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2020ƏZİZ OXUCULAR!

Sizə təqdim etdiyimiz “Əlamətdar və tarixi günlər 
təqvimi” 1961-ci ildən  nəşr edilir. 1970-ci ilin oktyabr 
ayından “Kitabxana işçisinə kömək” adı ilə çap olunan 
vəsaitin nəşri 1992-ci ildə dayandırılmış, 2005-ci ildən isə 
“Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi” adı ilə yenidən çap 
edilməyə başlanmışdır.

Bu illər ərzində təqvim daha da təkmilləşdirilmiş, möv-
zu üzrə bölmələrin sayı artırılaraq həcmi genişləndirilmiş, 
əhatəli məlumat mənbəyi kimi formalaşmışdır. 

Təqvimin əsas məqsədi geniş oxucu kütləsinə və 
kitabxanaçı-mütəxəssislərə respublikanın ictimai-siyasi, 
iqtisadi, mədəni, elmi həyatında baş verən ən mühüm 
hadisələri, kitabxana işi haqqında və başqa dəqiqləşdirilmiş 
məlumatları çatdırmaqdır.  

2015-ci ildən “Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi”   
Azərbaycan Respublikaasının Mədəniyyət Naziri tərə-
findən Nazirliyin aparatının struktur bölmələrinin və bü-
tün mədəniyyət müəssisələrinin rəhbərləri üçün tövsiyə  
olunmuşdur.

Mədəniyyət işçiləri, müəllimlər, ziyalılar, kütləvi in-
for masiya vasitələri və əsasən də kitabxana işçiləri 
üçün nəzərdə tutulan bu vəsaitin hər buraxılışının 
müqəddiməsində nəşrin məzmunu, ayrı-ayrı bölmələri 
geniş şəkildə şərh olunur. 

Təqvimin bu dəfəki sayı XX əsr Azərbaycan ədə-
biy yatının görkəmli nümayəndəsi, bütün yaradıcılığı 
ilə milli-mənəvi dəyərlərə, gələcək nəslin maarifçi ruh-
da böyüməsinə, təlim-tərbiyə almasına xidmət edən  
Əbdürrəhim bəy Haqvеrdiyеvin 150 illik yubileyinə həsr 
olunmuşdur. 

XIX əsrin sоn illərindən ədəbiyyat aləminə qədəm 
qоymuş Haqvеrdiyеv dоlğun məzmunlu dram əsərləri, 
yumоrist-satirik hеkayələrilə şöhrətlənmiş, həm də ic-
timai xadim kimi rеalist ədəbiyyatımızın və sənətimizin 
inkişafında mühüm rоl оynamışdır.

Təqvimdə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin həyat və 
fəaliyyətinə dair zəngin məlumatlar öz əksini tapmışdır.



Təqvimdə 2020-ci ildə yubileyləri qeyd olunacaq görkəmli şəxsiyyətlər, müəssisə və təşkilatlar  
haqqında məlumatlar və əlamətdar hadisələr aşağıdakı bölmələr üzrə verilmişdir: 

Milli ədəbiyyat; Folklor; Dünya ədəbiyyatı; Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq; Musiqi. Ope-
ra. Balet; Teatr. Kino; Milli Qəhrəmanlar; Siyasət. Hərbi iş; Tarix; Fəlsəfə. İqtisadiyyat. Hüquq; 
Mədəniyyət. Maarif. Təhsil; İdman; Coğrafiya. Geologiya; Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya; Kimya.
Biologiya. Tibb; Texnika; Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya; Digər tarixi hadisələr.

Təqvimə milli və dünya ədəbiyyatının, incəsənətin, elmin, texnikanın və müxtəlif elm sahələrinin ən 
görkəmli nümayəndələri, eləcə də tarixi hadisələr haqqında məlumatlar daxil edilmişdir. 

Hər bir məlumatda yubileyi qeyd olunacaq şəxsin doğulduğu gün, ay, il, əlamətdar hadisənin                 
başvermə tarixi göstərilmişdir.

2020-ci ildə qeyd olunacaq, lakin tarixi dəqiq bilinməyən yubileylər  haqqında “Əlavələr”  
bölməsindən məlumat əldə etmək olar.

Oxucuların təqvimdən istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədilə hər ayın ilk səhifəsində mündəricat ve-
rilmiş, təqvimin sonunda isə köməkçi əlifba göstəricisi tərtib edilmişdir. 

Təqvim materialları üçün ədəbiyyat seçilərkən Milli Kitabxananın fondunda mühafizə edilən ən 
yeni və məzmunca uyğun kitablara, jurnal və qəzet məqalələrinə, ən çox müraciət olunan internet re-
surslarına üstünlük verilmişdir.

Nəşrlə bağlı rəy və təkliflərini bildirən mütəxəssislərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı 
bildirir, təklif və iradlarını Azərbaycan Milli Kitabxanasına göndərmələrini xahiş edirik.

Ünvan: AZ-1000 Bakı şəh., Хaqani küç. 57;
Е-mail: metodik@anl.az

  Təqvim-2020
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Yaponiyada və digər Şərq ölkələrində qəbul 
edilmiş təqvimə əsasən 12 illik dövr daxilində hər 
bir il müəyyən heyvan işarəsi altında keçir. 

Bu təqvimə əsasən, 2020-ci il Siçan ili üzərində 
təhvil olacaq. 

Rəvayətə görə, yeni ilin gəlməsini ilk olaraq, 
hansı heyvan görsə, il onun adı ilə başlanmalı 
imiş. Buğa öz böyüklüyünə arxayın olur və düşü-
nür ki, ili birinci o görəcək. Siçan isə xəlvətcə bu-
ğanın başına çıxır və ili birinci o görür, ona görə 
də siçan ili birinci il hesab olunur. Sonra gələnlər: 
buğa, pələng, dovşan, əjdaha, ilan, at, qoç, mey-
mun, xoruz, it, donuz.

Siçan, Qərbdə çirkin və iyrənc bir heyvan ola-
raq görünsə də, Şərqdə, xüsusilə Cənub-Şərqi 
Asiyada, o, zəkası və qiymətli şeylər əldə etmə 
qabiliyyətindən, heyranlıqla baxılan bir heyvan-

dır. Çin və Yaponiyada bu heyvanlar varlılığın və 
yaxşı şansın işarələridir.

Siçan ilində doğulanlar, dərhal hər kəsə təsir 
edə bilən sevimli kəslərdir. Onlar, etdikləri bir 
çox şeydə çox hünərlidirlər və bu hünərlərini 
sərgiləməyi çox yaxşı bilirlər. Böyük yumor 
hissinə malik olan siçan ilində doğulan insan-
lar özlərinə sadiq olanları qoruyur və onlara çox 
comərd davranırlar. Onlar özlərini tərifləməyi də 
sevir, məqsədlərinə çatmaq üçün hər şeyi qurban 
verirlər. Bu ildən olanlar, öz sosial çərçivələri 
xaricində insanlara qarşı qızğın görünürlər. Bu 
bürcün nümayəndələri mübahisə etməyi sevirlər.

Dərin zəka və nankorluğa dözümü olmayan bir 
şəxsiyyətə malikdirlər. Siçan ilindən olan insan-
lar, ümumiyyətlə rahat rəftarları, güclü özünə ina-
mı ilə, sağlam, ağıllı və xoşgörülü bir adam imi-
cini sərgilərlər. Xaricə dönük biri olması özünü 
son dərəcə sempatik olmaqla birlikdə mühitlərdə 
diqqətləri üzərinə çəkməsini təmin edir.

Çox yönlü və dəyişən bir quruluşu olan Si-
çan insanının həyatında enerjilərin boşuna 
xərclənməsi də çox tez-tez rast gəlinir. Orta he-
sabla əsla xoşbəxt ola bilməyən siçan insanı, heç 
bir zaman özünü aşan işlərin altına girməkdən də 
çəkinməz. Maddi mövzular xaricindəki riskləri 
bir macəra kimi qəbul edərək, həyatın bir oyun ol-
duğunu düşünərlər.

İT İLİ

Ə d ə b i y y a t 
Siçan ili // Ulduzlar və talelər. - Bakı, 2010. - S.145-146. 
Əhmədov, B. Siçan ili // Etimologiya lüğəti: araşdırmalar, mülahizələr: [4400-ə yaxın sözün etimoloji yozumu] / B. Əhmədov; 
red.: Ş. Əhmədova, Ç. Məmmədova. - Bakı, 2015.- S.228.
https://forgenc.net/38557-iller-haqqinda-maraqli-melumatlar...
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YUNESKO Baş Konfransının 40-cı sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın 
tanınmış dramaturqu, rejissoru və ictimai xadimi Əbdürrəhim bəy Haq-
verdiyevin anadan olmasının 150 illik yubileyi  YUNESKO-nun Yubileylər 
siyahısına daxil edilib.

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, YUNESKO üzrə 
Azərbaycan Milli Komissiyası və Azərbaycanın YUNESKO yanında dai-
mi nümayəndəliyinin birgə hazırladığı sənəd Heydər Əliyev Fondunun və 
YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Azərbaycanın birinci vitse preziden-
ti Mehriban xanım Əliyevanın yaxından dəstəyi ilə  təşkilatın katibliyi 
tərəfindən müsbət qiymətləndirilərək təsdiq olunub.

2020-ci ildə görkəmli Azərbaycan yazıçısı və dramaturqu Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyevin 150 illik yubileyi ilə bağlı tədbirlər YUNESKO 
səviyyəsində keçiriləcəkdir.

•  Yеni il (01.01)
• Ümumxalq Hüzn Günü (20.01.1990)  
• Bakıda “20 Yanvar” abidə-kompleksinin açılışı 

olmuşdur (20.01.2010) 
• 20 Yanvar şəhidləri keçmiş Dağüstü parkda – indiki 

Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir (22.01.1990) 
• Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təsis 

edilməsinin (23.01.1945) 75 illiyi

22 dekabr-  
20 yanvar
Oğlaq bürcünün 
ünsürü torpaq, 
planeti Saturn, 
düşərli günü 
çərşənbə axşamı, 
şənbə, düşərsiz 
günü bazar ertəsi, 
cümə axşamı, 
metalı dəmir, 
uğurlu rəngi tünd-
yaşıl, qara, göy, 
uğursuz rəngi ağ, 
uğurlu daşı rubin, 
oniks, enerji verən 
çiçəyi ağ qərənfil, 
qara lalə, uğurlu 
rəqəmi isə 3 və 
5-dir. 
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150 il 1870-1933Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 



5

Milli ədəbiyyat

Əməkdar mədəniyyət işçisi, yazıçı Hüseynov Tahir İsmayıl oğlunun 
(01.01.1930-08.05.1993) anadan olmasının 90 illiyi
Xalq şairi Yaqubov Zəlimxan Yusif oğlunun (Zəlimxan Yaqub) 
(21.01.1950-09.01.2016) anadan olmasının 70 illiyi
Yazıçı-publisist, tənqidçi, filosof Ələkbərli Məmmədkazım Ələkbər 
oğlunun (24.01.1905-1938) anadan olmasının 115 illiyi
Şair, dramaturq, teatrşünas və tərcüməçi Babayev Adil Qafar oğlunun 
(28.01.1925-19.08.1977) anadan olmasının 95 illiyi 

 Dünya ədəbiyyatı

Alman yazıçısı Qrimm Yakobun (Qrimm qardaşları) (04.01.1785-
20.09.1863) anadan olmasının 235 illiyi
Rus dramaturqu, yazıçı, şair, diplomat Qriboyedov Aleksandr 
Sergeyeviçin (4(15).01.1795-11.02.(30.01.)1829) anadan olmasının 
225 illiyi
Özbək Xalq yazıçısı Daşməhəmmədov Musa Daşməhəmməd oğlunun 
(Musa Aybək) (10.01.1905(28.12.1904)-01.07.1968) anadan olmasının 
115 illiyi
Rumın şairi Eminesku Mixayın (15.01.1850-15.06.1889) anadan 
olmasının 170 illiyi
Rus yazıçısı Çexov Anton Pavloviçin (29(17).01.1860-2(15).07.1904) 
anadan olmasının 160 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Xalq artisti, klarnet ifaçısı Qədimov Vəli Nurbala oğlunun 
(12.01.1940-15.04.2009) anadan olmasının 80 illiyi
Musiqişünas-alim, etnoorqanoloq və pedaqoq, sənətşünaslıq 
doktoru, professor Abdullayeva Səadət Abutalıb qızının (18.01.1940-
12.03.2017) anadan olmasının 80 illiyi
Xalq artisti, fleyta ifaçısı Ağamalızadə Müzəffər Məmməd İbrahim 
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oğlunun (23.01.1940) anadan olmasının 80 illiyi

Teatr.Kino

Əməkdar artist, teatr və kino aktyoru Rzayev Səməndər Mənsim 
oğlunun (02.01.1945-27.03.1986) anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti Bədirbəyli Leyla Ağalar qızının (08.01.1920-23.11.1999) 
anadan olmasının 100 illiyi 
Əməkdar incəsənət xadimi, televiziya rejissoru, dosent Bədirzadə 
Məhərrəm Əlisəttar oğlunun (13.01.1945) anadan olmasının 75 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas, dosent Kazımov Aydın Ələsgər 
oğlunun (Aydın Kazımzadə) (15.01.1940) anadan olmasının 80 illiyi
Xalq artisti, teatr rejissoru, professor Səlimova Cənnət Əlibəy qızının 
(20.01.1940) anadan olmasının 80 illiyi
Xalq artisti Həkimova Svetlana Cəlal qızının (24.01.1940) anadan 
olmasının 80 illiyi
Xalq artisti Şirye Vera Karlovnanın (31.01.1915-01.05.2003) anadan 
olmasının 105 illiyi 

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Əməkdar mədəniyyət işçisi, sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor  
Tağıyeva Röya Seyfəddin qızının (01.01.1945) anadan olmasının 75 
illiyi
Əməkdar rəssam, boyakar, heraldika ustası Fərəcullazadə Natiq Nadir 
oğlunun (24.01.1960) anadan olmasının 60 illiyi
Əməkdar rəssam Brijatyuk Gennadi Demyanoviçin (30.01.1935-
11.06.2008) anadan olmasının 85 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Abbasov Mehdi Yusif oğlunun 
(01.01.1960-13.01.1992) anadan olmasının 60 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Yusifov Naiq Nəsir oğlunun 
(05.01.1970-24.03.1992) anadan olmasının 50 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Çobanov Şamoy Məhyəddin oğlunun 
(19.01.1965-19.08.1990) anadan olmasının 55 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Şahbazov Fəxrəddin İbrahim oğlunun 
(22.01.1950-20.11.1991) anadan olmasının 70 illiyi

Siyasət.Hərbi iş

İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, Tank qoşunları qvardiya general-
mayoru Aslanov Həzi Əhəd oğlunun (22.01.1910-24.01.1945) anadan 
olmasının 110 illiyi 
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Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Maarif xadimi, şərqşünas-tərcüməçi Əfəndizadə Muxtar İsmayıl 
oğlunun (01.01.1880-19.10.1975) anadan olmasının 140 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, şair Sultanov 
Məmmədağa Sultan oğlunun (05.01.1910-19.01.1991) anadan 
olmasının 110 illiyi
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Şərifov (Şərifli) Kamandar  
Kazım oğlunun (20.01.1940) anadan olmasının 80 illiyi

Coğrafiya.Geologiya

AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar ixtiraçı Seyid-Rza Mirkərim 
oğlunun (12.01.1925-27.07.1995) anadan olmasının 95 illiyi
Akademik, Əməkdar mühəndis, geologiya-mineralogiya elmləri 
doktoru Yusifzadə Xoşbəxt Bağı oğlunun (14.01.1930) anadan 
olmasının 90 illiyi

 İdman

İdman xadimi, Futbol üzrə Ümumittifaq və Beynəlxalq dərəcəli hakim 
Bəhramov Tofiq Bəhram oğlunun (29.01.1925-26.03.1993) anadan 
olmasının 95 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

Akademik, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Abdinov Cavad Şahvələd 
oğlunun (05.01.1940) anadan olmasının 80 illiyi 
Akademik, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, Əməkdar elm xadimi 
Məmmədov Yusif Əbülfət oğlunun (24.01.1950) anadan olmasının 70 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb

Akademik Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlunun (05.01.1950) 
anadan olmasının 70 illiyi 
Akademik, kimya elmləri doktoru Tağıyev Dilqəm Bəbir oğlunun 
(06.01.1950) anadan olmasının 70 illiyi 
Akademik, Əməkdar elm xadimi, Əməkdar həkim Qarayev Abdulla 
İsmayıl oğlunun (14.01.1910-08.12.1968) anadan olmasının 110 illiyi
Əməkdar elm xadimi, professor Qasımov Nemət Abbasəli oğlunun 
(27.01.1940-16.12.2016)  anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın müxbir üzvü Zülfüqarlı Cümşüd 
İsmayıl oğlunun (30.01.1905-12.12.1982) anadan olmasının 115 illiyi

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının (01.01.1965) 
yaranmasının 55 illiyi
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Digər tarixi hadisələr

Yеni il (01.01)
Azərbaycan Demokratik Respublikasının müstəqilliyi Versal Sülh 
konfransının Ali Şurasında tanınmışdır (11.01.1920)
Dünya Qoruqları və Milli Parklar Günü (11.01.1997)
SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti tərəfindən DQMV və başqa 
rayonlarda fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilmişdir (15.01.1990)
Ümumxalq Hüzn Günü (20.01.1990) 30 ili 
Bakı-Sabunçu-Suraxanı xəttinin istifadəyə verilməsi ilə Azərbaycanda 
dəmiryol nəqliyyatının əsası qoyulmuşdur (20.01.1880)
Bakıda “20 Yanvar” abidə-kompleksinin açılışı olmuşdur (20.01.2010) 
20 Yanvar şəhidləri keçmiş Dağüstü parkda – indiki Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn edilmişdir (22.01.1990) 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təsis edilməsinin 
(23.01.1945) 75 illiyi
Dünya Ekoloji Təhsil Günü (26.01.1972)
Gömrük İşçiləri Günü (30.01.1997)

44

45

46

47
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Milli ədəbiyyat

70 
illiyi

Zəlimxan Yaqub
1950-2016  

YA
N

VA
R

Zəlimxan Yusif oğlu Yaqubov 
(Zəlimxan Yaqub) 1950-ci il yanvar 
ayının 21-də Gürcüstanda, Bolnisi ra-
yonunun Bolus-Kəpənəkçi kəndində 
anadan olmuşdur. 

1967-ci ildə həmin kənddə orta təh-
silini müvəffəqiyyətlə başa vurmuş-
dur. 1967-1972-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq 
fakültəsində (indiki BDU, Kitabxanaçı-
lıq-informasiya fakültəsi) təhsil almışdır. 

Əmək fəaliyyətinə 1967-ci ildə fəhlə 
kimi başlamış, 1973-1984-cü illərdə 
“Azərkitab” Kitab-Ticarət Birliyində 
müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 1987-
1994-cü illərdə “Yazıçı” nəşriyyatında 
redaktor və Poeziya şöbəsinin müdiri 
vəzifəsində işləmişdir. 

Ədəbi fəaliyyətə 1966-cı ildə “Qə-
ləbə bayrağı” rayon qəzetində dərc et-
dirdiyi “Şota Rustaveliyə” adlı şeirlə 
başlamışdır. 

1983-cü ildən Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin üzvü olmuşdur. 1987-ci 
ildə Ağdam Dövlət Dram Teatrında 
“Aşıq Ələsgər” adlı mənzum pyesi mü-
vəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulmuşdur. 

Görkəmli şair 1992-1995-ci illərdə 
sərbəst bədii yaradıcılıqla məşğul ol-
muşdur. “Könlümün səsi”, “Yolum 
eldən başlanıb”, “Od aldığım ocaqlar”, 
“Biz bir eşqin butasıyıq”, “Ziyarətin 
qəbul olsun”, “Şair harayı”, “Bir əlim 
torpaqda, bir əlim haqda”, “Bu yaşıl 
ağacın altı bizimdir”, “Zəlimxan Ya-
qub” (foto-albom), gürcü dilində “Söz 
camı”, fransız dilində “Şairin taleyi” ki-
tabları böyük tirajla nəşr edilmişdir.

 Zəlimxan Yaqub ictimai fəaliyyətlə 
də məşğul olmuş, 1995-2005-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisinin deputatı seçilmişdir. 

1994-cü ildən Azərbaycan Respubli-
kası Prezidenti yanında Əfv Komissiya-
sının üzvü olmuşdur. Dövlət nümayəndə 
heyətinin tərkibində ABŞ-da, Almaniya-
da, Çin Xalq Respublikasında, Səudiyyə 
Ərəbistanında, İraqda, Türkiyədə, Qır-
ğızıstanda rəsmi səfərlərdə olmuşdur. 

2008-ci il avqust ayının 29-da 
Azərbaycan aşıqlarının V qurultayında 
Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri se-
çilmişdir. 

2000-ci ildə Azərbaycanın “Şöhrət” 
və Gürcüstanın “Şərəf” ordenləri ilə 
təltif olunmuş, 2005-ci ildə “Xalq şai-
ri” fəxri adına layiq görülmüşdür. Hacı 
Zeynalabdin Tağıyev adına və Məmməd 
Araz adına mükafatlarla təltif edilmiş-
dir. 2009-cu il iyun ayının 6-da Türk 
Dünyası Araşdırmaları Uluslararası 
Elmlər Akademiyasının “Türk dünyası-
na hizmət” mükafatına layiq görülərək 
həmin akademiyanın fəxri doktoru se-
çilmişdir. 2010-cu ildə Zəlimxan Ya-
quba Gürcüstan-Azərbaycan dostluğu 
mövzusunun poetik işıqlandırılmasında 
xüsusi xidmətlərinə görə Heydər Əliyev 
adına Gürcüstan-Azərbaycan Tədris 
Universitetinin fəxri doktoru adı veril-
mişdir. 2012-ci il oktyabr ayının 5-də 
Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət 
göstərən Azərbaycan Nyu-York Asso-
siasiyası Xalq şairini Fəxri diplom və 
medalla təltif etmişdir.

Zəlimxan Yaqub 2016-cı il yanvar 
ayının 9-da vəfat etmişdir. Fəxri Xiya-
banda dəfn edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t
Əsərləri: 13 cilddə / 
Zəlimxan Yaqub; tərt. ed. 
və red. M.Nəbioğlu.- Bakı: 
Şərq-Qərb, 2011-2013. 

Biz niyə sevməyək bir-
birimizi / Zəlimxan Yaqub.- 
Bakı: [s. n.], 2011.- 255 s. 

Mən öz dastanımı yazıb 
gəlmişəm / Zəlimxan 
Yaqub.- Təbriz: Razi, 2010 
(1389 h.).- 263 s. 

Mövlana poemalar /
Zəlimxan Yaqub.- Bakı: 
Vətən, 2012.- 194 s. 

Özün basdırdığın ağa-
ca söykən: iki cilddə /
Zəlimxan Yaqub.- Bakı: 
Şərq-Qərb, 2010.- C.I.- 
281 s.; C.II.- 293 s. 

Cəfərov, N. Zəlimxan Ya-
qub: [məqalələr] / Nizami 
Cəfərov.- Bakı: AzAtaM.- 
2014.- 61 s. 

Aydınoğlu, K. Zəlimxan 
Yaqub yaradıcılığının 
əsrarəngizliyi / Kənan 
Aydınoğlu // Azad 
Azərbaycan.- 2019.- 6 
fevral.- S.7.

Barat, E. İlahi eşqin 
Zəlimxan Yaqubu / Elşad 
Barat // Kaspi.- 2019.- 2-4 
fevral.- S.15.

21 Şair
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Milli ədəbiyyat

Məmmədkazım Ələkbərli     
1905-1938  

YA
N

VA
R

Məmmədkazım Ələkbər oğlu Ələk-
bərli (Ələkbərzadə) 1905-ci il yanvar 
ayının 24-də Dərbənd şəhərində ana-
dan olmuşdur. Burada orta məktəbi 
bitirdikdən sonra  1923-1927-ci illərdə 
Bakıda, Azərbaycan Dövlət Pedaqo-
ji İnstitutunun (indiki ADPU) dil və 
ədəbiyyat fakültəsində təhsil almışdır. 
1927-ci ildə Gəncə vilayət xalq ma-
arif şöbəsinin müdiri, “Qızıl Gəncə” 
jurnalı redaksiyasının təşkilatçısı və 
baş redaktoru işləmişdir.

Bir ildən sonra, 1928-1930-cu il-
lər də Mahaçqala şəhərinə “Dağıs-
tan füqərası” qəzetinin nəşrini təşkil 
etməyə göndərilmişdir. “Maarif yolu” 
jurnalının məsul redaktoru olmuşdur. 

1930-1934-cü illərdə Dağıstan 
KP Vilayət Komitəsinin göndərişi ilə 
Moskvada Qırmızı Professorlar İnsti-
tutunda təhsilini davam etdirmişdir.

ÜİK(b)P MK onu Azərbaycana par-
tiya işinə göndərmişdir. Hələ 30 yaşı 
tamam olmamış Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) ikin-
ci azərbaycanlı (birinci T.Ş.Simurğ) 
rektoru, 1934-cü ildə təsis edilən 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının idarə 
heyətinin sədri seçilmişdir. 

Azərbaycan KP MK yanında 
“Kom munist” nəşriyyatının direkto-
ru, “Ədəbiyyat qəzeti”, “Bakinski ra-
boçi”, “Vışka” qəzetlərində, “Temp”,  
“Udarnik”, “Revolyusiya və kultura”, 
“Firqə işçisi” jurnallarında baş re-
daktor olmuşdur. Bu dövrlərdə milli 
ədəbiyyatşünaslığın və fəlsəfi fikrin 

inkişafı uğrunda ardıcıl mübarizə apar-
mışdır. 1934-cü ildə Azərbaycan sovet 
yazıçılarının I qurultayında İttifaqın 
İdarə Heyətinin sədri seçilmişdir.

Ədəbi irsi zəngindir. 1920-30-cu 
illərdə dövri mətbuatda publisist və 
ədəbi-tənqidi məqalələri ilə çıxış etmiş-
dir. “Oktyabr inqilabı və Azərbaycan 
ədəbiyyatı”, “Şura ədəbiyyatı yüksəliş 
yollarında”, “Aprel ədəbiyyatı”, 
“Aydın”dan “Yaşar”a “Dönüş” və 
s. məqalələrində Azərbaycan sovet 
ədəbiyyatının aktual problemlərinə to-
xunmuşdur. 

Milli dildə fəlsəfə dərsliyinin 
yaradılmasında, V.İ.Leninin seçil-
miş əsərlərinin Azərbaycan dilində 
nəşrinin redaktəsində fəal çalışmış-
dır. SSRİ Yazıçılarının I qurultayında 
Azərbaycan ədəbiyyatının vəziyyəti  
haqqında məruzə ilə çıxış etmişdir.

Xalq Daxili İşlər Komissarlığı-
nın təhlükəsizlik mayoru Gerasi-
movun imzası ilə Məmmədkazım 
Ələkbərli Azərbaycan SSR C/M-nin 
72/73-cü maddələri ilə təqsirli bilin-
mişdir. 5 avqust 1937-ci il 978 saylı 
“Order”ə əsasən M.Ələkbərli həbs 
edilmiş və evində axtarış aparılmış-
dır. Müttəhim XDİK-in həbsxanasına 
göndərilmişdir.

1937-ci ildə SSRİ Ali Hərbi Kolle-
giyasının Səyyar Sessiyası tərəfindən 
M.Ələkbərli güllələnməyə məhkum 
olunmuş, 1938-ci ildə siyasi repressi-
ya dövründə güllələnmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Abbaslı, T. Məmmədkazım 
Ələkbərli: Ən gənc 
rektor, sədr, direktor, baş 
redaktor (üç qəzetdə), ən 
kəsərli publisist, filosofanə 
ədəbiyyatşünas və... “xalq 
düşməni”... / Tahir Abbaslı 
// Mədəniyyət.- 2018.- 24 
yanvar. - S.15.
Dadaşov, A. Bir epizod, 
bir neçə söz / A.Dadaşov // 
Ədəbiyyat qəzeti.- 2010.- 15 
yanvar.- S.1, 3.
Ələkbərli Məmmədkazım 
Ələkbər oğlu // Azərbaycan 
Sovet Ensiklopediyası.- Cild 
4.- Bakı, 1980.- S.162-163.
İ n t e r n e t d ə 
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/azerbay-
can_yanvar2009/67600.htm
http://www.azyb.az/index.
php/repression/post/25
http://mediateka.musigi-
dunya.az/yaz_birliyi_75/r_
qurb/m_alekberli_biogr.html

24
115 
illiyi Yazıçı-publisist
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YA
N

VA
R

28

Milli ədəbiyyat

95 
illiyi

Adil Babayev 
1925-1977
Adil Qafar oğlu Babayev 1925-

ci il yanvar ayının 28-də Naxçıvan 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1931-ci ildə orada 1 saylı orta mək-
təbdə təhsil almağa başlamış, 1938-ci 
ildə Tiflis şəhərində M.F.Axundov 
adına orta məktəbdə təhsilini davam 
etdirmişdir. 

1943-cü ildə Tiflisdə A.S.Puşkin 
adına İkiillik Müəllimlər İnstitutu-
nun Ədəbiyyat fakültəsinə daxil ol-
muş, eyni zamanda “Sovet Gürcüsta-
nı” qəzeti redaksiyasında Ədəbiyyat 
şöbəsinə rəhbərlik etmişdir. 

Ədəbi yaradıcılığa 1939-cu ildən 
başlamışdır. İlk şeirləri Tiflisdə “Gənc 
nəsil” məcmuəsində və “Sovet Gür-
cüstanı” qəzetində dərc edilmişdir. 
1945-1947-ci illərdə “Kommunist” 
qəzetində ədəbi işçi və tərcüməçi, 
1947-1949-cu illərdə “İnqilab və 
mədəniyyət” jurnalında Poeziya şöbə-
sinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 
1946-cı ildən Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqının (indiki AYB) üzvü olmuş-
dur. 1950-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
İncəsənət İnstitutunun (indiki AD-
MİU) Teatrşünaslıq fakültəsini bitir-
miş, sonra bir müddət Azərbaycan 
Dövlət Nəşriyyatında Bədii ədəbiyyat 
şöbəsinin redaktoru işləmişdir. 

Teatrşünas kimi teatr sənəti 
ilə sıx bağlı olmuş, 1959-cu ildə 
“M.Əzizbəyov adına teatr”, 1974-cü 
ildə “Şərəfli yol” monoqrafiyalarını, 
çoxsaylı  məqalələrini qələmə almaqla 
milli teatrın inkişafına kömək etmişdir. 

1956-1964-cü illərdə M.Əzizbəyov 
adına Azərbaycan Dövlət Akademik 
Dram Teatrının (indiki ADAMDT) 

ədəbi hissə müdiri işləmiş, daha sonra 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti re-
daksiyasında Tənqid şöbəsinin müdi-
ri, məsul katib və baş redaktorun mü-
avini vəzifələrində çalışmışdır. 

1971-ci ilin avqust ayından etibarən 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında (indi-
ki AYB) bədii tərcümə üzrə məsləhətçi 
işləmişdir. 

“Dağlar qızı”, “Yarımçıq portret”, 
“Mənim məhəbbətim”, “Qız görüşə 
tələsir” pyesləri tamaşaya qoyulmuş, 
əsərləri xarici dillərə tərcümə olun-
muşdur.  “Lütfəli Abdullayev” (1966), 
“Leyla Bədirbəyli” (1970), “Ağahü-
seyn Cavadov” (1976) və başqa teatr 
xadimlərinə həsr olunmuş nəşrlərin 
müəllifidir. Adil Babayevin yaradıcı-
lığında tərcümə fəaliyyəti xüsusi yer 
tutur. Tərcümə etdiyi V.Vinnikov və 
Y.Osnosun “Ağ şana güllə” (1959), 
Sao Yuyyanın “Tufan” (1959), 
Ş.Miloravanın “Tbilisi haqqında mah-
nı” (1961), N.Dumbadzenin “Darıxma 
ana” (1972), M.Petrieskunun “Ölü-
mü görmüş insan” (1973) pyesləri 
səhnələşdirilmişdir. 

1941-1945-ci illərdə “Əmək igidli-
yinə görə” medalı ilə təltif edilmişdir. 

Adil Babayev 1977-ci il avqust 
ayının 19-da Bakıda vəfat etmişdir.

Xatirəsini əbədiləşdirmək üçün 
Naxçıvan Mərkəzi Uşaq Kitabxanası-
na və Bakı küçələrindən birinə onun 
adı verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Ata sorağında / Adil Baba-
yev; [tərt. ed. E.Babayev].- 
Bakı: Gənclik, 1985.- 117 s. 

Pyeslər / Adil Babayev; tərt. 
ed. E.Babayev.- Bakı: Yazıçı, 
1984.- 252 s. 

Yaşamağı bacarmıram: 
şeirlər / Adil Babayev; red. 
V.Əziz; tərt. ed. E.Babayev.- 
Bakı: Mütərcim, 2010.-285 s.

Behbudova, A. Adil Baba-
yevin həyatı və yaradıcılığı: 
filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. 
ed. dis.: 10.01.01 / Aypara 
Behbudova; Naxçıvan Döv. 
Un-ti.- Naxçıvan, 2006.- 146 
s. 

Behbudova, A. Xalqın söz 
xəzinəsindən qaynaqlanan 
Adil Babayev poeziyası /
Aypara Behbudova // 525-ci 
qəzet.- 2015.- 27 yanvar.- 
S.6.

Yusifli, V. “Şair, nə incədir 
rübabın sənin”: Adil Ba-
bayev - 90 / Vaqif Yusifli //
Kaspi.- 2015.- 24-26 yanvar. 
- S.14.

Şair, dramaturq
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Ə d ə b i y y a t
Ağıldan bəla / 
A.S.Qriboyedov; rus 
dilindən tərc. ed. 
Ə.Ziyatay.- Bakı: Avrasi-
ya press, 2006.- 160 s.
Mirzəzadə, R. 
A.S.Qriboyedov: şair-
diplomat / Reyhan 
Mirzəzadə.- Naxçıvan: 
Əcəmi, 2018.- 119 s. 
Yenikolopov, İ. Qri-
boyedov və Şərq / 
İ.Yenikolopov; tərc. və 
tərt. ed. F.S.Əsgərzadə; 
red. Y.Şükürlü; AMEA, 
Şəki Regional Elm 
Mərkəzi.- Şəki: Kaskad, 
2017.- 162 s.
İsmayılova, N. Məşhur 
diplomatın qeydlərində 
Naxçıvan / Nərgiz İsma-
yılova // 525-ci qəzet.- 
2019.- 13 mart.- S.4.
Горе от ума: комедия 
в четырех действиях в 
стихах: [для среднего 
школьного возраста] 
/ А.С.Грибоедов.- 
Москва: Дрофа-Плюс, 
2008.- 166 с.

  Dünya ədəbiyyatı

225 
illiyi

Aleksandr Qriboyedov 
1795-1829 

YA
N

VA
R

Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedov 
1795-ci il yanvar ayının 4 (15)-də Mosk-
vada, zabit ailəsində anadan olmuşdur. 

İlk müəllimi görkəmli ensiklopedi-
yaçı alim İvan Daniloviç  Petrozilius 
olmuş və o, musiqi dərslərini o qədər 
gözəl təşkil etmişdir ki, Aleksandr Ser-
geyeviç musiqinin nəzəri cəhətlərini də 
mükəmməl öyrənə bilmişdir. Aleksandr 
kiçik yaşlarından o zamanın ən yaxşı 
məktəbi sayılan Moskva Universiteti 
yanında məktəbə daxil olmuşdur. 

On iki yaşında ikən Aleksandr Mosk-
va Universitetinə dinləyici kimi qəbul 
olunmuşdur. İki ildən sonra ədəbiyyat 
elmləri namizədi adını alan Qriboye-
dov, əxlaq və siyasi elmlər fakültəsinə 
daxil olmuş, 1810-cu ildə hüquq elmləri 
namizədi adına layiq görülmüşdür.

1812-ci ildə universiteti bitirmiş, 17 
yaşında artıq bir neçə xarici dil - fransız, 
ingilis, alman və italyan dillərini gözəl 
mənimsəmişdir. Professor Demonşdan 
ərəb və fars dillərini öyrənməyə başla-
mışdır.

Universitetdə oxuyarkən poetik iste-
dadı da üzə çıxmış və kiçik əsərlər yaz-
mağa başlamışdır. Lakin həmin ildə müd-
hiş hadisələr baş vermişdir. Napoleonla 
müharibənin qızğın dövründə hökumət 
Moskva Universitetinin tələbələrinə  
müraciətnamə göndərmişdir. Qriboye-
dov könüllü olaraq qraf Sergey Vladi-
miroviç Saltıkov tərəfindən təşkil edilən 
qusar alayına daxil olmuşdur. 1812-ci 
ildən 1815-ci ilə qədər ordu sıraların-
da xidmət edən Qriboyedov, şəxsən 
döyüşlərdə iştirak etməsə də, ordu üçün 
yaxşı süvarilər hazırlanmasına yaxından 
kömək etmişdir. 

Qriboyedov hərbi qulluqdan istefa-
ya çıxdıqdan sonra ədəbi yaradıcılıqla 
daha çox məşğul olmuşdur. Gənc və 

istedadlı Qriboyedovu qısa bir zaman-
da mütərəqqi cəmiyyətdə tanınmış və 
İ.Yakuşkin, A.Yakuboviç, Muravyov-
lar, P.Çaadayev, V.Küxelbeker, N.Qreç, 
A.S.Puşkin, N.Xmelnitski, A.Jandr, 
K.Rıleyev, A.Bestujev-Marlinski, 
M.Bestujev-Ryumin, S.Trubetskoy, 
A.Odoyevski və dövrün başqa görkəmli, 
azadfikirli qabaqcıl şəxsiyyətləri ilə 
dostluq etmişdir. 

Universiteti bitirdikdən sonra, 1817-
ci ildə  Qriboyedov Peterburqda xarici 
işlər Kollegiyasında  işə girmiş və bu-
rada xidmət edən Aleksandr Sergeyeviç 
Puşkinlə görüşmüşdür. 

1818-ci ilin iyulunda Aleksandr Ser-
geyeciç Qriboyedov İrandakı rus dip-
lomatik nümayəndəliyinin katibi təyin 
olunmuş və burada iki il işləmişdir. 
Onun İranda yaşadığı həyat əsərləri 
və gündəliklərində yer almışdır. 1822-
ci ilin payızından başlayaraq Tiflisdə 
bir müddət general A.Yermolovun 
dəftərxanasında xarici işlər üzrə katib 
işləmişdir.

1826-cı ildə dekabristlərin işi üzrə 
çar hakimiyyəti tərəfindən həbs edilmiş-
dir. O, bütün məxfi sənədləri öncədən 
məhv etmiş və buna görə də günahı sü-
buta yetirilmədiyindən azadlığa bura-
xılmışdır. Yenidən Qafqaza qayıdaraq 
diplomat vəzifəsində çalışmışdır. 1827-
ci ildə Türkiyə ilə İran arasında danışıq-
larda vasitəçi kimi çıxış etmişdir. 1828-
ci ildə İranla imzalanan Türkmənçay 
müqaviləsinin hazırlanmasında iştirak 
etmişdir. Bundan sonra isə o, İranda 
rəsmi səfir təyin edilmişdir. 

A.S.Qriboyedov 1829-cu il fevral 
ayının 11-də (b.m.  30 yanvar) Tehran-
da, səfirlik binasında qətlə yetirilmiş və 
cənazəsi Tiflisə aparılmışdır.

4  Rus dramaturqu 
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  Dünya ədəbiyyatı

115 
illiyi

Musa Aybək
1905-1968 

YA
N

VA
R

Musa Daşməhəmməd oğlu Daş-
məhəmmədov (Musa Aybək) 1905-ci il 
yanvar ayının 10-da  (b. m. 28.12.1904) 
Daşkənd şəhərində anadan olmuşdur. 

İlk təhsilini dini məktəbdə almış, 
yeni tipli məktəbdən məzun olmuşdur. 
1930-cu ildə Orta Asiya Dövlət Da-
rülfünunun İctimai fənlər fakültəsinə 
daxil olmuş, 1935-ci ildə ali təhsilini 
başa vuraraq bu təhsil ocağında peda-
qoji fəaliyyətə başlamışdır. 1937-ci 
ildə Özbəkistan Dil və Ədəbiyyat Elmi 
Tədqiqat İnstitutuna elmi işçi vəzifəsinə 
qəbul olunmuşdur.

1938-1941-ci illərdə Özbəkistanın 
Elmi-pedaqoji nəşriyyatında ədəbi 
tərcüməçi və redaktor olmuşdur. Bir 
neçə il Özbəkistan Elmlər Akademiya-
sının İctimai elmlər bölümünə və Yazı-
çılar Birliyinə rəhbərlik etmişdir. Uzun 
müddət “Şərq ulduzu” və “Özbək dili 
və ədəbiyyatı” dərgilərinin baş redak-
toru işləmişdir.

Bədii yaradıcılığa erkən çağlardan 
başlayan Aybək ilk şeirini 1920-ci ildə 
yazmış və “Ərməğan” jurnalında dərc 
etdirmişdir. Qısa vaxt ərzində “Duy-
ğular”, “Könül tütəyi”, “Məşəl” və 
s. kitabları işıq üzü görmüşdür. Gənc 
ədibin yaradıcılığı 1920-ci illərin ən 
çətin dövrlərinə təsadüf edir. Bu dövrdə 
yazdığı əsərlər ilə müəllif zamanın ən 
mühüm hadisələrinə şair münasibətini 
bildirmişdir.

Böyük Vətən müharibəsi də şairin ya-
radıcılığında çox geniş və canlı işıqlan-
dırılmışdır. 1942-ci ildə Özbəkistanın 
mədəniyyət və incəsənət nümayəndələri 
ilə döyüş bölgələrinə getmiş, dörd ay 
cəbhədə olmuşdur. “Günəş sönməz” ro-
manı, “Alovlu illər” adlı şeirlər toplusu 
və “Cəbhə boyunca” sənədli gündəliyi 
ön cəbhədəki təəssüratlarını əks etdirir. 

Müharibə dövründə yazdığı “Vətəni 
sev”, “Günlər gələr ki...”, “Zəfər bi-
zimdir”, “İgidlərə”, “Vətən haqqında”, 
“Əlvida, əsgər” və s. bədii nümunələrdə 
əsgərlərin göstərdikləri qəhrəmanlıqlar 
axıcı dillə ifadə olunmuşdur.

Ədibin yaradıcılığında poemala-
rı da xüsusi yeri tutur. “Həmzə”, 
“Qızlar”, “Zəfər və Zöhrə”, “Həqiqət 
söyləyənlər”, “Babam”, “Quli və 
Nəvai”, “Babur” və s. poemaları öz-
bək epik janrının inkişafına dəyərli 
töhfələrdir.

M.Aybək tərcüməçilik sahəsində də 
özünü sınamışdır. A.Puşkinin “Yevge-
ni Onegin”, M.Lermontovun “Mas-
karad”, “Demon”, H.Heynenin “Lirik 
şeirlər”ini və s. özbək dilinə tərcümə 
etmişdir. Eyni zamanda 1959-cu ildə 
yazıçının “Müqəddəs qan” romanı 
Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş-
dur. Onun bir çox şeir və poemaları da 
müxtəlif dövrlərdə dilimizə tərcümə 
edilmiş, oxucular tərəfindən rəğbətlə 
qarşılanmışdır. O, bir ədəbiyyatşünas 
alim kimi də tanınmışdır. Ayrı-ayrı 
vaxtlarda yazdığı “Lirika haqqında”, 
“Abdulla Qədirinin yaradıcılıq yolu”, 
“Özbək klassikləri” və digər elmi 
məqalələri elmi-ədəbi mühitdə maraq 
doğurmuşdur. 

1943-cü ildə Özbəkistan Elmlər 
Akademiyasına həqiqi üzv seçilən ədib 
üç dəfə “Lenin” ordeni, iki dəfə “Qır-
mızı Əmək Bayrağı” ordeni ilə təltif 
edilmişdir. “Nəvai” romanı 1946-cı ildə 
Dövlət mükafatı ilə təltif edilmişdir. 
1965-ci ildə Özbəkistanın “Xalq yazı-
çısı” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Musa Aybək 1968-ci il iyul ayının 
1-də Daşkənddə vəfat etmişdir.

10  Özbək yazıçısı 

Ə d ə b i y y a t
Müqəddəs qan: roman 
/ M.D.Aybək; tərc. 
ed. N.Nağıyev; red. 
T.Cəmilova.- Bakı: 
Gənclik, 1979.- 301 s.
Quliyev, E. MUSA 
AYBƏK - müasir özbək 
ədəbiyyatının tanınmış 
nümayəndəsi / Elman 
Quliyev // Xalq cəbhəsi.-
2019.- 1-ci yazı.- 2 
may.- S.14.- 2-ci yazı.- 4 
may.- S.14.

İ n t e r n e t d ə 
http://medeniyyet.az/
page/news/44566/.
html?lang=az

https://az.wikipedia.org/
wiki/Musa_Aybək

https://www.ziyouz.uz/
ru/literatura/literatura-
sovetskogo-perioda/173--
1905-1968
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Ə d ə b i y y a t
Ulduzlardan pay 
istərəm: [şeirlər və po-
emalar] / M.Eminesku; 
tərc. ed. F.Hacıyeva; 
red. Q.Məhərrəmli, 
İ.Qəhrəman; rəssam 
Y. Mirzə.- Bakı: Səda, 
2001.- 124 s.
O əl çatmaz ulduzlardan: 
şeir / M.Eminesku // 
525-ci qəzet.- 2016. - 13 
yanvar.- S.7.
Mədəniyyət müxtəlifliklər 
arasında körpü yaradır: 
Bakıda rumın şair Mixay 
Emineskunun doğum 
günü ilə bağlı tədbir //
Mədəniyyət.- 2017.- 18 
yanvar.- S. 4.
Лупашко, М. Загадка 
Эминеску: (издание с 
параллельным текстом 
поэмы М.Эминеску 
“Лучафэр”) / 
М.Лупашко [пер. 
с румынского].- 
Кишинев: [б. и.], 2015.- 
48 c.

İ n t e r n e t d ə
https://az.wikipedia.org/
wiki/Mixay_Eminesku

http://sesqazeti.az/news/
social/586646.html

  Dünya ədəbiyyatı

170 
illiyi Mixay Eminesku 

1850-1889 

YA
N

VA
R

Mixay Eminesku (əsl soyadı – Emi-
noviç) 1850-ci il yanvar ayının 15-də 
Rumıniyanın Botoşani şəhərində ço-
xuşaqlı ailədə anadan olmuşdur. Uşaq-
lığını doğulduğu Botoşani və İpoteşti 
şəhərində keçirmişdir. 1858-1866-cı 
il lərdə Çernivçidə orta məktəbdə oxu-
muş, son illərdə isə təhsilini davam 
etdirməkçün gimnaziyaya getmişdir. 
Gimnaziyadakı təhsilini başa çatdır-
mayıb, 1869-cu ildə, 19 yaşında Mixay 
atasının qərarı ilə ali təhsil almaq üçün 
Vyana Universitetinə göndərilmişdir.

Mixayın atası çox uşaq sahibi oldu-
ğuna baxmayaraq, bütün övladlarının ali 
təhsil alması üçün əlindən gələni edir, 
maddi sıxıntıya baxmayaraq onlara bu 
yolda hər zaman dəstək olurdu. Mixay 
isə yüksək qiymət almaqda həmişə qar-
daşlarından geri qalırdı. Lakin onun sev-
diyi elm sahəsi vardı – dil və ədəbiyyat 
fənni. Ona rumın dilini və ədəbiyyatı 
sevdirən isə sevimli müəllimi, 1848-
ci ilin inqilab iştirakçısı, filoloq Aron 
Pumnul olmuşdur. 

Mixayın ədəbiyyata ilk addımları 
1866-cı ilə təsadüf edir. Həmin il onun 
sevimli müəllimi Aron Pumnul vəfat et-
mişdi. Müəllimin xatirəsinə ithaf olaraq 
onun gimnaziyadakı tələbələri “Gimna-
ziya tələbələrinin gözyaşları” adlı bir 
broşüra dərc etdirirlər. Bu broşürada 
16 yaşlı Mixayın ilk dəfə olaraq şeiri 
“M.Eminoviç” imzası ilə çap edilir. 

1872-1874-cü illərdə Eminesku 
Berlində məskunlaşmış, orada yaşamış-
dır. Gənc şair Berlin Universitetində 
çoxsaylı muhazirələrin iştirakçısı ol-
muşdur. O dövrə şairin “İmperator və 
proletarlar” və “Mələk və İblis” adlı 
poemaları aiddir. Paris kommunası şai-
rin ətrafda baş verənlərə poetik baxışına 
güclü təsir etmişdir.

1874-cü ilin sentyabrında əmək haq-
qı axtarışında Eminesku Yassıya kö-
çür. Burada o, “Kelin” adlı poemasını 
yekunlaşdırır. Yassıda şair gimnaziya 
müəllimi, kitabxanaçı, məktəb inspek-
toru vəzifələrində işləmişdir. 1877-ci 
ildə, o, “Timpul” qəzetindən təklif al-
dıqdan sonra Buxarestə köçmüşdür. Hə-
mişəki kimi şeirlərindən qonorar alma-
dığına görə şair mütəmadi olaraq səylə 
işləməli olmuşdur. Bu illər ərzində Emi-
nesku sosial-fəlsəfi xarakter daşıyan 
“Məktub”u yazır və üzərində 8 ildən 
çox işlədiyi ən böyük əsərini – “Gecə 
Ulduzu” adlı poemasını bitirmişdir.

Fasiləsiz işləmək, xroniki kasıb-
lıq, daima sabaha ümidsizlik və ruhən 
məmnunsuzluq şairi depressiyaya gətirib 
çıxarır... Və 1883-cü il, iyun ayında şair 
psixi xəstəlik tapır. Müalicələrin müsbət 
təsirinə baxmayaraq, bu xəstəlik onu 
ömrünün sonuna qədər qovub-aparır...

Elə həmin ildə də onun sağlığında 
dərc olunan yeganə kitab – şeir kitabı 
işıq üzü görür. Eminesku imzası dərhal 
ədəbiyyatda öz yerini tutur. Lakin o vaxt 
şair üçün bu şöhrət artıq əhəmiyyətli 
deyildi. O, öz uğuruna etinasız yana-
şırdı. Ağır xəstəlik şairdən əl çəkmir, 
məvacibi isə yalnız sağ qalmaq üçün 
ərzaq puluna çatırdı. Bununla belə Emi-
nesku işləmək məcburiyyətində qalırdı.

Mixay Eminesku 1889-cu il iyun 
ayının 15-də Buxarestdəki psixi xəstə-
xanaların birində vəfat etmişdir.

1902-ci ildə şairin 46 cilddən və 
14.000 səhifədən ibarət əlyazmaları 
ədəbi tənqidçi Titu Maioresku tərəfindən 
Rumıniya Akademiyasına bağışlanmış-
dır. 1949-cu ildə, ölümündən sonra Mi-
xay Emineskuya Rumıniya EA-nın aka-
demiki adı verilmişdir. 

15 Rumın şairi  
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  Dünya ədəbiyyatı

160 
illiyi

Anton Çexov
1860-1904 

YA
N
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R

Antоn Pavloviç Çeхоv 1860-cı il 
yanvar ayının 29(17)-da Rusiyanın Ta-
qanroq şəhərində anadan olmuşdur. 

1877-ci ilin Pasxa tətilində Ta-
qanroqdan Moskvaya gəlişi “şəxsi 
Anton” aləmində qəribə bir dönüş 
nöqtəsinə çevrilir və bu nöqtədən 
sonranın “yaradıcı Çexov” abzası ar-
zusuna düşən ədib buraya yenidən və 
həmişəlik gəlmək xəyalını qurmağa 
başlayır. 1879-da liseyi bitirib, Mosk-
vaya - ailəsinin yanına köçür. Moskva 
Universitetində tibb təhsili almaqla 
yanaşı, dolanışıqçün yumor jurnalları-
na (“Qardaşımın qardaşı”, ‘Ulysee” və 
lisey müəlliminin verdiyi “Antoşa Çe-
xonte” ləqəblərilə) kiçik hekayələr ya-
zır. 1882-ci ildə, sahibilə tanış olduğu 
“Oskolki” jurnalında gözəl əsərlərlə 
çıxış etməyə başlayır. Hekayələrindən 
ibarət “Melpomena nağılları”nı dərc 
etdirdiyi il (1884) universiteti biti-
rib, sonralar: “Həkimlik arvadım, 
ədəbiyyatsa məşuqəmdir” kimi təfsir 
edəcəyi peşələrdən “halal”ına başla-
yır. Bir il sonra Rusiyanın ən məşhur 
gündəlik qəzetlərindən olan “Nvo-
ye Vremya”dan təklif alır. İki il son-
ra çap etdirdiyi “Rəngli hekayələr”i 
müəllifi daha da məşhurlaşdırır; Ru-
siya EA-dan “Puşkin mükafatı” ilə 
təltif edilir, dövrün məşhur “Kors 
Teatrı”ndan pyes (“İvanov”) sifarişi 
alır. 29 yaşında isə, qardaşı Nikolayın 
ölümü (vərəmdən) və “Meşə cini” ta-
maşasının tənqidçilər tərəfindən çox 
bərk “döyülməsi” səbəbilə möhkəm 
böhrana sürüklənən Çexov yeganə 
dayağı hüquq fakültəsi tələbəsi olan 
kiçik qardaşının dərs qeydləri ara-

sındakı “Qərar verilməyənədək bü-
tün diqqətimiz qatilin üstündə top-
lanır, həbsxanaya göndərildikdən 
sonra isə onu bütünlüklə unuduruq...” 
cümləsində tapmış olur. Dərhal: 
“Yaxşı, bəs həbsxanada nələr olur?..” 
xəyalatına dalan ədib bu suala cavab-
çün məhkumlar həyatına (Saxalində 
yerləşən cəzaçəkmə müəssisəsinə) 
doğru uzun bir səfər qərarı verir. Bu 
“cəhənnəm adası”nda 8 ay “yaşayıb” 
qayıtdıqdan sonra, “faktural”ca müd-
hiş müşahidələrindən üslub-təhkiyəcə 
ecazkar bir kitab bağlayır: “Saxalin 
adası”... 

1892-ci ildə səssiz-sakit həyat ax-
tarışıyla bir malikanə alan bu böyük 
ədib və... illər xəstəsi təbib, canın-
dakı sızıltılara yox, qəlb pıçıltılarına 
diqqət kəsilibən ən uzaq xutorlardakı 
xəstələrlə də maraqlanır, üç kənddə 
məktəb, birində tibb məntəqəsi açdı-
rır. Həmin dövrdə qüdrətli qələmi də 
əlindən düşmür: “Üç il”, “Qara ke-
şiş”, “Naməlum bir adamın hekayəsi”, 
“Mujiklər” hekayələrini və şah əsər-
lərindən sayılan “Qağayı”nı bu illərdə 
yazır.

Çeхоv dramaturq kimi də klassik rus 
ədəbiyyatının ən yaхşı nümunələrini 
yaradıb. Antоn Pavlоviç Çeхоv 
iхtisasca həkim оlsa da, yazıçı kimi 
daha böyük şöhrət qazanıb. 

A.P.Çexov 1904-cü il iyul ayı-
nın 2(15)-də Almaniya imperiyasının 
Baden-Vürtemberq şəhərində vəfat 
etmişdir.

29  Rus yazıçısı 

Ə d ə b i y y a t
Altı nömrəli palata: 
[hekayə] / A.P.Çexov; tərc. 
İ.Nəfisi.- Bakı: Qanun, 
2018.- 87 s.

İki hekayə: Bir qızın 
gündəliyindən; İmtahan / 
A.Çexov // Ədalət.- 2019.- 
16 yanvar.- S.8.

Tütünün zərəri barədə: 
Birhissəli səhnə mono-
loq / A.Çexov; tərc. etdi: 
A.Babayev // Ədəbiyyat 
qəzeti.- 2018.- 4 avqust.- 
S.9.

Живолупова, Н. 
Достоевский и Чехов: 
аспекты архитектоники 
и поэтики: 
[сборник статей] 
/ Н.В.Живолупова; 
М-во образ. и науки 
Российской Федерации, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования, 
“Нижегородский 
государственный 
лингвистический ун-т 
им. Н.А.Добролюбова”.- 
Нижний Новгород: 
Дятловы горы, 2017.- 
267 c.
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80 
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80 
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12
Vəli Qədimov 
1940-2009  

Müzəffər Ağamalızadə 
1940

Vəli Nurbala oğlu Qədimov 1940-cı 
il yanvar ayının 12-də Bakıda anadan ol-
muşdur. 

14 yaşından tibb işçilərinin mədə niy-
yət evində Zeynəb Xanlarova ilə birlikdə 
özfəaliyyət kollektivində iştirak etməyə 
başlamışdır.

1956-cı ildə Vəli Qədimovun çalğıçı 
olmasını nəzərə alan məşhur müğənni 
Sürəyya Qacar onu Müslüm Maqomayev 
adına Filarmoniyanın ansamblına dəvət 
etmişdir. 1970-ci ildə Baba Salahovun, 
1983-cü ildə Xalq artisti Zeynəb Xanla-
rovanın ansamblında aparıcı solist yerini 

tutmuşdur. Onun ifasında Azərbaycan 
musiqisi dünyanın bütün qitələrində 
səslənmişdir. 

V.Qədimovun özünün bəstələdiyi 
“Famili”, “Fuadı”, “Dalğalar” və onlar-
ca digər oyun havaları xalq tərəfindən bu 
gün də həvəslə dinlənilir.

1987-ci ildə “Əməkdar artist”, 2000-
ci ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür.

Vəli Qədimov 2009-cu il aprel ayı -
nın 15-də vəfat etmiş, Balaxanı qə bi-
ristanlığında dəfn olunmuşdur.

Müzəffər Məmməd İbrahim oğlu 
Ağamalızadə 1940-cı il yanvar ayının 
23-də Bakı şəhərində anadan olmuş-
dur.

1958-1960-cı illərdə Azərbaycan 
Dövlət Opera və Balet simfonik or-
kestrində çalışmağa başlamışdır. 1959-
1964-cü illərdə Üzeyir Hacıbəyov 
adına Azərbaycan Dövlət Konservato-
riyasının (indiki BMA) fleyta sinfinə 
daxil olmuşdur. 

1961-1972-ci illərdə Üzeyir Hacı-
bəyov adına Azərbaycan Dövlət Sim-
fonik orkestrində solist, 1965-ci ildən 
başlayaraq A.Zeynallı adına musiqi 
texnikomunda müəllim, 1972-1975-ci 
illərdə Q.Qarayev adına Azərbaycan 
Dövlət Kamera orkestrində solist ola-

raq çalışmışdır.
1975-1978-ci illərdə Əlcəzair Dövlət 

Konservatoriyasına həm orkestrdə so-
list kimi, həm də müəllim olaraq ezam 
edilmişdir.

1992-2002-ci illərdə Türkiyə Ədir-
nədə Trakya Universiteti Dövlət Kon-
servatoriyasında, 1995-ci ildən Ankara 
Bilkənt Universitetində müəllim kimi 
fəaliyyət göstərmişdir.

1989-cu ildə Azərbaycan Respubli-
kasının “Əməkdar artist”, 2005-ci ildə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq gö-
rülmüşdür.

1979-cu ildən bu günə kimi Azər-
baycan Dövlət Konservatoriyasının 
Nəfəs və Zərb alətləri kafedrasında ça-
lışır.

Ə d ə b i y y a t
Zümrüd. Klrarnet ustası Vəli Qədimovun xatirəsi anıldı : Dövlət Muğam Teatrında klarnet ifaçısı Vəli Qədimovun xatirə gecəsi keçirildi. 
Tədbir ustad sənətkarın ifasında lentə alınmış “Vağzalı” qədim el havası ilə açıldı / Zümrüd // Səs.- 2010.- 14 yanvar.- S.12.

Ə d ə b i y y a t

Oqtay Zülfüqarovun fleyta və simfonik orkestr üçün konserti: metodik tövsiyələr / M.Ağamalızadə; elmi red. C.Həsənova; rəyçilər. 
N.Abbaszadə, Y.Axundzadə; Azərb.Resp. Təhsil Nazirliyi. Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İnstitutu; Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.-  
Bakı, 2009.- 36 s.

Klarnet ifaçısı

Fleyta ifaçısı 
23
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Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan çalğı alətləri 
dünyanı valeh edir / 
S.Abdullayeva; elmi red. 
A.Bayramova.- Bakı: Nurlar, 
2016.- 287 s.

Azərbaycan musiqisi və 
təsviri sənət / S.Abdullayeva; 
elmi red.: R.Zöhrabov, 
C.Həsənzadə.- Bakı: Oğuz 
Eli, 2010.- 415 s.

Musiqidə Nizami / 
S.Abdullayeva // Qobustan: 
Sənət toplusu.- 2017.- № 3.- 
S.70-73.

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə” 
sində musiqi məkanı / 
S.Abdullayeva // Mədəniyyət.
az.- 2017.- №2.- Mart-
Aprel.- S.64-65.

Fərəcov, S. Tanınmış musi-
qişünasın xatirəsi yad edildi 
/ S.Fərəcov // Mədəniyyət.- 
2019.- 15 mart.- S.4.

İ n t e r n e t d ə
http://www.musigi-dunya.az/
new/added.

  Musiqi.Opera.Balet

80 
illiyi

Səadət Abdullayeva
1940-2017 

YA
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Səadət Abutalıb qızı Abdullayeva 
1940-cı il yanvar ayının 18-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur.

1947-1957-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyası nəzdindəki 
Onillik Musiqi Məktəbində (indi-
ki Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi 
Məktəbi) təhsil almış, 1957-ci ildə   
Azərbaycan Dövlət Konservatoriya-
sına (indiki Üzeyir Hacıbəyli adına 
Bakı Musiqi Akademiyası) daxil ol-
muş, 1962-ci ildə konservatoriyanı 
“Azərbaycan xalq musiqisi” ixtisası 
üzrə bitirmişdir.

1962–1971-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi-
nin (sonralar Azərbaycan Milli Elm-
lər Akademiyasının) Memarlıq və 
İncəsənət İnstitutunun “Musiqi” şö-
bə sində kiçik elmi işçi vəzifəsində 
işləmiş, 1965-1967-ci illərdə aspi-
ranturada oxumuşdur. 1968-ci ildə 
sənətşünaslıq namizədi alimlik 
dərəcəsi almışdır.

1971-1979-cu illərdə Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasının (indi-
ki  BMA) “Azərbaycan xalq mu-
siqisinin tarixi və nəzəriyyəsi” ka-
fedrasının müəllimi, baş müəllimi, 
1979-1992-ci illərdə dosenti olmuş, 
1992-2017-ci illərdə həmin kafed-
rada professor vəzifəsində işləmiş, 
“Azərbaycan xalq musiqi yaradı-
cılığı”, “Orkestrləşdirmə” ixtisas 
fən ləri və “Azərbaycan xalq musi-
qisinin əsasları” ümumi kurs üzrə 
mühazirələr oxumuş, orkestrləşdirmə 
üzrə fərdi və tələbələrlə  fakültativ 
məşğələlər aparmışdır.

1978-ci ildə SSRİ Bəstəkarlar İtti-
faqının üzvü seçilmişdir.

2004-cü ildə professor elmi rüt-
bəsini,  2006-cı ildə isə sənətşünaslıq 
doktoru alimlik dərəcəsini almışdır.

Azərbaycan xalq çalğı alətləri üçün 
orkestrləşdirmənin metodik əsaslarını 
işləmişdir. Onun rəhbərliyilə 15 nə-
fər, o cümlədən 3 türk mütəxəssisi 
dissertasiya işini yerinə yetirərək 
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

Tədqiqatları əsasən milli çalğı 
alətlərimizin inkişaf tarixinin öy rə-
nilməsi, quruluş, səslənmə və istifadə 
xüsusiyyətlərinin araşdırılması, on-
ların türk məkanında oxşar alətlərlə 
müqayisəsi və eləcə də gələcək inkişaf 
yolları ilə əlaqədar olmuşdur. Müasir 
Azərbaycan alət şünaslığının əsasını 
qoyanlardan biri idi; əsərlərində 
Azər baycan ərazisində geniş istifadə 
olunan, sonralar isə sıradan çıxan çal-
ğı alətlərinin bərpa edilməsi proble-
mini qaldırmışdır.

2000-ci ildə yüksəkixtisaslı mu-
siqişünas kadrların hazırlanmasında 
səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə 
görə Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif 
olunmuşdur.

2013, 2015, 2016-cı illərdə Azər-
baycan Bəstəkarlar İttifaqı üzvləri 
üçün nəzərdə tutulan  “Prezident tə-
qaüdü”nə  layiq görülmüşdür.

Professor Səadət Abdullayeva 
2017-ci il mart ayının 12-də Bakı 
şəhərində  vəfat etmişdir. 

18 Musiqişünas
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75 
illiyi

Səməndər Rzayev 
1945-1986
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Səməndər Mənsim oğlu Rzayev 
1945-ci il yanvar ayının 2-də Ağsu ra-
yonunda anadan olmuşdur. 

Aktyorluqla hələ məktəbdə oxu-
duğu müddətdə rayondakı dram dər-
nəyində məşğul olmağa başlamışdır. 
1964-1968-ci illərdə Azərbaycan 
Döv lət Teatr İnstitutunun (indiki AD-
MİU) aktyorluq fakültəsində təhsil 
almışdır. Onun ilk sənət müəllimləri 
Rza Təhmasib, Mehdi Məmmədov, 
Ədil İsgəndərov və başqaları olmuş-
dur. Hələ tələbəykən televiziyadakı 
çıxışları ilə qiraət ustası kimi sevilmiş, 
ömrünün sonunadək radionun “Bulaq” 
folklor toplusunun “Bulaq Dədəsi” 
kimi fəaliyyət göstərmişdir. 

1967-ci ildən çalışdığı Milli Dram 
Teatrının səhnəsində çoxsaylı maraqlı 
və təkrarsız obrazlar yaratmışdır. Onun 
istedadı Milli Dram Teatrında Şekspirin  
“Hamlet” faciəsini tamaşaya qoymağa 
hazırlaşan baş rejissor Tofiq Kazımo-
vun diqqətindən yayınmamış, rejissor 
onu Horatsio roluna dəvət etmişdir. 
1973-cü ildə artıq teatr tamaşalarından, 
televiziyadan tamaşaçıların tanıyıb 
sevdiyi Səməndər Rzayev kinoda ilk 
böyük rolunu - “Nəsimi” filmində Şir-
vanşah İbrahimi oynamışdır. 

Milli və dünya klassiklərindən 
Hüseyn Cavidin “Xəyyam”  (Xacə  
Nazim), “Knyaz” (Knyaz), “İblis” 
(İbn Yəmin), M.F.Axundzadənin 
“Müsyö Jordan və dərviş Məstəli 
şah” (Hatəmxan ağa), S.Vurğunun 

“Vaqif” (Vaqif), “İnsan” (Valentin), 
C.Məmmədquluzadənin “Dəli yığın-
cağı” (Fazil Küleyni), C.Cabbarlının 
“Aydın” (Balaxan) pyeslərinin tama-
şalarında müxtəlif xarakterli rollarda 
çıxış etmişdir. 

“Evləri köndələn yar”, “Yollar 
görüşəndə”, “Sarıköynəklə Valehin 
nağılı” və s. televiziya film və tama-
şalarında, həmçinin, “Babək” (1979), 
“Babamızın babasının babası” (1981), 
“Bağ  mövsümü”  (1985),   “Bəyin 
oğurlanması” (1985)     kimi filmlərdə 
maraqlı obrazlar yaratmışdır. 

Səməndər Rzayevin qəhrəmanları, 
həqiqətən səmimi, qayğıkeş insanlar-
dır. Yaradıcılığını əks etdirən perso-
najların hər biri düşündürücü detallar-
la hafizələrə hopmuşdur. O, səhnədə 
baş verə biləcək hər hansı gözlənilməz 
hadisə anında yüksək peşəkarlıqla 
improvizə etməyi bacarır, xırda bir 
detaldan, adi bir deyim tərzindən 
yük sək, koloritli xarakter yaratmaq 
səviyyəsində bəhrələnirdi. 

Səməndər Rzayev 1974-cü ildə 
“Əməkdar artist” fəxri adına, 1980-ci 
ildə isə Dövlət mükafatına layiq görül-
müşdür. 

Görkəmli aktyor Səməndər Rzayev 
1986-cı il mart ayının 27-də Bakıda 
vəfat etmişdir.

2 Aktyor 

Ə d ə b i y y a t
Murad, X. Nağıl dünya-
mızın nağıl şahzadəsi: 
Səməndər Rzayev - 65 /
Xədicə Murad; red. 
T.Kərimli.- Bakı: Qanun, 
2010.- 126 s.

Abbaslı, T. ...Bu Səməndər 
ki, var - həm gözəl 
insan, həm də böyük 
sənətkar... / Tahir Abbaslı 
// Mədəniyyət.- 2016.- 30 
mart.- S. 13.

Əsgərov, H. Sənət 
atəşgahının Səməndəri: 
Respublikanın Əməkdar 
artisti Səməndər Rzayevin 
yaradıcılığı haqqında /
Hatəm Əsgərov // Respubli-
ka.- 2018.- 9 yanvar.- S.4.

Hüseynov, Ə. Özünə 
yenilən “kral aktyor”: Yeri 
görünənlər / Əlisəftər Hü-
seynov // Ədəbiyyat qəzeti.- 
2019.- 8 mart.- S.31. 

Qurbanlı, R. “Evi həmişə 
qonaqlı qaralı olardı”: 
“Bulaq” verilişinin 
aparıcısı kimi ürəklərdə 
xüsusən bulaq kimi axardı 
Səməndər Rzayev / Ramilə 
Qurbanlı // Üç nöqtə.- 
2019.- 23 yanvar.- S.12.
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Leyla Bədirbəyli 
1920-1999  
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Leyla Ağalar qızı Bədirbəyli 1920-
ci il yanvar ayının 8-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur.

Bakıda 3 saylı Beynəlmiləl mək-
təbdə təhsil almışdır. Təhsil aldığı 
illərdə bir sıra dram dərnəklərinin iş-
tirakçısı olmuş, əsasən Əli Bayramov 
adına klubda çıxış etmişdir. 

1937-1942-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyası Mahnı və Rəqs 
Ansamblının solisti olmuş, 1952-ci 
ildə Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitu-
tunu (indiki ADMİU) bitirmiş, 1942-
1975-ci illərdə Azərbaycan Dövlət 
Akademik Dram Teatrında (indiki 
ADAMDT) çalışmışdı. Bu müddət 
ərzində aktrisa bir sıra maraqlı obraz-
lar yaratmışdır: V.Şekspirin “Otello” 
dramında Dezdemona, C.Cabbarlının 
dramlarında Sara (“Solğun çiçəklər”), 
Almaz (“Almaz”), Firəngiz (“Oq-
tay Eloğlu“),  Solmaz  (“Od gəlini“), 
İ.Səfərlinin “Göz həkimi”ndə Nər-
minə, S.Rəhmanın “Yalan” əsərində 
Şəlalə, L.Tolstoyun “Canlı meyit”ində 
Liza, İ.Əfəndiyevin “Mahnı dağlarda 
qaldı” dramında Fəxrəndə və s. 

Aktrisa kino sahəsində də özünü 
sınayaraq bir neçə filmə çəkilmişdir. 
1945-ci ildə “Arşın mal alan” fil-
mi çəkilməyə başlayanda Leyla 
Bədirbəyli Üzeyir Hacıbəylinin dəvəti 
və təşəbbüsü ilə filmə çəkilmişdir. 
Onun “Fətəli xan”, “Koroğlu”,  
“Səbuhi”,  “Görüş”,   “Dərviş Parisi 
partladır”, “Dəli Kür”, “Sevil” və s. 
filmlərdə yaratdığı maraqlı obrazlar 
tamaşaçıların yaddaşına həmişəlik 
həkk olunmuşdur. 

1975-ci ildə aktrisa C.Cabbarlı 
adına “Azərbaycanfilm”in nəzdində 
yaradılan “Kino Aktyorları Teatrı”nın 
bədii rəhbəri kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. Burada Qarsiya Lorka-
nın “Qanlı toy”, M.Muradın “Təkan” 
dramları və s. pyeslər tamaşaya ha-
zırlanmışdır. Aktrisa 1994-cü il mart 
ayının 3-də yenidən Dram teatrına 
gəlmiş və Vidadi Babanlının “Ana 
intiqamı”nda Qumru müəllimə rolunu 
oynamışdır. 

Leyla Bədirbəyli eyni zamanda 
Azərbaycan Milli Televiziyasının 
göstərdiyi bir çox televiziya tamaşala-
rında da müxtəlif rollar ifa etmiş, uzun 
illər televiziyanın “Aktyor, kino, rol” 
verilişinin aparıcısı olmuşdur. 

1998-ci ildən öz ərizəsi ilə təqaüdə 
çıxmış, Prezident təqaüdçüsü olmuşdur. 

L.Bədirbəyli 1946-cı ildə  “Arşın 
mal alan” filmindəki Gülçöhrə roluna 
görə “Stalin” (sonralar SSRİ Dövlət 
mükafatı adlanıb) mükafatı, 1972-ci 
ildə isə  “Mahnı dağlarda qaldı” tama-
şasında oynadığı Fəxrəndə xanım ob-
razına görə Azərbaycan SSR Dövlət 
mükafatı ilə təltif olunmuşdur.

İncəsənət sahəsindəki xidmətlərinə 
görə ona 1949-cu ildə “Əməkdar ar-
tist”, 1959-cu ildə “Xalq artisti” fəxri 
adları verilmişdir. “Şərəf nişanı” orde-
ni və medallarla, 1999-cu ildə “İstiq-
lal” ordeni ilə təltif edilmişdir. 

Görkəmli aktrisa Leyla Bədirbəyli 
1999-cu il noyabr ayının 23-də Bakı-
da vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn 
edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Qurbanlı, R. Leyla 
Bədirbəyli / Ramilə 
Qurbanlı; [baş red. 
G.Cəfərova; red. 
N.Cabbarlı; burax. məs. 
S.İsmayılova; dizayner 
Z.Abbasov].- Bakı: Şərq-
Qərb, 2017.- 127 s. 

Hüseynov, Ə. Gül çöhrəli 
Gülçöhrə / Əlisəfdər 
Hüseynov // 525-ci qəzet.-
2019.- 22 may.- S.22. 

Qurbanlı, R. Gül çöhrənin, 
yaxud Gülçöhrənin 
hekayəti /Ramilə Qurbanlı 
// Üç nöqtə.- 2018.- 13 
oktyabr.- S.12. 

Mirməmməd, G. “Mən 
gözəllərdə gözəl ruh 
araram”...  / Gülcahan 
Mirməmməd //Mədəniyyət.- 
2017.- 8 sentyabr .- S. 13.

“Şərqin gözəli”nin gözəl 
olmayan sonu // Bizim yol.- 
2019.- 10 yanvar.- S.15.

8
100 
illiyi Aktrisa
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Məhərrəm Bədirzadə 
1945  
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Məhərrəm Əlisəttar oğlu Bədirzadə  
1945-ci il yanvar ayının 13-də Bakıda 
anadan olmuşdur. 

190  saylı orta məktəbi bitirdikdən 
sonra 1963-1970-ci illərdə Mirzəağa 
Əliyev adına İncəsənət İnstitutunun 
(indiki ADMİU) rejissorluq fakültəsinə 
qəbul olunmuşdur.

Onu Bakıda tibb işçiləri mədəniyyət 
evi xalq teatrının rəhbəri kimi tanıyır-
dılar. İncəsənət İnstitutu tələbələrinin 
diplom tamaşalarında xarakter rol-
larda çıxış edən, professor Meh-
di Məmmədovun rejissorluq kursu-
nu bitirməsinə baxmayaraq,  Milli 
Dram Teatrına aktyor kimi dəvət alan 
Məhərrəm Bədirzadə teatr aləmində 
artıq tanınırdı. Mehdi Məmmədov, To-
fiq Kazımov kimi qüdrətli rejissorlara 
bir neçə tamaşada assistentlik etsə də 
(“Yağışdan sonra”, “Çarəsiz dələduz”, 
“Canlı meyit”) öz yolunu, öz dəsti-
xəttini axtarmaqda davam etdi. Bu 
axtarışlar onu əvvəl radioya, sonra isə 
televiziyaya gətirib çıxardı. 

Xarakterindəki təşkilatçılıq baca-
rığı, sənət aləminə, aktyorların hər 
bi rinin fərdi imkanlarına bələdlik 
tezliklə onu tamaşaçıların sevdiyi, adı-
nı ekrandakı ən gözlənilən verilişlərin 
titrlərində axtardığı bir rejissora çevir-
di. O, M.S.Ordubadinin “Gizli Bakı”, 
A.P.Çexovun “Yubiley”, “Elçilik”, 
“Ayı”,  İlf və Petrovun “Ostap Ben-
derin sərgüzəştləri”, G.Mdivaninin 
“Hədəf”, E. Mahmudovun “Dərya ba-
lığı”  və başqa əsərlərə televiziyada 
quruluş verməklə, “Səhər görüşləri”, 
“Ocaq başı” kimi  populyar verilişlərin 
aparıcı rejissoru olaraq da tanınmışdır.

“Gəzdim Azərbaycanı”, “Ta-
mam ciddi”, “Yumor, yumor” kimi 
kütləvi əyləncəli proqramlarla tanınan 
M.Bədirzadə həm də tamaşaçı məhəbbəti 
qazanan “Qaynana əməliyyatı”, “Qon-
şular”, “Mən sənin dayınam”,  “Gəl qo-
hum olaq”, “Gəlinlər”, “Qohumlaşma, 
qonşulaşma, kirvələşmə” və s. teleko-
mediyalarına quruluş vermişdir.

Onun quruluş verdiyi bir çox tama-
şalar Azərbaycan Televiziyasının “Qı-
zıl fondu”nda qorunub saxlanılır: M.F. 
Axundovun “Vəziri-xani-Lənkəran”, 
M.S.Ordubadinin “Gizli Bakı”, Çe-
xovun “Yubiley”, “Elçilik”, Elçin 
Əfəndiyevin “Mən sənin dayınam”, 
“Sarı gəlin” və s.

Məhərrəm Bədirzadə 2006-cı ildə 
Azərbaycan  Respublikasının “Əməkdar 
incəsənət xadimi” fəxri adı ilə təltif 
olunmuşdur. O, Azərbaycan televizi-
yasının tarixində birinci rejissordur ki, 
Teatr Xadimləri İttifaqının təsis etdiyi 
“Qızıl dərviş” (2003) mükafatının lau-
reatıdır.  Quruluş verdiyi “Sarı gəlin” 
televiziya filminə görə “Qızıl qılınc” 
mükafatı ilə təltif edilmişdir. “Gürzə” 
teleserialı 2009-cu ilin ən yaxşı telese-
rialı adına layiq görülmüşdür.

1967-ci ildən Azərbaycan Dövlət 
Televiziya və Radio Verilişləri Komitə-
sində işləyir. 1969-cu ildən Teatr 
Xadimləri İttifaqının üzvüdür. 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və 
İncəsənət Universitetində rejissorluq 
kafedrasının dosentidir.

Ə d ə b i y y a t
“İndiki aktyorların iste-
dadını danmıram, amma” 
/ M.Bədirzadə // Ədalət.- 
2014.- 21 may.- S.8.
 “Rejissura ilə nəfəs 
alıram...” / M.Bədirzadə; 
müsahibəni apardı Z.Nadir // 
Olaylar.- 2017. - 27 oktyabr.- 
S.12.
Azəri, L. “Bütün telekanal-
larda yetirmələrim var”: 
“On tələbəmdən ikisi öz 
sənətinə yaxşı yiyələnəndə, 
yetişəndə bu məndə böyük 
fəxr doğurur” / Lalə Azəri 
// Mədəniyyət.- 2015.- 23 
yanvar.- S. 7.
Əsgərzadə, Q. 70 ilin sevinci 
və ya Məhərrəm Bədirzadə 
geriyə baxma... / Qafar 
Əsgərzadə // Вышка.- 2015.- 
23 yanvar.- С. 10.

İ n t e r n e t d ə 
https://az.wikipedia.org/wiki/
Məhərrəm_Bədirzadə 
http://novxanililar.narod.
ru/index/m_h_rr_m_b_
dirzad/0-119
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Teatr.Kino

Aydın Kazımzadə
1940  

YA
N
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Aydın Ələsgər oğlu Kazımzadə 
(Kazımov) 1940-cı il yanvar ayının 15-
də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 
Bakıdakı 44 nömrəli orta məktəbdə 
oxumuş, 1958-ci ildə isə 57 nömrəli 
axşam fəhlə-gənclər məktəbini bitir-
mişdir. 1955-1958-ci illərdə istehsa-
latda işləmişdir. 1958-1963-cü illərdə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
(indiki BDU) jurnalistika fakültəsində 
təhsil almışdır.

1963-cü ildən kinematoqrafiya 
sahəsində çalışmışdır. 1985-ci ildə 
Moskvada ÜDKİ nəzdində reklam işi 
üzrə yaradıcı və rəhbər kinematoqrafi-
ya işçilərinin ixtisasartırma kurslarını 
bitirmişdir. 

Azərbaycanda kino mətbuatının 
ya radıcısı olmuş, “Kino” qəzetinin 
və “Film” jurnalının baş redaktoru, 
Azərbaycan SSR Dövlət Kinemotoqrafi-
ya Komitəsi Məlumat-rek lam bürosunun 
direktoru, Az.TV-də dublyaj şöbəsinin 
müdiri, “Azərbaycantelefilm” YB-də 
böyük redaktor, Azərbaycan Kino Mu-
zeyinin müdiri, “Azərkinovideo” İB-də 
reklam şöbəsinin müdiri, Azərbaycan 
Kino Ensiklopediyasının baş redak-
tor müavini, icraçı direktoru, Dövlət 
Filmfondunun direktor müavini, baş 
mütəxəssisi vəzifələrində çalışmışdır.

1997-2015-ci illərdə  Azərbaycan 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetində Azərbaycan Kino tari-
xi fənnindən dərs demişdir, dosentdir. 

