslam Dünyası
İrsi Siyahısına daxil edilib. Azər
baycanın da daxil olduğu coğrafi
məkan üzrə yeni maddi və qey
ri-maddi irs abidələrinin siyahıya
daxil edilməsi məsələsinə gələ
cək iclasda baxılacaq.
Komitənin 10-cu iclasında
həmçinin “Maddi və qeyri-maddi
mədəni irs elementlərinin qorun
ması üzrə ən yaxşı təcrübələrin
siyahısı” adı altında yeni layihə
nin hazırlanması haqqında qərar
qəbul edilib.

Moskvadakı “Azərbaycan” pavilyonunun qarşısında “Nar”

M

oskvada, Xalq Təsərrüfatı
Nailiyyətləri Sərgisinin (XTNS)
“Azərbaycan” pavilyonunun
qarşısında “Nar” adlı yeni artobyekt açılıb.

Art-obyekt Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
nın Moskvadakı törəməsi – “MBA Moskva”
bankının dəstəyi ilə yaradılıb.
Pavilyonun direktoru Səadət Qədirova de
yib: “Etiraf edirəm ki, bizim pavilyonda işə
başladığım ilk gündən pavilyonun fasadı
qarşısında nar şəklində bir art-obyekt yara

Sərgi İsveçrə İnkişaf və Əmək
daşlıq Agentliyinin (SDC) dəstə
yi ilə “Cənubi Qafqazda sənədli
fotoqrafiy a” layihəsi çərçivəsin

A

vropa ölkələrinə sə
yahət edən əcnəbi
turistlərin sayı hələ də
koronavirus pandemi
yasından əvvəlki göstərici
lərdən aşağıdır.

Avropa İttifaqı (Aİ) Turizm
Agentlikləri
Assosiasiyasının
apardığı araşdırmanın nəticələ
ri belə deməyə əsas verir. Göz
lənildiyinə görə, Aİ ölkələrində
2022-ci ilin göstəriciləri pande
miyadan əvvəl qeydə alınmış
rəqəmlərin yarısına bərabər ola
caq. Bu halda Asiya və Rusiya
dan olan turistlərin azlığı daha
çox hiss ediləcək.
Ekspertlər qeyd edirlər ki, pan
demiyanın doğurduğu məcbur
aradan sonra turist səfərlərinə
çıxanlar əvvəlcə istirahətlərini
dəniz sahilində keçirmək və yal
nız bundan sonra (vaxt və əlavə
imkan olarsa) çoxsaylı muzey
lərə malik olan ölkələrə ekskur
siyaya yola düşmək istəyirlər.
Bu isə daha çox ekskursiya sə
yahətlərindən qazanan ölkələr
üçün elə də əlverişli deyil.
COVID-19 fasiləsindən sonra
Avropada daha çox “qonşuluq
turizmi”ndə – həmsərhəd ölkə

də Gürcüstanın Sənədli Foto
qraflar Assosiasiyası və “Adjara
Group” şirkətinin təşkilatçılığı ilə
ərsəyə gəlib.
Azərbaycanın Gürcüstanda
kı səfiri Faiq Quliyev, səfirliyin
əməkdaşları və ictimaiyyət nü
mayəndələri sərgi ilə tanış olub
lar.

ümumilikdə 300 şəkli yer alıb. Təş
kilatçıların bildirdiyinə görə, tədbirin
məqsədi Cənubi Qafqazda hazırkı
vəziyyəti əks etdirməkdir.
Ermənistan fotoqrafları bu də
fədə də öz məkrli əməllərindən əl
çəkməyiblər. Onların bəzi fotola
rında Azərbaycanın 44 günlük Və
tən müharibəsindəki Qələbəsinə
kölgə salmağa yönəlmiş yazıları,
bəzilərində isə Azərbaycan ərazi
lərinin erməni adı ilə verilməsi və
s. kimi təxribatçı əməllər olub.
Azərbaycanın
Gürcüstan
dakı Səfirliyi dərhal məsələyə
müdaxilə edib və Ermənistan
fotoqraflarının riyakarlığının qar
şısını alıb. Səfirliyin reaksiyasın
dan sonra ermənilərin təxribatçı
mətnlərinin olduğu lövhələr sərgi
zalından yığışdırılıb.

