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Tərtibçidən
2022-ci ildə milli mətbuatımızın banisi, mütəfəkkir, ədib,
maarifçi-demokrat Həsən bəy Zərdabinin anadan olmasının 180
illiyi tamam olur.
Təqdim olunan daycestdə - (“digest”- ingilis dilindən tərcümədə “xülasə”, “toplu” mənasını verir) Həsən bəy Zərdabi ilə
bağlı 2018-2022-ci illərdə dövri mətbuat səhifələrində dərc edilmiş
məqalələr araşdırılmış və seçmə yolu ilə istifadəçilərin diqqətinə
çatdırılmışdır.
Daycestin hazırlanmasında əsas məqsəd geniş istifadəçi
kütləsini görkəmli ictimai xadimin həyat və yaradıcılığı, ölməz irsi
haqqında dərc olunmuş materiallarla tanış etməkdən ibarətdir.
Daycestdə məqalələr illər üzrə, daxildə isə əlifba ardıcıllığı ilə
verilmişdir.
Nəşrlə bağlı rəy və təkliflərini Milli Kitabxanaya ünvanlayan
mütəxəssis və oxuculara əvvəlcədən öz minnətdarlığımızı bildiririk.
Ünvan: AZ-1000, Bakı şəh., Xaqani küç. 57
E-mail: anl.metodikixidmet@yandex.ru
http://www.millikitabxana.az/onlineservices/methodical-services
URL: www.millikitabxana.az
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Həsən bəy Zərdabinin həyat və yaradıcılığı haqqında
Həsən bəy Səlim oglu Məlikov 1842-ci ildə kеçmiş Bakı
quberniyasınа dахil оlаn qədim Göyçay qəzasının Zərdab kəndində
(indiki Zərdabda) maarifpərvər ailədə anadan оlmuşdur.
İlk təhsilini kənddəki mədrəsədə almış, burada ərəbcə və farsca
öyrənmişdir. 1852-ci ildən Şamaxı şəhərində açılan rus məktəbində
təhsil almış, sonra istedadına görə dövlət hesabına I Tiflis
gimnaziyasına oxumağa göndərilmişdir. 1860-cı ildə gimnaziyanı
bitirən H.B.Zərdabi Moskva Universitetinin fizika-riyaziyyat
fakültəsinin təbiətşünaslıq şöbəsinə qəbul olunmuşdur. 1865-ci ildə
ali məktəbi əla qiymətlərlə bitirmiş Zərdabiyə elmi şuranın qərarı
ilə müvəffəqiyyətinə görə təbiət elmləri namizədi elmi dərəcəsi
verilmişdir.
“Cəhalət girdabında boğulan” xalqına kömək etmək istəyi ilə
yaşayan Zərdabi Qubada, Bakıda çalışmışdır. 1869-cu ildən Bakı
real gimnaziyasında təbiət tarixi fənnini tədris etməyə başlamış,
1872-ci ildə “Xeyriyyə cəmiyyəti”nin əsasını qoymuşdur.
Milli elm tariximizdə təbiətşünas kimi tanınan Zərdabi
“Torpaq, su və hava”, “Bədəni salamat saxlamaq düsurül
əməlidir”, “Sümük, ət, beyin”, “İnsan bədəninin florası”,
“Orqanizmin yoluxucu mikroblara qarşı mübarizəsi”, “Sərxoşluğa
qarşı peyvənd” və s. məqalələrini yazmışdır.
Azərbaycanın mərkəzi şəhəri kimi Bakının sürətli inkişafı
Həsən bəydə milli mətbuatın yaranma zərurətini yaratmışdır. Ana
dilində qəzetə böyük ehtiyac olduğunu dərk edən Həsən bəy
Zərdabi qəzet çap etmək üçün hökumətə müraciət etmişdir.
Bununla əlaqədar xeyli zəhmətdən sonra 22 iyul 1875-ci ildə
Bakıda qubernator mətbəəsində Azərbaycan dilində “Əkinçi”
qəzetinin nəşrinə müvəffəq olmuşdur. Bu qəzet ilə Azərbaycan
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milli mətbuatının əsası qoyulmuşdur. 22 iyul 1875-ci ildən 1877-ci
ilin 29 sentyabr ayına qədər çapını davam etdirən “Əkinçi” qəzeti
ayda iki dəfə 300-400 tirajla nəşr olunmuşdur. Bu illər ərzində
qəzetin 56 nömrəsi işıq üzü görmüşdür.
Maarifçi və demokratik ideyaların carçısı olan “Əkinçi” realist
Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında müstəsna xidmətlər
göstərmişdir. Məhz buna görə də belə tərəqqipərvər qəzet mürtəce,
işğalçı bir rejimin əsarəti altında çox yaşaya bilməmişdir. Çünki bu
qəzet kəndlilərin ağır həyat şəraitini, onların yarı ac, yarı tox
dolanmalarını qabarıq şəkildə oxucuların nəzərinə çatdırırdı.
“Əkinçi” qəzetinin bağlanmasından sonra Zərdabi Bakı realnı
məktəbində çox gərgin və çətin bir şəraitdə işləməli olur. Çar
məmurları Həsən bəyi ciddi surətdə təqib etməyə başlayırlar.
Zərdabinin özünün qeyd etdiyi kimi, çar məmurları hətta onu öz
evində də rahat buraxmır, küçəyə çıxarkən təqib edirlər. Polis
idarəsi Zərdabinin fəaliyyətindən qorxuya düşərək onu Bakıdan
uzaqlaşdırmağa çalışır. Bu məqsədlə 1878-ci ildə Zərdabidən qəti
surətdə tələb edirlər ki, Yekaterinodar gimnaziyasına tərbiyəçi
getsin, ya da tez istefaya çıxsın. Zərdabi belə bir vəziyyətin onun
üçün qətiyyən münasib olmadığını nəzərə alaraq məktəbdən azad
edilməsi barəsində ərizə verməyə məcbur olur.
Həsən bəy Zərdabi 1880-cı ildən doğulduğu Zərdab kəndində
16 il sürgün həyatı yaşamalı olur. Böyük ömrün bu illəri də doğma
xalqa xidmətdə keçir. Mühafizəkarların fitnə-fəsadlarına, acı
tənələrinə mərdliklə dözən Həsən bəy burada da maarifçilik
əməllərini davam etdirir, müxtəlif qəzetlərə məqalələr yazıb
göndərir.
Uzun ayrılıqdan sonra Həsən bəy Zərdabi 1896-cı ildə
uşaqlarının təhsillərini davam etdirmələri üçün Bakıya köçür.
Əvvəl “Kaspi” qəzetində işləməyə başlayır. Çox keçmir ki, Bakı
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Şəhər Dumasına deputat seçilir, maarif komissiyasının üzvü olur.
O, hər zaman Dumanın iclaslarında şəhərin uzaq məhəllələrində
məktəb və xəstəxana açılması məsələsini qaldırır, çox zaman onun
müsbət həllinə nail olurdu. Təsadüfi deyil ki, onun deputatlıq
vaxtında Azərbaycan məktəblərinin sayı üçdən on altıya
yüksəlmişdi. Həsən bəy həmin məktəblərdə ana dili tədrisinin
həcmini artırmaq üçün daim mübarizə aparırdı, Bakıdakı xeyriyyə
cəmiyyətlərinin işində yaxından iştirak edirdi. XIX əsrin sonu - XX
əsrin əvvəllərində Bakıda milli ziyalıların bir araya gəlməsində,
vahid milli Azərbaycan ideyası ətrafında birləşməsində Həsən bəy
Zərdabinin müstəsna rolu olub.