Redaktoru olduğu “Kino” qəzeti 
1974-cü ildə kinemotoqrafiya sahəsində 
dərc edilən mətbuat orqanlarının ümu-
mittifaq müsabiqəsinin qalibi olmuş və 
SSRİ Kinemotoqrafiya Komitəsinin 
diplomu ilə mükafatlandırılmışdır. 

1963-cü ildən dövri mətbuatda 
Azərbaycan kino tarixinə, kino sənətinin 

müxtəlif problemlərinə dair 200-dən 
artıq elmi və publisistik məqalələri çap 
olunmuşdur. Yerli televiziya kanalla-
rında “Kino tariximizdən” və “Kino-
man” verilişlərinin aparıcısı olmuş-
dur. Hazırda “Mədəniyyət” kanalında 
“Kinosalnamə” verilişinin aparıcısı və 
ssenari müəllifidir.

Milli kino tariximizin 1916-cı 
ildən deyil, məhz 1898-ci ildən baş-
lanması faktının üzə çıxarılıb sübuta 
yetirilməsi və ümummilli lider Heydər 
Əliyev tərəfindən Sərəncamla av-
qustun 2-ni Kino İşçiləri Günü elan 
etməsi Aydın Kazımzadənin adı ilə 
bağlıdır. Azərbaycanda animasiya ki-
nosunun da yaranma tarixinin 1933-
cü ilə aid olması faktının üzə çıxarı-
lıb sübuta yetirilməsi də məhz Aydın 
Kazımzadənin adı ilə bağlıdır.

“Azərbaycan filmlərinin izahlı ka-
taloqu”, “Bizim Azərbaycanfilm”,             
“Azər baycan kinosu və müharibə”,  
“Heydər Əliyev və kinematoqraf”,  
“Azərbaycan kinematoqrafçıları”, 
“Əbədi ölməzlik zirvəsi”, “Üzeyir 
Hacıbəyov və kino”, “Rasim Ocaqov” 
və s. kitabların müəllifidir.

2000-ci ildə “Qızıl qələm” ,  2001-
ci ildə “Humay”, 2003-cü ildə “Qızıl 
çıraq”, 2007-ci ildə “Rəsul Rza adına”,  
2008-ci ildə “Həsən bəy Zərdabi”,  
2010-cu ildə “Yusif Məmmədəliyev”, 
2010-cu ildə “Cəfər Cabbarlı”, 2011-
ci ildə “Zirvə” mükafatlarına layiq 
görülmüşdür. 2000-ci ildə “Əməkdar 
mədəniyyət işçisi”, 2005-ci ildə isə 
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri 
adlarına layiq görülmüşdür. Aydın 
Kazımzadə 2012-ci ildən Prezident 
təqaüdçüsüdür.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan kinosu və 
müharibə / A.Kazımzadə; 
red. M.Bəyişli; rəssam 
X.Kazımova.- Bakı: Nağıl 
evi, 2005.- 198 s.
Heydər Əliyev və kine-
matoqraf / A.Kazımzadə; 
elmi red. A.Dadaşov; 
red. M.Bəyişli; rəyç.: 
A.Məmmədov, Ş.Vəliyev.- 
Bakı: Mütərcim, 2007.- 
204 s.
Azərbaycan maarifçi-
realist kinosu: 
Azərbaycan kinosu - 120 
/ A.Kazımzadə // Kaspi.- 
2018.- 10-12 mart.- S.7.
İşıqlı arzularım çoxdur...: 
Əməkdar incəsənət 
xadimi, kinoşünas Aydın 
Kazımzadə ilə müsahibə / 
A.Kazımzadə; müsahibəni 
apardı H.Əsgərov //
Respublika.- 2018.- 25 
mart.- S.3.
Mükərrəmoğlu, M. 
Azərbaycan kino sənətinə 
diqqət artırılır: Əməkdar 
incəsənət xadimi Aydın 
Kazımzadənin möv-
zu ətrafında fikirləri / 
M.Mükərrəmoğlu // Xalq 
qəzeti.- 2019.- 12 mart.- 
S 4.
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Cənnət Səlimova 
1940  
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Cənnət Əlibəy qızı Səlimova 1940-
cı il yanvar ayının 20-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 1957-1962-ci illərdə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (in-
diki BDU) filologiya, 1962-1967-ci 
illərdə Leninqrad Dövlət Teatr Musiqi 
və Kinematoqrafiya İnstitutunun Dram 
rejissoru fakültələrində təhsil almışdır. 

1967-ci ildən 1982-ci ilə kimi 
S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus 
Dram Teatrında rejissor, 1982-ci ildən 
1991-ci ilədək həmin teatrda baş rejis-
sor vəzifəsində işləmişdir. Bu teatrda 
işlədiyi müddətdə C.Səlimova bir çox 
əsərlərə quruluş vermişdir. Onlardan 
F.M.Dostoyevskinin “Cinayət və cəza”, 
“Əbləh”, A.P.Çexovun “Vanya dayı”, 
“İvanov”, C.Cabbarlının “Aydın” və s. 
pyeslərini misal göstərmək olar. 1982-ci 
ildən 1991-ci ilədək həmin teatrda baş 
rejissor vəzifəsində işləmişdir. 

1991-ci ildə Bakı Kamera Teatrını 
yaratmış və 2010-cu ilədək  teatrın bədii 
rəhbəri olmuş, 2011-ci ildən Azərbaycan 
Dövlət Gənc Tamaşaçılar teatrına baş 
rejissor təyin edilmişdir. Bundan əlavə 
rejissor Dövlət Musiqili Komediya Te-
atrında bir çox tamaşalar hazırlamışdır. 
Ü.Hacıbəyovun “O olmasın, bu olsun”, 

İ.Karmanın “Silva”, “Maritsa”, F.Ledar 
“Şən dul qadın” tamaşalarına səhnə 
hə yatı vermişdir.  Azərbaycan Dövlət 
Aka demik Opera və Balet Teatrında 
“Payatsı” (R.Leonkovallo), “Traviata” 
(C.Verdi), “Boqema” (C.Puççini) kimi 
operaları səhnəyə qoymuşdur. 2006-cı 
ilin mayından Cənnət Səlimova Opera 
və Balet Teatrına əvəzçilik üzrə quruluş-
çu rejissor vəzifəsinə qəbul edilmişdir. 

2009-cu ildə Bakı Kamera Teatrı 
və Dövlət Gənclər Teatrı Azərbaycan 
Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı ilə 
birləşmişdir. C.Səlimova 2009-2012-ci 
illərdə bu sənət ocağında baş rejissor 
işləmişdir. Hazırda teatrda quruluşçu re-
jissor vəzifəsini icra edir. 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və 
İncəsənət Universitetinin professoru 
C.Səlimova “Şərəf Nişanı” ordeni  ilə 
təltif edilmiş, 1972-ci ildə “Əməkdar ar-
tist”, 1974-cü ildə “Əməkdar incəsənət 
xadimi”, 1998-ci ildə “Xalq artisti” fəx-
ri adlarına layiq görülmüşdür. 2001-ci 
ildən Prezident təqaüdçüsüdür. 2000-ci 
ildə “Şöhrət” ordeni ilə, 2004-cü ildə 
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının 
“Qızıl Dərviş” mükafatı ilə təltif edil-
mişdir. 
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Ə d ə b i y y a t
Dəbdən düşməyən tamaşa: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında C.Cabbarlının “Aydın” pyesi əsasında müəllifin quruluş verdiyi eyniadlı 
tamaşa haqqında] / C.Səlimova: müsahibəni apardı L.Əhmədxan //Kredo.- 2019.- 11 yanvar.- S.14.

Dadaşov, A. Rejissorluğun üslub problemləri: Cənnət Səlimovanın yaradıcılığı əsasında / A.Ə.Dadaşov; elmi red. R.Məmmədova; red. 
V.Xanoğlan; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 238 s.

Dadaşov, A. Rejissor Cənnət Səlimova: dərs vəsaiti / A.Dadaşov; elmi red. M.Ə.Əlizadə; red. S.M.Həsənova; Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi.- Bakı: “İnkişaf” Şirkəti, 2015.- 383 s.

Talıbova, G. Cənnət Səlimovanın yaradıcılığında Avropa teatr ənənələri: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6212.01 / 
G.F.Talıbova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- Bakı: 2016.- 149 s.
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Svetlana Həkimova  
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Svetlana Cəlal qızı Həkimova 1940-
cı il yanvar ayının 24-də anadan olmuş-
dur. Kiçik yaşlarında ailəsi Sumqayıta 
köçmüşdür. 1959-cu ildən Sumqayıt 
şəhər C.Cabbarlı adına Mədəniyyət 
Evinin nəzdində yaradılmış dram 
dərnəyində müxtəlif səpkili rollarda çı-
xış etmişdir. Onun S.Vurğunun “Fərhad 
və Şirin” əsərindəki Şirin obrazı Ümu-
mittifaq festivalında “Qızıl medal”a la-
yiq görülmüşdür. 

1974-1978-ci illərdə Mirzağa Əliyev 
adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət 
İnstitutunda (indiki ADMİU) təhsil al-
mışdır. 

1968-ci ildə Sumqayıt Dövlət Dram 
Teatrı açılanda truppaya dəvət almışdır. 
Burada işlədiyi on il ərzində xarakterik 
obrazları ilə tamaşaçıların sevimlisinə 
çevrilmişdir. 1978-1990-cı illərdə Ağ-
dam Dövlət Dram Teatrında, 1990-
1992-ci illərdə isə Füzuli Dövlət Dram 
Teatrında işləmişdir. 

1992-ci ildən aktrisa H.Ərəblinski 
adına Sumqayıt Dövlət Dram Teatrın-
da çalışmışdır. Bu teatrın səhnəsində 
onlarla yaddaqalan obrazlar yarat-
mışdır. Onlardan Gülüş (“Sevil”, 
C.Cabbarlı), Gülcahan (“Kəndimizin 
cavanları”, Ə.İlham), Fez (“Qəribə 
missis Səvic”, Con Patrik), Gülcamal 
(“Müsibəti Fəxrəddin”, N.B.Vəzirov), 
Naza (“Duel”, M.Bayciyev), Hakimin 

qızı (“Demoklisin qılıncı”, N.Hikmət), 
Nami (“Qəribə marka”, Holfred), Şıl-
taq qız (“Paralelin nəbzi”, R.Heydər), 
Tahir (“İnam”, F.Məmmədov) və s. 
göstərmək olar. 

C.Cabbarlının “Solğun çiçəklər” əsə-
rindəki Sara rolunu Svetlana xanım böyük 
bir səmimiyyətlə, ehtiras və həyəcanla 
yaradıb. A.Həsənoğlunun “Yanmış evin 
nağılı” faciəsində nənə, F.Məmmədovun 
“Anasının gül balası” əsərində Gülba-
la, Ə.M.Lələdağın “Qorxaq” pyesində 
Qaçqın nənə, O.Kolçinskayanın “Tram-
vayı kim oğur layıb” pyesində Köstəbək, 
F.Məhərrəmovun “Cinbalalar” əsə-
rin də Gülcahan nənə, Y.Həşimovun 
“Həkimlər nobata gedir” komediyasın-
da Səkinə xala, T.Vəliyevanın “Mənim 
ağ göyərçinim” pyesində Münəvvər, 
G.Xuqayevin “Bir köpək vardı”, “Ailə” 
ibrətamiz pyeslərində Dovşan və Tama-
ra, A.Şaiqin “Qaraca qız” əsərində Yusi-
fin anası və bir çox uzunömürlü obrazlar 
yaratmışdır.

Svetlana Həkimova 2000-ci ildə 
“Əməkdar artist”, 2006-cı ildə Respub-
lika Prezidentinin mükafatına, 2008-ci 
ildə “Xalq artisti” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür. 
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Ə d ə b i y y a t
Rəhimli, İ. Qırx ilin sənət naxışları: Hüseyn Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Musiqi Dram Teatrının yaradıcılıq yolu haqqında xülasə-
xronika (1968-2008) /İ.Rəhimli.- Bakı: Aspoliqraf, 2008.- S.63-65
Svetlana Həkimova /İ.Rəhimli. Azərbaycan teatr ensiklopediyası.- 2017.- C.3.- S.237-238

İ n t e r n e t d ə 
https://tvseans.com/az/person/6400/hekimova-svetlana
https://news.day.az/culture/379567.html
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Röya Tağıyeva 
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Röya Seyfəddin qızı Tağıyeva 1945-
ci il yanvar ayının 1-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1961-1966-cı illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) 
filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 
1967-1972-ci illərdə Lətif Kərimov 
adına Azərbaycan Xalçası və Xalq 
Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində ki-
çik elmi işçi, 1972-1978-ci illərdə bö-
yük elmi işçi, 1978-1979-cu illərdə  
elmi katib, 1979-1982-ci illərdə elmi-
tədqiqat şöbəsinin müdiri, 1982-ci 
ildə Elmi-ekspozisiya şöbəsinin mü-
diri, 1982-2016-ci illərdə isə direktor 
vəzifələrində çalışmışdır. 2016-ci ildən 
“NUR Art House” qalereyasının direk-
torudur.

1982-ci ildə sənətşünaslıq elmləri 
namizədi, 2003-cü ildə isə elmlər dok-
toru alimlik dərəcəsi almışdır. 2006-cı 
ildən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Universitetinin profes-
sorudur. 1988-ci ildən Azərbaycan 
Rəssamlar İttifaqının üzvü, 1992-
2016-cı illərdə Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi (indiki Mədəniyyət Nazirli-
yi) nəzdində ekspert komissiyasının 
sədri, 1993-2016-cı illərdə Beynəlxalq 
Muzeylər Şurasının Azərbaycan Mil-
li Komitəsinin prezidenti (ICOM/
YUNESKO), 2000-ci ildən “Hərbi 
münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin 
qorunmasına dair” Haaqa Konvensi-
yasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət 
Komissiyasının, 2001-ci ildən Vaşinq-
ton Tekstil Muzeyinin üzvü, 2002-
2004-cü illərdə Açıq Cəmiyyət İnsti-
tutu - Azərbaycan Yardım Fondunun 
eksperti, 2003-cü ildən Avropa Teks-
til Şəbəkəsinin, 2005-2015-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 
ekspert şurasının üzvü olmuşdur. 2010-
cu ildən “Azərbaycan Xalçaçıları” İcti-
mai Birliyinin təsisçisi və bu günədək 
sədri olmuşdur.

2010-cu ildən Beynəlxalq Rəssamlar 
Fondunun üzvü, YUNESKO/MFQS 
“XXI əsrin muzey idarəetməsi” layi-
həsində beynəlxalq ekspert, 2011-ci 
ildən ICOC-un (Şərq Xalçaları üzrə 
Beynəlxalq Komitəsinin) üzvü, Av-
ropa Muzeylər Forumunun Milli Ko-
ordinatoru, 2013-cü ildən ICOM-un 
Asiya - Sakit Okean Regionu üzrə 
Birliyinin (ASPAC) İdarə Heyətinin, 
2015-ci ildən Azərbaycan Mədəniyyət 
və İncəsənət Universitetində disserta-
siya şurasının, 2017-ci ildən Avropa 
Təbii Elmlər Akademiyasının həqiqi 
üzvüdür. Röya Tağıyeva 1999-cu ildə 
Rusiya Federasiyasının Prezidenti 
tərəfindən “Xalqlar Dostluğu” ordeni, 
2000-ci ildə “Humay” mükafatı, 2003-
cü ildə “XXI əsrin tanınmış xanımla-
rı” Beynəlxalq diplomu, 2005-ci ildə 
Mədəniyyət Nazirliyinin fəxri fərmanı, 
2006-cı ildə RF ICOM-un “Şərəf ni-
şanı” və RF Mədəniyyət Nazirliyi-
nin “Mədəniyyətin inkişafına verdiyi 
töhfəsinə görə” fəxri fərmanı ilə təltif 
edilmişdir. 2006-cı ildə “Əməkdar 
mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq gö-
rülmüş, 2008-ci ildə Mədəniyyət Na-
zirliyinin fəxri fərmanı, 2010-cu ildə 
“Simurq” Beynəlxalq medalı, 2011-ci 
ildə Türkiyənin Səlcuq Universitetinin 
“Elm və Sənətə xidmət mükafatı” ilə 
təltif edilmişdir.

2011-ci ildə “Azərbaycan bayra-
ğı” laureatı diplomuna layiq görül-
müş, 2012-ci ildə “İlin Patriot qadını” 
adı, Selcuk Universitetinin tərəfindən 
təşəkkürnamə, Fransa Mədəniyyət 
Na zirliyinin İncəsənət və Ədəbiyyat 
sahəsi üzrə Kavaler ordeni ilə təltif 
edilmiş, 2013-cü ildə Rusiya İncəsənət 
Akademiyasının “Məhsuldar əməyinə 
görə” təşəkkür diplomuna, 2015-ci ildə 
“Şöhrət”, 2017-ci ildə isə Avropa Təbii 
EA-nın “Dostluq” ordeni ilə təltif edil-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan xalçası en-
siklopediyası: [2 cilddə] 
/ R.S.Tağıyeva (tərt.); 
dizayn N.Qasımova; 
fotoqraf A.Süleymanov; 
Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi; 
Azərb. Xalça Muzeyi; 
UNESCO; İntangible 
Cultural Heritage.- Bakı, 
2015.- C.1.- 632 s.- C. 
2.- 472 s.

Muzeylər zamanın 
çağırışında / R.Tağıyeva 
// Xalq qəzeti.- 2018.- 18 
may.- S.6.

Ornamental rəmzilik 
/ R.Tağıyeva // Elm.- 
2018.- 27 iyul.- S.7-8.

Əhmədov, S. Azərbaycan 
xalçaçılığının tədqiqi 
və təbliğinə dair 
qiymətli əsər: [pro-
fessor R.Tağıyevanın 
“Azərbaycan Xalçası 
Ensiklopediyası” kitabı 
haqqında] / Səbuhi 
Əhmədov // Elm.- 2016.- 
30 dekabr.- S. 7.

Nərimanoğlu, M. Milli 
mədəni irsə-xalçaçılıq 
sənətinə ürəkdən 
bağlanan insan / 
M.Nərimanoğlu //525-ci 
qəzet.- 2015.- 18 dekabr.
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Milli Qəhrəmanlar

Mehdi Abbasov      
1960-1992       

YA
N

VA
R

Mehdi Yusif oğlu Abbasov 1960-cı il 
yanvar ayının 1-də Qərbi Azərbaycanın 
Amasiya rayonunun Yeniyol kəndində 
anadan olmuşdur. 1966-cı ildə Yeniyol 
kənd orta məktəbində təhsil almağa 
başlamış, 1976-cı ildə həmin məktəbi 
bitirmişdir. 1977-ci ildə Mehdinin 
ailəsi erməni təzyiqinə məruz qalaraq 
məcburən Qazaxıstan Respublikasının 
Tülkübas rayonunun Kulan kəndinə 
köçmüşlər. 

Mehdi 1980-ci ildə Çimkənd Pe-
daqoji İnstitutunun hazırlıq şöbəsinə, 
daha sonra Karaqanda Pedaqoji İns-
titutuna daxil olmuşdur. 1985-ci ildə 
ibtidai-hərbi hazırlıq və bədən tərbiyəsi 
müəllimi ixtisasına yiyələnərək, Tül-
kübas rayonunun Miçurin kəndindəki 
Qaqarin adına məktəbdə müəllim 
işləməyə başlayır. Elə həmin ildə 
klassik güləş üzrə idman normasını 
yerinə yetirərək “SSRİ idman usta-
sı” adını alır. 1989-cu ildə Qazaxıs-
tan KP Tülkübas Rayon Komitəsinin 
qərarı ilə Daxili İşlər orqanlarında 
işləməyə göndərilmişdir. Bir müddət 
burada müxtəlif vəzifələrdə işlədikdən 
sonra 1991-ci il iyun ayının 28-də 
Azərbaycan Respublikasının DİN-nin 

sərəncamına göndərilmiş, burada baş 
leytenant rütbəsində rota komandi-
ri kimi DİN-in XTMD-ndə xidmətə 
başlamışdır. “Mixaylo” ləqəbli Meh-
di  xidmətlərinə görə dəfələrlə DİN-in 
mükafatlarına layiq görülmüşdür. 

1992-ci il yanvar ayının 13-də 
Məlikcan postu ətrafında gedən 
döyüşdə, snayper gülləsi Mehdini ba-
şından ağır yaralamış və həmin gün o 
qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 831 say-
lı Fərmanı ilə baş leytenant Abbasov 
Mehdi Yusif oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir. 

Bakının Şəhidlər Xiyabanında dəfn 
edilmişdir. İsmayıllı rayonunun keçmiş 
Ruşan kəndi Mehdi Abbasovun adını 
daşıyır. Rayonun mərkəzi küçələrindən 
birinə onun adı verilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Abbasov Mehdi Yusif oğlu – XTMD rota komandiri, milis baş leytenantı – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü-
nün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı, 6 iyun 1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- №13.- S.24.- (Ölümündən sonra). 

Milli Qəhrəmanlar haqqında xarici dillərdə məqalələr // Mədəniyyət.- 2019.- 9 yanvar.- S.3.

Seyidzadə, M. Abbasov Mehdi yusif oğlu / Mirbəşir Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S 14.

Seyidzadə, T. Şəhid adını xalqımız həmişə uca tutur / Tofiq Seyidzadə // Azad Azərbaycan.- 2016.- 16 dekabr.- S.7.

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Mehdi_Abbasov

http://veten-ugrunda.az/milliqehremanlar/41-abbasov-mehd-yusf-olu.html

http://faktxeber.com/abbasov-mehd304-yus304f-o287lu-_h19726.html
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Milli Qəhrəmanlar

Naiq Yusifov 
1970-1992   

YA
N

VA
R

Naiq Nəsir oğlu Yusifov 1970-ci il 
yanvar ayının 5-də Tovuz rayonunun 
Ağdam kəndində anadan olmuşdur. 
1987-ci ildə doğma kəndlərində orta 
məktəbi bitirmiş, 1988-ci ildə Sovet 
ordusu sıralarına hərbi xidmətə çağırıl-
mışdır. Naiq hərbi xidmətini Gürcüsta-
nın Texakaya şəhərində yerləşən rabitə 
batalyonunda başa çatdırmış və 1990-
cı ildə Vətənə qayıtmışdır. Bir müddət 
sonra yerli özünümüdafiə dəstəsinə üzv 
yazılmışdır. 

1992-ci il mart ayının 24-də Tovuz 
rayonunun Koxa-Nəbi kəndinə işğalçı 
erməni yaraqlılarının hücumu zamanı 
Naiq cəsur, fədakar, vətənpərvər bir 
əsgər kimi döyüş meydanında xüsusi 
qəhrəmanlıq nümayiş etdirmişdir. O, 
son dərəcə gərgin, qeyri-bərabər döyüş 

zamanı mühasirəyə düşən yoldaşları-
nı təhlükəli zonadan xilas etməyə bü-
tün gücü, bacarığı ilə səy göstərmişdir. 
Amma son anda yağı düşmənin əlinə 
keçməmək üçün əlindəki qumbaranı 
sinəsinə sıxaraq qəhrəmancasına həlak 
olmuşdur. 

Onun Vətən uğrunda göstərdiyi bu 
şücaət ölkə başçısı tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci 
il tarixli 833 nömrəli Fərmanı ilə Yusi-
fov Naiq Nəsir oğlu ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 

Tovuz rayonunun Ağdam kəndində 
dəfn olunmuşdur. Vaxtilə təhsil aldığı 
orta məktəb qəhrəmanın adını daşıyır. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqın-
da: [Yusifov Naiq Nəsir oğlu – sıravi –Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 iyun 
1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 13.- S.25.- (Ölümündən sonra). 

Əsgərov, V. Yusifov Naiq Nəsir oğlu / V. Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşr.- Bakı, 2010.- S.277. 

İsaqoğlu, V. Ağdamın qəhrəmanları: Naiq Nəsir oğlu Yusifov: (1970-1992) / V. İsaqoğlu // Tovuz şəhidləri.- Bakı, 1995.- S.15-20. 

Seyidzadə, M. Yusifov Naiq Nəsir oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.220. 

Yusifov Naiq Nəsir oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.Həmidova.- 
Bakı, 2008.- S. 202-203. 

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Naiq_Yusifov

http://veten-ugrunda.az/milliqehremanlar/306-yusifov-naiq-nsir-olu.html

5
50 

illiyi Milli Qəhrəman



27

Milli Qəhrəmanlar

Şamoy Çobanov   
1965-1990 

YA
N

VA
R

Şamoy Məhyəddin oğlu Çobanov 
1965-ci il yanvar ayının 19-da Qazax 
rayonunun Ağköynək kəndində ana-
dan olmuşdur. 1982-ci ildə 1 saylı Qa-
zax şəhər orta məktəbini bitirdikdən 
sonra avtonəqliyyat müəssisəsində 
əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 

Şamoy Çobanov 1983-cü ildə So-
vet Ordusu sıralarına hərbi xidmətə 
çağırılmış və 1985-ci ildə ordudan 
tərxis olunaraq doğma yurdu Qazax 
şəhərinə qayıtmışdır. Əvvəllər işlədiyi 
müəssisədə çilingər kimi fəaliyyətini 
davam etdirmişdir. 

1989-cu ildə Qazax Rayon Po-
lis Şöbəsinə işə qəbul olunmuşdur. 
Erməni yaraqlılarının Xeyrimli, Yuxa-
rı Əskipara, Bağanis Ayrım kəndlərinə 
hücumları ara vermirdi. Şamoy bu 
kəndlərdə əhalinin təhlükəsizliyini 
təmin etmək məqsədilə öz polis yoldaş-
ları ilə birgə postlar qurmuşdu. Cəsur 
polis işçisi tez-tez erməni yaraqlıları ilə 
üzbəüz gəlirdi. O, erməni quldurlarına 

öz çirkin əməllərini həyata keçirməyə 
imkan vermirdi. 1990-cı il avqustun 
19-da Yuxarı Əskipara kəndinə gedən 
avtobus kəndin yaxınlığındakı “Qanlı 
dərə” deyilən yerdə erməni silahlıla-
rı tərəfindən gözlənilmədən hücuma 
məruz qalır. Avtobusu müşayiət edən 
Şamoy cəld yerə atılır və qanlı dö-
yüş başlayır. Düşmən geri oturdul-
sa da, sərnişinlərdən yaralananlar və 
ölənlər var idi. Həmin döyüşdə kənd 
camaatının böyük hörmətini qazanmış 
vətənpərvər polis əməkdaşı Şamoy 
Çobanov da həlak olur. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 
264 saylı Fərmanı ilə Çobanov Şamoy 
Məhyəddin oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir. 

Doğulduğu Ağköynək kəndində 
dəfn edilmişdir. Ağköynək kənd mək-
təbi qəhrəmanın adını daşıyır. 

Ə d ə b i y y a t

Şamoy Məhyəddin oğlu Çobanova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Polis nəfəri – Azərbaycan Respubli-
kasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik 
və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 8 oktyabr 1992-ci il //Azərbaycan.- 1992.- 10 oktyabr.- S.1.- 
(Ölümündən sonra). 

Şəhidlər alovdur, başqaları bu işiqla aydinlığa çıxırlar // Azad Azərbaycan.- 2017.- 28 yanvar.- S. 7.

Seyidzadə, T. Şəhidlərimiz ən uca zirvədədir / Tofiq Seyidzadə  // Azad Azərbaycan.- 2017.- 6 yanvar.- S. 7.

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Şamoy_Çobanov

http://avciya.az/cobanov-samoy-məhyəddin-oglu/

19

55 
illiyi

Milli Qəhrəman



28

Milli Qəhrəmanlar

Fəxrəddin Şahbazov   
1950-1991

YA
N

VA
R

Fəxrəddin İbrahim oğlu Şahbazov 
1950-ci il yanvar ayının 22-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 1967-ci il-
də 20 saylı orta məktəbi bitirərək, Bakı 
Neft Texnikumuna daxil olmuşdur.

1969-cu ildə hərbi xidmətə çağırıl-
mışdır. Ordu sıralarından tərxis olun-
duqdan sonra yarımçıq qalan təhsilini 
başa çatdıraraq, Azərbaycan Teleradio 
Şirkətində  əmək fəaliyyətinə başlamış-
dır. Operator kimi tez-tez jurnalistlərlə 
birlikdə sərhəd bölgələrinə gedən 
Fəxrəddin oradan ən önəmli, ən va-
cib və aktual xəbərləri lentə alaraq 
tamaşaçılara çatdırırdı. O, şirkətdə 
çalışdığı müddətdə öz əməksevərliyi, 
bacarığı, mehribanlığı ilə rəhbərliyin 
və iş yoldaşlarının böyük rəğbətini, 
məhəbbətini qazanmışdı. 1991-cı il 
noyabr ayının 20-də Qarakənd kəndi 

yaxınlığında işğalçı erməni ordusu-
nun əsgərləri tərəfindən atəşə tutulan 
Mİ-8 vertolyotunun içərisində olan 
Azərbaycanın bir çox tanınmış ziya-
lıları ilə birlikdə Fəxrəddin Şahbazov 
da faciəli surətdə həlak olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 4 dekabr 1992-ci il tarixli 
344 nömrəli Fərmanı ilə Şahbazov 
Fəxrəddin İbrahim oğlu ölümündən 
sonra  “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyaba-
nında dəfn olunmuşdur.

Bakı şəhərinin M.Ə.Rəsulzadə 
qəsə bəsindəki küçələrdən birinə 
qəhrəmanın adı verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Fəxrəddin İbrahim oğlu Şahbazova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Azərbaycan Respublikası 
“Dövlətteleradio” şirkətinin kinooperatoru – Qarabağın Dağlıq hissəsində baş verən hadisələrin respublika və dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılmasında xüsusi xidmətlərinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 dekabr 1992-ci il //Azərbaycan Respubli-
kası Ali Sovetinin Məlumatı.-1992.- №24.-S.48; Xalq qəzeti.-1993.-5 dekabr.- (Ölümündən sonra). 

Milli qəhrəmanlarımız // Ekran-efir.- 2014.- 24 yanvar.- S.16.

Şahbazova, N. “Vətən sevgisi onun üçün hər şeydən üstün idi” / Nəsibə Şahbazova; müsahibə apardı Zaur Mehtiyev // Olimpiya dünya-
sı.- 2014.- 10-12 iyun.- S.7.

Verdizadə, S. Qarakənd səmasında donan kadr: Azərbaycanın milli qəhrəmanı, şəhid operator Fəxrəddin Şahbazovun xatirəsinə / Sey-
mur Verdizadə  // Zaman.- 2015.- 25 iyul.- S.6.

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Fəxrəddin_Şahbazov

https://www.ens.az/az/sahbazov-fexreddin-ibrahim-oglu
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Siyasət.Hərbi iş

Həzi Aslanov 
1910-1945

YA
N

VA
R

Həzi Əhəd oğlu Aslanov 1910-cu il 
yanvar ayının 22-də Lənkəran şəhərində 
anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini 1 saylı 
şəhər orta məktəbində almış, 13 yaşında 
atasını itirdiyindən kərpic zavodunda 
fəhlə kimi işləməyə başlamışdır. Sonra 
komsomol ezamiyyəti ilə Zaqafqaziya 
hərbi hazırlıq məktəbinə göndərilmiş, 
1929-cu ildə oranı bitirdikdən sonra Le-
ninqrad süvari məktəbinə daxil olmuş-
dur. İki illik təhsildən sonra o, Kotovsk 
adına III Bessarabiya süvari diviziya-
sında tağım komandiri kimi fəaliyyətə 
başlamış, döyüş texnikası ilə yaxından 
maraqlanmış, həm öyrənmiş, həm də 
öyrətmişdir. İkinci dünya müharibəsi baş-
lananda, Həzi Ukraynada xidmət edirdi. 
1941-ci il iyun ayının 23-nə keçən gecə 
alman zirehli qoşunları ilə qeyri-bərabər 
döyüşdə, o, özünü bacarıqlı sərkərdə 
kimi göstərmişdi. Öz döyüşçüləri ilə 
Donbass ətrafında düşmənin şiddətli 
hücümlarını beş ay dəf etmiş, onu ağır 
tələfata uğratmışdı. 1941-ci ilin dekabr 
ayında Moskva ətrafında vuruşmalarda 
qəhrəmanlığına görə “Qırmızı Ulduz” 
ordeninə layiq görülmüşdü. Xarkov və 
Stalinqrad ətrafında gedən döyüşlərdə 
Həzinin başçılığı ilə 55-ci tank briqada-
sının tankçıları düşmənə ağır zərbələr 
endirmiş, 40 km-dən artıq yol gedib 
Stalinqrad-Salsk dəmir yolunu tutub, 
almanları Stalinqrad qruplaşmasının 
əsas magistralından məhrum etmişdilər. 
Aslanovun döyüşçüləri Kotelnikovo 
yaxınlığında gedən döyüşlərdə böyük 
şücaət göstərmişdilər. Buna görə pod-
polkovnik H.Aslanov 1942-ci il dekabr 
ayının 22-də “Sovet İttifaqı Qəhrəmanı” 
adına layiq görülmüşdür. 

1943-cü il dekabr ayının 17-dən 
1944-cü il aprel ayının 6-na kimi o, 
Zirehli tank qoşunları Akademiya-
sının birillik təhsil proqramını 3 aya 
mənimsəmiş, sonra yenidən doğma 35-
ci qvardiya tank briqadasına qayıtmışdı. 
1944-cü il mart ayının 13-də ona tank 

qoşunları general mayoru rütbəsi veril-
mişdir. 1944-cü il iyun ayının axırların-
da Belorusiya və I Pribaltika cəbhəsinin 
qoşunları hücuma keçmişdilər. Sonra 
Aslanovun tankları Vilnüsə hücum-
ları davam etdirmişlər. Bu döyüşdəki 
qələbəyə görə 35-ci qvardiya tank bri-
qadası “Qırmızı bayraq” ordeninə, ge-
neral özü isə ikinci dərəcəli “Suvorov  
ordeni”nə layiq görülmüşdü. 1944-cü il 
avqust ayının 1-də Aslanovun briqadası 
başqa ordu hissələri ilə birlikdə Yelqava 
şəhərini düşməndən təmizləmişlər. 

Təkcə 1944-cü ilin hücum döyüşləri 
dövründə 8 dəfə Ali Baş Komandanlıq 
tərəfindən təşəkkür almışdır. İki dəfə 
“Qırmızı Ulduz”, üç dəfə “Qırmızı 
Bayraq”, “Aleksandr Nevski”, İkinci 
dərəcəli “Suvorov Ordeni”, I dərəcəli 
“Vətən Müharibəsi Ordeni” və saysız 
medallarla təltif edilmişdir. 

Həzi Aslanov 1945-ci il yanvar ayı-
nın 24-də Latviyanın Mitava şəhərinin 
yaxınlığında alman faşistləri ilə döyüşdə 
qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 

1944-cü ildə H.Aslanova Belarusiya 
cəbhəsindəki şücaətinə görə 2-ci dəfə 
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı təqdim 
edilsə də, SSRİ hərbi rəhbərliyində 
təmsil olunan milliyyətcə erməni olan 
general İ.Baqramyan buna mane olur və 
general-mayor H.Aslanova ölümündən 
47 il sonra, 1991-ci ildə ikinci dəfə So-
vet İttifaqı Qəhrəmanı adı verilir. 

1969-cu ildə vətəni Lənkəranda ev-
muzeyi açılmış, 1983-cü il may ayının 
8-də Lənkəran şəhərinin mərkəzində 
heykəli ucaldılmışdır. Bakıdakı kü-
çə lərdən və metrostansiyalardan biri 
Həzi Aslanovun adını daşıyır. Haq-
qında “General Həzi Aslanov” (1945), 
“General Aslanov” (1970), “Estafet” 
(1982), “Sizi dünyalar qədər sevirdim” 
(1985), “Dəmir atlı cəngavər” (2003) 
adlı filmlər çəkilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Bağırov, M. Sərkərdənin 
taleyi / M.Bağırov; red. 
T.Aydınoğlu.- Bakı: [s.n.], 
2015.- 278 s.

Xınalı, Z. Qəhrəman 
Həzi: poema / Zəminə 
Xınalı; red. T.Abbaslı; ön 
söz Ç.Abdullayev.- Bakı: 
Təknur, 2015.- 122 s.

Musayev, M. Həzi 
Aslanov Böyuk Vətən 
müharibəsində mərdliklə 
döyüşən Azərbaycan xal-
qının nümayəndələrindən 
ən görkəmlisi / Mübariz 
Musayev // Azərbaycan 
ordusu.- 2019.- 23 yanvar 
.- S.4.

Nigar. “Həzi ürəklərdə 
yaşayır bu gün” / Nigar 
// Palitra.- 2019.- 25 yan-
var.- S.13.

Seyidzadə, T. “Yaddaş-
larda yaşayan Həzi”: 
Həzi Aslanovun tarixi 
şücaətləri heç vaxt yad-
daşlardan silinməyəcək 
/ Tofiq Seyidzadə // Azad 
Azərbaycan.- 2018.- 23 
yanvar.- S.7.
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Muxtar Əfəndizadə   
1880-1975
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Muxtar İsmayıl oğlu Əfəndizadə 
(Muxtar Əfəndi) 1880-ci il yanvar ayı-
nın 1-də Ağdaş rayonunun Şəmsabad 
kəndində ziyalı ailəsində anadan ol-
muşdur. Uzun müddət (1886-1904) 
Azərbaycanın müxtəlif mədrəsələrində 
(Ağdaş, Şamaxı, Quba, Bakı) təhsil 
alan Muxtar Əfəndizadə hələ 8 yaşın-
da ikən hafiz adını almışdır. 

1904-1905-ci illərdə Qubada 
“Üsuli-cədid” məktəbi açmış, 1906-cı 
ilin axırlarında maarifçilik fəaliyyətini 
davam etdirmək üçün öz vətəni Ağda-
şa qayıtmışdır. 

XX əsrin əvvəllərində qiraətxana 
yaratmış, 1906-1907-ci illərdə oğlan 
uşaqları üçün “Darülirfan” məktəbləri 
açmış, “Yaşlılar üçün kurs” təşkil et-
mişdir. 1908-1909-cu illərdə səfalətdən 
əziyyət çəkən uşaqlar üçün bir neçə 
bölgədə “Kimsəsiz uşaqlar evi” açma-
ğa nail olmuşdur. 

1909-cu ildə o, “Səadət” qız mək-
təbini açmış, məktəbin fəaliyyəti 1920-
ci ilədək davam etmişdir. 1907-ci ildə 
Ağdaşda ilk teatr da M.Əfəndizadə 
tərəfindən yaradılmışdır. 

Cümhuriyyət dövründə parlamentə 
Ərəş qəzasından nümayəndə seçil-
miş, “Əhrar” partiyasının üzvü kimi 
fəaliyyət göstərmiş, bolşeviklərin iş-
ğalından sonra 1920-ci ildə siyasətdən 
uzaqlaşmış, maarifçilik fəaliyyətini 
davam etdirmişdir. Cəmi 3 ay 19 gün-
lük siyasi fəaliyyəti onun bir neçə il 
sürgün həyatı keçirməsinə səbəb ol-
muşdur. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
süqutundan sonra Ağdaşa qayıda-
raq, maarifçilik fəaliyyətini davam 

etdirmiş, rayon maarif şöbəsinin ins-
pektoru, həmçinin 1926-cı ilə kimi 
ikinci dərəcəli məktəbdə ədəbiyyat 
müəllimi işləmişdir.Həmin illərdə ürək 
xəstəliyinə tutulan M.Əfəndizadənin 
səhhəti ağırlaşır və işləmək imkanı 
olmadığı üçün ərizə verərək maarif 
sahəsindən uzaqlaşmağı qərara alır. 

1929-cu ildə Muxtar Əfəndini həbs 
edib Göyçaya aparırlar. Göyçaya apa-
rılma səbəbi isə 8 aprel 1929-cu ildə 
qəza sisteminin ləğv edilməsindən irəli 
gəlirdi. Fiziki və mənəvi təhqirlərə 
məruz qalır, “müsavatçı” damğası ilə 
evində axtarış aparılır. Şəxsi arxivi da-
ğıdılır, özü Qazaxıstana sürgün edilir. 
1930-cu ildə Gürcüstana göndərilmiş, 
iki il orada pedaqoji fəaliyyətlə məşğul 
olmuş, “Yeni kənd” qəzetinin redakto-
ru, “Dan ulduzu” məcmuəsinin kor-
rektoru vəzifəsində çalışmışdır. Lakin 
səhhəti ilə əlaqədar Bakıya qayıtmış, 
baş mətbuat müdirliyində və Tarix 
İnstitutunda tərcüməçilik etmişdir. 
1939-cu ildə sürgündən qayıtdıqdan 
sonra pedaqoji və elmi fəaliyyətini da-
vam etdirir. 1944-cü ildən Azərbaycan 
Dövlət Universitetində Şərq dilləri 
fakültəsində dərs deməyə başlamışdır. 

Muxtar Əfəndizadə 1975-ci il okt-
yabr ayının 19-da 95 yaşında vəfat et-
mişdir. 

Şəmsabad kənd orta məktəbinə və 
Ağdaş şəhərində yaşadığı küçəyə onun 
adı verilmişdir. Hal-hazırda doğulduğu 
və dəfn olunduğu kənddə ev-muzeyi 
fəaliyyət göstərir.

Ə d ə b i y y a t

Ağdaşdan başlanan 
maarifçilik yolu...: Muxtar 
Əfəndizadə Azərbaycan 
istiqlalına və elminə böyük 
töhfələr vermiş şəxsiyyətdir 
/ İsmayıl İsmayıl // Şərq 
2014.- 14 avqust.- S.7. 

Fərəcov, S. Maarifçiliyə 
həsr olunan ömür / Savalan 
Fərəcov // Mədəniyyət.- 
2016.- 3 fevral.- S. 13.

Həsənzadə, K. Muxtar 
Əfəndizadənin maarifçilik 
fəaliyyəti / K.Həsənzadə //
Təhsil 2014.- №2.- S.76- 
79. 

Səlimov, Ə. İstiqlal müca-
hidi, maarifpərvər ziyalı /
Əli Səlimov // Azərbaycan.- 
2018.- 19 avqust.- S. 4.
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Məmmədağa Sultanov  
1910-1991   
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Məmmədağa Sultan oğlu Sultanov 
1910-cu il yanvar ayının 5-də Cənubi 
Azərbaycanın Ərdəbil şəhərində ana-
dan olmuşdur. Kiçik yaşlarında ailəsi 
ilə birgə Bakıya köçmüş, ibtidai təh-
silini tamamladıqdan sonra fərdi təhsil 
almışdır. 

1932-1933-cü illərdə “Hücum” jur-
na lının məsul katibi, 1933-1935-ci il-
lərdə Kürdəmir Rayon MTS siyasi 
şöbəsinin orqanı “Bolşevik”, 1935-
1936-cı illərdə Masallı rayon, 1936-
1937-ci illərdə “Gənc işçi” qəzetinin 
redaktoru olmuş, 1937-1938-ci illərdə 
“Kommunist” qəzeti redaksiyasında 
Elm və mədəniyyət şöbəsinin müdiri 
vəzifəsində çalışmışdır. 1939-cu ildə 
Mühəndis və Təsərrüfatçıların ixtisası-
nı artıran İnstitutun Dil və Ədəbiyyat 
kafedrasının müdiri, 1939-1941-ci il-
lər  də ADU-nun (indiki BDU) aspi-
rantı olmuş, universitetdə müəllim 
işləmişdir. 

İkinci Dünya müharibəsi dövründə 
Zaqafqaziya cəbhəsi siyasi idarəsinin 
tərcüməçisi və siyasi təlimatçısı kimi 
Sovet ordusu tərkibində 1941-1942-ci 
illərdə Təbrizdə, 1942-1945-ci illərdə 
isə Qafqazda olmuşdur. 

1945-1950-ci illərdə Azərbaycan 
EA Nizami adına Dil və Ədəbiyyat 
İnstitutu Əlyazmalar şöbəsinin mü-
diri işləmişdir. 1948-ci ildə filologi-
ya elmləri namizədi elmi dərəcəsinə 
yiyələnmişdir. 1950-1972-ci illərdə 
Azərbaycan EA Əlyazmalar fondu-
nun direktoru, 1972-1976-cı illərdə 
şöbə müdiri, 1976-1981-ci illərdə AEA 
Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitu-
tunun Şərq ölkələri ilə ədəbi əlaqələr 

şöbəsinin müdiri, 1982-ci ildə AEA 
Respublika Əlyazmalar İnstitutunda 
baş elmi işçi kimi çalışmışdır. 

Ədəbi fəaliyyətə 1926-cı ildə “Gənc 
işçi” qəzetində çap etdirdiyi “Sənət 
məktəbi” adlı ilk şeiri ilə başlamışdır. 
1959-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü olmuşdur. 

1980-ci ildə “Kəlilə və Dimnə” ki-
tabındakı şeirləri, Füzulinin, Nəsimi-
nin və digər klassiklərin fars dilində 
yazdığı şeirləri poetik tərcümə et-
mişdir. Həmçinin, külli miqdarda ki-
tabları bir mətnşünas kimi tərcümə 
və tərtib etmiş, elmi məqalələr yaz-
mışdır. Rudəki, Cami, Əbu Əli Sina, 
Sədrəddin Ayni kimi sənətkarların 
yubileyində məruzələrlə çıxış etmiş-
dir. 1954-cü ildə Daşkənddə ümu-
mittifaq Şərqşünaslar konfransında, 
1960-cı ildə isə Moskvada Beynəlxalq 
Şərqşünaslar Konqresində Azərbaycanı 
təmsil etmişdir. 

Görkəmli alim fəal ictimai iş apar-
mış, işlədiyi elmi tədqiqat institutla-
rında yerli həmkarlar ittifaqının sədri, 
ilk partiya təşkilatının katibi olmuşdur. 
1967-ci  ildə “Əməkdar mədəniyyət 
işçisi” fəxri adına layiq görülmüş, 
mü haribə və əmək veteranı olmuş, 
xidmətlərinə görə yeddi medalla təltif 
edilmişdir. 

Məmmədağa Sultanov 1991-ci il 
yanvar ayının 19-da Bakıda vəfat et-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan 
əlyazmaşünaslığı 
məsələləri / M.Sultanov; 
AEA M.Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutu.- 
Bakı: Elm 2000.- 96 s. 

Yazılı abidələrin tədqiqi: 
məqalələr toplusu / 
M.Sultanov; AMEA, 
M.Füzuli ad. Əlyazmalar 
İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2010.- 
168 s. 

Məmmədağa Sultanov 
(1910-1991): biblioqrafi-
ya /AMEA M. Füzuli ad. 
Əlyazmalar İn-tu; tərt. ed. 
A.Xəlilov, L.Əliyeva; red. 
M.Adilov.- Bakı Nurlan, 
2005.- 84 s. 

Əhmədov, T. Məmmədağa 
Sultanov / T.Əhmədov // XX 
əsr Azərbaycan yazıçıları.- 
Bakı, 2004.- S.575. 

Ədiloğlu, N. Möhtəşəm 
söz xəzinəsinin bələdçisi /
Nurəddin Ədiloğlu // Kas-
pi.- 2016.- 13 aprel. - S.15.
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Kamandar Şərifov  
1940
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Kamandar Kazım oğlu Şərifov 
(Şərifli)  1940-cı il yanvar ayının 20-də 
Qərbi Azərbaycanın Ləmbəli kəndində 
anadan olmuşdur. 1959-cu il Ləmbəli 
2 saylı orta məktəbini bitirmiş, 1959-
1962-ci illər ordu sıralarında hərbi 
xidmətdə olmuşdur.

1963-1968-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) 
Şərqşünaslıq fakültəsində, 1966-1967-
ci illərdə Misir Ərəb Respublikası-
nın Qahirə Universitetinin filologiya 
fakültəsində təhsil almışdır. 1968-1970-
ci illərdə Misir Ərəb Respublikasında 
uzunmüddətli ezamiyyətdə olmuşdur. 

1971-1972-ci illərdə Azərbaycan 
Elmlər Akademiyası Respublika Əlyaz-
malar Fondunda kiçik elmi işçi, 1973-
1977-ci illərdə elmi katib vəzifəsində 
çalışmışdır. 

1977-1981-ci illər İraq Respublika-
sında uzunmüddətli ezamiyyətdə ol-
muşdur. 1981-1986-cı illər Azərbaycan 
Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İns-
titutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində 
işləmişdir. 

1984-cü ildə “Əbdülqəni Nuxəvi 
Xalisəqarızadə və onun ədəbi-mətn-
şünaslıq fəaliyyəti” mövzusunda na-
mizədlik, 2006-cı ildə “Azərbaycan 
mətnşünaslığı”  mövzusunda doktorluq 
dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

1986-2012-ci illər Bakı Dövlət Uni-

versiteti Şərqşünaslıq fakültəsində 
“Mətnşünaslıq” fənnindən dərs demişdir.

1986-1987-ci illər Azərbaycan 
EA-nın Əlyazmalar İnstitutunda 
Ərəb əlyazmaları şöbəsinin müdiri 
vəzifəsində işləmişdir. 1987-1990-cı 
illər Yəmən Demokrativ Respublika-
sında uzunmüddətli ezamiyyətdə ol-
muşdur. 1990-1991-ci illər Azərbaycan 
EA Əlyazmalar İnstitutunda böyük 
elmi işçi vəzifəsində işləmişdir.

1992-ci ildən indiyədək Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin 
müdiri vəzifəsində çalışır.

XIX əsr  alimi, pedaqoqu  və ki -
tab şünası Əbdülqəni Nuxəvi Xali-
səqarızadənin elmi irsini və mətn şü-
naslığın nəzəri əsaslarını ilk dəfə tədqiq 
etmiş, ərəbdilli əlyazmaların kataloqla-
rını tərtib etmişdir. 

2005-ci ildə AMEA-nın fəxri fər-
manı, 2015-ci ildə Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının 70 illik yubile-
yi münasibətilə Azərbaycan elminin in-
kişafında xidmətlərinə görə “Tərəqqi” 
medalı ilə təltif edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan mətnşünaslığı: filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.01.08; 10.01.03 / K.K.Şərifov; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar 
İn-tu.- Bakı, 2006.- 337 s.
İsa. Mehri və Vəfa / İsa; Mətni transfoneliterasiya və tədqiq edən: Kamandar Şərifli (Şərifov); elmi red. M.Adilov; rəssam F.Əli; AEA 
Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Örnək, 2000.- 61 s.
Kamandar Kazım oğlu Şərifli (Şərifov): biblioqrafiya / AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu; tərt. L.Əliyeva; red. 
N.Süleymanova.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 82 s.
Adilov, M . Mənəvi irsimizin yorulmaz tədqiqatçısı /Məmməd Adilov //Respublika.- 2010.- 9 iyul.-S. 7.
Şəlalə Ana. Yazılı abidələrimiz və nağıla bənzər Alim ömrü / Şəlalə Ana // Türküstan.- 2017.- 21-27 fevral.- S.11.
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Seyid-Rza Mirkərim oğlu
1925-1995
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Seyid-Rza Mirkərim oğlu 1925-ci 
il yanvar ayının 12-də Bakı şəhərində  
anadan olmuşdur. 

1946-cı ildə Azərbaycan Sənaye 
İnstitutunun (indiki ADNSU) Neft və 
qaz quyularının qazılması ixtisası üzrə 
neft-mədən fakültəsini fərqlənmə dip-
lomu ilə bitirmiş və təyinatla “Azneft” 
Birliyinin turbin qazma Şərq kontoruna 
göndərilmişdir. 1951-1954-cü illərdə 
“Neft Daşları”nda mühəndis vəzifəsini 
icra etmişdir. 1957-1995-ci illər 
ərzində “Azneft” Birliyinin müxtəlif 
idarələrində və elmi tədqiqat institut-
larında baş mühəndis vəzifəsindən di-
rektor vəzifəsinə kimi yüksəlmişdir.

1958-ci ildə namizədlik, 1962-ci ildə 
doktorluq dissertasiyasını müdafiə 
etmiş, professor elmi adını almış, 
1980-ci ildə Azərbaycan EA-nın müx-
bir üzvü seçilmişdir. 1981-ci ildən 
Azərbaycan EA-nın “Neft və qaz qu-
yularının qazılması” problemləri üzrə 
Elmi Şurasının sədri olmuş, 1987-ci 
ildə SSRİ Ali Attestasiya Komissiya-
sının neft-qaz problemləri üzrə ekspert 
komissiyasının üzvü seçilmişdir. 

Professor Seyid-Rza Mirkərim 
oğlu 20 kitab və monoqrafiyanın, 220-
dən artıq elmi əsərin və 62 ixtiranın 
müəllifidir. Elmi rəhbərliyi ilə 43 tex-
niki elmlər namizədi və elmlər dokto-
ru yetişmişdir.

O, həmçinin ADNA-da (indiki 
ADNSU) elmi dərəcələr verilməsi 
ixtisaslaşdırılmış şurasının və tex-
noloji problemlər üzrə elmi şura-
nın, Azərbaycan Respublikası ya-
nacaq-enerji kompleksi şurasının 
və Azərbaycan Neft-Qaz Sənayesi 

Elmi-Texniki Cəmiyyətinin rəyasət 
heyətinin üzvü, Respublika EA və 
Texnika Komitəsinin sənaye mülkiy-
yətinin mühafizəsi problemləri üzrə 
şurasının sədri olmuşdur. Uzun illər 
“Azərbaycan Neft təsərrüfatı”  jurna-
lının redaksiya heyətinin üzvü ol-
muş, baş redaktor olduğu dövrdə 
isə jurnalın redaksiyasına qabaqcıl 
elm xadimlərini, tanınmış ziyalıları, 
məşhur neftçiləri cəlb etmişdir.

İlk dəfə olaraq hidrodinamik təzyiq 
dəyişilməsinin, temperaturun və digər 
amillərin quyu divarının uzunmüddətli 
davamlığına təsiri məsələlərini araş-
dırmışdır. Mürəkkəb şəraitdə dağ sü-
xurlarının möhkəmliyini təmin edən 
işlər kompleksi hazırlamış və istehsa-
latda tətbiq etmişdir. O, “Azərbaycan 
neft təsərrüfatı” jurnalının baş re-
daktoru kimi də səmərəli fəaliyyət 
göstərmişdir.

1964-cü ildə o, Azərbaycan SSR-in 
“Əməkdar ixtiraçı”, 1989-cu ildə isə 
SSRİ-nin “Əməkdar ixtiraçı” fəxri ad-
larına layiq görülmüşdür. O, iki “Şərəf 
nişanı” ordeni, “Əməkdə fərqlənməyə 
görə”, “Fədakar əməyə görə” medalları, 
“Fəxri neftçi”, “Neftçıxarma əlaçısı”, 
“Yataqları ilk dəfə kəşf edən” nişanla-
rı, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin iki fəxri fərmanı, Neft 
Sənayesi Nazirliyinin Fəxri fərmanı, 
İ.M.Qubkin adına fəxri fərman və mü-
kafatla təltif olunmuşdur. 

Seyid-Rza Mir Kərim oğlu 1995-ci 
il iyul ayının 27-də Bakıda vəfat et-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycanda quyuların 
turbin üsulu ilə qazılması 
təcrübəsi / M.K.Seyid-
Rza; [red. M.X.Sultanov]; 
Mərkəzi Elmi-Tədqiqat 
Sənayesində Texniki 
Məlumat İn-tunun Bakı 
filialı.- Bakı: Azərneftnəşr, 
1956.- 66 s.

Gilli məhlulların fizika-
kimyası və hidravlikası 
/ A.X.Mirzəcanzadə, 
M.K.Seyid-Rza, 
F.Ə.Şıxəliyev; [red. 
T.Z.İsmayılov].- Bakı: 
Azərneftnəşr, 1960.- 350 s.

Mahmudov, C. Kiçildilmiş 
diametrli mail quyula-
rın dənizdə qazılması 
təcrübəsi / C.M.Mahmudov, 
T.İ.Cəlilov; [red. M.K.Seyid 
Rza].- Bakı: Azərneftnəşr, 
1960.- 55 s.

İ n t e r n e t d ə 

http://science.gov.az/
forms/skanchavshiesya-
hlenyikorrespondentyi/3498

https://az.wikipedia.org/
wiki/Seyid-Rza_Mir_
Kərim_oğlu
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Coğrafiya.Geologiya

Xoşbəxt Yusifzadə 
1930  

YA
N

VA
R

Xoşbəxt Bağı oğlu Yusifzadə 1930-
cu il yanvar ayının 14-də Bakının Pirşağı 
kəndində anadan olmuşdur. 1947-ci ildə 
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye 
İnstitutunun (indiki ADNSU) geoloji-
kəşfiyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1952-ci 
ildə oranı Neft və qaz yataqlarının geo-
logiyası və kəşfiyyatı üzrə bitirərək dağ 
mühəndisi-geoloq ixtisasına yiyələnmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə elə həmin il SSRİ 
Neft Sənayesi Nazirliyinin Bakıdakı 
Dövlətxüsusineftlayihə kontorunda baş-
lamış, lakin az sonra yeni təşkil edilmiş 
Dənizneft Birliyində işə qəbul olmuş, 
burada böyük mühəndis və bölmə rəisi 
vəzifələrində çalışmışdır. 1954-cü ilin mart 
ayında Gürganneft trestinin (indiki “Neft 
Daşları” NQÇİ) böyük geoloqu vəzifəsinə 
təyin edilmiş, 1958-1959-cu illərdə “Neft 
Daşları” Mərkəzi elmi-tədqiqat və istehsa-
lat işləri sexinin baş geoloqu, 1959-1960-
cı illərdə həmin sexin rəisi vəzifələrində 
işləmişdir. 

1960-cı ilin sentyabrında Sov.İKP-
nın XXII qurultayı adına neft mədənləri 
idarəsi (keçmiş Gurganneft) rəisinin müa-
vini - baş geoloq vəzifəsinə təyin olunmuş, 
1963-cü ildən 1970-ci ilədək Başdənizneft 
idarəsində baş geoloqun müavini – şöbə 
rəisi, Dənizneft İstehsalat Birliyinin 
geolojikəşfiyyat şöbəsinin rəisi – baş ge-
oloqun müavini olmuşdur. 1970-1992-ci 
illərdə Xəzərdənizneft İstehsalat Birliyinin, 
Ümumittifaq Xəzərdənizneftqazsənaye 
Birliyinin baş direktorunun müavini - baş 
geoloq vəzifələrində işləmişdir. 

1992-1994-cü illərdə Azərineft Dövlət 
Konserninin birinci vitse-prezidenti, 
ARDNŞ prezidentinin müşaviri, 1994-
2004-cü illərdə Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Neft Şirkətinin geologiya, geofizika 
və yataqların işlənməsi üzrə vitse-prezidenti, 
2004-2016-cı illərdə birinci vitse preziden-
ti, 2016-cı ildən ARDNŞ-nin birinci vitse-
prezidenti vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

1960-cı ildə namizədlik, 1987-ci ildə 
doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmiş, 
2005-ci ildə professor elmi adı almış, 2007-
ci ildə AMEA-nın həqiqi üzvü seçilmişdir. 
188 elmi əsərin, o cümlədən 12 monoqrafi-
yanın və 8 ixtiranın müəllifidir.

Rusiya Beynəlxalq Mühəndislər Akade-

miyasının fəxri akademiki, Türk Dünyası 
Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademi-
yasının akademiki, Gürcüstan Milli Elmlər 
Akademiyasının xarici üzvü, Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında Ali At-
testasiya Komissiyası rəyasət heyətinin 
üzvü, “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” və 
“Azərbaycanın geofizika yenilikləri” jur-
nalları, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası 
redaksiya heyətlərinin üzvü, Azərbaycan 
Geofizikləri Milli Komitəsi, Azərbaycan 
Neftçi-Geoloqları Cəmiyyəti, Amerika 
Neftçi-Geoloqları Assosiasiyası, Avropa 
Alim-Geoloqları və Mühəndisləri Assosia-
siyası, Azərbaycan Respublikası Ağsaqqal-
lar Şurasının üzvüdür. 

O, keçmiş SSRİ-nin iki “Qırmızı 
Əmək Bayrağı” ordeni (1963-cü və 1976-
cı illərdə), “Şərəf Nişanı” ordeni (1971) 
bir sıra medallar və fəxri fərmanlarla 
təltif edilmiş, “SSRİ-nin Fəxri neftçisi” 
(1970), “Yer təkinin Fəxri kəşfiyyatçısı” 
(1985), “Azərbaycan SSR-nin Əməkdar 
mühəndisi” (1964-cü ildə) adını almış, iki 
dəfə Azərbaycan SSR-nin Dövlət mükafa-
tına (1982; 1991) layiq görülmüşdür. 2000-
ci ildə “İstiqlal”, 2004-cü ildə “Şöhrət” 
ordeni, 2006-cı ildə “Azərbaycanın 
Əməkdar mühəndisi” fəxri adı, 2010-
cu ildə “Şərəf” ordeni, YUNESKO-nun 
xüsusi medalı ilə təltif olunmuş, adı bu 
beynəlxalq təşkilatın ensiklopediyasına da-
xil edilmişdir.  2008-ci ildə Türk Dünyası 
Araşdırmaları Beynəlxalq EA-nın “Qızıl 
Ulduz Medalı” ilə təltif edilmiş, “İlin ali-
mi” elan olunmuş, 2011-ci ildə isə “Türk 
Dünyasının Fəxri Alimi” adına, 2013-cü 
ildə Birləşmiş Millətlərin İctimai Təltiflər 
Şurasının Beynəlxalq Mükafat Komitəsi 
tərəfindən “Şərəf” və “Vicdan” ordeninə la-
yiq görülmüşdür. 2015-ci ildə “Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu”, 
2017-ci ildə 1-ci dərəcəli “Əmək” orde-
ni, 2018-ci ildə Nizami Gəncəvi adına qı-
zıl medal ilə təltif edilmişdir, 2018-ci ildə 
“Azərbaycan polisinin 100 illiyi (1918-
2018)” Azərbaycan Respublikasının yubi-
ley medalı, 2019-cu ildə UN Council for 
Public Awards (UNCOPA) təşkilatının “Av-
ropa xidmət” ordeni və “Heydər Əliyev” 
mükafatı ilə təltif edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Akademik Xoşbəxt Bağı 
oğlu Yusifzadə: biblioq-
rafiya.- Bakı, 2012.- 244 
s.- Mətn Azərb., rus və 
ingilis dillərində 
Годы и вехи моей жизни 
/Х.Юсифзаде; пер. с 
азерб. С.Мамедзаде; 
ред. А.Аббасов; худож. 
З.Алиев.- Баку: OSKAR, 
2010.- 284 с., 69 с. 
Самедова, Ф. Нефти 
Азербайджана: 
свойства и состав 
/Ф.Самедова; науч. 
ред. М.Рустамов, 
Х.Юсифзаде.- Баку: 
Элм, 2011.- 410 с. 
“1960-cı ilə qədər 
gəmidə yaşamışam”: 
/ X.Yusifzadə; müsah. 
apardı E.Paşasoy // Yeni 
Müsavat.- 2017.- 26 
avqust.- S.10.
Rəhimzadə, N. Akademik 
Xoşbəxt Yusifzadə adına 
təqaüd təsis edildi / Nail 
Rəhimzadə // Azərbaycan 
müəllimi.- 2016.- 5 no-
yabr.- S.5.
Nigar. Xoşbəxt Yusifzadə: 
“Azərbaycan beynəlxalq 
miqyasda yalnız iqtisadi 
qüdrəti ilə deyil, həm də 
öz mənəvi dəyərləri ilə 
tanınır” / Nigar // Palit-
ra.- 2018.- 13 iyul.- S.13.
Cəfərov, N. Yusifzadələrin 
Xoşbəxti və ya dəniz 
dərinliyinin dağ ucalığı /
Nizami Cəfərov // 525-ci 
qəzet.- 2018.- 31 yanvar.- 
S.5.

14
90 

illiyi Akademik
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İdman

Tofiq Bəhramov 
1925-1993    

YA
N

VA
R

Tofiq Bəhram oğlu Bəhramov 
1925-ci il yanvar ayının 29-da Ağ-
damda anadan olmuşdur.  

Futbolçu karyerasına 1940-cı il-
də başlamış, əvvəlcə “Spartak”ın 
gənclərdən ibarət komandasında çıxış 
etmiş, sonra isə “Neftyanik”ə dəvət 
olunmuşdur. Lakin ayağından aldığı 
zədə nəticəsində futbolçu karyerası-
na erkən son qoymuşdur. Ancaq fut-
bolun vurğunu olan Tofiq Bəhramov 
sevimli məşğuliyyətindən ayrılmamış 
və hakim kimi bu idman növündə 
fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

1951-ci ildən SSRİ çempionatının 
oyunlarına təyinat alan azərbaycanlı 
hakim, 1964-cü ildən isə beynəlxalq 
oyunları idarə etmək hüququ qazan-
mışdır.

Tofiq Bəhramov idman tarixinə 
keçmiş SSRİ-dən beynəlxalq çempio-
natları idarə edən ilk hakim kimi dü-
şüb. İki oyunda baş hakim, 6 oyunda 
isə yan xətt hakimi kimi çıxış etmişdir. 
Dünya çempionatının final oyununa 
düşmək üçün Tofiq Bəhramova cəmi 
iki beynəlxalq oyunu idarə etmək 
kifayət etmişdir. 

O, Nikolay Latışevdən sonra dünya 
kubokunun final mərhələsində hakim-
lik etmiş ikinci, Avropa kubokunun 
final oyununu idarə edən birinci sovet 
hakimi olmuşdur.

Tofiq Bəhramov keçmiş SSRİ-də 
avrokubokların finalında hakimlik et-
miş ilk referi kimi də tarixə düşmüş-
dür. Bundan başqa, azərbaycanlı ha-
kim 1972-ci ildə qitələrarası kubokun 
finalını idarə etmişdir.

Əfsanəvi azərbaycanlı hakim 
tarixdə öz ədalətli qərarı ilə unudul-
maz iz qoymuşdur. 1966-cı ildə dünya 
çempionatının Almaniya və İngiltərə 

milliləri arasında baş tutan final oyu-
nunda Cefri Herstin mübahisəli qo-
lunu qeydə alan Tofiq Bəhramovun 
qərarının doğru olduğunu sonradan 
bütün dünya bildi. Həmin ərəfədə 
“Qızıl fit”lə yalnız baş hakimlər təltif 
olunurdu. Tofiq Bəhramov isə bu 
qarşılaşmada laynsman funksiyasını 
yerinə yetirsə də, Britaniya kraliçası 
“Qızıl fit”i və “Qızıl ilahə”nin (1966) 
kiçik modelini həmyerlimizə təqdim 
etmişdi.

Azərbaycanlı idman ustası həmçinin 
1970-ci il dünya çempionatında da ha-
kim kimi futbol meydançasına çıxmış-
dır. Ən əsası isə əfsanəvi yarış sayılan 
Braziliya-Uruqvay yarımfinal yarışını 
idarə etmişdir.

Əfsanəvi azərbaycanlı futbol ha-
kiminin haqqında sənədli film də 
çəkilmiş,  ingilis yazıçısı Artur Hopk-
raft özünün ən məşhur “Futbol adamı” 
kitabını Azərbaycan arbitrinə həsr et-
mişdir.

Tofiq Bəhramov 1975-ci ildə 
hakimliklə vidalaşmış, 1992-ci ildə  
Azərbaycan Futbol Federasiyaları As-
sosiasiyası yarananda hakimlərin sədri, 
daha sonra isə baş katib vəzifələrində 
çalışmışdır. 

1966-cı ildə “Qırmızı Əmək Bay-
rağı” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan və dünya futbolun-
da unudulmaz xidmətləri olan Tofiq 
Bəhramov 1993-cü il mart ayının 26-
da vəfat etmişdir.

Hazırda Respublika stadionu Tofiq 
Bəhramovun adını daşıyır. Dünyada 
hakimlər içərisində ilk dəfə 2004-cü 
ildə məhz ona abidə ucaldılmışdır.

Ə d ə b i y y a t
Futbolu sevin / 
T.Bəhramov; red. 
Ş.Şahməmmədov.- Bakı: 
Azərnəşr, 1969.- 90 s.

Hakim mərkəzi göstərir 
/ T.Bəhramov; red. 
K.Mehdiyev, Q.Həsənov.- 
Bakı: Gənclik, 1971.- 168 s.

Dünya çempionatının 
“Qızıl fit” hakimi //
Azərbaycan.- 2018.- 15 
iyun.- S.12.

Dünya futbolunun unu-
dulmazları arasında 
yer alan azərbaycanlı // 
Azərbaycan.- 2014.- 10 
iyun.- S.6.

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org/
wiki/Tofiq_Bəhramov 

http://portal.azertag.az/az/
node/1576
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Cavad Abdinov 
1940

YA
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Cavad Şahvələd oğlu Abdinov 
1940-cı il yanvar ayının 5-də Naxçı-
van MR Ordubad rayonunun Behrud 
kəndində anadan olmuşdur. 

1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji İnstitutunun (indiki ADPU) 
fizika-riyaziyyat fakültəsini bitirərək 
Azərbaycan EA (indiki AMEA) Fizi-
ka İnstitutunda yarımkeçiricilər fizi-
kası üzrə aspiranturaya daxil olmuş-
dur. Burada görkəmli alim akademik 
H.Abdullayevin elmi rəhbərliyi altın-
da texnikada geniş tətbiq olunan selen 
yarımkeçiricisinin fiziki xassələrinin 
tədqiqi üzrə elmi-tədqiqat işləri apar-
mış və 1966-cı ildə namizədlik, 1976-
cı ildə doktorluq dissertasiyasını 
müdafiə etmişdir. 

Professor Cavad Abdinov respub-
likamızda və keçmiş ittifaqda ilk dəfə 
olaraq xüsusi təyinatlı yeni yarımke-
çirici çeviricilər istiqamətini - yerüstü 
və uçan qurğularda yerləşdirilən in-
formasiyanın qəbulu və verilməsi op-
tik sistemlərində geniş tətbiq olunan 
elektron soyuduculu, spektrin görünən, 
yaxın və uzaq infraqırmızı sahəsində 
həssas çeviricilər istiqamətini yarat-
mışdır. 

Cavad  Abdinov 1973-cü ildə Ba-
kıda təşkil olunan və keçmiş SSRİ 
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabe-
liyində olan Elmi-Tədqiqat Fotoe-
lektronika İnstitutuna keçmiş, orada 
xüsusi təyinatlı yeni elektron texnikası 
cihazlarının yaradılması və istehsalı 
ilə məşğul olan “Bərk cisim elektro-
nikası” elmi istehsalat şöbəsini təşkil 
etmişdir. 

1993-2002-ci illərdə AMEA Fotoe-

lektronika İnstitutunun elmi işlər üzrə 
direktor müavini, 1998-2002-ci illərdə 
həmin institutun direktoru olmuşdur. 

2009-cu ildən indiyədək isə Fizi-
ka İnstitutunun elmi işlər üzrə direk-
tor müavinidir. O, “Физика селена” 
və “Развитие физики селена” adlı 
dünyada bu sahədə ilk monoqrafiya-
ların müəllifidir. Bundan başqa 300-
dən artıq elmi məqalə və 30 ixtiranın 
müəllifidir. Bu elmi məqalələrin 117- 
si SCİ siyahısına daxil olan jurnallarda 
nəşr olunmuşdur. 

Cavad Abdinov keçmiş SSRİ EA 
və AMEA-nın Problem Şurasının 
üzvü, Azərbaycan Respublikası Pre-
zidenti yanında AAK-ın fizika elmləri 
üzrə Ekspert Şurasının üzvü və sədri 
olmuşdur. Hazırda Dissertasiya Şura-
sı, AMEA-nın iki Problem Şurasının 
- Elmlər Akademiyaları Beynəlxalq 
Assosiasiyasının Elektron Texnikası 
funksional materialları üzrə Problem 
Şurasının üzvü və AMEA-nın “Fizika” 
və “Xəbərlər” (fizika və astronomiya 
seriyası) elmi jurnallarının redaksiya 
heyətlərinin üzvüdür. 

Cavad Abdinov 2007-ci ildə 
AMEA-nın müxbir üzvü, 2014-cü ildə 
isə həqiqi üzvü seçilmişdir.

Kadr hazırlığı ilə də məşğul olmuş, 
24 fəlsəfə doktoru, 4 elmlər doktoru 
hazırlamışdır. 

1982-ci ildə isə Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət Mükafatı laureatı 
adına layiq görülmüş, Komsomol mü-
kafatı laureatı olmuş,  “Əmək vetera-
nı”, “Rəşadətli əməyə görə” medalla-
rı,  “Şərəf nişanı” və “Şöhrət”  (2015) 
ordenləri ilə  təltif olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Физика селена: 
[монография] /Дж. 
Абдинов.- Баку: Элм, 
1975.- 408 с. 

Неорганические 
материалы / Дж.Абдинов 
// Российская АН, 1997.- 
№4.- С.27-38. 

Фотоэмиссионный 
гальваномагнитный 
эффект / Дж.Абдинов 
// Журнал технической 
физики.- 1996.- №11.- 
С.203-206. 

Qacar, Ç. Görkəmli alim, 
gözəl insan: Cavad Abdi-
nov - 70 / Ç.Qacar // Elm.- 
2010.- 28 yanvar.- S.8. 

İ n t e r n e t d ə 
http://www.science.gov.
az/forms/deystvitelnyie-
chlenyi/1104

https://az.wikipedia.org/
wiki/Cavad_Abdinov

http://physics.mehdi-
yev.me/az/structure/
directorate/memmedov-
nazim-timur-ogli-
5enyikorrespondentyi/3387
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Yusif Əbülfət oğlu Məmmədov 
1950-ci il yanvar ayının 24-də Qərbi 
Azərbaycanın Sisiyan rayonunun Dəstə-
gird qəsəbəsində anadan olmuşdur. 

1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin (indiki BDU) Mexanika-
riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. 
1974-cü ildə namizədlik, 1990-cı ildə 
isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə 
etmiş, 1971-1993-cü illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin Riyazi fizika 
tənlikləri kafedrasının əvvəlcə assis-
tenti, baş müəllimi, dosenti, professo-
ru, 1993-cü ildən müdiri, 2000-2004-cü 
illərdə Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika 
fakültəsinin dekanı, 2004-2006-cı illərdə 
elmi işlər üzrə prorektoru olmuşdur. 

2006-cı ildən 2016-cı ilədək Azər-
baycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 
rektoru işləmişdir.

2016-2017-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikası Təhsil nazirinin müşaviri 
olmuşdur.

Yusif Məmmədovun elmi tədqiqatla-
rının əhatə dairəsi çoxşaxəli olub, riya-
ziyyatın maraqlı, mürəkkəb və az tədqiq 
olunan sahələrini əhatə edir. O, diferen-
sial tənliklər, riyazi fizika tənlikləri, qa-
rışıq və sərhəd məsələlərinin həlli üçün 
çıxıqlar üsulu, riyazi fizikada asimptotik 
və ədədi üsullar və s. fənləri tədris edir. 

120-dən artıq elmi əsərin müəllifidir. 
Əsərlərinin xeyli hissəsi xarici ölkələrin 
nüfuzlu jurnallarında çap olunmuşdur. 

2001-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü, 
2017-ci ildə həqiqi üzvü  seçilmişdir. 13 
fəlsəfə doktoru, 2 elmlər doktoru yetiş-
dirmişdir.

YUNESKO-nun “Bioetika, Elmi 
biliklərin və texnologiyaların etikası” 
Azərbaycan Komitəsinin üzvü, AMEA-
nın FRTEB-nin büro üzvü, Akademik 
katibin müavinidir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 
riyaziyyat və mexanika ixtisasları üzrə 
ekspert şurasının, Azərbaycan Riya-
ziyyat Cəmiyyətinin və Türk Dünyası 
Riyaziyyat Cəmiyyətinin, “AMEA-nın 
Xəbərləri”, “Riyaziyyat və Mexanika 
İnstitutunun Əsərləri” jurnallarının, res-
publika miqyaslı bir neçə digər elmi jur-
nalın redaksiya heyətlərinin üzvüdür.

Görkəmli alimin elmi və pedaqo-
ji fəaliyyəti dövlət tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmiş, 2000-ci ildə “Əmək-
dar elm xadimi” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür. Y.Məmmədov 2010-cu ildə 
Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti cənab İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Elektrodinamikanın kritik (böhranlı) məsələlərinin riyazi təhlili: monoqrafiya /Y.Məmmədov.- Bakı: Elm, 2010.- 210 s.

Лекции и упражнения по уравнениям математической физики: Учебное пособие / Ю.Мамедов.- Баку: Из-во ФГПУ, 2014.- 338 с.

Математический анализ критических задач элоктродинамики: монография / Ю.Мамедов.- Баку: Элм, 2010.- 181 с. 

Estimation of Green function of a spectral problem with quasi-regular boundary condition // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Xəbərləri, 2015.- №4, S.113-119.

İ n t e r n e t d ə
http://cs.bsu.edu.az/az/content/mmmdov_yusif__blft_olu

http://frteb.science.gov.az/az/content/338chlenyikorrespondentyi/3387
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Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov 
1950-ci il yanvar ayının 5-də Ağdam 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1966-cı ildə orta məktəbi qızıl 
medalla bitirdikdən sonra, elə həmin 
il ADU-nun (indiki BDU) kimya 
fakültəsinə qəbul olmuş, 1971-ci ildə 
başa vurmuşdur. Həmin ildən Ümu-
mittifaq Olefinlər Elmi Tədqiqat İns-
titutunda operator, sonra isə mühəndis 
vəzifəsində çalışmışdır. 1973-cü 
ildə M.V.Lomonosov adına Moskva 
Dövlət Universitetində “Üzvi kimya” 
ixtisası üzrə əyani aspiranturaya da-
xil olmuşdur. 1976-cı ildə namizədlik 
dissertasiyasını, 1991-ci ildə doktor-
luq dissertasiyasını müdafiə etmiş və 
professor elmi adına layiq görülmüş-
dür. 1976-cı ildən ADU-da baş elmi 
işçi, baş müəllim, tədris hissəsinin 
müdiri, dekan müavini vəzifələrində 
çalışmışdır. 1984-1993-cü illərdə 
kimya fakültəsinin dekan müavini, 
1993-1999-cu illərdə dekan kimi ça-
lışmışdır. 1999-2018-ci illərdə BDU-
nun rektoru olmuşdur. Hazırda Üzvi 
kimya kafedrasının müdiri vəzifəsində 
çalışır.

2001-ci ildən AMEA-nın müxbir 
üzvü, 2007-ci ildə isə həqiqi üzvü 
seçilmişdir. 2002-ci ildə Qara Dəniz 
Hövzəsi Ölkələri Universitetləri As-
sosiasiyasının prezidenti, 2004-cü 
ildə vitse prezidenti olmuşdur. 2005-
ci ildən Milli Məclisin deputatı seçil-
mişdir. 

1999-cu ildə “Yusif Məmmədəliyev 
adına medal”, 2000-ci ildə “Əməkdar 
elm xadimi” fəxri adı, İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının (ECO) “Qı-
zıl medal”ı ilə təltif edilmiş, 2004-cü 
ildə “Azərbaycanın  tanınmış alimləri” 
beynəlxalq müsabiqəsinin qalibi ol-
muş, “XXI əsrin tanınmış alimi” 
beynəlxalq diplomu, Rumıniyanın 
Komandor dərəcəli ali “Qızıl ulduz” 
ordeni ilə təltif olunmuş, 2005-ci ildə 

İngiltərənin Kembric Beynəlxalq Bi-
oqrafiya Mərkəzi tərəfindən “Dünya-
nın aparıcı təhsil xadimi” seçilmişdir. 
2007-ci ildə “Qızıl buta” mükafatı, 
2009-cu ildə “Şöhrət” ordeni, 2011-
ci ildə Birləşmiş Millətlərin İctimai 
Təltiflər üzrə Şurasının Beynəlxalq 
Mükafat Birliyinin “Şərəf və Vicdan” 
Avropa ordeni və s. mükafatlar ilə 
təltif edilmişdir.

2012-ci ildə İslam Ölkələri Təhsil, 
Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (ISES-
CO) tərəfindən “Elm və Texnologi-
ya sahəsində 2012-ci ilin ISESCO 
mükafatı”na layiq görülmüş, 2013-
cü ildə Avropa elmi-sənaye pala-
tasının “Qızıl medal”ı və diplomu, 
“Azərbaycan Həmkarlar Konfedera-
siyasının 20 illiyi” yubiley medalı, 
Azərbaycan idmanının inkişafında-
kı xidmətlərinə görə “Zəfər” yüksək 
idman nailiyyətləri mükafatı ilə təltif 
olunmuşdur.

2014-cü ildə Albaniya Respub-
likasının Tirana Texniki Universi-
tetinin Fəxri doktoru, 2015-ci ildə 
M.V.Lomonosov adına Moskva 
Dövlət Universitetinin Fəxri pro-
fessoru adı, 2015-ci ildə Rusiya 
Federasiyası İstintaq Komitəsinin 
“Dəstəyə görə” medalı və “Böyük 
Vətən Müharibəsində qələbənin 70 
illiyi”nə həsr olunmuş xatirə me-
dalı, “Əl-Fərabi adına Qazaxıstan 
Milli Universitetinin inkişafındakı 
xidmətlərinə görə” diplomu, “Qızıl 
medal”ı və Beynəlxalq Dostluq Klu-
bunun Fəxri üzvü diplomu verilmiş, 
Qazaxıstan Respublikasının İdman 
və Mədəniyyət Nazirliyinin “Qazax 
xanlığının 550 illik yubileyi”nə həsr 
olunmuş diplomu, 2016-cı ildə “Qara 
Dəniz Hövzəsi Universitetləri Asso-
siasiyasının inkişafındakı müstəsna 
xidmətlərinə görə” qızıl medalına la-
yiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə: 
[məqalələr toplusu] / 
A.Məhərrəmov; elmi red. 
V.Fərzəliyev; burax. məs.: 
M.Qurbanova, N.Şıxəliyev.- 
Bakı: Bakı Dövlət Univer-
siteti 2010.- C.I: Olefinlərə 
elektrofil birləşmə reak-
siyalarında yeni sintetik 
istiqamətlər və on iki üzvlü 
tsikllərin konformasiya ana-
lizi.- 303 s.; C.II: Funksional 
əvəzli heterotsikllərin yeni 
sintetik istiqamətləri.- 375 
s.; C.III: Funksional əvəzli 
heterotsikllərin yeni sintetik 
istiqamətləri və fəza səciyyəli 
kimyəvi terminləri.- 367 
s.; C.IV: Alkenilfenollar 
sahəsində yeni sintetik 
istiqamətlər.- 287 s. 