Üstəlik, koronavirusun yeni dalğası da baş qaldırır

Fransada) koronavirus epidemi
yasının yeni dalğasının baş qal
dırması səyahət sektorunu daha
da əndişələndirir.
Ümumiyyətlə, yay mövsümün
də turistik səfərlərin artması bir
çox yerlərdə koronavirusa yolux
ma sayının artması ilə müşayiət
olunur.

260 il əvvəl...
9 iyul 1762-ci ildə Rusiyada növbəti saray çevrilişi olub. İmperator
III Pyotrun həyat yoldaşı Yekaterina imperiya qvardiyasının köməyi
ilə ərini hakimiyyətdən uzaqlaşdırıb və özünü imperatriçə (II Yekate
rina) elan edib. Məhbəsə salınan III Pyotr əvvəlcə taxt-tacdan imtina
etməsi barədə qərar imzaladı, üç gün sonra müəmmalı şəkildə öldü.

206 il əvvəl...
9 iyul 1816-cı ildə İspaniyanın Cənubi Amerikadakı ən böyük müs
təmləkəsi (ərazisi 2,7 milyon kv.km) olan Argentina müstəqilliyini elan
edib. XVI əsrdə İspaniyanın müstəmləkəsinə çevrilən Argentina La-Pla
ta general-qubernatorluğu adlanırdı. Müstəqilliyini də “Birləşmiş La-Plata
Əyalətləri” adı altında qazanmışdı. 1826-cı ildə Federativ Argentina Res
publikası elan edildi.

104 il əvvəl...

10 iyul 1918-ci ildə
Azərbaycan və türk (Os
manlı) hərbi qüvvələri (Qaf
qaz İslam Ordusu) Kürdə
mir yaxınlığındakı döyüşdə
daşnak-bolşevik “Bakı So
veti”nin qoşunlarını məğ
lub ediblər. Bu qələbədən
sonra Qafqaz İslam Or
dusunun daşnak-bolşevik
qüvvələri üzərinə əks-hücumu başlanıb. İyulun 14-də Kərrar dəmiryolu
stansiyası azad edilib.

103 il əvvəl...

9 iyul 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici İşlər
Nazirliyi diplomatik fəaliyyət haqqında ilk normativ sənədi – XİN-in
katibliyi haqqında müvəqqəti təlimatı təsdiq edib. Bu, Azərbaycanda
peşəkar diplomatiya fəaliyyətini tənzimləyən ilk sənəddir. Prezident
İlham Əliyevin 24 avqust 2007-ci il sərəncamı ilə 9 iyul Azərbaycan
da diplomatik xidmət əməkdaşlarının peşə bayramı günü elan edilib.

102 il əvvəl...
10 iyul 1920-ci ildə Azərbaycan İnqilab Komitəsinin dekreti ilə
“musiqi təhsilini proletar kütlələri içərisində geniş yaymaq” məqsədilə
musiqi alətləri dövlət mülkiyyəti elan edilib. Orkestr musiqiçiləri sə
fərbərliyə alınaraq Xalq Maarif Komissarlığının sərəncamına verilib.

101 il əvvəl...
11 iyul 1921-ci ildə Monqolustan dövlət müstəqilliyini elan edib. Bol
şevik Rusiyasının hərbi köməyi ilə Çin hökmranlığına qarşı başlanan
inqilab qələbə ilə nəticələnib, Monqolustanda xalq hakimiyyəti bərqərar
olub. 1924-cü ildə Monqolustan Xalq Respublikasının yarandığı elan
edildi. Qədim dövlətçilik tarixi olan Monqolustan XVII əsridə Çinin nə
zarəti altına keçmişdi.