Böyük mesenat Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maliyyə dəstəyi
və Həsən bəy Zədabinin məsləhəti ilə 1901-ci ildə Bakıda
Aleksandra Fyodorovna adına rus-müsəlman Qadın Məktəbi
(“Tağıyev qız məktəbi”) açılır. Bununla da böyük maarifçinin
uğrunda illərlə mübarizə apardığı azərbaycanlı qızlar üçün təhsil
müəssisəsi yaratmaq ideyası reallaşır.
N.Nərimanovla
birlikdə
1906-cı
ildə
Azərbaycan
müəllimlərinin Bakıda keçirilən birinci qurultayının işində
yaxından iştirak etmiş, onun təşəbbüsü ilə Bakıda müəllimlərin II
qurultayı çağırılmışdır.
Azərbaycan maarifçilik hərəkatının korifeylərindən olan Həsən
bəy Zərdabi 1907-ci il noyabrın 28-də vəfat etmiş, Bakıda
Bibiheybət qəbiristanlığında dəfn edilmişdir. 1948-ci ildə Bakıda
Fəxri Xiyaban yaradılanda Zərdabinin qəbri oraya köçürülmüşdür.
Tərəqqipərvər insan olan Həsən bəy Zərdabinin xidmətləri
misilsizdir. O, Azərbaycan milli mətbuatının banisidir. Bu
səbəbdən də, hər il iyul ayının 22-si ölkəmizdə Milli Mətbuat Günü
kimi qeyd olunur. Milli məfkurəmizin inkişafında müstəsna rolu
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olan “Əkinçi”nin maarif məşəlinin saçdığı işıq 147 ildir ki,
yolumuzu aydınlatmağa kömək edən ən gözəl bələdçidir.
1930-cu ildə yaradılmış Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Geologiya İnstitutunun Azərbaycan Təbiət Tarixi
Muzeyi Həsən bəy Zərdabinin adını daşıyır.
Zərdab rayonunda H.Zərdabi adına park salınmış, ev muzeyi
yaradılmışdır. Bakıda və regionlarımızda adını daşıyan məktəb və
küçələr var. 1943-cü ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji
İnstitutu fəaliyyət göstərmiş, XX əsrin 90-cı illərində “Əkinçi”
Mətbuat Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə adına fəxri diplom və medal
təsis edilmişdir.
2003-cü ildə Nizami Xudiyevin ssenarisi əsasında Vasif
Məmmədzadənin rejissorluğu ilə qısametrajlı bədii-sənədli
televiziya filmi çəkilmişdir. 2010-cu ildə Milli Mətbuatın 135
illiyinə həsr olunmuş gümüşdən xatirə sikkəsi hazırlanmış, onun üz
tərəfində görkəmli publisistin portreti təsvir edilmişdir. 2012-ci ildə
Bakı Slavyan Universitetinin filologiya və jurnalistika
fakültələrinin yerləşdiyi tədris binasında təmirdən sonra H.Zərdabi
adına auditoriya yaradılmışdır.
2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən
görkəmli ictimai xadimin 170 illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında sərəncam imzalanmışdır.
Həsən bəy Zərdabinin həyat və fəaliyyətinin ən müxtəlif
istiqamətləri barədə tədqiqatçılar çoxsaylı məqalə, kitab və
dissertasiyalar yazmışlar. Xudaverdi Həsənovun “Həsən bəy
Zərdabi Azərbaycanda torpaqşünaslıq və aqrokimya elmlərinin
banisidir” (1972), professor Cənnət Nağıyevanın “Həsən bəy
Zərdabi arxivinin təsviri” (2008), tarix üzrə fəlsəfə doktoru Esmira
Cavadovanın “Həsən bəy Zərdabinin etnoqrafik görüşləri” (2012)
adlı kitablarını, professor Eldəniz Həsənovun “Həsən bəy Zərdabi
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irsi: keşməkeşli həyat yolu” (2013) adlı monoqrafiyasını, 2012-ci
ildə Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən hazırlanmış
“Azərbaycan maarifinin yorulmaz carçısı. Həsən bəy Zərdabi-170”
adlı metodik vəsaiti, 2013-cü ildə Mədəniyyət Nazirliyinin “Həsən
bəy Zərdabi xatirələrdə: bioqrafik qaynaqlar” adlı nəşrini və s.
misal göstərmək olar.
Bundan başqa, 1996-cı ildə AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına
Coğrafiya İnstitutunda “H.B.Zərdabinin coğrafi görüşləri”, 2005-ci
ildə isə BDU-da “Həsən bəy Zərdabinin siyasi-hüquqi görüşləri”
mövzusunda fəlsəfə doktorluğu dissertasiyaları müdafiə
olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu
il tarixli, 211 nömrəli Qərarı ilə Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan
Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin
siyahısına daxil edilmişdir.
2020-ci ildə Qubada Milli Mətbuat Günü Həsən bəy Zərdabi
abidəsi ucaldılmışdır.
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2018
Aydınoğlu,
T.
Zərdabisevərlərə
dəyərli töhfə / Tahir Aydınoğlu //
Respublika.- 2018.- 25 mart.- S.3.
http://www.anl.az/down/meqale/respu
blika/2018/mart/582880.pdf
Məqalədə “Həsən bəy Zərdabi. Seçilmiş məqalələri və
məktubları” (rus dilindən tərcümə) kitabının ərsəyə gəlməsi və
təqdimat mərasimindən bəhs olunur. Burada tədbir iştirakçılarının
çıxışları da oxucuların diqqətinə çatdırılmışdır.
Babayev, B. Həsən bəy Zərdabinin
hekayə yaradıcılığının bilinməyən
tərəfləri / Baba Babayev // Kredo.2018.- 15 noyabr.- S.14.
http://www.anl.az/down/meqale/kred
o/2018/noyabr/617066(meqale).pdf
Məqalədə Zərdabinin həyatı, fəaliyyəti və publisistikası
haqqında yazılan monoqrafiya və kitablardan bəhs olunur. Burada
həmçinin H.Zərdabinin nəzəri, publisistik məqalələrlə yanaşı,
təhsil, elm, dil və s. maarifləndirici məsələlərə də əhəmiyyət
verdiyi qeyd olunmuşdur.
Bayramlı, F. O başları deşmək
lazımdı: Həsən bəy Zərdabi barədə
bildiklərimiz və bilmədiklərimiz /
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F.Bayramlı // Ekspress.- 2018.- 21-23
iyul.- S.2.
http://www.anl.az/down/meqale/expre
ss/2018/iyul/26.jpg
Məqalədə H.Zərdabinin Zərdabda yerləşən xatirə muzeyinin
direktoru Vəfa Bayramova ilə hazırlanmış reportaj verilmişdir.
Burada direktorun Zərdabi haqqında söylədiyi geniş məlumatlarla
yanaşı, yaxınlarından eşitdiyi xatirələr də öz əksini tapmışdır.
Ələddinqızı,
N.