Abel Məmmədəli oğlu 
Məhərrəmov: biblioq-
rafiya / AMEA, Mərkəzi 
Elmi Kitabxana; tərt.-
müəl.: P.İbrahimova, 
A.Əmirova; red. F.Şiriyev; 
elmi red.: M.Allahverdiyev, 
P.Məmmədov.- Bakı: Çaşıoğ-
lu, 2010.- 511 s. 

Ağbaba, A. Ömür yolu: 
akademik Abel Məhərrəmov 
/ A.Ağbaba, P.İbrahimova; 
red.: İ.Əliyev, F.Şiriyev, 
T.İsmayılova.- Bakı: Nurlar, 
2017.- 359 s.
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Dilqəm Bəbir oğlu Tağıyev 1950-ci 
il yanvar ayının 6-da anadan olmuşdur. 
1966-cı ildə ADU-nun (indiki BDU) 
kimya fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 

1971-ci ildə Moskvada SSRİ 
EA Üzvi Kimya İnstitunun aspiran-
turasına daxil olmuş və akademik 
H.M.Minaçovun rəhbərliyi altında se-
olit katalizi sahəsində elmi axtarışlar 
aparmışdır. 1975-ci ildə SSRİ EA Üzvi 
Kimya İnstitutunun Elmi Şurasında 
namizədlik, 1984-cü ildə elmlər dokto-
ru dissertasiyalarını müdafiə etmişdir. 
1985-ci ildə Azərbaycan EA Qeyri-üzvi 
və Fiziki Kimya İnstitutunda “Komp-
leks birləşmələr” qrupunun rəhbəri, la-
boratoriya müdiri, 1986-1991-ci illərdə 
direktorun elmi işlər üzrə müavini ol-
muş, “Seolit” Sahələrarası Elmi Tex-
niki Kompleksin baş direktoru təyin 
edilmişdir.

 1991-ci ildə ATU-nun Ümumi kimya 
kafedrasının professor seçilmiş, 1993-
1995-ci ildə Əczaçılıq fakültəsinin de-
kanı olmuş, 1995-ci ildə isə Biofiziki 
və bioüzvi kimya kafedrasının müdiri 
seçilmişdir. 

1999-cu ildən AMEA Neft Kimya 
Prosesləri İnstitutunun rəhbərliyinin 
dəvəti ilə həm də “Heterogen kata-
liz” laboratoriyasına rəhbərlik etmiş-
dir. 750-dən çox elmi əsərin (onlardan 
470-i xarici ölkələrdə çap edilmiş-
dir), 59 ixtiranın (patent və müəlliflik 
şəhadətnaməsinin), 20 monoqrafiya, 
kitab və dərsliyin, 16 tədris-metodik 
vəsaitin müəllifi, 2 kitabın baş elmi 
redaktoru, 6 kitab və toplunun redak-
torudur. 225-dən çox elmi məqalələri 
impakt faktorlu elmi jurnallarda çap 
olunmuşdur. 

SSRİ EA Kataliz üzrə Şurasının 
(1989), Nyu York EA-nın (1994), 
Beynəlxalq Seolit Assosiasiyasının 
(2001), Amerika Kimya Cəmiyyətinin 

(2003),  Rusiya Təbiətşünaslıq Akade-
miyasının (2013) və Qabaqcıl Materi-
allar üzrə Beynəlxalq Assosiasiyanın 
üzvü (2018) seçilmişdir. 

AMEA akad. M.Nağıyev adına Ka-
taliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsitutunun 
disssertasiya müdafiəsi üzrə Disser-
tasiya Şurasının Sədri, “Azərbaycan 
Kimya jurnalı”nın baş redaktoru, 
“AMEA-nın Məruzələri”, “AMEA-nın 
Xəbərləri”, “Elm dünyası” jurnallarının, 
“Elm” qəzetinin redaksiya şurasının 
üzvü, Respublika Elmi Tədqiqatların 
Əlaqələndirmə Şurasının, Azərbaycan 
Respublikası Narkomanlığa və Narko-
tik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə 
Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissi-
yasının, AMEA Yüksək Texnologiya-
lar Parkının Müşahidə Şurasının üzvü, 
AMEA Rəyasət Heyətinin nəzdində ya-
radılmış “Yalançı Elmə Qarşı Mübarizə 
Komissiyası”nın sədridir.

Akademik M.Nağıyev adına Kata-
liz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 
direktorudur. 2007-ci ildə AMEA-nın 
müxbir üzvü, 2014-cü ildə həqiqi üzvü 
seçilmişdir. 1983-cü ildə  Ümumitti-
faq  Lenin Komsomolu  Mükafatına, 
1986-cı ildə “Əməkdə fərqləndiyinə 
görə” medalına, 2000-ci ildə “Əməkdar 
müəllim” fəxri adına layiq görülmüşdür. 
2010-cu ildə AMEA-nın Fəxri fərmanı 
və “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmiş-
dir.  Amerika Biblioqrafiya İnstitutunun 
“Elm Adamı” nominasiyasına layiq gü-
rülmüş və nəşr edilməsi planlaşdırılan 
“Dünyada Kim Kimdir” biblioqrafik 
toplusuna daxil edilmək üçün rəsmi 
dəvət almışdır. 2012-ci ildə Beynəlxalq 
Sokrat Komitəsinin  “The Name in Sci-
ence” mükafatı və fəxri titulu, 2013-cü 
ildə Avropa elm-sənaye konsorsiumu-
nun “Əmək və  biliklə” ordeni ilə təltif 
edilmişdir.   

Ə d ə b i y y a t
Kimyada informasiya 
texnologiyalarının tətbiqi 
/ D.Tağıyev, M.Manafov, 
A.Məmmədov; elmi red. 
R.Əliquliyev [ön söz]; 
AMEA, Akad. M.Nağıyev 
adına Kataliz və Qeyri-Üzvi 
Kimya İstitutu.- Bakı: Elm 
RNPM, 2018.- 357 s.

Kinetika və kataliz: 
dərs vəsaiti / D.Tağıyev, 
H.Əlimərdanov, S.Abasov; 
elmi red. E.Süleymanova; 
AMEA, akad. Yusuf 
Məmmədəliyev ad. Neft-
Kimya Prosesləri İn-tu.- 
Bakı: Elm, 2014.- 616 s.

Elmdə öz cığırı olan alim 
/ D.Tağıyev, İ.Bəxtiyarlı //
Elm.- 2017.- 24 noyabr.- 
S.5.

İ n t e r n e t d ə 
http://www.science.gov.
az/forms/deystvitelnyie-
chlenyi/1129

https://az.wikipedia.org/
wiki/Dilqəm_Tağıyev 

6 Akademik



40

Kimya.Biologiya.Tibb

110  
illiyi Abdulla Qarayev  

1910-1968

YA
N

VA
R

Abdulla İsmayıl oğlu Qarayev 
1910-cu il yanvar ayının 14-də Bakıda 
anadan olmuşdur.

1927-ci ildə Bakı Xalq Maari-
fi Şöbəsinin Pedaqoji Texnikumunu, 
1930-cu ildə Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin (indiki BDU) pedaqoji 
fakültəsinin təbiət bölməsini bitirmiş-
dir. 1932-1936-cı illərdə Azərbaycan 
Dövlət Tibb İnstitutunda (indiki ATU) 
təhsil almışdır. 

1937-ci ildə iki mövzu üzrə: birin-
ci dissertasiya işinə görə tibb elmləri 
namizədi, 1938-ci ildə ikinci disser-
tasiyaya görə isə biologiya elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsi almış, 1940-
cı ildə doktorluq işini müdafiə etmiş-
dir. 1949-cu ildə Azərbaycan SSR EA 
-nın (indiki AMEA) həqiqi üzvü seçil-
mişdir.

Fiziologiya sahəsində ilk azərbay-
canlı professor olan Abdulla Qara-
yev 1940-1942-ci illərdə müsabiqə 
yolu ilə Azərbaycan Dövlət Tibb 
İnstitutunun Normal fiziologiya ka-
fedrasında professor və Azərbaycan 
Dövlət Universitetində İnsan və hey-
van fiziologiyası kafedrasında müdir 
vəzifəsində çalışmışdır. 1942-1944-cü 
illərdə ADU-nun elmi hissə üzrə pro-
rektoru, 1944-1950-ci illərdə rektoru 
vəzifələrində işləmişdir. 1952-1956-
cı illərdə Azərbaycan EA Biologiya 
və kənd təsərrüfatı elmləri bölməsinin 
akademik katibi vəzifəsində çalışmış-
dır. 1953-cü ildə onun səyi nəticəsində 
Azərbaycan EA-nın Zoologiya İnsti-
tutunun nəzdində Fiziologiya şöbəsi, 
3 ildən sonra müstəqil Fiziologiya 
bölməsi yaradılmış və rəhbərlik Ab-
dulla Qarayevə həvalə olunmuşdur. O, 
1961-1963-cü illərdə Azərbaycan Ali 
və Orta İxtisas Təhsili Komitəsinin 

sədri olmuş, ali məktəblərin maddi-
texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, 
yeni fakültə və ixtisasların açılmasına 
xüsusi diqqət yetirmişdir. 1968-ci il 
fevral ayının 2-də Azərbaycan SSR 
Elmlər Akademiyasının Fiziologi-
ya İnstitutu yaradılmış və akademik 
Abdulla Qarayev institutun direktoru 
təyin olunmuşdur. 

1965-ci ildə Ali Attestasiya Komis-
siyası A.Qarayevə insan və heyvan fi-
ziologiyası üzrə namizədlik və doktor-
luq dissertasiyalarını müdafiəyə qəbul 
etmək ixtiyarı vermişdir. 

Akademik 7 monoqrafiyanın, 300-
dən artıq məqalənin müəllifidir. Onun 
rəhbərliyi ilə 20-dən artıq elmlər dok-
toru və fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır.

1948-ci ildə Bakı Sovetinin deputatı, 
1948-1968-ci illərdə Azərbaycan Res-
publikası Bilik Cəmiyyətinin sədr müa-
vini, 1951-1968-ci illərdə Ümumittifaq 
Fizioloqlar Cəmiyyətinin Azər baycan 
bölməsinin sədri olmuşdur.

1940-cı ildə “Əməkdar həkim”, 
1943-cü ildə “Əməkdar elm xadi-
mi” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 
1944-cü ildə “Qırmızı Ulduz”, 3 dəfə 
“Qırmızı Əmək Bayrağı” (1946, 1954, 
1967) ordenləri, 1946-cı ildə “Qaf-
qazın müdafiəsi uğrunda”, “Böyük 
Vətən müharibəsindəki fədakar əməyə 
görə (1941-1945-ci illər)” medalları 
ilə, İ.M.Seçenov adına fəxri medalla 
təltif olunmuş, ilk dəfə Azərbaycan 
fizioloqları içərisində Beynəlxalq Be-
yin Tədqiqatı Təşkilatına (İBRO) üzv 
seçilmişdir.

Akademik Abdulla İsmayıl oğlu 
Qarayev 1968-ci il dekabr ayının 8-də 
Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Analizatorların fiziolojisi / 
A.İ.Qarayev.- Bakı: Azərnəşr, 
1947.- 161 s.

Kibernetika və fiziologiya / 
A.Qarayev, Ş.Hacıyev; red. 
S. Cəbiyeva, F. Sahib.- Bakı: 
Azərnəşr, 1969.- 56 s.

Qan dövranının fiziolo-
giyası / A.İ.Qarayev; red. 
S.Ocaxverdizadə; S.M.Kirov 
adına Azərbaycan Dövlət 
Universiteti.- Bakı: ADU, 
1943.- 107 s.

Abdulla İsmayıl oğlu Qa-
rayev - 100 / AMEA; tərt. 
ed. və red. V.Adıgözəlova, 
A.Qazıyev, G.Qurbanova.- 
Bakı: Elm, 2010.- 303 s. 

Abdulla İsmayıl oğlu Qara-
yev: biblioqrafiya / AMEA 
Mərkəzi Elmi Kitabxanası; 
tərt. A.Əliyeva-Kəngərli; red. 
T.Ağayev.- Bakı: Elm, 2009.-
290 s. 

Abdulla Qarayev // Məşhur 
biologiya alimləri / Əli 
Hüseynov, Məcnun Babayev.- 
Bakı, 2002.- S.144. 

Abdulla İsmayıl oğlu Qa-
rayev: Azərbaycanın təhsil 
nazirləri // Azərbaycan 
müəllimi.- 2012.- 27 yanvar.- 
S.6. 

14 Akademik
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80  
illiyi Nemət Qasımov  

1940-2016

YA
N
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Nemət Abbasəli oğlu Qasımov 
1940-cı il yanvar ayının 27-də Naxçı-
van MR-nın Babək rayonunun Didivar 
kəndində anadan olmuşdur. 

1963-cü ildə ADU-nun (indiki 
BDU) biologiya fakültəsini fərqlənmə 
diplomu ilə bitirmişdir. 1963-1966-cı 
illərdə ADU-nun Bitki fiziologiyası ka-
fedrasının aspirantı olmuş, 1967-ci ildə 
namizədlik, 1975-ci ildə doktorluq dis-
sertasiyası müdafiə etmiş, 1980-ci ildə 
professor elmi adı almışdır. 

N.Qasımov xlorionunun bitkiyə 
daxil olmasının kinetik qanunauyğun-
luqları və bitkilərin duzla intoksikasi-
yasının “Enerji aclığı” konsepsiyası-
nın müəllifidir və bu barədə 1975-ci 
ildə Sankt-Peterburqda keçirilən XII 
Beynəlxalq Botanika konqresində 
məruzə ilə keçmiş SSRİ-ni təmsil et-
mişdir. 

1967-1970-ci illərdə Azərbaycan 
EA-nın Botanika İnstitutunda elmi işçi, 
1978-1988-ci illərdə  ADU-nun Biolo-
giya fakültəsinin dekanı, sonralar Bit-
ki fiziologiyası kafedrasının müdiri 
vəzifəsində çalışmışdır.

N.A.Qasımov 1986-cı ildə ABŞ-ın 
İllinoys EA-nın həqiqi üzvü seçilmiş-
dir. 1991-ci ildə ABŞ-ın Şimali İlli-
noys Universitetinə dəvət olunmuşdur. 
Həmin  universitetdə 40 gün müddətində 
elmi-pedaqoji ezamiyyətdə olmuş, 
müəllim və tələbələrlə görüşlər keçir-
miş, universitetin elmi seminarlarında 
“Duz tənəffüsü” mövzusunda geniş 
məruzə ilə çıxış etmişdir. 

Onun Türkiyə, Rusiya, Bolqarıstan, 
Qazaxıstan, Ukrayna, Özbəkistan və 
digər ölkələrdə 100-dən çox elmi əsəri, 
dərslik və monoqrafiyaları çap edilmişdir. 

N.Qasımov 7 dissertasiya işinə elmi 
rəhbərlik etmiş, onlarla dissertasiya işi-
nin rəsmi opponenti, BDU-nun və bi-
ologiya fakültəsinin Elmi Şuralarının, 
“Bakı Universitetinin Xəbərləri” elmi 
jurnalının redaksiya heyətinin üzvü ol-
muşdur. 

1998-ci ildən İngiltərə-Kembric 
Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzinin 
Direktorunun Avropa üzrə və ABŞ 
Bioqrafiya İnstitutunun səlahiyyətli 
nümayəndəsi olmuşdur.

Professor N.Qasımov 1997-ci ildə 
“XX əsrin 2000 görkəmli adamı” diplo-
mu və gümüş medalı, 1998-ci ildə ABŞ 
Bioqrafiya İnstitutu tərəfindən “Qızıl 
heykəl”, İngiltərə-Kembric Beynəlxalq 
Bioqrafiya Mərkəzi tərəfindən “Qızıl 
ulduz” (1998), Kembric BBM Avropa 
üzrə Baş Direktorunun  (1998) və ABŞ 
Bioqrafiya İnstititunun səlahiyyətli 
nümayəndəsinin diplomu və gümüş 
medalı (1999) ilə təltif edilmişdir. 

Professor N.A.Qasımov 2000-ci ildə 
Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar 
elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüş, 
2009-cu ildə Azərbaycanda təhsilin və 
elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Nemət Qasımov 2016-cı il dekabr 
ayının 16-da vəfat etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t
Bitki fiziologiyası: dərslik 
/ N.Qasımov.- İkinci nəşr.- 
Bakı: BDU-nun nəşri, 
2008.- 484 s. 

Bitki fiziologiyasından 
praktikum / N.Qasımov.- 
Bakı: BDU-nun nəşri, 
2006.- 181 s. 

Fotosintez: iki hissədə / 
N.Qasımov.- Bakı: BDUnun 
nəşri, 1982.- Hissə I.-86 s.; 
Hissə II.- 110 s. 

İ n t e r n e t d ə 
http://biology.bsu.edu.az/
az/content/btk___fzologya-
si__kafedrasi__17

http://olke.az/news/
detail/nobelden-2-sese-
gore-mehrum-olmus-
azerbaycanli-amea-meni-
hec-muxbir-uzv-secmedi-
musahibe-21521

27 Alim
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115 
illiyi

Cümşüd Zülfüqarlı  
1905-1982

YA
N
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Cümşüd İsmayıl oğlu Zülfüqarlı 
1905-ci il yanvar ayının 30-da Naxçı-
van şəhərində anadan olmuşdur. 1930-
cu ildə Azərbaycan Dövlət Universiteti-
nin (indiki BDU) pedaqoji fakültəsinin 
təbiət şöbəsini bitirmişdir.

1940-cı ildə kimya üzrə fəlsəfə dok-
toru, 1963-cü ildə kimya üzrə elmlər 
doktoru elmi dərəcəsini, 1960-cı ildə 
professor elmi adını almışdır. 1968-ci 
ildə Azərbaycan SSR EA-nın müxbir 
üzvü seçilmişdir.

C.Zülfüqarlı Böyük Vətən mühari-
bəsi iştirakçısı olmuşdur. 1950-ci ilədək  
Azərbaycan EA-nın Neft İnstitutun-
da laboratoriya müdiri, 1945-1957-ci 
illərdə ADU-nun Qeyri-üzvi kimya ka-
fedrasının dosenti, 1951-1952-ci illərdə 
ADU-nun kimya fakültəsinin dekanı, 
1957-1982-ci illərdə Qeyri-üzvi kimya 
kafedrasının müdiri vəzifələrində ça-
lışmışdır.

C.Zülfüqarlının rəhbərliyi ilə Azər-
baycan, Tacikistan, Gürcüstan, Dağıs-
tan və Volqoqrad vilayətinin müxtəlif 
təbii obyektlərində mikroelementlərin 
yayılması öyrənilmişdir. Aparılmış 
tədqiqat nəticəsində kaustobiolitlərdə, 
lay sularında və süxurlarda mikro-
elementlərin yayılmasının xarakteri, 
onların birləşmə forması və korrelya-
tiv qarşılıqlı əlaqələri haqqında çox 
qiymətli məlumat əldə edilmişdir. Nef-
tin yaşından asılı olaraq, onun üzvi və 
heterogen komponentləri, habelə cüt-
cüt götürülən elementlər arasındakı 
qarşılıqlı əlaqəni göstərən qanunauy-
ğunluqlar aşkar edilmişdir.

C.Zülfüqarlı müxtəlif regionların 
neftlərindəki porfirinlər və onların 

metalkompleksləri haqqında çox maraq-
lı məlumat əldə etmiş və bu maddələrin 
mənşəyinə dair əsaslandırılmış hipo-
tezlər irəli sürmüşdür.

C.Zülfüqarlının rəhbərliyi ilə yarım-
keçiricilər kimyası sahəsində aparı-
lan tədqiqatların mühüm əhəmiyyəti 
olmuşdur. Bu birləşmələr sırasına aid 
xeyli yeni maddə sintez edilmişdir. On-
ların hərtərəfli öyrənilməsi nəticəsində 
bəlli olmuşdur ki, yarımkeçirici xas-
səsinə malik olan bu birləşmələrdən 
geniş miqyasda istifadə edilə bilər. 
C.Zülfüqarlı tərəfindən buruq suların-
dan yodun alınmasının orijinal üsulu 
hazırlanmışdır.

C.Zülfüqarlının 300-dən çox çap 
olunmuş elmi əsəri, o cümlədən 4 
mo noqrafiyası vardır. Ana dilində 
kimya terminologiyasının yaranması 
C.Zülfüqarlının adı ilə bağlıdır.

1966-1967-ci illərdə Almaniya De-
mokratik Respublikasında, 1974-cü 
ildə Yaponiya, 1977-ci ildə Şotlandiya, 
Suriya və Çexoslovakiyada beynəlxalq 
konfrans və konqreslərdə məruzələr et-
mişdir.

1979-cu ildə “Əməkdar elm xadi-
mi” fəxri adına layiq görülmüş, “Qır-
mızı ulduz” ordeni, “Döyüş xidmətinə 
görə”, “Böyük Vətən müharibəsində 
Almaniya üzərində qələbə”, “Qafqa-
zın müdafiəsi uğrunda”, “Budapeştin 
alınması üçün” və “Vyananın alınması 
üçün” medalları ilə təltif edilmişdir.

Cümşüd Zülfüqarlı 1982-ci il dekabr 
ayının 12-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Kimya və kənd təsərrüfatı 
/ C.Zülfüqarlı, Ə.Nəsirov; 
red. A.Abdullayev.- Bakı: 
Azərnəşr, 1967.- 73 s. 

Kimya terminləri lüğət /
AzSSR EA, Termino-
logiya Komitəsi; tərt. 
ed. C.İ.Zülfiqarlı, 
P.H.Rüstəmov, Ş.T.Əhmədov 
[və b.]; red. P.H.Rüstəmov, 
Ə.N.Xəlilov.- Bakı: Elm, 
1987.- 119 s. 

Qeyri-üzvi kimya prak-
tikumu: dərs vəsaiti / 
C.Zülfüqarlı.- Bakı: Maarif, 
1979.- 281 s

İ n t e r n e t d ə 
http://science.gov.az/
forms/skanchavshiesya-
hlenyikorrespondentyi/3519

https://az.wikipedia.org/
wiki/Cümşüd_Zülfüqarlıchl
enyikorrespondentyi/3387
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F.Köçərli adına Respublika 
Uşaq Kitabxanası
1965

YA
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F.Köçərli adına Respublika Uşaq 
Kitabxanası 1965-ci il yanvar ayının 
1-də Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Sovetinin qərarı ilə M.Qorki adına 
kütləvi kitabxana fondunun bazası 
əsasında yaradılmışdır. 1967-ci ildə 
kitabxanaya ədəbiyyatşünas, pedaqoq, 
maarifpərvər Firidun bəy Köçərlinin 
adı verilmişdir. Respublika Uşaq Ki-
tabxanasının yaradılması ilə uşaqlara 
kitabxana xidmətinin ümumrespubli-
ka metodik mərkəzi meydana gəlmiş, 
uşaqlara xidmət edən digər kitabxana-
lara, o cümlədən, 3 mindən çox məktəb 
kitabxanasına metodik rəhbərlik təmin 
edilmişdir. 

Kitabxana yarandığı dövrdə fon-
dunda cəmi 43.000 nüsxə ədəbiyyat 
var idi ki, onun da 27337 nüsxəsini 
uşaq ədəbiyyatı təşkil edirdi. 1999-
cu ildən Azərbaycan Kitabxanaçılar 
Cəmiyyətinin üzvü olan kitabxana  
2010-cu ildə müasir tələblərə cavab 
verən yeni binaya köçürüldü. Hazırda 
kitabxananın 9 şöbəsi, 5 bölməsi, 2 oxu 
zalı var. 3 filialı isə Bakının müxtəlif ra-
yonlarında (Yasamal, Binəqədi və Yeni 
Günəşli) fəaliyyət göstərir.

2005-ci ildən fondun elektron in-
formasiya daşıyıcılarına köçürülməsi 
və elektron kataloqun yaradılması 
proseslərinin müvəffəqiyyətlə həyata 
keçirməsində böyük işlər görülmüş-
dür.  2009-cu il “Uşaq İli” ilə əlaqədar 
“Dünya uşaq ədəbiyyatının inciləri” 
adlı beynəlxalq kitab sərgisinin açı-
lışı olmuş, 1500-dən çox kitab fonda 
hədiyyə edilmişdir.  2011-ci ildən uşaq 
və yeniyetmələr  üçün təşkil olunan 
səyyar kitab sərgisi - “Uşaq Kitab Kar-
vanı” layihəsi çərçivəsində 22 rayo-
na kitab karvanı yola düşmüş, 17270 
nüsxə kitab hədiyyə edilmişdir. İsveçrə, 
Rusiya, Türkiyənin 9 bölgəsi, Ukrayna, 
Almaniya, Bosniya və Herseqovinya, 
Sloveniya, Moldova, Serbiya, Gürcüs-
tan, Baltikyanı ölkələrin kitabxanala-

rı ilə əlaqə yaranmış, həmin ölkələrin 
uşaq kitabxanalarına Azərbaycan uşaq 
ədəbiyyatı göndərilmişdir. 2011-ci ildə  
Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə 
Bosniya və Hersoqovinianın “Dervis 
Susic” Kütləvi və Universitet kitabxa-
nası ilə Respublika Uşaq Kitabxanası 
“Qardaşlaşmış Kitabxanalar” elan olun-
muşdur. Bu kitabxanaların birgə əlaqəsi 
nəticəsində beynəlxalq Kitabxanalarara-
sı abonement bölməsi Qasprinski adına 
Krım Tatar Kitabxanası,  İon Kryange 
adına Moldova  Milli Uşaq Kitabxa-
nası, Ukrayna Milli Uşaq Kitabxana-
sı, Serbiya kitabxanası və Türkiyənin 
bir çox  kitabxanaları, İsveçin Göte-
borq şəhər Kitabxanası və Stokholm 
Beynəlxalq Kitabxanası ilə beynəlxalq 
əlaqəlar yaratmış, beynəlxalq sərgilərin 
iştirakçısı olmuşlar. Kitabxana  2012-ci 
ildən  Beynəlxalq Uşaq Kitabı Şurası-
nın (İBBY) üzvüdür. 

2013-cü ildən “Uşaq ədəbiyyatı 
xəzinəsindən” seriyası altında “Fi-
ridun bəy Köçərli”, “İlyas Tapdıq”, 
“Abdulla Şaiq”, “Abbas Səhhət”, “Mir 
Mehdi Seyidzadə” kimi biblioqrafik 
göstəriciləri nəşr etmişdir. 

2014-cü ildə Gənc Ana və Uşaqla-
rın Maarifləndirilməsi İctimai Birliyi, 
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət 
Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosi-
al Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi və 
TİKA-nın Bakı Ofisinin əməkdaşlığı 
çərçivəsində görmə qabiliyyəti zəif və 
məhdud imkanlı uşaqlar üçün kitabxana-
da Dil kursları və İnformasiya mərkəzi 
açılmışdı.  2015-ci ildən Mədəniyyət 
Nazirliyinin dəstəyi ilə “Bərpanəşr” 
layihəsi çərçivəsində 50-dən çox kitab 
təkrar nəşr olunmuşdur. Bu layihə üzrə 
işlər hələ də davam edir. 

2015-ci ildən kitabxanada dünya 
uşaq ədəbiyyatı həftələrinin keçirilməsi 
layihəsinə start verilib. 

1

Ə d ə b i y y a t
Gələcəyə baxış: Uşaq 
dünyasında kitabxananın 
rolu: elmi-metodik vəsait /
Azərb. Resp. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi, F.Köçərli 
ad. Resp. Uşaq Kitabxanası; 
tərt. Z.Dadaşova; red. və 
burax. Məsul Ş.Qəmbərova.- 
Bakı: F.Köçərli adına Resp.
Uşaq Kitabx., 2015.- 53 s. 

Mikayıl Rzaquluzadə 
(Mikayıl Manaf oğlu 
Rzaquluzadə): biblioqra-
fiya /Azərb. Resp. Məd. 
Naz., F.Köçərli adına Resp. 
Uşaq Kitabxanası; tərt. 
N.Tahirova, L.Qafarova, 
T.Əzizova; ixt. Red. və 
burax. Məsul Ş.Qəmbərova; 
ön söz müəl. Z.Xəlil; red. 
G.Səfərəliyeva.- Bakı, 2018.- 
239 s.

Nərimanoğlu, M. 
Mənəviyyatı zənginləşdirən 
ünvan: F.Köçərli adı-
na Respublika Uşaq 
Kitabxanası belə tanı-
nır / M.Nərimanoğlu //
Azərbaycan.- 2018.- 18 
fevral.- S.8.

Sadiq, B. Bizi sevənlər və 
sevdirənlər: F.Köçərli adına 
Respublika Uşaq Kitabxa-
nası - 50 / Balayar Sadiq //
Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 5 
sentyabr.- S.15; 32 .
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Digər tarixi hadisələr

Yеni il 
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Yeni il bayramı ilin sonuncu 
günündən növbəti təqvim ilinə keçid 
ilə əlaqədar keçirilən bir bayramdır. 
Bu günü bayram etməklə insanlar belə 
hesab edirlər ki, bütün uğursuzluq və 
kədərli anlar köhnə ildə qalır, yeni il 
yeni arzular və ümidlər gətirir.

Bu bayramın yaranmasının ən azı  
25 əsrlik tarixi var. Bəzi fərziyyələrə 
görə, Yeni ili ilk dəfə qədim çinlilər 
qeyd ediblər. Digər mənbələrdə bu 
bayram qədim german və romalı-
larla bağlanılır. Başqa bir mənbəyə 
görə  isə Yeni ili bayramla qarşıla-
maq ənənəsinin əsası eramızdan əvvəl 
üçüncü minillikdə Mesopotamiyada 
qoyulmuşdur.  

Hər bir xalq yeni il üçün  tarixi 
və ya mifik hadisə ilə bağlı öz tarixi 
günlərindən istifadə edib. 

Eramızdan əvvəl misirlilər hər bir 
sülalənin hakimiyyətə gəlməsini ilin 
başlanğıcı hesab ediblər.  

Qədim Romada Günəş Tanrısı Mit-
ranın doğum günü kimi qeyd edilən   
yanvarın 1-i  İşığın Qaranlıq üzərində 
qələbəsi günü  kimi səciyyələndirilir.
Başqa bir mənbədə romalılar bu günə 
Yanus allahının adını veriblər. 

Bizim istifadə etdiyimiz təqvim mi-
ladi təqvim adlanır. Bu təqvimə əsasən 
yeni il yanvarın 1-dən başlanır. Yeni ilin 
əsas atributları Şaxta baba və Qar qızı 
hesab olunur. Yeni il bayramını al-əlvan, 
bərli-bəzəkli şam ağaclarısız təsəvvür  
etmək qeyri-mümkündür. Çoxları şam  

ağacları bəzəmək ənənəsini də xris-
tian dini ilə əlaqələndirir.   Əslində 
isə, hələ miladdan çox-çox əvvəl 
qədim Misirin sakinləri dekabrın ən 
qısa günlərində yaşıl palma ağacları-
nı evlərinə gətirirmişlər.  Bu, həyatın 
ölüm üzərində qələbəsinin rəmzi sa-
yılırmış, küknar ağacları rəngli ka-
ğızlar, meyvələr və şirniyyatlarla 
bəzədilirmiş. 

Yer üzündə ilk olaraq Yeni ili Fici 
arxipelaqının 160  adasının sakinləri 
qarşılayır.   Dekabrın 31-i gecəsi insan-
lar bayram süfrəsi ətrafında toplaşırlar.
Artıq həmişəlik vidalaşdıqları ilin son 
anlarında musiqini dayandıraraq sükut 
içərisində saat 12.00-ı gözləyirlər. 

Yeni il Yer kürəsinin bütün guşə-
lərində dini etiqadlarından asılı ol-
mayaraq müxtəlif xalqlar tərəfindən 
geniş qeyd olunan ən məşhur bayram-
lardandır. Dünyanın hər yerində bütün 
insanlar Yeni ili eyni ümidlərlə - xoş 
möcüzələr, yeni uğurlar, xoşbəxtlik ar-
zusuyla gözləsələr də, bayramı hərə öz 
adət-ənənəsinə uyğun qarşılayır.

1991-ci ildən Azərbaycanda dekab-
rın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik günü kimi qeyd olundu-
ğundan Yeni il bayramı azərbaycanlılar 
üçün ikiqat bayramdır.

Ə d ə b i y y a t

Hərbi hissələrdə bayram 
konsertləri təşkil edilib //
Mədəniyyət.- 2018.- 5 yan-
var.- S.6.

Hüseynov, F. Dünyanın 
Yeni ili / F.Hüseynov //
Mədəniyyət.- 2013.- 29 
dekabr.- S. 14.

İmanquliyev, B. Yeni 
il - Tokiodan Londo-
na, yanvardan dekabra 
kimi / B.İmanquliyev //
Azərbaycan.- 2017.- 31 
dekabr.- S.3-4.

Mustafayev, O. Dünya xalq-
larının yeni il ənənələri / 
O.Mustafayev // Azərbaycan 
müəllimi.- 2012.- 28 de-
kabr.- S.12.

“Yeni il gəlir, xoş gəlir”: 
Heydər Əliyev Sarayında 
uşaqlar üçün Yeni il şənliyi 
keçirilib // Mədəniyyət.- 
2018.- 5 yanvar.- S.5.
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Ümumxalq hüzn günü
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1990-cı il yanvar ayının 20-si  Azər-
baycan xalqının tarixinə ən faciəli  
günlərdən biri kimi daxil olmuşdur. 
30 il əvvəl doğma yurdunun, xal-
qının azadlığını, şərəf və ləyaqətini 
hər şeydən uca tutan vətənpərvər 
Azərbaycan övladları həmin müdhiş 
gecədə canlarından keçərək şəhidlik 
zirvəsinə ucalmışlar. 

Bədnam M.Qorbaçov başda ol-
maqla, SSRİ rəhbərliyinin Azərbay-
cana qarşı qərəzli, ermənipərəst 
si ya sətinə, əzəli torpaqlarımıza id-
dia edən Ermənistanın təcavüzkar 
hərəkətlərinin açıq-aşkar dəstək-
lən məsinə və o zamankı respublika 
rəhbərliyinin xəyanətkar mövqeyinə 
etiraz əlaməti olaraq ayağa qalxmış 
geniş xalq kütlələrinə qarşı sovet 
ordusunun iri hərbi birləşmələrinin 
yeridilməsi Azərbaycanda, xüsusilə 
Bakıda misli görünməmiş faciəyə 
gətirib çıxarmışdı, böyük itkilərlə, 
günahsız insanların ölümü ilə nəti-
cələnmişdi. Nəticədə 170 nəfər həlak 
olmuş, 400-ə yaxın insan yaralanmış-
dı. Bunların arasında gənclər, uşaqlar, 
qocalar, qadınlar hətta hərbi qulluqçu-
lar da var idi .

Buna baxmayaraq, Azərbaycanın 
o vaxtkı səriştəsiz, kölə psixologiya-
lı rəhbərlərinin əksinə olaraq, həmin 
vaxt Moskvada yaşayan xalqımızın 
dahi oğlu Heydər Əliyev həyatını 
təhlükədə qoyaraq, faciənin ertəsi 
günü Azərbaycanın Moskvadakı Da-

imi Nümayəndəliyinə gələrək, Qanlı 
Yanvar qırğınını törədənləri pisləyən 
kəskin bəyanatla çıxış etmiş, xalqı-
mızın başına gətirilən və beynəlxalq 
ictimaiyyətdən ciddi şəkildə gizlə-
dilən müsibətin dünyaya çatdırıl-
masına nail olmuşdur. Bununla da 
ulu öndərimiz cəsarətini, mərdliyini, 
xalqının səda qətli oğlu olduğunu bir 
daha sübut etmişdir.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
Azərbaycan rəhbərliyinə yenidən qa-
yıdışından sonra, 1994-cü ildə 20 Yan-
var hadisələrinə siyasi-hüquqi qiymət 
verilmişdi və cinayəti törədənlərin 
adları ictimaiyyətə çatdırılmışdı. 20 
Yanvar - Ümumxalq hüzn günü elan 
edilmişdi. 

Bakının ən uca nöqtələrindən bi-
rində hər bir azərbaycanlı üçün mü-
qəddəs and yerinə çevrilmiş bir yer 
var. Bu, 20 Yanvar qurbanlarının və 
Ermənistanın hərbi təcavüzünə qarşı 
döyüşlərdə həlak olanların dəfn edil-
diyi Şəhidlər Xiyabanıdır. 

Hər il yanvar ayının 20-də on 
minlərlə insan vətənin azadlığı və 
suverenliyi uğrunda canlarından keç-
miş Azərbaycanın oğul və qızlarının 
əziz xatirəsini ehtiramla yad etmək 
üçün buranı ziyarət edirlər. Nəsillər 
dəyişəcək, lakin Vətən oğullarının 
xatirəsi ürəklərdə əbədi yaşayacaqdır.  

Ə d ə b i y y a t

Bünyatov, Ş. 20 Yanvar 
hadisəsi və aprel döyüşlərinin 
milli ruhumuzun inkişafındakı 
rolu / Şövqi Bünyatov; elmi 
red. S.Talıblı; Azərb. Resp. 
Prezidenti yanında Qeyri-
Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Şurası; 20 
yanvar fondu.- Bakı: Zərdabi 
LTD MMC, 2017.- 298 s. 

20 yanvar şəhidləri [İzomate-
rial]: kataloq / AMEA, Milli 
Azərbaycan Tarixi Muzeyi; 
elmi red. N.Vəlixanlı; tərt. və 
mətn S.Əhmədov, E.Dadaşov, 
İ.Muradəliyeva; katalo-
qun haz. iştirak etmişlər 
G.Abdulova [və b.]; eksport-
ların fotosu M.Nəsirov.- Bakı: 
Elm, 2018.- 209 s.

Nəbibəyli, Z. 20 yanvar 
1990-cı il faciəsi və fəxarəti / 
Ziyadxan Nəbibəyli [ön söz]; 
baş red. T.Əhmədov; red. 
İ.Məmmədli.- Bakı: Adiloğlu, 
2018.- 56 s. 

Şahanə. 20 Yanvar şəhidləri 
Milli Kitabxanada anılıb /
Şahanə // 525-ci qəzet.- 
2019.- 18 yanvar.- S.7.
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
təsis edilməsi
1945
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1923-cü ildə elmi-tədqiqat işləri apar-
maq üçün Nəriman Nərimanovun təşəbbüsü 
ilə Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiy-
yəti yaradıldı. Bu cəmiyyət respublika-
nın baş elmi müəssisəsi oldu. İlk dövrdə 
cəmiyyətin tərkibinə Tarix, Etnoqrafiya, İq-
tisadiyyat və Təbiətşünaslıq bölmələri daxil 
edilmişdi. 1925-ci ildə Tarix-Etnoqrafiya 
bölməsindən Türkologiya bölməsi yarandı. 
Respublikanın Şamaxı, Gəncə, Lənkəran, 
Zaqatala və digər qəzalarında, o cümlədən 
Naxçıvan MSSR və DQMV-də cəmiyyətin 
bölmələri yaradıldı. 1925-ci ildə Cəmiyyət 
Azərbaycan hökumətinin sərəncamına ve-
rildi. 1929-сu ildə Azərbaycanı Tədqiq və 
Tətəbbö Cəmiyyəti yenidən təşkil edilərək 
Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu 
(DETİ) adlandırıldı. 

1932-ci ildə Azərbaycan DETİ əsasında 
SSRİ EA Zaqafqaziya Filialının Azərbaycan 
Şöbəsi təşkil edildi. Şöbəyə Ruhulla Axun-
dov rəhbərlik edirdi. 1935-ci ilin oktyab-
rında şöbə SSRİ EA Azərbaycan Filialına 
çevrildi. SSRİ Xalq Komissarları Soveti-
nin 1945-ci il 23 yanvar tarixli qərarı ilə 
filial Azərbaycan EA-na çevrildi. Bu vaxt 
akademiyanın 4 bölməsi, 16 elmi tədqiqat 
institutu, elmi tədqiqat şöbəsi, 3 muzeyi, 
mərkəzi elmi kitabxanası, Naxçıvan, Gəncə, 
Xankəndi və Qubada elmi bazaları var idi. 
Həmin il Azərbaycan EA-ya 15 həqiqi üzv 
seçildi. 1945-ci il martın 31-də akademiya-
nın həqiqi üzvlərinin ilk ümumi iclasında 
Mirəsədulla Mirqasımov EA-nın prezidenti 
seçildi. Sonrakı illərdə Y.Məmmədəliyev 
(1947-1950, 1958-1961), M.Əliyev (1950-
1958), Z.Xəlilov (1961-1967), R.İsmayılov 
(1967-1970), H.Abdullayev (1970-1983), 
E.Salayev (1983-1997),F.Maqsudov (1997-
2000), M.Kərimov (2001-2013), A.Əlizadə 
(2013-2019) akademiyanın prezidenti ol-
muşlar. 2019-cu ilin 23 oktyabr tarixindən 
akademik Ramiz Mehdiyev AMEA-nın 
prezidenti seçilmişdir.

Hazırda AMEA-nın 6 bölməsi var. 

AMEA-da 2 regional bölmə və 2 re-
gional elmi mərkəz fəaliyyət göstərir. 
AMEA Rəyasət Heyətinin nəzdində bir 
sıra qurumlar: “Azərbaycan Milli Ensik-
lopediyası” Elmi Mərkəzi, Mərkəzi Elmi 
Kitabxana, Təbiət Tarixi Muzeyi, “Ki-
bernetika” Elmi İstehsalat Birliyi,  “Elm” 
Nəşriyyatı, Respublika Elmi Tədqiqatların 
Əlaqələndirilməsi Şurası, Azad Həmkarlar 
İttifaqı, Veteranlar Şurası, Gənc Alim və 
Mütəxəssislər Şurası, Alimlər Evi, “Naf-
ta” Elmi İstehsalat Birliyi, “Aşqar” Elmi 
İstehsalat Birliyi və “AMEA Yüksək Tex-
nologiyalar Parkı” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinə Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi dövründə ölkədə el-
min inkişafı, elmi-texniki potensialın 
güclənməsi, yüksəkixtisaslı elmi kadrların 
hazırlanması, cəmiyyətdə elmi işçilərin 
nüfuzunun artırılması sahəsində önəmli 
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Prezident 
Heydər Əliyevin 2001-ci il 15 may tarix-
li Fərmanı ilə Azərbaycan EA-ya “Milli 
Elmlər Akademiyası” statusu verilmiş, bu 
tarixi fərman Azərbaycanda fundamen-tal 
elmin əldə etdiyi nailiyyətləri, Azərbay-
canın sosial-iqtisadi, mədəni və mənəvi 
təşəkkülündə elmin rolunu, ölkənin ictimai-
siyasi həyatında nüfuzunu və akademik 
elmin suveren Azərbaycan dövlətinin 
tərəqqisinin təminatçısı olduğunu bir daha 
təsdiqləyir. Heydər Əliyevin 4 yanvar 
2003-cü il tarixli Fərmanı isə AMEA-ya 
müstəqil dövlətimizin elmi və elmi-texniki 
siyasə-tini həyata keçirən ali dövlət orqanı 
statusu vermiş oldu, onun Nizamnaməsinə 
dövlət sənədi, onun prezidentinə ali icra 
hakimiyyəti üzvü səlahiyyəti verildi. 
Beləliklə, AMEA-nın hərtərəfl i inkişafı 
üçün hüquqi zəmin yarandı, Akademiyanın 
fəaliyyət dairəsi genişləndi, səlahiyyətləri 
artdı və qarşısına məsul dövlət vəzifələri 
qoyuldu.

Ə d ə b i y y a t

Kərimova, T. Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiya-
sının yaranması / Tamilla 
Kərimova; baş elmi 
məsləhətçi A.Əlizadə; 
layihənin rəhbəri və ön 
söz müəl. Y.Mahmudov; 
AMEA, A.Bakıxanov ad. 
Tarix İn-tu.- Bakı: Elm və 
təhsil, 2015.- 486 s.

Göyçaylı, Ş. Nəsillər 
üçün gərəkli kitab: 
“Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının yaranma-
sı” monoqrafiyasının işıq 
üzü görmüşdür / Şövqi 
Göyçaylı // Xalq qəzeti.- 
2016.- 27 oktyabr.- S.6.

İsmayılov, K. Elm 
məbədimizin tarixinə dair 
dəyərli tədqiqat əsəri /
Kamran İsmayılov //
Azərbaycan.- 2016.- 13 
noyabr.- S.9.

İ n t e r n e t d ə 

www.science.gov.az
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Gömrük İşçiləri Günü  
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Gömrük dövlət xəzinəsini gəlirlə 
təmin edən ən mühüm dövlət atribut-
larından biridir. Gömrük sistemi həm 
də ölkəyə qeyri-qanuni yolla müxtəlif 
malların gətirilməsinin, habelə ölkənin 
ən mühüm strateji sərvətlərinin aparıl-
masının qarşısını alır. 

Azərbaycanda gömrük sisteminin 
təşkili tarixi çox qədimdir. Tarix boyu 
mövcud olmuş bütün Azərbaycan 
dövlətlərində gömrük xidməti ilə 
məşğul olan xüsusi təsisatlar fəaliyyət 
göstərmişlər. Lakin gömrük sistemi-
nin elmi-hüquqi əsaslarla təşkili ilk 
dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
dövründə olmuşdur. 

Azərbaycan ərazisini qeyri-qanuni 
ticarətdən və qaçaqmalçılıqdan qoru-
maq məqsədilə hökumətin 1918-ci il 12 
iyul tarixli qərarı ilə Qazax qəzasının 
Salahlı və Şıxlı kəndlərində, Poylu 
dəmir yolu stansiyasında ilk gömrük 
postları yaradılmışdı. 

Azərbaycan hökuməti gömrük sis-
teminin fəaliyyətə başlamasını təmin 
edən sənədi 1918-ci il avqust ayı-
nın 10-da qəbul etmişdi. Azərbaycan 
parlamentinin 1918-ci il 18 avqust 
tarixli qanununa əsasən, qaçaqmalçı-
lıqla mübarizə, ölkə ərazisini qeyri-
qanuni ticarətdən qorumaq məqsədilə 
Azərbaycanın sərhədlərində 99 gömrük 
postu yaradılmış və burada 992 göm-
rük işçisi keşik çəkmişdi. Aprel işğalı 
digər sahələrdə olduğu kimi, gömrük 
sistemində də işlərin başa çatdırılması-
na imkan vermədi. 

SSRİ dövründə Azərbaycanda göm-
rük sistemi mövcud olmamışdır. Bu 
iş yalnız ittifaq orqanları tərəfindən 
həyata keçirilirdi. Azərbaycan öz dövlət 
müstəqilliyini bərpa etdikdən az sonra - 
1992-ci il yanvar ayının 29-da müstəqil 
gömrük sisteminin əsası qoyulmuş və 
yanvar ayının 30-da Dövlət Gömrük 
Komitəsi (DGK) yaradılmışdır. Komitə 
ötən müddət ərzində sürətli inkişaf yolu 
keçmiş, ölkədə dünya standartlarına 
uyğun gömrük xidməti formalaşmışdır. 
Lakin Azərbaycan gömrüyü, iqtisadiy-
yatın digər sahələri kimi, yalnız ulu 
öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
qayıdışından sonra yenidən qurularaq 
həyata keçirilən irimiqyaslı tədbirlər 
və geniş kadr islahatları nəticəsində 
təşəkkül tapmağa başlamışdır. Qısa 
zaman kəsiyində respublikanın iqti-
sadi suverenliyi və təhlükəsizliyinin 
etibarlı təminatçısı kimi formalaşan  
Azərbaycan Gömrük Xidməti bu gün 
ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin 
diqqət və qayğısı nəticəsində dünya 
standartlarına cavab verən modern 
dövlət təsisatına çevrilmişdir. 

Bu günün gömrük işçilərinin peşə 
bayramı günü kimi qeyd edilməsi də 
məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin 
adı ilə bağlıdır. Belə ki, Ulu Öndərin 
1997-ci il yanvar ayının 10-da imzala-
dığı müvafiq Sərəncama əsasən, yanva-
rın 30-u Gömrük İşçilərinin Peşə Bay-
ramı Günü elan olunmuşdur.

30

11
30

Ə d ə b i y y a t
Abdullayev Ə. Gömrük 
işçiləri peşə bayramını 
qeyd edir: Dövlət Göm-
rük Komitəsinin sədr 
müavini, gömrük xidməti 
general-leytenantı Əsgər 
Abdullayevin “Həftə 
içi”nə müsahibəsi 
/Ə.Abdullayev; 
müsahibəni apardı 
S.Osmanova //Həftə içi.- 
2013.- 30 yanvar.- S.3. 

Gömrük işçilərinin 
tədbirləri: [fotoşəkillər].- 
Bakı, 2011.-1 elektron. 
opt. disk (CD-ROM) 

Heydərov K. Gömrük 
işinin əsasları: [4 
cilddə]: Gömrük işinin 
idarə edilməsi və inkişafı 
/Kəmaləddin Heydərov; 
elmi red. C.Həsənov; 
ixtisas red. A.Əliyev.- 
Bakı: Azərnəşr, 2000. 

Qocayev, Ə. Gömrük 
İşçiləri Günü //Əkbər 
Qocayev. Bayramlar 
və tarixi günlər.- Bakı, 
2006.- S. 74-75.

İ n t e r n e t d ə 
www.customs.gov.az

https://az.wikipedia.org/
wiki/Gömrük_İşçiləri_
Günü
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• Ermənilər Bakıda azərbaycanlıların 
soyqırımını törətmişlər (06-09.02.1905)

• Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndi işğal 
olunmuşdur (17.02.1992)

• Bеynəlxalq Ana Dili Günü (21.02.1999)
• Xоcalı sоyqırımı günü (26.02.1992) 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1870-ci il may ayının 17-də Qarabağ 
mahalının Şuşa şəhəri yaxınlığındakı Ağbulaq kəndində anadan olmuşdur. 
İbtidai təhsilini 1880-ci ildə Şuşada Yusif bəyin müvəqqəti yay məktəbində, 
sonra Şuşa realnı məktəbində almışdır (1881-1890). Əbdürrəhim bəy Haq-
verdiyev ədəbi fəaliyyətə Şuşa real məktəbində oxudugu zaman başlamış, 
M.F.Axundzadənin təsiri ilə “Hacı Daşdəmir” adlı kiçik bir pyes yazmışdır. 
Peterburqda təhsil alarkən onun bədii yaradıcılığa meyil və həvəsi daha da 
çoxalmış və burada “Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini” (1892) dramı-
nı və “Dağılan tifaq” (1896) faciəsini yazmışdır. Ali təhsil alıb Şuşaya qa-
yıdan Haqverdiyev burada tamaşalar təşkil etmiş, bir müddət sonra (1902-
1903) Bakıda Şərq konsertləri vermiş və “Ata və oğul”, “Ayın şahidliyi” 
kimi ilk hekayələrini dərc etdirmişdir. 

21 yanvar-  
18 fevral

Dolça - nişanı 
havadır. Saturn 
və Uranın 
himayəsindədir. 
Günəşin Dolça 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
xaraktercə 
emosional, 
təbiətcə həssas 
olurlar.

150 il 1870-1933Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 
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Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Xalq rəssamı Qasımov Cabbar Ağadadaş oğlunun (09.02.1935-
19.10.2002) anadan olmasının 85 illiyi
Xalq rəssamı, heykəltəraş-rəssam Nəcəfov Fazil İmamverdi oğlunun 
(16.02.1935) anadan olmasının 85 illiyi
Rəssam, Azərbaycanda realist teatr-dekorasiya sənətinin 
yaradıcılarından biri Mustafayev Rüstəm Məmməd oğlunun 
(25.02.1910-19.07.1940) anadan olmasının 110 illiyi
Əməkdar rəssam Seyidova Tamilla Əbdürrəhman qızının (29.02.1940) 
anadan olmasının 80 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Xalq artisti, xanəndə Məmmədov Əlibaba Balaəhməd oğlunun 
(05.02.1930) anadan olmasının 90 illiyi
Xalq artisti, xanəndə Abdullayev Ağaxan Minəxan oğlunun 
(06.02.1950-25.12.2016) anadan olmasının 70 illiyi
Əməkdar artist, müğənni Həsənova Rəhilə Mirələsgər qızının 
(09.02.1925-28.02.2004) anadan olmasının 95 illiyi
Xalq artisti, dirijor Rzayev Nazim Əsədulla oğlunun (14.02.1925-
02.05.2006) anadan olmasının 95 illiyi 
Polyak bəstəkarı, pianoçu Şopen Frederik Frantsişekin 
(22.02/01.03.1810-17.10.1849) anadan olmasının 210 illiyi 
AMEA-nın müxbir üzvü, sənətşünaslıq doktoru, professor, 
musiqişünas Məmmədova Rəna Azər qızının (27.02.1950) anadan 
olmasının 70 illiyi

Teatr. Kino

Xalq artisti Mövləvi Səməd Məmməd oğlunun (20.02.1900-
03.02.1962) anadan olmasının 120 illiyi 

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Seyidov Mirəsgər Mirabdulla oğlunun 
(06.02.1970-14.06.1992) anadan olmasının 50 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Quliyev Nazim Qabil oğlunun 
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(07.02.1965-09.01.1992) anadan olmasının 55 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Babayev Nazim Abbas oğlunun 
(07.02.1975-15.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məmmədov Xanoğlan Sadiq oğlunun 
(13.02.1975-15.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məmmədov Elşad Ramiz oğlunun 
(14.02.1975-17.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Rəfiyev Faiq Qəzənfər oğlunun 
(22.02.1955-10.01.1992) anadan olmasının 65 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Həsənov Tahir Tofiq oğlunun 
(22.02.1970-02.09.1992) anadan olmasının 50 illiyi

Siyasət.Hərbi iş

Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri, Xalq artisti Məmmədov Polad Murtuza oğlunun 
(Polad Bülbüloğlu) (04.02.1945) anadan olmasının 75 illiyi
General-polkovnik Abbasov Namiq Rəşid oğlunun (22.02.1940) 
anadan olmasının 80 illiyi
İctimai-siyasi xadim Rasi-zadə Artur Tahir oğlunun (26.02.1935) 
anadan olmasının 85 illiyi
İctimai-siyasi və dövlət xadimi Tatlıyev Süleyman Bayram oğlunun 
(27.02.1925-09.03.2014) anadan olmasının 95 illiyi

Fəlsəfə

Əməkdar elm xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Nəcəfov Adil 
Yusif oğlunun (12.02.1925-07.10.1989) anadan olmasının 95 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Nasir, publisist, ictimai xadim İbrahimov Nazim Sadıq oğlunun 
(01.02.1935-01.09.2019) anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri 
doktoru Mirəhmədov Əziz Mirfeyzulla oğlunun (11.02.1920-
30.08.2002) anadan olmasının 100 illiyi
Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Abdullayev 
Əlövsət Zakir oğlunun (17.02.1920-28.05.1993) anadan olmasının 100 
illiyi
Şərqşünas, professor, dilçi Şirəliyev Şulan İsmayıl oğlunun (20.02.1935-
2013) anadan olmasının 85 illiyi

Coğrafiya.Geologiya  

Akademik, texnika elmləri doktoru, ictimai-siyasi xadim, okeanoloq-
hidroloq Məmmədov Ramiz Mahmud oğlunun (04.02.1950) anadan 
olmasının 70 illiyi
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Fizika.Riyaziyyat.Astronomiya

Akademik Qasımov Fuad Qasım oğlunun (05.02.1940-25.05.2009) 
anadan olmasının 80 illiyi
Riyaziyyatçı, filosof, fəlsəfə elmləri doktoru, fizika-riyaziyyat elmləri 
doktoru, professor Əkbərov Maarif Süleyman oğlunun (09.02.1930-
12.08.2006) anadan olmasının 90 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb

Akademik, Əməkdar elm xadimi, kimya elmləri doktoru Əliyev Fuad 
Yusif oğlunun (01.02.1950) anadan olmasının 70 illiyi 
Kimya elmləri doktoru, professor Məmmədov Mərkəz Kərəm oğlunun 
(02.02.1940) anadan olmasının 80 illiyi
Akademik, ictimai-siyasi xadim Mustafayev İmam Daşdəmir oğlunun  
(25.02.1910-10.03.1997) anadan olmasının 110 illiyi

Texnika.Mühəndis işi

Texnika elmləri doktoru, professor Abdullayev Tərlan Səməd oğlunun 
(04.02.1945) anadan olmasının 75 illiyi

Digər tarixi hadisələr

Gənclər Günü (02.02.1997)
Ümumdünya Xərçənglə Mübarizə Günü (04.02.2005) 
Zərdab rayonunun yaranmasının (05.02.1935) 85 illiyi
Azərbaycan Xalq Komissarları Soveti Bakıda Dövlət Kitab Palatası 
təşkil etmək bərədə qərar verib (05.02.1925)
Ermənilər Bakıda azərbaycanlıların soyqırımını törətmişlər (06-
09.02.1905) 115 ili
Azərbaycan Respublikası ilə Bosniya və Herseqovina arasında 
diplomatik əlaqələr qurulmuşdur (09.02.1995)
Beynəlxalq İnternet Təhlükəsizliyi Günü (09.02.2004)
Neftçala rayonunun yaranmasının (11.02.1940) 80 illiyi
Vergilər Nazirliyinin yaradılmasının (11.02.2000) 20 illiyi
 Ümumdünya Radio Günü (13.02.2011)
Azərbaycanda televiziyanın yaranması günü (14.02.1956)
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Günü (14.02.1992)
Beynəlxalq Kitab Bağışlama Günü (14.02.2013)
Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinin işğalı günü (17.02.1992)
Erməni terrorçularının Yevlax-Laçın yolunun 105-ci km-də “Şuşa-
Bakı” marşrutu ilə hərəkət edən avtobusu partlatması nəticəsində 
çox sayda insan həlak olmuşdur (18.02.1990)
Ümumdünya Su Məməlilərinin Mühafizəsi Günü (19.02.1986) 
Yevlax rayonunun yaranmasının (20.02.1935) 85 illiyi
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Bеynəlxalq Ana Dili Günü (21.02.1999)
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə BMT martın 21-ni Beynəlxalq Novruz 
günü elan etmişdir (23.02.2010)
Xоcalı sоyqırımı günü (26.02.1992)
Azərbaycan Respublikası Nepal ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdur 
(28.02.1995)

88

89



53

1988-ci ilin fevral  ayından Ermənistanın  Azərbaycan 
Respublikası ərazisinə qarşı təcavüzünə, Azərbaycan 
torpaqlarının erməni silahlı qüvvələri tərəfindən iş-
ğalına başlanmışdır. Еrmənistan Rеspublikası “Hərbi 
münaqişələr zamanı mədəni sərvətlərin qоrunması 
haqqında” Haaqa Kоnvеnsiyasının və “Mədəni 
sərvətlərin qеyri-qanuni dövriyyəsi haqqında” Pa-
ris Kоnvеnsiyasının müddəalarını kоbudcasına 
pоzaraq Azərbaycanın mədəni sərvətlərini talamaqla 
məşğuldur.

Ermənistan Respublikasının hərbi təcavüzü nəti-
cəsində Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ 
ərazisi və onun ətrafındakı 7 inzibati rayon işğal edil-
mişdir.

Beləliklə, Azərbaycan ərazilərinin 20 faizi iş-
ğal edilmiş, 20 mindən çox insan qətlə yetirilmiş, 50 
mindən artıq adam yaralanmış və şikəst olmuşdur. 
Bir milyondan artıq insan 25 ildən çoxdur ki, qaçqın 
və məcburi köçkün şəraitində yaşayaraq Ermənistanın 
azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırım 
siyasətinin qurbanı olmuş, elementar insan haqlarından 
məhrum edilmişdir.

İşğal nəticəsində 900-dən artıq yaşayış məntəqəsi 
talan edilmiş, yandırılmış və dağıdılmış, 6 min sənaye, 
kənd təsərrüfatı müəssisəsi və digər obyektlər məhv 
edilmiş, ümumi yaşayış sahəsi 9 mln m²-dən artıq olan 
150 min yaşayış binası dağıdılmış, 4366 sosial mədəni 
obyekt, 695 tibb ocağı məhv edilmişdir.

İşğal edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı sahəsi, su 
təsərrüfatı, hidrotexniki qurğular, bütün nəqliyyat və 
kommunikasiya xətləri tam sıradan çıxarılmışdır. Da-
ğıntılar nəticəsində iqtisadiyyata 60 milyard ABŞ dol-
larından artıq ziyan dəymişdir. Hərbi təcavüz zamanı 
ələ keçirilmiş Azərbaycan ərazilərində 927 kitabxana, 
464 tarixi abidə və muzey, 100-dən çox arxeoloji abidə, 
6 dövlət teatrı və konsert studiyası dağıdılmışdır. Ta-
lan edilmiş muzeylərdən 40 mindən çox qiymətli əşya 
və nadir eksponat oğurlanmışdır. Belə ki, Kəlbəcər 
Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi yerlə yeksan olunduqdan 
sonra muzeyin ekspoziyasına daxil olan nadir qızıl və 
gümüş zinət əşyaları, ötən əsrlərdə toxunmuş xalça-
lar Ermənistana daşınmışdır. Şuşadakı Tarix Muzeyi-
nin, Ağdamdakı Çörək Muzeyinin, Zəngilandakı Daş 
Abidələr Muzeyinin də aqibəti belə olmuşdur. Oğur-
lanmış və məhv edilmiş bu tarixi-mədəni sərvətlərin 
dəyərini müəyyənləşdirmək, pulla qiymətləndirmək 
mümkün deyildir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş 
822, 853, 874, 884 saylı qətnamələrində Azərbaycan 
Respublikasının ərazi bütövlüyünün tanınmasına və iş-
ğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin qeyd-şərtsiz azad 
edilməsi tələblərinə baxmayaraq, Ermənistan Respub-
likası bu gün də işğalçılıq siyasətini davam etdirir.

QAN YADDAŞIMIZ!

Vətən torpaqları  
bizi gözləyir!

1988-1993-cü illərdə işğal edilmiş Azərbaycan əraziləri:
Dağlıq Qarabağ: işğal tarixi – 1988-1993-cü illər, ərazisi 4,4 000 km² 

Xankəndinin işğal tarixi - 28 dekabr 1991-ci il (ərazisi -  12 km², əhalisi-53.300)
Xocalının işğal tarixi - 26 fevral 1992-ci il (ərazisi - 926 km², əhalisi-27500)
Şuşanın işğal tarixi - 8 may 1992-ci il (ərazisi - 289 km², əhalisi-32800)
Laçının işğal tarixi - 17 may 1992-ci il (ərazisi – 1835 km², əhalisi 73 100 )
Xocavəndin işğal tarixi - 2 oktyabr 1992-ci il (ərazisi - 1458 km² , əhalisi-42 871)
Kəlbəcərin işğal tarixi - 2 aprel 1993-cü il (ərazisi - 1936 km², əhalisi-53962)
Ağdərənin işğal tarixi - 7 iyul 1993-cü il (ərazisi - 1705 km², əhalisi-44.4)
Ağdamın işğal tarixi - 23 iyul 1993-cü il (ərazisi - 1 154 km², əhalisi-197700)
Cəbrayılın işğal tarixi - 23 avqust 1993-cü il (ərazisi - 1049.8 km², əhalisi- 76600)
Füzulinin işğal tarixi - 23 avqust 1993-cü il (ərazisi - 1386 km² , əhalisi-125400)
Qubadlının işğal tarixi - 31 avqust 1993-cü il (ərazisi - 802 km², əhalisi-40,2000)
Zəngilanın işğal tarixi - 29 oktyabr 1993-cü il (ərazisi - 707 km², əhalisi-42707)
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Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

85 
illiyi

Fazil Nəcəfov  
1935      

FE
VR

A
L

Fazil İmamverdi oğlu Nəcəfov 
1935-ci il fevral ayının 16-da Bakıda 
anadan olmuşdur. 

1955-ci ildə Ə.Əzimzadə adına 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Mək-
təbini bitirmişdir. Bu sənət məbədində 
Fuad Əbdürrəhmanov və Səlim Quliyev 
kimi sənətkarlardan heykəltəraşlığın 
sirlərini öyrənmişdir. 

1961-ci ildə V.İ.Surikov adına 
Moskva Ali Rəssamlıq İnstitutundan 
məzun olmuşdur. 

1960-cı illərdən sərgilərdə iştirak 
edən rəssamın “İzahat” adlı heykəl 
kompozisiyası, daha sonra isə “Neft-
çi” əsəri ictimaiyyətin diqqətini cəlb 
etmişdir. 

Rəssam keçdiyi ömür yolunun bü-
tün mərhələlərində ənənə və müasirlik 
anlayışlarına bilavasitə bağlılığı olan 
sənətkarlardandır. Fazil Nəcəfovun ya-
radıcılığına baxış kontekstinə, eləcə də 
onun müasirlik və ənənə ilə əlaqəsinə 
diqqət yetirərkən mütləq nəzərə alın-
malıdır ki, ənənə yalnız seçim prosesi 

deyil, bədii təcrübənin tarixi yöndən 
formalaşan inkişafı və ötürülməsidir.

Heykəltəraşın emalatxanasında “Qa-
ra ay”, “Korlar”, “Mələk”, “Həyatın 
mərtəbələri”, “Zamanın sədası”,  “Söh-
bət”, “İstirahət edən qoca”, “Minillik 
insan”, “İbadət”, “Əkizlər”, “Fontan” 
kimi nümunələr var.

Hazırda Bakıda Müasir İncəsənət 
Muzeyinin toplusunun əhəmiyyətli 
hissəsi Fazil Nəcəfovun əsərlərindən 
ibarətdir. 

Fazil Nəcəfov 2002-ci ildə Azər-
baycan Respublikasının “Xalq rəssamı” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 

2014-cü ildə Bakının mərkəzində 
görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara 
Qarayevin abidəsini yaratmışdır. 2019-
cu ilin yanvarında Fazil Nəcəfovun ya-
radıcılığına həsr olunmuş “Göyə baxan 
daşlar” sənədli filminin təqdimatı keçi-
rilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Fazil Nəcəfov [İzomaterial]: heykəltaraşlıq, qrafika /lay. rəhb. Ç.Fərzəliyev; mətnin müəl. D.Vahabova; ing. dilinə tərc. N.Əliyev, 
Ə.Məlikova; fotolar Ə.Ağasiyev; dizayn və kompüter yığımı K.Bayramzadə.- Bakı: Sərvət, Şərq-Qərb, 2013.- 104 s.

Qasımov, Q. Heykəltəraş Fazil Nəcəfovun yaradıcılığında ənənə və müasirlik: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın 
avtoreferatı : 6215.01 /Q.Qasımov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.- Bakı: 2015.- 25 s.

“Göyə baxan daşlar”: Heykəltəraş Fazil Nəcəfov haqqında film təqdim edilib // Mədəniyyət.- 2019.-16 yanvar.- S.5.

Qasımov, Q. İncəsənətdə ənənə və müasirlik anlayışı: Azərbaycanın xalq rəssamı, heykəltəraş Fazil Nəcəfovun yaradıcılığı 
kontekstində  / Q.Qasımov // Mədəni həyat.- 2015.- №1.- S. 12;17.

Nazir Xalq rəssamı Fazil Nəcəfovu 80 illiyi münasibətilə təbrik edib // Mədəniyyət.- 2015.- 18 fevral.- S. 5.

İ n t e r n e t d ə

https://az.wikipedia.org/wiki/Fazil_Nəcəfov 

http://globalnews.az/xeber/9051/sexsiyyetler-fazil-necefov

16 Heykəltəraş-rəssam 
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110 
illiyi

Rüstəm Mustafayev
1910-1940 
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Rüstəm Məmməd oğlu Mustafayev 
1910-cu il fevral ayının 25-də Bakıda 
doğulmuşdur.

1926-cı ildə Bakı Ali Rəssamlıq 
Məktəbini bitirmişdir. 1928-ci ildə 
Moskvada müəyyən təcrübə keçdikdən 
sonra Bakıya qayıtmış, bir müddət Bakı 
Azad Tənqid Təbliğ Teatrında (sonrakı 
adı Türk İşçi Kəndli Teatrı) tamaşalara 
səhnə tərtibatı vermişdir. O, sadəcə il-
lüstrasiya çəkməklə kifayətlənməmiş, 
bütün səhnələrin qurulmasında fəal 
iştirak etməklə rejissor və müəlliflərə 
kömək etmişdir. 

1933-1938-ci illərdə Rüstəm Mus-
tafayev Azərbaycan Dövlət Dram Te-
atrında (indiki ADAMDT) baş rəssam 
işləmişdir. Mirzə Cəlilin, Cəfər Cab-
barlının, Hüseyn Cavidin, Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyevin əsərlərinə verdiyi 
tərtibatlar Azərbaycan teatr-dekorasiya 
sənətinin orijinal, qiymətli nümunələri 
sayılmışdır. 

Onun tamaşalara verdiyi tərtibat o 
qədər diqqət çəkir ki, onu Azərbaycan 
Opera və Balet Teatrında (indiki ADA-
OBT) da işləməyə dəvət edirlər. “Şah 
İsmayıl”, “Leyli və Məcnun”, “Aşıq 
Qərib”, “Koroğlu” kimi operalara 
verdiyi tərtibat böyük bəstəkarımız 
Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. 

Rüstəm Mustafayevin yaradıcılığı 
çoxşaxəli idi. O, bir tərəfdən teatr ta-
maşalarına bədii tərtibat vermiş, digər 
tərəfdən də miniatür sənətimizi, milli 
memarlığımızı dərindən öyrənərək 

müxtəlif sərgilərin tərtibatı ilə məşğul 
olmuş, elmi tədqiqatlar aparmış, qrafi-
ka sahəsində bir sıra müvəffəqiyyətlər 
qazanmışdır. O, neçə-neçə plakat və 
kitabların da bədii tərtibatı üzərində 
işləmişdir. Səməd Vurğun, Süley-
man Rüstəm, Rəsul Rza və başqa 
şairlərin o dövrdə çıxan kitablarının 
bədii tərtibatı Rüstəm Mustafayevin 
ilk qrafika işlərindən sayılırdı. Mosk-
vada keçirilən müxtəlif sərgilərdə 
Azərbaycana məxsus bölümün tərtibat-
çısı da məhz Rüstəm Mustafayev ol-
muşdur.

Onun son işlərindən biri 1940-cı ildə 
Nizami Muzeyinin qurulması ilə bağ-
lı idi. O, bu muzeyin bədii tərtibatının 
müəlliflərindən biri olmuşdur. 

1937-ci ildən ömrünün sonuna qədər  
Azərbaycan abidələrini mühafizə edən 
Mərkəzi Dövlət İdarəsinin direktoru 
vəzifəsində çalışmışdır. Nizami döv-
rü abidələrinin və Şəki Xan sarayı-
nın elmi bərpası sahəsində mühüm 
xidmətləri olmuşdur. 

O, müxtəlif mükafatlara, fəxri 
fərmanlara, eləcə də “Şərəf nişanı” 
ordeninə layiq görülmüşdür. 

Rüstəm Mustafayev 1940-cı il iyul 
ayının 19-da Bakıda vəfat etmişdir.

Ölümündən üç il sonra Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət Muzeyinə unudul-
maz rəssamın adı verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Rüstəm Mustafayev 
1910-1940 / layih. rəhb. 
Ç.Fərzəliyev.- Bakı, 2013.-
104 s. 
Rüstəm Mustafayev 
Məmmədhənifə oğlu //
Azərbaycan incəsənəti. 
Təsviri sənət, dekorativ-
tədbiqi sənət, memarlıq /
tərt. Z.Əliyev, A.Xəlilov; 
Azərb. Resp. Gənclər və 
İdman Nazirliyi, “Bizim 
Nəsil Gənclərin Regional 
inkişaf Assosiasiyası İctimai 
Birliyi”.- Cild 2.- Bakı, 
2011.- S.72.
Rüstəm Mustafayev // 
Rəhimli İ. Azərbaycan 
Dövlət Akademik Milli Dram 
Teatrı Teatrın 1873-2012-ci 
illər arasındakı yaradıcı-
lıq yolunun salnaməsi: 3 
cilddə.- Cild 1.- Bakı, 2013.- 
S.517-519. 
Hüseynov, F. 105 yaşlı gənc 
sənətkar / Fariz Hüseynov 
// Mədəniyyət.- 2015.- 25 
fevral. - S. 14.
Quliyeva, F. Rüstəm Musta-
fayev və Əzim Əzimzadənin 
yaradıcılıq birliyinin 
məhsulu / Fəridə Quliyeva // 
Mədəniyyət.az.-2018.- İyul-
Avqust.- S. 47-49.
Təranə, V. İlk peşəkar teatr 
rəssamlarımız: Azərbaycan 
teatrı - 140 / V.Təranə //
Mədəniyyət.- 2013.- 27 
fevral.- S.7. 

25 Rəssam

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq
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Əlibaba Balaəhməd oğlu Məmmədov 
1930-cu il fevral ayının 5-də Bakının 
Maştağa kəndində anadan olmuşdur. 

128 və 187 nömrəli məktəblərdə, 
1944-cü ildən Bakıxanov qəsəbəsindəki 
1 nömrəli fabrik-zavod məktəbində 
oxumuşdur. İki il sonra Neft Texniku-
muna keçirilmiş və 1947-ci ildə təhsilini 
başa vurduqdan sonra təyinata əsasən 
Türkmənistan Respublikasının Nəbitdağ 
mədənlərində işləməyə göndərilmişdir. 
Aşqabad şəhərində baş vermiş zəlzələdən 
sonra Əlibaba Məmmədov Azərbaycana 
qayıtmış və istedadlı bir musiqiçi kimi 
el şənliklərində iştirak etmişdir. Onun 
xanəndə kimi yetişməsində Bakının və 
Abşeron kəndlərinin özünəməxsus mu-
ğam mühiti böyük rol oynamışdır.

19 yaşlı gənc xanəndə müsabiqə 
yolu ilə filarmoniyaya (indiki ADAF) 
solist qəbul edilmiş və bu Əlibaba 
Məmmədovun professional xanəndəlik 
peşəsində sənət əsərləri yaratmaq yolun-
da qələbə yürüşünün startı olmuşdur. 

Musiqi təhsilini 1953-1958-ci illərdə 
Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində 
xanəndə Seyid Şuşinskinin sinfində al-
mışdır. 1945-ci ildən Azərbaycan Dövlət 
Filarmoniyasının, 1978-1988-ci illərdə 
“Azkonsert” Birliyinin solisti olmuşdur. 

1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Fi-
larmoniyasının nəzdində maestro Ni-
yazinin təşəbbüsü ilə “Hümayun” xalq 
çalğı alətləri ansamblını yaratmış və bu 
günə kimi həmin ansambla rəhbərlik 
edir. 

Xanəndənin böyük məharətlə ifa et-
diyi “Rast”, “Bayatı Şiraz”, “Rahab”, 
“Dəşti” və başqa muğam-dəsgahlarının 
səsyazıları, həmçinin 100-dən artıq mah-
nı və təsnifin müəllifi olan xanəndənin 
Füzuli, Ə.Vahid, M.Müşfiq, S.Rüstəm, 
B.Vahabzadə kimi Azərbaycan şairlərinin 
sözlərinə yazılmış “Yaşa məhəbbətim, 
yaşa ürəyim”, “Gəl bizə, yar”, “Bir 
dənəsən” və s. mahnıları AzTV fondun-
da dövrümüzün şöhrətli müğənniləri - 

Zeynəb Xanlarova, Rübabə Muradova 
və digər tanınmış xanəndələrin lent ya-
zısında qorunub saxlanılır. 

Əlibaba Məmmədov 1963-cü ildən 
A.Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktə-
bində (indiki BMK), 1988-ci ildən 
Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi 
Məktəbində, həmçinin AMK-da mu-
ğamdan dərs deyir, gənc xanəndələr 
nəslinin yetişməsində böyük əmək sərf 
edir.  O, həm də  muğam müsabiqələrində 
münsiflər heyətinin üzvüdür.  

2008-ci ildə Heydər Əliyev Fon-
du Azərbaycanın Xalq artisti Əlibaba 
Məmmədovun həyat və fəaliyyətinə həsr 
olunmuş musiqi albomu hazırlamışdır. 
Alboma Azərbaycan və ingilis dillərində 
nəşr edilmiş kitab və xanəndənin ifasın-
da xalq mahnıları, təsniflər və muğam-
lardan ibarət 4 ədəd CD daxildir. 

Əlibaba Məmmədovun musi-
qi mədəniyyətimiz sahəsindəki xid-
mət ləri dövlət tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmiş, “SSRİ mədəniyyət 
əlaçısı” fəxri döş nişanı ilə təltif olun-
muş, 1963-cü ildə “Əməkdar artist”, 
1989-cu ildə “Xalq artisti” fəxri adla-
rına layiq görülmüşdür. 1992-ci ildə 
Ə.Vahidin əsərlərinə yazdığı mahnı və 
təsniflərə görə “Vahid” adına mükafat-
la, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
4 fevral 2000-ci il tarixli Fərmanı ilə 
Əlibaba Məmmədov 70 illik yubile-
yi ərəfəsində “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 2009-cu ildə qədim muğam 
irsinin qorunmasında, muğam ifaçılıq 
məktəbinin inkişafında, yeni ifaçılar 
nəslinin yetişməsindəki xidmətlərinə 
görə Heydər Əliyev Fondunun təsis et-
diyi “Qızıl çinar” beynəlxalq mükafatı-
na layiq görülmüş, 8 fevral 2010-cu ildə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin sərəncamı ilə “İstiqlal” 
ordeni ilə təltif olunmuşdur. 

Əlibaba Məmmədov Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüd-
çüsüdür.

Ə d ə b i y y a t
Əlibaba Məmmədov 
= Alibaba Mamma-
dov /Heydər Əliyev 
Fondu; tərt. ed. 
B.Axundov; mətnlərin 
müəl. M.Çəmənli; 
tərc. B.Hacıyev; 
rəssamlar: A.Ələkbərov, 
N.Zeynalova.- Bakı: 
Heydər Əliyev Fondu, 
2008.- 86 s.
Çəmənli, M. Bəstəkar 
xanəndə  / Musta-
fa Çəmənli // Sənət 
hekayələri / M.Çəmənli.- 
Bakı, 2014.- S.447-458. 
Qəniyev, T. Əlibaba 
Məmmədovun mahnıları: 
dərs vəsaiti / T.Quliyev.- 
Bakı: Mütərcim, 2012.- 
40 s.
Rafiq, H.Təkrarsız 
xanəndə və muğam bilici-
si / Hacı Rafiq // Kredo.-
2019.- 25 iyul.- S.10.
Salmanov, R. Ustad 
xanəndənin ömür 
dastanı: Səadət 
Təhmirazqızının 
Xalq artisti Əlibaba 
Məmmədova həsr olun-
muş “Bizim ustad” kitabı 
haqqında / R.Salmanov 
// Xalq qəzeti.- 2017.- 15 
yanvar.- S.7.

5 Xanəndə
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Ağaxan Minaxan oğlu Abdulla-
yev 1950-ci il fevral ayının 6-da Bakı 
şəhərinin Əmircan kəndində anadan ol-
muşdur. 

1958-1968-ci illərdə 84 saylı orta 
məktəbdə təhsil almış, 1969-1973-cü 
illərdə A.Zeynallı adına Orta İxtisas 
Musiqi Məktəbində təhsilini davam et-
dirmişdir. 

1973-cü ildə İ.Əbilov adına Mə-
də niyyət evində muğam ixtisası üzrə 
müəllim vəzifəsinə dəvət olunmuşdur. 
İfaçılıqla bərabər, pedaqoji fəaliyyətlə 
məşğul olan sənətkar uzun illər vaxtilə 
təhsil aldığı Asəf Zeynallı adına mu-
siqi məktəbində gələcək xanəndələrin 
yetişməsində böyük əmək sərf etmişdir.  
Bülbül adına musiqi məktəbində, gimna-
ziyada, eləcə də Milli Konservatoriyada, 
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində 
muğamdan dərs demişdir. 

Xanəndə kimi 1975-ci ildə Filar-
moniyanın (indiki ADAF) səhnəsində 
fəaliyyətə başlamışdır. Rusiya, Qaza-
xıstan, Gürcüstan, Özbəkistan, ABŞ, 
Kanada, Almaniya, Hollandiya, İsveç, 
Belçika, Avstriya, Fransa, Avstraliya, 
Hindistan, İraq, Tunis, Türkiyə, İran 
və s. ölkələrdə konsert proqramları 
ilə çıxışlar etmişdir. Dəfələrlə muğam 
müsabiqələrində münsiflər heyətinin 
üzvü olmuşdur. 

1993-cü ildə Azərbaycan Respubli-
kasının “Əməkdar artist”, 1998-ci ildə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görül-
müş, Prezident təqaüdçüsü olmuşdur. 

2000-ci ildə pedaqoji fəaliyyətinə 

görə Azərbaycan Respublikasının Təhsil 
Nazirliyi Kollegiyasının Fəxri fərmanı, 
2001-ci ildə Azərbaycan Respublika-
sı Simurq Milli mükafatı, 2002-ci ildə 
“Humay” Milli mükafatı, 2003-cü ildə 
“Yaşa Azərbaycan” mükafatı ilə təltif 
olunmuşdur.

2010-cu ildə Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
tərəfindən Azərbaycan milli musiqisinin 
inkişafındakı xidmətlərinə görə “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif edilmişdir. 

Azərbaycan mədəniyyətinin inki-
şafına xüsusi diqqət və qayğı göstərən 
Heydər Əliyev Fondu anadan olma-
sının 60 illik yubileyi münasibətilə 
xanəndənin musiqi albomunu nəşr et-
mişdir. Nəşrdəki üç kompakt diskdə 
cəmlənmiş musiqi nümunələri sənət 
hesabatı kimi xanəndənin yaradıcılıq 
yolunu əks etdirir. Burada xanəndənin 
ifasında “Rast” dəsgahı, “Bayatı-kürd”, 
“Zabul segah”, “Rahab”, “Bayatı Qa-
car” muğamı, “Humayun” təsnifi və 
xalq mahnıları toplanmışdır. 

Ağaxan Abdullayev 10 may 2015-ci 
ildə Heydər Əliyev Fondunun “Qızıl çi-
nar” beynəlxalq mükafatı ilə təltif olun-
muşdur. 

Ağaxan Abdullayev 2016-cı il dekabr 
ayının 25-də Bakıda vəfat etmişdir. 