82 il əvvəl...

Avropada turizm pandemiyadan əvvəlki
səviyyəni hələ bərpa etməyib

lər arasında turist axınında artım
var. Məsələn, Xorvatiya və Slo
vakiyadan Macarıstana, Slova
kiya və Almaniyadan Çexiyaya,
Fransa və Danimarkadan Belçi
kaya tez-tez turistlər gəlir.
Bu arada Avropanın ayrı-ayrı
ölkələrində (xüsusilə ən böyük
turistik ölkələr olan İtaliya və

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

11 iyul 1939-cu ildə SSRİ rəhbərliyinin göstərişi ilə Azərbaycan
SSR Ali Soveti latın qrafikalı əlifbadan kiril (rus) qrafikalı əlifbaya keç
mək haqqında qanun qəbul edib. Kiril qrafikalı əlifbaya keçid 1 yanvar
1940-cı ildə gerçəkləşdi.

Fotoqraflarımızın şəkilləri
Tbilisidə “Ground Zero” sərgisində

Azərbaycanın tanınmış fotoq
raflarının çəkdikləri şəkillər
Tbilisidə açılan “Ground Zero”
adlı fotosərgidə nümayiş
olunur.

Tarixdə bu gün

83 il əvvəl...

dılmasını arzu edirdim. Necə deyərlər, bizim
arzularımız onların imkanları ilə üst-üstə dü
şüb. MBA-Moskva bankının “Nar” layihəsi,
həqiqətən, gözəl təqdimata layiqdir”.
Direktor qeyd edib ki, Azərbaycan ilə Ru
siya arasında strateji tərəfdaşlığı qloballaş
dıran, qarşılıqlı münasibətləri möhkəmlədən
bu tipli əməkdaşlıq ölkəmizi Rusiya Fede
rasiyasında təmsil edən bütün Azərbaycan
qurumlarının işinin mühüm tərkib hissəsidir:
“Art-obyekt də çox rəmzi məna daşıyır. Bərə
kət və gözəllik rəmzi olan nar bizim pavilyo
nun fasadını layiqincə tamamlayır”.

Səfir Azərbaycan fotoqrafları
Fəxriyyə Məmmədova, Zaur Mir
zəyev, Sitarə İbrahimbəyli, Emil
Xəlilov, İlqar Cəfərov, Sevinc Pi
rizadeh-Aslanova, Əli Rza, Nina
Sevnyova, İlkin Yaqubov və El
şən Babanın əsərlərinə baxıb,
onların Tbilisidə nümayiş etdiril
məsini yüksək qiymətləndirib.
Sərgidə AZƏRTAC-ın foto
müxbiri İlqar Cəfərovun Birin
ci Qarabağ müharibəsi, Xocalı
soyqırımı, məcburi köçkünlərin
həyatından bəhs edən fotoları
da nümayiş etdirilir.
Gürcüstanda yaşayan soyda
şımız Şahvələd Ayvazova (Şah
Ayvazov) məxsus tarixi fotolar
da sərgidə yer alıb.
Sərgidə Azərbaycan, Ermənis
tan və Gürcüstan fotoqraflarının

Xronoqraf

Qonşu Gürcüstanda korona
virusa yoluxma halları yenidən
artır. Yerli mütəxəssislər payızda
yoluxma hallarının artımının pik
həddə çatacağını bildirirlər.
Tbilisi Yoluxucu Xəstəliklər Xəs
təxanasının direktoru, professor
Tenqiz Çerçvadzenin sözlərinə
görə, əvvəllər gündə orta hesabla
100 yeni yoluxma halı qeydə alı
nırdısa, indi bu rəqəm 700-ə çatıb.
Yoluxanların əksəriyyəti xaricə sə
yahət edən insanlardır.
Yeri gəlmişkən, pandemiyanın
statistikasını aparan “Worldome
ter” saytının 6 iyul tarixinə olan
məlumatına görə, dünyada ko
ronavirusa yoluxanların ümumi
sayı 556 milyonu keçib. İnfek
siya ilə bağlı ölənlərin sayı 6,3
milyondan çoxdur. Rəsmi sta
tistikada birinci yerdə əvvəlkitək
ABŞ-dır. Bu ölkədə yoluxma sa
yı 90 milyona çatıb, 1 milyondan
çox insan həyatını itirib.