“Əkinçi”dən
başlanan 143 illik tarixi şərəfli yol /
Nəzakət Ələddinqızı // Səs.- 2018.- 21
iyul.- S.10.
http://www.anl.az/down/meqale/ses/2
018/iyul/600383.pdf
Məqalədə bir zamanlar tarixi inkişaf səviyyəsində ən təsirli və
ən münasib vasitələrdən birinin mətbu söz olduğunu dərk edən
H.Zərdabinin “Əkinçi” qəzetinin nəşrinin əhəmiyyətindən, hər bir
əzaba qatlaşaraq çəkdiyi zəhmətinin bəhrəsindən bəhs edilir.
Əliyeva, A. Azərbaycan mətbuatının
məşəli - Zərdabi: 22 iyul Zərdabinin
doğum günüdür / Aynurə Əliyeva //
Türküstan.- 2018.- 21-25 iyun.- S.10.
http://www.anl.az/down/meqale/turku
stan/2018/iyun/597182.jpg
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Məqalədə Zərdabinin həyatı və “Əkinçi” qəzetinin əhəmiyyəti
oxucuların diqqətinə çatdırılır. Müəllif bildirir ki, biz mənəvi
inkişafımızın başında duran maarifçi və elm adamlarını, Zərdabi
kimi dahi mütəfəkkirimizi heç vaxt unutmayacağıq.
Əliyeva, A. Əbədi maarif ziyası:
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan
xalqının
mədəni
inkişafında
müstəsna xidmətləri ilə yadda qalıb /
Aynurə Əliyeva // Mədəniyyət.2018.- 29 iyun.- S.13.
http://www.anl.az/down/meqale/mede
niyyet/2018/iyun/597762.htm
Məqalədə qeyd olunur ki, Zərdabi 40 ildən artıq bir dövr
ərzində öz xalqının səadəti və tərəqqisi uğrunda əzmlə mübarizə
aparmış, Azərbaycan xalqını cəhalətdən xilas etməyi qarşısına
məqsəd qoymuş və bunun üçün maarifi əsas vasitə seçmişdir.
Müəllif burada Zərdabinin Azərbaycan xalqının mədəni
inkişafındakı müstəsna xidmətlərindən də bəhs etmişdir.
Məhərrəmova,
T.
Azərbaycan
elminin və mədəniyyətinin şərəf
ünvanı: Və ya Zərdabinin bizə
əmanət etdiyi qiyamətli yadigar /
Təranə Məhərrəmova // Kaspi.2018.- 11 aprel.- S.15.
// Kaspi.- 2018.- 12 aprel.- S.15.
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi
_az/2018/aprel/585481.jpg
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http://www.anl.az/down/meqale/kaspi
_az/2018/aprel/585482.jpg
Məqalədə Zərdabinin bütövlükdə təbiətşünaslığa, xüsusilə də
astronomiya, biologiya və təbabətə dair elmi məqalələrinin dərc
olunduğu “Seçilmiş məqalələri və məktubları”ndan bəhs olunur.
Onu Azərbaycan dilinə tərcümə edən Ali Media mükafatçısı
İsaməddin Əhmədovdur və topluda maarifçinin saxta din
xadimlərinə qarşı kəskin mübarizəsini əks etdirən müxbir
yazılarının yer aldığı qeyd olunur.
Rüstəmov, İ.Ə. Azərbaycan elminin
və mədəniyyətinin şərəf ünvanı Həsən bəy Məlikov Zərdabi / İzzət
Rüstəmov // Bakı Universitetinin
xəbərləri.
Sosial-siyasi
elmləri
seriyası.- 2018.- №1.- S.99-106.
http://www.anl.az/down/meqale/bdu_
sosialelm/2018/01/743561(meqale).p
df
Məqalədə Zərdabinin “Seçilmiş məqalələri və məktubları”nda
yer almış materiallar şərh olunmuşdur. Belə ki, burada Zərdabinin
Bakıda, Zərdabda yaşayarkən yazmış olduğu müxbir yazılarının,
elmi məqalələrinin, məktublarının siyasi, elmi məzmunu açılmış,
Vilyam Tomson, Meçnikov və başqa alimlərin elmi konsepsiyaları
təhlil olunmuşdur. Həmçinin Bakı Şəhər Dumasında fəaliyyətinə
dair məsələlər öz əksini tapmışdır.
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2019
Əlioğlu, P. Həsən bəy Zərdabinin
Bakı Şəhər Dumasındakı fəaliyyətinə
dair tədqiqat / Paşa Əlioğlu // 525-ci
qəzet.- 2019.- 25 sentyabr.- S. 20.
http://www.anl.az/down/meqale/525/2
019/sentyabr/673194.htm
Məqalədə
H.Zərdabinin
Bakı
Şəhər
Dumasındakı
fəaliyyətindən bəhs olunur. Burada qeyd olunur ki, Zərdabi 1897-ci
ildən ömrünün sonuna qədər Bakı Şəhər Dumasına üzv olmuş,
şəhər əhalisinin həyat şəraiti, məişəti, su təminatı, təhsili, səhiyyə
müəssisələri və digər məsələlərə dair vacib qərarların qəbul
edilməsində mühüm rol oynamışdır.
Əliyeva, A. Azərbaycan mətbuatının
məşəli - Zərdabi / Aynurə Əliyeva //
Türküstan.- 2019.- 2-8 iyul.- S.10.
// Türküstan.- 2019.- 9-15 iyul.- S.12.
http://www.anl.az/down/meqale/turku
stan/2019/iyul/662347.JPG
http://www.anl.az/down/meqale/turku
stan/2019/iyul/663140.JPG
Məqalədə Azərbaycan xalqının ilk ali təhsilli müəllimi, milli
teatrın və milli mətbuatın qurucusu, xeyriyyə cəmiyyətinin banisi,
müsəlman dünyasının ilk təbiətşünas alimi H.Zərdabi və yaradıcısı
olduğu “Əkinçi” qəzetinin fəaliyyətindən bəhs edilir.
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Əliyeva,
F.
Zərdabi
irsinin
tədqiqatçısı / Firuzə Əliyeva //
Respublika.- 2019.- 12 yanvar.- S.6.
http://www.anl.az/down/meqale/respu
blika/2019/yanvar/627910(meqale).p
df
Məqalədə alim, tədqiqatçı, filosof, professor İzzət Rüstəmovun
Zərdabi irsinin tədqiqatçısı kimi fəaliyyətindən bəhs olunur.
Müəllif bildirir ki, İ.Rüstəmov Zərdabinin etik və estetik
görüşlərini, fəlsəfi, ictimai-siyasi baxışlarını, maarifpərvər
fəaliyyətini xüsusilə tədqiq etmişdir.
Fərəcov, S. Zərdabinin maarifçilik
yolunun davamçısı / Sərdar Fərəcov
// Mədəniyyət.- 2019.- 24 iyul.- S.6.
http://www.anl.az/down/meqale/mede
niyyet/2019/iyul/665898.htm
Məqalədə H.Zərdabinin qızı Qəribsoltan Məlikovanın uşaqlıq
və gənclik illərindən, eləcə də atası haqqında yazdığı “Atam
haqqında xatirələr” kitabçasından bəhs edilir.