2017-ci ildə Bakı şəhərinin Xəzər ra-
yonundakı Türkan qəsəbə Mədəniyyət 
evinə mərhum xanəndənin adı verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Cavadzadə, N. Əsrlərcə 
qalan səs / N.Cavadzadə; 
məsləhətçi F.Qurbansoy; 
Azərbaycan Milli Kon-
servatoriyası.- Bakı: 
CBS-PP, 2018.- 95 s.

Türkanlı, V. Bir ömür 
muğam: xatirələr və 
müsahibələr / V.Türkanlı, 
M.Zahidli; red. Ə.Musa; 
dizayn. S.Mustafaoğlu.- 
Bakı: Günəş-MMC, 
2018.- 300 s.

Ağaxan Abdullayev 
anıldı: Görkəmli 
xanəndənin vəfatının bir 
ili münasibətilə xatirə 
mərasimi keçirildi //
Ekspress.- 2017.- 26 
dekabr.- S.13.

Ağaxan Minaxan 
oğlu Abdullayev //
Mədəniyyət.- 2016.- 28 
dekabr.- S.4.

İ n t e r n e t d ə 
https://az.wikipedia.org/
wiki/Ağaxan_Abdullayev
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9
Rəhilə Həsənova 
1925-2004

Nazim Rzayev  
1925-2006

Rəhilə Mirələsgər qızı Həsənova 
1925-ci il fevral ayının 9-da Bakıda 
anadan olmuşdur. 

3-cü sinfə kimi 19 nömrəli mək-
təbdə oxumuş, 2-3 ay Moskvada balet 
məktəbində təhsil almışdır. 

14 yaşına kimi müxtəlif klublar-
da, mədəniyyət evlərinin özfəaliyyət 
dərnəklərində oxumuş, 1939-cu ildə, 
14 yaşında ikən müstəsna hal kimi 
Filarmoniyanın (indiki ADAF) mahnı 
və rəqs ansamblına qəbul edilmişdir. 
İlk vaxtlarda “Ceyran bala” mahnısını 
oxumuşdur. 

Az sonra Azərbaycan Dövlət Fi-
larmoniyasının nəzdində olan Sazçı 
Qızlar Ansamblına konsertmeyster 
təyin olunmuşdur. Ansambl 1947-ci 

ilə kimi fəaliyyət göstərmişdir. Son-
ralar isə “Azkonsert” birliyində çalış-
mış, Moskvada keçirilən mədəniyyət 
günlərində, müxtəlif festivallarda 
uğurla iştirak etmişdir.

İfasında Q.Hüseynlinin “İnana bil-
mirəm” mahnısı xüsusi rəğbət qazanmış, 
Aşıq Ələsgərin “Çərşənbə gü nündə”, 
M.P.Vaqifin “Sonalar kimi”, S.Vurğunun 
“Ceyran” şeirlərinə bəs tələnmiş mahnı-
lar dillər əzbəri olmuşdur.

“Əməkdar artist” fəxri adına və 
“Natəvan” mükafatına layiq görül-
müş, haqqında “Rəhilə Həsənova” 
adlı film çəkilmişdir. 2002-ci ildə Pre-
zident təqaüdçüsü olmuşdur. 

Rəhilə Həsənova 2004-cü il fevral 
ayının 28-də vəfat etmişdir. 

Nazim Əsədulla oğlu Rzayev 1925-ci 
il fevral ayının 14-də anadan olmuşdur.

1958-1960-cı illərdə AOBT-nın diri-
joru olmuş, 1960-1963-cü illərdə Mosk-
vada Böyuk Teatrda təcrübə keçmişdir. 
1964-cü ildən Azərbaycan Dövlət Ka-
mera Orkestrinin bədii rəhbəri və baş 
dirijoru olmuşdur. 

Üzeyir Hacıbəyovun bir neçə əsərinə 
dirijorluq etmişdir. 1984-1985-ci illər 
teatr mövsümündə Ankara Dövlət Opera 
və Balet Teatrında Üzeyir Hacıbəyovun 

“Arşın mal alan” musiqili komediyası-
nın quruluşçu dirijoru olmuşdur.

1974-cü ildə Azərbaycan, 1980-ci 
ildə SSRİ Dövlət mükafatları laureatı 
olmuş, 1977-ci ildə Azərbaycan SSR 
“Xalq artisti” fəxri adına layiq görül-
müş, “Şərəf nişanı” ordeni və medallar-
la təltif edilmişdir. 1985-ci ildə profes-
sor elmi adını almışdır.

Nazim Rzayev 2006-cı il may ayının 
2-də vəfat etmişdir.  

Ə d ə b i y y a t
Araplı, Y. Sarı qız: Ölməz şairimiz Səməd Vurğun onu belə çağırırdı: Rəhilə Həsənova - 90 / Y.Araplı // Mədəni həyat.- 2015.- № 2.- S. 
20; 21.

Ə d ə b i y y a t

https://az.wikipedia.org/wiki/Nazim_Rzayev 
http://uzeyirbook.musigi-dunya.az/az/data.pl?id=595&lang=AZ

Müğənni
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Friderik Frantsişek Şopen 1810-cu 
il fevralın 22-də (b. m. martın 1-də) 
Varşava yaxınlığında anadan ol-
muşdur. Musiqiçi ailəsində dünyaya 
gələn Şopeni uşaqlığından musiqi öz 
əhatəsinə alır və artıq 5 yaşında o, sadə 
əsərləri pianoda ifa etməyə başlayır. 
Tezliklə onun müəllimi tanınmış mu-
siqiçi V.Jivniy olur və o, öz şagirdinə 
klassiklərin əsərlərini öyrətməyə baş-
layır. Şopen, böyük uğurla Ali Musiqi 
məktəbini qurtarır. Təhsil illərində o, 
bir çox fortepiano əsərlərini hazırlayır. 
Bu zaman o, həm də Polşanın ən uğur-
lu pianoçusu kimi tanınır.

Şopenin həyatının ən xoşbəxt və 
eləcə də ən ağır məqamları istedadlı 
Fransa yazıçısı Jorj Sandla məhəbbət 
illərinə təsadüf edir. Şopen bir çox şah 
əsərlərini məhz Jorj Sandla yaşadığı 
illərdə yaratmışdır. 

Şopenin dostları və doğmaları əmin 
idilər ki, onu Polşanın hüdudlarından 
kənarda da  müvəffəqiyyət gözləyir. 
Lakin fransız dili müəllimi olan atası-
nın öz oğlunu xaricə səfərə göndərmək 
imkanı yox idi.  Xoşbəxtlikdən, musi-
qiçinin pərəstişkarları arasında varlı 
və nüfuzlu adamlar tapılır.

Onların dəstəyi ilə  Şopen dostu 
Tito Voytsexovski ilə birlikdə 1830-cu 
il noyabrın 1-də  Varşavanı tərk edir.  
Gənc bəstəkar bir qab doğma Polşa 
torpağını özü ilə aparır. Şöhrət qaza-
nıb evə dönmək  arzusunda olan Şo-
pen hələ bilmir ki, bu arzusu ürəyində 
qalacaq. 

Polşada artıq çoxdan yetişməkdə 
olan milli-azadlıq hərəkatı 1830-cu 
ildə  açıq üsyan şəkli  aldı.  Qiyamçılar 
arasında Şopenin çoxlu dostları vardı. 
Atası da onlara rəğbət bəsləyirdi. Odur 
ki,  gənc bəstəkar vətənə dönməyə can 
atır.  Lakin Tito  Voytsexovski  onu öz 
gələcəyini təhlükəyə atmaq fikrindən 
daşındırır.  Bəstəkarın doğmaları da 
eyni fikirdə olurlar. 

Qeyri-müəyyən vəziyyət və yaxın-
larının taleyindən nigarançılıq uzun 
aylar çəkir.   Bəstəkar bu hisslərə 
o dərəcədə qapılır ki, yaradıcılıqla 
məşğul olmağa qüvvəsi qalmır. Şopen 
Vyanada yaşadığı  8 ay ərzində bircə 
not sətri də yazmır. 

Varşavada üsyanın yatırılması 
xəbəri musiqiçini Almaniyada yaxala-
yır. Şopen sarsılır, başa düşür ki, daha 
Polşaya qayıda bilməyəcək. Bundan 
sonra o,  doğma Polşaya olan bütün 
məhəbbətini musiqisində yaşadır. 

Şopen 1831-ci ildə Parisə köçür 
və Avropanın ən böyük mədəniyyət 
xadimləri ilə dostlaşır. Yazıçı Balzak, 
şairlər Henri Heyne və Adam Mits-
keviç, bəstəkar Feliks Mendelson, 
rəssam Ejen Delakrua onun tanışları 
və dostları arasındadır. Şopen virtu-
oz pianoçu kimi şöhrət qazanır, çox-
lu konsert verir. Lakin gərgin konsert 
fəaliyyətinə baxmayaraq, çətinliklə 
dolanır. Maddi durumunu düzəltmək 
üçün dərs deməyə başlayır, eyni za-
manda macal tapıb musiqi bəstələyir.  

Ağır vərəm xəstəliyi Şopeni fəal 
yaradıcılıqla məşğul olmağa qoymur. 
1849-cu il okyabrın 17-də dünyasını 
dəyişmiş bəstəkar Parisdə dəfn edi-
lir, lakin onun ürəyi öz vəsiyyətinə 
görə Polşaya aparılır və Varşavanın 
Müqəddəs Xaç kilsəsində saxlanılır.

Polşanın hitlerçilər tərəfindən işğa-
lı zamanı Varşavada Şopenin abidəsi 
dağıdılır, faşistlər onun musiqisinin  
ifa olunmasına ciddi qadağa qoyurlar. 
Həmin dəhşətli günlərdə bəstəkarın 
məzarı da təhlükəyə məruz qalır. Polşa 
vətənpərvərləri  həyatlarını təhlükəyə 
qoyaraq, Şopenin ürəyini  kilsədən çı-
xarıb müharibənin sonunadək etibarlı 
yerdə gizlədirlər. 1945-ci il oktyabr 
ayının 17-də şairin ürəyi təntənəli 
şəkildə əvvəlki yerinə qaytarılır. 

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərlər [Notlar]: 
fortepiano üçün /F.Şopen; 
[red. R. Rəhimova].- Bakı: 
Azmusnəşr, 1960.- 49 s.
Şəfahət, Q. Şopenin ürəyi 
yaxud “Fortepianonun 
şairi / Qalib Şəfahət //
Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 
19 sentyabr.- S.15.
Интродукция и полонез 
[Ноты]: для виолончели 
и фортепиано 
/Ф.Шопен.- Соч.3 
Москва: Музыка, 1978.- 
27 с.
Письма: [переводы] 
/Ф.Шопен; сост., 
коммент., статьи и 
указ. Г.С.Кухарский; пер. 
писем С.А.Семеновский, 
Г.С.Кухарский.- Т. 1.- 
Москва: Музыка, 1989.- 
485 с.

İ n t e r n e t d ə 
https://az.wikipedia.org/
wiki/Frederik_Şopen
http://portal.azertag.az/az/
node/838

22 Polyak bəstəkarı
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Musiqi.Opera.Balet
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illiyi Rəna Məmmədova  
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Rəna Azər qızı Məmmədova 
1950-ci il fevral ayının 27-də Bakı 
şəhərində ziyalı ailəsində anadan ol-
muşdur.

1968-ci ildə Bülbül adına Orta İx-
tisas Musiqi Məktəbini, 1973-cü ildə 
isə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasını (indiki 
BMA) bitirmişdir. 

1978-ci ildən etibarən Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının (indiki 
AMEA) Memarlıq və İncəsənət İns-
titutunda elmi işçi kimi işə başlayan 
Rəna xanım 1990-cı ildə “İncəsənətin 
qarşılıqlı əlaqələri” şöbəsini təşkil et-
miş və ona rəhbərlik edir. 

1981-ci ildə namizədlik, 1990-cı 
ildə doktorluq  dissertasiyasını müdafiə 
etmiş, professor elmi adını almışdır. 
200-dən artıq elmi əsərin müəllifidir. 
O, “Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılı-
ğında sonata forması”, “Azərbaycan 
muğamında funksionallıq problemi”, 
“Azərbaycan muğamlarının musiqi-
estetik xüsusiyyətləri”, “Azərbaycan 
muğamı: təşəkkül və fəaliyyəti 
mənbələri” adlı kitabların müəllifidir. 

2001-ci ildən AMEA-nın müxbir 
üzvü seçilmiş Rəna Məmmədovanın 
elmi fəaliyyətinin əhəmiyyəti musi-
qişünaslığın hüdudlarından çox-çox 
kənara çıxmışdır. Onun bir sıra fun-
damental işləri və ilk növbədə, “Mu-
siqi türkologiyası” monoqrafiyası 
mu siqişünaslığın inkişafında layiqli 
yer tutur.

Alimin rəhbərliyi altında 23 
namizədlik, 5 doktorluq dissertasiya-
sı müdafiə edilmişdir. 

Rəna Məmmədova Rusiya Pe-
daqoji və Sosial Elmlər Akademi-
yasının həqiqi üzvü, Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqının İdarə heyə-
ti nin, Azərbaycan Rəssamlar İttifa-
qının, Azərbaycan Respublikası Ali 
Attestasiya Komissiyasının Ekspert 
Şurasının, “Simurq” mədəniyyət 
Cə miyyətinin Rəyasət Heyətinin, 
Azərbaycan Zadəganlar Məclisinin 
və bir çox respublika elmi jurnalları-
nın redaksiya heyətinin üzvüdür. 

Rəna Məmmədovanın çoxşaxəli 
yaradıcılıq fəaliyyəti dövlət və ic-
timai qurumlar tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. O, AMEA-nın 
Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanları 
ilə mükafatlandırılmış, Azərbaycan 
kütləvi informasiya vasitələrinin 
Həmkarlar İttifaqının “Xalqın nüfuzlu 
ziyalısı”, “Qızıl qələm”, “Azərbaycan 
bayrağı” mükafatları ilə təltif edilmiş, 
“Simurq” Azərbaycan Mədəniyyət 
Assosiasiyasının diplomunu almış, 
“Simurq” Beynəlxalq medalına layiq 
görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan muğam-
şünaslığı: problemlər, 
perspektivlər: monoqrafiya 
/ R.A.Məmmədova [və b.]; 
layih. rəhb.: İ.Ə.Həbibbəyli, 
Ə.Ə.Salamzadə; baş red. 
S.M.Fərhadova; red. hey.: 
R.B.Hüseynov [və b.]; AMEA, 
Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- 
Bakı: Təknur, 2015.- 559 s.
Müqayisəli sənətşünaslıq /
AMEA, Memarlıq və İncəsənət 
İn-tu; tərt. ed. və elmi red. 
R.Məmmədova; ön söz: 
R.Məmmədova, Ə.Babayeva, 
S.Qasımova.- Bakı: Avropa, 
2016.- 110 s.
Azərbaycanın qeyri-maddi 
mədəni irsi və Ərtoğrol Cavid / 
R.Məmmədova // 525-ci qəzet.- 
2018.- 5 may.- S.16.
Ənənəvi musiqimizə həsr 
olunan yeni nəşrlər / 
R.Məmmədova // Elm.- 2016.- 
15 aprel.- S.7.
Babayeva, Ə. Rəna 
Məmmədova / Ə.Babayeva; 
red. H.Babayeva; baş red. 
S.Bektaşi; burax. məsul 
S.İsmayılova; dizayner 
K.Məhdəvi; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Nazirli-
yi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 31 
s. 

27 Musiqişünas
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illiyi

Səməd Mövləvi 
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Səməd (Əbdülsəməd) Məmməd 
oğlu Mövləvi 1900-cü il fevral ayı-
nın 20-də Təbrizdə anadan olmuşdur. 
“Rüşdiyyə” məktəbində oxumuş, akt-
yorluğa Təbriz Teatrında başlamış-
dır. 1921-ci ildə Naxçıvana köçmüş 
və buraya gələn gündən şəhərin teatr 
kollektivinə daxil olmuşdur. 

1924-1926-cı illərdə İrəvan və Tif-
lis Azərbaycan teatrlarında işləmişdir. 
Yenidən Naxçıvana qayıdaraq ömrü-
nün sonuna qədər Naxçıvan Dövlət 
Musiqili Dram Teatrında aktyorluq və 
rejissorluq etmişdir. 

Cəfər Cabbarlının dramlarında 
Bəhram (“Solğun çiçəklər”), General-
qubernator (“1905-ci ildə”), İmamyar 
(“Yaşar”), Əbu Übeyd (“Od gəlini”), 
Aydın (“Aydın”), Balaş (“Sevil”), 
Mirzə Səməndər (“Almaz”) və s. rol-
ların mahir ifaçısı olmuşdur.

O, Naxçıvan teatrında Cəfər Cab-
barlının “Od gəlini”, “Yaşar”, “1905-ci 
ildə”, “Oqtay Eloğlu”, “Sevil”,  “Ay-
dın”, Vasili Şkvarkinin  “Özgə uşa-

ğı”,  Üzeyir bəy Hacıbəylinin “Leyli 
və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”, “Ər 
və arvad”, Aleksandr Ostrovskinin 
“Günahsız müqəssirlər”, Georgi Mdi-
vaninin “Xeyirxah adamlar”, Fridrix 
Şillerin “Qaçaqlar”, Hüseyn Cavi-
din “Şeyx Sənan”, “İblis”, “Knyaz”, 
“Şeyda”, Sandro Şanşiaşvilinin “An-
zor”, Şəmsəddin Saminin “Dəmirçi 
Gavə”, Uilyam Şekspirin “Otello”, 
Jan Batist Molyerin “Jorj Danden”, 
Nəriman Nərimanovun “Nadir şah”, 
Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər”, 
Mirzə Fətəli Axundzadənin “Hacı 
Qara” əsərlərinə səhnə quruluşu ver-
mişdir.

1943-cü ildə Azərbaycan Respub-
likasının “Əməkdar artist”, 1960-cı 
ildə “Xalq artisti” fəxri adları ilə təltif 
olunmuşdur.

Səməd Mövləvi 1962-ci il fevral ayı-
nın 3-də Naxçıvanda vəfat etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t
Canbaxşıyev, S. Sələflər və xələflər – Səməd və Tofiq Mövləvilər / Səməd Canbaxşıyev // Şərq qapısı.- 2016.- 22 oktyabr.
Rəhimli, İ. Səməd Mövləvi /İ.Rəhimli. Azərbaycan teatr ensiklopediyası.- Bakı: Azərnəşr, 2017.- C.3.- S.182-183

İ n t e r n e t d ə 
http://azerbaijans.com/content_1564_az.html
http://lib.az/news/94
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99m%C9%99d_M%C3%B6vl%C9%99vi
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/11089-saelaeflaer-vae-khaelaeflaer-saemaed-vae-tofig-moevlaevilaer

20 Aktyor
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illiyi Mirəsgər Seyidov  
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Mirəsgər Mirabdulla oğlu Seyidov 
1970-ci il fevral ayının 6-da Babək 
rayonunun Qaraxanbəyli kəndində 
anadan olmuşdur. 1987-ci ildə Naxçı-
van şəhər 39 saylı orta məktəbi bitir-
mişdir. 

Mirəsgər Seyidov 1988-ci ildə 
keçmiş Sovet ordusu sıralarına hərbi 
xidmətə çağırılmışdır. 1990-cı ildə 
hərbi xidmətini başa çatdıraraq Nax-
çıvana qayıtmışdır. İşğalçı erməni qo-
şunlarının Naxçıvana hücumu zamanı 
o da könüllü olaraq özünümüdafiə ba-
talyonunun tərkibində vuruşmuşdur. 
Yağı düşmənə qarşı aparılan uğurlu 
döyüş əməliyyatlarında bir bacarıq-
lı əsgər kimi komandirləri tərəfindən 
verilən mühüm döyüş tapşırıqlarının 
dürüst yerinə yetirilməsində xüsusi 
fəallıq göstərmişdir. Mirəsgər öz meh-

ribanlığı, qayğıkeşliyi, vətənpərvərliyi 
ilə döyüş yoldaşlarının, dostlarının 
dərin hörmət və məhəbbətini qazan-
mışdır. 

Mirəsgər Seyidov 1992-ci il iyun 
ayının 14-də gərgin döyüşlər zamanı 
yoldaşlarını xilas edərkən ağır yara-
lanmış və onun həyatını xilas etmək 
mümkün olmamışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 18 dekabr 1992-ci il tarix-
li 367 nömrəli Fərmanı ilə Seyidov 
Mirəsgər Mirabdulla oğlu ölümündən 
sonra Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
adına layiq görülmüşdür. 

Naxçıvan şəhərində Şəhidlər Xi-
yabanında dəfn olunmuşdur. 

Təhsil aldığı Naxçıvan şəhər orta 
məktəbi qəhrəmanın adını daşıyır.

6 Milli Qəhrəman

Ə d ə b i y y a t

Mirəsgər Mirabdulla oğlu Seyidova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək 
rayonunun Yuxarı Buzqov kəndinin özünümüdafiə dəstəsinin döyüşçüsü – düşmən hissələrini qəhrəmancasına dəf etdiyinə, döyüş zamanı 
mərdlik nümunəsi göstərərək yoldaşlarının həyatını xilas etdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 18 dekabr 
1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.-S.56.- (Ölümündən sonra). 

Azərbaycanın milli qəhrəmanları: Mirəsgər Mirabdulla oğlu Seyidov // Yeni həyat.- 2015.- 8-14 aprel.- S.4.

Naxçıvanda Milli Qəhrəman Mirəsgər Seyidova həsr olunan sənədli film nümayiş etdirilib //İki sahil.- 2016.- 17 dekabr.- S.11.

Seyidzadə, T. Vətən sevgisi hər birimizin ürəyindədir /Tofiq Seyidzadə //Azad Azərbaycan.- 2017.- 25 aprel.- S. 7.

İ n t e r n e t d ə 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mirasgar_Seyidov

http://veten-ugrunda.az/milliqehremanlar/293-seyidov-mirsgr-mirabdulla-olu.html

http://www.faktxeber.com/milli-qhrman-mirsgr-mirabdulla-olu-seyidovun-doum-gndr_h492173.html
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Milli Qəhrəmanlar

55 
illiyi Nazim Quliyev 

1965-1992
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Nazim Qabil oğlu Quliyev 1965-ci 
il fevral ayının 7-də Beyləqan rayonu-
nun Örənqala kəndində anadan olmuş-
dur. 

1982-ci ildə kənd orta məktəbini 
bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çağı-
rılmışdır. Xidmətini başa vurduqdan 
sonra 2 saylı şərab zavoduna işə qəbul 
olunmuşdur. 

1988-ci ildə Qarabağ münaqişəsi 
başlayanda Nazim silaha sarılaraq 
özünümüdafiə dəstələrinin birində 
döyüşə yollanmışdır. 1991-ci ilin ap-
rel ayında Füzuli bölgəsində gedən 
döyüşdə fəal iştirak etmişdir. Cuvarlı, 
Tuğ, Məlikcan, Arış, Divanlar və digər 
kəndlər uğrunda döyüşdə rəşadətlə 
vuruşmuşdur. 1992-ci il yanvar ayı-

nın 9-da Köşbək kəndi uğrunda gedən 
döyüşdə qəhrəmanlıq göstərərək, bir 
neçə yaralı yoldaşını xilas etmişdir. 
27 yaşlı gənc əsgər qızğın döyüşlərin 
birində qəhrəmancasına həlak olmuş-
dur.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 
264 saylı Fərmanı ilə Quliyev Na-
zim Qabil oğluna ölümündən son-
ra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adı verilmişdir. Füzuli rayonu 
ərazisində dəfn edilmişdir. 

Füzuli rayonunun Yuxarı Yağləvənd 
və doğulduğu Örənqala kənd orta 
məktəbləri onun adını daşıyır. 

7 Milli Qəhrəman

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Quliyev Nazim Qabil oğlu – polis starşinası – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc 
əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 
8 oktyabr 1992-ci il // Azərbaycan.- 1992.- 9 oktyabr.- S.1.- (Ölümündən sonra). 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: Nazim Qabil oğlu Quliyev // Yeni həyat.- 2015.- 20-26 may.- S. 4.

Seyidzadə, T. Şəhidlik ən müqəddəs zirvədir / Tofiq Seyidzadə // Azad Azərbaycan.- 2017.- 28 fevral.- S.7.

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Nazim_Quliyev_(milli_qəhrəman)

http://veten-ugrunda.az/milliqehremanlar/267-quliyev-nazim-qabil-olu.html

http://milliqahramanlar.az/hero/127
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Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi 
haqqında: [Babayev Nazim Abbas oğlu - Müdafiə Nazirliyi, çavuş – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşunun 
müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və 
şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il //Azərbaycan.- 1995.- 5 aprel.- S.1.- 
(Ölümündən sonra). 

Babayev Nazim Abbas oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərtib edəni 
H.Həmidova.- Bakı, 2008.-S.37. 

Ənsər, B. Azmış güllənin qurbanı /B.Ənsər // Ağrıdağlı qəhrəmanlar.- Bakı, 2004.-S.75-77. Əsgərov, V. Babayev Nazim Abbas oğlu / 
V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşr.- Bakı, 2010.- S.48. 

Seyidzadə, M. Babayev Nazim Abbas oğlu / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.35. 

Seyidzadə, T. Şəhidlərimizlə qürur duyuruq  / Tofiq Seyidzadə // Azad Azərbaycan.- 2016.- 10 dekabr.- S.7.

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Nazim_Babayev_(milli_qəhrəman)

http://veten-ugrunda.az/milliqehremanlar/64-babayev-nazm-abbas-olu.html

Milli Qəhrəmanlar 
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illiyi Nazim Babayev 
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Nazim  Abbas oğlu Babayev 1975-
ci il fevral ayının 7-də Salyan rayo-
nunda anadan olmuşdur.

1992-ci ildə kənd orta məktəbini 
bitirmiş, 1993-cü ildə Milli Ordu sıra-
larına hərbi xidmətə çağırılmışdır. Tor-
paqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə 
iştirak etmək üçün cəbhəyə yollanmış, 
Füzuli, Tərtər bölgəsində vuruşmuşdur. 

1995-ci il mart hadisələri zamanı 
gənc Nazim dövlətçiliyimiz, suveren-
liyimiz uğrunda mübarizədə silahlı 
dəstələrin tərksilah edilməsində iştirak 

etmiş və 15 mart 1995-ci ildə həlak ol-
muşdur. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 say-
lı Fərmanı ilə Babayev Nazim Abbas 
oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür. 

Salyan rayon Qaraçala kənd qə-
biristanlığında dəfn edilmişdir. Salyan 
şəhərindəki mərkəzi parkda büstü qo-
yulmuşdur.

7 Milli Qəhrəman
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Milli Qəhrəmanlar 

45 
illiyi Xanoğlan Məmmədov 

1975-1995  
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Xanoğlan Sadıq oğlu Məmmədov 
1975-ci il fevral ayının 13-də Neftça-
la rayonunun Qaraqaşlı kəndində ana-
dan olmuşdur. 

1983-cü ildə Salyan rayonundakı 
104 saylı texniki peşə məktəbinə da-
xil olmuş, iki il dülgərlik sənətinin 
sirlərini öyrənmişdir. 

1993-cü ildə hərbi xidmətə yolla-
naraq topçu kimi əvvəlcə Səngəçalda, 
sonra isə Çuxanlı, Pirəküşkül və Qala-
dakı hərbi hissələrdə xidmət keçmiş-
dir. Bir müddət təlim keçdikdən son-
ra Murovdağ cəbhəsinə göndərilmiş 
və bir neçə döyüşdə iştirak etmişdir. 
Döyüşlərdə rəşadəti ilə fərqlənən 
Xanoğlan 1995-ci ilin mart ayının 

15-də dövlət çevirilişinə cəhdin qar-
şısının alınmasında müstəsna xidmət 
göstərmiş və qəhrəmancasına həlak 
olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 
saylı Fərmanı ilə Məmmədov Xa-
noğlan Sadıq oğlu ölümündən son-
ra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Neftçala rayonu Qaraqaşlı 
kəndində dəfn edilmişdir. Neftçala ra-
yon Mədəniyyət evi qəhrəmanın adını 
daşıyır. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi 
haqqında: [Məmmədov Xanoğlan Sadıq oğlu – Müdafiə Nazirliyi, sıravi – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşu-
nun müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi qəhrəmanlıq 
və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il //Azərbaycan.- 1995.- 5 aprel.- 
(Ölümündən sonra). 

Əsgərov, V. Məmmədov Xanoğlan Sadıq oğlu / V. Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşr.- Bakı, 2010.- 
S.196. 

Məmmədov Xanoğlan Sadiq oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərtib edəni 
H.Həmidova.- Bakı, 2008.-S.140. 

Seyidzadə, M. Məmmədov Xanoğlan Sadiq oğlu / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.151. 

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Xanoğlan_Məmmədov

http://veten-ugrunda.az/milliqehremanlar/150-mmmdov-xanolan-sadiq-olu.html

http://www.neftchala-ih.gov.az/page/37.html

13 Milli Qəhrəman
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Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı 
verilməsi haqqında: [Məmmədov Elşad Ramiz oğlu – Müdafiə Nazirliyi, sıravi – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, 
dövlət quruluşunun müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması 
zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il //
Azərbaycan.- 1995.- 5 aprel.- (Ölümündən sonra). 

Əsgərov, V. Məmmədov Elşad Ramiz oğlu // Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşr.- Bakı, 
2010.- S.194. 

Məmmədov Elşad Ramiz oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. 
H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.138-139. 

Seyidzadə, M. Məmmədov Elşad Ramiz oğlu / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.141. 

“Vətən mənə oğul desə...” // Mədəniyyət.- 2015.- 11 fevral.- S. 14.

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Elşad_Məmmədov_(milli_qəhrəman)

http://avciya.az/məmmədov-elsad-ramiz-oglu/

Milli Qəhrəmanlar 

45 
illiyi Elşad Məmmədov  

1975-1995  

FE
VR
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Elşad Ramiz oğlu Məmmədov 
1975-ci il fevral ayının 14-də Xanlar 
rayonunun (indiki Göygöl rayonu) Ha-
çaqaya kəndində anadan olmuşdur. 

1990-cı ildə Haçaqaya kənd nata-
mam orta məktəbini bitirdikdən sonra 
Xanlar rayonu texniki-peşə məktəbində 
təhsilini davam etdirmişdir. 

1993-cü ilin avqust ayında Hərbi 
Komissarlıq tərəfindən Milli Ordu sı-
ralarına hərbi xidmətə çağırılaraq, 6 ay 
hərbi təlim keçmişdir. Oradan da Qa-
rabağa - döyüş bölgəsinə yollanmış-
dır. Tərtər bölgəsində döyüşə başlayan 
Elşad, daha sonra Ağdərə ərazisinin 
düşmənlərdən təmizlənməsi uğrun-
da gedən qanlı döyüşdə qəhrəmanlıq 
nümayiş etdirmişdir. 17 mart 1995-ci 

ildə dövlət çevirilişi cəhdinin qarşısı-
nın alınmasında rəşadət göstərən Elşad 
Məmmədov qəhrəmancasına həlak ol-
muşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 
saylı Fərmanı ilə Məmmədov El-
şad Ramiz oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir. 

Xanlar rayonunun Qırıqlı kəndində 
dəfn edilmişdir. 

Hacıqaya kənd natamam orta mək-
təbi onun adını daşıyır. Daşkəsən yolu 
üstündə büstü qoyulmuşdur. 

14 Milli Qəhrəman
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Milli Qəhrəmanlar 

65 
illiyi

Faiq Rəfiyev 
1955-1992 
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Faiq Qəzənfər oğlu Rəfiyev 1955-ci 
il fevral ayının 22-də Füzuli rayonunun 
Sarıcıq kəndində anadan olmuşdur. 

1972-ci ildə Qarakollu kənd orta 
məktəbini bitirmişdir. 

1973-1975-ci illərdə Arxangelsk 
vilayətində hərbi xidmətdə olmuşdur. 
Ordudan tərxis olunaraq, Plistesk ra-
yonunda milis vəzifəsində çalışmışdır. 
Sankt-Peterburq şəhərində Ali Hərbi 
Milis Məktəbinin qiyabi şöbəsində 
oxumuş, 1984-cü ildə təhsilini başa 
vuraraq leytenant rütbəsi almış, sahə 
müvəkkili vəzifəsində işə başlamışdır. 

1990-cı ildə 20 Yanvar faciəsindən 
sonra vətənə qayıdaraq, Xocavənd ra-
yonunda sahə müvəkkili işləmişdir. 
Axullu, Tuğ, Qaradağlı kəndlərinin 

düşməndən qorunmasında qəhrəmanlıq 
göstərmişdir. 

Cəsur döyüşçü 1992-ci il yanvar 
ayının 10-da Koçbəy kəndinin erməni 
quldurlarından təmizlənməsi zamanı 
qəfil atılan güllə ilə həlak olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2 oktyabr 1992-ci il tarixli 
264 saylı Fərmanı ilə Rəfiyev Faiq 
Qəzənfər oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir. 

Doğulduğu Sarıcıq kəndində dəfn 
edilmişdir. Lökbatan qəsəbəsindəki 
166 saylı orta məktəb qəhrəmanın adı-
nı daşıyır.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Rəfiyev Faiq Qəzənfər oğlu – Xocavəndin sahə müvəkkili – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunma-
sında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı, 8 oktyabr 1992-ci il //Azərbaycan.- 1992.- 9 oktyabr.- S.1.-(Ölümündən sonra). 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: Faiq Qəzənfər oğlu Rəfiyev //Yeni həyat.- 2015.- 28 may-3 iyun.- S.4.

Əsgərov, V. Rəfiyev Faiq Qəzənfər oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşr.- Bakı, 2010.- S.240. 

Seyidzadə, M. Rəfiyev Faiq Qəzənfər oğlu /M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.-S.191. 

Vətən sevgisi ölməzdir //Azad Azərbaycan.- 2017.- 18 aprel.- S.7.

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Faiq_Rəfiyev

http://veten-ugrunda.az/milliqehremanlar/272-rfiyev-faiq-qznfr-olu.html

https://www.ens.az/az/refiyev-faiq-qezenfer-oglu

22 Milli Qəhrəman
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Milli Qəhrəmanlar 

50 
illiyi Tahir Həsənov  

1970-1992 
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Tahir Tofiq oğlu Həsənov 1970-ci il 
fevral ayının 22-də Bakı şəhərində ana-
dan olmuşdur. 

1987-ci ildə Nəsimi rayonundakı 23 
saylı orta məktəbi bitirmiş, 1988-ci ildə 
isə hərbi xidmətə çağırılmışdır. 

1990-cı ildə ordudan tərxis olun muş, 
sənədlərini Bakı Dövlət Universitetinə 
vermiş və tarix fakültəsinə daxil olmuş-
dur.  

Ailənin yeganə övladı olmasına bax-
mayaraq o, universitetin ikinci kursun-
dan könüllü olaraq vətənin müdafiəsinə 
qalxan igidlərin sırasına qoşulmuşdur. 
Cəsur komandir Tahir Həsənov Yuxarı 
Qarabağda, Ağdərə, Başkənd, Meşəli və 
Çıldıran əməliyyatlarında torpaqlarımı-
zın müdafiəsində fəal iştirak etmişdir. 

1992-ci il sentyabr ayının 2-də Çıl-
dıran yüksəkliyindəki uğurlu əməliy-
yatlardan qayıdarkən düşmənlə üz-üzə 
gəlmiş və erməni quldurlarını məhv 
edərək, özü də qəhrəmancasına həlak 
olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 19 oktyabr 1992-ci il tarixli 273 
saylı Fərmanı ilə Həsənov Tahir Tofiq 
oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir. 

Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanın-
da dəfn edilmişdir. 

Təhsil aldığı 23 saylı orta məktəb 
qəhrəmanın adını daşıyır. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Həsənov 
Tahir Tofiq oğlu – polis serjantı – Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidliyə və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 19 okt-
yabr 1992-ci il // Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- №20.- S.18.- (Ölümündən sonra). 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: Tahir Tofiq oğlu Həsənov // Yeni həyat.- 2015.- 6-12 iyun.- S.4.

Əsgərov, V. Həsənov Tahir Tofiq oğlu // Əsgərov V.Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşr.- Bakı, 2010.- S.117. 

Seyidzadə, M. Həsənov Tahir Tofiq oğlu / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.88. 

Seyidzadə,T. Vətən şəhid oqulları unutmur / Tofiq Seyidzadə // Azad Azərbaycan.- 2017.- 1 fevral.- S.7.

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Tahir_Həsənov

http://avciya.az/həsənov-tahir-tofiq-oglu/

http://veten-ugrunda.az/milliqehremanlar/100-hsnov-tahr-tofq-olu.html

22 Milli Qəhrəman
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Polad Murtuza oğlu Məmmədov 
(Bülbüloğlu) 1945-ci il fevral ayının 
4-də Bakıda anadan olmuşdur. Məşhur 
müğənni Bülbülün ailəsində doğulan 
Poladın uşaqlıq dövrü Bakı ilə yanaşı, 
həm də “Qafqazın konservatoriyası” - 
Şuşada keçmişdir. 

İlk dəfə böyük səhnəyə 1960-cı ildə 
- 15 yaşında çıxmış, atasını müşayiət 
etmişdir. 1962-ci ildə 17 yaşlı Polad ilk 
mahnılarını bəstələmişdir. 

1963-cü ildə Ü.Hacıbəyov adına 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası-
na (indiki BMA) daxil olmuş, 1968-ci 
ildə Qara Qarayevin sinfini bitirmişdir. 
1965-ci ildən həm bəstəkar, həm də 
müğənni kimi dünyada Azərbaycan mu-
siqi mədəniyyətini təbliğ etmiş, keçmiş 
Sovet İttifaqında populyar olan müxtəlif 
estrada kollektivlərinə rəhbərlik etmiş-
dir. 20-dən çox kinofilmə və bir sıra te-
atr tamaşalarına musiqi yazmışdır. 

1969-cu ildə SSRİ Bəstəkarlar İttifa-
qına və Kinematoqrafçılar İttifaqına üzv 
seçilmiş,  1987-ci ildə Bakı şəhər Sove-
tinin deputatı olmuşdur. 

Azərbaycan Komsomolu mükafatı la-
ureatı olmuşdur. 1973-cü ildə “Əməkdar 
incəsənət xadimi”, 1982-ci ildə “Xalq 
artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 
1987-1988-ci illərdə  M.Maqomayev 
adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniya-
sının bədii rəhbəri və direktoru, 1988-
ci ildən 2006-cı ilədək Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət naziri 
işləmişdir. 

1-ci çağırış Azərbaycan Respublika-
sı Milli Məclisinin deputatı olmuşdur. 
1994, 1997 və 2000-ci illərdə “TÜRK-
SOY” Beynəlxalq təşkilatının baş di-
rektoru vəzifəsinə seçilmişdir. 1991-ci 
ildə Azərbaycan Respublikası Milli Ya-
radıcılıq Akademiyasının sənətşünaslıq 
doktoru, 1995-ci ildə Ə.Hüseynzadə 

adına Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Universitetinin  (indiki 
ADMİU) fəxri professoru, “Avropa - 
Asiya” Beynəlxaq Humanitar Akade-
miyasının həqiqi üzvüdür. 2000-ci ildən 
musiqi sənəti ixtisası üzrə professordur. 

2000-ci ilin fevral ayında Moskva 
şəhərindəki “Ulduzlar” meydanında Po-
lad Bülbüloğlunun şərəfinə yeni ulduz 
həkk olunmuşdur. O, bu şərəfə layiq 
görülən ilk Azərbaycan bəstəkarıdır. 

2006-cı ildən Azərbaycan Respub-
likasının Rusiya Federasiyasındakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri kimi 
fəaliyyət göstərir. O, Rusiyanın Regi-
onlararası İctimai fondu tərəfindən Ru-
siya və Azərbaycan xalqları arasında 
sülhün, anlaşmanın qorunmasında və 
dostluq tellərinin möhkəmlənməsindəki 
xidmətlərinə görə “Müqəddəs knyaz 
Nevski” mükafatına, 2010-cu ildə Çin-
giz Mustafayev Fondu və ANS Şirkətlər 
Qrupu tərəfindən təsis edilən “2009-
cu İlin adamı” mükafatına, 2015-ci 
ildə “Şərəf” ordeni ilə təltif edilmiş və  
Dağıstan Respublikasının “Əməkdar 
incəsənət xadimi” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür. 

2016-cı ildə məşhur heykəltəraş 
və rəssam Zurab Seretellinin “Mənim 
müasirlərim” adlı heykəllər silsiləsi 
çərçivəsində Moskvada Polad Bülbü-
loğlunun abidəsinin açılışı olmuşdur. 

2017-ci ildə “Rus ifaçılıq sənəti” İc-
timai Fondunun 25 illiyi medalına və 
Türkmənistanın “Xalq artisti” fəxri adı-
na layiq görülmüşdür.

2018-ci ildə növbəti dəfə MDB 
Dövlətlərarası Humanitar Əməkdaşlıq 
Fondu (DHƏF) İdarə Heyətinin sədri 
seçilmişdir. 2019-cu ildə Polad Bül-
büloğlu 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə 
görə” ordeni ilə təltif olunmuşdur. 

Ə d ə b i y y a t
Sabahın xeyir olsun 
[Notlar]: fortepiano ilə 
oxumaq üçün /P.Bülbüloğlu; 
rus dilinə tərc. V.Qafarov; 
V.Semernin; Y.Həsənbəy.- 
Bakı: Azərnəşr, 1965.- 14 s.

Polad Bülbüloğlu. 
Skertso // Azərbaycan 
bəstəkarlarının əsərləri 
[Notlar]: Azərb. Resp. Məd. 
Naz., Azərbaycan Musiqi 
Mədəniyyəti Dövlət Muze-
yi.- Bakı, 2005.- S.50-58.

Şəfiyeva, K. Polad Bülbü-
loğlunun yaradıcılığında 
üslub xüsusiyyətləri: 
sənətşünas. üzrə fəls. 
d-ru a. dər. al. üçün təq. 
ol. dis-nın avtoreferatı: 
17.00.02 /K.Şəfiyeva; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Ü.Hacıbəyov ad. Bakı 
Musiqi Akademiyası.- Bakı, 
2010.- 24 s.

Polad Bülbüloğlu 
yenidən MDB Huma-
nitar Əməkdaşlıq Fon-
duna rəhbər seçilib //
Mədəniyyət.- 2018.- 21 
dekabr .- S.4.

“Yaş nisbi məsələdir”: Xalq 
artisti Polad Bülbüloğlu-
nun 74 illiyi münasibətilə 
//Mədəniyyət.- 2019.- 6 
fevral.- S.8

4 Bəstəkar, diplomat

Siyasət.Hərbi iş
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Artur Tahir oğlu Rasi-zadə 1935-
ci il fevral ayının 26-da Gəncə 
şəhərində anadan olmuşdur.  

1952-ci ildə Lənkəran şəhər 4 
say lı orta məktəbdə  təhsilini mü-
vəffəqiyyətlə  başa vurmuşdur. 1957-
ci ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutu-
nu (indiki ADNSU) bitirdikdən sonra 
əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Neft 
Maşınqayırması ETİ “AzİNMAŞ”-
da mühəndis vəzifəsində başla-
mış, sonradan böyük mühəndis, 
layihənin baş mühəndisi, şöbə mü-
diri, elmi işlər üzrə direktor müavini 
vəzifələrində işləmişdir. 

1973-1975-ci illərdə “Azneft 
sənayemaş” birliyində baş mühəndis, 
1975-1977-ci illərdə “İttifaqneft-
maş” ЕİB rəisinin birinci müavini-
baş mühəndis, 1977-1978-ci illərdə 
“AzİNMAŞ” Neft maşınqayırması 
ETİ-nin direktoru olmuşdur. 

1978-1981-ci illərdə Azərbaycan 
SSR Dövlət Plan Komitəsi sədrinin 
müavini, 1981-1986-cı illərdə Azər-
baycan KP MK-da maşınqayırma 
şöbəsinin müdiri, 1986-1992-ci il-
lər də Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Soveti Sədrinin birinci mü-
avini vəzifələrində çalışmışdır. 

1992-1994-cü illərdə İqtisadi 
İslahatlar Fondunun məsləhətçisi, 
1994-cü ildə “DEKA-B” şirkətində 
məsləhətçi, 1994-1996-cı illərdə İq-
tisadi İslahatlar Fondunda məsləhətçi 
vəzifəsində işləmişdir. 

1996-cı ildə Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin iqtisadi məsələlər 
üzrə köməkçisi təyin edilmişdir. 

1996-cı ilin may ayından Azər-
baycan Respublikası Baş naziri-
nin birinci müavini, 1996-2003-cü 
illərdə Baş nazir, 2003-cü ilin av-
qust-noyabr aylarında Baş nazirin 
birinci müavini vəzifələrində çalış-
mışdır. 2003-cü ildən  2018-ci ilədək 
yenidən Azərbaycan Respublikası-
nın Baş naziri olmuşdur.

SSRİ ordenləri (“Şərəf nişanı” or-
deni) və medallarla təltif edilmişdir. 
1971-ci ildən SSRİ Dövlət mükafatı 
laureatıdır. 

Azərbaycan Respublikasının so-
sial-iqtisadi inkişafına verdiyi böyük 
töhfələrə görə görkəmli ictimai-siya-
si xadim Artur Tahir oğlu Rasizadə 
2005-ci ildə “İstiqlal”, 2010-cu 
ildə “Şərəf”, 2015-ci ildə “Şöhrət” 
ordenləri ilə təltif edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
A.T. Rasi-zadənin “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif edilməsi 
haqqında: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı, 25 fevral 2015-
cü il //Azərbaycan.- 2015.- 
25 fevral.- S.1.

A.T.Rasi-zadənin “Şərəf” 
ordeni ilə təltif edilməsi 
haqqında: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı, 25 fevral 2010-
cu il // Azərbaycan.- 2010.- 
26 fevral.- S.1. 

A.T.Rasi-zadənin 
Azərbaycan Respublikasının 
Baş naziri təyin edilməsi 
haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı, 22 oktyabr 
2013-cü il // Azərbaycan.- 
2013.- 23 oktyabr.- S.1. 

İlham Əliyev: “Artur Rasi-
zadə müstəqilliyimizin daha 
da möhkəmləndirilməsi və 
ölkəmizin böyük uğurlar 
qazanması istiqamətində 
səylərini əsirgəməyib” //
Azərbaycan.- 2018.-22 
aprel.- S.1.

Rasi-zadə Artur Tahir oğlu 
// Azərbaycanda kim kimdir: 
ensiklopedik məlumat kita-
bı.- Bakı, 2010.- S.79. 

26 İctimai-siyasi xadim  

Siyasət.Hərbi iş
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Süleyman Bayram oğlu Tatlıyev 
1925-ci il fevral ayının 27-də Qazax 
rayonunun Dağ Kəsəmən kəndində 
anadan olmuşdur. 

Orta məktəbin yuxarı sinfində oxu-
yarkən 1943-cü ildə hərbi xidmətə ça-
ğırılmışdır. Cəbhədə ağır yaralandıqdan 
sonra vətənə qayıdaraq, Qazax şəhər orta 
məktəbini, 1951-ci ildə isə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) 
Kimya fakültəsini bitirmişdir.

Əmək fəaliyyətinə 1951-ci ildə Ru-
siya Federasiyasının Qroznı şəhərində 
Yeni Neftayırma Zavodunda mühəndis 
kimi başlamış və 1956-cı ilədək həmin 
vəzifədə işləmişdir.

1956-1961-ci illərdə Sumqayıt Sin-
tetik Kauçuk Zavodunda sex rəisi, baş 
mühəndisin müavini, 1961-1963-cü 
illərdə Xalq Təsərrüfatı Şurası kim-
ya sənayesi idarəsinin şöbə müdiri, 
1963-cü ildən Azərbaycan KP MK-nın 
Kimya və neft sənayesi şöbəsi müdi-
rinin müavini, 1963-1964-cü illərdə 
Sov. İKP Zaqafqaziya Bürosu üzrə ins-
pektor, 1964-1965-ci illərdə yenidən 

Azərbaycan KP MK-nın Kimya və neft 
sənayesi şöbəsi müdirinin müavini, 
1965-1970-ci illərdə Azərbaycan SSR 
Nazirlər Sovetinin Kimya sənayesi 
idarəsinin rəisi, 1970-1978-ci illərdə 
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 
İşlər idarəsinin müdiri, 1978-1985-ci 
illərdə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 
sədrinin birinci müavini, 1985-1989-cu 
illərdə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
Rəyasət Heyətinin sədri, 1991-ci ildən 
“Nur” Xarici İqtisadi Assosiasiyasının 
prezidenti, 1994-cü ildən ömrünün so-
nuna qədər Azərbaycan Respublikası 
Ticarət və Sənaye Palatasının preziden-
ti vəzifələrində çalışmışdır.

Bir neçə çağırış Azərbaycan SSR 
Ali Sovetinin və SSRİ Ali Sovetinin 
deputatı seçilib.

Süleyman Tatlıyev bir sıra orden və 
medallarla təltif edilmiş, 2005-ci ildə 
“Şöhrət” ordeninə layiq görülmüşdür.

Azərbaycanın ictimai-siyasi və 
dövlət xadimi Süleyman Tatlıyev 2014-
cü il mart ayının 9-da vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Amalım və əməlim / Süleyman Tatlıyev; red. T.Aydınoğlu.- Bakı: “Şuşa”, 2005.- 200 s.

Süleyman Bayram oğlu Tatlıyev // Azərbaycan.- 2014.- 12 mart.- S.4.

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Süleyman_Tatlıyev 

http://ayna.az/2014/gorkemli-dovlet-xadimi-suleyman-tatliyev-vefat-etdi/

https://azertag.az/xeber/Suleyman_Bayram_oglu_Tatliyev-57191

27 İctimai-siyasi xadim  

Siyasət.Hərbi iş
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Əziz Mirfeyzulla oğlu Mirəhmədov 
1920-ci il fevral ayının 11-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun 
(indiki ADPU) filologiya fakültəsində 
təhsil almışdır. İlk məqaləsi hələ 
tələbə ikən “Müəllim qəzeti”nin 13 
may 1938-ci il nömrəsində çap olun-
muşdur.

1941-ci ildə APİ-ni bitirdikdən 
sonra orta və ali məktəblərdə dərs de-
miş, 1942-ci ildə Mərdəkandakı 156 
saylı məktəbdə müəllim işləmişdir. 
1943-1948-ci illərdə ADU-nun (indi-
ki BDU) Azərbaycan ədəbiyyatı ka-
fedrasında baş müəllim vəzifəsini icra 
etmişdir. 

1959-cu ildən Azərbaycan Ya-
zıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur. 
1976-cı ildə filologiya elmlər dokto-
ru elmi dərəcəsini almış, 1980-ci ildə 
Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü se-
çilmişdir. 

Bacarıqlı elm təşkilatçısı və yorul-
maz tədqiqatçı 1959-1960-cı illərdə 
Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyinin direktoru, 1960-1963-cü 
illərdə Azərbaycan KP MK Təbliğat 
və Təşviqat şöbəsi müdirinin müavi-
ni, 1963-1964-cü illərdə Azərbaycan 
KP MK İdeologiya şöbəsi mü-
dirinin birinci müavini, 1964-cü 
ildən  Azərbaycan EA Nizami adına 
Ədəbiyyat İnstitutu mətnşünaslıq 
şöbəsinin müdiri, 1980-ci ildə direk-
tor müavini, 1981-ci ildən direktoru 
kimi məsul vəzifələrdə çalışmışdır. 

O, “Molla Nəsrəddin” jurnalının 
25 illik nömrələrinin transliterasiya-
sı, 12 cilddə çapa hazırlanması və bi-
rinci cildin nəşr edilməsi işini də başa 
çatdırmışdır. 

Ə.Mirəhmədovun ədəbiyyat ta-

rixi və nəzəriyyəsi, mətbuat tarixi, 
mətnşünaslıq, biblioqrafiya və kitab 
mədəniyyəti, həmçinin müasir ədəbi 
prosesin əsas istiqamətləri və imza-
ları haqqında çoxsaylı tədqiqatları bir 
tədqiqatçı kimi fərdi təhlil üsulunun 
üstünlüklərini üzə çıxarmışdır. 

O, 18 kitabın, 500-dən artıq el-
mi məqalənin müəllifidir. Hələ 
1940-cı illərdə ikicildlik “Müxtəsər 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin 
(1943-1944) hazırlanmasında ya-
xından iştirak etmiş, sonrakı illərdə 
üçcildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi”nin (1957-1960) əsas müəl-
liflərindən biri olmuşdur. 

O, nəşri planlaşdırılmış çoxcild-
li “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin 
də aparıcı müəlliflərindən biri idi. 
Onun zəhməti hesabına müxtəlif 
illərdə Cəlil Məmmədquluzadənin 
əsərlərinin ikicildliyi (1951-1954), 
üçcildliyi (1966-1967) və altıcild-
liyi (1981-1985) nəşr edilmiş, onun 
tərəfindən hər nəşrə müqəddimə, izah 
və şərhlər yazılmışdır. 

Dərslik yazmaq sahəsində ilk təc-
rübəsi “Ədəbi qiraət” dərsliyi ilə 
bağ lıdır. XX əsrin 50-ci illərində 
məktəblərimizdə istifadə olunan bü-
tün “Ədəbi qiraət” dərsliklərinin, 
həmçinin 8-ci, 9-cu, 10-cu siniflər üçün 
“Ədəbiyyat” dərsliklərinin redaktoru 
olmuşdur. Eyni zamanda 9-cu sinif 
üçün “Ədəbiyyat müntəxəbatı”nın 
(1948-1962-ci illər) müəllifidir. 

Görkəmli alim 1982-ci ildə “Əmək-
dar elm xadimi” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür. 

Əziz Mirəhmədov 2002-ci il avqust 
ayının 30-da Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan ədəbiyyatına dair 
tədqiqlər (IX-XX əsrlər) / 
Ə.Mirəhmədov.- Bakı: Maarif, 
1983.- 362 s. 

Azərbaycan Molla Nəsrəddini 
/ Ə.Mirəhmədov.- Bakı: Yazıçı, 
1980.- 429 s. 

Ədəbiyyat: 10-cu sinif: 
ümumtəhsil məktəbləri üçün 
dərslik / Ə.Mirəhmədov, 
Z.Əsgərli; red: B.Ələkbərova.- 
Bakı: Maarif, 2003.- 304 s. 

Yazıçılar, talelər, əsərlər 
/ Ə.Mirəhmədov.- Bakı:  
Azərnəşr, 1978.- 312 s. 

Əhmədov, T. Əziz Mirəhmədov 
/ T.Əhmədov // XX əsr 
Azərbaycan yazıçıları: ensik-
lopedik məlumat kitabı.- Bakı, 
2004.- S.298. 

Əziz Mirfeyzulla oğlu 
Mirəhmədov (Mirəhmədov 
Əziz) //Ədəbiyyat qəzeti.-2002.- 
6 sentyabr.

Əziz Mirəhmədovun “İlk sözü”: 
O Əhməd bəy Ağaoğlunu əzəl 
“tanıyanlardan” biriydi... / 
Ə.Mirəhmədov //Qobustan.- 
2015.- № 3.- S. 20 - 21.

Fərəcov, S. Görkəmli 
mətnşünas alim / Savalan 
Fərəcov // Mədəniyyət.- 2017.- 
15 fevral.- S.15.

11 Ədəbiyyatşünas
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Əlövsət Zakir oğlu Abdullayev 
1920-ci il fevral ayının 17-də Şamaxı 
rayonunun Məlikçobanlı kəndində ana-
dan olmuşdur. 

İlk təhsilini Şamaxının Məlikçobanlı 
və Ucarın Yuxarı Şilyan kənd mək-
təblərində almışdır. 1936-cı ildə Şa-
maxı Pedaqoji Texnikumuna daxil ol-
muş, 1939-cu ildə həmin müəssisədə 
təhsilini əla qiymətlərlə başa vurmuş, 
bir il kənddə müəllim işləmiş, son-
ra Bakıya gələrək Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) filologiya 
fakültəsinə daxil olmuşdur. 

Böyük Vətən müharibəsi başlanan-
da təhsilini yarımçıq qoyaraq cəbhəyə 
yola düşmüş, döyüşlərdə iştirak etmiş, 
yaralandığı üçün ordudan tərxis olun-
muşdur.

1943-1946-cı illərdə Məlikçobanlı 
kəndində məktəb direktoru vəzifəsində 
çalışmışdır. Faşist Almaniyası məğlub 
edildikdən sonra yenidən universitetə 
qayıtmış, 1950-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Universitetini bitirmişdir.

Yüksək hazırlığını və elmə olan 
dərin marağını nəzərə alaraq onu aspi-
ranturaya qəbul etmişlər.

Ə. Abdullayev 1954-cü ildə “Müa-
sir Azərbaycan dilində xüsusiləşmələr” 
mövzusunda namizədlik dissertasiya-
sı, 1963-cü ildə isə müasir dilçiliyi-
mizin ən qaranlıq, ən az tədqiq olun-
muş sahəsindən - tabeli mürəkkəb 
cümlələrdən doktorluq dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. 1964-cü ildə profes-
sor elmi adını almışdır.

1962-1967-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin filologiya fa-
kül təsinin dekanı, 1972-1976-cı illərdə 
prorektoru, 1967-1985-ci illərdə Azər-
baycan dilçiliyi kafedrasının müdiri ol-
muşdur.

Əlövsət Abdullayev Azərbaycan di-
linin ən aktual problemləri üzrə 140-
dan çox əsərin, o cümlədən 15-dən ar-

tıq tədris ədəbiyyatı və monoqrafiyanın 
müəllifidir.

Görkəmli dilçi alim müxtəlif illərdə 
Bakıda, Moskvada, Sankt-Peterburqda, 
Səmərqənddə, Kazanda, Tiflisdə ke-
çirilmiş elmi konfranslarda, Berlində, 
Ankarada, İstanbulda, Daşkənddə 
toplanmış beynəlxalq qurultay və 
konqreslərdə iştirak etmiş, məruzələr 
oxumuşdur. 

Professor Ə.Abdullayev həm də bö-
yük ictimai iş aparmışdır. O, Azərbaycan 
EA (indiki AMEA) Nəsimi adına Dilçi-
lik İnstitutunun və Universitetin elmi 
şuralarının, Azərbaycan Ensiklopediya-
sının redaksiya şurasının, Respublikada 
Azərbaycan Dilinin Tətbiqi və Əlifba 
komissiyalarının üzvü olmuşdur. Eyni 
zamanda BDU-nun “Elmi əsərləri”nin 
Dil və ədəbiyyat seriyasının baş redak-
toru, universitetin ümumi, humanitar 
elmlər, filologiya elmləri doktoru və 
namizədi dərəcələri verən şuralarının, 
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Dil-
çilik İnstitutunun, Respublika Elmlər 
Akademiyası Rəyasət Heyəti yanında 
dilçilik üzrə əlaqələndirmə şuralarının, 
Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin tədris 
metodika şurasının üzvü olmuşdur.

1983-cü ildə Türkiyədə Türk Dil 
Qurumunun müxbir üzvü, 1984-cü ildə 
həqiqi üzv seçilmişdir. Rəhbərliyi altın-
da 29 namizədlik, 3 doktorluq disserta-
siyası müdafiə edilmişdir. 

1945-ci ildə “Böyük Vətən müha-
ri bəsində Almaniya üzərində qələbəyə 
görə” medalı, 1969-cu ildə Azərbaycan 
SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyətinin 
“Fəxri Fəman”ı, 1970-ci ildə SSRİ 
Ali Sovetinin Rəyasət heyəti “Əmək 
igidliyinə görə” medalı, 1974-cü ildə 
Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatı ilə 
təltif edilmiş, 1992-ci ildə “Əməkdar elm 
xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Əlövsət Abdullayev 1993-cü il may 
ayının 28-də Bakıda vəfat etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan 
dili məsələləri / 
Ə.Abdullayev; rəyçi. 
Ə.Cavadov; Elmi red. 
K.Vəliyev.- Bakı: Bakı 
Universiteti, 1992.- 332 s.

Müasir Azərbaycan 
dilində tabeli mürəkkəb 
cümlələr: ali məktəblər 
üçün dərs vəsaiti / 
Ə.Abdullayev; elmi red. 
Y.Seyidov.- Bakı: Maarif, 
1974.- 417 s.

Səlimli, T. Professor 
Əlövsət Abdullayev və 
Azərbaycan dilçiliyi 
/ T.Səlimli; elmi red. 
Ə.Rəcəbli; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Bakı 
Dövlət Un-ti.- Bakı: Elm 
və təhsil, 2017.- 98 s.

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org/
wiki/Əlövsət_Abdullayev 

17 Dilçi alim
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Ramiz Mahmud oğlu Məmmədov  
1950-ci il fevral ayının 4-də Gürcüs-
tan SSR-in Qardabani rayonunun Qa-
racalar kəndində anadan olmuşdur. 
1967-ci ildə orta məktəbi bitirmiş və 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (in-
diki BDU) fizika fakultəsinə qəbul olun-
muş və 1972-ci ildə ali təhsilini başa 
vurmuşdur. 1973-cü ildə Azərbaycan  
EA Akademik Həsən Əliyev adına 
Coğrafiya İnstitutunda Xəzər Dənizi 
Problemləri Mərkəzində başlamışdır. 
Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurasının 
qərarı ilə 1975-1976-cı illərdə Moskva 
Okeanologiya İnstitutunda stajyor ol-
muş, 1977-ci ildə isə həmin institutun 
əyani aspiranturasına qəbul olunmuş-
dur. 1980-ci ilin yanvar ayında “Dayaz 
dənizlərdə və şirinsulu sututarların-
da turbulent mübadilə” mövzusunda 
Moskva Okeanologiya İnstitutunun 
Dissertasiya Şurasında Okeanologi-
ya ixtisası üzrə namizədlik dissertasi-
yası müdafiə edərək fizika-riyaziyyat 
elmləri namizədi elmi dərəcəsini al-
mışdır.

1980-1985-ci illərdə Azərbaycan 
Kosmik Tədqiqatlar Elm-İstehsalat 
Birliyində Xəzər elmi tədqiqat stan-
siyasının müdiri vəzifəsində çalış-
mış, 1985-ci ildə Azərbaycan EA-nın 
Rəyasət Heyətinin qərarı ilə əvvəl Ge-
ologiya, 1989-cu ildə isə yenidən Coğ-
rafiya İnstitutuna işə qaytarılmışdır. 
1991-ci ildən AEA akad.H.Əliyev adı-
na Coğrafiya İnstitutunun Xəzər Dənizi 
Problemləri Mərkəzinin müdiri, 1995-
2012-ci illər ərzində isə həmin insti-

tutun elmi işlər üzrə direktor müavini 
vəzifəsində işləmiş, 2013-cü ildən isə 
AMEA H.Əliyev adına Coğrafiya İns-
titutunun direktoru vəzifəsində çalışır.

1996-cı ildə Xəzər dənizinin hidro-
fiziki sahələrinin dəyişkənliyi və onla-
rın çirkləndiricilərin yayılmasına təsiri 
mövzusunda doktorluq dissertasiyası 
müdafiə edərək texnika elmləri doktoru 
elmi adını almış, 2001-ci ildə coğrafiya 
ixtisası üzrə AMEA-nın müxbir üzvü 
seçilmiş, 2009-cu ildə Azərbaycan Ali 
Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə 
hidrologiya ixtisası üzrə professor elmi 
adını almışdır. 2014-cü ildə AMEA-nın 
həqiqi üzvü seçilmişdir. 

300-dən çox  elmi məqalə, 15 kitab 
və 1 atlasın müəllifidir, 20-yə qədər işi 
AMEA-nın mühüm nəticələrinin siya-
hısına daxil edilmişdir. 

2016-cı ildə Azərbaycan Respublika-
sı Dövlət Mükafatı laureatı olmuşdur.

Azərbaycan  Coğrafiya Cəmiyyətinin 
Prezidenti, Beynəlxalq Okeanologiya 
Məlumatları və Mübadiləsi Mərkəzinin 
Azərbaycan üzrə milli koordinatoru, 
1999-2008-ci illərdə isə Avropa İttifa-
qının Cənubi Qafqaz ölkələri üçün təsis 
etdiyi Beynəlxalq Ekoloji Mərkəzin 
(Tbilisi) Konsultativ Şurasının prezi-
denti olmuşdur. Milli Məclis yanında 
Toponomiya Komissiyasının sədr mü-
avinidir. 

Ə d ə b i y y a t
Landşaft planlaşdırılması: 
mahiyyəti və tətbiqi / Ramiz 
Məmmədov; AMEA, akad. 
H.Əliyev adına Coğrafiya 
İn-tu.- Bakı: Elm və bilik, 
2016.- 292 s.
Cəlaloğlu, E. Xəzərin xanı, 
yaxud akademik ömrünün 
spektrləri: sənədli povest /
Elbəyi Cəlaloğlu.- Bakı: 
Avropa, 2018.- 122 s.
Coğrafiya, mədəniyyət 
və dünyanın gələcəyi //
Mədəniyyət.- 2015.- 21 
avqust.- S. 2.
Əhmədzadə, H.İ. Ömrün 65 
baharı / H.İ.Əhmədzadə  //
Kredo.- 2015.- 30 yanvar.- 
S.16.
Sahabbin, X. Torpaq sev-
gisi, coğrafiya elmi və aka-
demik Ramiz Məmmədov 
/ Xətayə Sahabbin //
Türküstan.- 2016.- 16-19 
sentyabr.- S.11.

İ n t e r n e t d ə 
http://www.science.gov.
az/forms/deystvitelnyie-
chlenyi/1143
https://az.wikipedia.org/
wiki/Ramiz_Məmmədov_
(akademik) 
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Ə d ə b i y y a t

Cəbr və ədədlər 
nəzəriyyəsi: ali məktəblər 
üçün dərs vəsaiti 
/ M.Əkbərov; elmi 
red. K.Xudaverdiyev, 
O.Məmmədov; burax. məs. 
E.Əhmədov.- Bakı: Nurlar 
NPM, 2005.- 896 s.

Riyaziyyat nədir?: mo-
noqrafiya / M.Əkbərov; 
elmi red.: Ş.İbrahimov, 
S.Feyziyev.- Bakı: Nurlan, 
2003.- 448 s.

Riyaziyyat və botanika / 
M.Əkbərov, R.Bəşirov; elmi 
red. M.Yaqubov, C.Əliyev.- 
Bakı: RENESSANS, 2002.- 
245 s.

Riyaziyyatdan əyləncəli 
məsələlər (həlli ilə): Me-
todik vəsait / М.Əkbərov, 
V.Mahmudov, G.Şəfiyeva; 
elmi red. H.Seyidli.- Bакı: 
Müəllim, 2003.- 72 s.

Kərimova, H. Azərbaycanın 
ilk riyaziyyatçı filosofu / 
H.Kərimova; elmi red.: 
H.Sultanov, Q.Əliyev.- 
Bакı: Nurlan, 2002.- 128 s.

9
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Maarif Süleyman oğlu Əkbərov 
1930-cu il fevralın 9-da İrəvanın Vedi 
rayonunun Goravan kəndində müəllim 
ailəsində anadan olmuşdur. O, 1947-ci 
ildə Böyük Vedi orta məktəbini gümüş 
medalla bitirmiş, hələ ali məktəbə da-
xil olmamışdan əvvəl Vedi rayonunun 
Taytan kəndinin 7 illik məktəbində 
riyaziyyat müəllimi, kitabxana müdi-
ri vəzifələrində çalışmışdır. Ucar ra-
yonunun Qaradağlı kəndində ibtidai 
məktəb müəllimi işləmişdir. 

1953-cü ildə H.Zərdabi adına 
Gəncə Pedaqoji İnstitutunun (indiki 
Gəncə Dövlət Universiteti) fizika-
riyaziyyat fakültəsini fəqlənmə diplo-
mu ilə bitirərək institutda müəllim sax-
lanılmış, 1953-1959-cu illərdə orada 
ali cəbr və elementar cəbr fənlərindən 
dərs demiş, “Elementar riyaziyyat” 
kafedrasının müdiri işləmişdir.

1962-ci ildə M.V.Lomonosov adı-
na Moskva Dövlət Universitetində 
namizədlik dissertasiyasını müdafiə 
etmiş, təyinatla Azərbaycana qayıtmış 
və riyaziyyatın fəlsəfəsi ixtisası üzrə 
respublikada ilk və yeganə mütəxəssis 
kimi Azərbaycan Dövlət Universitetinə 
(indiki BDU) işləməyə dəvət edilmiş, 
1963-cü ildən Mexanika-riyaziyyat 
fakültəsində fəaliyyətə başlamışdır. 
O, BDU-nun Həndəsə-cəbr, Cəbr və 
topologiya, Həndəsə kafedralarında 
fəaliyyət göstərmişdir. 

1970-1972-ci illərdə Moskva 
Dövlət Universitetinin doktorontura-
sında hazırlıq keçərək, doktorluq dis-
sertasiyasını başa çatdırmışdır. 

Maarif Əkbərov 1980-1992-ci 
illərdə BDU-nun Cəbr və topologiya 

kafedrasına rəhbərlik etmişdir.
1966-cı ildə dosent, 1977-ci ildə 

professorluq elmi adlarını almışdır.
Alim iki elm sahəsində çalışan, 

riyaziyyat ixtisası üzrə dosentlik və 
professorluq elmi adları, riyaziyyatın 
fəlsəfəsi ixtisası üzrə fəlsəfə elmləri 
namizədi və fəlsəfə elmləri dokto-
ru elmi dərəcələri qazanmış yeganə 
mütəxəssisdir.

Maarif Əkbərov 80-dən artıq çap 
olunmuş müxtəlif səpkili əsərlərin, o 
cümlədən ali məktəblər üçün nəzərdə 
tutulan iri həcmli elmi monoqrafi-
yaların, “Kibernetika və incəsənət” 
(Bakı, 1968), “Riyaziyyat haqqında 
söhbətlər” (Bakı, 1969), “Ədədlər 
dünyasında” (Bakı, 1998), “Ədədlər 
və fiqurlar aləmində” (Bakı, 1999) 
və s. kitabların, habelə onlarla elmi-
nəzəri, elmi-kütləvi, elmi-metodiki, 
publisistik məqalələrin müəllifidir.

“1941-1945-ci il Böyük Vətən mü-
ha ribəsində fədakar əməyə görə” me-
dalı ilə təltif edilmişdir.

Elm və maarifçiliyin inkişafın-
da, riyaziyyat və fəlsəfi biliklərin 
təbliğində xidmətlərinə görə 1995-
ci ildə Maarif Əkbərov “Akademik 
Y.Məmmədəliyev adına Respublika 
mükafatı laureatı” fəxri adına layiq 
görülmüşdür.

Maarif Əkbərov 2006-cı il avqust 
ayının 12-də Bakıda vəfat etmişdir.

Alim
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Fuad Yusif oğlu Əliyev 1950-ci il 
fevral ayının 1-də Gəncə şəhərində 
anadan olmuşdur.

1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) kim-
ya fakültəsini bitirdikdən sonra zabit 
rütbəsində ordu sıralarında xidmət 
etmiş, 1974-cü ildən Azərbaycan EA-
nın (indiki AMEA) Aşqarlar Kim-
yası İnstitutunda laborant, mühəndis 
vəzifələrində çalışmış, 1976-cı ildə 
aspiranturaya daxil olmuş, 1981-ci 
ildə aspiranturanı müvəffəqiyyətlə 
başa vuraraq kimya elmləri namizədi 
elmi dərəcəsini almışdır. Elə həmin 
ildə də Rəyasət Heyətinin qərarı ilə 
Aşqarlar Kimyası İnstitutunun elmi 
işlər üzrə direktor müavini vəzifəsinə 
təyin olunmuşdur.

Fuad Əliyevin bilavasitə çalışdığı 
sahə yeni kükürd-üzvi birləşmələrinin 
sintezi və onlardan aşqarlar kimi 
istifadə etməklə müxtəlif xassələrə 
malik sürtkü yağlarının alınmasında 
istifadə olunmasıdır. Müxtəlif quru-
luşa malik birləşmələrin sintez olun-
masında məqsəd onların quruluşunda 
və tərkibində olan funksional qrup-
ların, hetroatomların yeni alınmış 
maddələrin xassələrinə təsirinin, bun-
ların isə öz növbəsində sürtkü yağ-
larının keyfiyyətinə göstərə biləcəyi 
xassələrinin öyrənilməsidir.

Sintez olunmuş birləşmələr   əsa sın-
da hazırlanmış sürtkü kompozisiyaları 
korroziyaya, siyrilməyə və yeyilməyə 
qarşı yüksək davamlılığa malikdirlər. 

Sintez edilmiş birləşmələrin tərkibində 
müxtəlif funksional qruplarla, hetroa-
tomlarla yanaşı, kükürd atomunun da 
iştirak etməsi bu birləşmələrin bir çox 
dərman preparatlarının tərkibinə daxil 
olmasına səbəb olmuşdur. Bununla da 
sintez edilmiş maddələrin bir çoxu-
nun antimikrob xassəyə malik olması 
müəyyən edilmişdir.

Fuad Əliyev 1983-cü ildən Gəncə 
Regional Elmi Mərkəzinin sədridir. 
1992-ci ildə doktorluq dissertasiyasını 
müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək kim-
ya elmləri doktoru elmi dərəcəsini al-
mış, 2007-ci ildə isə AMEA-nın müx-
bir üzvü, 2014-cü ildə həqiqi üzvü 
seçilmişdir.

84 elmi əsər, 16 elmi ixtira, 5 mo-
noqrafiyanın müəllifidir. AMEA-nın 
Gəncədə dərc olunan “Xəbərlər” 
məcmuəsinin baş redaktorudur.

Alim 1996-cı ildən Gəncə şəhər 
Ziyalılar Cəmiyyətinin sədri, Yeni 
Azərbaycan Partiyası Gəncə şəhər 
təşkilatının sədr müavinidir.

Fuad Əliyev 2005-ci ildə Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 
fərmanı ilə “Tərəqqi” medalına, 2006-
cı ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri 
adına layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t

Gəncə tarixinin aktual 
problemləri: II elmi-praktik 
konfransın materialları: 
AMEA-nın 65 illiyinə həsr 
olunur /red. və ön sözün 
müəl. F.Əliyev, H.Sadıqov, 
M.Əliyev; məsl. E.Əzizov.- 
Gəncə: Elm, 2010.- 362 s.

Ölkənin elmi potensialına 
sanballı töhfələr / F.Əliyev 
// Xalq qəzeti.- 2019.- 29 
mart.- S.8.

İ n t e r n e t d ə 
https://az.wikipedia.org/
wiki/Fuad_Əliyev_(aka-
demik) 
http://science.gov.az/forms/
deystvitelnyie-chlenyi/1176
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Mərkəz Kərəm oğlu Məmmədov 
1940-cı il fevral ayının 2-də Şəmkir ra-
yonunun Dəllər qəsəbəsində müəllim 
ailəsində anadan olmuşdur. 1947-ci 
ildə Dəllər qəsəbə orta məktəbinin bi-
rinci sinfinə daxil olmuş, 1957-ci ildə 
isə həmin məktəbi bitirmişdir. 1957-
1959-cu illərdə Dəllər qəsəbə 7 illik 
məktəbində laborant işləmişdir.

1959-cu ildə V.İ.Lenin adına Azər-
baycan Pedaqoji İnstitutunun (indiki 
ADPU) kimya-biologiya fakültəsinə 
qəbul olunmuş, 1964-cü ildə oranı bi-
tirmişdir. 1964-cü ildə   təyinat ilə bi-
tirdiyi Dəllər qəsəbə orta məktəbinə 
müəllim təyin olunmuş və burada 
1967-ci ilə kimi müəllim və tədris 
işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində 
işləmişdir.

1967-ci ildə Azərbaycan EA-nın 
akademik Y.Məmmədəliyev adına 
Neft-Kimya Prosesləri İnstitutun-
da əyani aspiranturaya daxil olmuş-
dur. Aspiranturanı bitirdikdən sonra 
Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda 
mühəndis, kiçik, böyük, aparıcı və baş 
elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.

1973-cü ildə namizədlik,  1995-ci 
ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə 
etmişdir. 2014-cü ildə professor elmi 
adı almışdır.

1995-2002-ci illərdə Azərbaycan  
Resoublikasının Prezidenti yanında 
Ali Attestasiya Komissiyasında kimya 
elmləri bölməsində Ekspert Komissi-
yasının üzvü olmuşdur.

2006-cı ildən Neft-Kimya Prosesləri 
İnstitutunda “Alitsiklik funksional 
monomerlər” laboratoriyasının müdiri 
vəzifəsində çalışır.

Mərkəz Məmmədov 200-dən çox 
elmi əsərin müəllifidir, onlardan 18-i 
SSRİ və Azərbaycan Respublikasının 
müəlliflik şəadətnaməsinə və patentinə 
layiq görülmüşdür.

Mərkəz Məmmədov tərəfindən la-
boratoriyada sintez olunan birləşmələr 
xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələ rin-
də, tibbdə, kənd təsərrüfatında məh-
suldarlığın artırılması üçün xəstəlik 
törədən həşəratlara qarşı da sınaqdan 
keçirilir. 

Mərkəz Məmmədov uzun illər ətirli 
maddələr sahəsində apardığı tədqiqat 
işlərini və əldə etdiyi nailiyyətləri 
ümumiləşdirərək 2006-cı ildə “Ətirli 
maddələr” monoqrafiyasını dərc etdir-
mişdir. 

Alim şair olmasa da, onun Vətənə, 
dostluğa, məhəbbətə ürəkdən axıb 
gələn şeirləri Mərkəz Şəmkirli tə-
xəllüsü altında “Adım mənim odum 
mənim” (1999) şeirlər kitabında nəşr 
olunmuşdur. O, öz ədəbi yaradıcılı-
ğını davam etdirərək 450 səhifəlik 
“Məhəbbət təranələri” adlı şeirlər top-
lusunu 2011-ci ildə nəşr etdirmişdir. 
2014-cü ildə onun həmmüəllifliyi ilə 
“Monomerlərin kimyası və texnologi-
yası” kitabı dərc olunmuşdur.

1973-cü ildə D.İ.Mendeleyev adına 
Ümumittifaq kimya cəmiyyətinin dip-
lomuna, 1989-cu ildə SSR Ali Soveti 
tərəfindən “Əmək veteranı” medalı, 
2009-cu ildə “Tərəqqi” medalı, 2010-
cu ildə AMEA-nın “Fəxri Fərman”ı ilə 
təltif olunmuşdur. 

Ə d ə b i y y a t

Ətirli maddələr  / 
M.Məmmədov; red. 
H.Əlimərdanov.- Bakı: 
Elm, 2006.- 304 s.

Ətirli maddələr gözəllik 
və sağlamlıq mənbəyidir 
/ M.Məmmədov // Elm.- 
2011.- 31 mart.- S.14.

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org/
wiki/Mərkəz_Məmmədov 
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25
İmam Mustafayev 
1910-1997
İmam Daşdəmir oğlu Mustafayev 

1910-cu il fevral ayının 25-də Qax ra-
yonunda anadan olmuşdur. 

1922-1928-ci ildə Zaqatala Kənd 
Təsərrüfatı Texnikumunda təhsil al-
mışdır. 1929-cu ildə Bakı şəhərində 
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitu-
tuna (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar 
Universiteti) daxil olmuş, sonra insti-
tut Gəncə şəhərinə köçürüldüyündən, 
o da buraya gəlmişdir. 1932-1934-cü 
illərdə AzKTİ-də genetika, seleksiya 
və toxumçuluq kafedrasının aspiran-
tı, bitkilər fakultəsinin dekanı olmuş, 
həmçinin, istehsalat təcrübəsi bölməsinə 
rəhbərlik etmişdir. 1934-1937-ci illərdə 
AzKTİ Zootexnika fakültəsinin dekanı 
və inzibati təsərrüfat hissə üzrə direk-
tor müavini kimi məsul vəzifələrə irəli 
çəkilmişdir. 

1938-ci ildə kənd təsərrüfatı elmləri 
namizədi, 1964-cü ildə isə biologiya 
elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 

1938-1940-cı illərdə AzKTİ-da geneti-
ka, seleksiya və toxumçuluq kafedrasının 
rəhbəri, tədris və elmi işlər üzrə direktor 
müavini vəzifəsini icra etmişdir. 

1947-1950-ci illərdə Azərbaycan 
SSR Kənd Təsərrüfatı naziri vəzifəsində 
çalışmışdır. 1949-cu il Azərbaycan 
K(b)P XVII qurultayının nümayəndəsi 
və Azərbaycan K(b)P MK-nın üzvü, 
1950-ci il Azərbaycan SSR Elmlər 
Akademiyasının (indiki AMEA) həqiqi 
üzvü, 1950-1952-ci illər Azərbaycan 
SSR Elmlər Akademiyasının katibi, 
1951-1952-ci illər “Azərbaycan SSR 
Elmlər Akademiyasının Məruzələri” və 
“Azərbaycan sosialist kənd təsərrüfatı” 
jurnalının redaktoru, Bakı şəhər 
Zəhmətkeş Deputatları Sovetinin de-
putatı, Azərbaycan SSR Xaçmaz seçki 
dairəsindən SSRİ Ali Soveti III çağırış 

İttifaq Sovetinin deputatı, 1951-ci il 
Azərbaycan K(b)P XVIII qurultayının 
nümayəndəsi, Azərbaycan K(b)P MK 
üzvü, 1952-ci il Azərbaycan K(b)P MK 
katibi, 1954-1959-cu illərdə AKP MK 
1-ci katibi olmuşdur. 

1959-1997-ci illərdə Azərbaycan 
EA Genetika və Seleksiya İnstitutunun 
Dənli və dənli-paxlalı bitkilərin gene-
tikası və seleksiyası şöbəsinin müdiri, 
1970-1985-ci illərdə institutun direkto-
ru işləmişdir. 

1963-cü ildən SSRİ EA Əlaqələn-
dirmə Şurasının üzvü, Genetika və se-
leksiya problemlərinə dair Elmi Şura-
nın sədri olmuşdur.

Rəhbərliyi altında 75 elmlər nami-
zədi və 4 elmlər doktoru dissertasi-
yası müdafiə edilmişdir. Onun bitki-
çilik, seleksiya, genetikanın müxtəlif 
istiqamətlərinə dair 332 elmi məqalə 
və tezisləri, 5 monoqrafiyası dərc olun-
muşdur. 