10 iyul 1940-cı ildə
Fransada III Respublika
rəsmən süqut edib. Hitler
Almaniyası ölkənin əra
zisinin üçdə ikisini işğal
edəndən sonra Vişi şəhə
rində toplaşan Fransa Milli
Assambleya (parlament)
səlahiyyətlərini yerə qoy
du. Faşistlərin marionet
lideri sayılan marşal Filipp Peten ölkənin formal rəhbəri təyin edildi.

49 il əvvəl...
10 iyul 1973-cü ildə Britaniyanın Vest-İndiadakı müstəmləkəsi
olan Baham adaları (ərazisi 14 min kv.km) müstəqilliyini elan edib.
1492-ci ildə ispanlar tərəfindən kəşf edilən Baham adaları XVIII əs
rin sonunda ingilislərin nəzarətinə keçmişdi. Hazırda Baham adaları
dünyanın məşhur turizm və azad iqtisadi zonası hesab olunur.

35 il əvvəl...
11 iyul 1987-ci ildə Yer kürəsi əhalisinin sayı 5 milyardı keçib. Bu əla
mətdar hadisə ilə əlaqədar 1989-cu ildə BMT İnkişaf Proqramının töv
siyəsi ilə 11 iyul Dünya Əhali Günü (World Population Day) elan edilib.

32 il əvvəl...
11 iyul 1990-cı ildə erməni təxribat dəstəsi Tərtər-Kəlbəcər sər
nişin avtobusunu partlatdıqdan sonra dinc insanları gülləbaran edib.
Terror aktı nəticəsində 14 azərbaycanlı öldürülüb, 35 nəfər yaralanıb.

30 il əvvəl...
8 iyul 1992-ci ildə ATƏM-in (1995-ci ildən ATƏT) Helsinki zirvə top
lantısında iştirak edən Prezident Əbülfəz Elçibəy Azərbaycanın təşkilata
üzvlüyünə dair sənədləri, o cümlədən Helsinki Yekun Aktını (1975) imza
layıb. Azərbaycan ATƏM-ə 1992-ci il yanvarın 30-da qəbul olunmuşdu.
Hazırladı: V.Orxan
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

MƏDƏNİYYƏT

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Baş redaktor: Vüqar Əliyev
Ünvan: AZ 1012, Bakı şəhəri, Moskva prospekti 1D
Dövlət Film Fondu, 5-ci mərtəbə
Telefon: (012) 431-28-79 (baş redaktorun müavini)
431-57-72 (redaktor)
430-16-79; 530-34-38 (müxbirlər)
511-76-04 (mühasibatlıq, yayım)
E-mail: qazet@medeniyyet.az
Lisenziya № AB 022279. İndeks: 0187. Qiyməti: 60 qəpik
“Mədəniyyət” qəzetinin kompüter mərkəzində səhifələnib,
“Azərbaycan“ nəşriyyatında çap olunub.
Tiraj: 5072. Sifariş: 1925

Buraxılışa məsul: Fariz Yunisli

Yazılardakı faktlara görə müəlliflər cavabdehdir.
Qəzetdə AZƏRTAC-ın materiallarından da istifadə edilir.
Bank rekvizitləri:
Kapitalbank 1 saylı Yasamal filialı
Kod: 200037. VÖEN: 9900003611. SWIFT: AIIBAZ2XXXX
Müxbir hesab: AZ37NABZ01350100000000001944
MADANIYYAT QAZETI REDAKSIYASI
H/Hesab: AZ98AIIB33080019443300232103. VÖEN: 1300338641