Xələfli, Ə.R. Həsən bəyin nəyi var?:
170 yaşı, başının papağı, əlinin
qələmi, ürəyinin dərdi... daha
nələri... nələri... / Əli Rza Xələfli //
Kredo.- 2019.- 18 iyul.- S.1.
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http://www.anl.az/down/meqale/kred
o/2019/iyul/664678(meqale).pdf
Məqalədə 170 il ərzində H.Zərdabinin çəkdiyi bəlalardan,
müstəqil Azərbaycanın və azadlıq idealarının yaranmasında onun
əvəzsiz payı və xidmətlərindən bəhs edilir. Məqalədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Həsən bəy Zərdabinin
170 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Sərəncamından da bəhs
edilir.
İdrisova, H. Mətbuat - mənəvi
kamilliyin cəfakeşi: Azərbaycan
mətbuatı - 144 / Hüsniyyə İdrisova //
Azərbaycan ordusu.- 2019.- 17 iyul.S.7.
http://www.anl.az/down/meqale/az_or
dusu/2019/iyul/670930(meqale).pdf
Məqalədə Həsən bəy Zərdabinin çətin və məşəqqətli sınaqlarla
dolu 7 illik əziyyətdən sonra Azərbaycan mətbuatının əsasını
qoymağa necə müvəffəq olduğundan bəhs olunur.
İsmayıl.
Azərbaycanda
dövrü
mətbuatın yaranması - “Əkinçi”yə
gedən yol: Xalqın maariflənməsi
naminə Həsən bəy az qala qapı-qapı
gəzərək həmvətənlərini təhsilə cəlb
etməyə çalışırdı / İsmayıl // Şərq.2019.- 17 oktyabr.- S.11.
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http://www.anl.az/down/meqale/sherq
/2019/oktyabr/677527.JPG
Məqalədə mətbuat tarixi üzrə tədqiqatçı, tarix üzrə fəlsəfə
doktoru Akif Aşırlının “Azərbaycan mətbuat tarixi, 1875-1920-ci
illər” adlı kitabında Zərdabi ilə bağlı toxunduğu məsələlərdən bəhs
edilir. Burada həmçinin H.Zərdabinin həyat yoldaşı Hənifə xanımın
xatirələri də oxucuların diqqətinə çatdırılır.
İsmayıl.
“Əkinçi”nin
nəşrə
başlaması və üzləşdiyi problemlər...:
“Qəzet bir elektrik cərəyanı kimi
bütün
müsəlman
aləminin
içərisindən keçmişdi” / İsmayıl //
Şərq.- 2019.- 26 dekabr.- S.14.
http://www.anl.az/down/meqale/sherq
/2019/dekabr/06.htm
Məqalədə mətbuat tarixi üzrə araşdırmaçı, tarix üzrə fəlsəfə
doktoru Akif Aşırlının “Azərbaycan mətbuat tarixi, 1875-1920-ci
illər” adlı kitabında “Əkinçi” qəzeti və onun başlıca mövzusundan
bəhs edilir. Müəllif qələmə aldığı kitabda bildirib ki, böyük
Azərbaycan mütəfəkkiri, M.F.Axundov “Əkinçi”nin nəşrini ilk
alqışlayanlardan və ona xeyir-dua verənlərdən olmuşdur.
İsmayıl. Həsən bəy yorulmadan
çalışdı: O, özündən sonra təmiz,
yüksək ehtirama layiq ad qoyub getdi
/ İsmayıl // Şərq.- 2019.- 28 dekabr.S.11.
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http://www.anl.az/down/meqale/sherq
/2019/dekabr/05.htm
Məqalədə Akif Aşırlının “Azərbaycan mətbuat tarixi, 18751920-ci illər” adlı kitabında dramaturq N.Vəzirovun hələ tələbəlik
illərində “Əkinçi” qəzetində dərc etdiyi məqalələrindən danışılır.
Burada daha sonra H.Zərdabinin mətbu və ictimai fəaliyyətini
dayandırmaq üçün onu Bakı gimnaziyasından Yekaterinodar
gimnaziyasına dəyişdirmək haqqında verilən əmrdən bəhs edilir.
Kərimov, P. Real fakta və sənədə
əsaslanaq: Bir daha Həsən bəy
Zərdabinin doğum tarixi barədə /
Paşa Kərimov; E.Cavadova //
Azərbaycan.- 2019.- 21 iyul.- S.5.
http://www.anl.az/down/meqale/azerb
aycan/2019/iyul/665591.htm
Məqalədə Həsən bəyin tərcümeyi-halında ən çox mübahisə
doğuran məsələ olan doğum tarixi məsələsinə toxunulmuşdur.
Burada Zərdabinin doğum tarixinə müxtəlif yanaşmalar oxucuların
diqqətinə çatdırılmışdır.
Milli Mətbuat Günü münasibətilə
“Açıq kitabxana” // Mədəniyyət.2019.- 19 iyul.- S.2.
http://www.anl.az/down/meqale/mede
niyyet/2019/iyul/665203.htm
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Məqalədə Zərdab rayon Mərkəzi Kitabxanasının 38 saylı
kitabxana filialı ilə birgə 22 iyul – Milli Mətbuat Günü
münasibətilə təşkil etdiyi “Açıq kitabxana” guşəsindən bəhs edilir.
Mirzəliyev, M. Həsən bəy Zərdabi:
Həyat və yaradıcılığı / Məmməd
Mirzəliyev // Hürriyyət.- 2019.- 8-9
avqust.- S.14.
http://www.anl.az/down/meqale/hurri
yyet/2019/avqust/668040.JPG
Məqalədə H.Zərdabinin təhsili, universiteti bitirdikdən sonra
“Əkinçi” qəzetinə qədər olan fəaliyyəti, “Əkinçi” qəzetinin nəşri,
həmin dövrdə olan fəaliyyəti və qəzetin nəşri dayandırıldıqdan
sonrakı dövrdə olan fəaliyyətindən bəhs edilir.
Nərimanoğlu,
M.
“Əkinçi”dən
başlayıb maarifpərvərlikdən keçilən
ədəbi yol...: “Həsən bəy Məlikov
Zərdabinin Bakı Şəhər Dumasında
fəaliyyəti. 1897-1907” toplusu millimənəvi
sərvətlərimizə
sahibliyə
sanballı töhfədir / Məhəmməd
Nərimanoğlu // Azərbaycan.- 2019.25 sentyabr.- S. 6.
http://www.anl.az/down/meqale/azerb
aycan/2019/sentyabr/672933.htm
Məqalədə görkəmli ictimai-siyasi xadim, Azərbaycan xalqının
maarifpərvər oğlu Zərdabinin və onun həmkarlarının Bakı Şəhər
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Dumasında fəaliyyəti haqqında ilk dəfə olaraq “Kaspi nəşrləri”
seriyasında işıq üzü görən “Həsən bəy Məlikov Zərdabinin Bakı
Şəhər Dumasında fəaliyyəti 1897-1907” toplusundan bəhs edilir.
Qeyd olunur ki, toplunun maraqlı cəhətlərindən biri “Kaspi”
qəzetində dərc olunmuş Bakı Şəhər Dumasının iclaslarının “Duma
zalından” hazırlanan stenoqramlarının verilməsidir.