“Qırmızı Əmək Bayrağı”, “Fəxri 
Nişan”, “Xalqlar Dostluğu” ordenləri, 
5 medal, akademik S.İ. Vavilov adı-
na qızıl medalla, Ümumittifaq Kənd 
Təsərrüfatı Sərgisinin 3 böyük, 1 kiçik 
qızıl, 1 gümüş medalı ilə təltif olun-
muşdur.

1988-ci ildə respublikada elmin 
inkişafında və elmi kadrlar hazırlan-
ması sahəsindəki xidmətlərinə görə 
Azərbaycan Respublikası Ali Sove-
ti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə ona 
Azərbaycan SSR “Əməkdar elm xadi-
mi” adı verilmiş, 1995-ci ildə isə ana-
dan olmasının 85 illiyi münasibətilə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir. 

İmam Mustafayev 1997-ci il mart 
ayının 10-da vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan bir cox buğ-
da növlərinin vətənidir 
/ İ.D.Mustafa-yev; [red. 
R.Əhmədov]; AzSSR 
“Bilik” Cəm-ti.- Bakı: 
Azərnəşr, 1964.- 43, 
[1] s.

Azərbaycanın fay-
dalı bitki sərvətləril 
/ İ.Mustafayev, 
M.Qasımov.- Bakı: 
Azərnəşr, 1992.- 248 s.

İmam Şamil: tarixi-
publisistik oçerk 
/İ.Mustafayev, 
S.Mustafayev; red.: 
H.Mehrəli, H.Mahmud.- 
Bakı: Vətən, 1993.- 240 
s.

İmam Daşdəmir oğlu 
Mustafayev: biblioqra-
fiya / Tərt. Tərlan İmam 
qızı.- Bakı: Elm, 2000.- 
183 s.- (Azərbaycanın 
elm və mədəniyyət 
xadimləri). 
İmam Mustafayevlə 
Əziz Əliyevi birləşdirən 
Güney Azərbaycan mis-
siyası // Təzadlar.- 2013.- 
15 oktyabr.- S.7. 
Mirzəyev, O. İmam Mus-
tafayev (siyasi portret) 
/ Osman Mirzəyev // 
Ədəbiyyat qəzeti.- 2010.- 
13 avqust.- S.1, 2. 
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2 fevral tarixinin Gənclər Günü kimi 
qeyd olunması ulu öndər Heydər Əliyevin 
adı ilə bağlıdır. Ümummilli liderin 1995-
ci ildə irəli sürdüyü Gənclər Forumu ilə 
bağlı təşəbbüsündən sonra 1996-cı ildən 
başlayaraq Azərbaycan gənclərinin fo-
rumları keçirilmişdir. Forumlarda ulu 
öndər Heydər Əliyevin proqram xarakter-
li nitqlərində gənclərin qarşısında duran 
vəzifələr müəyyənləşdirilmiş, gənc nəslin 
hərtərəfli inkişafı, problemlərinin həlli 
sahəsində tədbirlərin görülməsi əlaqədar 
təşkilatların qarşısında mühüm vəzifə 
kimi qoyulmuşdur. 1996-cı il fevralın 2-də 
keçirilən I Forumda Heydər Əliyev gənclər 
qarşısında tarixi bir vəzifə qoydu: “Hər bir 
Azərbaycan gənci hər şeydən çox müstəqil 
Azərbaycanın bugünü, gələcəyi haqqında 
düşünməlidir”. Bu forum Azərbaycanda 
gənclər hərəkatının vüsət almasına təkan 
verdi. İndiyədək gənclərin 5 forumu ke-
çirilmişdir. Ulu öndər gənclərlə aparılan 
işin nəzərəçarpacaq dərəcədə canlandığı-
nı nəzərə alaraq, 1997-ci ildə imzaladığı 
sərəncamla tədbirin keçirildiyi günü - fev-
ralın 2-ni Azərbaycan Gənclər Günü elan 
etmişdir. II forumda gənclərə müraciət 
edən ümummilli liderimiz demişdir: “Biz 
müstəqil Azərbaycanın taleyini gələcəkdə 
sizə tapşıracağıq. Ona görə də Azərbaycanı, 
Azərbaycan dövlətini yaşatmaq, inkişaf 
etdirmək üçün hazır olun!” Ulu öndərin 
gənclərlə bağlı imzaladığı bir çox sənədlər 
isə respublikanın ictimai-siyasi həyatında 
gənclərin daha da fəal iştirakı üçün şərait 
yaratmış, gənclər siyasətinin məqsəd, 
prinsip və istiqamətlərini, təşkilati-hüquqi 
əsaslarını müəyyən etmişdir. Bütün bunlar 
Heydər Əliyevin gənclərə böyük qayğısı-
nın sübutu idi. Azərbaycanda hər il Gənclər 
Günündə bütün istiqamətlər üzrə fəaliyyət 
göstərən gənclər yekun hesabat verirlər.

Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev 

tərəfindən qoyulan siyasi kurs bu gün ölkə 
Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla davam etdirilir. Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 
dövlət gənclər siyasəti Azərbaycan 
gəncliyinin inkişafına təkan vermiş, onla-
rın özlərini cəmiyyətdə təsdiq etməsində 
mühüm rol oynamışdır. Prezident 2005-ci 
il avqustun 30-da “Azərbaycan Gəncliyi 
Dövlət Proqramının (2005-2009-cu illər) 
təsdiq edilməsi haqqında” Sərəncam im-
zaladı. Proqram çərçivəsində görülən işlər 
gənclərin potensialından ölkənin mənafeyi 
naminə tam və düzgün istifadə olunma-
sı, onların faydalı məşğulluğunun təmin 
edilməsi, dövlət idarəçiliyi sistemində iş-
tirakının gerçəkləşdirilməsi yönündə ciddi 
irəliləyişə gətirib çıxardı. 2011-ci ilin 6 
aprel tarixində prezidentin “Azərbaycan 
gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət 
Proqramı haqqında Sərəncamı ölkəmizdə 
gənclər siyasətini daha da inkişaf etdirmək, 
gənclərin menecment sahəsində fəal iştira-
kına şərait yaratmaq, gənc mütəxəssislərin 
işlə təminatı və digər sosial-iqtisadi 
problemlərinin həllini təmin etmək idi. 
Gənclərin hərtərəfli inkişafını, cəmiyyətin 
həyatında fəal iştirakını bir qədər də sti-
mullaşdırmaq məqsədi ilə Prezident İl-
ham Əliyev 19 dekabr 2011-ci il tarixində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ya-
nında Gənclər Fondunun yaradılması barədə 
sərəncam verdi. Fondun qarşısında gənclər 
siyasəti ilə bağlı elm, təhsil, mədəniyyət və 
digər sosial sahələrə yönəlmiş ictimai və 
sosial əhəmiyyətli, o cümlədən beynəlxalq 
səviyyədə həyata keçirilən layihə və proq-
ramları qrant şəklində maliyyələşdirmək 
məqsədi qoyuldu. Prezident İlham 
Əliyevin gənclərə dəstək yönündə verdiyi 
mühüm və əlamətdar qərarlardan biri də 
ölkədə ilk dəfə “Gənclər üçün Prezident 
Mükafatı”nın təsis edilməsi oldu.

Ə d ə b i y y a t

Hacıyev, R. 
Azərbaycan 
gəncliyinin 
himayədarı: Heydər 
Əliyevin gənclər 
siyasəti (1993-2003-cü 
illər): monoqrafiya / 
R.Hacıyev; elmi red. 
İ.Hacıyev; ön söz 
Ə.Qasımov; AMEA, 
A.A.Bakıxanov ad. 
Tarix İn-tu.- Bakı: As-
poliqraf, 2014.- 175 s.

Kazım, Ü. Qloballaş-
ma dövründə gənclər 
siyasətinin aspektləri 
/Ülvi Kazım; red. 
P.Şükür.- Bakı, 2015 
141 s. 

Azərbaycanın gənclər 
siyasəti dünyada örnək 
və uğurlu model kimi 
qəbul olunur // İki 
sahil.- 2016.- 3 fevral.- 
S.11. 

Gənclər günü ilə 
əlaqədar tədbir keçi-
rilib // Mədəniyyət.- 
2019.- 1 fevral .- S.4.

Hüseynov, F. Gənclik 
millətin gələcəyidir 
/ F.Hüseynov // 
Mədəniyyət.- 2016.- 3 
fevral.- S.3. 
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Zərdab öz coğrafi mövqeyinə görə 
bir zamanlar Kürdən əlverişli keçid 
kimi mühüm strateji rol oynamışdır. 
Zaman-zaman uzaq ölkələrdən yola 
çıxan səyyahlar, karvanlar və qoşun-
lar Kür çayını Zərdab ərazisindən 
keçmişlər. Mənbələrdə göstərilir ki, 
Şah İsmayıl Xətai Səfəvi qoşunla-
rı 1500-1501-ci illərdə Ərzincandan 
Təbrizə hərəkət edərkən indiki Zərdab 
şəhərinin qarşısından Kürü keçmiş, 
Şamaxıya getmişdir. 1 Şah Təhmasib 
öz ordusuyla Şirvana (1538) və Şəkiyə 
(1551) hərəkət edərkən Cavaddan 
Kürü keçmiş, Zərdaba gəlmiş, bura-
dan Qəbələyə, sonra Şamaxıya yürüş 
etmişdir. 

XIX-XX əsrlərdə Göyçay qəzasının 
iri kəndlərindən olan Zərdab son-
ralar inkişaf edərək 1935-ci ildə ra-
yon mərkəzinə çevrilmişdir. İnzibati 
mərkəzi – Zərdab şəhəridir. 

 Zərdab sözünün mənşəyi haq-
qında tədqiqatçılar müxtəlif fikirlər 
yürüdürlər. Bir çox mənbələr bu adın 
fars dilindəki zərd (sarı) və ab (su) 
sözlərindən alındığını və sarı, zəhərli 
su mənasında işləndiyini bildirirlər. 

Zərdab rayonu 1935-ci il fevral ayı-
nın 5-də təşkil (bu vaxtadək Zərdab 
bölgəsi Göyçay rayonunun tərkibində 
idi) olunmuşdur. 1963-cü ildə ləğv 
edilərək Ucar rayonu ilə birləşdirilmiş 
və 1965-ci ildə yenidən müstəqil rayon 
olmuşdur.  Rayonda 1 şəhər, 1 qəsəbə 
(Bəyimli) və 40 kənd olmaqla, 42 ya-
şayış məntəqəsi vardır. Rayonda 28 in-
zibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik 
və 27 bələdiyyə fəaliyyət göstərir.

Ümummilli lider Heydər Əliyev 

Kür çayının daşması və daşqının 
nəticələrinin aradan qaldırılması ilə 
əlaqədar 1978-ci il 29 may tarixdə 
Zərdab rayonuna səfər etmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyev 2006-cı 
il iyun ayının 30-da Zərdab rayonuna 
səfər etmişdir. Cənab Prezident tarixi 
səfərində rayonda Heydər parkının və 
Heydər Əliyev muzeyinin, rayonun 
Dəkkəoba kəndində Heydər Əliyev 
Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunmuş 
orta məktəbin açılışında iştirak etmiş, 
32 mənzilli yaşayış binasında Qarabağ 
müharibəsi əlillərinə və şəhid ailələrinə 
yeni mənzillərin orderlərini təqdim et-
mişdir.

Növbəti dəfə Prezident 2011-ci 
il may ayının 6-da Zərdab rayonu-
na səfər etmişdir. Səfər zamanı rayon 
mərkəzində tikilən möhtəşəm Heydər 
Əliyev Mərkəzində aparılan son ta-
mamlama işləri ilə tanış olmuş, rayo-
nun ictimaiyyət nümayəndələri ilə gö-
rüşmüşdür.

7 oktyabr 2012-ci il tarixdə Zərdab 
rayonuna səfəri zamanı Heydər 
Əliyev Mərkəzinin, YAP Zərdab ra-
yon təşkilatının yeni inzibati binasının, 
Gənclər Mərkəzinin açılışı, Küllülü-
Zərdab su kəmərinin tikintisində işlərin 
gedişi ilə tanışlıq və su bulağının açılı-
şı, Veteranlar evi ilə tanışlıqda iştirak 
etmiş, 2 dekabr 2016-cı il tarixində 
səfəri zamanı isə Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasında əsaslı təmirdən son-
ra yaradılmış şəraitlə tanış olmuş, 
ictimaiyyət nümayəndələri və tibb 
işçiləri ilə görüşmüşdür. 

Ə d ə b i y y a t

Əliyev, T. Oğuz və ətraf 
ərazilər orta əsrlərdə: 
tarixi-arxeoloji tədqiqat 
:monoqrafiya / Taleh 
Əliyev; red., [ön söz] 
Q.C.Cəbiyev; AMEA, Ar-
xeologiya və Etnoqrafiya 
İn-tu.- Bakı: Elm və təhsil, 
2017.- 350 s.

Zərdab rayonu: regional 
innovasiya proqramı: 
2014-2018-ci illər /
AMEA, Elmi İnnovasi-
yalar Mərkəzi, Zərdab 
Rayon İcra Hakimiyyəti; 
tərtibatçı-müəl. 
T.N.Əliyev.- Bakı: Apost-
roff, 2014.- 111 s.

Nəzərli, T. Zərdabi 
yurdunda idman növrağı: 
Məşəl Zərdab və Tərtərdə 
alovlandı / T.Nəzərli //
Azərbaycan.- 2015.- 13 
may.- S.11.

İ n t e r n e t d ə

http://zerdab-ih.gov.az/
page/10.html

https://az.wikipedia.org/
wiki/Zərdab
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Xalq Maarif Komissarlığında Mustafa Quliye-
vin təklifi ilə 1924-cü il sentyabr tarixli iclasında 
Respublika Dövlət Kitab Palatasının yaradılması 
haqqında məsələ müzakirə edilir. 1925-ci il fevra-
lın 5-də Q.Musabəyovun imzası ilə “Azərbaycan 
SSR Xalq Maarif Komissarlığı yanında Dövlət 
Kitab Palatasının təşkili və mətbuat əsərlərindən 
nüsxələrin təqdim edilməsi haqqında” qərar dərc 
olunur. 

Kitab Palatasının fəaliyyətinin ilk illərində 
qarşısında duran vəzifələri: 

1. AR ərazisində çıxan çap əsərlərinin rəsmi 
qeydini aparmaq və cari biblioqrafik informasiya 
vermək. 

2. Respublika, rayon və mühüm keçmiş ittifaq 
kitabxanalarına mütləq nüsxələri göndərmək.

3. Azərbaycan çap əsərlərinin toxunulmaz ar-
xivini yaratmaq. 

4. Ayrı-ayrı kitabxanalara metodiki köməklik 
göstərmək. 

5. Çap məhsulu haqqında statistik məlumat 
hazırlamaq. 

Dövlət Kitab Palatası 1925-ci ilin oktyabr 
ayında RSFSR Mərkəzi Dövlət Kitab Pala-
tası ilə, noyabr ayının 23-də isə Ümumittifaq 
mədəni əlaqələr cəmiyyəti ilə saziş bağlayır və 
bunun əsasında xarici ölkələrlə kitab mübadiləsi 
aparmaq imkanı əldə edir. Bu cəmiyyət 
vasitəsilə Türkiyədə Ərzurum qubernatoru üçün 
Azərbaycan dilində kiçik “kitabxana” göndərilə 
bilmişdir. KP Brüsseldəki beynəlxalq biblioqra-
fiya institutu, Nyu-Yorkdakı kütləvi kitabxana, 
Pekin kitabxanası, Tokiodakı İmperator Kitab-
xanası, Parisdəki Asiya Muzeyi və başqa xarici 
müəssisələrlə əlaqə saxlaya bilmişdir. 

ADKP 1926-cı ilin yanvar ayından respubli-
kada ilk dövlət biblioqrafiyası orqanının – “Ki-
tab letopisi”nin nəşrinə başlayır. Adı çəkilən 
biblioqrafik jurnalda Azərbaycan Respublikası 
ərazisində çıxan yeni kitablar, kitabçalar və yeri 
gəldikcə jurnallar nəzərə alınırdı və onların bibli-
oqrafik təsviri verilirdi. 

ADKP 1940-cı ilə kimi aldığı pulsuz məcburi 

nüsxələrdən ikisini daxili işləri üçün saxlayırdı, 
qalanlarını müvafiq müqaviləyə əsasən keçmiş 
müttəfiq respublikaların dövlət kitabxanalarına və 
mühüm şəhər, rayon kitabxanalarına göndərirdi. 

Azərbaycan hökuməti 1940-cı il yanvar ayının 
20-də məcburi nüsxələr haqqında daha bir qərar 
qəbul edir və bununla pulsuz göndərilən məcburi 
nüsxələrin sayı beşə endirilir. Onlardan üçü keç-
miş Azərbaycan KP MK yanında Partiya Tari-
xi İnstitutu, Azərbaycan Respublika EA (indiki 
AMEA) kitabxanasının və M.F.Axundzadə adı-
na Azərbaycan Respublika Kitabxanası (indiki 
AMK) (hərəsinə bir nüsxə olmaqla) göndərilirdi. 
Bir nüsxəsi Palatanın arxivinə verilir, qalan 
bir nüsxədən biblioqrafiyalaşdırma və statistik 
məlumatın hazırlanması proseslərində istifadə 
olunurdu. 

1926-cı ilin yanvar ayından nəşr olunan cari 
dövlət biblioqrafiyası göstəricisi (biblioqrafik jur-
nal) Azərbaycan dilində “Azərbaycan Dövlət Ki-
tab Palatasındakı kitabların siyahısı”, rus dilində 
isə “Letopis Azerbaydjanskoy Qosudarstvennoy 
Knijnoy Palatı” adlanırdı. 

1929-cu ildə Palata XMK-nın Ali Siyasi-
Maarif İdarəsinin tabeçiliyindən Baş elmi 
müəssisələr idarəsinə (Qlavnauki) keçir və bu da 
onun biblioqrafik elmi mərkəz kimi formalaşma-
sına səbəb olur. 

1939-cu il aprel ayının 28-də Kitab Palatası haq-
qında yeni əsasnamə qəbul olunur. Böyük Vətən 
müharibəsi  ADKP-nın da fəaliyyətinə mənfi 
təsir göstərir. 1945-ci ildən Palata Azərbaycan 
SSR XKS yanında Mədəni-Maarif Müəssisələri 
Komitəsinin nəzdində fəaliyyət göstərirdi. 1953-
cü ildən isə o, AR Mədəniyyət Nazirliyinin 616 
№-li əmrinə əsasən həmin nazirliyin ixtiyarı-
na verilir və bu da Palatanın yerləşdiyi binanın 
sahəsini bir qədər genişləndirməyə imkan yaradır. 

KP 1951-ci ildə “Azərbaycan kitab letopisi”nin 
1942-1946-cı illərdə çapdan çıxmış kitabları 
əhatə edən əlavə buraxılışını çap etdirir. 1940-
cı ildə “1939-cu il üçün Azərbaycan SSR Kitab 
məhsulu illiyi” adlı bir vəsait çap etdirir.  
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Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı 1924-cü ildən 
başlayaraq bir neçə kataloq çap etdirmişdir. Bun-
lardan “Azərnəşrin ticarət qismi əxbarı” (1924), 
“Kitabların kataloqu” (1926, 1927), “Azərbaycan 
Dövlət Nəşriyyatı kataloqu” (1926), “Dövlət 
nəşriyyatı. Azərnəşr bülleteni, iyun-dekabr 1927- 
ci il, №1, yanvar-iyun 1928-ci il № 2” (1928) kimi 
çap kataloqlarını qeyd etmək olar. Belə kataloq-
ların buraxılması sonralar davam etdirilir. “Ucuz-
laşmış kitabların kataloqu” (1929), “Azərnəşr 
kataloqu” (1933), “Yeni və əski əlifba ilə çıxan 
kitabların və məcmuələrin siyahısı” (1931) və baş-
qaları belələrindəndir. 

Azərbaycan kitabının ümumi retrospektiv 
bib lioqrafik informasiya mənbələrinin yaradıl-
ması da palatanın diqqət mərkəzində olmuşdur. 
Azərbaycanda milli kitabın tam repertuarının və 
daha dəqiq desək universal xarakterli fundamental 
milli biblioqrafiya vəsaitlərinin tərtibi ideyası hələ 
XX əsrin 40-cı illərində yaranmışdır. Lakin Böyük 
Vətən müharibəsinin başlanması bu işi yarımçıq 
qoymuşdur və müharibə qurtardıqdan sonra 50-ci 
illərdə bu iş davam etdirilərək ilk universal xarak-
terli fundamental milli biblioqrafiya vəsaitimiz olan 
“Azərbaycan kitabı” biblioqrafiyası 1963-cü ildə nəşr 
olunmuşdur. Bu vəsait həmin dövrdə Azərbaycan ki-
tabının arxivini yaratmaq missiyasını yerinə yetirən 
Azərbaycan Dövlət Kitab Palatasının, M.F.Axundov 
adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanasının, Elmlər 
Akademiyasının Əlyazmaları İnstitutunun işçilərinin 
birgə səyləri və dünyanın iri kitabxanalarında gərgin 
axtarışları nəticəsində meydana gəlmişdir. 1870-ci 
ildən 1920-ci ilədək olan dövrü əhatə edən I cilddə 
ümumiyyətlə 1329 adda Azərbaycan, rus, ərəb, fars 
və fransız dillərində yazılan kitablar öz əksini tap-
mışdır. 1780-ci ildən başlayaraq bu günümüzədək 
Azərbaycan çap kitabının tam repertuarını yaradacaq 

bu ilk milli biblioqrafiya göstəricisinin üç cilddə çap 
olunması nəzərdə tutulsa da, müəyyən çətinliklər 
səbəbindən onun sonrakı cildlərinin nəşri gecikir və 
yalnız 1982-ci ildə II cildin birinci kitabı işıq üzü görə 
bilir. “Azərbaycan kitabı” biblioqrafiyasının II cildi 
iki kitabdan ibarət olmalı idi və 1-ci kitabda 1920-
1940-cı illərdə Azərbaycanda çap olunan humanitar 
elmlərə dair kitablar, 2-ci kitabda isə həmin dövrdə 
təbiət elmlərinə, texnika və kənd təsərrüfatına dair 
dərc olunmuş kitablar öz əksini tapmalı idi. Lakin 
müəyyən səbəblərdən ikinci kitab çap olunmamışdır. 
II cildin birinci kitabında cəmi 7063 adda humanitar 
profilli kitab və kitabçaların biblioqrafik təsviri ve-
rilmişdir.

2000-ci ildə Dövlət Kitab Palatasının ləğvi mil-
li biblioqrafiya vəsaitinin tərtibini və nəşrini demək 
olar ki, dayandırmış olur.  2002-ci ildən onun funk-
siyaları Azərbaycan Milli Kitabxanasına verilmişdir. 
2003-cü ildən şöbə kimi Milli Kitabxananın nəzdində 
fəaliyyətə başlayır. 

2005-ci ildən vəsaitlərin nəşri bərpa edilmiş, 
nömrələr aradakı boşluqlar da doldurulmaqla “Bi-
rillik Azərbaycan kitabiyyatı”, “Yeni kitablar” an-
notasiyalı biblioqrafik göstəricisi cari olaraq nəşr 
edilməyə başlanılmışdır. Oncildlik “Azərbaycan ki-
tabı” biblioqrafiyasının cildləri isə mütəmadi olaraq 
ardıcıl şəkildə işıq üzü görür. 
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Ermənilər havadarlarının mad-
di və hərbi-siyasi dəstəyi ilə XIX-
XX əsrlərdə müəyyən mərhələlərlə 
azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar 
və soyqırımlar törətmiş, deportasiyalar 
həyata keçirmişlər.

Soyqırımların ilk mərhələsi 1905-
1906-cı illəri əhatə edir. Tarixə ilk ola-
raq “erməni-müsəlman qırğınları” kimi 
düşən bu qanlı faciələri hüquqi-siyasi 
baxımdan azərbaycanlılara qarşı soy-
qırım adlandırmaq onun mahiyyətinə 
tam uyğun gəlir. 

1905-ci il fevralın 6-da Bakı-
da bir nəfər azərbaycanlının erməni 
komitəçiləri tərəfindən öldürülməsi ilə 
başlanan erməni-müsəlman qırğınları 
bir çox müəllifl ərin iddia etdikləri kimi, 
bir təsadüf nəticəsində deyil, məhz bü-
tün Cənubi Qafqazın varlı ermənilərinin 
zaman-zaman cəm olduqları bir şəhərdə 
planlı şəkildə baş vermişdi. Ermənilər 
Bakıda erməni milyonerlərinin köməyi 
ilə istədiklərinə nail olacaqları-
na, Bakının neft səltənətini əllərinə 
keçirəcəklərinə və bundan sonra bütün 
Cənubi Qafqazdan müsəlmanları silah 
gücünə qovub erməni dövləti yarada-
caqlarına əmin idilər. Fevralın 6-dan 
10-a qədər Bakıda şiddətlə davam 
edən qırğınlar zamanı hər iki tərəfdən 
tələfat min nəfərə çatsa da, ermənilərin 
niyyətləri baş tutmamış və məğlub ol-
muşdular. 

1905-1906-cı illərdə Rusiyada baş 
verən iğtişaşlardan fürsət kimi istifadə 

edən ermənilər Naxçıvanda, Gəncədə, 
Qarabağda, Zəngəzurda, Qazaxda 
və Tifl isdə də dinc azərbaycanlılara 
qarşı qırğınlar törətmişlər. Erməni 
silahlı dəstələri İrəvan-Naxçıvan-
Zəngəzur-Qarabağ və Qazax-Gəncə 
istiqamətlərində yerləşən azərbaycanlı 
yaşayış məskənlərinin əhalisini qır-
maqla, qovmaqla və həmin ərazilərdə 
erməniləri məskunlaşdırmaqla gələcək 
Ermənistan dövlətinin əsasını qoy-
maq istəyirdilər. Sayları on min silah-
lıdan artıq olan erməni birləşmələri 
əvvəlcə Bakı, İrəvan şəhərində və 
onun ətraf kəndlərində, Eçmiədzin 
(Üçkilsə), Şərur-Dərələyəz və Naxçı-
van qəzalarında, Yelizavetpol (Gəncə) 
quberniyasının Zəngəzur qəzasının 
Gorus, Qafan və Qarakilsə (Sis-
yan) nahiyələrində, Şuşa, Cavanşir, 
Cəbrayıl, Qazax, Ərəş qəzalarında, Tif-
lis şəhərində kütləvi qırğınlar törətmiş, 
200-dən artıq yaşayış məntəqəsini vi-
ran qoymuşlar.

Sovet hakimiyyəti illərində yazılan 
əsərlərdə 1905-1906-cı illər qırğınla-
rının səbəbkarı kimi, birtərəfl i olaraq 
çar Rusiyası hökuməti göstərilmiş, 
ermənilərin Azərbaycan torpaqla-
rına silah gücünə, kütləvi qırğınlar 
və soyqırım törətməklə yiyələnmək 
sahəsindəki fəaliyyətləri ört-basdır 
edilmişdir. 

6
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Neftçala rayonu Azərbaycan Res-
publikasında inzibati rayon kimi 
1940-cı ildə təşkil olunmuşdur. O 
vaxta kimi Salyan rayonunun, bir il 
isə 24 yanvar 1939-cu ildə yaradılmış 
Xıllı rayonunun tərkibində olmuşdur. 

Neftçala rayonu sırf sənaye rayonu 
kimi təşkil olunmuş və kənd inzibati 
əraziləri Xıllı rayonuna tabe idi. Xıllı 
rayonu 1959-cu ilin sentyabrın 24-nə 
kimi rayon statusunu saxlamış və bu 
tarixdən də ləğv edilərək Neftçala ra-
yonunun ərazisinə birləşmişdir. 

1959-cu ilin dekabr ayında Neft-
çala rayonu ləğv edilərək Salyan 
rayonunun tərkibinə verilmiş və 4 
ildən sonra Neftçala sənaye rayonu 
kimi fəaliyyət göstərmiş, 1965-ci ildə 
isə ləğv edilərək Salyan rayonu ilə 
birləşmişdir. 

1973-cü ilin aprel ayında Ümum-
milli lider Heydər Əliyevin xeyirxah 
təşəbbüsü ilə Neftçala rayonu yenidən 
təşkil olunmuşdur. Rayonda bir şəhər, 
3 şəhər tipli qəsəbə, 48 kənd yaşayış 
məntəqəsi vardır. Mərkəzi Neftçala 
şəhəridir. 

Neftçala rayonu Azərbaycan Res-
publikasının cənub-şərq hissəsində, 
Xəzər dənizi sahilində yerləşir. Ra-
yonun ərazisi səthi düzənlikdir. Kür-
Araz ovalığına aid olan Şirvan və 
Muğan düzlərinin bir hissəsi Neftçala 
rayonunun ərazisində yerləşir. Rayon 
ərazisinin mütləq hündürlüyü okean 
səviyyəsindən 25-28 metrə qədər aşa-

ğıdır. Bir neçə palçıq vulkanları vardır. 
İqlimi quru sutropik iqlimdir. İllik ya-
ğıntıların miqdarı 300-400 mm-ə çatır. 
Respublikanın Ən böyük çayı olan Kür 
Neftçala rayonunun ərazisində Xəzər 
dənizinə tökülür. Ərazinin küləkli ol-
ması iqliminin kəskin dəyişməsinə 
səbəb olur. Yarımsəhra çöl və şoran 
torpaqlar geniş yayılmışdır. Rayon 
şimaldan Şirvan Dövlət Qoruğu ilə 
cənubdan Qızılağac Dövlət Qoruğu 
həmsərhəddir və həmin qoruqlarda 
əsasən ceyran, quşlar mühafizə olunur. 
Rayon mərkəzindən Salyan şəhərinə 
qədər 43 km avtomobil yolu onun 
Bakı-Astara avtomobil magistralına 
çıxışını təmin edir. Təbii sərvətləri 
neft, qaz, yod, duz tərkibli sular, ti-
kinti əhəmiyyətli kərpic istehsalı üçün 
xammal və balıqdır.

Neftçala rayonu şimalda Salyan, 
şimal-qərbdən Biləsuvar, qərbdən 
Cəlilabad, cənub-qərbdən Masallı, 
cənubdan Lənkəran rayonları ilə əhatə 
olunmuşdur.
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14  Fevral  -  Beynəlxalq  kitab  ba-
ğışlama  günü  (International  Book  
Giving  Day)  –  təqvimdə ən gənc bay-
ramlardandır. 

Bu gün uşaqlara kitab bağışlayan və 
onlarda kitaba  məhəbbət  yaradan  bü-
tün  insanları  birləşdirir.  2012-ci  ildə 
meydana  gələn bu  bayram ABŞ-da 
məşhur Delightful Children’s Books 
uşaq kitabı saytının yaradıcısı Emmi  
Brodmoorun adı ilə bağlıdır.   Bu  ide-
yanı  ona  balaca  oğlu  vermişdir.  O,  
anasından  soruşmuşdur  ki,  niyə  in-
sanların  bir-birinə  kitab  bağışladığı  
xüsusi  gün  yoxdur.  

2011-ci ildə Amerikanın Mines-
sota əyalətində yaşayan 6 yaşındakı 
Jack Broadmoore adlı kiçik qız “Ki-
tap Vermə Günü” adlı bir bayram uy-
durmuşdur. Bütün dostlarını və ailə 
üzvlərini də bu bayramda bir birləri ilə 
kitab dəyişdirməyə məcbur etmişdir. 
Tam bir il sonra 2012-ci ildə Jackin 
anası Amy Broadmoore, uşaq kitabları 
bloqunda bütün kitabsevərləri, uşaqla-
ra kitab hədiyyə edərək “Kitab Vermə 
Günü”nü qeyd etməyə dəvət etmişdir.

2013-cü ildə də Cənubi Afrikadan 
Braziliyaya, Sinqapurdan İngiltərəyə, 
Hindistandan Yeni Zellandiyaya qədər 
çox fərqli ölkədən bloqqerlər birlikdə 
hərəkət edərək insanları o günü “uşaq-
lara kitab vermə günü” olaraq qeyd 
etməyə çağırmışlar. Deməli o gündən 
bəri dünyanın bir çox ölkəsində 14 fev-
ral “Dövlətlərarası Kitab Vermə Günü” 

olaraq qeyd olunmağa başlamışdır. 
Mövcud olduğu  ildən bu təşəbbüs bü-
tün dünyada dəstək qazanır  və  indi də 
yeni iştirakçılar cəlb etməkdə davam 
edir. 

Bu əlamətdar günün yayılmasında  
məşhur  müəlliflərin, bloqqerlərin  və 
uşaq yazıçılarının  dəstəyi  mühüm  rol  
oynamışdır.  

Hər il minlərlə həm oxunmuş, 
həm də yeni kitablar dünyanın bütün 
istiqamətlərinə yola düşür və uşaqlarda 
kitaba məhəbbət, böyüklərdə isə bağış-
lamaq, hədiyyə etmək sevinci  yaradır.   

İlk olaraq evdə oxuduğumuz və bir 
daha oxumayacağımızı düşündüyü-
müz kitablarımızı ayıraq.

Әtrafımızdakı kitablarla maraqla-
nan insanlara bu kitabları verək.

Bir uşağa kitab alaq.
Dostlarımızla kitablarımızı dəyişək.
Kitablarımızı kitabxanaya, uşaq 

evlərinə, xəstəxanalara və ya kitab 
kampaniyalarına bağışlayaq.

Uzun səyahətlər zamanı oxuyub 
bitirdiyimiz kitabları avtovağzallara, 
hava limanlarına və ya başqa yerlərə 
qoyaq.
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Qaradağlı kəndinin işğalı Xocalı 
qətliamına qədər Azərbaycanın yaşa-
dığı ən faciəli hadisə, erməni işğalçı 
dəstələrinin törətdiyi müdhiş bir qır-
ğın idi. Ermənilər Xocalı soyqırımına 
son “hazırlığı”, həmin qətliamın “baş 
məşqini” məhz Qaradağlı kəndində 
keçmişdilər.

1988-ci ildən mənfur qonşuları-
mızın torpaq-ərazi iddiası başlayan 
dövrdən etibarən Qaradağlı kəndinin 
dinc sakinləri hər gün ermənilərin 
hücumuna məruz qalmışdır. Erməni 
təxribatçıları tərəfindən törədilmiş ter-
ror aktları nəticəsində 1991-ci ilin 28 
iyun tarixində 3 nəfəri qadın olmaqla 6 
nəfər diri-diri yandırılmış, 1991-ci ilin 
sentyabr ayında sərnişin avtobusunun 
gülləbaran edilməsi nəticəsində 8 nəfər 
öldürülmüş, çoxlu sayda insan yara-
lanmış, güllə yarası alanlardan 5 nəfəri 
sonradan dünyasını dəyişmişdir.

1992-ci il fevral ayının 17-də  
erməni hərbi birləşmələri tərəfindən 
keçmiş SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 366-
cı motoatıcı alayının hərbi texnikasının 
və canlı qüvvəsinin dəstəyi ilə Dağlıq 

Qarabağ bölgəsindəki mühüm yaşa-
yış məntəqələrindən biri - Xocavənd 
(Martuni) rayonunun Qaradağlı kəndi 
işğal edilmişdir. 118 nəfər əsir götü-
rülmüş, 33 nəfər ermənilər tərəfindən 
güllələnmiş, öldürülən və yaralı hal-
da olanları bir yerdə təsərrüfat quyu-
suna tökərək üzlərini torpaqlamışlar. 
Əsirlikdə saxlanılanlara qarşı vəhşi, 
vandalizm hərəkətləri ilə davranılması, 
insanların başlarının kəsilməsi, diri-
diri basdırılması, dişlərinin çəkilməsi, 
ac-susuz saxlanılması, döyülərək öl-
dürülməsi insanlığa qarşı törədilmiş 
cinayət hadisəsi idi. 

Ümumilikdə Qaradağlı kəndində 
91 nəfər, kənd sakinlərinin hər 10 
nəfərindən biri qətlə yetirilmişdir. 
Öldürülənlərdən 10 nəfəri qadın, 8 
nəfəri məktəbli olmuşdur. 140-a yaxın 
uşaq yetim qalmışdır.

İşğal nəticəsində kənddə 200 ev, 1 
mədəniyyət evi, 320 yerlik orta məktəb 
binası, 25 çarpayılıq xəstəxana binası və 
digər obyektlər dağıdılmışdır. Kəndin 
800 nəfərə yaxın sakini məcburi köç-
kün düşmüşdür.

17

Ə d ə b i y y a t

Zülfüqarlı, M. Dağlıq Qarabağda erməni terroru. Qaradağlı faciəsi. 17 fevral 1992-ci il / Məhərrəm Zülfüqarlı.- Bakı: Qanun, 2010.- 35 
s. 

Abdullayeva, N. Qaradağlı faciəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün üç sənədli film çəkilib / Nigar Abdullayeva // Palitra.- 
2017.- 18 fevral.- S.11.

Bayramoğlu, A. Qaradağlı faciəsi: yaralar qaysaq bağlamır / Anar Bayramoğlu // Şərq.- 2019.- 5 mart.- S.7.

Əli. Qaradağlı faciəsindən 25 il ötdü / Əli // Xalq cəbhəsi.- 2017.- 18 fevral.- S.9. 

Qaraca, B. Qaradağlıdan başlayan faciələr: Qaradağlı faciəsindən 23 il keçir / Bəxtiyar Qaraca // Azərbaycan.- 2015.- 17 fevral.- S.5. 

Quliyev, L. Unudulmayan dərdlər: Qaradağlı faciəsindən 23 il keçir /L.Quliyev //Azərbaycan.-2015.- 17 fevral.- S.5. 
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Yevlax XIX əsrin əvvəllərinə aid 
rəsmi sənədlərdə və mənbələrdə Yeli-
zavetpol quberniyasının Yevlax kəndi, 
1920-ci ildən isə Cavanşir qəzasının Yev-
lax kəndi adlanmışdır. Azərbaycan SSR 
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə 
1935-ci il 20 fevral tarixində Yevlax rayo-
nu təşkil edilmişdir. 1939-cu il 1 fevralda 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qərarına 
əsasən Yevlaxa şəhər statusu verilmişdir.

1962-ci il 26 dekabrda çağırılmış 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin X ses-
siyasının qərarı ilə Yevlax rayonu ləğv 
edilərək ərazisi Ağdaş, Bərdə və Qasım 
İsmayılov  (indiki Goranboy rayonu) ra-
yonlarına verilmiş, Yevlax respublika ta-
beli sənaye şəhərinə çevrilmişdir.

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət 
heyətinin 6 yanvar 1965-ci il taixli fərmanı 
ilə Yevlax şəhəri respublika tabeliyində 
olan şəhərlər sırasına daxil edilmiş və 
Yevlax şəhərində sənaye müəssisələrinin 
tikintisinə başlanmışdır.

Ötən əsrin 70-80-ci illərində Yevlaxda 
Pambıqtəmizləmə, Tütün fermentləmə, 2 
Dəmir-beton məmulatları, Traktor təmiri, 
Pivə və spirtsiz içkilər zavodu, “Qara-
bağ” istehsalat, Taxıl məhsulları, sənaye 
kombinatları, onlarca iri nəqliyyat, tikinti 
müəssisələri, rayonlarası təchizat bazala-
rı və s. fəaliyyət göstərmişdir.

Yevlax-Xankəndi, Yevlax-Balakən 
dəmiryol xətti çəkilmiş, Yevlax hava li-
manı, respublikadan kənarda da şöhrət 
qazanmış Xaldan kənd kompleks orta 
məktəbi, Şahmat məktəbi, Uşaq gənclər 
idman məktəbi, 10535 yerlik 19 orta 
məktəb, 840 yerlik 15 uşaq bağçası, 
xəstəxana, mədəni-maarif müəssisələri, 
çoxmərtəbəli yaşayış binaları tikilib 
istifadəyə verilmişdir.

Yevlax rayonu ərazisində Yevlaxın 
qədim yaşayış məskəni olmasını sübut 

edən bir sıra tarixi abidələr vardır. E.ə. 
III minilliyin sonlarına aid olan Qoçtəpə 
kurqanı rayonun Qaraməmmədli kəndi 
ilə Rüstəmli kəndi arasındakı ərazidə 
yerləşir. Kurqana yaxın yerdə vaxtı ilə 
eyni adlı yaşayış məntəqəsi - Qoçtəpə 
kəndi olmuş, 1938-ci ildə həmin kənd 
ləğv edilərək əhalisi Qaraməmmədli 
kəndinə köçürülmüşdür. Yevlax rayonu-
nun Şirvan bölgəsində yerləşən ərazi orta 
əsrlərdə Azərbaycanın iri şəhərlərindən 
biri olan Ərəş şəhərinin və bu şəhərin 
adından götürülmüş Ərəş mahalının bir 
hissəsi idi. Bu şəhərin mərkəzinin indiki 
Xaldan kəndindən 3 km şərqdə yerləşdiyi 
ehtimal olunur. Şəhərin qala divarlarının 
xarabaları Xaldan kəndi yaxınlığında qa-
lır. Xaldan kəndinin ətraf ərazisi bu gün 
də Ərəş kimi tanınır.

Yevlax rayonu Ağdaş, Bərdə, Tərtər, 
Goranboy, Samux, Qax, Şəki rayonla-
rı ilə həmsərhəddir. Rayonda 1 şəhər, 1 
şəhər tipli qəsəbə, 52 kənd vardır.

Yevlax şəhəri Bakıdan 293 km aralı 
Kür çayının sağ sahilində, düzənlikdədir. 
(Gəncə-Qazax düzənliyinin cənub-şərqi, 
Qarabağ və Şirvandüzlərinin şimal-qərb 
kənarı). 

Yevlax şəhəri Qədim İpək yolunun 
üzərindədir. Qışı quraq keçən mülayim-
isti yarımsəhra və quru çöl iqlimi var. 
Ərazidən Kür çayı, Əlican, Korçay və 
İncəçayın aşağı axınları keçir. Mingəçevir 
su anbarının cənub şərq hissəsi, Varvara 
su anbarı Yevlax ərazisində yerləşir. Yu-
xarı Qarabağ və Yuxarı Şirvan kanalları-
nın yuxarı hissələri rayon ərazisindədir

Əsas çayları Əlican, Korçay və İncə 
çaylarıdır. İncəçay öz mənbəyini Kiçik 
Qafqazdan, Murovdağın (3343 m) şimal-
şərq yamacında 2580 m yüksəklikdən 
götürür. Əlican 3500 m yüksəklikdə for-
malaşır.
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Alıoğlu, S. Yevlax: 
iqtisadi və sosial 
layihələr uğurlar icra 
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may.- S.9.

Rüstəmov, C. 
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/ Ceyhun Rüstəmov 
// Ədalət.- 2016.- 24 
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Rüstəmov, C. Növrağı 
dəyişən Yevlax / Ceyhun 
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2015.- 14 may.- S.7.

Sultanov, Z. Yevlax: 
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21
Bеynəlxalq Ana Dili Günü
1999

Hər il fevral ayının 21-i dünyada Beynəlxalq 
Ana Dili Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının 1999-cu ilin noyabrında Banqladeş 
səfirinin təşəbbüsü əsasında belə bir tarixi qərar 
qəbul etməsi ötən əsrin ortalarında Pakistanda 
benqal dilinin sıxışdırılması zəminində baş verən 
hadisələrlə bağlı olmuşdur. 1952-ci il fevralın 21-
22-də Pakistanda benqal dilinin qadağan edilməsinə 
etiraz əlaməti olaraq keçirilmiş dinc kütləvi aksi-
yada qətlə yetirilmiş 4 nəfərin xatirəsinə ehtiram 
olaraq Banqladeş nümayəndələri fevralın 21-i 
tarixinin  Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi qeyd 
olunması barədə məsələ qaldırmışlar. BMT-nin ali 
mədəniyyət qurumu olan YUNESKO-nun 1999-cu 
ilin noyabrında keçirilmiş baş konfransında fevralın 
21-i Beynəlxalq Ana Dili Günü elan olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini 
bərpa etdikdən sonra Azərbaycan dilinin daha da 
inkişaf etdirilməsi yolunda geniş üfüqlər açılmış-
dır. Xalqımız 1995-ci il noyabr ayının 12-də re-
ferendum yolu ilə mövqeyini nümayiş etdirərək 
Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinin 
Azərbaycan dili olması müddəasına tərəfdar çıx-
mışdır. Beləliklə, dilimizə qarşı edilmiş haqsız-
lıq aradan qaldırılmış, onun hüquqları qorunmuş, 
cəmiyyətdəki mövqeləri bərpa edilmişdir.

Ana dilinə həmişə xüsusi diqqətlə yanaşan, di-
limizin dərin bilicisi olan ulu öndər Heydər Əliyev 

yeni inkişaf dönəmində yaranmış vəziyyəti nəzərə 
alaraq 2001-ci il iyun ayının 18-də “Dövlət dili-
nin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 
fərman imzalamışdır. Fərmanda dilimizin tari-
xi inkişafı boyu əldə etdiyi uğurlarla yanaşı, ya-
şadığımız dövrdə dövlət dili sahəsində mövcud 
problemlər də geniş təhlil edilmiş, onların həlli 
yolları göstərilmişdir. 2001-ci ildə latın qrafika-
lı Azərbaycan əlifbasına keçidin reallaşması ulu 
öndər Heydər Əliyevin dilimizin inkişafı baxımın-
dan göstərdiyi misilsiz xidmətlərdəndir. 

Ümummilli liderin 2001-ci il 9 avqustda im-
zaladığı “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili 
gününün təsis edilməsi haqqında” Fərmana əsasən, 
hər il avqust ayının 1-i ölkəmizdə Azərbaycan 
Əlifbası və Dili Günü kimi geniş qeyd edilir.

2003-cü ilin yanvar ayının 2-də isə ulu öndər 
Heydər Əliyevin Fərmanı ilə “Azərbaycan Res-
publikasında Dövlət dili haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu qüvvəyə minmiş, qanun-
da dövlətin ana dilinə qayğısı sahəsindəki əsas 
vəzifələr dəqiq şəkildə göstərilmişdir.

Prezident İlham Əliyevin ana dilinə qay-
ğı siyasətinin yeni mərhələdə uğurla davam et-
dirilməsi bütövlükdə qloballaşma şəraitində xalqın 
milli-mənəvi dəyərlərinin qorunmasından xəbər 
verir.
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Beynəlxalq Ana Dili Günü müxtəlif tədbirlərlə qeyd olunub // Mədəniyyət.- 2017.- 22 fevral.- S.11. 
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Dünya tarixində insanların kütləvi 
qətliamı ilə bağlı soyqırımlar çox olub. 
Amma onların içərisində Xocalı soyqı-
rımı xarakteri və qəddarlığı ilə fərqlənir. 
Azərbaycanlılar tək Xocalıda deyil, 
1905-1907, 1918-ci illərdə, soydaşları-
mızın Qərbi Azərbaycandan deportasi-
ya edildiyi dövrlərdə, 1988-ci ildə daş-
nak qəddarlığının qurbanı olublar.... 26 
fevral 1992-ci ildə yer üzündən silinən 
bu şəhərin 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri 
uşaq, 70 nəfəri ahıl olmaqla 613 sakini 
qətlə yetirilmiş, 487 nəfər şikəst olmuş, 
1275 nəfər ermənilər tərəfindən əsir 
götürülmüş, təhqirlərə məruz qalmış-
dır. Onların 150 nəfərinin taleyi barədə 
bu günədək xəbər yoxdur. 24 uşaq hər 
iki valideynini itirmiş, 130 körpə isə 
bir valideynindən məhrum olmuşdur. 
Soyqırım qurbanlarından 56 nəfəri 
amansız vəhşiliklə qətlə yetirilmişlər. 
Dəhşətli soyqırımlara imza atan 
ermənilər, keçmiş sovetlərin 366-cı ala-
yının əsgər və zabitləri Xocalıda qətlə 
yetirdikləri azərbaycanlıları soyqırım 
qurbanı kimi görmək istəmirlər. Amma 
1915-ci ildə Osmanlı dövründə satqın-
lığı və dövlətçiliyə qarşı göstərdiyi 
xəyanətləri üzündən öldürülən daş-
nakları guya soyqırım qurbanları kimi 
tanıtmaq üçün min cür hiyləyə əl atır-
lar. İndi bütün dünya ictimaiyyəti bi-
lir ki, 1992-ci ildə erməni faşizminin 
azərbaycanlılara qarşı növbəti qətliamı 
olan Xocalıda görünməmiş dəhşətlər 
yaşanıb.

Ötən əsrdə ermənilərin azərbay-

canlılara qarşı yönəlmiş soyqırımı-
na ilk siyasi qiyməti 26 mart 1998-ci 
ildə (1918-ci il mart hadisələrinin 
80-ci ildönümü ərəfəsində) imzala-
dığı fərmanla verən ümummilli lider 
Heydər Əliyev daha bir tarixi missi-
yanı yerinə yetirdi. Prezident İlham 
Əliyevin səyi, Azərbaycanın artan nü-
fuzu, uğurlu diplomatiyası sayəsində 
dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı ki, 
Ermənistanın idarə olunan siyasətinin 
əsasında terrorçuluq və işğalçılıq daya-
nır. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü 
ilə beynəlxalq səviyyədə aparılan ide-
oloji təbliğatın əsas prioritetləri Dağlıq 
Qarabağ haqqında həqiqətləri, Xocalı 
soyqırımını dünya ictimaiyyətinə çat-
dırmaqdır. 57  ölkənin gənclər təş-
kilatlarını birləşdirən İƏT-in Gənclər 
Forumu İdarə Heyətinin sessiyasında 
qurumun mədəniyyətlərarası və si-
vilizasiyalararası dialoq məsələləri 
üz rə baş əlaqələndiricisi, Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə baş-
lanmış, bütün dünya birliyi tərəfindən 
dəstəklənən “Xocalıya ədalət” kampa-
niyasını genişləndirməkdə də məqsəd 
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
törətdiyi soyqırımı barədə həqiqətləri 
dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. 
“Leyla Əliyeva: Xocalıya ədalət” 
(Beynəlxalq erməni terroruna qar-
şı yeni strateji model) kitabı da “Xo-
calıya ədalət” beynəlxalq təbliğat və 
məlumatlandırma kampaniyasının 5 
illiyi münasibətilə nəşr olunmuşdur.

26
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Xocalı şahidləri danı-
şır: toplu / İdeya müəl. 
Ə.Həsənov; red. B.Sadıqov; 
burax. məsul Ə.Mehdiyev; 
tərt. İ.Hüseynli.- Bakı: 
Mütərcim, 2018.- 184 s. 

Xocalı yaddaşı: Xocalı 
soyqırımı qurbanları-
nın xatirəsinə ithaf olu-
nub / Azərb. Vətəndaş 
Cəmiyyətinin İnkişafına 
Yardım Assosiasiyası; ideya 
müəl. və naşir E. Süleyma-
nov.- Bakı: CBS polygraphic 
production, 2017.- 336 s

Məmmədov, N. Müqəddəs 
yurd: Xocalı / Nazim 
Məmmədov, Kamran 
Məmmədov; elmi red. 
Y.Mahmudov; AMEA, 
A.A.Bakıxanov ad. Tarix 
İn-tu.- Bakı: Avropa, 2019.- 
453 s. 

Hasanov, A. Khojaly geno-
cide : coverage in foreign 
media and international 
recognition /Alı Hasanov ; 
editor E. Ahmadov.- Baku: 
Zerdabi Neshr, 2019.- 246 p. 

Kasım, U. Hocalı feryadı /
Ulduz Kasım; çev. İ.Avşar; 
edt. B. Aslan.- İstanbul: 
Turay, 2019.- 304 s. 
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• Milli Tеatr Günü (10.03.2013) 
• Beynəlxalq Novruz Günü (21.03.2010)
• Azərbaycanlıların sоyqırımı günü (31.03.1998) 

1899-cu ildə o, Peterburqdan Şuşaya qayıtmışdır. İki il Şuşada qalmış, xalq yaradı-
cılığı nümunələri toplamaqla məşğul olmuşdur.

Ədib “Bəxtsiz cavan” pyesini də 1900-cü ildə Şuşada yazmış, pyes elə həmin ildə  
də tamaşaya qoyulmuşdur. 1901-ci ildə Haqverdiyev Şuşadan Bakıya gəlmiş və burada 
“Pəri cadu” pyesini tamamlamışdır. Bu əsər də səhnəyə qoyulmuş və müəllifin başqa 
pyesləri kimi böyük müvəffəqiyyət qazanmışdır.

Bakı mühiti gənc yazıçının inkişafı üçün geniş imkanlar yaratmış, o, burada 
H.Zərdabi, N.Vəzirov, N.Nərimanov, C.Zeynalov, H.Ərəblinski kimi dövrünün qabaq-
cıl adamları ilə tanış olmuş, onlarla bərabər işləmiş, teatr üçün repertuar hazırlayıb 
rejissorluq etmişdir. Ə.Haqverdiyev eləcə də pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir.

Haqverdiyev rejissor olduğu, tamaşasına ümumi rəhbərlik etdiyi “Hacı Qara”, 
“Vəziri-xani-Lənkəran”, “Müfəttiş”, “Otello”, “Qaçaqlar”, “Yağışdan çıxdıq, 
yağmura düşdük”, “Adı var, özü yox”. “Dağılan tifaq”, “Bəxtsiz cavan” və başqa 
pyeslərdə hər şeydən əvvəl ideyanın təhrif olunmamasına, aktyor oyunundakı təbiiliyə 
çox böyük əhəmiyyət verirdi.

19 fevral- 20 mart

Balıq Nişanı 
sudur. Yupiter 
və Neptunun 
himayəsindədir. 
Günəşin Balıqlar 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
incə intuisiyalı 
olmaqla yanaşı, 
daim bir narahatlıq 
hissi də keçirirlər.

150 il 1870-1933Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 
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Milli ədəbiyyat

Şair, ədəbiyyatşünas Cəfərpur İsmayıl Qəhrəman oğlunun (05.03.1925-
18.02.1977) anadan olmasının 95 illiyi
Yazıçı, şair, tərcüməçi Rzaquluzadə Mikayıl Manaf oğlunun (17.03.1905-
10.11.1984) anadan olmasının 115 illiyi
Nasir Nəzərli Hacıbaba Hacı Ələsgər oğlunun (22.03.1895-28.01.1938) 
anadan olmasının 125 illiyi
Xalq yazıçısı, ictimai xadim Rəhimov Süleyman Hüseyn oğlunun 
(22.03.1900-11.10.1983) anadan olmasının 120 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı-dramaturq Mahmudov Sabit Kərim 
oğlunun (Sabit Rəhman) (26.03.1910-23.09.1970) anadan olmasının 110 
illiyi

Folklor

Əməkdar mədəniyyət işçisi, aşıq, şair Əhmədov Oruc Vəli oğlunun 
(20.03.1920-19.07.1976) anadan olmasının 100 illiyi

Rəssamlıq.Memarlıq

Xalq rəssamı Xanlarov Kamil Əliabbas oğlunun (15.03.1915-01.01.1996) 
anadan olmasının 105 illiyi
Xalq rəssamı Mehdiyev Ağa Cəfər oğlunun (21.03.1920-15.05.2003) 
anadan olmasının 100 illiyi
Xalq rəssamı Əliyev Baba Balababa oğlunun (23.03.1915-27.03.1990) 
anadan olmasının 105 illiyi 
Əməkdar rəssam Nuriyev Ağasaleh Məmmədhüseyn oğlunun (28.03.1940) 
anadan olmasının 80 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

SSRİ Xalq artisti, balerina, baletmeyster Almaszadə Qəmər Hacıağa qızının 
(10.03.1915-07.04.2006) anadan olmasının 105 illiyi
Xalq artisti, xanəndə, professor Əkbərov Canəli Xanəli oğlunun 
(10.03.1940) anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, pianoçu, bəstəkar Mustafazadə Vaqif Əziz 
oğlunun (16.03.1940-16.12.1979) anadan olmasının 80 illiyi
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Alman bəstəkarı Bax İohan Sebastyanın (21.03.1685-28.07.1750) anadan 
olmasının 335 illiyi
Xalq artisti, rəqqas, xoreoqraf Abdullayev Əlibaba Abdulla oğlunun 
(23.03.1915-09.08.1980) anadan olmasının 105 illiyi 
Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, professor, bəstəkar Abbasov 
Əşrəf Cəlal oğlunun (23.03.1920-08.02.1992) anadan olmasının 100 illiyi

Teatr. Kino

Xalq artisti Hacıyeva Xuraman Abdulla qızının (07.03.1945-15.02.2005) 
anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti, aktyor Səfərov Bəşir Səfər oğlunun (Bəşir Səfəroğlu) 
(11.03.1925-23.03.1969) anadan olmasının 95 illiyi
Xalq artisti Həmzəyeva Zəroş Mirzəbağır qızının (22.03.1925-
06.06.2004) anadan olmasının 95 illiyi 
SSRİ Xalq artisti Ələkbərov Ələsgər Hacıağa oğlunun (26.03.1910-
31.01.1963) anadan olmasının 110 illiyi
Xalq artisti Məmmədova Şəfi qə Haşım qızının (30.03.1945) anadan 
olmasının 75 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Rüstəmov Məzahir İzzət oğlunun 
(02.03.1960-06.08.1992) anadan olmasının 60 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mənsurov Bəhruz Qəhrəman oğlunun 
(13.03.1975-16.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Qasımov İxtiyar Qasım oğlunun 
(22.03.1970-14.07.1992) anadan olmasının 50 illiyi

Siyasət. Hərbi iş

Dövlət xadimi Hacınski Məhəmməd Həsən Cəfərqulu oğlunun 
(03.03.1875-09.02.1931) anadan olmasının 145 illiyi 
Dövlət xadimi, maarifçi Şahtaxtinski Həmid bəy Xəlil ağa oğlunun 
(12.03.1880-03.02.1944) anadan olmasının 140 illiyi
Dövlət xadimi, hüquqşünas-alim Cəfərov Məmməd Yusif Hacıbaba 
oğlunun (14.03.1885-15.05.1938) anadan olmasının 135 illiyi 
General-mayor, şərqşünas alim Ağabəyzadə Məhəmməd Sadıq bəy Hacı 
İsmayıl oğlunun (15.03.1865-09.10.1944) anadan olmasının 155 illiyi

Tarix

AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Babayev İlyas 
Atababa oğlunun (23.03.1935-28.12.2017) anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor Məmmədov İsaq 
Mustafa oğlunun (24.03.1925-08.09.2011) anadan olmasının 95 illiyi
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Tarix elmləri doktoru, professor, şərqşünas, şair, tərcüməçi Fərzəliyev 
Şahin Fazil oğlunun (27.03.1940) anadan olmasının 80 illiyi

Fəlsəfə. İqtisadiyyat. Hüquq

Dövlət xadimi, iqtisadçı-alim Vəkilov İlyas Sultan oğlunun (20.03.1905-
02.06.1987) anadan olmasının 115 illiyi 
Dövlət xadimi, Əməkdar inşaatçı, alim Hacıyev Zülfü Saleh oğlunun 
(21.03.1935-20.11.1991) anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, professor Əlirzayev Əli 
Qənbərəli oğlunun (30.03.1945) anadan olmasının 75 illiyi 

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Filologiya elmləri doktoru, professor Ağayev Zeydulla Abdulla oğlunun 
(02.03.1945-17.02.2014) anadan olmasının 75 illiyi
Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas, tənqidçi Seyidov Yəhya 
Qasım oğlunun (06.03.1920-04.12.1980) anadan olmasının 100 illiyi 
Maarif xadimi, pedaqoq, folklorşünas Abbaszadə Mirzə Abbas Kərbəlayı 
Ələkbər oğlunun (Mirzə Abbas Abbaszadə)  (12.03.1870-1920) anadan 
olmasının 150 illiyi
Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Hacıyev Arif 
Allahyar oğlunun (13.03.1935-15.04.2000) anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Hüseynzadə 
Muxtar Hüseyn oğlunun (21.03.1900-05.10.1985) anadan olmasının 120 
illiyi
Əməkdar ali məktəb işçisi, filologiya elmləri doktoru, professor Ağayev 
Əkbər Məmməd oğlunun (21.03.1915-02.03.1989) anadan olmasının 105 
illiyi 
Filologiya elmləri doktoru, professor, folklorşünas Rüstəmzadə Rüstəm 
Bayraməli oğlunun (27.03.1930-20.10.2014) anadan olmasının 90 illiyi
Əməkdar müəllim, AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru, 
professor Quliyev Əbülfəz Aman oğlunun (27.03.1950) anadan olmasının 
70 illiyi
Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Şərifzadə 
Əziz Qurbanəli oğlunun (Əziz Şərif) (28.03.1895-01.06.1988) anadan 
olmasının 125 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Hüseynov 
Rauf Rüstəm oğlunun (04.03.1940) anadan olmasının 80 illiyi
Akademik  Maqsudov Fəraməz Qəzənfər oğlunun  (20.03.1930-
30.07.2000) anadan olmasının 90 illiyi
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Kimya. Biologiya. Tibb

Akademik, Əməkdar elm xadimi, biologiya elmləri doktoru Məmmədova 
Siddiqə Rza qızının (08.03.1925-05.08.2017) anadan olmasının 95 illiyi
Akademik, biologiya elmləri doktoru Əlizadə Mirzəağa Hacıbala oğlunun 
(15.03.1910-05.05.1981) anadan olmasının 110 illiyi
Akademik, biologiya elmləri doktoru Əsədov Səttar Məcid oğlunun 
(15.03.1910-11.02.1974) anadan olmasının 110 illiyi
Akademik, Əməkdar elm xadimi, kimya elmləri doktoru Qəribov Adil 
Abdulxalıq oğlunun (28.03.1950) anadan olmasının 70 illiyi

Texnika.Mühəndis işi

Texnika elmləri doktoru, professor Cavadov Natiq Hacı oğlunun 
(08.03.1955) anadan olmasının 65 illiyi
Texnika elmləri doktoru, professor Bəşirov Mahir Məcnun oğlunun 
(12.03.1960) anadan olmasının 60 illiyi
Texnika elmləri doktoru, professor Əmirov Əli Cabbar oğlunun (25.03.1915-
12.02.1979) anadan olmasının 105 illiyi

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

Respublika Elmi Tibb Kitabxanasının yaranmasının 80 illiyi (09.03.1940)

Digər tarixi hadisələr

Respublikanın aparıcı informasiya agentliyi olan Azərbaycan Dövlət 
Teleqraf Agentliyinin (AzərTAc) yaranmasının (01.03.1920) 100 illiyi
Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü (01.03.1972)
Azərbaycanın BMT-yə qəbul olunması günü (02.03.1992)
Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü (05.03.2005)
Bеynəlxalq Qadınlar Günü (08.03.1910)
Milli Tеatr Günü (10.03.2013) 
Qızıl Aypara Günü (10.03.2008)
Daxili Qoşunlar Günü (12.03.1995)
Ümumdünya İstehlakçılar Günü (15.03.1961)
Prezident fərmanı ilə ləğv edilən Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsinin (OMON) 
dövlət çevrilişi cəhdi iflasa uğrayıb (17-18.03.1995) 
Çanaqqala döyüşünün (Birinci Dünya müharibəsi əsnasında 1915-
1916-cı illər arasında Osmanlı dövləti ilə Antanta dövlətləri (İngiltərə, 
Fransa, Anzaklar) arasında baş verən dəniz və quru döyüşü) (18.09.1915-
09.01.1916) 105 illiyi
Novruz bayramı (20-22.03)
İrqi ayrı-seçkiliyin (diskriminasiyanın) ləğv edilməsi uğrunda Beynəlxalq  
Mübarizə Günü (21.03.1966) 
Beynəlxalq Poeziya Günü (21.03.1999)
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Beynəlxalq Novruz Günü (21.03.2010)
Ümumdünya Meşələr Günü (21.03.2012)
Ümumdünya Su Günü (22.03.1992)
Ümumdünya Meteorologiya Günü (23.03.1961)
Erməni hərbi hissələrinin Qazax rayonunun Bağanis-Ayrım kəndinə 
hücum edib (24.03.1990)
Gömrük-sərhəd nəzarətinin ləğv olunması haqqında Şengen razılaşması 
qüvvəyə minmişdir (26.03.1995)
Beynəlxalq Teatr Günü (27.03.1961)
Milli Təhlükəsizlik Orqanları İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (28.03.1997)
Azərbaycanlıların sоyqırımı günü (31.03.1998) 
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Milli ədəbiyyat 

95  
illiyi İsmayıl Cəfərpur   

1925-1977    

M
A

R
T

İsmayıl Qəhrəman oğlu Cəfərpur 
1925-ci il mart ayının 5-də Cənubi 
Azərbaycanın Salmas mahalının Sa-
dayan kəndində anadan olmuşdur. 

1941-ci ildə Sovet ordusu İran 
ərazisinə daxil olandan sonra orada 
milli azadlıq hərəkatı genişlənmişdir. 
İran xalq partiyası yaranarkən 1942-
ci ildə həmin partiyaya daxil olmuş, 
Salmas şəhərində təbliğat şöbəsində 
işləmişdir. 

1945-ci ildə Azərbaycan Demok-
ratik partiyasının üzvü olmuş, ADP 
Salmas komitəsinin büro üzvü seçil-
miş, təftiş komissiyası sədrinin müa-
vini işləmişdir. 

Cənubi Azərbaycanda demokratik 
hərəkat dövründə partizan dəstəsinin 
rəisi, sonra Şahpur şəhərinin hərbi ko-
mendantı olmuşdur. 

İnqilabi fəaliyyətinə görə “21 Azər” 
medalı ilə təltif edilmişdir. Sonra ley-
tenant rütbəsində Salmas şəhərinə mi-
lis rəisi, 1945-ci ilin axırında Təbriz 
milis intendant idarəsinin rəisi təyin 
edilmişdir. Bu dövrdə milis işçiləri it-
tifaqının sədri seçilmişdir. 

Şair 1946-cı ildən etibarən Şima-
li Azərbaycanda yaşamışdır. 1947-
ci ildə stomatologiya məktəbini və 
1956-cı ildə ADU-nun Şərqşünaslıq 
fakültəsini bitirmişdir. 

İsmayıl Cəfərpur ədəbi fəaliyyətə 
1948-ci ildən başlamışdır. İlk şeirlər 
məcmuəsi “Qəhrəmanın düşüncələri” 
1956-cı ildə Azərnəşrdə çapdan çıx-
mışdır. 

1956-1958-ci illərdə “Azərbaycan” 
qəzetinin xüsusi müxbiri olmuş, 
Mos kvada M.Qorki adına Dünya 
Ədəbiyyatı İnstitutunda təhsil almışdır. 

1958-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü seçilib. Azərbaycan 
Demokratik partiyasının orqanı 
olan “Azərbaycan” qəzetində bədii 
ədəbiyyat şöbəsinin müdiri işləmişdir. 

Görkəmli ədəbiyyatşünas, şair 
1977-ci il fevralın 18-də Bakıda vəfat 
etmişdir. 

5 Şair, ədəbiyyatşünas

Ə d ə b i y y a t

Cənuba məktub: şeirlər və poemalar / İ.Cəfərpur.- Bakı: Yazıçı, 1985.- 116 s. 

Dağlar məni səsləyir: şeirlər və poema / İ.Cəfərpur; red. K.Kələntərli.- Bakı: Azərnəşr, 1966.- 83 s.

Qəhrəmanın düşüncələri: şeirlər və poema / İ.Cəfərpur; red. İ.Soltan.- Bakı: Azərnəşr, 1956.- 78 s.

Yenə görüşərik: şeirlər / İ.Cəfərpur.- Bakı:Azərnəşr, 1974.- 59 s.

Yolumuz bəllidir / İ.Cəfərpur; red. N.Həsənzadə.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960.- 81 s.

Əhmədov, T. İsmayıl Cəfərpur // Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə) / T.Əhmədov.- Bakı, 2011.- S. 492.

İ n t e r n e t d ə

https://az.wikipedia.org/wiki/İsmayıl_Cəfərpur
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Yazıçı, şair, tərcüməçi 

Milli ədəbiyyat 

115 
illiyi

Mikayıl Rzaquluzadə 
1905-1984     

M
A

R
T

17

Mikayıl Manaf oğlu Rzaquluzadə 
1905-ci il mart ayının 17-də Bakı şə-
hərində anadan olmuşdur. İbtidai 
təhsilini 1912-1913-cü illərdə yeni 
üsullu “Mədrəseyi-nur” məktəbində 
və mollaxanada almış, sonralar 5 saylı 
“Rus-müsəlman” məktəbində oxumuş, 
Bakı ticarət məktəbinə daxil olmuşdur. 

1926-1927-ci illərdə Ali Pedaqo-
ji İnstitutun tarix və ədəbiyyat fa-
kültəsində təhsil almışdır. 

1927-1931-ci illərdə Gəncə Pe-
daqoji Texnikumunda, həm də fəhlə 
fakültəsində ədəbiyyat və pedaqogika-
psixologiya müəllimi işləmişdir. 

1931-1934-cü illərdə Moskva İkin-
ci Dövlət Universitetinin aspirantura-
sını bitirib Bakıya qayıtmışdır. Bakıda 
Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Pe-
daqogika İnstitutunda uşaq ədəbiyyatı 
sahəsində elmi işçi, Azərnəşrdə tərcüməçi 
və redaktor olmuş, qısa fasilələrlə “İnqi-
lab və mədəniyyət” jurnalı redaksiyasın-
da məsul katib, “Azərbaycanfilm” ki-
nostudiyasında, Xarici Ölkələrlə Mədəni 
Əlaqələr Cəmiyyətində baş redaktor, 
“Azərbaycan” jurnalı redaksiyasında baş 
redaktorun müavini vəzifələrində çalış-
mışdır. 

Ədəbi fəaliyyətə 1923-cü ildə “Ab-
dulla Şaiq” kitabçasında nəşr edilən 
“Müəllim” şeiri ilə başlamışdır. İlk 
məqaləsi isə 1926-cı ildə “Maarif iş-
çisi” jurnalında “Cocuq ədəbiyyatında 
üsul məsələsi” adı ilə dərc olunmuş-
dur. Müxtəlif mövzularda yazıb ya-

ratsa da, 1945-ci ildən başlayaraq 
bü tün kitablarını uşaq və gənclər 
üçün nəzərdə tutmuşdur. Ədəbi tə-
xəl lüsü otuzuncu illərdə “Mim-
Re”, “M.R.”, “R.Mikayıl”, sonralar 
“M.Rzaquluzadə” olmuşdur. 

Azərbaycan tərcüməçiləri arasın-
da ən çox səmərəli, məqsədəuyğun 
fəaliyyət göstərənlərdən biri də Mikayıl 
Rzaquluzadə olmuşdur. Çoxillik ədəbi 
yaradıcılığını əsasən tərcümə işinə 
həsr etmiş bu istedadlı ədib dünya-
nın müxtəlif xalqlarının klassiklərinin 
əsərlərini dilimizə tərcümə edərək oxu-
cularımızın böyük hörmət və rəğbətini 
qazanmışdır. Ümumiyyətlə, tərcümə 
kitablarının sayı 60-dan çox olan Mi-
kayıl Rzaquluzadə “H.Heyne və fa-
şizm”, “Rabindranat Taqor”, “Bayron 
və müasirlik” və s. kimi məqalələrin də 
müəllifidir. 

1934-cü ildən Azərbaycan Yazı-
çılar Birliyinin üzvü,  Azərbaycanın 
qabaqcıl maarif xadimi (1968), əmək 
veteranı (1976) olmuşdur. Ədəbiyyat 
sahəsində xidmətlərinə görə iki me-
dal, üç dəfə Azərbaycan Respublikası 
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri 
fərmanı ilə, Çuvaş MSSR Mədəniyyət 
Nazirliyinin və digər təşkilatların fəxri 
tərifnamələri ilə təltif edilmişdir. 

Mikayıl Rzaquluzadə 1984-cü il 
noyabr ayının 10-da Bakıda vəfat et-
mişdir. Bakı küçələrindən birinə adı 
verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri / 
M.Rzaquluzadə.- Bakı: 
Şərq-Qərb, 2006.- 312 s.

Ədəbiyyat: oxu kitabı: 4-cü 
sinif üçün / M.Rzaquluzadə, 
Ş.Mikayılov.- Bakı: Maarif, 
1988.- 358 s. 

Homer. İliada / Homer; red. 
heyəti Ə.Quliyev [et al.]; 
tərc. M.Rzaquluzadə.-Bakı: 
Çaşıoğlu, 2006. – 1 el. opt. 
disk (CD-ROM).- (“Ni-
zami” layihəsi).- Dünya 
ədəbiyyatı. 

İskəndərnamə / 
N.Gəncəvi; tərc. ed.: 
A.Şaiq, M.Rzaquluzadə; 
izahların müəl. Ə.Cəfər; 
ön söz. müəl. Q.Əliyev, 
Z.Quluzadə; elmi red. 
X.Yusifli.- Bakı: Adiloğlu, 
2011.- 662 s.

Mikayıl Rzaquluzadə 
(Mikayıl Manaf oğlu 
Rzaquluzadə): biblioqrafiya 
/ AR Məd. Naz., F.Köçərli 
ad. Resp. Uşaq Kitab-
xanası; tərt. N.Tahirova, 
L.Qafarova, T.Əzizova.- 
Bakı, 2018.- 239 s.

Fərəcov, S. Tərcüməyə həsr 
olunan ömür / Savalan 
Fərəcov // Mədəniyyət.-
2014.- 28 mart.- S. 13.



98

Milli ədəbiyyat 

120 
illiyi Süleyman Rəhimov 

1900-1983   

M
A

R
T

Süleyman Hüseyn oğlu Rəhimov 
1900-cü il mart ayının 22-də Zəngəzur 
mahalının Qubadlı rayonunun Əyin 
kəndində anadan olmuşdur. Kənd 
mollasından əlifbanı öyrənmiş, son-
ra Qubadlıda beşillik rus məktəbində 
oxumuşdur. 1921-ci ildə Şuşada açıl-
mış pedaqoji kursa göndərilmiş və 
burada təhsilini başa vurduqdan sonra 
Qubadlı, Laçın, Zəngəzur rayonların-
da bir müddət müəllimlik etmişdir. 
Müəllimliklə yanaşı o, çalışdığı kənd 
və rayonlarda həm də ictimai işlərdə 
fəal iştirak etmişdir. 

S.Rəhimov 1928-1931-ci illərdə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (in-
diki BDU) tarix fakültəsində oxumuş, 
həmçinin fəhlə rayonlarında savadsız-
lığı ləğv edən kurslarda dərs demişdir. 
Universiteti bitirdikdən sonra Rayon 
Partiya Komitəsinin katibi, Bakı Par-
tiya Komitəsində təbliğat işləri üzrə 
katib, Azərbaycan Partiya Komitəsində 
Təbliğat-təşviqat şöbəsinin müdir müa-
vini vəzifələrində çalışmışdır.

S.Rəhimov ədəbiyyata romanla 
gəlmiş və roman bütün çoxillik yaradı-
cılıq fəaliyyəti dövründə onun nəsrinin 
əsas janrı olaraq qalmışdır.  

Ədəbi fəaliyyətə 1930-cu ildən baş-
layan Süleyman Rəhimovun ilk əsəri 
“Şamo”dur. Bununla belə o, 50 il bu 
əsərin üzərində işləmiş və ona əlavələr 
etmişdir. “Şamo”, “Saçlı”, “Ata və 
oğul”, “Mehman”, “Ana abidəsi”, 
“Ağbulaq dağlarında”, “Aynalı” və 
bir çox irihəcmli roman və povestlərin 
müəllifidir. Yazıçının “Mehman” po-
vestinin motivləri əsasında “Qanun 
naminə” bədii filmi ekranlaşdırılmışdır. 

II Dünya müharibəsi illərində So-
vet qoşun hissələri ilə Təbrizə get-
miş, Cənubi Azərbaycanın bir çox 
şəhər və kəndlərini gəzmişdir. “Vətən 
yolu” qəzetində “Səngərli” imzası ilə 
çıxış etmiş, Təbriz uşaqlarının ağır 
həyatını təsvir edən “Nənənin ölümü” 
hekayəsini çap etdirmişdir. 

Süleyman Rəhimov 1938-ci ildən 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 
1939-1940, 1944-1946 və 1954-1958-
ci illərdə sədri olmuşdur. Azərbaycan 
K(b)P Bakı şəhər komitəsində təbliğat 
üzrə katib (1940- 1941), Azərbaycan 
K(b)P MK-da Təbliğat və təşviqat 
şöbəsinin müdir müavini (1941-1944), 
Azərbaycan Nazirlər Soveti yanında 
Mədəni-Maarif İşləri Komitəsinin sədri 
(1945-1958) vəzifələrində işləmişdir. 

1961-ci ildə Milli Kitabxana-
nın me marlıq baxımından tarixi 
abidə ki mi qiymətləndirilən əzəmətli 
bina ya köçməsində, binanın yeri-
nin seçilməsində və tikilməsində də 
görkəmli yazıçı Süleyman Rəhimovun 
böyük xidməti olmuşdur. 

1942-ci ildə “Şərəf nişanı” ordeni 
ilə təltif edilmiş, üç dəfə “Lenin orde-
ni” (1946, 1970, 1975), 1959-cu ildə 
“Qırmızı Əmək Bayrağı”, 1960-cı ildə 
“Xalq yazıçısı”, 1975-ci ildə “Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı” fəxri adlarına la-
yiq görülmüş, 1972-ci ildə Azərbaycan 
Jurnalistlər İttifaqının “Qızıl qələm” 
mükafatı, 1980-ci ildə “Xalqlar Dostlu-
ğu” ordeni ilə təltif edilmişdir.

S.Rəhimov 1983-cü il oktyabr ayı-
nın 11-də vəfat etmiş, Bakıda Fəxri Xi-
yabanda dəfn edilmişdir.

22  Yazıçı, ictimai xadim

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə 
/ S.Rəhimov; bur. məs. 
Ə.Güləliyev.- Bakı: Şərq-
Qərb, 2005.- C.I.- 288 s.; 
C.II.-312 s.

Dədə Süleyman dünyası: 
xatirələr / Tərt. A.Şamo.-
Bakı: Mars-Print, 2010.-
500 s.

Rüstəmova, N. Süleyman 
Rəhimovun yaradıcılığın-
da milli ədəbi ənənələr: 
filol. е.n.аl.dər.а.üçün 
təq. ol. dis-nın avtorefe-
ratı: 10.01.03. / Nigar 
Rüstəmova; Naxçıvan 
Dövlət Universiteti.- Nax-
çıvan, 2002.-24 s.

Süleyman Rəhimov: 
[Fotoalbom] / Tərt. 
Ç.Əlioğlu.- Bakı: Təhsil, 
2005.- 112 s.

Rəsulova, Ə. Süley-
man Rəhimov / Ədalət 
Rəsulova  // Olaylar.- 
2018.- 8 noyabr.- S.13.

İ n t e r n e t d ə

http://karabakhmedia.
az/main/489-suleyman-
rehimov-115-ustad-
senetkarin-shah-eseri.
html 

http://azerbaycanli.org/
az/page860.html
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Sabit Kərim oğlu Mahmudov (Sabit 
Rəhman) 1910-cu il mart ayının 26-da 
Nuxa (indiki Şəki) şəhərində anadan ol-
muşdur. İbtidai təhsilini Şəkidə almış, 
1923-cü ildə Bakı Darülmüəlliminə da-
xil olmuş, 1926-cı ildə darülmüəllimin 
ədəbiyyat fakültəsini bitirmişdir. 
Şəki şəhərində üç il ilk təhsil aldığı 
məktəbdə müəllim işlədikdən sonra 
Bakı Ali Pedaqoji İnstitutunda təhsilini 
davam etdirmişdir. 

Ədəbi fəaliyyətə 1926-1927-ci il lər-
də “Molla Nəsrəddin” jurnalında “Şeyx 
Samit” imzası ilə dərc etdirdiyi “Rab-
fak kitabxanasında həyat lövhələri” 
felyetonu ilə başlamışdır. 1927-ci ildə 
“Qızıl qələm” məcmuəsində ilk şeiri 
dərc edilmişdir.

1929-1932-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji İnstitutunun ədəbiyyat 
fakültəsində təhsilini davam etdirmiş, 
eyni zamanda “Gənc işçi” qəzetinin 
redaksiyasında çalışmış (1929-1933), 
“İnqilab və mədəniyyət” jurnalının 
məsul katibi olmuş (1932-1933), Şəki 
MTS siyasi şöbəsində “Mübariz” 
qəzeti redaksiyasında işləmişdir (1933-
1934).

S.Rəhman bir çox hekayə, povest, 
roman, komediya, ssenari, libretto, 
bədii oçerk müəllifidir. 1932-ci ildə 
“Pozğun” adlı ilk hekayələr kitabı 
çap olunmuşdur. O, Azərbaycan So-
vet komediyasının banilərindəndir. 
Azərbaycan ədəbiyyatında bu jan-
rın estetik tələblərinə cavab verən ilk 
əsər olan “Toy” (1937) satirik kome-
diyasında inkişafa, tərəqqiyə mane 
olan cəhətlər, bürokratizm, lovğa-
lıq kimi eyiblər Kərəmov surətində 
ümumiləşdirilmişdir. Onun ssenariləri 
üzrə “Arşın mal alan”, “Məşədi İbad”, 
“Koroğlu”, “Əhməd haradadır?” 

kinofilmləri çəkilmişdir. “Ulduz”, 
“Hicran” musiqili komediyalarını və 
“Yeddi gözəl” baletinin librettolarını 
yazmışdır. 

Yazıçı-dramaturq 1936-1937-ci il lər-
də Moskvada Ümumittifaq Kinematoq-
rafiya İnstitutunun ssenari kurslarında 
oxumuşdur. Azərbaycan Dövlət Dram 
Teatrında ədəbi hissə müdiri (1934-
1936), Azərbaycan Ya zıçılar İttifaqının 
üzvü (1935). Azərbaycan Yazıçılar İt-
tifaqında nəsr üzrə məsləhətçi (1938), 
C.Cabbarlı adına Teatr Muzeyində elmi 
işçi (1939-1940), Azərbaycan Nazirlər 
Sovetinin İncəsənət İşləri İdarəsində 
teatr şöbəsinin müdiri (1941-1942), 
rəis müavini (1942-1944), Bakı Ki-
nostudiyasının direktoru (1945-1946), 
Kinematoqrafiya Nazirliyində na-
zir müavini olmuşdur (1945-1946). 
1947-1951-ci illərdə Azərbaycan 
Ya zıçılar İttifaqında dramaturgiya 
üzrə məsləhətçi və Teatr institutunda 
müəllim işləmişdir.