Pryaxin, G. Yaradıcı mütəfəkkir Həsən bəy Zərdabi / Georgi Pryaxin;
tərcümə edən: N.Qocabəyli
//
Ədəbiyyat qəzeti.- 2019.- 5 oktyabr.S.24.
http://www.anl.az/down/meqale/edebi
yyat/2019/oktyabr/676198.htm
Məqalədə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sona Vəliyevanın öz
əsərinə Həsən bəy Zərdabini qəhrəman seçməklə ərsəyə gətirdiyi
“İşığa gedən yol” adlı romanından bəhs edilir. Romanda o illər
Azərbaycanının həyat mənzərələri, ziyalıları, o zamankı millimənəvi rəhbərlərin xarakterləri, durumları və necə formalaşdıqları
təsvir olunmuşdur.
Rüstəmov, İ. Həsən bəy Zərdabi və
milli
mətbuatımızın
vətəndaşlıq
mücadiləsi:
Azərbaycan
milli
mətbuatı - 144 / İzzət Rüstəmov //
Xalq qəzeti.- 2019.- 31 iyul.- S.6.
http://www.anl.az/down/meqale/xalqq
azeti/2019/iyul/667038(meqale).pdf
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Məqalədə xalqımızın mütəfəkkir oğlu, milli mətbuatımızın
banisi, Azərbaycanda maarifçilik ideologiyasının yaradıcılarından
biri olan Zərdabinin zəngin elmi irsinin öyrənilməsi məsələlərindən
bəhs edilir. Qeyd olunur ki, bu baxımdan Həsən bəy Zərdabinin
ötən əsrin 60-cı illərində Bakıda rus dilində çap olunmuş “Seçilmiş
məqalələri və məktubları” kitabının Azərbaycan dilinə tərcümə
edilib fundamental bir kitab şəklində oxuculara təqdim edilməsi
Zərdabişünaslığa dəyərli töhfə olmuşdur.
Vəliyeva, S. Həsən bəy Zərdabi və
İsmayıl bəy Qaspıralı ideyalarının
vəhdəti, tale bənzərliyi / Sona
Vəliyeva // Səs.- 2019.- 10 iyul.- S.8.
http://www.anl.az/down/meqale/ses/2
019/iyul/663325(meqale).pdf
Məqalədə qeyd olunur ki, XIX əsrin sonu – XX əsrin
əvvəllərində ümumrusiya türklərinin milli düşüncə və milli azadlıq
hərəkatının müəllimi H.Zərdabi öz ideya və arzularını minlərlə
soydaşlarımıza ötürmüşdür. Burada həmçinin Zərdabi ideyalarının
İ.Qaspıralı yaradıçılığına təsiri səbəbləri də oxucuların diqqətinə
çatdırılmışdır.
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2020
Cavadova, E. “Əkinçi” nədən
yazırdı?: Və ya maarifçilik yolunu
mətbuatda görən böyük azərbaycanlı
/ Esmira Cavadova // Kaspi.- 2020.21 iyul.- S.15.
// Kaspi.- 2020.- 22 iyul.- S.15.
// Kaspi.- 2020.- 23 iyul.- S.15.
// Kaspi.- 2020.- 24 iyul.- S.15.
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi
_az/2020/iyul/715523(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi
_az/2020/iyul/715728(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi
_az/2020/iyul/715744(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi
_az/2020/iyul/715783(meqale).pdf
Məqalədə Azərbaycan mətbuatının 145 illiyi ərəfəsində
“Əkinçi” qəzetində hansı mövzulara toxunulduğu barədə oxuculara
məlumat verilir. Burada qəzetin müxtəlif saylarında dərc olunan
məqalələrdən də bəhs edilir.
“Ey millət təəssübü çəkən qardaşlar,
vaxt keçməmiş, məktəbxanalar bina
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edin...”:
Həsən
bəy
Zərdabi
“Əkinçi”nin səhifələrində yazırdı //
Kaspi.- 2020.- 30 iyul.- S.15.
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi
_az/2020/iyul/715833(meqale).pdf
Məqalədə
Zərdabişünas
alim
Esmira
Cavadovanın
H.Zərdabinin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı araşdırmalarından bəhs
olunur. Burada E.Cavadova Zərdabinin “Əkinçi” qəzetində (18751876-cı illər) dərc olunmuş məqalələrini oxucuların diqqətinə
çatdırmışdır.
“Ey müsəlmanlar, birləşin ki,
dağınıq millət çox tez puç olar...”:
Həsən bəy Zərdabi “Əkinçi”nin
səhifələrində yazırdı // Kaspi.- 2020.31 iyul.- 4 avqust.- S.15.
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi
_az/2020/avqust/713264(meqale).pdf
Məqalədə Zərdabişünas alim Esmira Cavadova Zərdabinin
“Əkinçi” qəzetində 1876-cı ildə dərc olunmuş məqalələrini
oxucuların diqqətinə çatdırmışdır. Qeyd edək ki, E.Cavadova
H.Zərdabinin 1897-1907-ci illərdə Bakı Dumasındakı fəaliyyəti ilə
əlaqədar fundamental araşdırma aparmışdır.
Əhməd, V. “Maarif məşəli” -Həsən
bəy Zərdabi: Azərbaycan Milli
Mətbuatı-145 / Vüqar Əhməd //
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Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 iyul.S.3.
http://www.anl.az/down/meqale/edebi
yyat/2020/iyul/723635.htm
Məqalədə Həsən bəy Zərdabi və Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
dostluq münasibətlərindən, Zərdabinin doğma Zərdabına on altı
illiyə sürgün olunduğu dövrdə jurnalistlik fəaliyyətindən bəhs
olunur. Burada qeyd olunur ki, Zərdabinin Azərbaycan xalqına ən
böyük xidmətlərindən biri də H.Z.Tağıyevlə birlikdə 1901-ci ildə
Bakı şəhərində qız məktəbini açması olmuşdur.
Əliyeva, A. Azərbaycan mətbuatının
məşəli - Zərdabi / Aynurə Əliyeva //
Türküstan.- 2020.- 28 iyul-3 avqust.S.7.
// Türküstan.- 2020.- 11-17 avqust.S.7.
// Türküstan.- 2020.- 18-24 avqust.S.7.
// Türküstan.- 2020.- 25-30 avqust.S.7.
http://www.anl.az/down/meqale/turku
stan/2020/avqust/714093(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/meqale/turku
stan/2020/avqust/714103(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/meqale/turku
stan/2020/avqust/714162(meqale).pdf
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http://www.anl.az/down/meqale/turku
stan/2020/avqust/714249(meqale).pdf
Məqalədə “Əkinçi” qəzetinin yaranma tarixi, fəaliyyəti,
H.Zərdabinin müəllimlik fəaliyyəti, görkəmli maarifpərvər alim
haqqında Fərhad Ağazadənin, qızı Qəribsoltan xanımın xatirələri
öz əksini tapmışdır. Burada Zərdabinin ailə üzvləri haqqında da
oxuculara ətraflı məlumat verilmişdir.
“Hər bir vilayətin qəzeti gərək ol
vilayətin aynası olsun...”: Həsən bəy
Zərdabi “Əkinçi”nin səhifələrində
yazırdı // Kaspi.- 2020.- 7 avqust.S.7.