1943-cü ildə Azərbaycan SSR-in 
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı-
na layiq görülmüş, 1970-ci ildə  “Qır-
mızı Əmək Bayrağı” ordeni ilə təltif 
olunmuşdur. 

Sabit Rəhman 1970-ci il sentyabr 
ayının 23-də Bakıda vəfat etmişdir. 

Doğulub boya-başa çatdığı evdə, 
Şəki şəhərində ev-muzeyi təşkil edil-
mişdir. Şəki Dram Teatrı, həmçinin 
Bakı və Şəki şəhərlərindəki küçələrdən 
biri dramaturqun adını daşıyır.

Yazıçı-dramaturq  
Sabit Rəhman
1910-1970    

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə / 
S.Rəhman.- Bakı: Avrasiya 
Press, 2005.- C.1.- 310 s.; 
C.2. - 282 s. 

Əhmədov, B. Sabit 
Rəhman: həyatı, mühiti, 
yaradıcılığı: [monoqrafiya] 
/ Bədirxan Əhmədov; red. 
R.Məmmədov.- Bakı: Elm 
və təhsil, 2010.- 292 s. 

Sabit Rəhman – 100: 
biblioqrafiya / Tərt. 
ed.: T.Həsənova, 
N.Aslanbəyova; bur. məsul 
və ixt.red. K.Tahirov; red. 
M.Vəliyeva; M.F.Axundov 
adına Azərbaycan Milli 
Kitabxanası.- Bakı, 2010.- 
113 s.

Abbaslı, T. Harada... iş 
- orada baş: Dövrünün 
ədəbiyyat, mədəniyyət, 
ictimaiyyət aləmi azmanla-
rından Sabit Rəhman / Ta-
hir Abbaslı // Mədəniyyət.- 
2017.- 27 sentyabr.- S.13.

Kazımzadə, A. 
Düşündürən komediyalar 
müəllifi: Sabit Rəhman 
- 105 / A.Kazımzadə // 
Azərbaycan.- 2015.- 19 
mart.- S.14.
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20
Oruc Vəli oğlu Əhmədov 1920-ci 

il mart ayının 20-də Göyçə mahalının 
Yarpızlı kəndində anadan olmuşdur. 
Atası aşıq Veysəl Göyçənin tanınmış 
ustad aşıqlarından olmuşdur. Oruc kənd 
məktəbində 5 illik təhsil alsa da 1929-
cu ildə atası vəfat etdikdən sonra onun 
sazını götürərək aşıq İbrahim Alışan 
oğlundan aşıqlıq sənətini öyrənmişdir.

1949-1950-ci illərdə Azərbaycan 
torpaqlarından türklərin planlı köçürül-
məsi nəticəsində Yarpızlı kənd sakinləri 
ilə birlikdə aşıq Oruc da doğma 
kəndlərindən deportasiya olunmuş və 
Gədəbəy rayonunun Zəhmət kəndində 
məskunlaşmışdır.

Aşıq tez bir zamanda Azərbaycan 
aşıqları arasında tanınmış, respublika-
da keçirilmiş mədəni tədbirlərdə, fes-
tivallarda, mərasimlərdə çıxış etmişdir. 
Üçüncü Aşıqlar Qurultayında iştirakçı 
olmuşdur.

Ustad aşıq 60-dan artıq saz havası ifa 
etmiş, məşhur dastanların əksəriyyətini 
mükəmməl bilmişdir. Aşıq Şahsuvar və 
Aşıq Nurəddinin ustadı olmuşdur.

Aşıq Oruc 1953-1970-ci illərdə 
Gədəbəy diyarının aşıqlar dəstəsinə 

ağsaqqallıq etmişdir. Onun aşıqlar 
dəs təsində aşıq Şahsuvar, aşıq Yu-
sif, aşıq Fəzayil, aşıq İsfəndiyar, aşıq 
Məhəmməd, aşıq Nadir, aşıq Zahid, 
aşıq Məlik və başqaları olmuşdur. 

O, aşıq şeirinin bir çox şəkillərində 
şeirlər ifa etmişdir. Sənətşünaslıq na-
mizədi Azad Ozan Kərimli “Göyçə 
aşıq məktəbi” adlı silsilə məqalələrində 
Aşıq Oruc Əhmədovun “Neyləsin” 
gəraylısını, “Yar sinə-sinə” təcnisini və 
“Qıfılbənd” qoşmasını çap etdirmişdir. 
Aşıq Oruc çətin oxunan “Koroğlu”, 
eləcə də az istifadə olunan “Mixəyi”, 
“Güllü qafiyə”, “Göyçə gözəlləməsi” 
(bu havaya “Nəcəfi” də deyirlər), 
“Mirzəcanı”, “Məmmədhüseyni” ha-
valarını professional ifa etmişdir. 

Radionun qızıl fondunda onun ifa-
sında 11 mahnı saxlanılır. Qurbani das-
tanı 1954-cü ildə Aşıq Orucdan yazıya 
alınmışdır.

Əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq 
Oruc 1976-cı il iyul ayının 19-da 
Gədəbəy rayonunun Zəhmətkənd kən-
dində vəfat etmiş və həmin kənddə də 
dəfn olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Qıfılbənd / Oruc Əhmədov // Ozan dünyası.- 2010.- № 3.- S.55.
Neyləsin: şeirlər / Oruc Əhmədov // Ozan dünyası.- 2013.- № 2. - S.53-54.
Qara Namazov. Aşıqlar.- Kitab 1.- Bakı: Səda, 2004.- S. 330-332.
Nadiroğlu, E. “Gəzib bu dağları lalə üzəsən...”: Aşıq Oruc müasirlərinin yaddaşında dərin iz qoyub / E.Nadiroğlu // Mədəniyyət.- 
2015.- 11 dekabr.- S. 15.

https://az.wikipedia.org/wiki/Aşıq_Oruc

ttps://ia800609.us.archive.org/14/items/OzanDnyassNo472011/Ozan%20 

https://az.wikisource.org/wiki/Aşıq_Orucun_sazlı-sözlü_dünyası
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Kamil Əliabbas oğlu Xanlarov 1915-
ci il mart ayının 15-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 1931-1935-ci illərdə 
Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət 
Rəssamlıq Texnikumunda təhsil al-
mışdır. İkinci Dünya müharibəsinin 
başlanması rəssamın ali təhsil almaq 
imkanlarını məhdudlaşdırmışdır. Buna 
baxmayaraq, gərgin müşahidələri və 
fəal yaradıcılıq axtarışları ilə özünün 
rəssamlıq imkanlarını inkişaf etdirə 
bilmişdir. 1939-cu ildə Rəssamlar İtti-
faqına üzv qəbul edilmişdir. 

Onun çəkdiyi Müqəddəs Vit kafed-
ralının təsviri Kafedral Praqa şəhərində 
yerləşir və qotik üslubda inşa olunub. 
Rəssam bu tablonu 1961-ci ildə Çexos-
lovakiyada yaradıcılıq ezamiyyətində 
olarkən çəkmişdir. 1961, 1966, 1985, 
1995, 2010-cu illərdə Bakı şəhərində 
rəssamın əsərlərindən ibarət fərdi 
sərgiləri təşkil olunmuşdur. 

1938-1985-ci illərdə Ə.Əzimzadə 
adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Texnikumunda pedaqoji fəaliyyət gös-
tərmişdir. Naxçıvan, Ordubad, Culfa, 
Şərur, Qarabağ, Şuşa, Zaqatala, Asta-
rada yaradıcılıq ezamiyyətlərində ol-
muş, Zaqatala dağları (1946), Astara 
(1955), Talış dağları (1956), Şuşanın 
ətrafı (1957), Şuşa (1964), Bilgəh ax-
şam (1964), Araz sahilində (1965), No-
raşen vadisi (1968), Cənub sərhədində 
(1972), Murovdağın görünüşü (1972), 
Culfa Araz sahilində (1973), Mənzərə 
Şuşa (1983), Ceyranbatan gölü (1987) 
kimi füsunkar təbiət lövhələri yarat-

mışdır. “Ordubadda qış” əsəri rəssamın 
yaradıcılığında yeganə qış mənzərəsi 
təsvir edilmiş tablosudur. 

“Şərq natürmortu” əsəri rəssamın 
yaradıcılığında xüsusi rola malikdir. 
Natürmort həm bədii və həm də texni-
ki işlənilmə baxımından çox ustalıqla 
yaradılıb. Əsərdə milli parça fonun-
da Azərbaycan xalqının milli məişət 
əşyaları təsvir olunub. 

Kamil Xanlarov 1961-ci ildə Çexos-
lovakiyada yaradıcılıq ezamiyyətində 
olmuş və orada yaradıcılıq imkanla-
rını genişləndirərək, ölkəsinə məna 
və məzmun dolğunluğu ilə seçilən 
maraqlı əsərlərlə qayıtmışdır. Çexos-
lovakiyaya həsr edilmiş tablolarına 
Praqada küçə, Karlovı Varıda meydan, 
Qızıl küçə, Praqada qüllə, Yan Qusun 
abidəsi əsərlərini qeyd etmək olar. 

Avstriya, Macarıstan, Rumıni-
ya, Almaniya, Misir, İraq, Kanada, 
Suriya, Norveç, Fransa, Finlandiya, 
Yaponiya, İran, Əfqanıstan, Türkiyə 
və Polşada açılan sərgilərdə nüma-
yiş etdirilmişdir. Rəssam həmçinin 
“Kəndlilər” filmində kişi geyimlərinin 
eskizlərini çəkmiş, Fətəli xan filminin 
geyim üzrə rəssamı olmuş və Abdulla 
Şaiqin “Nüşabə” (1947) pyesinin bədii 
tərtibatını hazırlamışdır.

1964-cü ildə “Əməkdar rəssam”, 
1992-ci ildə isə “Xalq rəssamı” fəxri 
adlarına layiq görülmüşdür. 

Kamil Xanlarov 1996-cı il yanvar 
ayının 1-də Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir.

15 Rəssam

Ə d ə b i y y a t

Kamil Xanlarov, 1915-
1996: rəngkarlıq [İzo-
material]; Baba Əliyev, 
1915-1990: rəngkarlıq; 
Nəcəfqulu İsmaylov, 1923-
1990: rəngkarlıq /layihənin 
rəhbəri Ç.Fərzəliyev; 
mətnin müəl. T.Əfəndiyev, 
G.Quliyeva; foto. 
Ə.Ağasiyev; ing. dilində 
tərc. İ.Peart, S.İbrahimova, 
Ə.Məlikova.- Bakı: Şərq-
Qərb, 2013.- 104 s.

Fərəcov, S. Təsviri sənət 
tariximizdə silinməz iz / 
S.Fərəcov // Mədəniyyət.-
2016.- 30 noyabr.- S. 13.

Quliyev, Ə. Rəssamlıq 
sənətimizin tarixində 
parlaq bir imza - Kamil 
Xanlarov / Ə.Quliyev // 
525-ci qəzet.- 2015.- 12 
dekabr.- S. 28.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2016/
noyabr/516960.htm

http://globalnews.az/
xeber/9266/kamil-xanlarov
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Ağa Cəfər oğlu Mehdiyev 1920-ci 
mart ayının 21-də İsmayıllı rayonu-
nun Lahıc qəsəbəsində anadan olmuş-
dur. 1938-ci ildə Ə.Əzimzadə adına 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Texni-
kumunu bitirmişdir. 1961, 1970, 1981 
və 1988-ci illərdə Bakıda fərdi sərgiləri 
təşkil olunmuşdur. Əsərləri Azərbaycan 
Milli İncəsənət Muzeyində, digər mu-
zey, qalereya və şəxsi kolleksiyalarda 
saxlanılır. Rəssamın süjetli tabloları 
yüksək bədii və estetik təsir gücünə 
malikdir.

A.Mehdiyev 1944-cü ildə SSRİ Rəs-
samlar İttifaqına üzv qəbul edilmişdir. 

Süjetli tablolarından “İntizar” (1975), 
“Xalq bayramı” (1976), “Günəşli gün” 
(1976), “Eyvanda” (1977), “Yaylaq-
da” (1977), “Güləş” (1979), “Xalçaçı” 
(1979), “Lahıc qadınları” (1979), “Nar 
yığımı” (1984), “37-ci il” (1987), “Ba-
har” (1987), “Təndir başında” (1988), 
“Qaçaq Nəbi və Həcər” (1988), “Ailə” 
(1989), “Qanlı gecə” (1990) və başqa-
larını qeyd etmək olar. 

Eyni zamanda bir çox portretlər 
qalereyası yaratmışdır: “Lahıclı qız” 
(1980), “Qız surəti” (1980), “Çobanın 
portreti” (1982), “İki ay” (1984), “Ka-
mançaçalan” (1984), “Qoca qadın” 
(1984), “Dağlı qadın” (1985) və s. 

Onun mənzərə əsərlərindən “Qayıq-
lar” (1966), “Bürkü” (1977), “Qızmar 
gün” (1977), “Keçid” (1978), “Abşe-
ron” (1979), “Dağlarda” (1980), “Gü-
norta. Lahıc” (1982), “Köhnə həyət” 
(1982), “Yağışdan sonra” (1985), “Sa-

kitlik” (1985), “Şər qarışanda” (1986), 
“Payız” (1989) və başqalarını qeyd 
etmək olar.

Avropanın postimpressionizm cərə-
yanının məşhur nümayəndəsi olmuş Pol 
Qoqen (1848-1903) və fovizm cərəyanın 
banisi olmuş Anri Matiss (1869-1954) 
yaradıcılıqlarında bilərəkdən perspek-
tiv və işıq-kölgə həllindən imtina et-
miş, kolorit həllində daha çox təmiz 
rəng yaxılarından istifadə etmişdirlər. 
Bu rəssamların üslubunun formalaş-
masında, onların yaradıcılığına Şərq 
incəsənətinin güclü təsiri olmuşdur. 
Rəssam öz sənət prinsiplərinə sadiq 
qalaraq, tamaşaçının zövqünü oxşayan, 
forma-məzmun dolğunluğu ilə seçilən, 
güclü bədii-estetik təsir qüvvəsinə ma-
lik sənət əsərləri yaratmışdır.

Rəssam həmçinin maraqlı natürmort 
nümunələri yaratmışdır: “Qəhvədanla 
natürmort” (1984), “Natürmort palitra 
ilə” (1984), “Natürmort” (1985) və s.

Rəssamın İstanbul mənzərələri ta-
maşaçının qəlbində xoş hisslər yara-
dır. “İstanbul duman içində” (1960), 
“Bosfor yağışdan sonra” (1960), “Ax-
şama doğru. İstanbul” (1961) və s. belə 
əsərlərindəndir.

1988-ci ildə “Əməkdar rəssam”, 
2002-ci ildə isə “Xalq rəssamı” fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 2002-ci ildə 
Prezident təqaüdü ilə təltif olunmuşdur.

 Ağa Mehdiyev 2003-cü il  may ayı-
nın 15-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Əliyev, Z. Kənd klubunun 
divar rəsmləri: Bir əsərin 
tarixçəsi / Z.Əliyev // 
Mədəniyyət.-2017.- 27 
oktyabr.- S.12.

Quliyev, Ə. Milli ruhlu 
rəssam: Ağa Mehdi-
yev - 95 / Ə.Quliyev //
Mədəniyyət.- 2015.- 16 
dekabr.- S. 15.

Soltanlı, S. Sadə və isti 
rənglər ustası / S.Soltanlı 
// Mədəniyyət.- 2015.- 2 
oktyabr.- S. 15.

Vəliyeva, K. Təbiət və 
həyat rənglərin ecazkar 
aləmində / K.Vəliyeva //
Mədəniyyət.- 2014.- 6 
avqust.- S. 12.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2015/
dekabr/468226.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2014/
avqust/386150.htm

Rəssam
Ağa  Mehdiyev   
1920-2003 21
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Baba Əliyev 
1915-1990     

Baba Balababa oğlu Əliyev 1915-
ci il mart ayının 23-də Bakının Zirə 
qəsəbəsində anadan olmuşdur.

1937-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Rəssamlıq məktəbini bitirmiş, 1940-
41-ci illərdə V.İ.Surikov adına Moskva 
Dövlət Rəssamlıq İnstitutunda təhsil 
almışdır. 

1941-ci ildə rəssam “Xalq xəstə 
Nizaminin əhatəsində” və “Nizami sə-
nətkarlar arasında” adlı tablolarını ya-
ratmışdır.

Onun yaradıcılığında əsas yeri port-
ret və natürmort janrları təşkil edir. 
Baba Əliyevin sənətə gəlişi Böyük 
Vətən müharibəsi illərinə təsadüf edir. 
Bu illərdə onun yaradıcılığında cəbhədə 
igidlik və mərdlik nümunəsi göstərən 
döyüşçülərin bədii obrazlarının yara-
dılması xüsusi yer tutur. “Təyyarəçi 
Məzahir Abbasovun qəhrəmanlığı” 
(1947), Komissar Novruz Aslano-
vun və polkovnik S.Suprunun (1942) 
portretləri məhz bu illərə təsadüf edir. 

1951-ci ildə o Əbdül Xalıq və 
A.Zarubinlə birlikdə “Dövlətə pam-
bıq təhvili” adlı böyük bir pannosu-
nu işləmişdir ki, bu da pambıqçıların 
əməyinə həsr olunmuşdur. Bu əsər 
1951-ci ildə Ümumittifaq sərgisində 
nümayiş etdirilmiş və uğur qazan-
mışdır. Rəssamın “Fasilə” (1957), 
“Mədəndə” (1960), “Növbəqabağı” 
(1959), “Yeni növbə” (1963) və s. 
əsərləri vardır. Rəssamın bu qəbildən 
olan “Neftçilərin istirahəti” (1961) adlı 
əsəri də diqqəti cəlb edir. Əsərin kom-
pozisiya həllindəki axtarışlarını onun 
“Tankçıların istirahəti” (1965) adlı əsəri 
ilə müqayisə etmək olar.

Baba Əliyev bir sıra portretlərin də 
müəllifidir. “Qız portreti” (1957) əsəri 
bu qəbildən olub uşaq psixologiyasının 

təfərrüatlarını göstərir. 
Rəssam Zaqatala rayon kolxozçu-

larının portretlərinin yaradılmasına da 
böyük əmək sərf etmişdir. Onun 1960-
cı ildə Gürcüstana səfəri də portretlər 
silsiləsi ilə zəngin keçmişdir. Onun 
fırçasına aid olan bir neçə mənzərə və 
natürmort əsərləri də var. Bu sıradan 
“Aylı gecə” (1956) mənzərəsi və “Səhra 
gülləri” (1962) yaddaqalan əsərlər kimi 
sənət xəzinəsinə daxildir.

Ötən əsrin 60-cı illərində Baba 
Əliyev respublikadan  kənarda yara-
dıcılıq ezamiyyətində olmuş və orada 
gördüklərinin təsiri altında xeyli əsərlər 
yaratmışdır. Belə əsərlər sırasında “Bet-
hovenin abidəsi”(1964), “Kilsə”, “Kar-
lovı Varı” (1964) və s. daxildir. Tarixi 
mövzuda “Koroğlu Qıratın belində”, 
“Üzeyir  Hacıbəyli dühası” kimi əsərlər 
meydana gətirmişdir. O, eyni zaman-
da Ə.Əzimzadə adına Bakı Rəssamlıq 
Məktəbində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul 
olmuşdur.

Azərbaycan təsviri sənətinin inkişa-
fındakı xidmətlərinə görə 1964-cü ildə 
“Əməkdar incəsənət xadimi”, 1982-ci 
ildə “Xalq rəssamı” fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. Geniş yaradıcılıq diapa-
zonlu  rəssam Əliyev fərdi yaradıcılıqla 
yanaşı, ictimai fəaliyyətlə də məşğul 
olmuşdur. O uzun müddət Azərbaycan 
Rəssamlar İttifaqının idarə heyətinin 
üzvü olmuş, 1951-ci ildə isə həmin qu-
rumun sədri vəzifəsinə seçilmişdir.

Baba Əliyev 1990-cı il mart ayının 
27-də vəfat etmişdir.

Bakının Zirə qəsəbəsindəki küçə-
lərdən birinə adı verilmiş, III Maqoma-
yev döngəsi, 3 ünvanına xatirə lövhəsi 
vurulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Baba Əliyev // Kamil 
Xanlarov, 1915-1996: 
rəngkarlıq; Baba 
Əliyev, 1915-1990: 
rəngkarlıq; Nəcəfqulu 
İsmaylov, 1923-1990: 
rəngkarlıq [İzoma-
terial] / layih. rəhb. 
Ç.Fərzəliyev; mətnin 
müəl. T.Əfəndiyev, 
G.Quliyeva; foto. 
Ə.Ağasiyev; ing. 
dilində tərc. İ.Peart, 
S.İbrahimova, 
Ə.Məlikova.-Bakı, 
2013.- S.38-66.

Abuşova, L. Xalq 
rəssamı Baba 
Əliyevin yaradıcı-
lıq xüsusiyyətləri / 
L.Abuşova // Palitra.-
2016.- 8 oktyabr.- S.15.

Əliyev Baba Balababa 
oğlu (d.23.3.1915, Bakı) 
// Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyası.- Cild 
4.- Bakı, 1980.- S. 171-
172.

Xalq rəssamı Baba 
Əliyevin yubiley sərgisi 
// Mədəniyyət.- 2016.- 3 
iyun.- S.3.
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Qəmər Hacıağa qızı Almaszadə 1915-
ci il mart ayının 10-da Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur.  1925-1929-cu illərdə 
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və 
Balet Teatrı nəzdində fəaliyyət göstərən 
balet studiyasında təhsil almış və 1930-
cu ildə həmin teatrda əmək fəaliyyətinə 
başlamışdır.

Səhnəyə ilk dəfə 1931-ci ildə Reyn-
qold Qlierin “Qırmızı lalə” baletindəki 
Tao Xoa partiyası ilə çıxmışdır və 1932-
ci ildə o, Üzeyir bəyin təşəbbüsü ilə 
peşəkar balet təhsili almaq üçün Leninq-
radda (indiki Sankt-Peterburq) xoreoq-
rafiya məktəbinə göndərilmişdir. Böyük 
Teatrın nəzdindəki balet məktəbində 
oxuyaraq SSRİ-nin Leontyeva, Çekri-
gin, Monaxov kimi balet ustalarından 
dərs almışdır. Həmin il Bakıda Qlierin 
“Şahsənəm” operası yenidən səhnəyə 
qoyulmağa hazırlandığı üçün 1927-ci 
ildə dramaturq Qalperinin librettosu 
əsasında yazılan və birinci dəfə tamaşa-
ya qoyulan əsər uğur qazana bilməmişdi. 
Bu dəfə libretto dramaturq Cəfər Cabbar-
lıya tapşırılmışdır. Moskva Konservato-
riyasının dirijorluq fakültəsində təhsil 
alan Əfrasiyab Bədəlbəyli yeni tama-
şa ilə bağlı Bakıya çağrılmış, Əsərdəki 
“Vakxanalıya” və fars rəqsləri Qəmər 
Almaszadəyə tapşırılmışdır. Təhsili 
yarımçıq qaldığı üçün Qəmər yenidən 
Sankt-Peterburqa qayıdaraq 1933-1936-
cı illərdə xoreoqrafiya məktəbində Ma-
riya Romanova-Ulyanovanın sinfində 
təhsil almışdır.  1936-cı ildə Üzeyir bəy 
filarmoniyanın nəzdində təşkil etdiyi 
Azərbaycan Xalq Rəqsləri Ansamblı-
na Qəməri bədii rəhbər seçmiş və onun 
göstərişi ilə ansamblın nəzdində ekspe-
disiya qrupları yaradılmışdır. 

O, həm xarici, həm də Azərbaycan 
bəstəkarlarının – S.Qunonun “Faust”, 
M.Musorqskinin “Boris Qodunov”, 
A.Borodinin “Knyaz İqor”, C.Verdinin 
“Aida”, R.Qlierin “Şahsənəm”, 
Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”, 

“Koroğlu”, M.Maqomayevin “Şah İs-
mayıl”, operalarında rəqslər ifa etmişdir. 
Onun 1959-cu ildə Cahangir Cahangiro-
vun “Məhsul” süitasının solo hissəsini 
Moskvada, Böyük Teatrın səhnəsində 
ifası səhnədə son çıxışı olmuşdur. 

O,  XX əsrin 30-cu illərindən başla-
yaraq ahıl yaşlarına qədər Bakı Xore-
oqrafiya Məktəbində sənətini gənclərə 
öyrətmiş, 1990-cı illərin sonuna qədər 
həmin məktəbin direktoru kimi çalış-
mışdır. 1970-ci ildə İraqın Mədəniyyət 
Nazirliyi orada ilk milli rəqs ansamblını 
yaratmaq üçün Bağdad şəhərinə dəvət 
etmişdir. İki il ərzində İraqda rəqs kol-
lektivi yaratmışdır. 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera 
və Balet Teatrında baş baletmeyster, ba-
let truppasının bədii rəhbəri, quruluşçu 
baletmeyster vəzifələrində çalışmışdır.  
“Yeddi gözəl” (1952), “Qırmızı lalə” 
(1954), “Yatmış gözəl” (1955), “Lau-
rensiya” (1956), B.Asafyevin “Baxçasa-
ray fontanı” (1951), F.Əmirovun “Şur” 
(1968). Sonrakı illərdə isə o, “Qızıl 
açar”, “Qaraca qız”, “Qu gölü”, “Don 
Kixot” və neçə-neçə digər əsərə quruluş 
vermişdir.

Q.Almaszadə respublika Ali Sovetinin 
deputatı olmuşdur. 1938-ci ildə Mosk-
vada keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti 
ongünlüyündə iştirakına görə “Qırmı-
zı Əmək Bayrağı” ordeninə,  1940-cı 
ildə Azərbaycan SSR-in “Əməkdar ar-
tist”, 1943-cü ildə “Xalq artisti”, 1952-
ci ildə Soltan Hacıbəyovun “Gülşən” 
baletinə verdiyi quruluşa görə SSRİ-nin 
Dövlət mükafatına, 1959-cu ildə “SSRİ 
Xalq artisti” fəxri adlarına, 1971-ci ildə 
“Oktyabr İnqilabı”, 2 dəfə “Qırmızı 
Əmək Bayrağı” (1938, 1976), 1981-ci 
ildə “Xalqlar Dostluğu”, 1995-ci ildə 
“Şöhrət” ordeninə, 2002-ci ildə isə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdür. 

Qəmər Almaszadə 2006-cı il aprel 
ayının 7-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Almaszadə Qəmər [İzo-
material]: (1915-2006): 
Azərbaycanın ilk balet 
rəqqasəsi, xalq artisti: 
[böyük formatlı fotoportret] 
/ AR Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi.- Bakı, 2018.

Qafarova, A. SSRİ 
Xalq artisti Qəmər 
Almaszadənin 100 illiyinə 
həsr olunur / Azərb. Teatr 
Xadimləri İttifaqı; tərt.: 
A.Qafarova (mətnin müəl.), 
E.Kərimova.- Bakı: Elm və 
təhsil, 2015.- 114 s. 

Rəhmanlı, Ə. Qəmər 
Almaszadə / Ə.Rəhmanlı; 
burax. məsul S.İsmayılova; 
red. Q.Təbiətoğlu; baş 
red. G.Cəfərova; dizayn 
Z.Abbasov.- Bakı: Şərq-
Qərb, 2017.- 111 s.

Əliyeva, İ. Azərbaycan 
səhnəsinin ilk balerinası / 
İ.Əliyeva // Azərbaycan.- 
2015.- 8 mart.- S.5.

Xəlilzadə, F. Səhnəmizin 
şahzadəsi / F.Xəlilzadə //
Kaspi.- 2015.- 17 fevral.- 
S.13.

Balerina 
Qəmər Almaszadə   
1915-2006 10



105

Musiqi.Opera.Balet

80 
illiyi

Canəli Əkbərov  
1940   
Canəli Xanəli oğlu Əkbərov 

1940-cı il mart ayının 10-da Lən kə-
ran rayonunun Tükəvilə kəndində 
anadan olmuşdur. Atası Xanəli 
Əkbərov tanınmış xanəndə olmuş, 
çox nüfuzlu muğamatçı Kərbəlayi 
Ağaməhəmmədin oğludur. Canəli 
Əkbərov muğamın sirrlərini ata-
sından öyrənmişdir. O, musiqi təh-
silini Bakıda Azərbaycan Dövlət 
Musiqi Məktəbində almışdır. Müəl-
limləri Seyid Şuşinski və Xan 
Şu şinskidən muğam ifaçılığının 
sirlərini mənimsəmiş və öz ifaçılıq 
qabiliyyətini təkmilləşdirmişdir. 

Canəli Əkbərov 1965-ci ildən 
1975-ci ilədək  Azərbaycan Dövlət 
Filarmoniyasının, 1976-cı ildən 
Azər baycan Dövlət Opera və Balet 
Teatrının solistidir. Xanəndə bu te-
atr səhnəsində muğam operaların-
da bir sıra yaddaqalan obrazlarını 
yaratmışdır. “Leyli və Məcnun”da 
Məcnun, “Əsli və Kərəm”də Kərəm, 
“Aşıq Qərib”də Qərib, “Gəlin 
qayası”nda Camal, “Şah İsmayıl”da 
Şah İsmayıl, “Sevil”də Azançı, Al-
danmış kəvakib”də isə Axund ifaçı-
nın əsas rollarıdır. 

Canəli Əkbərov bir çox xari ci 
ölkələrdə dəfələrlə qastrol səfər-
lərində olmuşdur. Səmərqənddə 
keçirilən Şərq musiqi simpoziu-

munda və Kuybışevdə Şərq xalq-
larının musiqi festivalında böyük 
nailiyyət əldə etmişdir. Onun ifa et-
diyi bütün muğamlar, dəsgahlar val-
lara və disklərə yazılmışdır. 

1992-ci ildən Bakı Musiqi Kol-
lecində muğam ifaçılığından dərs 
demişdir. Hazırda Azərbaycan Döv-
lət Mədəniyyət və İncəsənət Uni-
versitetinin Elmi şurasının üzvü, 
Muğam sənəti kafedrasının müdi-
ri vəzifəsində çalışır. Yetişdirdiyi 
tələbələr bu gün yüksək nailiyyətlər 
qazanmışlar. Xanəndə 2008-ci ildən 
universitetin professorudur. 

2010-cu ilin mart ayında Heydər 
Əliyev Fondu Xalq artisti, professor 
Canəli Əkbərovun 70 illik yubileyi 
münasibətilə xanəndənin həyat və 
yaradıcılığına həsr olunmuş musi-
qi albomunu nəşr etmişdir. Musiqi 
albomu kitab, 3 CD və DVD-dən 
ibarətdir. Albomda ustad xanəndənın 
uşaqlıq və gənclik illərindən söhbət 
açılmışdır. 

1989-cu ildə “Əməkdar artist”, 
1992-ci ildə isə “Xalq artisti” fəxri 
adlarına layiq görülmüşdür. 2002-ci 
ildə “Şöhrət”, 2010-cu ildə “Şərəf” 
ordeni ilə təltif edilmişdir.

Prezident təqaüdçüsüdür.

Ə d ə b i y y a t

Dostum Seyfəddin haqqın-
da  / C.Əkbərov // Kredo.-
2019.- 11 yanvar.- S.11.

Nikbin təbiətli, gur səsli 
qorxmaz kişi: Həkim Qəni - 
100 / C.Əkbərov // Kredo.-
2017.- 15 dekabr.- S.4.

Canəli Əkbərov - 70 
[Elektron resurs] /
Heydər Əliyev Fondu; 
tərt. ed. B.Axundov; 
mətnin müəl. M.Çəmənli; 
red. G.Mehdiyeva; tərc. 
B.Hacıyev.- Bakı: Təhsil 
NPM, 2010.- 4 CD

Aydınoğlu, T. Yarım 
əsr milli musiqimizin 
xidmətində / T.Aydınoğlu 
// Xalq qəzeti.- 2015.- 11 
aprel.- S.7.

Mirzəliyev, M. Təravətini 
itirməyən avaz / 
M.Mirzəliyev // 525-ci 
qəzet.- 2015.- 27 may. - 
S.7.

Musaqızı, L. Uşaqlığı 
nağılvari keçən xanəndə 
/ L.Musaqızı // Kaspi.- 
2015.- 17 aprel.- S.21.
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Vaqif Mustafazadə 
1940-1979

Vaqif Əziz oğlu Mustafazadə 1940-
cı il mart ayının 16-da Bakı şəhərində 
İçərişəhərdə anadan olmuşdur. 

1963-cü ildə Asəf Zeynallı adına 
Bakı Musiqi Kollecini bitirmiş, Bakı 
Musiqi Akademiyasına daxil olmuş-
dur. Vaqif burada kiçik konsertlər ver-
miş, klublarda çıxış etmişdir. O, əsasən 
klassik caz, bluz və oynaq mahnılar 
ifa etmişdir. V.Mustafazadə Fortepia-
no və simfonik orkestr üçün konsertin, 
“Muğam” simfoniyasının (tamamlan-
mamış), bir sıra caz kompozisiyaları-
nın və pyeslərin müəllifidir.

Azərbaycan musiqisinin görkəmli 
nümayəndəsi, caz və muğamı özü-
nəməxsus şəkildə sintez etmiş, yeni 
bir musiqi janrı yaratmış, improvizə 
ustasıdır.

Vaqif Mustafazadə Azərbaycan caz 
musiqisinin banisi və yeni caz fikrinin 
(devizinin) təsisçisidir. O, Azərbaycan 
musiqisinin, muğamın klassik Ame-
rikan caz musiqisi ilə sintezini yarat-
mışdır. Onun yeni devizi Caz-Muğam 
adlanır. O, Azərbaycan Muğam Caz 
Hərəkatının memarıdır. 

1965-ci ildə Gürcüstan Dövlət Fi-
larmoniyasında “Qafqaz” adlı caz- 
triosunu, 1970-ci ildə “Leyli” vokal 
kvartetini yaratmışdır. “Sevil” vokal-
instrumental ansamblının (1971-1977) 
və “Muğam” instrumental ansamb-
lının (1977-1979) yaradıcısı və bədii 
rəhbəri olmuşdur. 

“Tallin-66” və “Tbilisi-78” caz 
fes tivallarının laureatı olmuşdur. 

1978-ci ildə Monakoda keçirilən 8-ci 
Beynəlxalq Caz Festivalında “Əzizəni 
gözləyirəm” musiqisinə görə “Ağ ro-
yal” birincilik mükafatı almışdır.

1979-cu ildə Azərbaycanın 
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri 
adına, 1982-ci ildə, ölümündən sonra 
Azərbaycan Dövlət Mükafatına layiq 
görülmüşdür.

2012-ci ildə Heydər Əliyev Fon-
du və Heydər Əliyev Mərkəzinin 
birgə layihəsi çərçivəsində Vaqif 
Mustafazadəyə həsr olunmuş musi-
qi albomu nəşr edilmişdir. Alboma 
kitab və CD daxil edilmişdir. CD-
də sənətkarın 17 əsəri toplanmışdır. 
“Qaynaqlar”, “Həyatı və yaradıcılığı”, 
“Vaqif irsi” fəsillərindən ibarət olan 
kitabda Vaqif Mustafazadənin qısa, la-
kin çox mənalı həyatından, parlaq və 
təkrarolunmaz yaradıcılığından, onun 
əhatəsindən, müəllimlərindən, sənət 
dostlarından və doğmalarından ətraflı 
bəhs olunmuşdur. Nəşrdə həmçinin 
Azərbaycanda caz musiqisinin yaran-
ması, təşəkkülü və inkişaf mərhələləri 
də öz əksini tapmışdır. Kitab sənətkarın 
həyatının müxtəlif anlarının əks olun-
duğu fotolarla zəngindir. 

Vaqif Mustafazadə 1979-cu il de-
kabr ayının 16-da Daşkənddə qastrol 
zamanı ürək tutmasından vəfat etmiş, 
Bakıda dəfn olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Düşüncə [Notlar]: fortepi-
ano üçün /V.Mustafazadə.- 
Bakı: [s.n.] , 197?.- 8 s.

Mart ayı [Notlar]: fortepi-
ano üçün / V.Mustafazadə.- 
Bakı,197?- 4 s. 

Fərhadov, R. Vaqif 
Mustafazadə [İzomate-
rial]: əfsanəsi, tarixi, 
həyatı, yaradıcılığı: 
[fotoalbom] / R.Fərhadov; 
red. M.Mehdiyeva; 
rus dilindən tərc. edən 
A.Talıb-zadə; tərtibatçı 
F.Babayeva, A.Əliyeva; 
rəssam H.Haqverdi; di-
zayner E.Hacıməmmədov, 
R.Bayramov; Heydər 
Əliyev Fondu; Heydər 
Əliyev Mərkəzi.- Bakı, 
2012.-255 s.

Fariz. “Mənim tanı-
dığım Vaqif”/ Fariz //
Mədəniyyət.- 2016.- 26 
oktyabr.- S. 3.

Abbaslı, T. Mustafazadə 
Vaqif - Bütün səs-sədalar 
aləminə, milli və bəşəri 
musiqi fəlsəfəsinə vaqif... 
/ T.Abbaslı // Mədəniyyət.- 
2015.- 16 dekabr.- S. 13.
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Alman bəstəkarı
İohan Sebastyan Bax  
1685-1750  21

İohan Sebastyan Bax 1685-ci il mart 
ayının 21-də Eyzenax şəhərində ana-
dan olmuşdur. Barokko dövrünün ən 
görkəmli nümayəndəsi, bütün dövrlərin 
ən böyük bəstəkarlarından biri olmuş-
dur. XVII-XVIII əsrlərdə bir neçə 
musiqiçilər nəsli yetişdirmiş türingiyalı 
Baxlar ailəsindəndir. Ordpuf və Lüne-
burqda təhsil almışdır. 

Beymar, Arnştadt, Mülhauzen və 
Köten şəhərlərində skripkaçı, orqan-
çı, kapelmeyter işləmiş, 1723-cü ildən 
ömrünün sonunadək Leypsiqin Foma 
kilsəsində orqançı olmuşdur. Bax yaşa-
dığı dövrdə orqançı və kontrapunkt us-
tası kimi şöhrət qazanmış, lakin bəstəkar 
kimi layiqincə qiymətləndirilməmişdir. 

Milli və demokratik xarakterli Bax 
sənətinin formalaşmasında onun pro-
testant hərəkatı və musiqi mədəniyyəti 
ilə sıx bağlılığı əsas rol oynamışdır. 
Bax Barokko dövrünün sonuncu ən bö-
yük bəstəkarlarındandır. Mindən artıq 
musiqi əsəri yaratmışdır. Yaradıcılığın-
da opera istisna olmaqla o dövrün bü-
tün məlum musiqi janrlarına müraciət 
etmiş, Barokko musiqisinin inkişa-
fına əvəzsiz töhfələr vermişdir. Bax 
həmçinin çoxsəsli (polifonik) musiqi-
nin “atası” sayılır. 

Dahi bəstəkarın ölümündən sonra 
qoyub getdiyi zəngin musiqi irsi bir 
müddət diqqətdən düşmüşdür. Uzun 
müddət kilsədə musiqiçi və müəllim 
kimi tanınan Baxın dahiliyi yalnız 
ölümündən yarım əsr sonra, Mot-
sart, Bethoven, Şopen, Mendelson 
kimi məşhur bəstəkarların Baxa qarşı 
bəslədikləri böyük hörməti vurğuladıq-
dan və Feliks Mendelsonun dirijorluğu 
ilə “Matfeyin əzabları” əsəri ifa olun-
duqdan sonra  öz həqiqi dəyərini tap-
mışdır. Bax yaradıcılığı özündən sonra 
gələn bəstəkarların yaradıcılığına bö-
yük təsir göstərmişdir.

İntellektual zənginliyi, texniki mü-
kəmməlik və bədii gözəlliyi ilə seçilən 
Bax musiqisindən, “Brandenburg kon-
serti”, “Goldberq variasiyaları”, “İngi-
lis süitaları”,“Fransız süitaları”, “Kla-
vira üçün partitaları, “Matfey əzabları”, 
“Fuga sənəti”, Skripkada solo konsert 
üçün sonata və partituraları, vialençeldə 
ifa üçün süitaları, 200-dən artıq kontata 
və eyni sayda orqan musiqi əsərlərini 
misal göstərmək olar. 

Bax İohan Sebastyan 1750-ci ildə 
iyul ayının 28-də Leypsiq şəhərində 
vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Kiçik prelüdiyalar və fuqalar [Notlar]: fortepiano üçün / İ.S.Bax.- Bakı: Şirvannəşr, 2004.- 59 s.

Abbaslı, T. Əbədi İNCİlər /Tahir Abbaslı // Mədəniyyət.- 2018.- 27 iyul.- S. 13.

İohan Sebastyan Bax beynəlxalq festivalı çərçivəsində növbəti konsert “ÜNS” Yaradıcılıq Səhnəsində təqdim olunub  // Azərbaycan.- 
2015.- 13 mart.- S.10.

İ n t e r n e t d ə

https://az.wikipedia.org/ wiki/İohann_Sebastyan_Bax http://mk.musigi-dunya.az/composer_bax.html http://deyerler.org/83406-
musiqinin-atasi-iohan-sebastyan-bax.html
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1915-1980  
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23
Əlibaba Abdulla oğlu Abdullayev 

1915-ci il martın 23-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. İfaçılıq fəaliyyətinə 
1930-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Fi-
larmoniyası Mahnı və Rəqs Ansamblı-
nın solisti kimi başlamışdır. 

Ə.Abdullayevin sənəti xalqa ya-
xın, quruluş verdiyi rəqslərin hamısı 
mənalı, rəngarəng olmuşdur: “Ço-
banlar”, “Bənövşə”, “Bulaq başı”, 
“Bahar”, “Ay gözəl”, “Qazağı”, 
“Məzəli rəqs”, “Qaytağı”, “Gəlin 
tərifi”,“Nağaraçılar”rəqsləri və s. 

1940-cı illərin əvvəllərində 
Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs 
Ansamblının rəqs qrupuna rəhbərlik 
etmişdir. Eyni zamanda M.Maqomayev 
adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniya-
sında baş baletmeyster kimi də fəaliyyət 
göstərmişdir. Ü.Hacıbəylinin “Arşın 
mal alan” operettasında, Z.Hacıbəylinin 
“Aşıq Qərib”, Z.Paliaşvilinin “Daisa” 
operalarında və bir sıra bədii filmlərdə 
onun quruluş verdiyi parlaq və koloritli 
folklor rəqsləri respublika ictimaiyyəti 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.

Əlibaba Abdullayevin həm də gözəl 
səsi olmuşdur. O, səhnədə həm rəqs 
edir, həm də oxumuşdur. Azərbaycan 
Televiziyasının radioya aid arxivində 
Ə.Abdullayevin lent yazıları mühafizə 
edilir. “Muleyli”, “Bir dənəsən”, 
“Dilbərim”, “Sarı gəlin” mahnıları 
onun ifasında məlahətlə səslənmişdir. 

O, Bakının bir sıra institutlarında, 
o cümlədən M.F.Axundov adına Rus 
dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda (indi-
ki Bakı Slavyan Universiteti) “Lalə” 
özfəaliyyət ansamblını yaratmışdır. 

“Əhməd haradadır?” kinokomedi-

yasında Ə.Abdullayevin quruluş verdi-
yi maraqlı “Üzüm yığımı” kompozisi-
yasını “Lalə” özfəaliyyət ansamblı ifa 
etmişdir. 

Ə.Abdullayevin “Vətən və cəbhə” 
xoreoqrafiya kompozisiyası, “Xalq-
lar dostluğu” məhsul süitaları, “Vağ-
zalı”, “Yallı”, “Nəlbəki” rəqsləri və 
b. Azərbaycan xoreoqrafiya sənətinin 
qızıl fonduna daxil olmuş bir çox baş-
qa rəqslər geniş şöhrət qazanmışdır. 
Ə.Abdullayev Azərbaycan Dövlət 
Mahnı və Rəqs Ansamblının bədii 
rəhbəri olmuş, respublikada özfəaliyyət 
rəqs sənətinin inkişafına böyük qüvvə 
və əmək sərf etmişdir.

 Ə.Abdullayev 200-dən artıq rəqsə 
quruluş vermiş, 10-dan artıq filmdəki 
rəqs səhnələrini maraqlı mizanları 
sayəsində rejissorla paralel iş əmsalı 
nəticəsində geniş tamaşaçı auditoriya-
sına sevdirə bilmişdir. 

Azərbaycan rəqs sənətinin inkişa-
fında böyük xidmətlərinə görə 1943-
cü ildə “Əməkdar artist”, 1959-cu ildə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görül-
müşdür.

1957-ci ildə Moskvada Tələbə və 
Gənclərin Moskvada keçirilən VI Dün-
ya festivalında  qızıl medal, SSRİ me-
dalları ilə, Azərbaycan SSR Ali Soveti 
Rəyasət heyətinin Fəxri fərmanları ilə 
təltif edilmişdir. 

Görkəmli xoreoqraf, rəqqas Əlibaba 
Abdullayev 1980-ci il avqust ayının 
9-da vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Abdullayeva, E. 
Əlibaba Abdullayev / 
E.Ə.Abdullayeva; red.: 
M.Teymurov, K.Nəsibova.- 
Bakı: Nurlar, 2015.- 263 s.

Sənəti böyüdən sənətkar. 
Xalq artisti Əlibaba 
Abdullayev [Elektron 
resurs]: sənədli film 
/ Quruluşçu rejissor 
V.Mirzəyeva.- Bakı, 2009.- 
DVD.

Azərbaycan peşəkar rəqs 
sənətinin banisi Əlibaba 
Abdullayev... / İ.Sarıyeva 
// Bakı xəbər.- 2015.- 13 
aprel.- S. 15.

Azəri, L. Melodiyanın 
təsvirini canlandıran 
sənətkar: Görkəmli rəqqas 
Əlibaba Abdullayevin 100 
illik yubileyi qeyd olundu 
/ L.Azəri // Mədəniyyət.-
2015.- 2 dekabr.- S. 4.

Rəhmanlı, Ə. Rəqs 
sənətimizin inkişafında 
Əlibaba Abdullayevin 
xidməti / Əhsən Rəhmanlı 
// Kredo.- 2019.- 23 may.- 
S.11.

Rəqs sənətimizin iftixarı //
Mədəniyyət.az.- 2015.- № 
3.- S. 59.
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100
illiyi Bəstəkar

Əşrəf Abbasov 
1920-199223
Əşrəf Cəlal oğlu Abbasov 1920-ci il 

mart ayının 23-də Şuşada anadan olmuş-
dur. İlk musiqi təhsilini tar ixtisası üzrə 
Şuşa musiqi məktəbində almışdır. Tar 
üçün kiçik həcmli pyeslərilə tanış ol-
duqdan sonra Üzeyir Hacıbəyli onun is-
tedadını hiss etmiş və 1936-cı ildə Bakı-
ya oxumağa dəvət etmişdir. Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasında oxuduğu 
illərdə dahi bəstəkarımız Ü.Hacıbəyli 
ilə ünsiyyətdə olması Əşrəf Abbasovun 
dünyagörüşünün, yaradıcılığının forma-
laşmasına böyük təsir göstərmişdir.

1948-ci ildə Azərbaycan Konser-
vatoriyasını, 1952-ci ildə isə Moskva 
Dövlət Konservatoriyasının aspirantu-
rasını bitirmişdir. 

Əşrəf Abbasovun fəaliyyətinin bir 
sahəsi də musiqi elmi ilə bağlı olmuş-
dur. Azərbaycan musiqisinin nəzəri 
problemlərini araşdıran tədqiqatçı-
alim 1952-ci ildə Moskvada “Üzeyir 
Hacıbəyov və onun “Koroğlu” operası” 
mövzusunda dissertasiya işini müdafiə 
edərək sənətşünaslıq namizədi alimlik 
dərəcəsinə layiq görülmüşdür. O, res-
publikamızın bəstəkarları arasında ilk 
sənətşünaslıq namizədi olmuş, 1956-cı 
ildə  “Üzeyir Hacıbəyov və onun “Ko-
roğlu” operası” monoqrafiyası, bir sıra 
məqalələri elmi məcmuələrdə və dövri 
mətbuatda çap olunmuşdur. 

1947-1948-ci illərdə Asəf Zeynallı 
adına Musiqi Texnikumunun direktoru 
olmuş, sonra isə pedaqoji fəaliyyətini 
Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasında davam etdirmiş-

dir. 1953-1957-ci illərdə həmin kon-
servatoriyanın rektoru, 1957-1972-ci 
illərdə Bəstəkarlıq kafedrasının müdiri 
vəzifələrində çalışmışdır. 

1965-ci ildə Azərbaycanda ilk uşaq 
baleti olan “Qaraca qız” baletinin, forte-
piano və orkestr üçün konsertin (1946), 
simfonik orkestr üçün “Konsertino”nun 
(1948), “Şuşa” (1945), “Gələcək gün” 
(1952), “Dramatik” (1953) simfonik po-
emalarının, “Səndən mənə yar olmaz” 
(1963), “Dağlar qoynunda” (1970) ope-
rettalarının, bir çox instrumental əsərin, 
xor, mahnı və romansın müəllifidir. 

1968-ci ildə Ə.Abbasova profes-
sor elmi adı verilmişdir. O, həmçinin 
fəal ictimai xadim kimi 1943-cü ildən 
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü 
seçilmiş, bu təşkilatın I qurultayından 
başlayaraq ömrünün sonunadək İdarə 
Heyətinin üzvü olmuşdur.

Əşrəf Abbasov bütün ömrünü, iste-
dadını və yaradıcılığını musiqinin in-
kişafına həsr etmiş, musiqi tarixində öz 
izini qoymuş, əsərləri xalqın qəlbində 
özünəməxsus yer tutmuşdur. 

Musiqi sahəsindəki xidmətlərinə görə 
1959-cu ildə  “Şərəf  Nişanı” ordeni, 
1963-cü ildə Azərbaycanın “Əməkdar 
incəsənət xadimi” fəxri adı, 1985-ci ildə 
II dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordeni, 
1990-cı ildə “Xalq artisti” fəxri adına 
layiq görülmüşdür. 

Əşrəf Abbasov 1992-ci il fevral ayı-
nın 8-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Həbəş eskizləri [Notlar]: 
iki skripka, alt və violonçel 
üçün / Ə. Abbasov.- Bakı: 
İşıq, 1990.- 32 s. 

20 uşaq pyesi [Not-
lar]: fortepiano üçün / 
Ə.Abbasov.- Bakı, 1990.- 
C.2.- 36 s.

Abbasova, R. Əşrəf 
Abbasov / R.Abbasova; 
red. Z.Qafarova; [baş red. 
S.Bektaşi; burax. məsul 
S.İsmayılova; dizayner 
K.Məhdəvi]; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Na-
zirliyi.- Bakı: Şərq-Qərb, 
2015.- 31 s. 

Qafarova, Z. Görkəmli 
bəstəkar, unudulmaz peda-
qoq: Əşrəf Abbasov - 95 / 
Z.Qafarova // Mədəniyyət.- 
2015.- 15 aprel.- S. 12.

İ n t e r n e t d ə

http://www.musicaca-
demy.edu.az/bestekar-
gorkemli/365-ashraf-
abbasov.html

http://shusha.az/abbasov-
əsrəf-cəlal-oglu/
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Xuraman Hacıyeva 
1945-2005    
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Xuraman Abdulla qızı Hacıye-
va 1945-ci il mart ayının 7-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

Orta məktəbdə təhsil alarkən 26-lar 
adına Mədəniyyət Sarayındakı xalq 
teatrının üzvü olmuşdur. 1964-cü ildə 
Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan 
Dövlət Teatr İnstitutunun aktyorluq 
fakültəsinə daxil olmuş, lakin təhsilini 
yarımçıq qoymuşdur. Tələbə ikən “Ar-
şın mal alan” filmində Asya rolunu ifa 
etmişdir.

1966-cı ildə Gəncə Dövlət Dram Te-
atrında səhnə fəaliyyətinə başlamışdır. 

1970-1975-ci illərdə Həsən bəy 
Zərdabi adına Gəncə Dövlət Peda-
qoji İnstitutunun tarix-filologiya fa-
kültəsində təhsil almışdır.

1972-1998 və 2002-2005-ci illərdə 
Gənc Tamaşaçılar Teatrında, 1998-
2002-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Mu-
siqili Dram Teatrında aktrisa kimi 
fəaliyyət göstərmişdir.

Gəncə teatrında ifa etdiyi obraz-
lar əsasən bunlardır: Humay (“Kom-
somol poeması”,  İsgəndər Coşqun), 
Təbəssüm (“Almazın qızları” Səttar 
Axundov), Ulduz (“Nəqiman ata” Atif 
Zeynalllı), Roza (“Küləklər” Sabit 
Rəhman), Gülnar (“Vaqif” Səməd Vur-
ğun), Ayqız, Nargilə, Nərmin (“Mənim 
günahım”, “Sən həmişə mənimləsən” 
və “Unuda bilmirəm” İlyas Əfəndiyev), 
Könül ( “Məhəbbət körpüsü”, Novruz 
Gəncəli), Nazlı (“Şərqin səhəri” Ənvər 
Məmmədxanlı), Tanya, Yaxşı, Sara 
(“Yaşar”, “Almaz”, “Solğun çiçəklər”, 

Cəfər Cabbarlı), Şəlalə (“Vicdan” 
Bəxtiyar Vahabzadə) və s.

Naxçıvan teatrında oynadığı obraz-
lar: Lalə (“Sağlıq olsun”, İsi Məlikzadə), 
Pristavın arvadı (“Qurbanəli bəy”, 
Cəlil Məmmədquluzadə), İnanc xatun 
(“Atabəylər”, Nəriman Həsənzadə).

Gənc Tamaşaçılar Teatrında çıxış et-
diyi əsas rollar: Cemma (“Ovod”, Etil 
Lilian Voyniç),  Hesper (“Zəncirlənmiş 
Prometey”, Cahangir Məmmədov), Gül-
süm (“yadındamı?” Altay Məmmədov), 
Səkinə (“Ərizə”, Əli Əmirli) və s.

“Azərbaycanfilm”də “O, geri çəkil-
məlidir” (Nuridə) və Lətifə (Maarif 
müdiri Xəlilova), “İşgüzar adamlar” 
(Xalidə) bədii filmlərində çəkilmişdir.

Aktrisa 1979-cu ildə “Əməkdar ar-
tist”, 1999-cu ildə isə “Xalq artisti” 
fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

1991-ci il 22 may tarixində Azər-
baycan sovet teatr sənətinin inkişafında 
xidmətlərinə görə Azərbaycan Respub-
likasının Fəxri fərmanı ilə təltif edil-
mişdir.

Xuraman Hacıyeva 2005-ci il fevral 
ayının 15-də Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir.

7

Ə d ə b i y y a t

Atakişi, R. Xuraman 
Hacıyeva // Gəncə Dram 
Teatrı / R.Atakişi; red. 
İ.Rəhimli; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi.- Bakı, 2013.- 
S. 166-167.

Aygün. “Arşın mal 
alan”ın Asyasının 
doğum günüdür: Nicat 
Kazımov: “Nə vaxtsa 
dünyaya Xuraman 
xanım kimi aktrisanın 
gələcəyinə inanmıram” 
/ Aygün // Üç nöqtə.-
2013.- 7 mart.- S.13.

Xuraman Hacıyevanın 
doğum günüdür // Səs 
qəzeti.- 2018.- 6 mart.

Rəhimli, İ. Xuraman 
Hacıyeva / İ.Rəhimli 
Azərbaycan Teatr En-
siklopediyası: 3 cilddə.- 
Cild 2.-Bakı: Azərnəşr, 
2017.-  S.107-108

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/uc_noqta/2013/
mart/297666.htm

http://sesqazeti.az/news/
culture/666747.html
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Zəroş Həmzəyeva   
1925-2004      
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Zəroş Mirzəbağır qızı Həmzəyeva 
1925-ci il mart ayının 22-də Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Babək rayonu-
nun Nehrəm kəndində anadan olmuş-
dur. Məşhur aktyor və rejissor İbrahim 
Həmzəyevlə ailə həyatı qurmuşdur. 

Səhnəyə ilk dəfə 1941-ci ildə, on 
altı yaşında çıxmışdır. Onu peşəkar 
səhnəyə İbrahim Həmzəyev cəlb et-
mişdir. İlk səhnə obrazı kimi Nəcəf 
bəy Vəzirovun “Hacı Qəmbər” (“Ya-
ğışdan çıxdıq, yağmura düşdük”) ko-
mediyasında Yetər rolunu oynamış-
dır. Zəroş Həmzəyeva 1948-ci ildə 
həyat yoldaşı İbrahim Həmzəyevlə 
birlikdə Qaryagin rayonunun (indiki 
Füzuli) Dövlət Dram Teatrında aktri-
sa işləmişdir. Aktrisa bir sıra tamaşa-
larda, xüsusən “Vaqif” tamaşasında 
Xuraman rolunda Akademik teatrın 
görkəmli sənətkarları ilə tərəf müqabi-
li olmuşdur.

Zəroş Həmzəyeva dramaturq Cəfər 
Cabbarlının qadın qəhrəmanlarının 
ən yaxşı ifaçılarından sayılmışdır. O, 
müxtəlif illərdə və müxtəlif rejissor-
ların quruluşlarında ədibin “Solğun 
çiçəklər” (Sara), “Nəsrəddin şah” 
(Sitarə), “Aydın” (Gültəkin), “Sevil” 
(Sevil), “Almaz” (Almaz və Yaxşı), 
“1905-ci ildə” (Sona), “Od gəlini” 
(Solmaz), “Oqtay Eloğlu” (Firəngiz), 
“Yaşar” (Yaqut) dramlarının tamaşala-
rında baş rolları ifa etmişdir. 

Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” 
(Leyli və Leylinin anası), “Əsli və 

Kərəm” (Əsli) operalarında, “Ar-
şın mal alan” (Gülçöhrə, Telli və 
As ya), “Məşədi İbad” (Gülnaz), 
Z.Hacıbəyovun “Evliykən subay” 
(Pərizad), S.Rüstəm və S.Rüstəmovun 
“Durna” (Durna və Lalə), Məcid Şam-
xalovla Zakir Bağırovun “Qaynana” 
(Afət) operettalarında əsas partiyaları 
ifa etmişdir.

Milli teatr sənətinin inkişafındakı 
xidmətləri dövlət tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. 1956-cı ildə 
“Əmək dar artist” və 1967-ci ildə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq gö-
rülmüşdür. 

1995-ci ildə fəxri təqaüdə çıxmış, 
1998-ci ildə Azərbaycan xalqı qar-
şısındakı böyük xidmətlərinə görə 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdür. 
2002-ci ildə Ümummilli lider Heydər 
Əliyev onu müstəqil Azərbaycan Res-
publikasının ali mükafatı olan “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif etmişdir. 

Zəroş Həmzəyeva 2004-cü il iyun 
ayının 6-da Bakı şəhərində vəfat etmiş, 
II Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur. 
Aktrisanın vaxtilə yaşadığı evdə xatirə 
lövhəsi asılmışdır. 

Xalq artisti Zəroş Həmzəyevanın 
həyat və yaradıcılığını əks etdirən 
“Yay gününün xəzan yarpaqları” (film, 
1986) və “Nehrəmli qız” (film, 2002) 
filmləri çəkilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Bir gündəliyin tarixçəsi  / 
Z.Həmzəyeva // Ədəbiyyat 
qəzeti.- 1992.- 3 iyul.- S.7.
Səkkizinci sinifdən ona 
“general” deyirdik / 
Z.Həmzəyeva // Yeni Müsa-
vat.- 2001.- 11 may.- S.14.
Azərbaycan Xalq Artisti 
Zəroş Həmzəyeva haq-
qında rəylər / Tərt. edəni: 
R.Məmmədova.- Bakı: 
Qorqud, 1998.- 72 s. 
İsmayılova, A. Nehrəmli 
qız: (Zəroş Həmzəyeva) 
/ A.İsmayılova; red. 
E.Həsənov.- Bakı: İşıq, 
1985.- 71 s.
Səhnəmizin zəri: Zəroş 
Həmzəyeva - 90 / Ə.Qasımov 
// Azərbaycan.- 2015.- 2 
aprel.- S.7.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2015/
aprel/428125.htm
http://anl.az/down/mede-
niyyet2008/iyun/medeniy-
yet2008_iyun_367.htm
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Ələsgər Hacıağa oğlu Ələkbərov 
1910-cu il mart ayının 26-da Bakıda 
anadan olmuşdur. 1924-cü ildə Əbilov 
adına klubun teatr dərnəyinə yazılmış, 
ilk dəfə bu səhnədə çıxış etmişdir.

1927-ci ildə Teatr məktəbində 
təhsil almışdır. Sonra Türk İşçi Teatrı-
nın səhnəsində çalışmış, burada Hacı 
Baxşəli (“Ölülər”), ikinci bələdiyyə 
(“Hücum”) kimi yaddaqalan obrazlar 
yaratmışdır.

Bakı Türk İşçi Teatrı ilə Azərbaycanın 
kənd və şəhərlərini qarış-qarış gəzmiş, 
tamaşalar göstərmiş, əhalinin teatr zöv-
qünün formalaşmasına öz töhfələrini 
vermişdir. 

1930-cu illərdə Tbilisidə Azərbaycan 
dram teatrında, Bakı və Gəncə teatrında 
çalışmışdır. 

1938-ci ildən ömrünün sonuna kimi 
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dram 
Teatrında fəaliyyət göstərmişdir. 

Səməd Vurğunun “Vaqif” pyesində 
Vaqif obrazı onun ən gözəl ifalarından 
biri idi. Ə.Ələkbərov bu obrazı 28 ya-
şından oynamağa başlamışdır. Aktyor 
bu rolu qüdrətli bir rəssam kimi tam dol-
ğun, mənalı və səsli yaratmışdır. Onun 
ifasındakı bu obraz teatr tariximizdə qa-
zanılan ən böyük müvəffəqiyyətlərdən 
biri sayılır.

1948-ci ildə  – “Vaqif”in səhnə həyatı-
nın 10 ili ərzində Ələsgər Ələkbərov bu 
rolda artıq 300-cü dəfə çıxış etmişdi. 

Aktyor səhnəmizə yeni üslub, yeni 
yaradıcı manera gətirmişdir. Onun rol-
larında klassik aktyor sənəti məktəbinin 

ənənələri yaşayır. Bu ənənələr aktyorun 
ekran qəhrəmanlarında da özünü büruzə 
verir. 

Onun yaratdığı müxtəlif xarakterli 
kino obrazları kinematoqrafiya tarixində 
silinməz izlər buraxmışdır. Hadisələri 
olmuş əhvalatlara əsaslanan “Vulkan 
üzərində ev” filmində Həsən rolunu 
ifa etmiş, filmin Dovjenko adına Ki-
yev kinostudiyasında çəkilən “Varislər” 
filmində don Aqilla rolunu uğurla can-
landırmışdır (1960). Azərbaycan kino-
sunda Rüstəm kişi (“Böyük dayaq”), 
Fətəli xan (“Fətəli xan”) kimi yadda-
qalan rollarda oynamışdır. “Lətif”, “Al-
maz”, “Kəndlilər”, “Leyli və Məcnun”, 
“Uzaq sahillərdə” filmlərində rollar al-
mışdır.

Ə.Ələkbərov 1939-cu ildə Bakı şəhər 
Sovetinin, 1962-ci ildə SSRİ Ali Soveti-
nin VI çağırış deputatı seçilmişdir. 

Teatr sənətindəki xidmətlərinə görə 
orden və medallarla təltif olunmuşdur. 
1940-cı ildə “Xalq artisti” fəxri adına la-
yiq görülmüşdür. 1959-cu ildə Moskva-
da dram teatrların festivalında “Cavan-
şir” pyesində yaratdığı baş qəhrəman 
surətinə görə laureat adına, 1961-ci ildə 
isə “SSRİ Xalq artisti” adına layiq gö-
rülmüşdür. 

Ələsgər Ələkbərov 1963-cü il yanvar 
ayının 31-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Axundov, İ. Ələsgər 
Ələkbərov: monoqra-
fiya / İ.Axundov; elmi 
red. İ.S.Kərimov.- Bakı: 
Mütərcim, 2014.- 144 s.

Qurbanlı, R. Ələsgər 
Ələkbərov / R.Qurbanlı; 
burax. məsul 
S.İsmayılova; red. 
Q.Təbiətoğlu; dizayner 
Z.Abbasov.- Bakı: Şərq-
Qərb, 2017.- 175, [1] s.

Rəhmanzadə, F. Dahi-
liyin sehri: Azərbaycan 
teatr tarixinin Ələsgər 
Ələkbərov səhifələri 
/F.Ş.Rəhmanzadə; baş red. 
R.Balayev.- Bakı: Apost-
roff, 2017.- 351, [1] s.

Axundov, İ. Ələsgər 
Ələkbərov Mirzə İbrahi-
movun dramaturgiyasında 
/ İ.Axundov // Hürriyyət.- 
2018.- 3 okyabr.- S.13.

Axundov, İ. Ələsgər 
Ələkbərov və Bakı Türk 
İşçi Teatrı / İ.Axundov //
Hürriyyət.-2018.- 3 iyul.- 
S.14.

Bürcəliyev, A. Sənət 
dünyasına üç işıq  / 
A.Bürcəliyev //
Mədəniyyət.- 2017.- 27 
oktyabr.- S.11. 

26 Aktyor
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Şəfiqə Haşım qızı Məmmədova 1945-
ci il mart ayının 30-da Dağıstan Muxtar 
Respublikasının Dərbənd şəhərində ana-
dan olmuşdur. 1968-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Teatr İnstitutunun (indiki AD-
MİU) Musiqili Komediya aktyorluğu 
fakültəsini bitirmiş, Azərbaycan Milli 
Dram Teatrının truppasına qəbul olu-
nan aktrisa Uilyam Şekspirin “Hamlet” 
(Gertruda), Aleksandr Şirvanzadənin 
“Nakam qız” (Sona), Lev Tolstoyun 
“Canlı meyit” (Maşa), Çingiz Aytma-
tovun “Ana torpağı” (Cenşengülün 
arvadı), Hüseyn Cavidin “Xəyyam” 
(Sevda), Cəlil Məmmədquluzadənin 
“Dəli yığıncağı” (Pırpız Sona), Fridrix 
Şillerin “Məkr və məhəbbət” (Ledi Mil-
ford) faciələrində, İlyas Əfəndiyevin 
“Bağlardan gələn səs” (Gülcan), 
“Mənim günahım” (Nurcahan), “Məhv 
olmuş gündəliklər” (Anjel), Bəxtiyar 
Vahabzadənin “Yağışdan sonra” (Ni-
hal), İmran Qasımovun “Nağıl başla-
nanda” (Tahirə) lirik-psixoloji dram-
larında, Mirzə İbrahimovun “Bəşərin 
komediyası və ya Don Juan” (Teadora), 
Maksim Qorkinin “Meşşanlar” (Yelena 
Nikolayevna), Səməd Vurğunun “İnsan” 
(Nataşa), Raço Stoyanovun “Qısqanc 
ürəklər” (Milkana), Cəfər Cabbarlının 
“Aydın” (Gültəkin), Nikolay Poqodinin 
“Zamanın hökmü” (İrina) pyeslərində 
cazibədar səhnə obrazları yaratmışdır. 

30 ilə yaxın Dram Teatrında 
işləmişdir. “Ad günü” filmində Fəridə, 
“Bizim Cəbiş müəllim”də Cəbişin ar-
vadı, “Dədə Qorqud”da Burla xatın, 
“İstintaq”da müstəntiq arvadı Gülya, 
“Qaraca qız”da Pəricahan xanım kimi 

bir çox yadda qalan obrazlar yaratmış-
dır. Yaradıcılığının parlaq dövründə, 
1980-ci ildə aktrisa ailə qayğıları ilə 
bağlı teatrdan uzaqlaşaraq Azərbaycan 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetində pedaqoji fəaliyyətə baş-
lamışdır. 

Şəfiqə Məmmədovanın yaradıcılı-
ğı dövlət tərəfindən qiymətləndirilmiş, 
o, Anarın “Şəhərin yay günləri” pyesi-
nin tamaşasındakı Dilarə roluna görə 
Respublika Dövlət mükafatına (1980) 
və Rasim Ocaqovun çəkdiyi “İstintaq” 
filmindəki müstəntiqin arvadı obrazına 
görə isə SSRİ Dövlət mükafatına (1981) 
layiq görülmüşdür. 

1974-cü ildə “Əməkdar artist”, 
1982-ci ildə “Xalq artisti” fəxri adları, 
2000-ci il də “Şöhrət” ordeni, 2004-cü il 
Teatr Xadimi Medalı, 2006-cı il “Qızıl 
Çıraq” milli kino mükafatı, 2013-cü ildə 
isə “Şərəf” ordeni ilə təltif edilmişdir. 
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında 
böyük xidmətlərinə görə 2015-ci ildə 
ona Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin fəxri diplomu verilmişdir.

1995-2000-ci illərdə Milli Məclisin 
deputatı olmuşdur. 1995-2000-ci illərdə 
MDB Parlamentlərarası Assambleyası-
nın mədəniyyət, elm və təhsil üzrə ko-
missiyasının sədr müavini seçilmişdir.  
Bir neçə dəfə Azərbaycan Respublikası 
Ali Soveti tərəfindən Fəxri fərmanlarla 
təltif olunmuşdur.

2012-ci ildən Azərbaycan Respub-
likası Kinematoqrafçılar İttifaqının 
sədridir.

Ə d ə b i y y a t
Arzular, arzular... / 
Ə.Qarayev; A.Əlizadə; 
N.Cəfərov; R.Abdullayev; 
F.Bədəlbəyli; Ş.Məmmədova 
//Mədəniyyət.az.- 2017.- 
№6.- noyabr-dekabr.- S.6-9. 
Dövlətimiz milli kino 
sənətimizin inkişafında 
maraqlıdır  / Ş.Məmmədova 
// Xalq qəzeti.- 2019.- 14 
mart.- S.8.
Rəqsanə. Kinematoqra-
fiya haqqında” qanun 
layihəsinə ehtiyac var:  
Şəfiqə Məmmədova: 
“Azərbaycanda mütləq güc-
lü kino məktəbi yaradılmalı-
dır” / Rəqsanə // Üç nöqtə.- 
2014.- 26 sentyabr.- S. 13.

İ n t e r n e t d ə
http://musicacademy.
edu.az/solo-okhuma-
muallimler/118-mamedova-
shafiga.html
http://arki.az/az/pages/14/

Aktrisa30



115

Milli Qəhrəmanlar
60 

illiyi Məzahir  Rüstəmov   
1960-1992    

Məzahir İzzət oğlu Rüstəmov 1960-
cı il mart ayının 2-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 1977-ci ildə 32 say-
lı məktəbi “əla” qiymətlərlə bitirərək, 
1978-ci ildə BDU-nun tarix fakültəsinə 
daxil olmuşdur. Təhsilini başa çatdır-
dıqdan sonra bir müddət məktəbə pioner 
baş dəstə rəhbəri göndərilmişdir. 1986-
cı ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri 
İnstitutunun fəlsəfə kafedrasında baş 
laborant işləmişdir. 

1991-ci il mart ayının 5-dən Döv-
lət Mətbuat Komitəsində İqtisadi əla-
qə lər şöbəsində aparıcı mütəxəssis 
kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1992-ci 
il martın 23-də könüllü olaraq Mil-
li Orduya yazılmış, Şınıxa getmişdir. 
Gədəbəyin Başkənd və Mutudərə kəndi 
istiqamətində gedən döyüşlərdə fəallıq 
göstərərək düşmənin bir neçə zirehli 
texnikasını ələ keçirmişdir. 

1992-ci il avqustun 6-da düşmənlər 
tank və digər zirehli texnikalar, can-
lı qüvvə ilə qəflətən Mutudərə istiqa-
mətində hücuma keçəndə bölük ko-
mandirinin müavini leytenant Məzahir 
Rüstəmov bölüyün əsgərləri ilə birlikdə 
döyüş növbəsində olmuşdur. Onlar 
mü hasirəyə düşsələr də son gülləyə, 
son nəfəsədək mübarizə aparmışdırlar. 

Erməni quldurlarına əsir düşməmək 
üçün gənc zabit sonuncu qumbarası 
ilə onu əsir götürmək istəyən bir neçə 
düşməni məhv etmiş, lakin özü də şəhid 
olmuşdur. Azərbaycan ordusunun əks-
hücumu nəticəsində Məzahirin və onun 
silahdaşlarının intiqamı tezliklə alınmış, 
Başkənd ermənilərdən tamamilə azad 
edilmiş, bir çox strateji əhəmiyyətli 
zir vələr ələ keçirilmiş, Gədəbəyin sər-
hədyanı kəndlərinin təhlükəsizliyi tə-
min edilmişdir. Məzahir Rüstəmovun 
nəşi isə avqustun 9-da Bakıya gətirilərək 
Şəhidlər xiyabanında son mənzilə yola 
salınmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 
nöm rəli Fərmanı ilə Rüstəmov Məza-
hir İzzət oğlu ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adına layiq görülmüşdür.  

Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanın-
da dəfn olunmuşdur. Təhsil aldığı 32 
saylı məktəb, Əhmədli qəsəbəsindəki 
küçələrdən biri qəhrəmanın adını da-
şıyır. Yaşadığı binaya xatirə lövhəsi 
vurulub. Gədəbəy rayonunda tuncdan 
abidəsi ucaldılıb. Haqqında “Alınmaz 
qalanın qəhrəmanları” (2013) adlı film 
çəkilib.

Milli Qəhrəman

Ə d ə b i y y a t 

Hüseynzadə, F. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirəsi ehtiramla anılır: Gənc zabit Məzahir Rüstəmov erməni 
quldurlarına əsir düşməmək üçün sonuncu qumbaranı sinəsinə sıxaraq partladıb /F.Hüseynzadə //Palitra.- 2018.- 9 avqust.- S.11.

Seyidzadə, T. Şəhidlər bizim qəlbimizdə yaşayır /T.Seyidzadə //Azad Azərbaycan.- 2017.- 14 aprel.- S.7.

İ n t e r n e t d ə

http://veten-ugrunda.az/milliqehremanlar/276-rstmov-mzahir-zzt-olu.html

http://www.anl.az/down/meqale/az_azerbaycan/2017/aprel/537768.jpg
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Bəhruz Mənsurov 
1975-1995    
Bəhruz Qəhrəman oğlu Mənsurov 

1975-ci il mart ayının 13-də Yardımlı 
rayonunun Telavar kəndində anadan ol-
muşdur. Orta təhsilini doğma kəndində 
almışdır. Məktəblərarası keçirilən 
olimpiadalarda, müsabiqələrdə həmişə 
fərqlənmişdir. Arzusu ədəbiyyatçı ol-
maq idi. Lakin torpaqlarımızın işğalı, 
soydaşlarımızın öz yurd-yuvalarından 
didərgin salınması onu bu fikrindən 
daşındırmış, o, sənədlərini Bakı Ali 
Ümumqoşun Komandirlər Məktəbinə 
təqdim etmişdir. Müsabiqə imtahanla-
rını müvəffəqiyyətlə verərək, sərhəd 
qoşunları fakültəsinə daxil olmuşdur.

1995-ci il martın 16-sı ölkə və-
təndaş müharibəsinin təhlükəsini ya-
şadığı bir vaxtda, 20 yaşlı Bəhruz 

da vətənpərvərlik borcunu yerinə 
yetirmişdir. Bəhruza silahlı dəstəni 
zərərsizləşdirmək tapşırılmışdır. Bu 
vəzifəni yerinə yetirərkən aldığı güllə 
yarası onu ağır yaralamış, çoxlu qan 
itkisindən həyatını xilas etmək müm-
kün olmamışdır.  

Subay idi. Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 4 aprel 1995-
ci il tarixli 307 saylı Fərmanı ilə 
Bəhruz Qəhrəman oğlu Mənsurova 
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adı verilmişdir. 

Yardımlı rayonunun Telavar kən-
dinin orta məktəbinə onun adı veril-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t

“Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haq-
qında”: [Mənsurov Bəhruz Qəhrəman oğlu – Müdafiə Nazirliyi, kursant – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşunun 
müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət 
göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il //Azərbaycan.- 1995.- 5 aprel.- (Ölümündən 
sonra). 

Milli Qəhrəmanın xatirəsi yad edilib // Mədəniyyət.- 2018.- 30 mart.- S.5.

İ n t e r n e t d ə

http://www.yardimli-ih.gov.az/news/459.html

http://veten-ugrunda.az/milliqehremanlar/152-mnsurov-bhruz-qhrman-olu.html

Milli Qəhrəman
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Milli Qəhrəmanlar
50 

illiyi İxtiyar Qasımov    
1970-1992    
İxtiyar Qasım oğlu Qasımov 1970-

ci il mart ayının 22-də Ağdam rayonu-
nun Salahlı kəndində anadan olmuş-
dur. Orta təhsilini səkkizinci sinfədək 
kəndlərində almış, daha sonra təhsilini 
Bakıda kimya-biologiya təmayüllü 
məktəbdə davam etdirmişdir. Sonra 
Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (in-
diki ADAU) aqronomluq fakültəsinə 
daxil olmuşdur.

1992-ci ildə hərbi qulluq üçün ko-
missarlığa müraciət etmiş, 836 say-
lı hərbi hissənin 3-cü batalyonunda 
kəşfiyyatçı kimi döyüşə başlamışdır. 
Seçdiyi düzgün plan nəticəsində  Qa-
zançı kəndində ermənilərin üç PDM-i, 
bir zirehli maşını, onlarla canlı qüvvəsi 
məhv edilmişdir.  O, Ağdamın müxtəlif 
istiqamətlərində döyüşlərdə iştirak et-
mişdir. Gülablı kəndinə olunan silahlı 
basqının qarşısının alınmasında xüsusi 
qəhrəmanlıq göstərmişdir.

1992-ci il iyul ayının 14-də Canya-
taq kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə 
ermənilər hücuma keçmiş, döyüş 
zamanı əsgərlərimizdən bir neçəsi 
yaralanmışdır. İxtiyar onların ələ 
keçməsindən ehtiyat edərək, özünü qa-
bağa atmış, düşmənlə üzbəüz dayana-
raq düşmənin əks hücumunun qarşısını 
təkbaşına almağa müvəffəq olmuşdur. 
Yaralılar xilas olunmuş, İxtiyar özü isə 
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 7 dekabr 1992-ci il tarixli 
350 saylı Fərmanı ilə Qasımov İxti-
yar Qasım oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir. 

Salahlı kənd qəbiristanlığında dəfn 
edilmişdir. Vaxtilə təhsil aldığı Salah-
lı kənd orta məktəbi qəhrəmanın adını 
daşıyır.

Milli Qəhrəman

Ə d ə b i y y a t 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Qasımov İxtiyar Qasım oğlu – dəstə komandiri – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 dekabr 
1992- ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- №24.- S.50.- (Ölümündən sonra).

Seyidzadə, T. Şəhidlərin yolu mübarizə yoludur / T.Seyidzadə // Azad Azərbaycan.- 2017.- 3 mart.- S. 7.

Azəraycanın Milli Qəhrəmanları: İxtiyar Qasım oğlu Qasımov // Yeni həyat.- 2015.- 12-18 iyun.- S.4.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/meqale/yeni_hayat/2015/iyun/443530.jpg

http://www.anl.az/down/meqale/az_azerbaycan/2017/mart/531733.jpg
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Siyasət.Hərbi iş
145 
illiyi Məhəmməd Həsən Hacınski   

1875-1931    
Məhəmməd Həsən Cəfərqulu oğlu 

Hacınski 1875-ci il mart ayının 3-də 
Bakıda anadan olmuşdur. O, Bakı real-
nı məktəbini, 1902-ci ildə isə Peterburq 
Texnoloji İnstitutunu bitirmişdir. Mosk-
vada maarifpərvər Azərbaycan varlıla-
rından Şəmsi Əsədullayevin neftayırma 
zavodlarının tikintisində çalışmış, həmin 
ilin axırlarında isə doğma Bakıya qayıda-
raq, şəhər upravasının (bələdiyyə) tikinti 
şöbəsinin rəisi təyin olunmuşdur. 

M.H.Hacınski Bakının abadlaşmasına 
böyük diqqət yetirmişdir. Onun rəhbərliyi 
altında 1911-ci ildə Dənizkənarı bulvarın 
tikintisi başa çatdırılmışdır. 

1911-ci ildə yaradılmış gizli Müsəlman 
Demokratik Müsavat partiyasına daxil 
olmuşdur. 1917-ci il Rusiya fevral bur-
jua inqilabından sonra Müsavat partiyası 
açıq fəaliyyətə keçmişdir. M.H.Hacınski 
1917-ci il noyabrın 15-də yaranmış Za-
qafqaziya komissarlığında ticarət və 
sənaye komissarının müavini, seymin 
üzvü, 1918-ci il aprelin 22-də yaran-
mış Zaqafqaziya Federativ Respublika-
sı hökumətində ticarət və sənaye naziri 
vəzifələrini icra etmişdir.

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan 
Demokratik Respublikası elan olunmuş, 
Hacınski bitərəf Fətəli xan Xoyskinin 
təşkil etdiyi birinci hökumət kabinetində 
xarici işlər naziri vəzifəsini tutmuşdur. 23 
dekabr 1919-cu ildə ikinci kabinetdə da-
xili işlər naziri təyin olunmuş, 1920-ci ilin 
fevralına qədər bu vəzifədə işləmişdir. 

1920-ci il aprelin 1-də Azərbaycan 
Respublikasının yeni hökumət kabinəsini 
təşkil etmək M.H.Hacınskiyə tapşı-

rılmışdır. Bu məqsədlə o, Azərbaycan 
parlamentinə daxil olan bütün partiya 
və fraksiyaların rəhbərləri ilə, həmçinin 
bolşeviklərlə də danışıqlar aparmışdır. 
O, bolşevikləri yeni hökumət kabinəsinin 
tərkibinə daxil etməklə, Samur körpüsü-
nün  şimal tərəfində dayanmış XI Qızıl Or-
dunun Bakı üzərinə yürüşünü ləngitmək 
və nizami Azərbaycan ordusunu təcili 
Bakıya çağırmaq istəyirdi. Həmin ilin 
martında Azərbaycan ordusu Dağlıq Qa-
rabağı daşnaq işğalından azad etmək üçün 
göndərilmiş, hələ Bakıya qayıtmamış-
dı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
taleyi üçün son dərəcə məsuliyyətli 
bir zamanda M.H.Hacınskinin lənglik 
göstərərək hökuməti təşkil edə bil mə-
məsi, hakimiyyət böhranını daha da 
də rinləşdirmişdir. Azərbaycan Xalq 
Cüm huriyyəti dev rildikdən sonra o, 
Azərbaycan SSR Ali Xalq Təsərrüfatı 
Şurasında, Zaqafqaziya Dövlət Plan 
Komitəsində müxtəlif rəhbər vəzifələrdə 
çalışmış, Azərbaycan şəhərlərinin abad-
laşdırılmasında iştirak etmişdir.

Repressiyaya məruz qalmış, L.Beri-
yanın göstərişi ilə 1930-cu ildə Tiflisdə 
həbs  edilmişdir. Ağır işgəncələrə məruz 
qalan M.H.Hacınski 1931-ci il fev-
ral ayının 9-da ağır həbsxana həyatına 
dözməyərək ürək xəstəliyinə və vərəmə 
tutulmuş, istintaq sənədlərinə görə, “özü-
nü asmaqla” intihar etmişdir. 

1958-ci il mayın 29-da bəraət almışdır.

Dövlət xadimi

Ə d ə b i y y a t 

Dadaşov, A. Məhəmməd 
Həsən Hacınski / Ay-
dın Dadaşov; elmi red. 
T.Vəliyev.- Bakı: BDU, 
2004.- 256 s.

Dünyaminqızı, Q. 
Cümhuriyyətin ilk 
xarici işlər naziri: O, 
bolşeviklərin mənəvi 
və fiziki rüsvayçılığına 
dözməyərək intihar edib / 
Q.Dünyaminqızı // Kaspi.-
2018.- 10 aprel.- S.15.

Hikmət, R. Milli dövlətçilik 
və diplomatiya tariximi-
zin görkəmli simaları: 
Məmməd Həsən Hacınski 
/ Ramil Hikmət // 525-
ci qəzet.- 2015.- 14, 15 
avqust.

Nuri, E. Bakı bulvarının 
yaradıcısının acı taleyi / 
Elmin Nuri // Aydın yol.- 
2016.- 24 dekabr.- S.10.

İ n t e r n e t d ə

http://medeniyyet.az/page/
news/18988/Facievi-taleli-
insan--Memmed-Hesen-
Hacinski.html

http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2015/
mart/426629.htm
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Siyasət.Hərbi iş

Həmid bəy Şahtaxtinski    
1880-1944 
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Həmid bəy Xəlil ağa oğlu Şah-
taxtinski 1880-ci il mart ayının 12-də  
Naxçıvan qəzasının Şahtaxtı kəndində 
anadan olmuşdur. Təhsilini Naxçıvan-
da mollaxanada, üçüncü dərəcəli şəhər 
məktəbində almışdır.  1899-cu ildə İrəvan 
Müəllimlər Seminariyasını bitirmişdir. 
Pedaqoji fəaliyyətə həmin seminariya-
da Azərbaycan və rus dilləri müəllimi 
kimi başlamışdır. Qafqaz tədris dairəsi 
Təhsil idarəsinin (Popeçitel) 27 oktyabr 
1901-ci il tarixli təklifi ilə Həmid bəy 
Şaxtaxtinskiyə İrəvan Müəllimlər Se-
minariyasında türk dili dərslərini tədris 
etməsinə icazə verilmiş, Təhsil idarəsinin 
9 aprel 1902-ci il təklifi ilə o, tutduğu 
vəzifəyə təsdiq olunmuşdur.  Seminari-
yada 5 ildən artıq bir müddətdə pedaqoji 
fəaliyyət göstərdikdən sonra 1907-ci il 
oktyabrın 23-də öz xahişi ilə vəzifəsindən 
azad edilmişdir.  İrəvandakı Müsəlman 
Xeyriyyə Cəmiyyətinin üzvü olmuşdur. 
1907-1912-ci ildə Odessada Novoros-
siysk Universitetinin hüquq fakültəsində 
təhsil almış, tələbəlik illərində buradakı 
“Azərbaycanlı həmyerlilər təşkilatı”nın 
başçılarından olmuşdur. 

Şahtaxtinski  1912-ci ildə Gəncəyə 
gələrək, şəhərin ictimai-siyasi həyatında 
yaxından iştirak etmiş, həmin ildə Yeliza-
vetpol (indiki Gəncə) quberniyasının xalq 
məktəbləri inspektoru təyin edilmişdir. İki 
ilə yaxın Yelizavetpol dairə məhkəməsində 
andçı-müvəkkilin köməkçisi, sonra Ba-
kıya köçərək, dairə məhkəməsində yenə 
eyni vəzifədə çalışmışdır. 

Siyasi fəaliyyətə fevral inqilabından 
(1917) sonra başlamışdır. 1917-ci ildən “İt-
tihad” partiyasının üzvü olmuşdur. 1917-ci 
il avqustun 29-dan Cənubi Qafqaz Təhsil 
İdarəsi üzrə komissarı, Azərbaycan Milli 
Şurasının üzvü olmuş, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 2, 3 və 4-cü hökumət 
kabinələrində Maarif nazirinin müavini, 

5-ci hökumət kabinəsində Maarif və Dini 
Etiqad naziri (1920-ci il martın 5-də iste-
fa vermişdir), Azərbaycan Parlamentinin 
üzvü olmuşdur. 

Bakı Dövlət Universitetinin təşkilində 
xidməti olmuş, orada müəllim, prorektor 
(1919-25), həmçinin Bakı Xalq Maari-
fi şöbəsi nəzdindəki ikiillik Müəllimlər 
İnstitutunda və Azərbaycan Dövlət Tibb 
İnstitutunda (1930-40) işləmişdir. 1928-ci 
ildə Tiflisdəki Zaqafqaziya Universiteti-
nin tibb fakültəsini bitirmişdir. 1929-cu 
ildən professor olmuşdur. Azərbaycanın 
ümumtəhsil məktəbləri üçün dərsliklərin, 
Azərbaycan dilində elmi terminologiya-
nın tərtibi üzrə komissiyalarının sədri ol-
muş, yeni Azərbaycan əlifbasının yaradıl-
masında iştirak etmişdir. 

“İttihad”çı kimi 1938-ci ildə yada 
“düşür” və dəhşətli işgəncələr, təhqirlər 
az  bir vaxtda onu tanınmaz hala sal-
mışdır. 1940-cı ilin yanvar ayının 5-də 
Azərbaycan SSR XDİK-in əməkdaşı, 
Dövlət təhlükəsizlik mayoru Markaryanın 
təsdiq etdiyi qərar və Zaqafqaziya dairəsi 
hərbi prokurorunun sanksiyasına əsasən, 
XDİK DTİ 3-cü şöbənin 1-ci bölməsinin 
rəisi, baş leytenant Martirosov yanvar 
ayının 6-da H.Şahtaxtinskini 23 saylı or-
der əsasında həbs etmişdir. SSRİ XDİK 
yanında xüsusi müşavirə 11 iyun 1940-cı 
ildə H.Şahtaxtinskinin işinə baxır və o, 
antisovet millətçi təşkilatda fəaliyyətinə 
görə, islah-əmək düşərgəsində saxlanıl-
maqla, 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum 
edilmişdir. 

1944-cü il fevral ayının 3-də Həmid 
bəy Arxangelski vilayətindəki həbsxanada 
ağır şəraitə və işgəncələrə dözməyərək 
63 yaşında vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Dünyaminqızı, Q. 
Azərbaycan dövlətçiliyi 
tarixində yeri olan 
cümhuriyyətçi: Onu 
ahıl yaşlarında ağır 
işgəncələrə məruz qoyaraq, 
sürgünə göndəriblər / 
Q.Dünyaminqızı // Kaspi.- 
2019.- 24 yanvar. - S.15.

Həmid bəy Şahtaxtins-
ki // Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin qurucu-
ları: portret-oçerklər və 
məqalələr / Azərb. Resp. 
Milli Arxiv İdarəsi; red. və 
ön söz müəll. Ə.Rəsulov.- 
Bakı, 2018.- S. 147-156

Səfərov, R. Milli təhsil 
quruculuğu tarixi: Və 
ya Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti dövründə 
müəllimlərin ilk qurultayı / 
R.Səfərov // Kaspi.- 2018.- 
23, 24 oktyabr. - S.15.

Şahtaxtinski  Həmid ağa 
Xəlil oğlu // Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti Ensiklo-
pediyası: 2 cilddə / Baş red. 
Yaqub Mahmudov; Red.
heyəti. İ.Ağayev, T.Babayev 
(məsul katib), A.Bağırov 
və b.- Cild 2.-Bakı, 2005.-  
S.362.
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Siyasət.Hərbi iş
Məhəmməd Sadıq bəy Ağabəyzadə 
1865-1944    

Məhəmməd Sadıq İsmayıl oğlu 
Ağabəyzadə 1865-ci il mart ayının 15-
də  Göyçay rayonunda anadan olmuş-
dur.  Azərbaycan  Xalq Cümhuriyyətinin 
(1918 -1920) daxili işlər orqanlarının 
fəal təşkilatçılarından olmuşdur. 1882-ci 
ildə Bakı realnı məktəbini bitirmişdir. 

1886-cı ildə Peterburq Hərbi Piyada 
və Artilleriya Məktəbini (eyni zaman-
da, Hərbi Nazirliyin Baş qərargahının 
Şərq dilləri kursunda qiyabi oxumuş-
dur) qurtardıqdan sonra zabit kimi 
xidməti fəaliyyətə başlamış, əvvəl 
Rusiya ordusunun Qafqazdakı artil-
leriya bölmələrində, daha sonra isə 
1913-cü ilə kimi Türküstan və Zakaspi 
vilayətinin hərbi hissələrində xidmət 
etmişdir. 1913-cü ildə təqaüdə çıxa-
raq Göyçaya qayıtmış, Birinci dünya 
müharibəsi başladıqdan sonra yenidən 
orduya səfərbər olunmuşdur. 

O, 1917-ci ildə çar mütləqiyyətinin 
süqutundan və bolşeviklər hakimiyyəti 
ələ aldıqdan sonra Sovet Rusiyası-
nın müharibədən çıxdığını və ordunu 
buraxdığını elan etməsi ilə əlaqədar 
olaraq ordudan tərxis olunmuş, 
general-mayor rütbəsində Göyçaya 
qayıtmışdır. 

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın 
müstəqilliyi elan edildikdən son-
ra, oktyabr ayında Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin daxili işlər naziri 
əvəzi kimi xidmətə dəvət olunmuşdur. 
1920-ci il yanvarın 23-dən təqaüdə çı-
xana qədər daxili işlər nazirinin müavi-

ni vəzifəsində çalışmış, çox vaxt daxili 
işlər naziri olmadıqda nazir vəzifəsini 
icra etmişdir. Xalq Cümhuriyyəti 
hakimiyyəti zamanı ölkə daxilində 
qayda-qanunun yaradılmasında, daxili 
işlər orqanları strukturunun formalaş-
dırılması və fəaliyyətinin təşkilində 
Ağabəyzadənin xüsusi xidmətləri ol-
muşdur. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
süqutundan sonra, 1920-ci ilin noyab-
rında İstanbula mühacirət etmiş bura-
da əmisi oğlu Əli bəy Hüseynzadə ilə 
görüşmüşdür. 1921 ilin əvvəllərində 
Parisə gedərək orada yaşamışdır. 

1927-ci ildən Lvov Universitetinə 
müəllim dəvət edilən Ağabəyzadə 
ömrünün sonuna qədər burada Şərq 
dillərindən və tarixindən, ədəbiyyat 
və mədəniyyətindən mühazirələr 
oxumuş, proqram-dərsliklər hazır-
lamışdır. Lvov Universitetinin pro-
fessoru Ağabəyzadənin Ukraynada 
şərqşünaslıq elminin təşəkkülündə 
əhəmiyyətli xidməti olmuşdur. 

General-mayor, şərqşünas alim 
Ağabəyzadə Məhəmməd Sadıq bəy 
1944-cü il  noyabr ayının 9-da Lvovda 
vəfat etmişdir.
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Ağabəyzadə Məhəmməd 
Sadıq İsmayıl oğlu //
Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti Ensiklope-
diyası: 2 cilddə /Baş red. 
Yaqub Mahmudov; Red.
heyəti. İ.Ağayev, T.Babayev 
(məsul katib), A.Bağırov 
və b.- Bakı: Lider, 2004.- 
C.1.-S.100-101.

Zülfüqarlı, M. Azərbaycan 
tarixinin qəhrəmanlıq 
səhifəsi. Göyçay döyüşləri: 
iyun-iyul 1918-ci il  
/M.Zülfüqarlı; layihənin 
rəhbəri E.Süleymanov; elmi 
red. F.Babayev; Azərbaycan 
Vətəndaş Cəmiyyətinin 
İnkişafına Yardım Assosiasi-
yası].- Bakı: [CBS], 2017.- 
109, [3] s.

General Məmmədsadıq bəy 
Ağabəyzadə (1865-1944) //
Hərbi bilik.- 2011.- №2.- 
S.113.
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Tarix

İlyas Babayev 
1935-2017    
İlyas Atababa oğlu Babayev 1935- 

ci il mart ayının 23-də Quba rayonu-
nun Xanagah kəndində anadan olmuş-
dur. 1952-ci ildə orta məktəbi bitirmiş, 
1953-cü ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) tarix 
fakültəsinə daxil olmuş, 1958-ci ildə 
ali təhsilini başa vuraraq Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitu-
tunda arxeologiya ixtisası üzrə elmi 
işçi vəzifəsinə işə götürülmüşdür.

1962-1964-cü illərdə SSRİ EA Ar-
xeologiya İnstitutunun Leninqrad (in-
diki Sankt-Peterburq)  Bölməsində pro-
fessor M.İ.Maksimovanın rəhbərliyi 
altında aspiranturada oxumuşdur. 
1965-ci ildə tarix elmləri namizədi, 
1983-cü ildə Moskva şəhərində SSRİ 
EA Arxeologiya İnstitutunda doktor-
luq dissertasiyasını müdafiə edərək 
arxeologiya ixtisası üzrə tarix elmləri 
doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2007-ci ildə AMEA-nın müxbir 
üzvü seçilmişdir. 

İ.A.Babayev 1958-ci ildən müxtəlif 
arxeoloji ekspedisiyaların qazıntı-
larında iştirak etmiş, iki beynəlxalq 
ekspedisiyaya - Koreya arxeoloqla-
rı ilə birlikdə Qəbələ, Almaniya və 
Gürcüstan arxeoloqları ilə birlikdə 
Şəmkir-Qaracəmirli ekspedisiyaları-
na başçılıq etmişdir. 

30 ildən artıq arxeoloji qazıntı-
lar aparmış, çoxsaylı arxeoloji ta-
pıntılar və yazılı qaynaqlar əsasında 
Azərbaycanın qədim möhürlərini, 
sikkələrini, şəhər mədəniyyətini, si-

nifl i cəmiyyət və dövlətin yaranması 
problemini, beynəlxalq əlaqələrini, 
siyasi tarixini tədqiq etmişdir. O, 
çoxsaylı beynəlxalq simpoziumlarda 
məruzələr oxumuş, arxeologiya və 
qədim tarix sahəsində elmi kadrlar 
hazırlamışdır. 

İ.A.Babayev çoxlu elmi kitabla-
rın redaktoru, ali və orta məktəb tarix 
dərsliklərinin müəllifi və rus dilinə 
tərcüməçisi idi. Onun rəhbərliyi al-
tında namizədlik və doktorluq disser-
tasiyaları müdafiə edilmiş, çoxsaylı 
tədqiqat işlərinin müdafiələrinə oppo-
nentlik etmişdir. 

Bir sıra elmi jurnal və topluların, 
Azərbaycan ensiklopediyasının re-
daksiya heyətinin üzvü  olmuşdur. 

Elmi fəaliyyətlə yanaşı peda-
qoji fəaliyyətlə də məşğul olmuş, 
universitetlərin tarix fakültələrində 
mühazirələr oxumuşdur. 

İ.Babayev 2005-2009-cu illər də 
Brüsseldəki Beynəlxalq İNTAS təş ki-
la tının qrantlar üzrə qiymətləndirmə 
eksperti ol muşdur. 2001-2010-cu il-
lər də Res pub lika Pre zidenti yanında 
Ali Attestasiya Ko mis si ya sının Tarix 
üzrə Ekspert Şura sının üzvü, 2011-
2012-ci illərdə həmin şuranın sədri 
ol muş dur.

İlyas Babayev 2017-ci il dekabr  
ayının 28-də vəfat etmişdir.
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Makedoniyalı İskəndər /
Rafiq İsmayılov; red. 
E.Qasımov; elmi məsl. 
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A.Tağıyev; dizayn. T.Məlik.- 
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2013.- C.16.- № 2.- S.106-
110.

İlyas Atababa oğlu Baba-
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AMEA, Mərkəzi Elmi Kitab-
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red. K.Məmmədova..- Bakı: 
Elm, 2017.- 143 s.
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B.İbrahimli // Xalq qəzeti.- 
2015.- 1 aprel.- S.6.
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Tarix

İsaq Məmmədov  
1925-2011    
İsaq Mustafa oğlu Məmmədov 

1925-ci il mart ayının 24-də Qubadlı 
rayonunun Qaracalı kəndində anadan 
olmuşdur. Onun atası, bölgədə adlı-
sanlı şəxsiyyət kimi tanınan Musta-
fa kişi repressiyanın qurbanı olmuş, 
balaca İsaq atasız yaşamış, anasının 
və yaxın qohumlarının himayəsində 
böyümüşdü. 1942-ci ildə kənd orta 
məktəbini və Şuşa pedaqoji kurslarını 
bitirərək doğma kəndindəki natamam 
orta məktəbdə müəllimlik etmiş, dərs 
hissə müdiri vəzifəsində çalışmış, 
kənd sovetinin katibi işləmişdi. 

1944-cü ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) tarix 
fakültəsinə daxil olaraq, fərqlənmə dip-
lomu ilə təhsilini başa vurmuş, 1949-cu 
ildə aspiranturaya qəbul olunmuşdu. 
1952-ci ildə ADU-ya müəllim vəzifəsinə 
təyin edilmiş və beləliklə, istedadlı 
gəncin həyatında yeni dövr başlamışdı. 
Ömrünün 30 ilini bu təhsil müəssisəsinə 
həsr etmiş, burada assistentdən profes-
sora qədər ucalmışdı. 

İsaq Məmmədov 1955-ci ildə na-
mizədlik, 1974-cü ildə doktorluq dis-
sertasiyasını müdafiə etmiş, 1976- cı 
ildə professor adını almışdı. 

1977-1978-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Tibb Universitetində kafedra 
müdiri, 1978-1984-cü illərdə Naxçıvan 
Dövlət Pedaqoji Universitetinin rekto-
ru, daha sonra 10 il ADNA-da (indiki 
ADNSU) Tarix kafedrasının müdiri, 
2005-ci ildən ömrünün sonuna qədər 

kafedranın professoru vəzifəsində ça-
lışmışdır. 

200-ə qədər elmi məqalənin, 
“Qəhrəmanlıq tarixindən səhifələr”, 
“Unudulmaz rəşadət”, “İnqilabi 
ənənələr  və  gənclik”, “Ənənələr  tərbiyə 
edir” kitablarının, “XX əsrdə ümum-
dünya tarixi proseslər”, “Azərbaycan 
tarixi”, “Yeni tarix”, “Ümumdünya 
ictimai prosesləri”, “Təlatümlü illər” 
və “Siyasi tarix” dərslikləri və dərs 
vəsaitlərinin müəllifidir. 

Elm sahəsində böyük xidmətlərinə 
görə professor İsaq Məmmədov 1981- 
ci ildə Azərbaycan Respublikası Ali 
Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə 
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdür. 

Çoxsaylı İttifaq və respublika miq-
yaslı elmi konfransların iştirakçısı ol-
muş və məruzələrlə çıxış etmişdir

Professor İsaq Məmmədov respub-
likamızın ictimai həyatında fəal iştirak 
etmiş, 1980-1985-ci illərdə Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Ali Sovetinin de-
putatı seçilmiş, Naxçıvan şəhər rəhbər 
orqanlarının, müxtəlif müdafiə şurala-
rının üzvü kimi fəaliyyət göstərmişdir. 

İsaq Mustafa oğlu Məmmədov 
2011-ci il sentyabr ayının 8-də vəfat 
etmişdir.
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red. İ.Əliyev.- Bakı: Adiloğ-
lu, 2004.- 358 s. 
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R.İlyasoğlu // Respublika.- 
2019.- 5 fevral .- S.5.

İsaq Mustafa oğlu 
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Fəlsəfə.İqtisadiyyat. Hüquq

Zülfü Hacıyev    
1935-1991 
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Zülfü Saleh oğlu Hacıyev 1935-ci 
il mart ayının 21-də Göyçə mahalının 
Basarkeçər rayonunun Böyük Məzrə kən-
dində anadan olmuşdur. Həmin kənddə 
orta məktəbi medalla, Azərbaycan Po-
litexnik İnstitutunun İnşaat fakültəsini 
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Tə-
yi natla Krasnoarmeysk şəhərinə gön-
dərilmiş, sıravi mühəndislikdən idarə 
rəisi vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. Bir 
müddətdən sonra Sumqayıt şəhərinə 
qayıtmış, əvvəlcə mühəndis, sonra isə 
Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Sənaye 
Tikinti Nazirliyinin Sumqayıtdakı 1 say-
lı Tikinti Trestinin (1 saylı Təmir-Tikinti 
Quraşdırma İdarəsi) rəisi vəzifəsinə 
təyin edilmişdir. 

1976-cı ildə Sumqayıt XDS Şəhər 
İcraiyyə Komitəsinin sədri seçilmiş, 
1982-1988-ci illərdə Naxçıvan MSSR 
Nazirlər Sovetinin sədri, 1988-ci ildə 
Sumqayıt Şəhər Partiya Komitəsinin 
birinci katibi, 1989-1991-ci illərdə 
Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin sədr 
müavini vəzifələrində çalışmış, plenum 
üzvü, ali və yerli sovetə deputat seçilmiş-

dir. 1976-cı ildən ömrünün sonunadək 4 
dəfə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin de-
putatı seçilmişdir.

Zülfü Hacıyev Nazirlər Kabinetinin 
sədr müavini işlədiyi vaxt həm də Dağ-
lıq Qarabağ üzrə təşkilat komitəsinin 
üzvü olmuş, son zamanlarda isə həmin 
komitəyə sədrlik etmişdir. 

1982-ci ildən 1988-ci ilin mart ayı-
nadək orada tükənməz enerji ilə çalış-
mışdır. 

Elmlər namizədi Zülfü Hacıyev “Qır-
mızı Əmək Bayrağı”,  “Xalqlar Dost-
luğu”, “Şərəf Nişanı” ordenləri ilə, 
“Əməkdar inşaatçı” fəxri adı ilə təltif 
olunmuşdur.

Zülfü Hacıyevin də iştirak etdiyi 
1991-ci il noyabrın 20-də Xocavənd ra-
yonunun Qarakənd kəndi üzərindən Dağ-
lıq Qarabağa 300 m. yüksəklikdə uçan 
Mİ-8 N72 helikopteri 14:42 də ermənilər 
tərəfindən vurulmuşdur. Vertolyotda 
olan 22 nəfər tanınmış dövlət və ictimai 
xadimlərin hamısı şəhid olmuşdur.  

21 Dövlət xadimi, inşaatçı  
85 
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Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Mirzə Abbas Abbaszadə
1870-1920    
Mirzə Abbas Kərbəlayı Ələkbər 

oğlu Abbaszadə 1870-ci il mart ayının 
12-də Gəncədə Ozan məhəlləsində 
mütərəqqi fikirli ruhani, məktəbdar 
ailəsində anadan olmuşdur. İlk təhsilini 
atasının xüsusi məktəbində almış, 
sonra Şah Abbas məscidi yanındakı 
məktəbdə davam etdirmişdir. 1885-ci 
ildə ibtidai təhsilini başa vurub, 1892-
ci ilədək Gəncə mədrəsəsində oxu-
muşdur. Burada məşhur müdərrislər 
Mirzə Xəlil Şeyxzamanov və Molla 
Hüseyn Pişnamazzadədən dərs almış, 
ərəb, fars və türk dillərinə dərindən 
yiyələnmişdir. Nizami, Füzuli, Sədi, 
Hafiz kimi sənətkarların əsərlərini 
mütaliə etmiş, Şərq ədəbiyyatına, İs-
lam mədəniyyətinə yaxından bələd ol-
muşdur. Bir il atasının açdığı məktəbdə 
müəllimlik edən Mirzə Abbas 1893-
cü ildə səyahətə çıxaraq İranı, İraqı və 
Türkiyəni gəzmişdir.

1894-cü ildə Gəncə şəhər mək-
təbində işə düzələrək ana dili və şəriət 
fənlərini tədris etməyə başlamışdır. 
Tiflis gimnaziyasında yoxlamadan 
keçdikdən sonra şəhər məktəbində 
müəllimliyə qəbul olunmuşdur. Tif-
lisdə olarkən o, ilk dəfə Firudin bəy 
Köçərli və Aleksey Osipoviç Çern-
yayevski ilə görüşüb, onlardan xe-
yir-dua almışdır. Qısa söhbətdən son-
ra A.O.Çernyayevski nəşrinə icazə 
almağa çalışdığı “Fikir” qəzetinə 
Gəncədən müxbirlik etməyi ona təklif 
etmiş və razılığını almışdır. Gəncə 
şəhər məktəbində yerli əhalinin arzusu 
ilə yaşlılar üçün bazar günü və axşam 
kursları da fəaliyyət göstərirdi. Şəhər 
məktəbində işləməsi onun rus dilini 

mükəmməl öyrənməsinə əlverişli im-
kan yaratmışdı. 1896-cı ildə Zaqaf-
qaziyada yeganə müəllimlər institutu 
olan Tiflis Aleksandrovski Müəllimlər 
İnstitutunda açılmış müsəlmanlar 
üçün qısa müddətli kursda olmuşdur.

1898-ci il aprelin 23-də Gəncənin 
Bağmanlar yaşayış sahəsində əha-
li nin topladığı vəsait hesabına ilk 
rus-tatar (Azərbaycan) məktəbi 
açıl mışdır. M.A.Abbaszadə şəhər 
məktəbindən bu yeni tipli məktəbə 
köçürülərək Azərbaycan dili və şəriət 
müəllimi təyin edilmişdir. Məktəbdə 
rus və Azərbaycan dilləri qarşılıq-
lı sürətdə öyrədilirdi. Hər iki dil 
A.O.Çernyayevskinin “Vətən dili” 
dərslikləri əsasında sövtü-üsulla tədris 
olunurdu. 

1907-1908-ci illərdə rus-Azər-
baycan məktəbinin müəllimi kimi 
M.A.Abbaszadə 7 kitab nəşr etdir-
mişdir. 1900 və 1901-ci ildə ilk dəfə 
çap olunmuş, qaragüruhla qarşılanmış 
“Birinci kitab. Əlifba”, “İkinci kitab. 
Qiraət” və şəriət dərslikləri ikinci 
dəfə çapdan çıxmışdır. Eyni zamanda 
“Türk dili. Qiraət” və “Lətaif” adlı dərs 
vəsaitləri, bir də “Məşq məcmuəsi” 
metodik göstərişi nəşr olunmuşdur.

1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi. May 
ayında milli höküməti bərpa etmək 
uğrunda Gəncədə üsyan baş verdi. 
Qırmızı ordu üsyançılara divan tutdu. 
M.A.Abbaszadə öz evində güllələndi, 
bütün əmlakı dağıdılıb aparıldı.
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Arvad ağısı: Bayatı, haxış-
ta, sevgi, laylay, qaynana-
gəlin sözləri / Mirzə Abbas 
Abbaszadə; transliterasiya, 
ön söz və sözlüyün müəll.: 
R.Xəlilov, A.Xürrəmqızı; 
Elmi red.: İ.Abbaslı; 
AMEA, Folklor İnstitutu.- 
Bakı: Səda, 2004.- 60 s. 

Şəriət dərsi / Mirzə 
Abbas Abbaszadə.- Bakı: 
nəşriyyati-bəradəran Oru-
cov, 1917 (1335 h.).- 31 s.

Babayeva, M. İlk folk-
lor toplusunun müəllifi 
/ M.Babayeva // Kaspi.-
2016.- 24-26 dekabr.- S.24.

Fərəcov, S. Milli maarifçi-
liyin fədakarları: Mirzə Ab-
bas Abbaszadə  / S.Fərəcov 
// Mədəniyyət.- 2016.- 10 
fevral.- S. 12.

Muradov, Z. 100 il öncənin 
Novruzu: görkəmli ma-
arifçimizin qələmində / 
Z.Muradov // 525-ci qəzet.-
2016.- 12 mart.- S.22.
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Muxtar Hüseynzadə  
1900-1985    

Muxtar Hüseyn oğlu Hüseynzadə 
1900-cu il mart ayının 21-də Güney 
Azərbaycanın Mərənd vilayətinin Zu-
nuz kəndində anadan olmuşdur. Onun 
gözünü açıb gördüyü və ilk uşaqlıq 
illərini keçirdiyi İranın vəziyyəti çox 
ağır idi. Muxtarın atası Hüseyn kişi bö-
yük savadı olmasa da, çox maarifpərvər 
adam olduğu üçün oğlunu savadlı 
görmək istəyirdi, buna görə də 1910-
cu ildə onu molla məktəbinə qoymuş-
du. Getdikcə vəziyyətinin ağırlaşdığını 
görən Hüseyn kişi öz ailəsi və qardaşı 
Tağı ilə birlikdə minlərlə iranlı kimi 
Zaqavqaziyaya köçməyə qərar verir. 
1913-cü ildə Muxtar Hüseynzadə ailəsi 
ilə birlikdə Quzey tərəfə gəlir. Əvvəlcə 
atası ilə birlikdə mis mədənində fəhlə 
işləyir. 

1917-ci ildə o, Tiflis şəhərinə gəlir 
və müxtəlif yerlərdə fəhlə işləyir. Sa-
vadını artırmaq üçün arzuladığı şəraiti 
məhz Gəncə şəhərinə köçdükdən sonra 
tapır. Bu dövrdə Azərbaycanda savad-
sızlığın ləğvi kursları yaradılırdı. Savad 
kursları Gəncə şəhərində də təşkil olun-
muşdu. Muxtar da öz savadını artırmaq 
üçün Gəncədə fəhlə fakültəsinə daxil 
olaraq 1927-ci ildə oranı bitirir. Lakin 
irəliləmək eşqi ilə 1927-ci ildə Bakıya 
gələrək Azərbaycan Dövlət Universi-
tetinin (indiki BDU) Şərq fakültəsinə 
daxil olmuşdur. Türk dili və ədəbiyyatı 
kafedrasının müdiri professor Bəkir 
Çobanzadə Muxtar Hüseynzadəyə 
dərs demişdir. Məhz B.Çobanzadənin 
mühazirələrinin onu cəlb etdiyinə görə 

Muxtar Hüseynzadə 1931-ci ildə uni-
versiteti türk dili və ədəbiyyatı üzrə 
bitirmişdi. Muxtar Hüseynzadə aspi-
ranturada oxuduğu vaxt Bakı Koope-
rativ İnstitutunda müasir Azərbaycan 
dilində mühazirələr oxumağa başla-
mışdır. 1935-ci ildə onun elmi rəhbəri 
B.Çobanzadə Muxtar Hüseynzadəni 
Azərbaycan Dövlət Universitetində 
Ümumi dilçilik kafedrasında dərs 
deməyə dəvət edir. Muxtar müəllim öz 
gəlişi ilə özünü tamamilə bu kafedraya 
həsr edir və 50 il bu kafedrada dərs de-
mişdir. 

Bu illər ərzində o, “Müasir Azər-
baycan dili” adlı elmi əsərini 1946-cı 
ildə müdafiə edərək filologiya elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

O, Azərbaycan dilinin tarixi, nitq 
mədəniyyəti, əlifba, orfoqrafiya, ter-
minologiya, durğu işarələri sahəsində 
əsərlər yazmış, Azərbaycan respublika-
sının ali məktəblərində Orxon-Yenisey 
abidələrindən mühazirələr oxumuşdur. 
Bu qədər hərtərəfli fəaliyyətinə baxma-
yaraq o, müasir Azərbaycan dili üzrə 
mütəxəssis kimi tanınır. 

Professor, Azərbaycan SSR Əməkdar 
elm xadimi Muxtar Hüseynzadə 1945-
ci ildə “Qafqazın müdafiəsinə görə”, 
“Rəşadətli əməyə görə” medalları, 
1953-cü ildə “Şərəf nişanı”, “Qırmızı 
Əmək Bayrağı” ordeni ilə təltif edilmiş, 
1973-cü ildə  Respublika Dövlət Müka-
fatına layiq görülmüşdür.

Muxtar Hüseynzadə 1985-ci il okt-
yabr ayının 5-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Müasir Azərbaycan dili / 
M.Hüseynzadə.- Cild 1.- 
Bakı, 1963.- 270 s.

Müasir Azərbaycan dili / 
M.Hüseynzadə.- Cild 2.- 
Bakı, 1973, 355 s.

Müasir Azərbaycan 
dilində təyini söz 
birləşmələri / 
M.Hüseynzadə.- Bakı: 
ADU, 1961.

Qafarova, S. Muxtar 
Hüseynzadə / S.Qafarova.- 
Bakı, 2004.

Cəfərov, N. 
Müəllimlərimin müəllimi: 
Muxtar Hüseynzadə - 115 / 
N.Cəfərov // Azərbaycan.- 
2015.- 18 mart.- S.11.
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https://az.wikipedia.org/
wiki/Muxtar_Hüseynzadə
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Əkbər Ağayev  
1915-1989    
Əkbər Məmməd oğlu Ağayev 

1915-ci il mart ayının 21-də Şuşa-
da anadan olmuşdur. 1937-ci ildə 
Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun (in-
diki ADPU) dil və ədəbiyyat şöbəsini 
bitirmişdir. 

Moskva Ali Diplomatiya Mək-
təbində oxumuş, bir müddət “İzves-
tiya” qəzeti və Sovet İttifaqı Teleqraf 
Agentliyi redaksiyalarında çalışmış-
dır. Sonradan Bakıya qayıdan Əkbər 
Ağayev bir sıra mətbuat orqanla-
rında ədəbi işçi, məsul katib, şöbə 
müdiri və redaktor kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. O, Azərbaycan Pedaqo-
ji, Xarici Dillər institutlarında, BDU-
da müəllim, kafedra müdiri və fakültə 
dekanı vəzifələrində işləmişdir. Ni-
zami adına Ədəbiyyat İnstitutunda 
fəaliyyətinə davam etmiş, burada da 
şöbə müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

Ədəbi fəaliyyətə XX əsrin 30-
cu illərində başlayan Əkbər Ağayev 
Azərbaycan ədəbiyyatının aktu-
al məsələləri ilə bağlı araşdırmalar 
apararaq, qısa zamanda tələbkar 
tənqidçi kimi tanınmışdır. Tərcümə 
sənəti ilə də yaxından məşğul olan 
müəllif dünya ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndələrinin əsərlərini dilimizə 
tərcümə etmişdir. A.S.Puşkin, 
M.Y.Lermontov, A.A.Çexov, L.N. 
Tolstoy və başqa rus ədiblərindən 
tərcümələri vardır. Xarici ölkə ya-
zıçılarından D.Defonun “Robinzon 
Kruzo”, F.Lankerin “Uşaqlar və 
xəncər”, O.Sekoranın “Qarışqalar 

təslim olmur”, N.Kalmanın “Qara 
Salli”, Jül Vernin “Arxipelaq alov-
lanır”, Ç.Dikkensin “Oliver Tvistin 
macəraları”, A.Qaydarın “Seçilmiş 
hekayələri”, N.K.Karamzinin “Za-
vallı Liza”, V.Korolenkonun “Qəribə 
qız”, Bualonun “Poeziya sənəti”, 
V.Belinskinin “Seçilmiş məqalələri” 
və s. kitab halında nəşr olunmuşdur. 

O, bir ədəbiyyatşünas kimi 
ədəbiyyat tarixi, onun bilavasitə 
nəzəri məsələləri haqqında, eləcə də 
Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzu-
li, Qasım bəy Zakir, Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyev və digər Azərbaycan 
klassiklərinin yaradıcılığına güzgü 
tutaraq sanballı əsərlər yaratmışdır.

Əkbər Ağayev eyni zamanda, baş qa 
xalqların ədəbi nümunələrini tədqiq et-
miş, bu sahədə də mükəmməl tədqiqatçı 
kimi tanınmışdır. Onun “Qədim yunan 
ədəbiyyatı tarixinin oçerkləri” (1938), 
“M.Y.Lermontov və Azərbaycan” 
(1941), “A.I.Gertsen” (1962) adlı ki-
tabları dediklərimizə nümunədir. Sağ-
lığında 6 kitabı, 20-yə yaxın tərcümə 
nəşri işıq üzü görmüşdür.

Azərbaycanın Əməkdar ali məktəb 
işçisi, filologiya elmləri doktoru, pro-
fessor Əkbər Ağayev 1989-cu il mart 
ayının 2-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Əsrin tərənnümü / 
Ə.Ağayev; elmi red. 
A.Hüseynov.- Bakı: Yazıçı, 
1980.- 232 s.

Mirzəzadə, Q. Tənqidçi 
dünyası: Əkbər Ağayevin 
ədəbi-tənqidi görüşləri 
/ Qürbət Mirzəzadə; 
Azərbaycan Elmlər Aka-
demiyası Nizami adına 
Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: 
Azərnəşr, 2000.- 152 s.

Mirzəyev, Q. Əkbər Ağaye-
vin ədəbi-tənqidi görüşləri: 
filol. e. n. a. dər. al. üçün 
təq. ol. dis.: 10.01.03. / 
Q.Mirzəyev; AEA, Nizami 
ad. Ədəbiyyat İnstitutu.- 
Bakı, 1998.- 172 s. 

Tənqidçi-ədəbiyyatşünas 
// Mədəniyyət.az.- 2015.- 
№3.- S. 49.

Yusifli, V. Ustad tənqidçi, 
gözəl tərcüməçi Əkbər 
Ağayev- 100 / V.Yusifli //
Azərbaycan: jurnal.- 2015.- 
№ 3.- S.132- 136.
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Rüstəm Rüstəmzadə  
1930-2014  

Rüstəm Bayraməli oğlu Rüstəmzadə 
1930-cu il mart ayının ın 27-də Ağsta-
fa rayonunun Poylu qəsəbəsində ana-
dan olmuşdur. Burada ilk təhsil alsa 
da, Bakı şəhəri 132 saylı orta məktəbi 
bitirmişdir.Qazax Müəllimlər İnstitu-
tunu başa vurandan sonra Ağsu rayo-
nunun Pirhəsənli (1950-1951), Masal-
lı rayonunun Təhləli kəndlərində orta 
məktəbin dərs-hissə müdiri işləmişdir 
(1952-1953). 

1953-1957-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji İnstitutunda təhsilini 
davam etdirmişdir. Poylu stansiyası 
səkkizillik məktəbində dərs hissə müdi-
ri olmuşdur (1953-1961).

Azərbaycan Elmlər Akademiyası Ni-
zami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspi-
ranturasına daxil olmuşdur. 1966-cı ildə 
“Azərbaycan kəndli hərəkatı haqqında 
qəhrəmanlıq nəğmələri” mövzusunda 
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, 
institutun Xalq yaradıcılıq şöbəsində 
baş elmi işçi kimi çalışmışdır. 

1967-1988-ci illərdə Gəncə Dövlət 
Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan 
ədəbiyyatı kafedrasında müəllim, baş 
müəllim, dosent olmuşdur. 1989-cu ildə 
“Azərbaycan tarixi qəhrəmanlıq dastan-
ları” mövzusunda doktorluq dissertasi-

yası müdafiə etmişdir.
1991-1995-ci illərdə Gəncə Dövlət 

Pedaqoji İnstitutunun Qazax fılialının 
dekanı vəzifəsində çalışmışdır .Orada 
ədəbiyyat və onun tədrisi metodikası 
kafedrasının müdiri vəzifəsində çalış-
mışdır.

Ədəbi fəaliyyətə tələbəlik illərindən 
başlamışdır. Yaradıcılığında şifahi 
xalq ədəbiyyatının toplanması, tədqiqi 
və təbliği başlıca yer tutur. Dövri 
mətbuatda yüzlərlə məqaləsi dərc olun-
muşdur. Onun toplayıb tərtib etdiyi ki-
tablar və monoqrafik tədqiqat əsərləri 
- “Xəyyat Mirzə” (1996), “Koroğlu 
nəvələri” (1967), “Əlimərdanlı Aşıq 
Nəcəf” (1979), “El qəhrəmanları xalq 
ədəbiyyatında” (1984), “Məhəbbət 
dastanları” (1981), “Aşıq rəvayətləri” 
(1988), “Yeddi dastan” (1989), “Aşıq 
Hüseyn Şəmkirli” (1991), “Azərbaycan 
tarixi qəhrəmanlıq dastanları” (1998), 
“Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığının 
öyrənilməsinə dair metodik göstəriş” 
(1977) və s. kütləvi tirajla nəşr olun-
muşdur. 

Rüstəm Rüstəmzadə 2014-cü il okt-
yabr ayının 20-də vəfat etmiş və Ağs-
tafanın Poylu qəsəbəsində dəfn olun-
muşdur.
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Aşıq rəvayətləri / tərt. ed. R.Rüstəmzadə; red. T.Cəmilova.- Bakı: Gənclik.- 1988.- 153 s.

Yeddi dastan: (tarixi qəhrəmanlıq dastanları) / toplayan və tərtib ed. R.Rüstəmzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1989.- 163 s.

Əhmədli, S. Görkəmli folklorşünas alim, jurnalist, tədqiqatçı /S.Əhmədli //Kredo.- 2011.- 26 fevral.- S. 8.

Rüstəm Rüstəmzadə-80: Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təbriki //Ədəbiyyat qəzeti.- 2010.- 9 aprel.- S.4.
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Əbülfəz Quliyev 
1950    
Əbülfəz Aman oğlu Quliyev 1950-

ci il mart ayının 27-də Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Naxçıvan 
şəhərində anadan olmuşdur. 1966-
cı ildə Naxçıvan şəhərindəki 7 saylı 
onillik orta məktəbi qurtarmış, həmin 
il Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
(indiki BDU) filologiya fakültəsinin 
dil-ədəbiyyat bölməsinə qəbul ol-
muşdur. 1971-ci ildə oranı fərqlənmə 
diplomu ilə bitirərək təyinat üzrə 
Naxçıvana gəlmişdir. Bir il şəhər 1 
saylı orta məktəbdə müəllim işləmiş, 
1972-ci ildə yeni yaradılan Naxçıvan 
Elm Mərkəzinə kiçik elmi işçi olaraq 
qəbul olunmuşdur. 

Bir il Naxşıvan şəhər 1 saylı orta 
məktəbdə müəllim işləmiş, 1972-ci 
ildə yeni yaradılan Naxçıvan Elm 
Mərkəzində kiçik elmi işçi kimi çalış-
mışdır. “Orxon- Yenisey abidələrində 
feilin təsriflənməyən formaları” möv-
zusunda namizədlik, “Qədim türk 
onomastikasının leksik-semantik sis-
temi” mövzusunda doktorluq disser-
tasiyası müdafiə etmiş, 2006-cı ildə 
professor elmi adına layiq görülmüş, 
2007-ci ildə isə AMEA-nın müxbir 
üzvü seçilmişdir.

Elmi fəaliyyətini qədim türk ya-
zılarının öyrənilməsinə, tədris və 
təbliğinə həsr etmiş alimin bu elm 
sahəsini əhatə edən “Qədim türk ya-
zılı abidələri mün- təxəbatı”, “Qədim 
türk abidələrinin sözlüyü” və “Əski 
türk onomastik sözlüyü” kitabları, ali 
məktəb tələbələri üçün “Qədim türk 
abidələrindən seminar məşğələləri” 
adlı metodik vəsaiti, bu sahənin 
Azərbaycanda inkişaf etdirilməsi 

məqsədilə “Qədim türk yazılı 
abidələrinin sintaksisi”, “Qədim türk 
onomastikası”, “Orxon-Yenisey abi-
dələrində felin təsriflənməyən forma-
lan”, “Orxon-Yenisey abidələrində 
toponim və etnonimlər”, “Qədim 
türk abidələrinə aid materiallar” kimi 
tədqiqat əsərləri çap edilmişdir.

Türkiyənin ali məktəblərində tür-
kologiya, qədim türkcə, orta türkcə 
fənlərini tədris etmiş, türk dili-
nin qədim tarixi və türk ədəbiyyatı 
tarixindən mühazirələr oxumuşdur. 
Görkəmli alim Tütrkiyədə çalışdığı 
illərdə rus şərqşünası A.Borovkovun 
“Orta Asiyada tapılmış türkcə “Qu-
ran” təfsirinin leksikası (XII-XI11 
əsr)” adlı irihəcmli monoqrafiyasını 
türk dilinə tərcümə edərək Türk Dil 
Qurumunun nəşriyyatında nəşr etdir-
mişdir.

Alim orta əsrlər ümumtürk ədəbiy-
yatının öyrənilməsinə, o cümlədən 
Naxçıvan dialekt və şivələrinin 
təd qiqinə dair sanballı əsərlərin 
müəllifidir.

AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri 
Fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının 
Əmək dar müəllimi Ə.Quliyev hazırda 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sı Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, 
Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direk-
toru vəzifəsində çalışır.

Türk Dünyası elm və sənət adam-
ları Birliy (İLESAM, Türkiyə), 
Beynəlxalq Türk Dünyası Akademi-
yası (Astana, Qazaxıstan),Avrasiya 
Yazarlar Birliyi (Türkiyə) Beynəlxalq 
elmi qurumların üzvüdür. 

70 
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Məmmədhüseyn Təhmasib: 
taleyi və sənəti / tərt. 
ed. Ə.Quliyev; elmi red. 
İ.Həbibbəyli.- Naxçıvan: 
[Əcəmi NPB], 2017.- 159 s.

Nahçivan ağızları söz 
varlığı / E.A.Quliyev; 
kapak. E.İvgin; ön söz. 
N.T.H.İvgin.- Ankara: BRC, 
2010.- 96 s.

Bakı Dövlət Universite-
tinin yaradıcılarından 
biri - Məhəmməd ağa 
Şahtaxtlı: Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti-100 / 
Ə.Quliyev // 525-ci qəzet.-
2018.- 26 may- S.22.

Xəlilov, F. 65 yaşın işığı 
/ F.Xəlilov // Ədəbiyyat 
qəzeti.- 2015.- 4 iyul.- S.13.

Rəcəbli, Ə. Akademik 
Əbülfəz Aman oğlu 
Quliyevə açıq məktub / 
Ə.Rəcəbli // Kredo.- 2018.- 
5 iyul.- S.10.
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Əziz Şərif  
1895-1988    
Əziz Qurbanəli oğlu Şərifzadə 

(Əziz Şərif) 1895-ci il mart ayının 28-
də Naxçıvan şəhərində anadan olmuş-
dur. Atası Qurbanəli Şərifzadə döv-
rünün çox mükəmməl biliyə malik, 
savadlı, bir neçə dil bilən şəxsiyyət 
olmuşdur. İbtidai təhsilini məşhur pe-
daqoq Sidqi Səfərovun məktəbində 
alan Əziz Şərif əvvəlcə Tiflis gimna-
ziyasında, sonra isə Moskva Kom-
mersiya İnstitutunda təhsilini davam 
etdirdiyi dövrdə (1915-1917) rus 
ədəbi mühiti ilə tanış olmuşdur. Uşaq-
lıq və ilk gənclik illəri Tiflisdə Cəlil 
Məmmədquluzadənin himayəsində 
keçmişdir. 

Ədəbi fəaliyyətə 1906-cı ildə 
“Molla Nəsrəddin” jurnalında dərc 
etdirdiyi “Naxçıvandan məktublar”la 
başlamışdır. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalı redaksi-
yasında işlədiyi ilk gənclik illəri Mirzə 
Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haq-
verdiyev, Hüseyn Cavid və Əliqulu 
Qəmküsarla yaxın dostluq əlaqələri 
onu ömürlük ədəbi fəaliyyətə bağla-
mışdır. 

1920-1930-cu illərdə Tiflisdə 
mətbuat və nəşriyyat sahəsində ça-
lışmış, 1925-1935-ci illərdə Zaqafqa-
ziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsində 
məsləhətçi olmuşdur.

1936-cı ildən Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin üzvü olmuşdur.

1943-cü ildə Moskvada M.Qorki 
adına Ədəbiyyat İnstitutunun tənqid 
bölməsini  bitirmişdir. Sonra Mosk-
vaya köçmüş, SSRİ Elmlər Akade-
miyasının Şərqşünaslıq İnstitutunda 
və Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda 

baş elmi işçi olmuşdur (1950-1961). 
1962-ci ildən ömrünün sonunadək 
M.V.Lomonosov adına Moskva 
Dövlət Universitetinin filologiya 
fakültəsində SSRİ xalqları ədəbiyyatı 
kafedrasının professoru, kafedra mü-
diri vəzifəsində çalışmışdır. 

Çoxlu məqalələrin, elmi əsərlərin, 
tənqidi bioqrafik oçerk və monoqrafi-
yaların müəllifidir. 

Əziz Şərif 1947-ci ildə namizədlik, 
1957-ci ildə doktorluq dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. 

1962-ci ildə Ə.Şərifə professor 
elmi adı, 1963-cü ildə Azərbaycanın 
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adı ve-
rilmişdir. 

Əziz Şərif həm də respublika-
mız  da tərcümə işinin əsasını qo yan  -
lardan biri sayılır. O, rus və Azər-
bay can dillərində bədii tərcümə 
sa hə sində səmərəli fəaliyyət gös-
tər  mişdir. Onun tərcüməsində 
N.V.Qoqol, A.N.Ostrovski, M.Qorki, 
A.Fadeyev, K.M.Simonov, U.Şekspir, 
G.Mopassan və başqa məşhur 
ədiblərin əsərləri Azərbaycan oxucu-
larına çatdırılmışdır.  M.F.Axundovun, 
C.Məmmədquluzadənin, Ə.Haqver-
di yevin, N.Vəzirovun, C.Cabbarlının, 
Mir Cəlalın və başqalarının roman və 
hekayələrini rus dilinə tərcümə etmişdir. 

Əziz Qurbanəli oğlu Şərifov 
1988-ci il iyun ayının 1-də Moskva-
da vəfat etmişdir. Naxçıvanda dəfn 
olunmuşdur.
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Keçmiş günlərdən: 
xatirələr / Əziz Şərif; 
red. A.Zamanov; 
H.Məmmədzadə.- Bakı: 
Yazıçı , 1983.- 300 s. 

XX əsrin görkəmli ictima-
isiyasi xadimi Nəriman 
Nərimanov: Klassik 
irsimizdən: Nəriman 
Nərimanov - 140 / Əziz 
Şərif // Respublika.- 2010.- 
15 aprel.- S.7. 

Məmmədova, L. Əziz Şərifin 
Mirzə Fətəli Axundzadə 
yaradıcılığına münasibəti / 
L.Məmmədova // Filologiya 
məsələləri.- 2012.- №5. - 
S.378-384.

“Molla Nəsrəddin” 
necə yarandı /Əziz Şərif; 
tərt. ed. və ön söz. müəl. 
İ.Həbibbəyli.- Naxçıvan: 
Əcəmi, 2009.- 382 s. 

Əliyev, Z. Gələcəyə öz 
keçmişinin çiynində gedən 
adam: Görkəmli ziyalımız 
Əziz Şərifin bir portreti 
haqqında... / Z.Əliyev // 
Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 
22 oktyabr.- S.30.

Xəlilov, F. Memuar janrının 
ustadı: Böyük ədib və 
alim Əziz Şərifin 120 illiyi 
tamam olur / F.Xəlilov // 
525-ci qəzet.- 2015.- 7 
aprel.- S.6.
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Fəraməz Qəzənfər oğlu Maqsudov 
1930-cu il mart ayının 20-də Nax-
çıvan şəhərində anadan olmuşdur. 
O, türk dünyasında və Azərbaycan 
tarixində özünəməxsus xüsusi yeri və 
mövqeyi olan məşhur Kəngərli tayfa-
larının qədim Naxçıvandakı qolların-
dan birinə məxsus bir nəslin, ocağın 
nümayəndəsidir. 1948-ci ildə Naxçı-
van şəhərindəki 1 nömrəli məktəbi, 
1954-cü ildə Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetini (indiki BDU) bitirmişdir. 

1959-cu ildə fizika-riyaziyyat 
üzrə fəlsəfə doktoru, 1974-cü ildə 
fizika-riyaziyyat elmləri doktoru elmi 
dərəcələrini, 1976-cı ildə professor 
elmi adını almış, 1976-cı ildə AEA-
nın müxbir üzvü, 1980-ci ildə isə 
həqiqi üzvü seçilmişdir. 

1954-2000-ci illərdə Riyaziyyat və 
Mexanika İnstitutunda əyani aspirant, 
kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi, baş 
elmi işçi, elmi işlər üzrə direktor mü-
avini, direktor vəzifələrində çalışmış-
dır.  AEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika 
Elmləri Bölməsinin akademik-katibi 
(1980-1997), Azərbaycan EA-nın 
prezidenti (1997-2000), 1994-2000-
ci illərdə Dövlət Ali Ekspert Komis-
siyasının sədri, Milli Məclisin üzvü 
olmuşdur.

F.Maqsudov 300-dən artıq elmi 
işin və 11 monoqrafiyanın müəllifidir. 
Rəh bərliyi altında 100-dən artıq 
fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru ye-
tişmişdir.

Əsas elmi tədqiqatları funksio-
nal analiz, differensial tən liklər və 
funksiyalar nəzəriyyəsi sahəsinə aid-
dir. Kəsilməz spektrə malik geniş 

sinif operator dəstələrinin spektral 
nəzəriyyəsinin əsasını qoymuşdur. Aza-
lan po ten siallı Şredinger operatorunun 
müsbət məxsusi ədədlərinin ol maması 
haq qında yeni meyar vermişdir. Eks-
ponensial azalan kompleksqiy mətli 
poten sial lar halında yarımoxda sərhəd 
şərtinə parametr daxil olduqda Şturm-
Liuvill operatorunun tam spektral 
analizini vermişdir. Bir ölçülü Dirak 
sistemi üçün həqiqi əmsallar halında 
tərs məsələni – səpilmə matrisinə görə 
operatorun bər pası məsələsini həll 
etmişdir. Öz-özünə qoşma olmayan 
operator-funksiyanın rezolventinin 
kəsilməz spektrdən analitik davam 
oluna bilməsini göstərmiş, məxsusi 
ədədlərin, spektral məxsusiyyətlərin 
və kvazi stasionar vəziyyətlərin 
ətrafında rezolventanın baş hissəsi 
üçün aşkar düstur tapmışdır. 

1990-cı ildə Əlincə Xeyriyyə 
Cəmiyyətinin sədri, 1997-ci ildə İs-
lam Akade miyasının həqiqi üzvü se-
çilmişdir. Yeni Azərbaycan Partiya-
sının ya ran ması və formalaşmasında 
böyük xidmətləri olmuşdur.

1983-cü və 1990-cı illərdə SSRİ 
Nazirlər Sovetinin mükafatı, 1994-
cü ildə H.Z.Tağıyev adına mükafatın 
laureatı olmuş, 1986-cı ildə “Xalqlar 
dost luğu” ordeni, 2000-ci ildə “İstiq-
lal” ordeni ilə təltif edilmişdir. 1990-
cı ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri 
adına layiq görülmüşdür.

Fəraməz Maqsudov 2000-ci il 
iyul ayının 30-da Bakıda vəfat etmiş, 
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Heydər Əliyev və 
Azərbaycan elmi 
/F.Maqsudov; AEA “Elm” 
Redaksiya-Nəşriyyat və 
Poliqrafiya Mərkəzi; Red.: 
C. Quliyev.- Bakı: Elm, 
1998.- 260 s. 

Riyaziyyat və riyaziyyat-
çılar / F.Q.Maqsudov, 
F.H.Abdullazadə; [red. 
Q.İsmayılov].- Bakı: 
Gənclik, 1982.- 151 s.

Əlizadə, A. Azərbaycanda 
riyaziyyat elmini dünya 
səviyyəsinə qaldıran alim: 
Maqsudov Fəraməz-85 
/A.Əlizadə //Azərbaycan.-
2015.- 20 mart.- S.15.

Nüşabə Əsədova. Görkəmli 
akademik Fərəməz Maq-
sudov (Muzey materialları 
əsasında)  / Görkəmli 
tarixçi-alim S.Aşurbəylinin 
anadan olmasının 110 illik 
yubileyinə həsr olunmuş 
Azərbaycan tarixinin 
öyrənilməsində muzeylərin 
rolu” VI Respublika elmi 
konfransının materialları.- 
Bakı, 2016.

20
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Səttar Məcid oğlu Əsədov 1910-cu il 
mart ayının 15-də Şuşa şəhərində ana-
dan olmuşdur. 1939-cu ildə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) 
biologiya fakültəsini bitirmiş, 1945-ci 
ildə biologiya üzrə fəlsəfə doktoru və 
1961-ci ildə elmlər doktoru dissertasi-
yalarını müdafiə etmişdir. 1962-ci ildə 
Azərbaycan SSR EA-nın müxbir üzvü 
və 1968-ci ildə həqiqi üzvü seçilmişdir. 
1945-1974-cü illərdə Azərbaycan EA-
nın Zoologiya İnstitutunda Helminto-
logiya laboratoriyasının müdiri, 1947-
1950-ci illərdə elmi işlər üzrə direktor 
müavini və 1950-1960-cı illərdə direk-
tor vəzifələrində işləmişdir.

S.M.Əsədovun tədqiqatları 
Azərbaycanın müxtəlif zonaların-
da vəhşi və əhli gövşəyən heyvanla-
rın helmint faunasının ekoloji-coğrafi 
analizinə, kənd təsərrüfatı heyvanla-
rının helmintoz xəstəliklərinə qarşı 
mübarizə tədbirlərinin elmi əsaslarla 
işlənib hazırlanmasına həsr olunmuş-
dur. Alim tərəfindən elmə məlum ol-
mayan 12 yeni helmint növü aşkar 
edilmişdir. O, gövşəyənlərin helmint 
faunasının respublika ərazisi üzrə pay-
lanmasında üfüqi və şaquli zonallığı 
müəyyənləşdirmiş və bu ərazini 3 əsas 
ekoloji aran, dağətəyi və dağlıq zona-
larına, Böyük Qafqaz sıra dağlarının 
ətəkləri, hündürlükləri də daxil olmaq-
la Mərkəzi və Şərqi Azərbaycanı əhatə 
edən bir neçə yarımzonaya bölmüşdür. 
Azərbaycanda ilk dəfə düzənlik zonada 
5 yarımzona (şimal-şərqi Azərbaycan; 
Abşeron-Qobustan, onlarla yanaşı 
çöllüklərin xam hissələri; Kür-Araz 
düzənliyi; Lənkəran təbii vilayəti; qərbi 
Azərbaycanın aran hissəsi), dağətəyi 
zonada 4 yarımzona (Böyük Qafqa-
zın cənub ətəklərində, Böyük Qafqa-

zın şərq ətəklərindəki rayonlar, Kiçik 
Qafqazın Kür-Araz düzənliyinə baxan 
ətəkləri, Talış dağlarının ətəkləri) və 
dağlıq zonada 2 yarımzona (Böyük 
Qafqaz dağlarının hündürlükləri, Kiçik 
Qafqaz dağlarının hündürlükləri) ayırd 
edilmişdir.

Akademik S.Əsədov 132 elmi əsərin, 
o cümlədən 3 monoqrafiya, 1 kitab,  bir 
neçə elmi-kütləvi kitabçanın müəllifi 
və həmmüəllifidir. O, orta məktəb 
üçün “Zoologiya” dərsliyinin, “Zoolo-
ji terminlər lüğəti”nin, “Azərbaycanın 
heyvanlar aləmi” monoqrafiyası-
nın tərtibçilərindən biri olmuşdur. 
S.M.Əsədovun rəhbərliyi ilə 8 fəlsəfə 
doktoru və 2 elmlər doktorluğu disser-
tasiyası müdafiə edilmişdir.

O, respublikanın elmi-istehsalat 
konfranslarında, xaricdə keçirilən 
helmintoloji qurultay, konfrans və 
beynəlxalq konqreslərdə müxtəlif möv-
zularda məruzələr etmişdir.

S.M.Əsədov Azərbaycan SSR 
Elmlər Akademiyası Terminologiya 
komissiyanın, Azərbaycan Sovet En-
siklopediyasında biologiya elmləri 
redak siyasının, Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının Biologiya Elmləri 
Bölməsinin və Zaqafqaziya respublika-
larının Faunistik komissiyasının üzvü 
olmuşdur. Azərbaycan Helmintoloqlar 
Cəmiyyətinə uzun illər sədrlik etmiş-
dir. Ümumittifaq “Bilik” Cəmiyyətinin 
Biologiya şöbəsinin və Azərbaycan 
Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin fauna 
bölməsinin sədri olmuşdur.

S.M.Əsədov “Şərəf nişanı” ordeni 
və bir sıra medallarla təltif edilmişdir.

Akademik Səttar Əsədov 1974-cü 
il fevral ayının 11-də Bakıda vəfat et-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycanda kənd 
təsərrüfatı hey-
vanlarının başlıca 
qurd xəstəlikləri 
və onlara qarşı 
mübarizə tədbirləri 
/ S.M.Əsədov; red. 
M.Ə.Musayev; Azərb. 
SSR Elmlər Akad., 
Zoologiya İn-tu.- Bakı: 
AzSSR EA, 1964.- 52 s.

İ n t e r n e t d ə

http://science.
gov.az/forms/
skonchavshiesya-
deystvitelnyie-
chlenyi/3272

http://press.bsu.edu.az/
az/content/qqq

http://elm.az/forms/
skonchavshiesya-
deystvitelnyie-chlenyi

15 Akademik
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Adil Abdulxalıq oğlu Qəribov 1950-
ci il martı ayının 28-də Şəki rayonunun 
İbrahim kəndində anadan olmuşdur. 
1966-cı ildə Kiçik Dəhnə kənd orta 
məktəbini, 1972-ci ildə isə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) 
kimya fakültəsini bitirmişdir. 

1972-1976-cı illərdə AEA Radiasi-
ya Tədqiqatları Sektorunun aspirantu-
rasında fiziki kimya ixtisası üzrə təhsil 
almış, 1979-cu ildə namizədlik, 1995-
ci ildə isə doktorluq elmi dərəcəsinə 
yiyələnmiş, 1998-ci ildə radiasiya kim-
yası ixtisası üzrə professor elmi adını 
almışdır. 

2007-ci ildə Azərbaycan MEA-nın 
radiasion kimya ixtisası üzrə müxbir 
üzvü, 2014-cü ildə həqiqi üzvü seçilib.

1995-2001-ci illərdə “Müxtəlif 
növlü sistemlərin radiasion kimyası” 
laboratoriyasının, Azərbaycan EA Ra-
diasion Tədqiqatlar sektorunun rəhbəri 
olmuşdur. 2002-ci ildən AMEA Radi-
asiya Problemləri İnstitutunun direk-
toru vəzifəsində çalışmışdır. 2014-cü 
ildən Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texno-
logiyalar Nazirliyinin “Milli Nüvə 
Tədqiqatları Mərkəzi” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin sədridir. 

A.Qəribov respublikanın heterogen 
proseslərin və bərk cisimlərin radiasiya 
kimyası üzrə ilk elmlər doktoru, profes-
sor, “Radiasiya materialşünaslığı” elmi 
müdafiə şurasının həmsədri, elmitexni-
ki və müxtəlif elmi ekspert şuralarının 

üzvüdür. O, 200-dən artıq elmi əsərin, 
17 müəlliflik şəhadətnaməsinin, 10 pa-
tentin müəllifidir. 

A.Qəribovun rəhbərlik etdiyi kol-
lektiv professional, elmi-tədqiqat və 
mədəni-maarifçilik fəaliyyətinə görə 
“Avropa keyfiyyəti” beynəlxalq müka-
fatına layiq görülüb. 

A.Qəribov uzun müddət Rusi-
ya İ.V.Kurçatov adına Atom Enerji-
si İnstitutu, sonralar “Kurçatov Elmi 
Mərkəzinin” Hidrogen Energetika və 
Plazma Texnologiya İnstitutu, Rusiya-
EA Fiziki-kimya İnstitutu, Lomonosov 
adına MDU-nun “Radiasiya kimyası” 
kafedrası ilə birlikdə elmi tədqiqatlar 
aparmışdır. Onun rəhbərliyi altın-
da RPİ-də ABŞ Energetika Nazirliyi, 
Çikaqo Universitetinin Arqon Milli 
laboratoriyası, Sandia Milli laborato-
riyası, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq 
Agentlik, NATO, CRDF və UETM və 
sair qurumlarla layihələr əsasında elmi-
texniki işlər icra olunur. 

2005-ci ildə “Əməkdar elm xadimi” 
fəxri adına layiq görülmüşdür.

2012-ci ildə peşəkar fəaliyyətdə 
əldə etdiyi nailiyyətlərə görə Böyük 
Britaniya Krallığının Direktorlar İns-
titutunda keçirilən Beynəlxalq Sokrat 
mərasimində “Elmdə ad” beynəlxalq 
mükafatı və titulu almış və onun 
adı görkəmli alimlərin ümumdünya 
reyestrinə daxil edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Praktiki nüvə fizikası 
/ A.Qəribov; elmi red. 
E.Ə.Məsimov; Milli Nüvə 
Tədqiqatları Mərkəzi 
QSC.- Bakı: Elm, 2019.- 
402 s.

Qaribov, A.A. Effect of 
gamma radiation on 
oxidation of elektroless 
Ni-P deposited on stainless 
stiil st.304 / A.A.Qaribov, 
M.Y.Hashemi, T.N.Agayev 
// Surface Engineering and 
Applied Electrochemistry.- 
2014, v.5.- № 1.- PP. 
38-42.

Гарибов, А.А.  Изучение 
радиационно-
термического 
разложения воды на 
нано-ZrO2 методом 
инфракрасной 
спектроскопии / А.А. 
Гарибов, Т.Н.Агаев, 
Г.Т.Иманова,  
С.З.Меликова, 
Н.Н.Гаджиева // Химия 
Bысоких Энергий.- 2014.- 
№3.- С. 1-5.

İ n t e r n e t d ə

http://www.science.gov.
az/forms/deystvitelnyie-
chlenyi/1124
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Natiq Hacı oğlu Cavadov 1955-ci 
il mart ayının 8-də Ağdam rayonu-
nun Əliağalı kəndində anadan olmuş-
dur. 1971-ci ildə Bakı şəhərindəki 132 
saylı orta məktəbi bitirmiş, həmin il 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (in-
diki BDU) fizika fakültəsinə daxil ol-
muş və 1979-cu ildə oranı bitirmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə 1974-cü ildə 
Bakı Tunel Tikinti İdarəsində fəhlə 
kimi başlamışdır. 1975-1977-ci illərdə 
hərbi xidmətdə olmuşdur. 1978-2003-
cü illərdə Azərbaycan Milli Aerokos-
mik Agentliyində texnik, böyük texnik, 
mühəndis, böyük mühəndis, aparıcı 
mühəndis, partiya komitəsinin katibi, 
daha sonra Ağdam Mexaniki və Bakı 
şəhərindəki Kosmik Cihazqayırma za-
vodlarının direktoru işləmişdir. 2003-
2019-cu illərdə Azərbaycan Respub-
likası “Sənayeavtomatika” İstehsalat 
Birliyinə rəhbərlik etmişdir. 2019-cu 
ildən hal-hazıradək Milli Aerokosmik 
Agentliyinin baş direktorudur. 

Natiq Cavadov 1997-ci ildə texnika 
elmləri namizədi, 2007-ci ildə texnika 
elmləri doktoru elmi dərəcələrini və 
2010-cu ildə professor elmi adını al-
mışdır. 

2003-cü ildən Beynəlxalq Mühən-
dislik Akademiyasının, 2006-cı ildən 
isə Azərbaycan Mühəndislik Akade-
miyasının həqiqi üzvüdür, Beynəlxalq 
Ekologiya və Təbiətdən İstifadə Aka-
demiyasının  akademikidir. 

2009-cu ildən “Azərbaycan Mühən-
dislik Akademiyasının Xəbərləri” el-
mi-texniki jurnalının, 2011-ci ildən 
isə Moskvada nəşr edilən “Neft səna-
yesində avtomatlaşdırma, telemexa-
nika və rabitə” elmi-texniki jurnalının 
redaksiya heyətinin üzvüdür. 2019-cu 
ildən “Azərbaycan Milli Aerokosmik 
Agentliyinin Xəbərləri” elmi jurnalının 
baş redaktorudur.

2011-ci  ildə Azərbaycan Mühən-
dislik Akademiyasının Nəzarət Təftiş 
Komissiyasının sədri seçilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti yanında Ali Attestasiya Komis-
siyasının texnika elmləri üzrə Ekspert 
Şurasının sədridir. 260-dan artıq elmi 
məqalənin, o cümlədən 5 monoqrafiya, 
1 dərslik, 5 müəlliflik şəhadətnaməsinin 
müəllifidir. Elmi məqalələri İspaniya, 
Yunanıstan, İran, Türkiyə, Rumıniya, 
Rusiya, Belarus, Ukrayna, Avstriya və 
Latviyada çap edilmişdir. 

2011-ci ildə Beynəlxalq Mühən-
dislik Akademiyasının “Mühəndislik 
şöhrəti”, 18 oktyabr 2011-ci il tarixdə 
Azərbaycan Respublikası Preziden-
ti nin Sərəncamı ilə Respublika-
nın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və 
mədəni həyatındakı xidmətlərinə görə 
“Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Statistika nəzəriyyəsi: [ali 
məktəblər üçün dərslik] / 
O.Məmmədli, N.Cavadov, 
M.İsmayılov [və b.]; elmi 
red. B.X.Ataşov.- Bakı: 
[MBM], 2015.- 574, [2] s.

Qürur doğuran yüksəliş yolu 
/ N.Cavadov // Azərbaycan.-
2018.- 14 oktyabr.- S.10.

Azərbaycan Avropa-
nın enerji xəritəsinin 
müəyyənləşməsində mühüm 
rol oynayır / N.Cavadov 
// Azərbaycan.- 2015.- 9 
aprel.- S.7.

Azərbaycan I Avropa Oyun-
larını ən yüksək səviyyədə 
təşkil edəcək / N.Cavadov 
// Azərbaycan.- 2015.- 2 
iyun.- S.7.

İ n t e r n e t d ə

https://az.wikipedia.org/
wiki/Natiq_Cavadov
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Əli Cabbar oğlu Əmirov 1915-ci il 
mart ayının 25-də Naxçıvan şəhərində 
anadan olmuşdur. Neft Maşınqayırma 
Texnikumunun axşam şöbəsini bitirmiş, 
sonra Sənaye İnstitutunda (indiki ADN-
SU) təhsil almışdır. 

1939-1940-cı illərdə Türkmənneftdə 
fəhlə, mühəndis neftçıxarma ustası 
vəzifəsində işləmişdir. Sonralar təcrübəli 
neftçi kimi Azərbaycana gələrək 
1940-1942-ci illərdə Suraxanıneftdə 
işləmişdir. Burada neftçıxarma usta-
sı vəzifəsindən trestin rəisi vəzifəsinə 
qədər yüksəlmişdir. 1955-1959-cu 
illərdə Azərbaycan neft sənayesi na-
zirinin müavini, 1959-1962-ci illərdə 
“Azərneft’’ İstehsalat Birliyinin baş di-
rektoru vəzifəsinə irəli çəkilmişdir.

1950-ci illərdə Azərbaycan neft-qaz 
hasilatı azalmağa başladığı dövrdə Əli 
Əmirovun şəxsi iştirakı ilə “Qum adası’’ 
neft-qaz yatağının mənimsənilməsinə 
başlanılmışdı. Quyu yüksək qaz və qaz 
kondensatı ilə işləməklə “Qum adası’’ ya-
tağının kəşfinin əsasını qoymuşdu. Məhz 
bu kəşfl ə Azərbaycan neft sənayesinin 
yenidən dirçəlişi başlandı. Sonralar 
“Bahar’’, “Səngəçal’’, “Duvanı-dəniz’’, 
“Bulla-dəniz’’ və s. neft-qaz yataqla-
rının istismara verilməsi Azərbaycan 
neft sənayesini yüksək zirvələrə qaldır-
dı ki, bu işdə də Əli Əmirovun xüsusi 
xidmətləri olmuşdur.

1962-1971-ci illərdə Azərbaycan 
Kom munist Partiyasının Mərkəzi 

Komitəsinin katibi vəzifəsində işlə-
miş dir. 1972-ci ildə texnika elmləri 
doktoru elmi dərəcəsini, 1977-ci ildə 
professor elmi rütbəsini almışdır. 1971-
1977-ci illərdə yenidən “Azneft’’ Neft 
və Qazçıxarma İstehsalat Birliyində baş 
mühəndis və rəis vəzifəsində çalışmış-
dır. 1977-ci ildən ömrünün sonunadək  
“Azərbaycan neft təsərrüfatı” jurnalının 
redaksiyasında işləyərək Azərbaycan 
Neft və Kimya İnstitutun “Neft yataq-
larının işlənməsi’’ kafedrasının profes-
soru olmuşdur. O, neft sənayesinin elm 
və texnikası sahəsində aktual məsələlərə 
həsr edilmiş 140-dan çox kitab, monoq-
rafiya və elmi məqalələr yazmışdır. 

Əli Əmirovun istehsalat və elmi  
fəa liyyəti dövlət tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. 1969-cu ildə Döv-
lət mükafatına, 1970-ci ildə “SSRİ-nin 
fəxri neftçisi” adlarına layiq görülmüş, 
“Qırmızı Əmək Bayrağı”, 2 dəfə “Şərəf 
Nişanı’’ ordenləri və bir sıra medallarla 
təltif edilmişdir. Neft sənayesinin inkişa-
fındakı xidmətlərinə görə ona akademik 
İ.M.Qubkin adına mükafat verilmişdir. 
SSRİ Neft və Qaz Sənayesi Elmi-texniki 
Cəmiyyətinin fəxri üzvü olmuşdur. 

Əli Əmirov 1979-cu il fevral ayının 
12-də Bakıda vəfat etmiş, I Fəxri Xiya-
banda dəfn edilmişdir. 

Neft və Qazçıxarma idarəsi (Qaradağ 
rayonu) və Bakı küçələrindən biri onun 
adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t

Sənayenin tərəqqisi: 
/ Ə.C.Əmirov; red. 
F.Tağıyeva.- Bakı: 
Azərnəşr, 1970.- 156 s.

Əmirov Əli Cabbar 
oğlu // Naxçıvan 
ensiklopediyası.- Bakı, 
2002.- S.150. 

İ n t e r n e t d ə

https://az.wikipedia.org/
wiki/Əli_Əmirov
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Respublika Elmi Tibb Kitabxa-
nası Azərbaycan Respublikası Xalq 
Komissarları tərəfindən verilmiş 29 
noyabr 1939-cu il qərarına əsasən 
təşkil edilmişdir. Kitabxana 1940-
cı ildən real fəaliyyətə başlamış-
dır. Onun ilk direktoru Məryəm 
Səmədova olmuşdur. 

Kitabxananın ilk fondu dövrün 
görkəmli həkim-alimlərinin hədiyyə 
verdikləri mənbələr əsasında forma-
laşmışdır. İlkin mərhələdə kitabxana 
üç kiçik otaqda yerləşmişdir. Kitab-
xananın 4 şöbəsi vardır: abonement, 
komplektləşdirmə, biblioqrafiya, xa-
rici ölkələrin tibb ədəbiyyatı şöbəsi. 
Kitabxanada 2 ali təhsilli işçi fəaliyyət 
göstərirdi. Kitabxana öz fondunu 
SSRİ Dövlət Elmi Tibb Kitabxana-
sı, kitabxana kollektoru, kitab ticarəti 
ilə məşğul olan təşkilatlar hesabına 
komplektləşdirirdi.

Kitabxana Səhiyyə Nazirliyinin 
tabeliyindədir. Səhiyyə orqanlarının, 
elmi-tədqiqat və müalicə-profilaktika 
müəssisələrini xalqın sağlamlı-
ğı problemlərini, sosial-gigiyena və 
səhiyyənin təşkili, klinik və profi-
laktik təbabət, sanitar-epidemiolo-
ji və səhiyyənin, tibb elminin digər 
problemləri ilə məşğul olan alim və 
mütəxəssislər kitabxana-biblioqrafi-
ya, və informasiya ilə vaxtında təmin 
edir, səmərələşdirici təkliflər təqdim 
edir, Azərbaycan Respublikasında tibb 
kitabxanaları şəbəkələrinə təşkilatı-
metodik rəhbərliyi və onların əlaqəli 
fəaliyyətini həyata keçirmək, elmi-
təqiqat institutlarının, ali və orta tibb 
təhsil müəssisələrinin elmi tibbi infor-
masiya şöbələrinin fəaliyyətinə meto-
diki və koordinasiyası üzrə rəhbərliyi 
həyata keçirir. Həmçinin sahəvi depo-

zitar kitabxana və tibb elminin aktual 
problemləri üzrə vahid sorğu-məlumat 
fondlarını təşkil edir.

Kitabxananın bir neçə fondu var-
dır: ümumi fond, depozitar fond, arxiv 
fond, fəal fond, nadir nəşrlər fondu. 
Məzmununa görə əsas fond tibbi elmi 
fəaliyyətlə və tibbi təcrübə ilə məşğul 
olan, tibb sahəsində təhsil olan oxucu-
lar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu ba-
xımdan fond əsasən elmi və profilaktik 
tibbi ədəbiyyatdan ibarətdir. Kitabxa-
na fondunun komplektləşdirilməsi te-
matik-topoloji plan əsasında keçirilir.

AzDRETK-da əlifba, sistemli ka-
taloq (həmçinin xarici şöbədə əlifba 
və sistemli kataloqu), şəxsiyyətlərə 
həsr edilmiş kataloq, avtoreferatlar 
kataloqu, “Yeni ədəbiyyat” katalogu, 
ölkəşünaslıq əlifba və sistemli katalo-
qu, dövrü nəşrlərin kartotekası, oxucu 
kartotekası kimi kataloq və kartoteka 
sistemi yaradılmışdır.  

Respublika Elmi Tibb  Kitabxana-
sında elektron kataloq təşkil edilmiş-
dir. Kitabxanaya elektron kataloqun 
təşkili üçün İRBİS-64 kitabxana-bib-
lioqrafiya proqramı alınmışdır. Həmin 
proqramın administrator, oxucu-
lara xidmət, kitabxana fondunun 
komplektləşdirilməsi modulları əldə 
edilmişdir. 

RETK respublikamızda tibb ki-
tabxanalarının elmi-metodik mərkəzi 
hesab olunur. 101 filial kitabxanası 
fəaliyyət göstərməkdədir. Filiallar Ba-
kıda olmaqla respublikamızın demək 
olar ki, bütün rayonlarında təşkil edil-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t
Qardaşov, R. Respublika 
Elmi Tibb Kitabxanası-
nın elektron kataloqu / 
R.Qardaşov // Kitabxana-
şünaslıq və biblioqrafiya: 
Elmi-nəzəri, metodik və 
təcrübi jurnal.- 2017.- №2 
(41).- S.58-64.
Respublika Dövlət Elmi 
Tibb Kitabxanası / 
Azərbaycan Kitabxana 
Ensiklopediyası.- Bakı. 
2015.- S. 512-513.
Tibb kitabxanaların-
da kataloq sisteminin 
təşkili / Tərtib edən: 
İ.Z.Əliyeva / Baş red. t.e.n. 
R.A.Pirverdiyeva. Bakı, 
2010, 21 s.
Zeynalova, H. Müstəqillik 
illərində Respublika Tibb 
Kitabxanasının fəaliyyəti 
və informasiyalaşma 
problemləri /H.Zeynalova 
// Kitabxanaşünaslıq və 
informasiya: Elmi-nəzəri 
və praktiki jurnal.- 2016.- 
№2-3 (20-21).- S.84-93.
Zeynalova, H. Respublika 
Elmi Tibb Kitabxana-
sı müstəqillik illərində 
(1991-2015) /H.Zeynalova 
// Kitabxanaşünaslıq və 
informasiya: Elmi-nəzəri və 
praktiki jurnal.- 2017.- № 3 
(24).- S.97-107.
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Azərbaycan Dövlət Teleq-
raf Agentliyinin (AzərTAc-
ın) Azərbaycan Dövlət 
İnformasiya Agentliyi 
(AzərTAc) adlandırılması 
haqqında: Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti-
nin Sərəncamı, 26 fevral 
2015-ci il /İ.Əliyev //
Azərbaycan.- 2015.- 27 
fevral.- S.2.

Aslanov, A. Müasir 
dünyanın informasiya 
şəbəkəsində AzərTAc-ın 
yeri: təşəkkül tarixi və 
inkişaf mərhələləri: dərs 
vəsaiti /A.Ə.Aslanov ; 
elmi red. Y.Mahmudov; ön 
sözün müəll. Ə.Həsənov; 
rəyçi. Ş.Vəliyev [və b.]; 
ixt. red. Y.Quluzadə, 
D.İsmayılov, B.Eyvazlı.- 
Bakı: Azərbaycan Dövlət 
Nəşriyyatı, 2012.- 221 s.

AzərTAc 90: Azərbaycan 
Dövlət Teleqraf Agent-
liyi /ideya rəh. və tərt. 
müəl. A.Aslanov; red. 
D.İsmayılov, T.Nuriyeva, 
F.Ağazadə; [tərc. 
O.Məmmədov, N.Xidirov, 
C.Səfərov və b.].- Bakı: 
Şərq- Qərb, 2011.- 350 s.