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi
_az/2020/avqust/713088(meqale).pdf
Məqalədə Zərdabişünas alim Esmira Cavadova Zərdabinin
“Əkinçi” qəzetində 1875 və 1877-ci illərdə dərc olunmuş
məqalələrini oxucuların diqqətinə çatdırmışdır.
İsgəndər, A. Həsən Bəy Zərdabi və
milli mətbuat günü / Anar İsgəndər //
Kredo.- 2020.- 22 iyul.- S.1.
http://www.anl.az/down/meqale/kred
o/2020/iyul/714500(meqale).pdf
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Məqalədə tarixçi alim, professor Anar İsgəndərin tələbəlik
illərindən etibarən H.Zərdabi tədqiqatlarına başlamasından və
böyük ədibi necə tədqiq etməsindən bəhs olunur.
İsmayılov,
H.
“Əkinçi”ni
vərəqlərkən... / Həşim İsmayılov //
Ədalət.- 2020.- 21 iyul.- S.7.
http://www.anl.az/down/meqale/adale
t/2020/iyul/763003(meqale).pdf
Məqalədə H.Zərdabinin Zaqatala şəhəri ilə bağlı toxunduğu
məsələlər əks olunmuşdur. Qeyd olunur ki, bu xəbərlər XIX əsrin II
yarısında bölgəmizin tarixini öyrənmək baxımından böyük
əhəmiyyətə malikdir.
Qəzetə baxan xalqı aynada görən
kimi görsün...: Zərdabinin maarif və
mədəniyyətə səsləyən fikirləri //
Mədəniyyət.- 2020.- 15 iyul.- S.6.
http://www.anl.az/down/meqale/mede
niyyet/2020/iyul/713657.htm
Məqalədə milli mətbuatımızın qurucusu, maarifpərvər, alim
Həsən bəy Zərdabinin insanları elmə, maarifə, mədəniyyətə, işığa
səsləyən fikirlərindən seçmələr oxucuların diqqətinə çatdırılmışdır.
Quliyev, Ə. Milli mətbuatımızın
banisi, böyük maarifçi-ziyalı: Həsən
bəy Zərdabi: “Bizim zəmanəmiz elm
zamanıdır...” / Əsgər Quliyev //
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Azərbaycan müəllimi.- 2020.- 17
iyul.- S.6.
// Azərbaycan müəllimi.- 2020.- 24
iyul.- S.1; 6.
http://www.anl.az/down/meqale/az_m
uellimi/2020/iyul/721935(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/meqale/az_m
uellimi/2020/iyul/721955(meqale).pdf
Məqalədə Azərbaycanın milli maarifçilik hərəkatının böyük
carçısı H.Zərdabinin millətin mənəvi tərəqqisi və mədəni
yüksəlişində maarifin, elmin, mətbuatın, dilin müstəsna roluna dair
XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəllərində müxtəlif mətbuat
orqanlarında dərc edilmiş məqalələrindən seçilmiş müdrik fikirlər
oxucuların diqqətinə çatdırılmışdır. Burada qeyd olunur ki, bu
fikirlər günümüzdə də öz aktuallığını qoruyub saxlamışdır.
Mehri, G. Onlar belə sevirdilər
Zərdabilər / Günel Mehri // 525-ci
qəzet.- 2020.- 5 avqust.- S.10.
http://www.anl.az/down/meqale/525/2
020/avqust/714522.htm
Məqalədə Azərbaycanın ilk parlament sədri Əlimərdan bəy
Topçubaşovun və Qəribsoltan xanımın H.Zərdabi, onun həyat
yoldaşı Hənifə xanım haqqında xatirələri oxucuların diqqətinə
çatdırılmışdır.
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Müşfiq, Ş. Həsən bəy Zərdabinin
heykəli harda olsun? / Şəhanə
Müşfiq // 525-ci qəzet.- 2020.- 14
iyul.- S.10.
http://www.anl.az/down/meqale/525/2
020/iyul/721993.htm
Məqalədə Əməkdar jurnalist Əlirza Balayevin Həsən bəy
Zərdabinin heykəlinin Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının keçmiş
binasının önündə ucaldılması ilə bağlı verdiyi təkliflə əlaqədar
söylənən fikirlərdən bəhs edilir.
“Osmanlıdan bizim Qafqaza qaçıb
qələn 3 min erməni...”: Həsən bəy
Zərdabi “Əkinçi”nin səhifələrində
yazırdı // Kaspi.- 2020.- 6 avqust.S.7.
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi
_az/2020/avqust/712684(meqale).pdf
Məqalədə Zərdabişünas alim Esmira Cavadova Zərdabinin
“Əkinçi” qəzetində 1877-ci ildə (iyul, avqust, sentyabr aylarında)
dərc olunmuş məqalələrini oxucuların diqqətinə çatdırmışdır.
Burada qeyd olunur ki, məqalələr Turan Həsənzadənin “Əkinçi.
1875-1877 (tam mətni)” kitabından seçilmişdir.
Orxan,V. Ərəfə – Zərdabi “Əkinçi”ni
necə ərsəyə gətirdi?: “Gələcəkdə
millətin gözü açılanda sizə rəhmət
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oxuyacaqlar...” / Vüqar Orxan
//
Mədəniyyət.- 2020.- 22 iyul.- S.1;6.
http://www.anl.az/down/meqale/mede
niyyet/2020/iyul/715948.htm
Məqalədə “Əkinçi” qəzetinin nəşrindən, qəzetdə əhatə olunan
mövzulardan bəhs edilir. Zərdabi hələ Qubada işləyərkən qəzet
çıxarmaq fikrinə düşmüş, lakin çar idarələrindəki süründürməçilik,
hərc-mərclik uzun müddət onu öz məqsədini həyata keçirməyə
qoymamışdır. Burada qeyd edilir ki, “Əkinçi”nin nəşrinə icazənin
necə çətinliklə alındığı, senzura maneələri arxiv sənədlərində öz
əksini tapmışdır.
Salmanlı, R. Zərdabişünaslığa yeni
töhfə / Rəhman Salmanlı //
Azərbaycan.- 2020.- 21 iyun.- S. 5.
http://www.anl.az/down/meqale/azerb
aycan/2020/iyun/712515.htm
Məqalədə 1872-ci il iyulun 22-də Azərbaycanda milli
mətbuatın bünövrəsini qoyan Həsən bəy Zərdabi haqqında AMEA
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun dissertantı Əzizə
Ələkbərovanın tərtibçiliyi ilə ərsəyə gəlmiş “Zərdabi “Ədəbiyyat
qəzeti”nin səhifələrində” kitabından bəhs olunur.
Sarıyeva, İ. Milli mətbuat tariximizdə
azərbaycançılıq ideyaları - “Əkinçi”
yolu... / İradə Sarıyeva // Bakı
Xəbər.- 2020.- 28 iyul.- S.10.
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http://www.anl.az/down/meqale/baki_
xeber/2020/iyul/712913(meqale).pdf
Məqalədə Zərdabinin və onun ölməz əsəri “Əkinçi”nin
azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşmasında oynadığı misilsiz
roldan bəhs olunur. Burada həmçinin tədqiqatçıların və
Zərdabişünasların bu mövzuda apardıqları tədqiqatlar da oxucuların
diqqətinə çatdırılmışdır.
Tarix Muzeyində Zərdabiyə və
ailəsinə
məxsus
sənədlər
//
Mədəniyyət.- 2020.- 10 iyun.- S.7.
http://www.anl.az/down/meqale/mede
niyyet/2020/iyun/710822.htm
Məqalədə AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin
Sənədli mənbələr fondunda mədəniyyətimizin tərəqqisində mühüm
rol oynamış maarifçi, ictimai xadim, milli mətbuatımızın banisi
Zərdabinin həyat və fəaliyyətinə aid qorunub saxlanan tarixi
sənədlərdən bəhs olunur.
“Yumruq, sillə ortalıqdan çıxsın,
uşaq ilə adamyana rəftar olsun...”:
Həsən bəy Zərdabi “Əkinçi”nin
səhifələrində yazırdı // Kaspi.- 2020.5 avqust.- S.7.
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi
_az/2020/avqust/713085(meqale).pdf
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Məqalədə Zərdabişünas alim Esmira Cavadova Zərdabinin
“Əkinçi” qəzetində 1877-ci ildə (yanvar-aprel və iyun aylarında)
dərc olunmuş məqalələrini oxucuların diqqətinə çatdırmışdır.
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2021
Abdullayev, A. Həsən bəy Zərdabinin
maarifçilik və xeyriyyəçilik fəaliyyəti
/ Adil Abdullayev // Azərbaycan.2021.- 18 iyul.- S.6.
http://www.anl.az/down/meqale/azerb
aycan/2021/iyul/751177.htm
Məqalədə Zərdabinin xalqına qarşı olan haqsızlıqlarla ömür
boyu apardığı mübarizədən bəhs olunur. Burada qeyd olunur ki, o,
milli düşüncənin yüksəlməsində çıxış yolunu yalnız təhsildə,
elmdə görmüş, bunları dərindən dərk edərək xalqı maarifə, mədəni
tərəqqiyə çağırmış, bütün gerilik hallarını tənqid etmişdir.

Akimova, E. Zərdabi ilə qurulan
Vətən məfkurəsi / Elnarə Akimova //
Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 17 iyul.S.10.
http://www.anl.az/down/meqale/edebi
yyat/2021/iyul/751110.htm
Məqalədə Həsən bəy Zərdabinin dirəniş və müqavimət
əzminin nəticəsi olaraq 1875-ci ildə işıq üzü görən və bununla
böyük işıq qaynağına çevrilən “Əkinçi” qəzeti və 22 iyul “Mətbuat
günü” haqqında danışılır.
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Camalov, K. Milli maarif mühitində
əbədi “Əkinçi” işığ: Azərbaycanda
demokratik
pedaqoji
ideyaların
inkişafı mətbuatın yaranması ilə sıx
bağlıdır / Kamal Camalov // 525-ci
qəzet.- 2021.- 28 iyul.- S.18;19.
http://www.anl.az/down/meqale/525/2
021/iyul/752197.htm
Məqalədə Azəbaycan milli mətbuatının tarixindən, Həsən bəy
Zərdabinin
nəşr
etdirdiyi
“Əkinçi”
qəzetindən,
Y.V.Çəmənzəminlinin, F.B.Köçərlinin bu qəzetin əhəmiyyəti
haqqında söylədikləri fikirlərdən bəhs olunur.

Cavadova, E. “Əkinçi”də ipəkçiliyə
xüsusi yer ayrılırdı / Esmira
Cavadova // Azərbaycan.- 2021.- 17
iyul.- S.6.
http://www.anl.az/down/meqale/azerb
aycan/2021/iyul/751120.htm
Məqalədə xalqını ürəkdən sevən Zərdabinin yaşadığı dövrdə
xalqın rifahını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə baramaçılıq, ipəkçilik
sahəsinin inkişafına diqqət yetirilməsininin vacibliyi haqqında
“Əkinçi” qəzetinin səhifələrində toxunduğu məsələlər oxucuların
diqqətinə çatdırılır.
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“Dahi
ziyalımız
Həsən
bəy
Zərdabi...” // Mədəniyyət.- 2021.- 23
iyul.- S.3.
http://www.anl.az/down/meqale/mede
niyyet/2021/iyul/751376.htm
Məqalədə Dövlət Tarix Arxivində mühafizə edilən sənədlər
əsasında 22 iyul – Milli Mətbuat Gününə həsr olunmuş “Dahi
ziyalımız Həsən bəy Zərdabi...” adlı virtual sərginin təşkilindən
bəhs edilir.
Əhmədli, R. XIX əsrdə Azərbaycanda
Milli şüurun formalaşmasında Mirzə
Fətəli Axundovun və Həsən bəy
Zərdabinin sosial-siyasi ideyalarının
rolu / Rafail Əhmədli // Elmi əsərlər
/ AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya
İnstitutu.- 2021. - №1(36).- S.9-17.
http://www.anl.az/down/meqale/elmi_
eserler_amea_fsi/2021/01/791083(me
qale).pdf
Məqalədə XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanda milli şüurun formalaşmasında və milli dövlətçilik
ideyasının inkişafında M.F.Axundov və H.Zərdabinin rolundan
bəhs edilmiş, XIX əsrin ikinci yarısından milli şüurun
formalaşmasında, yeni sosial-siyasi münasibətlərin yaradılmasında
hər iki ədibin fəaliyyəti araşdırılmışdır.
Həsən bəy Zərdabinin ilk mətbu
məqaləsi: Bakı Salnaməsi. 26 fevral /
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H. Zərdabi; təqdim etdi: Qulu
Məhərrəmli // Olaylar.- 2021.- 23-29
iyul.- S.9.
http://www.anl.az/down/meqale/olayl
ar/2021/iyul/751658.htm
Məqalədə milli mətbuatımızın banisi, görkəmli maarifçidemokrat Həsən bəy Zərdabinin “Əkinçi”dən üç il əvvəl rus dilində
nəşr olunan “Bakinski listok” qəzetinin 26 fevral 1872-ci il tarixli
(№9) nömrəsində çap edilmiş “Bakı salnaməsi. 26 fevral” başlıqlı
məqaləsindən bəhs edilir. Burada məqalənin tərcüməsi oxuculara
təqdim edilmişdir.
Hüseynzadə, Ə. Keçmişdə aləmiislam... / Əli bəy Hüseynzadə //
Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 17 iyul.S.10.
http://www.anl.az/down/meqale/edebi
yyat/2021/iyul/751114.htm
Məqalədə Həsən bəy Zərdabi ilə vida mərasimində Əli bəy
Hüseynzadənin “İrşad” qəzetinin 2 dekabr 1907-ci il tarixli sayında
dərc olunmuş çıxışı oxucuların diqqətinə çatdırılmışdır.
Mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdür //
Mədəniyyət.- 2021.- 23 iyul.- S.3.
http://www.anl.az/down/meqale/mede
niyyet/2021/iyul/751380.htm
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Məqalədə Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsi Masallı rayon
Mərkəzi Kitabxanasında “Mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdür”
mövzusunda təşkil olunmuş tədbirdən bəhs olunur.
Mətbuatımızın
bayramına
həsr
olunmuş virtual sərgi // Mədəniyyət.2021.- 23 iyul.- S.3.
// 525-ci qəzet.- 2021.- 23 iyul.- S.9.
http://www.anl.az/down/meqale/mede
niyyet/2021/iyul/751379.htm
Məqalədə Milli Mətbuat Günü münasibətilə M.F.Axundzadə
adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşları tərəfindən
hazırlanan virtual sərgidən bəhs olunur.
Nəzərova, N. Milli mətbuatımızın
XIX əsrin sonunda Azərbaycan
xalqının milli oyanışında töhfələri /
Nərmin Nəzərova // Elmi əsərlər /
Bakı Qızlar Universiteti.- 2021.- №1.S.54-59.
http://www.anl.az/down/meqale/elmi_
eser_bqu/2021/01/790781(meqale).pd
f
Məqalədə XIX əsrin sonunda milli mətbuatımızın
Azərbaycanın ictimai-sosial, eyni zamanda siyasi həyatında
oynadığı rol, verdiyi mühüm töhfələrdən, həmçinin Azərbaycan
xalqının milli oyanışındakı əhəmiyyətindən bəhs edilir. Burada
qeyd edilir ki, “Əkinçi”, “Ziyayi-Qafqaziyyə”, “Kəşkül” kimi
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qəzetlər də milli azadlıq hərəkatı zamanı özünün öhdəsinə düşən
ictimai-milli vəzifəni yetəri qədər yerinə yetirməyə çalışmışdır.
Tahirli, A. Zərdabi irsində istiqlal
izləri:
Professor
Əhməd
Cəfəroğlunun baxış bucağından
görünən məqamlar / Abid Tahirli //
525-ci qəzet.- 2021.- 10 iyul.- S.19.
http://www.anl.az/down/meqale/525/2
021/iyul/751554.htm
Məqalədə dünya şöhrətli türkoloq, professor Əhməd
Cəfəroğlunun “Azərbaycan yurd bilgisi” adlı elmi məcmuəsindən
bəhs edilir. Məcmuənin ardıcıl 4 nömrəsində dərc olunmuş “Azəri
ədəbiyyatında istiqlal mücadiləsi izləri” adlı irihəcmli məqaləsi
şərh olunur və məqalədə alimin Zərdabinin həyat və yaradıcılığı ilə
bağlı fikirləri oxucuların diqqətinə çatdırılır.
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2022
Qurbanqızı, Z. Azərbaycan milli
mətbuatının banisi / Z.ümrüd Qurbanqızı
// Respublika.- 2022.- 29 iyun.S.15.
http://www.anl.az/down/meqale/re
spublika/2022/iyun/804100(meqal
e).pdf
Məqalədə Azərbaycanda milli hərəkatın təşəkkül
tapmasında
xidmətləri olan ziyalılardan
biri olan,
M.F.Axundzadə ideyalarının “yetirib ərsəyə gətirdiyi mübariz
xələfi” və onun mütərəqqi, demokratik, maarifçi ənənələrinin
“sadiq davamçısı” kimi, milli mətbuatın binasını qoymuş, milli
teatr yaratmış, həm elm və maarif yolunda çalışan, avropalaşma
tərzində “üsuli-cədid” məktəblərinin açılmasını irəli sürən
görkəmli maarifpərvər olan Həsən bəy Zərdabinin həyat və
fəaliyyətindən bəhs olunmuş, ömrünü məşələ çevirməsi, feodalpatriarxal həyat tərzinə, nadanlığa, fanatizmə, özbaşınalığa,
Rusiya
imperiyası
üsul-idarəsinin
ədalətsizliyinə,
qanunsuzluğuna qarşı mübarizəsi haqqında yazılmışdır.
Milli
Kitabxana
“Həsən
bəy
Zərdabi”
adlı
virtual
sərgini
istifadəçilərin
ixtiyarına
verib
// 525-ci qəzet.- 2022.- 29 iyun.- S.13.
http://www.anl.az/down/meqale/525/
2022/iyun/804082.htm
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Yazıda milli mətbuatın banisi, görkəmli maarifçi Həsən bəy
Zərdabinin 180
illiyi
münasibətilə
Azərbaycan Milli
Kitabxanasının əməkdaşları tərəfindən “Həsən bəy Zərdabi” adlı
virtual sərgi hazırlandığı və sərgidə rəsmi sənədlər, fotolar, Həsən
bəy Zərdabinin müəllifi olduğu əsərlər, haqqında yazılan kitab və
məqalələrin nümayiş olunduğu qeyd edilir.
Milli mətbuatın banisinin 180
illiyi münasibətilə // Mədəniyyət.2022.- 1 iyul.- S.4.
http://www.anl.az/down/meqale/m
edeniyyet/2022/iyul/804764(meqal
e).pdf
Məqalədə Azərbaycan milli mətbuatının banisi, görkəmli
maarifçi, mütəfəkkir Həsən bəy Zərdabinin anadan olmasının
180 illiyi münasibətilə Xaçmaz RMİ-nin tabeliyindəki Qusar rayon Mərkəzi Kitabxanasında “Azərbaycan mətbuatının banisi –
Həsən bəy Zərdabi”, Ağstafa RMİ-nin əhatə etdiyi Tovuz rayon
Mərkəzi Kitabxanasında “Həsən bəy Zərdabi – 180”, Qazax
rayon MKS-nin E.Hüseynov adına Mərkəzi Kitabxanasında
“Görkəmli təbiətşünas alim” adlı tədbir və sərgilərdən bəhs
olunur.
Mükərrəmoğlu, M. “Həsən bəy
Zərdabi”
virtual
sərgisi
/
M.Mükərrəmoğlu // Xalq qəzeti.2022.- 30 iyun.- S.15.
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http://www.anl.az/down/meqale/x
alqqazeti/2022/iyun/804331(meqal
e).pdf
Məqalədə adı хаlqımızın mааrifləndirilməsi, mənəvi dirçəlişi
və fikir təkаmülü ilə sıх bаğlı olan görkəmli jurnаlist, аlim,
pеdаqоq, mааrifçi dеmоkrаt Həsən bəy Zərdаbinin Аzərbаycаn
mədəniyyəti tаriхində misilsiz хidmətlərindən, həyаt və yаrаdıcılığı
ilə öz хаlqının mədəni və еlmi fikir tаriхindəki silinməz izlərindən
qısa bəhs olunur, 180 illik yubileyi münasibətilə Milli
Kitabxananın əməkdaşları tərəfindən “Həsən bəy Zərdabi” adlı
virtual sərginin hazırlandığı qeyd edilir.
Yerfi, R. Böyük maarifçinin parlaq
fəaliyyəti arxiv sənədlərində / Rövşən Yerfi
// 525-ci qəzet.- 2022.- 9 iyul.- S.14.
http://www.anl.az/down/meqale/525/2022
/iyul/805995.htm
Məqalədə H.Zərdabinin Dövlət Tarix Arxivinin “Bakı şəhər
idarəsi” fondunda şəhər Dumasına məmurları ifşa edən sorğularına
dair yazdığı ərizələrdən bəhs edilir. Burada qeyd edilir ki, bizə
gəlib çatan bu ərizələr ilə Həsən bəy o dövrdəki rus məmurluğunun
riyakar, soyğunçu mahiyyətini açıqlamış, bu yöndə tarix və gələcək
nəsillərə təkzibedilməz dəlillər bəxş etmişdir.
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