İ n t e r n e t d ə

https://azertag.az/
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Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi 
– AZƏRTAC respublikanın aparıcı infor-
masiya agentliyi, yerli və xarici KİV-lər 
üçün yeganə rəsmi dövlət informasiya 
mənbəyidir. 1920-ci il mart ayının 1-də 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 
tərəfindən yaradılmış AZƏRTAC sonra-
lar, Sovet hakimiyyəti illərində müxtəlif 
adlarla fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan 
yenidən dövlət müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra agentlik özünün tarixi adı-
nı bərpa etmişdir. 1995-ci il mart ayının 
3-dən Nazirlər Kabineti yanında Dövlət 
Teleqraf Agentliyi, 2000-ci il yanvar ayı-
nın 17-dən Azərbaycan Dövlət Teleqraf 
Agentliyi adlandırılmışdır. AZƏRTAC 
rəsmi dövlət xəbərləri ilə yanaşı, ictimai-
siyasi, iqtisadi mövzularda, elm, təhsil, 
mədəniyyət, səhiyyə, idman, ətraf mü-
hit və s. haqqında fasiləsiz olaraq bütün 
sutka ərzində Azərbaycan, ingilis, rus, 
fransız, alman və ərəb dillərində dəqiq və 
operativ informasiya verir.

 AZƏRTAC İTAR-TASS (Rusiya), 
Anadolu agentliyi (Türkiyə), Sinxua (Çin), 
AGERPRES (Rumıniya), Ukrinform (Uk-
rayna), BTA (Bolqarıstan), ANSA (İtali-
ya), İRNA (İran), TANYUQ (Serbiya), 
BELTA (Belarus), Moldpres (Moldo-
va), ATA (Albaniya), MTI (Macarıstan), 
MENA (Misir), PETRA (İordaniya), AN-
TARA (İndoneziya), MONTSAME (Mon-
qolustan), Yonhap (Koreya Respublikası), 
LETA (Latviya), Kabar (Qırğızıstan), Ka-
zinform (Qazaxıstan), KUNA (Küveyt), 
Xovar (Tacikistan), KYODO (Yaponiya), 
BuaNews (Cənubi Afrika Respublikası), 
AGİ (İtaliya), QNA (Qətər) informasi-
ya agentlikləri ilə əməkdaşlıq haqqında 
sazişlər imzalamışdır. 

2004-cü ildə Asiya və Sakit Oke-
an Ölkələri İnformasiya Agentlikləri 
Təşkilatına (OANA), 2008-ci ildə Avro-
pa Xəbər Agentlikləri Alyansına (EANA) 
üzv qəbul edilmişdir.

AZƏRTAC Müstəqil Dövlətlər Birli-
yinin üzvü olan ölkələrin Milli İnformasi-
ya Agentlikləri Assosiasiyasının (ANİA), 
Türkdilli Xəbər Agentlikləri Birliyinin 
(TKA), Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq 
Təşkilatının üzvü olan ölkələrin Milli 
İnformasiya Agentlikləri Assosiasiya-
sının (PANİA) təsisçilərindən biridir. 
AZƏRTAC 2008-ci ildən “AsiaPulse” - 
Asiya xəbər agentlikləri konsorsiumunun 
üzvüdür. AZƏRTAC-ın ABŞ, İngiltərə, 
Fransa,Almaniya, Avstriya, Latviya, Ma-
carıstan, Rusiya, Ukrayna, Misir, Türkiyə, 
Gürcüstan, İran, Orta Asiya, Çin və Ya-
poniyada, respublikanın bölgələrində 
müxbir məntəqələri fəaliyyət göstərir. 
AZƏRTAC foto və yazılı informasiyalar-
la yanaşı, ölkənin sosial, siyasi, iqtisadi, 
idman həyatından videoxəbərlər hazırla-
yır, onları internet resursunda və sosial 
şəbəkələrdə yayır. Agentliyin multimedia 
və videoxəbər xidməti bir sıra layihələr 
həyata keçirir. 

2013-cü ilin sentyabrından AZƏRTAC-
ın  Videosaytı və Uşaq  Bilik Portalı fəa-
liyyət göstərir. AZƏRTAC foto və yazılı in-
formasiyalarla yanaşı, ölkənin sosial, siyasi, 
iqtisadi, idman həyatından videoxəbərlər ha-
zırlayır, onları internet resursunda və sosial 
şəbəkələrdə yayır. Agentliyin multimedia və 
videoxəbər xidməti “Gəzdim Azərbaycanı”, 
“Abidə lərimiz”, “Dünya şəhərləri” və digər 
bir sıra layihələr hazırlayır.
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“Mülki müdafiə haqqın-
da” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi 
barədə: Azərbaycan 
Respublikasının Qanu-
nu, 12 iyun 2018-ci il //
Azərbaycan.- 2018.- 13 
iyul.- S.9.

Azərbaycan Beynəlxalq 
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Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təş-
kilatının (BMMT) tarixi 1931-ci ildən 
başlayır. 1972-ci ildən etibarən isə 
Təşkilatın Baş Məclisinin qərarı ilə 
hər il martın 1-i Ümumdünya Mülki 
Müdafiə Günü kimi qeyd olunur. Ha-
zırda bu təşkilata dünyanın 55-ə yaxın 
ölkəsi qoşulub. BMMT-nin əhatə et-
diyi dövlətlərdə məqsəd dinc əhalinin 
mühafizəsi sahəsindəki təcrübəni 
ümu miləşdirib yaymaq, habelə təbii 
fəlakətlər və iri qəzalar zamanı döv-
lətlərarası qarşılıqlı yardımı təşkil 
etməkdir.

Azərbaycan Respublikası 1993-cü 
ildə bu humanitar təşkilatın üzvlüyünə 
qəbul edilmiş və onun keçirdiyi bütün 
tədbirlərin fəal iştirakçısıdır.

Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatı 
1995-ci ildən başlayaraq təşkilata üzv 
olan dövlətlərdə hər il konkret bir möv-
zuya həsr olunan kütləvi tədbirlərin 
keçirilməsini təşkil edir.

Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşki-
latının qərarı ilə elan olunmuş bu gün 
hər il kütləvi humanitar tədbir kimi 
qeyd edilir.

Əhalinin mühafizəsini, fövqəladə 
hallardan mühafizə sahəsində əhalinin 
hazırlığını təmin etmək mülki müdafiə 
orqanları qarşısında bir nömrəli vəzifə 
kimi durur.

Qeyd edək ki, silahlı qüvvələrdə ilk 
dəfə belə imkan I Dünya müharibəsi 
zamanı (1914-1918-ci illər) yaranmış-
dır. Almanlar döyüş şəraitində avia-
siya tətbiq etmişlər və bu amil böyük 
şəhərlərin hava zərbələrindən müdafiəsi 
zəruriliyini yaratmışdır. Qoşunlarla 
bərabər bu prosesə mülki əhali də cəlb 

olunmağa başlamışdır.
1 mart Ümumdünya Mülki Müdafiə 

Günü, onun vəzifələri və məqsədi 
1931-ci ilin mayında tibb xidmət ge-
neralı, fransız Corc Sent Pol tərəfindən 
yaradılmışdır. O, Parisdə “Cenevrə re-
gionu assosisasiyası”nı təşkil etmişdir 
ki, sonralar bu assosiasiya  Ümumdün-
ya Mülki Müdafiə təşkilatına (ÜMMT) 
çevrilmişdir.

Hazırda ÜMMT-na 100-dən çox 
ölkə daxildir. Azərbaycan 1993-cü ildən 
ÜMMT-nın üzvüdür və onun keçirdiyi 
bütün tədbirlərdə fəal iştirak edir.

Təşkilatın vəzifələri həm mühə-
ri bələr, həm də əmin–amanlıq döv-
ründə ağır  istehsalat qəzaları və təbii 
fəlakət nəticələrinin ehtimal olu-
nan xarakterindən irəli gəlir. Belə ki, 
əhalinin mühafizəsi - mülki müdafiənin 
başlıca vəzifəsidir. Mühafizənin 
əsas üsul və vasitələri isə adamların 
mühafizə qurğularında daldalandırıl-
ması, təhlükəli yerlərdən köçürülüb 
az təhlükəli, yaxud təhlükəsiz yaşayış 
məntəqələrində yerləşdirilməsi, fərdi 
mühafizə vasitələrindən hamının istifadə 
etməsidir. Havadan basqın, zəhərlənmə 
və digər təhlükələr barədə vaxtında 
xəbərdarlıq, mühafizə üsul və qaydaları-
nın əhaliyə öyrədilməsi də bu vəzifənin 
yerinə yetirilməsində vacib şərtdir.

Bu  günün  hər il keçirilməsində 
məqsəd ictimaiyyətin diqqətini 
bu təşkilatın vacibliyinə və həyati 
əhəmiyyətinə  cəlb etmək,  mülki müdafiə 
işçilərinin işini və fədakarlıqlarını lazı-
mınca qiymətləndirməkdir.
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Azərbaycanın BMT-yə qəbul olunması günü 
1992

M
A

R
T

Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra 1991-ci il oktyabrın 29-da Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatına üzv olmaq məqsədilə BMT-
nin Baş Məclisinə və dünya dövlətlərinə müraciət 
etmişdir. BMT Baş Məclisinin 1992-ci il martın 
2-də keçirilmiş 46-cı sessiyasında Azərbaycanın bu 
təşkilata üzv olması ilə bağlı qətnamə qəbul edil-
mişdir. BMT-nin Nyu-Yorkdakı iqamətgahı qar-
şısında təşkilatın 181-ci üzvünün - Azərbaycanın 
dövlət bayrağı qaldırılmışdır.

Azərbaycanın BMT-yə üzv kimi qəbul olun-
ması Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzünün 
genişləndiyi bir vaxtda beynəlxalq birliyin diq-
qətinin  münaqişə bölgəsində baş verən hadisələrə 
cəlb edilməsi və dünya ictimaiyyətində obyektiv 
rəyin formalaşdırılması istiqamətində vacib rol 
oynamışdır. 

1992-1993-cü illərdə Ermənistanın Azərbay-
cana qarşı təcavüzünün genişlənməsi ilə əlaqədar 
Təhlükəsizlik Şurası sədrinin 6 bəyanatında, 
elə cə də qurumun 822, 853, 874 və 884 say-
lı qətnamələrində Azərbaycanın ərazi bütövlü-
yü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmaz-
lığının zəruriliyi bildirilmişdir. İşğalçı ölkənin 
silahlı qüvvələrinin zəbt olunmuş Azərbaycan 
ərazilərindən dərhal çıxarılması, atəşkəsin təmini 
və münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli tələb edil-
mişdir.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 
Əliyev bir neçə dəfə BMT Baş Məclisinin iclas-
larında iştirak etmiş, bu universal beynəlxalq 
təşkilatın tribunasından ölkəmiz ilə bağlı, xüsusilə 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və Dağ-
lıq Qarabağ problemi haqqında həqiqətləri dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmışdır.

2011-ci il oktyabrın 24-də Azərbaycanın 
həyatında çox əlamətdar və tarixi hadisə baş ver-
mişdir. BMT Təhlükəsizlik Şurasına seçkilərdə 
Azərbaycan bu mötəbər təşkilatın üzvü seçilmiş-
dir. Azərbaycan müstəqillik tarixində ilk dəfə bu 
ali qurumun üzvü kimi beynəlxalq gündəlikdə du-
ran ən aktual məsələlər üzrə müxtəlif səviyyələrdə 
müzakirələrin aparılmasının və qərarların qəbul 
edilməsinin bilavasitə iştirakçısı olmuşdur. Bey-
nəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əməl olun-
ması, qanunun aliliyi, münaqişələrin qarşısının 
alınması və həll edilməsi, münaqişəli vəziyyətlərdə 
mülki əhalinin müdafiəsi, terrorçuluqla mübarizə, 
BMT və regional təşkilatlar arasında əməkdaşlıq 
mövzuları ilə yanaşı, Yaxın Şərq sülh prosesi, Su-
riya, Əfqanıstan və Afrikanın bir sıra dövlətlərində 
vəziyyət BMT Təhlükəsizlik Şurasına iki illik üzv-
lüyü müddətində ölkəmizin böyük əhəmiyyət ver-
diyi məsələlər sırasında olmuşdur.

Azərbaycan     beynəlxalq  sülhün və təhlükəsiz-
liyin möhkəmləndirilməsi və qorunmasında, da-
vamlı inkişaf və demokratikləşmə prosesində 
BMT-nin vacib rol oynadığını qəbul edir. Eyni za-
manda, rəsmi Bakı BMT-nin XXI əsrdə dünyanı 
narahat edən təhdid və problemlərə qarşı mübarizə 
apara bilməsi üçün qurum çərçivəsində islahatla-
rın həyata keçirilməsi ideyasını dəstəkləyir.

Digər tarixi hadisələr

Ə d ə b i y y a t

Cəfərli, R. Haqq səsimizi dünyaya çatdıran qlobal platforma  Azərbaycanın BMT-yə üzv qəbul olunmasından 24 il ötür / Rəşad Cəfərli //
Azərbaycan.- 2016.- 2 mart.- S.4.

Hacalıyev, E. Uğurlu əməkdaşlıq modeli: Azərbaycanın BMT-yə üzv qəbul olunmasından 25 il ötür / Elnur Hacalıyev // Azərbaycan.-
2017.- 1 mart.- S. 4.



139

Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü 
2005

M
A

R
T

5 mart ölkəmizdə Bədən tərbiyəsi və İdman gü-
nüdür. Bu tarix Prezident İlham Əliyevin “Bədən 
tərbiyəsi və idman günü”nün təsis edilməsi haq-
qında 4 mart 2005-ci il tarixli Sərəncamına əsasən 
qeyd edilir. Azərbaycanda Bədən tərbiyəsi və İd-
man gününün martın 5-də qeyd olunması təsadüfi 
deyil. Məhz 1995-ci il martın 5-də ulu öndər 
Heydər Əliyev Bakı İdman Sarayında dünya və 
Avropa çempionatlarının qalibləri və mükafatçıla-
rı ilə görüşmüş, İdman Fondunu təsis etmiş, bədən 
tərbiyəsi və idmanın inkişafında yeni strategiyanın 
təməlini qoymuşdur.

Prezident İlham Əliyevin 1997-ci ildə Azər-
baycan Milli Olimpiya Komitəsinə rəhbər 
seçilməsindən sonra ölkəmizdə idmana və bədən 
tərbiyəsinə diqqət daha da artmış, dövlətimizin 
başçısının idmana qayğısı, idmançılara xüsu-
si həssaslıqla yanaşması, yeni Olimpiya İdman 
komplekslərinin və idman bazalarının yaradıl-
ma sı haqqında qərarları ölkəmizdə idma-
nın kütləviləşməsinə əlverişli şərait yaratmış-
dır. İndi nəinki paytaxt Bakıda, demək olar ki, 
ölkəmizin bütün bölgələrində müasir Olimpi-
ya İdman kompleksləri fəaliyyət göstərir. Son 
illərdə Azərbaycanda 50-dək yeni Olimpiya İd-
man kompleksi, bir sıra müxtəlif idman növləri 
üçün möhtəşəm arenalar istifadəyə verilmişdir. 
Bir-birinin ardınca istifadəyə verilən Olimpiya 
idman kompleksləri bölgələrdə idmanın inkişa-
fında da mühüm rol oynayır. Ölkəmizdə idma-
nın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində ardıcıl və sistemli şəkildə həyata 
keçirilən tədbirlər, idmançıların peşəkar səviyyədə 
hazırlanmasına göstərilən dövlət qayğısı tezliklə 
öz müsbət nəticəsini göstərmişdir.

Azərbaycanda idmanın inkişafını Olimpiya 
Oyunlarında qazanılan medalların sayından da açıq 
şəkildə görmək olar. 1996-cı ildə Atlanta Olimpi-
adasında gənc Azərbaycan Respublikasının yığma 
komandası cəmi 1 medal, Sidney Olimpiadasında 
3 medal qazandığı halda, Afinada idmançılarımızın 
qazandıqları medalların sayı 5-ə çatmışdı. 2008-ci 

ildə Pekin Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan 
idmançıları 7 medal qazanmış və dünyanın 200-
dən çox ölkəsi arasında 38-ci yeri tutmuşdu. İd-
mançılarımız London Olimpiadasında rekord say-
da – 10 medal, o cümlədən 2 qızıl, 2 gümüş və 6 
bürünc medal qazanmışdılar.

London Olimpiadasında Azərbaycan paralim-
piyaçıları da yüksək nəticələr göstərmişlər. Pekin 
paralimpiadasında cəmi 2 qızıl medal qazanmış pa-
ralimpiyaçılarımız Britaniya paytaxtından vətənə 
12, o cümlədən 4 qızıl medalla qayıtmışlar.

Ölkəmiz “Bakı-2015” birinci Avropa Oyunları-
na yüksək səviyyədə ev sahibliyi etmişdir. Avropa 
Olimpiya Komitəsinin tarixdə ilk dəfə keçirilən bu 
mötəbər yarışa ev sahibliyi hüququnu ölkəmizə 
həvalə etməsi Azərbaycanın dünyada güclü id-
man dövləti kimi tanınmasının parlaq göstəricisi 
idi. Oyunlara hazırlıq üçün cəmi 2,5 il vaxt ayrıl-
masına baxmayaraq, Azərbaycan dünyanı heyran 
qoyaraq qısa müddətdə ən müasir standartlara 
cavab verən, bir-birindən möhtəşəm idman are-
nalarını inşa etməklə, yarışa yüksək səviyyədə 
keçirməklə Avropa Oyunlarının standartlarını 
müəyyənləşdirdi. Bu mühüm uğuru Azərbaycan 
idmançılarının qələbələri daha da zirvəyə çatdırdı. 
Atletlərimiz birinci Avropa Oyunlarında 18-i qızıl, 
18-i gümüş, 20-si isə bürünc olmaqla 56 medal qa-
zandılar. Azərbaycan komanda hesabında 50 ölkə 
arasında ikinci yeri tutdu. Sonrakı ildə ölkəmiz 
“Formula-1” Avropa Qran-pri yarışını, Ümum-
dünya Şahmat Olimpiadasını və digər beynəlxalq 
yarışlarını, IV İslam Həmrəylik Oyunlarını, UEFA 
Avropa Liqasının finalını böyük uğurla təşkil etdi. 

2020-ci ildə isə Azərbaycan futbol üzrə Avropa 
çempionatının final mərhələsinin oyunlarına ev sa-
hibliyi edəcək.
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Bеynəlxalq Qadınlar Günü 
1910
Beynəlxalq Qadınlar Günü — 

Hər il 8 mart tarixində qeyd olunan 
Beynəlxalq İşçi Qadınlar Günü olaraq 
da tanınan qadınların iqtisadi, ictimai 
və siyasi mübarizəsini, habelə ümumi 
olaraq qadınlara qarşı nəzakət, sevgi 
və məhəbbəti tərənnümünü ənənəvi 
hala gətirmiş bayramdır. 8 mart post-
sovet respublikalarında, habelə An-
qola, Burkina-Faso, Qvineya-Bisau, 
Kamboca, Çin, Konqo, Laos, Make-
doniya Respublikası, Monqolustan, 
Nepal, Şimali Koreya və Uqandada 
qeyri-iş günü sayılır. BMT də 8 martı 
beynəlxalq qadınlar günü kimi tanı-
mışdır.

Qadınların kişilərlə bərabər hü-
quqlu olmaq uğrunda apardığı 
mübarizənin təmsili başlanğıcı olaraq, 
8 mart 1857-ci ildə ABŞ-ın Nyu-York 
şəhərində geyim sektorunda çalışan 
yüzlərlə qadının aşağı maaşa, uzun 
çalışma saatlarına, eyni zamanda pis 
iş şəraitinə etiraz olaraq tətil etməsi 
qəbul edilmişdir. Lakin polis aksiya-
nın uzun sürməsinə izin verməyərək 
nümayişi dağıtmışdır.

8 mart 1908-ci ildə Nyu York 
Sosial-Demokrat Qadın Təşkilatının 
çağırışilə 15 min qadın, daha qısa 
çalışma saatı, kişilərlə bərabər əmək 
haqqı və səsvermə hüququ üçün nü-
mayiş keçirmişdir. Nümayişdə ayrıca 
ilk dəfə olaraq dekret icazəsi istəyən 
qadınların şüarı “Çörək və Gül” idi. 
Çörək həyat eşqini, qarın toxluğunu, 
gül isə daha rifah həyat tərzini ifadə 
edirdi.

İlk Qadınlar Günü mərasimi 1909-
cu ilin 28 fevralında Nyu Yorkda baş 

tutmuşdur; bu Amerika Sosialist par-
tiyası tərəfindən Beynəlxalq Qadın 
Tikiş İşçiləri Birliyinin 1908-ci ilki 
tətilinin yada salınması münasibətilə 
təşkil olunmuşdur.

1909-cu ildə isə Avropadakı qadın-
lar, fevral ayının son bazar gününü, 
fevralın 28-ni ilk qadın günü olaraq 
keçirmişdir.

1910-cu ildə 1857-ci il hadisələrdən 
52 il sonra Danimarkanın Kopenha-
gen şəhərində keçirilən Qadın Sosi-
alist İnternasyonalının qurultayında 
1857-ci ilin 8 martında Nyu-Yorkda 
başlayan mübarizənin, qadın hüquq-
larının genişləndirilməsi və qadın 
həmrəyliyinin simvolu olaraq Klara 
Setkin adlı bir alman sosialist qadı-
nı, Amerikada 8 martda yandırılaraq 
öldürülən 129 qadın işçinin xatirəsinə 
hər il 8 mart gününü Dünya Qadın-
lar Günü olmasını təklif etmiş və bu 
təklifi qəbul edilmişdir.

Bəzi tarixçilərin fikrincə, 8 martın 
təqvimə qırmızı rəqəmlərlə düşməsinin 
səbəblərini bilmək üçün 1910-cu 
ildə həmin günün bayram kimi qeyd 
olunması təşəbbüsünü irəli sürmüş 
Klara Setkinin şəxsiyyətinə, xüsusən 
onun milli mənsubiyyətinə nəzər sal-
maq lazımdır. Yəhudi Klara Setkinin 
təklif etdiyi 8 Mart günü 1910-cu ildə 
yəhudilərin Purim bayramı ilə üst-üstə 
düşürdü (yəhudi təqvimində Purim 
bayramının yeri dəyişir). Purim bay-
ramı isə yəhudilərdə qadın ağlı, eyni 
zamanda bu millətin özünümüdafiə 
haqlarını simvolizə edir.
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Bayramova, Z. 10 
mart-Milli Teatr Günü 
/Z.Bayramova //Səs.- 
2019.- 8 mart.- S.10.
“Gənc Tamaşaçılar”da 
Milli Teatr Günü /525-
ci qəzet.- 2018.- 13 
mart.- S.7.
Milli teatr günündə 
“Ər və arvad” nümayiş 
olunub //Mədəniyyət.- 
2019.- 13 mart.- S.5.
Milli teatr günündə 
teatra ekskursiya //
Mədəniyyət.-2019.- 13 
mart.- S.4.
Mirməmməd, G. Milli 
teatr günü: zamanı 
keçməyən sənətin bay-
ramı /G.Mirməmməd //
Mədəniyyət.- 2017.- 15 
mart - S.5.
İ n t e r n e t d ə

https://az.wikipedia.org/
wiki/Azərbaycan_Mil-
li_Teatr_Günü
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Milli Tеatr Günü 
2013

Böyük maarifçi Həsən bəy Zərdabi 
və görkəmli yazıçı Nəcəf bəy Vəzirovun 
təşəbbüsü ilə 1873-cü ildə Bakıda 
M.F.Axundzadənin “Lənkəran xanının 
vəziri” komediyasının tamaşaya hazır-
lanması ilə Azərbaycanda, eləcə də bü-
tün müsəlman Şərqində peşəkar teatrın 
təməli qoyuldu.  Teatrın böyük ictimai 
əhəmiyyətini dərk edən Azərbaycan 
ziyalıları Naxçıvan, Şəki, Şamaxı, 
Lənkəran, Quba və Şuşa şəhərləri ilə 
bərabər, Tiflisdə və İrəvanda da teatr ta-
maşaları təşkil edirdilər.

Azərbaycanda teatr sənəti qədim 
ənənələrə malikdir. Xalq arasında müx-
təlif meydan tamaşaları, kukla teatr 
tamaşaları (”Şəbih”) və s. geniş yayıl-
mışdı. Hələ XVII əsrin ikinci yarısında 
Azərbaycanda olmuş fransız səyyahı 
Şarden, Çuxursəd bəylərbəyisinin İrə-
van şəhərindəki iqamətgahında qonaq 
olarkən burada ona üç hissəli bir tama-
şa göstərmişdilər. Bu tamaşa Şardenə 
o qədər xoş təsir bağışlamışdı ki, onu 
“Şərqin operası” adlandırmışdı.

Milli teatrın inkişafında məşhur 
xeyriyyəçi-mesenat H.Z.Tağıyevin bö-
yük xidməti olmuşdur. O, Bakı şəhərində 
ilk teatr binası inşa etdirmişdir. Tezliklə 
Azərbaycan səhnəsinin yüzlərlə simala-
rı yetişmişdir. 1918-ci ildə Azərbaycan 
öz müstəqilliyini qazandıqdan son-
ra bir çox sahələrdə olduğu kimi, te-
atr sənətimizin inkişafında da mühüm 
işlər həyata keçirildi. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti hökuməti pərakəndə 
fəaliyyət göstərən teatr truppalarını 
birləşdirərək Dövlət Teatrını yaratdı. 
1919-cu il oktyabrın 24-də Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin bütün dövlət və 
hökumət rəhbərlərinin iştirakı ilə Dövlət 

Teatrının rəsmi açılışı oldu.
2019-cu ilin oktyabr ayında Azər-

baycan Dövlət Akademik Milli Dram 
Teatrının fəaliyyətə başlamasının 100 
illiyi ilə əlaqədar olaraq Prezident İlham 
Əliyev Azərbaycan Dövlət Akademik 
Milli Dram Teatrının 100 illik yubileyi-
nin qeyd edilməsi haqqında Sərəncam 
imzalamışdır. 

Sənətsevərlər Azərbaycan dramatur-
giyasının bütün diqqətəlayiq nümunələri 
ilə məhz Akademik Milli Dram Teatrı-
nın dolğun repertuarı sayəsində yaxın-
dan tanış olmaq imkanı əldə ediblər. 
Milli Dram Teatrı, eyni zamanda, dün-
ya dramaturji irsində fəxri yer tutan 
və ümumbəşəri ideallar ifadə edən 
qiymətli əsərləri səhnələşdirməklə 
Azər  baycan səhnə sənətinin dünya 
mədəniyyəti ilə daha da yaxınlaşmasın-
da fəal rol oynayıb. Hazırda öz inkişa-
fının yeni mərhələsinə qədəm qoymuş 
Teatr Azərbaycanın özünəməxsus teatr 
ənənələrinin qorunub saxlanılmasın-
da və dövlətin mədəniyyət siyasətinin 
gerçəkləşdirilməsində üzərinə düşən 
vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəl-
mək dədir. Bu gün respublikada ar-
tıq 26 dövlət teatrı fəaliyyət göstərir. 
Dövlətlərarası mədəni əməkdaşlıq haq-
qında ikitərəfli sazişlərə uyğun olaraq 
respublika teatrları xarici ölkələrdə 
keçirilən müxtəlif festivallarda uğurla 
çıxış edirlər. Qeyd edək ki, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev 1 mart 2013-cü 
il tarixində Azərbaycan Respublikasın-
da Milli Teatr Gününün təsis edilməsi 
haqqında sərəncam imzalamışdır. 
Azərbaycan milli teatrının əsası qoyu-
lan günü teatrsevərlər Milli Teatr Günü 
kimi qeyd edirlər.
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Aslanov, N. 99 illik şərəfli 
yol: Azərbaycan Qızıl Aypa-
ra Cəmiyyəti öz fəaliy yətində 
daim humanizm prinsip lərinə 
sadiq qalmışdır /
N.Aslanov //Azərbaycan.- 
2019.- 10 mart.- S.3. 
Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yadiga-
rı olan Azərbaycan Qızıl 
Aypara Cəmiyyəti bu gün öz 
missiyasını uğurla davam 
etdirir //Yeni Azərbaycan.- 
2018.- 1 mart.- S.4.
Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyəti 95 illik böyük 
və zəngin tarixə malikdir: 
Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinin prezidenti, 
MM-in deputatı Novruz 
Aslanovun müsahiubəsi 
/N.Aslanov; müsahibəni 
apardı Ə.Məmmədov //
İki sahil.- 2015.- 21 
fevral.- S.26.
Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyəti humanist və 
xeyirxah missiya həyata 
keçirilir //  Azərbaycan.- 
2018.- 1 mart.- S.3.
Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyəti öz sıralarında  
370 mindən çox üzvü və 
25 minə yaxın könüllünü 
birləşdirir //Olaylar.- 
2018.- 1 mart.- S.9.
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Qızıl Aypara Günü 
2008

10 mart Qızıl Aypara günüdür. 
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti 
1920-ci il martın 10-da təsis edil-
mişdir. Milli Cəmiyyətin yaradılma-
sının təşəbbüskarı Azərbaycan De-
mokratik Cümhuriyyətinin hərbiyyə 
(müdafiə) naziri əvəzi, məşhur tarixi 
şəxsiyyət, general-leytenant Əliağa 
Şıxlinski olmuşdur.

Azərbaycan Qızıl Aypara Cə miy-
yəti sovet hakimiyyəti illərində Ümu-
mittifaq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara 
Cəmiyyətləri Birliyinin üzvü kimi 
humanitar fəaliyyətini davam etdir-
mişdir.

1992-ci ildə Xocalı soyqırımından 
dərhal sonra Beynəlxalq Qızıl Xaç 
Komitəsi mandatına uyğun olaraq 
ölkəmizə gələrək nümayəndəliyini 
yaratmışdır. Beynəlxalq Qızıl Xaç 
Komitəsi Azərbaycan Qızıl Aypa-
ra Cəmiyyəti ilə tərəfdaş qismində 
humanitar fəaliyyətlər həyata 
keçirməyə başlamışdır. 1992-1995-
ci illər ərzində Beynəlxalq Qızıl 
Xaç Komitəsinin vasitəsi ilə 600-
dək Azərbaycan vətəndaşı erməni 
əsirliyindən azad edərək geri qayta-
rılmışdır. 

İran və Türkiyə Milli Qızıl Ay-
para Cəmiyyətləri yüz minlərlə 
qaçqın və məcburi köçkün üçün ça-
dır şəhərcikləri yaradaraq onların 
gündəlik tələbatlarını ödəmişdir. 
1994-cü ildə Beynəlxalq Qızıl Xaç 
və Qızıl Aypara Cəmiyyətlərinin Fe-
derasiyası ölkəmizdə nümayəndəlik 
yaradaraq bütün qaçqın və məcburi 
köçkün şəhərciklərinin idarə və 
təmin edilməsini öz üzərinə götürüb. 

Şübhəsiz ki, bu sahədə Azərbaycan 
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin də böyük 
rolu olub.

1994-cü ilin noyabrında Milli 
Məclisin qərarına əsasən Milli Qızıl 
Aypara Cəmiyyəti ölkə ərazisində 
fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Qızıl 
Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatına aid 
olan yeganə rəsmi humanitar qurum 
kimi tanınmışdır. Həmin qərardan 
sonra Milli Qızıl Aypara Cəmiyyəti 
əvvəlcə 1995-ci il noyabrın 1-də 
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi 
tərəfindən rəsmən tanınaraq həmin 
ayın 27-də Beynəlxalq Qızıl Xaç 
və Qızıl Aypara Cəmiyyətlərinin 
bərabərhüquqlu üzvü seçilmişdir.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin 7 aprel 2008-ci il tarix-
li Sərəncamı ilə hər il martın 10-u 
ölkəmizdə Qızıl Aypara Günü kimi 
qeyd edilir.

Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiy-
yəti Bakı şəhərində yer lə şən baş 
qərargahdan, gənclər komitəsindən, 
7 regional mərkəzdən, Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Komitəsindən, 
83 rayon bölməsi və iri dövlət 
müəssisələrində və təhsil ocaqların-
da fəaliyyət göstərən bölmələrdən 
ibarətdir.
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Eyvazov, P. “Çanaqqala 
və Qarabağ şəhidləri” 
/P.Eyvazov //Kredo.- 2018.- 
12 aprel.- S.16.
Uğur. Çanaqqala savaşı: 
İstanbulun səddi Çanaq-
qala, Çanaqqalanın səddi 
isə Mustafa Kamal Atatürk 
idi /Uğur //Xalq cəbhəsi.- 
2016.- 18 mart.- S.14.
Yunusoğlu, Q. Azərbaycanlı 
hərbiçilər Çanaqqala 
döyüşlərində /Q.Yunusoğlu 
//Cümhuriyyət.- 2018.- 18 
dekabr.- S.13.
Yunusoğlu, Q. Çanaqqala 
savaşının azərbaycanlı 
qaziləri /Q.Yunusoğlu //
Cümhuriyyət.- 2018.- 16 
avqust.- S.12.
Ziya, F. Çanaqqala savaşı 
/F.Ziya //Ədalət.- 2018.- 26 
dekabr.- S.7.
İ n t e r n e t d ə

https://www.gunaz.tv/az/
xeberler/arxiv/canaqqala-
doyuslerinde-3000-
azerbaycanli-sehid-olub-
41792
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Çanaqqala döyüşü  
1915-1916

Çanaqqala döyüşü - I Dünya 
müharibəsi zamanı 1915-1916-cı 
illər arasında Osmanlı dövləti ilə 
Antanta dövlətləri (İngiltərə, Fransa, 
Anzaklar) arasında baş verən dəniz 
və quru döyüşüdür. İttifaq dövlətləri 
Osmanlı dövlətinin paytaxtı İstanbu-
lu işğal edərək boğazların idarəsini 
ələ keçirmək, Rusiya ilə hərbi ticarət 
yolu açmaq, alman müttəfiqlərindən 
birini zəiflətmək məqsədi ilə ilk 
hədəf olaraq Çanaqqala boğazına 
girmişdirlər. Vaxtilə böyük ərazilərə 
sahib olan Osmanlı imperiyası artıq 
öz keçmiş qüdrətini itirmiş, çətin 
vəziyyətə düşmüşdü. Daxildə və 
xaricdə baş verən siyasi çəkişmələr 
dövləti çökdürmüşdü. Balkan yarı-
madasında ardıcıl məğlubiyyətlər 
Osmanlı dövlətini böyük torpaq 
itkiləri ilə üz-üzə qoymuşdu. Bu 
fürsətdən imperialist dövlətlər öz 
mənafeləri üçün istifadə etmək və 
Osmanlının torpaqlarını öz araların-
da bölüşdürüb bu dövlətin varlığına 
son qoymaq istəyirdilər. Martın 18-
də ingilis-fransız gəmiləri şiddətli 
bir atəşə başlamış, ancaq hücumları 
müvəffəqiyyətsiz olmuşdur və iki 
tərəfin də çox ağır itkilər verməsilə 
İttifaq dövlətləri geri çəkilmişdirlər. 
Osmanlı ordusu ingilis və fransız 
donanmalarına qarşı Çanaqqala bo-
ğazında aylarla sürən silsilə dəniz və 
quru döyüşləri aparmışdır. 

Çanaqqala Türk şəhidlərinin 
dünya tarixinə öz qanları ilə yaz-
dığı bir qəhrəmanlıq salnaməsidir. 
Müttəfiqlər üçün isə bu döyüş, əsgəri 
bacarıqsızlıq və fəlakət simvolu sayıl-

mışdır. Düşmənin birləşmiş qüvvələri 
geri çəkilmək məcburiyyətində qala-
raq döyüş məkanını tərk etmişdirlər.  
Bu savaşda Osmanlı 251.309 nəfər 
itki vermişdi. Döyüşdə əsas can-
lı qüvvə və texnika ilə iştirak edən 
ingilislər 205.000, fransızlar isə 
47000 itgi verdi. Ümumilikdə düş-
mən tərəf 300.000-ə yaxın canlı 
qüvvəsini itirmişdi və bundan əlavə 
çoxlu sayda hərbi-texniki qüvvələri 
məhv edilmişdi. 

Mustafa Kamal Paşanın rəhbərliyi 
ilə həyata keçirilən qeyri-bərabər Ça-
naqqala döyüşləri əsrimizin ən böyük  
savaşlarından biri kimi tarixə yazıl-
mışdır. 

Çanaqqala, eləcə də Sarıqa-
mış döyüşlərində 3000-dən çox 
azərbaycanlı əsgər və zabiti də döyüş-
müş, şəhid  və qazi olmuşdur. Orada 
dəfn olunan soydaşlarımızın qəbir daş-
larının üzərində onların Azərbaycanın 
hansı bölgəsindən olduğu yazılmışdır. 
Azərbaycanın bütün rayonlarından 
Çanaqqalada şəhid olanlar var.

Türkiyə Cümhuriyyəti qurulduq-
dan sonra ingilis və fransız donan-
malarının geri çəkilməyə məcbur 
edildiyi gün - 18 mart, Çanaqqala 
Şəhidlərini Anma Günü olaraq elan 
edilmişdir.

105
 illiyi
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Novruz Bayramı 

M
A

R
T

Bir sıra xalqlar yaz fəslinin gəl-
məsini təbiətin canlanması ilə bağla-
mış, bu münasibətlə şənliklər keçirmiş, 
onu yeni ilin başlanğıcı kimi bayram 
etmişdirlər. Qədim zamanlardan baş-
layaraq Azərbaycan, İran, Əfqanıstan, 
Tacikistan, Özbəkistanda və bir çox 
şərq ölkələrində baharın – yeni ilin 
gəlişini şənliklərlə qarşılayırlar. Mar-
tın 21-i İran və Əfqanıstanda rəsmi 
təqvimin ilk günü sayılır.

2009-cu il sentyabrın 30-da Novruz 
YUNESKO tərəfindən qeyri-maddi 
mədəni irs siyahısına daxil edilmiş, 23 
fevral 2010-cu ildə isə BMT Baş As-
sambleyasının 64-cü sessiyasının ic-
lasında mart ayının 21-i “Beynəlxalq 
Novruz Günü” elan edilmişdir.

“Novruz” fars sözü olub, “yeni gün” 
deməkdir. Novruz bayramının mənşəyi 
qədimdir. İslam dini Yaxın Şərq və Orta 
Asiya ölkələrində yayıldıqdan sonra 
Ərəb xilafəti bu ölkələrin və xalqları-
nın İslama zidd olan adət-ənənələrə, 
bayramlara müsəlmanlığı qəbul edənlər 
tərəfindən riayət edilməsinin əleyhinə 
olmuşdur. 

Novruz bayramanının əsaslarının 
Zərdüştilik və ya Atəşpərəstliklə bağlı 
olduğu bu bayramda indiyədək qalmış 
ayinlərdə, xüsusən də odun müqəddəs 
sayıldığı əhkamlarda görünür.

Bəzi qədim inanclara görə kainat 4 
ünsürdən – su, od, torpaq və küləkdən 
yaranmışdır. Hər il 4 çərşənbə Nov-
ruzdan, günün bərabərləşməsindən 

əvvəl qeyd olunur. Aşıqlar da “Ab, 
atəş, xak, badan yarandım” deyiblər 
vücudnamələrində, yəni su, od, torpaq 
və yelə bağlıdır insan.

Azərbaycanda adətə görə Novruz 
bayramında göyərdilən səməni ya-
zın gəlməsinin, təbiətin canlanması-
nın, əkinçiliyin rəmzidir. Azərbaycan 
kəndlisi səməni göyərtməklə növbəti 
təssərrüfat ilinə bərəkət, bolluq arzu-
lamış, bayrama dörd həftə qalmış, hər 
çərşənbə axşamı və bayram günü tonqal 
qalamaqla, mahnı (“gün çıx!” nəğməsi 
və s.) qoşmaqla oda, atəşə, günəşə olan 
etiqad və inamını ifadə etmişdir. Bütün 
bu mərasimlər İslamdan çox-çox əvvəl 
mövcud olmuş qədim şərq ənənələrinin 
davamıdır.

Novruz bayramında papaq at-
maq, qulaq falına çıxmaq, tonqaldan 
tul lanmaq, tullanarkən “Ağırlığım 
– uğurluğum odda yansın” demək, 
səməni yetişdirmək. səməni xonçaları 
bəzəmək, yumurta boyamaq, yumurta 
döyüşdürmək, qohumlara, qonşula-
ra qonaq getmək, onlara Novruz payı 
aparmaq, ailənin sayı qədər şam yan-
dırmaq, mənası insanların birliyi olan 
və Azərbaycan xalqının qədim dövrdən 
bəri ifa etdiyi yallı rəqsi etmək, Novruz 
oyunları oynamaq (məsələn, ənzəli) və 
s. adətlər yerinə yetirilir.

Ə d ə b i y y a t

Həmidə. Novruz bayra-
mı təranələri /Həmidə //
Mədəniyyət.- 2019.- 20 
mart .- S.7.

Kazımoğlu, M. Ordu-
badda Novruz bayra-
mı /M.Kazımoğlu //
Azərbaycan.- 2014.- 14 
mart.- S.5.

Novruz bayramı 
münasibətilə “Mu-
ğam dünyamız” //
Mədəniyyət.-2019.- 13 
fevral.- S.5.

Seyidzadə, T. Novruz 
bayramı sərhəd tanımır 
/T.Seyidzadə //Azad 
Azərbaycan.- 2016.- 19 
mart. - S.7.
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http://yaaz.az/novruz-
bayrami-haqqinda-tarixi-
v%C9%99-
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Bu yaz bir başqa 
yazdır... //Azərbaycan.-
2018.- 28 mart.- S.5. 

Cəbrayıl, Q. Ver sözə 
ehya ki...: 21 mart - 
Beynəlxalq Poeziya 
Günüdür /Q.Cəbrayıl //
Mədəniyyət.az.- 2016.- 
№ 3.- S.34-37.

III “Məmməd Araz 
poeziya günü” İsmayıl-
lıda  //Ədalət.- 2018.- 11 
sentyabr.- S.8.

Şairəm, çünki vəzifəm 
budur...: Xaçmazda 
“Sabir poeziya günü” 
keçirilib //Mədəniyyət.-
2016.- 1 iyun .- S.2.

“Vətən mənə oğul desə, 
nə dərdim...”: Hərbi 
hissələrdə Məmməd Araz 
poeziya günü keçirilib 
//Azərbaycan ordusu.-
2017.- 17 may.- S.5.
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az/index.php/humanitar/
m-d-niyy-t/876-21-mart-
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Beynəlxalq Poeziya Günü 
1999

YUNESKO-nun 1999-cu ildə keçi-
rilən 30-cu iclasında martın 21-ni 
“Beynəlxalq Poeziya Günü” elan edil-
mişdir.

Poeziya ən qədim zamanlardan 
başlayaraq insanın mənəvi ehtiyacına 
çevrilmiş, onun arzu və istəklərinin, 
duyğu və düşüncələrinin, sevinc və 
kədərinin poetik tərcümanı olmuşdur. 
Dünyanın bir sıra mədəni xalqları-
nın ədəbiyyatı kimi, bəşəriyyətin söz 
xəzinəsini zənginləşdirən Azərbaycan 
poeziyası da xalqımızın tarixi qədər 
qədim, mənəviyyatı qədər zəngindir. 
Azərbaycan şairləri, bütövlükdə, 
Yaxın və Orta Şərq, eləcə də dün-
ya ədəbiyyatının inkişafına güclü 
təsir göstərmiş, özünəməxsus poezi-
ya məktəbi yaratmışlar. Bu poeziya 
məktəbi nümayəndələrinin yaradıcılı-
ğında yüksək peşəkarlıq, sözün poetik 
imkanlarından istifadə bacarığı özünü 
daha aydın göstərmişdir.

Azərbaycanda poeziyanın ilk nümu-
nələri şifahi xalq ədəbiyyatı zəminində 
formalaşmış bayatılar, holavarlar, sa-
yaçı sözləri və digər mövsüm-mərasim 
nəğmələridir. Azərbaycan şifahi xalq 
ədəbiyyatı qədimlikdən, tarixdən xəbər 
verməklə yanaşı, Azərbaycan xalqı-
nın ruhundan süzülən mədəniyyətdir. 
Zəngin Azərbaycan şifahi xalq ədə-
biyyatı dünyanın digər xalqlarının folk-
loru arasında özünəməxsus yer tutur. 
Hələ qədim zamanlardan Azərbaycan 
xalqı söz sənətinin ilk nümunələrini 
yaratmış, əsasən, şifahi formada olan 

bu yaradıcılıq nümunələri poetik bədii 
təfəkkürün ilkin təzahürünə çevrilmiş-
dir. Orta əsrlərdən başlayan yüksək 
mədəni inkişaf prosesi isə Azərbaycan 
poeziyasının yüksəlişində yeni bir 
mərhələnin başlanmasına səbəb ol-
muşdur; insana, onun daxili aləminə 
maraq güclənmişdir. Həmin dövrdə 
lirik-fəlsəfi düşüncələr, fərdi hisslərin 
təzahürü, dünyanın, cəmiyyətin prob-
lemlərinin bir insanın yaşantısında 
əks etdirilməsi ənənəyə çevrilmiş, 
şeir sənətimiz Nizami Gəncəvinin, 
Məhəmməd Füzulinin, İmadəddin 
Nəsiminin timsalında yeni çalarlarla 
zənginləşmişdir. XIX əsrdən başlaya-
raq şeirlərdəki fəlsəfi mühakimələrin 
yerini müasirlik və real obrazların li-
rik təzahürü tutmuşdur. Molla Pənah 
Vaqifin, Molla Vəli Vidadinin, Qasım 
bəy Zakirin, Seyid Əzim Şirvaninin, 
Mirzə Ələkbər Sabirin yaradıcılığı 
maarifçi-realist ruhda formalaşmışdır. 
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini əhatə 
edən “Gülüstan”, “Əncüməni-şüəra”, 
“Fövcül-füsəha”, “Beytüs-Səfa”, 
“Məcməüş-şüəra”, “Divani-hikmət”, 
“Məclisi-üns, “Məclisi-fəramuşan” ki-
mi ədəbi məclislər ədəbi mühitin in-
kişafına öz təsirlərini göstərmişdirlər. 
Bunun da nəticəsində Azərbaycan 
ədəbiyyatının yüksəliş mərhələsi sayı-
lan XX yüzil ədəbiyyatına keçid üçün 
möhkəm zəmin hazırlanmışdır.
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Nərimanoğlu, M. 
Təbiətin əvəzsiz sərvəti: 
21 mart Beynəlxalq 
Meşələr Günüdür 
/M.Nərimanoğlu //
Azərbaycan.- 2017.- 19 
mart.- S.12.

Salmanlı, R. 
Azərbaycanda meşələrin 
qorunması və bərpası 
istiqamətində görülən 
işlər bir çox ölkələrə 
nümunədir: 21 mart 
Beynəlxalq Meşələr 
Günüdür /R.Salmanlı //
Azərbaycan.- 2018.- 20 
mart.- S.10.
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http://www.anl.
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azerbaycan/2017/
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Ümumdünya Meşələr Günü 
2012

BMT-nin Baş Assambleyası 2012-ci ildə 
martın 21-ni “Beynəlxalq Meşələr (meşə və 
ağaclar) Günü” elan etmişdir. Hər il bu gün 
dünyada və ölkəmizdə ağacəkmə aksiyaları, 
regional və beynəlxalq fəaliyyətlər, təşviqat 
və təbliğat işləri həyata keçirilir.

Dünya üzrə meşə örtüyünün sahəsi 4 mil-
yard hektardır. Bunun 809 milyon hektarı 
Rusiya Federasiyasının, 478 milyon hektarı 
Braziliyanın, 310 milyon hektarı Kanadanın 
və 303 milyon hektarı ABŞ-ın payına düşür. 
Son 200 ildə dünya üzrə meşə ərazilərinin 
sahəsi 2 dəfədən çox azalmışdır.

Ölkəmizin meşə ehtiyatının 49%-i Bö-
yük Qafqaz, 34%-i Kiçik Qafqaz, 15%-
i  Talış və 2%-i Aran zonasının (Naxçıvan 
MR ilə birlikdə) payına düşür. Hazırda 261 
min hektar meşə fondu sahəsi Ermənistan 
tərəfindən işğal edilib.

Azərbaycan meşələrinin 95%-ə qədəri 
dağlıq və dağətəyi, qalanı əsasən çay 
vadilərində, düzən ərazilərdə yayılıb. 
Meşələrimiz yayıldığı əraziyə görə sırf qo-
ruyucu funksiyaları yerinə yetirir. Ərazisinin 
20-25%-i meşə ilə örtülü olan ölkələrdə su 
qıtlığına, qeyri-sabit iqlim şəraitinə, tor-
paqların deqradasiyasına və eroziyasına, 
bataqlıq və şoranlıq sahələrə az təsadüf edi-
lir. Bu baxımdanmeşələrimiz respublikada 
ekoloji tarazlığı qoruyub saxlamaq üçün 
yetərincə deyil. Ona görə meşələrimiz ciddi 
mühafizə olunmalı, qorunmalı və artırılma-
lıdır. Meşə yanğınları təbiəti çirkləndirən 
əsas amillərdəndir. Kortəbii hadisələrlə ya-
yılan meşə yanğınları ən çox əhalinin təqsiri 
üzündən baş verir (meşədə tonqal qalamaq, 
ov etmək, ot çalmaq və s.). Bu zaman can-
lı örtük, töküntü, yarpaqlar, budaqlar, meşə 
döşənəyi və s. yanır. Bundan başqa, yan-
ğınlar meşə təsərrüfatına böyük ziyanvu-
rur: ağacların boy artımı zəifləyir, heyva-
nat aləmi məhv olur. Meşələrdən qanunsuz 
istifadəyə görə cərimələrin sayı və miqdarı 
artırılıb. Lakin cərimələr əldən gedən və 
sahəsi azalan meşələri geri qaytara bilərmi? 
Mütəxəssislərin fikrincə, bütün meşələr geri 
qaytarıla bilər, ancaq bu, çox vaxt tələb edir.

1988-1993-cü illər ərzində Ermənistanın 
hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın 
1,7 milyon hektar ərazisi işğal olunub. 
Xüsusilə dağlıq ərazilərdə yerləşən təbii 
meşələrimizə ciddi ziyan vurulub. 246 min 
hektar meşə bugün də ermənilər tərəfindən 
vəhşicəsinə qırılıb talan edilir. Həmin 
ərazilərdə bitən qiymətli ağac növlərinin 
kəsilib aparılması biomüxtəlifliyin qo-
runmasını təhlükəli həddə çatdırıb. Bu 
ərazilərdəki 460 növdən çox yabanı ağac 
və kol bitkilərindən 70-i endemik növ 
olub, dünyanın heç bir yerində təbii halda 
bitmir. Qaracöhrə, ayıfındığı, Araz palıdı, 
yalanqoz, Şərq çinarı, adi nar, meşə üzü-
mü, pirkal,şümşəd, Eldar şamı, adi xurma, 
söyüdyarpaq armud və s. növ ağaclar işğal 
olunmuş ərazidə məhv edilərəkdünya flora-
sının xəzinəsindən silinmək üzrədir.

Həmin ərazilərdə “Azərbaycan Res-
publikasının Qırmızı Kitabı”na daxil edil-
miş məməlilərin 4, quşların 8, balıqların 
1, amfibiya və reptililərin 3, həşəratların 8, 
bitkilərin isə 27 növü qorunurdu. Bəsitçay 
Dövlət Təbiət Qoruğu, Arazboyu Dövlət 
Təbiət yasaqlığı, Qaragöl Dövlət Təbiət 
Qoruğu, Laçın rayonDövlət Təbiət ya-
saqlığı, Qubadlı rayon Dövlət Təbiət ya-
saqlığı və Daşaltı Dövlət Təbiət yasaqlı-
ğının ərazilərində olan qiymətli ağac və 
biomüxtəlifliyin digər növləri bu gün də ta-
lan edilir. İşğal olunmuş rayonlarda 247352 
hektar meşə sahəsi, o cümlədən 13197,5 
hektar qiymətli meşə sahələri, 152 ədəd 
təbiət abidəsi və 5 ədəd geoloji obyekt qa-
lıb. Kəlbəcər  rayonunda “Qırmızı kitab”a 
daxil edilmiş 968 hektarərazini əhatə edən 
ayıfındığı ağacları da kütləvi şəkildə qırılır. 
Ümumilikdə Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərində erməni əsgərləri tərəfindən 
qəsdən törədilmiş yanğınlar nəticəsində 
96 min hektar otlaq, biçənək və yaşıllıqlar, 
həmçinin meşə sahələri yanaraq məhv olub.
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27 mart - Beynəlxalq Teatr 
Günüdür //Üç nöqtə.- 
2019.- 28 mart.- S.12.

Lənkəranda Beynəlxalq 
Teatr Günü qeyd olunub 
//Mədəniyyət.- 2017.- 29 
mart - S.7. 

Musiqili Teatrda 
Beynəlxalq Teatr Günü /
Lalə //Mədəniyyət.-2017.- 
29 mart - S.5.

Pirimova, N. Dünya 
teatrallarının bayramı  
/N.Pirimova //Kaspi.-
2019.- 28 mart - S.11.

“Teatr tariximizdən 
səhifələr”: Muzey sərgi 
təşkil edib //Mədəniyyət.-
2017.- 29 mart - S.7.
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Beynəlxalq Teatr Günü 
1961

Teatrın vətəni qədim Yunanıstan-
dır. Bu söz də yunan sözüdür, “tama-
şa yeri” mənasını verir. Yunanıstanda 
qədim zamanlarda şərab “ilahəsi” Dio-
nisin  şərəfinə təntənəli bayramlar keçi-
rilirdi. Azad yunanlar şəhər və kəndlərin 
küçələrində təntənəli gəzintilər təşkil 
edir, Dionis haqqında əfsanələrdən bü-
töv səhnələr oynayırdılar. Əvvəllər ta-
maşalar açıq havada, təpənin ətəyində 
göstərilərdi. Tamaşaçılar isə yamacda yer 
tutub otururdular. Təpənin ətəyində yu-
nanca “skena” adlanan çadır qurulurdu. 
Burada aktyorlar paltarlarını dəyişirdilər. 
Sonralar çadır əvəzinə kiçik bina tikdilər. 
Tamaşa vaxtı burada dekorasiyalar asırdı-
lar. Binanın qarşısında aktyorların və xo-
run çıxış etməsi üçün meydança-orkestra 
düzəldirdilər. Beləliklə, e.ə. V əsrdə Yu-
nanıstanda teatr binaları tikməyə başladı-
lar. Qədim yunanlar teatrı çox sevir, onu 
“böyüklər üçün məktəb” adlandırırdılar. 

Tamaşalar yarış səciyyəsi daşıyırdı. 
Aktyorlar tamaşanın məzmununa uyğun 
maskalar taxırdılar. Parlaq rəngli maska-
ları ən arxa cərgələrdə belə oturanlar yax-
şı görürdülər. Aktyorlar səhnədə hündür 
görünməkdən ötrü qalın altlığı olan xüsu-
si ayaqqabılar geyirdilər. Qadın rollarını 
da kişilər oynayırdılar. 

Hər il iki-üç teatr tamaşası göstərilir və 
hər tamaşa üç gün, səhərdən axşamadək 
davam edirdi. Qədim yunan əfsanələri 
teatra olduqca zəngin mövzu verirdi. 
Əfsanələr əsasında tragediyalar adlanan 
pyeslər yaranırdı. 

“Tragediya” sözü yunanca “keçilər 
mahnısı”  deməkdir. Tragediyalar-
da qəhrəmanlar arasında gedən kəskin 
mübarizə, onların iztirabları, faciəsi, çox 
vaxt isə ölmələri təsvir olunurdu. İlk tra-
gediyaları “faciənin atası” adlandırılan 
Esxil yazmışdır. Esxillə bir dövrdə yaşa-

mış digər faciə ustası olan Sofokl “Anti-
qona” tragediyasının müəllifidir. Gülməli 
səhnəciklərdən şən və məzəli pyeslər 
komediyalar yarandı. “Komediya” yu-
nan sözü olub, “şən sakinlərin mahnısı” 
mənasını verır. Yunanlar tamaşa günündə 
sübh tezdən yemək-içmək götürüb teatra 
toplaşardılar. Tamaşa qurtardıqda xüsu-
si komissiya tamaşaçıların rəyini nəzərə 
alaraq qələbəni ən yaxşı pyes müəllifinə 
və ən yaxşı aktyorlara verirdi. Onlar 
çələnglə və qiymətli hədiyyələrlə mü-
kafatlandırılırdılar. Pyes müəllifləri son 
dərəcə böyük hörmətə malik idilər. Afina 
teatrında Esxilə və Sofokla heykəl qoy-
muşdular. Onları “müdriklik dahiləri” 
adlandırırdılar. Aristofan teatrın rolunu 
belə qiymətləndirirdi: “Müəllimlər oğ-
lanlara ağıl öyrətdikləri kimi, şairlər də 
böyükləri tərbiyə edirdilər”. Teatr son-
ralar qədim Romada, Şərq ölkələrində 
– Çində, Hindistanda, Yaponiyada geniş 
yayıldı. 

Beynəlxalq Teatr Günü UNESCO 
yanında Beynəlxalq Teatr İnstitutu-
nun 1961-ci ildə Vyanada keçirilmiş 
IX konqresində qəbul edilmiş qərara 
əsasən təsis olunmuşdur. Ənənəyə 
əsasən hər il Beynəlxalq Teatr Günü 
münasibətilə görkəmli teatr xadimləri 
ictimaiyyətə müraciət ünvanlayırlar. Bu 
ənənənin əsasını qoyan və ilk dəfə dün-
ya ictimaiyyətinə Teatr Günü münasibəti 
ilə müraciət göndərən fransalı yazıçı Jan 
Kokto olmuşdur.

Bu ənənəni davam etdirəm Beynəlxalq 
Teatr İnstitutu hər il mart ayının 27-də 
müxtəlif ölkələrdən olan bir görkəmli 
teatr xadiminin müraciətini yayımlayır. 
2019-cu ildə Beynəlxalq Teatr İnstitutu-
nun rəsmi saytında Kuba rejissoru, dra-
maturqu və teatr pedaqoqu Karlos Seld-
ranın müracəti dərc edilmişdir. 
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Azərbaycanlıların sоyqırımı günü
1998
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T

31

1998-ci ildən etibarən Azərbaycan 
Respublikası martın 31-ni dövlət 
səviyyəsində azərbaycanlıların geno-
sidi günü kimi qeyd edir. Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri Heydər 
Əliyev 1998-ci ildə 31 Mart Azər-
baycanlıların soyqırımı günü elan 
etməsi ilə bağlı Fərman imzalamışdır 

1918-ci ildə Şimali Azərbaycanda, 
xüsusən də onun iqtisadi-tarixi, 
məf  kurə mərkəzi olan Bakıda baş 
vermiş mürəkkəb və ziddiyyətli 
ha  disələri, o zamankı Rusiyanın 
heç bir başqa güşəsi ilə müqayisə 
etmək mümkün deyildi. 1918-ci 
ilin yazında erməni siyasi-hərbi 
birləşmələrinin bolşeviklərlə əlbir 
olaraq Azərbaycanda törətdiyi soy-
qırımın miqyası o qədər böyük idi 
ki, yeni yaranmış ADR Hökumətinin 
ilk addımlarından biri həmin ilin av-
qustunda yalnız hüquqşünas Ələkbər 
bəy Xasməmmədov başda olmaq-
la Fövqəladə Təhqiqat Komissi-
yasının yaradılması barədə qərar 
qəbul etmək oldu. Təhlükəni hiss 
etdiyindən müsəlman  cəmiyyətləri 
özünümüdafiə qüvvələrinin yara-

dılmasını zəruri hesab edirdilər. 
On ların təşəbbüsü ilə Gəncədə, 
Ba kıda, Lənkəranda müsəlman 
hərbi hissələrinin yaradılmasına, 
Bakı Kadet məktəbində müsəlman 
zabitlərinin hazırlanması işinə baş-
landı. 1918-ci ilin martında Rusiya 
bolşeviklərinin rəhbəri Vladimir Le-
nin bolşevik Stepan Şaumyanı Qafqaz 
Fövqəladə Komissarı təyin edərək 
Bakıya göndərmişdi. Bolşeviklər 
Bakıda hakimiyyəti ələ keçirmək 
adı ilə erməni daşnaklarının silah-
lı qüvvələrinin gizli niyyətləri üçün 
şərait yaratmışlar. Martın 30-da ax-
şam saat 5-də Bakıda ilk atəşlər açıl-
dı. “Mart qırğını” başlanana qədər al-
dadıcı şəkildə özlərinin bitərəfliyini 
elan etmiş “Daşnaksütyun” və 
Erməni Milli Şurası ilk atəşdən son-
ra S.Şaumyan başda olmaqla Bakı 
Sovetini müdafiə etdi. Nəinki silah-
lı erməni dəstələri, habelə Bakıdakı 
erməni ziyalıları da Sovet tərəfindən 
döyüşlərə daxil oldular. Martın 31-
də Bakı şəhərində azərbaycanlıların 
kütləvi qırğını başlamışdı. Ste-
pan Şaumyanın etirafına görə, dinc 

Digər tarixi hadisələr

“Tarixi yaddaşsızlıq və unutqanlıq xalqımıza baha başa gələ bilər.
Azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman törədilən bu ağır cinayətləri unut-
mamaq, böyüyən nəsli bədxah qüvvələrin məkrli niyyətlərinə qarşı ayıq-
sayıqlıq ruhunda tərbiyə etmək mühüm vəzifədir”.

 
                                                             Heydər Əliyev, ümummilli lider
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azərbaycanlıların qırğınında Bakı Sovetinin altı 
min silahlı əsgəri, eyni zamanda “Daşnaksütyun” 
partiyasının 3-4 minlik silahlı dəstəsi iştirak etmiş-
dir. Üç gün davam edən qırğın zamanı erməni si-
lahlıları bolşeviklərin köməyi ilə azərbaycanlıların 
yaşadıqları məhəllələrə qəflətən basqınlar etmiş, 
əhalini uşaqdan böyüyədək qətlə yetirmişdir. 
Həmin dəhşətli günlərin şahidi olmuş Kulner fa-
miliyalı bir alman, 1925-ci ildə Bakı hadisələri 
barədə bunları yazmışdır: “Ermənilər müsəlman 
(azərbaycanlı) məhəllələrinə soxularaq hər kəsi 
öldürür, qılıncla parçalayır, süngü ilə dəlmə-deşik 
edirdilər. Qırğından bir neçə gün sonra bir çuxur-
dan çıxarılan 87 azərbaycanlı cəsədinin qulaqları, 
burunları kəsilmiş, qarınları yırtılmış, cinsiyyət 
orqanları doğranmışdır. Ermənilər uşaqlara acı-
madıqları kimi, yaşlılara da rəhm etməmişdilər”. 
Mart qırğını zamanı Bakı şəhərinin təkcə bir 
yerində qulaqları, burunları kəsilmiş, qarınları yır-
tılmış 57 azərbaycanlı qadınının meyidi tapılmış-
dır. Gənc qadınların diri-diri divara mıxlanması, 
ermənilərin hücumundan sığınmağa çalışan iki 
min nəfərin yerləşdiyi şəhər xəstəxanasının yan-
dırıldığı da bu dəhşətli faktlar sırasındadır. Qaçıb 
canını qurtarmağa çalışan əhalini gülləbaran etmək 
üçün isə ermənilər şəhərin müvafiq yerlərində 
əvvəlcədən pulemyotlar yerləşdirmişdilər. Daş-
nakların azərbaycanlılara qarşı soyqırımı yalnız 
Bakı ilə məhdudlaşmamışdır. Qısa müddətdə Şa-
maxı, Quba, İrəvan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçı-
van, Qarsda da azərbaycanlılara qarşı qırğınlar 
törədilmişdir. 1918-ci ilin mart-aprel aylarında 
Şamaxıda 8 minə qədər dinc sakin qətlə yetiril-
mişdir. Şamaxı Cümə məscidi də daxil olmaqla 
əksər mədəniyyət abidələri yandırılmış və uçu-

rulmuşdur. Cavanşir qəzasının 28 kəndi, Cəbrayıl 
qəzasının 17 kəndi tamamilə yandırılmış, əhalisi 
məhv edilmişdir. 1918-ci ilin aprelin 29-da Güm-
rü yaxınlığında əsasən qadınlardan, uşaqlardan və 
yaşlılardan ibarət 3 min nəfərlik azərbaycanlı köçü 
pusquya salınaraq son nəfərinədək məhv edilmiş-
dir. Mayın 1-də gündüz saat 14.00-da Qubada qan-
lı qətllər başlanmışdır. Birinci erməni qərargahının 
silahlı dəstəsi Qubanın aşağı məhəlləsində evlərdə 
və həyətlərdə 2746 nəfər, qoca, qadın, uşaq və 
körpəni qətlə yetirmiş, həmin küçədə yaşayan 119 
sakinlərin evlərindən 12 furqon varidat - xalça, 
palaz, ev əşyası, 4 çamadan zinət əşyaları, qızıl, 
gümüş pul və başqa qiymətli mallar aparmışdır-
lar.  15 qadının döşünü kəsmiş, 8 cavan oğlanın 
baş dərisini soyub çıxarmış, 6 nəfər məşədinin 
kürək dərisini soyub bədəninə saman təpmişdirlər. 
Erməni silahlı dəstələri Naxçıvan qəzasının bir 
neçə kəndini yandırmış, Zəngəzur qəzasında 115 
azərbaycanlı kəndi məhv etmiş, 3257 kişi, 2276 
qadın və 2196 uşaq öldürmüşdürlər. Bütövlükdə 
bu qəza üzrə 10068 azərbaycanlı öldürülmüş və 
ya şikəst edilmiş, 50000 azərbaycanlı qaçqın 
düşmüşdür. İrəvan quberniyasının 199 kəndində 
yaşayan 135 min azərbaycanlı məhv edilmiş, 
kəndlər isə yerlə yeksan edilmişdir. Erməni silahlı 
dəstələri daha sonra Qarabağa yürüş etmiş, 1918-
1920-ci illər arasında Qarabağın dağlıq hissəsində 
150 kənd dağıdılımış, əhalisi məhv edilmişdir. 
Ümumiyyətlə, XX əsrin birinci yarısında Zaqaf-
qaziyada baş vermiş iki qırğın zamanı (1905-
1907-ci illər, 1918-1920-ci illər) 2 milyona yaxın 
azərbaycanlı ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmiş, 
öz ev-eşiyindən zorla qovulmuşdur. 
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• Kəlbəcər rayonunun işğalı günü (02.04.1993)
• Aprel döyüşləri və ya Dördgünlük müharibə (02-05.04.2016)
• Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü (02.04.1967)
• Beynəlxalq Mədəniyyət Günü (15.04.1935)
• Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü (23.04.1996)

21 mart- 20 aprel

Qoç bürcünün 
nişanəsi 
oddur. Marsın 
himayəsindədir. 
Günəşin Qoç 
bürcündən 
keçdiyi dövrdə 
doğulanlar 
qüvvətli və çevik 
olurlar.

150 il 1870-1933Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 

Ə.Haqvеrdiyеv Azərbaycan tarixinin mühüm bir dövrünü əsərlərində əks еtdirmişdir. 
Оnun ədəbi yaradıcılığının inkişaf yоlu xalq həyatı ilə, cəmiyyətin kеçdiyi ziddiyyətli 
yоllarla bağlı оlmuşdur. Ədib yaradıcılığının birinci dövründə (1892-1905) “Yеyərsən 
qaz ətini, görəsən ləzzətini” (1892), “Dağılan tifaq” (1896), “Bəxtsiz cavan” (1901) 
pyеslərini yazmış və istеdadlı bir dramaturq kimi tanınmışdır.

“Qırmızı qarı”, “Ədalət qapıları”, “Ağac kölgəsində”, “Vavеyla”, “Köhnə dud-
man”, “Baba yurdunda”, “Qadınlar bayramı”, “Kamran”, “Sağsağan”, “Yоldaş 
Kоrоğlu”, “Çоx gözəl” və s. dram əsərləri yazmaqla bərabər, “Marallarım” 
silsiləsindən оlan satirik və başqa ciddi ruhlu çоxlu hеkayələr də çap еtdirmişdir. 
Hеkayələrin bir hissəsi “Marallarım” (1927) və digər hissəsi “Hеkayələr” (1940) ki-
tabında tоplanmışdır.

Ədibin Azərbaycan tеatrı, tarixi dram, xalq tamaşaları, M.F.Axundоv, M.Ə.Sabir, 
“Mоlla Nəsrəddin”, M.Qоrki, Azərbaycan dili, milli şеir, rеalist ədəbiyyatımızın bəzi 
məsələləri haqqındakı еlmi-nəzəri məqalələri, dərin məzmunlu publisistikası bu gün də 
öz əhəmiyyətini itirməmişdir.
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Milli ədəbiyyat

Əməkdar jurnalist, publisist, nasir Şərifov Azad Ağakərim oğlunun (Azad 
Şərif) (07.04.1930-24.12.2009) anadan olmasının 90 illiyi
Şair, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi İsmayılzadə Cəfər Balaəmi oğlunun 
(Cəfər Rəmzi) (09.04.1905-11.09.1996) anadan olmasının 115 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, yazıçı Hasilova Xalidə Məmməd qızının 
(19.04.1920-05.12.1996) anadan olmasının 100 illiyi 
Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı Əlibəyli Xanımana Sabir qızının 
(20.04.1920-07.05.2007) anadan olmasının 100 illiyi
Şair, publisist Əliyev Dünyamalı Kərəm oğlunun (Dünyamalı Kərəm) 
(28.04.1920) anadan olmasının 100 illiyi

Folklor

Folklorşünas, tənqidçi, publisist Quliyev Çərkəz Əli oğlunun  (22.04.1940-
03.06.1994) anadan olmasının 80 illiyi

Dünya  ədəbiyyatı 

Danimarka yazıçısı Andersen Hans Kristianın (02.04.1805-04.08.1875) 
anadan olmasının 215 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Əməkdar rəssam Əbdürəhmanov Arif Nadir oğlunun (05.04.1950) 
anadan olmasının 70 illiyi
Akademik, Əməkdar incəsənət xadimi, memar Dadaşov Sadıq Ələkbər 
oğlunun (15.04.1905-24.12.1946) anadan olmasının 115 illiyi
Akademik, Əməkdar incəsənət xadimi, memar Hüseynov (Useynov) 
Mikayıl Ələsgər oğlunun (19.04.1905-07.10.1992) anadan olmasının 
115 illiyi

Musiqi. Opera. Balet

Xalq artisti, tarzən Məmmədov Hacı Məmməd oğlunun (28.04.1920-
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02.08.1981) anadan olmasının 100 illiyi
Bəstəkar, dirijor və pedaqoq Məmmədov Məmməd Qəzənfər oğlunun  
(28.04.1920-28.01.1987) anadan olmasının 100 illiyi

Teatr.Kino

Xalq artisti Maniyev Muxtar Qəmbər oğlunun (04.04.1935-22.12.2016) 
anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor, pedaqoq Quliyev Əşrəf Hacı 
oğlunun (25.04.1920-10.02.1994) anadan olmasının 100 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Həmidov Şükür Nəriman oğlunun 
(01.04.1975) anadan olmasının 45 illiyi

Siyasət. Hərbi iş

İctimai xadim, dramaturq, nasir, publisist, həkim Nərimanov Nəriman 
Kərbəlayı Nəcəf oğlunun (14.04.1870-19.03.1925) anadan olmasının 
150 illiyi
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərbi xadimlərindən biri, general-
mayor Vəzirov Firidun bəy Camal bəy oğlunun (19.04.1850-30.06.1925) 
anadan olmasının 170 illiyi 
Rusiya imperator ordusunda artilleriya generalı, Azərbaycan Demokratik 
Respublikasının Hərb nazirinin müavini, Sovet hərb xadimi Şıxlinski 
Əli ağa İsmayıl ağa oğlunun (23.04.1865-18.08.1943) anadan olmasının 
155 illiyi

Fəlsəfə.İqtisadiyyat

Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, professor Mustafayev Xəlil Məmməd 
oğlunun (06.04.1930-1997) anadan olmasının 90 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Filologiya elmləri doktoru, professor, folklorşünas Hacıyev Asif Abbas 
oğlunun (03.04.1960) anadan olmasının 60 illiyi  
Filologiya elmləri doktoru, şair, nasir, tərcüməçi Abdullazadə Arif  
Əbdürrəhman oğlunun (05.04.1940-31.05.2002) anadan olmasının 80 
illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, fi lologiya elmləri doktoru, professor 
Həsənov Kərim Hüseyn oğlunun (10.04.1935-26.04.1996) anadan 
olmasının 85 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru, professor, teatrşünas 
Əlizadə Məryəm Əli qızının (14.04.1950) anadan olmasının 70 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, fi lologiya elmləri doktoru, professor, 
folklorşünas Nəbiyev Azad Mövlud oğlunun (20.04.1945-13.02.2012)  
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anadan olmasının 75 illiyi
Filologiya elmləri doktoru, professor, şair, tərcüməçi Rəfili Mikayıl 
Həsən oğlunun (25.04.1905-25.04.1958) anadan olmasının 115 illiyi
Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor, folklorşünas  
Abdullayev Bəhlul Ağabala oğlunun (Bəhlul Abdulla) (27.04.1940-
25.03.2011) anadan olmasının 80 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor 
Mir-Qasımov Rüfət Mir-Əsədulla oğlunun (17.04.1940) anadan 
olmasının 80 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb

Türkiyə Cümhuriyyəti Ali Məktəb Rektorları Şurasının ilk sədri, dünya 
şöhrətli pediatr, AMEA-nın fəxri üzvü İhsan Doğramacının (03.04.1915-
25.02.2010) anadan olmasının 105 illiyi
Tibb elmləri doktoru, professor İbrahimov Elman İbrahim oğlunun 
(04.04.1930-11.09.2003) anadan olmasının 90 illiyi
İctimai xadim, tibb elmləri doktoru, professor Əliyev Məmmədbağır 
Cavad oğlunun (08.04.1955) anadan olmasının 65 illiyi
Kimya elmləri doktoru, professor, Parisdəki Beynəlxalq Elmi-Tarixi və 
Fəlsəfə Akademiyasının müxbir üzvü Musabəyov Yusif Süleyman bəy 
oğlunun (10.04.1910-08.05.1970) anadan olmasının 110 illiyi 
Professor, oftalmoloq Adıgözəlova-Polçayeva Qəmər Əbdülrəhim 
qızının (12.04.1915-1992) anadan olmasının 105 illiyi
Əməkdar elm xadimi, Əməkdar həkim, tibb elmləri doktoru, professor, 
həkim-pediatr Qarayev Əbülfəz Fərəc oğlunun (20.04.1885-24.10.1952) 
anadan olmasının 135 illiyi

Texnika.Mühəndis işi

AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor Kərimov 
Sabit Qəhrəman oğlunun (10.04.1940-16.06.2013) anadan olmasının 80 
illiyi 
Əməkdar elm xadimi, texnika elmləri doktoru, professor Abdullayev İsa 
Mədəd oğlunun (12.04.1945-15.07.2008) anadan olmasının 75 illiyi
Texnika elmləri doktoru, professor Sadıqov Fikrət Məmməd oğlunun 
(28.04.1940) anadan olmasının 80 illiyi

Digər tarixi hadisələr 

Ümumdünya Gülüş Günü (01.04.1564)
Beynəlxalq Quşlar Günü (01.04.1906)
Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü (02.04.1967)
Kəlbəcər rayonunun işğalı günü (02.04. 1993)
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174

175

176

177

178

179
180



Dünya Autizm Məlumatlandırma Günü (02.04.2007)
Aprel döyüşləri və ya Dördgünlük müharibə (02-05.04.2016)
Ümumdünya Sağlamlıq Günü (07.04.1950)
Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika Günü (12.04.1962)
Beynəlxalq Mədəniyyət Günü (15.04.1935)
Beynəlxalq Ekoloji Bilik Günü (15.04.1992) 
Ümumdünya Hemofiliya Günü (17.04.1964)
Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü (18.04.1983)
Parklara Yürüş Günü (19-24.04.1995)
Ümumdünya Yer Günü (22.04.1970)
Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü (23.04.1996)
Qobustan rayonunun yaranmasının (24.04.1990) 30 illiyi
Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü (26.04.2000)
Sovet Rusiyasının XI Qızıl Ordusu Azərbaycanı işğal edərək Milli 
Hökuməti devirmiş və Azərbaycanda Sovet hökuməti elan etmişdir (27-
28.04.1920)
Azərbaycanda “Elm günü” (27.03.2019)
Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü (28.04.2003)
Beynəlxalq Rəqs Günü (29.04.1982)

181-182
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186
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Milli ədəbiyyat

Azad Şərifov  
1930-2009   

A
PR

EL

Azad Ağakərim oğlu Şərifov (Azad 
Şərif) 1930-cu il aprel ayının 7-də Bakı 
şəhərində teatr xadimi ailəsində ana-
dan olmuşdur. Atası Ağa Kərim Şərifov 
Şərqdə Cəfər Cabbarlı adına ilk teart mu-
zeyinin yaradıcısı olmuşdur. 

Azad Şərifov 6 saylı Bakı şəhər orta 
məktəbində təhsilə başlasa da musiqi 
məktəbinə dəyişdirilmiş, buranı 1949-cu 
ildə bitirmişdir. 

1949-1954-cü illərdə Üzeyir Hacıbə-
yov adına Azərbaycan Dövlət Konser-
vatoriyasında (indiki Musiqi Akademi-
yası) təhsilini davam etdirmişdir. Ədəbi 
fəaliyyətə tələbəlik illərindən başlamış-
dır. İlk qələm təcrübələri “Azərbaycan 
idmançısı” qəzetində çap olunmuşdur. 
Eyni zamanda 1951-1954-cü illərdə 
həmin qəzetin ədəbi işçisi kimi çalışmış-
dır. 1954-1955-ci illərdə “Pionerskaya 
pravda”qəzetinin Zaqafqaziya üzrə xüsusi 
müxbiri olmuşdur. 1955-1964-cü illərdə 
kamil jurnalist təhsili almaq məqsədilə 
Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya 
fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir. 

1956-1962-ci illərdə “Molodyoj Azer-
baydjana”qəzetində şöbə müdiri, re-
daktor müavini, redaktor vəzifələrində 
işləmişdir.

1956-1959-cu illərdə keçmiş Ümu-
mittifaq Komsomolunun MK nəzdində 
olan Komsomol məktəbinin jurnalis-
tika şöbəsində təhsil almışdır. 1958-ci 
ildə gənclərin və tələbələrin Avstriyada 
keçirilən beynəlxalq festivalında iştirak 
etmişdir. 1962-1965-ci illərdə gənclərin 
nümayəndə rəhbəri kimi İngiltərədə, İn-
doneziyada, Misirdə, Türkiyədə, ABŞ-da 
olmuşdur. 

Azad Şərifov 1962-1965-ci illərdə 
Moskvada Komsomolun Mərkəzi Komi-
təsinin təbliğat şöbəsində təlimatçı, məsul 
təşkilatçı olmuşdur. 1965-1966-cı illərdə 
“Vokruq sveta” jurnalında baş redaktorun 
müavini, 1966-1969-cu illərdə Əfqanıstan 
üzrə xüsusi müxbir,1969-1979-cu illərdə 
isə Azərbaycan KP MK Mədəniyyət 
şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir. 

O, 1979-1988-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Kinosunun sədri olmuşdur. 1988-
1992-ci illərdə Azərinformun (indiki 
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentli-
yi və ya qısaca AZƏRTAC) baş direktoru, 
siyasi icmalçısı vəzifələrində çalışmışdır. 

Ədəbi fəaliyyətə tələbəlik illərində baş-
lamışdır. İlk qələm təcrübələri mətbuatda 
işıq üzü görmüşdür. 1958-ci ildə “Yeni 
həyatın pionerləri” adlı hekayələr və 
oçerklərdən ibarət ilk kitabı nəşr edilmiş-
dir. Sonralar “Mahnı qəlblərə yol açdı”, 
“Nuxa”, “Mavi gəminin kapitanı”, “Uzaq 
meridianlarda görüş”, “Elan olunmamış 
müharibə - Azərbaycan əhalisinə qarşı 
erməni soyqırımı”, “Erməni terrorizmi”, 
“Bosfor üzərəində qağayılar”, “İnforma-
siya blokadasının yarılması” və s. kitab-
ları çapdan çıxmış, ictimaiyyət tərəfindən 
böyük maraqla qarşılanmışdır. 

Dörd çağırış Azərbaycan Ali Sove-
tinin deputatı kimi səmərəli fəaliyyət 
göstərmişdir. Ədəbi ictimai xidmətlərinə 
görə “Qırmızı Əmək Bayrağı”, iki “Şərəf  
Nişanı” ordenləri ilə təltif edilmiş, 
“Əməkdar jurnalist” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür.

Azad Ağa Kərim oğlu Şərifov 2009-cu 
il dekabr ayının 24-də vəfat etmişdir.

2020

7

Ə d ə b i y y a t 

Mavi gəminin kapi-
tanı: sənədli povest / 
A.A.Şərifov; red. C.Əlibəyov, 
R.Şıxəmirova.- Bakı: 
Azərnəşr, 1964.- 94 s.

Yeni həyatın pionerləri 
/ A.A.Şərifov; red. 
H.Ə.Əfəndiyev.- Bakı: 
Uşaqgəncnəşr, 1958.- 74, 
[2] s.

Əhmədov, N. Mənalı ömrün 
qardaş Türkiyə səhifələri: 
Unudulmaz Azad Şərifov 
Türkiyədə və xaricdə çalış-
mış ilk Azərbaycanlı Sovet 
jurnalisti olub / N.Əhmədov 
// 525-ci qəzet.- 2017.- 23,26 
dekabr.- S.24.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/az_muellimi/2010/
yanvar/102420.htm

http://modern.az/az/
news/2119#gsc.tab=0

90
illiyi

Publisist
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Xalidə Məmməd qızı Hasilova 
1920-ci il aprel ayının 19-da Zaqatala 
rayonunda anadan olmuşdur. Peda-
qoji texnikumu bitirdikdən sonra Za-
qatala rayonundakı Qımır kəndində 
müəllimlik etmişdir. 1939-1941-ci 
illərdə Xalidə Hasilova Leninqrad 
Universitetinin filologiya fakültəsində 
təhsil almış, Bakıya qayıtdıqdan son-
ra təhsilini ADU-nun (indiki BDU) 
filologiya fakültəsində davam etdir-
mişdir.

1943-1944-cü illərdə Zaqata-
la şəhər orta məktəbində müəllim, 
1944-1945-ci illərdə Moskvada xa-
rici dillər kursunda türk şöbəsinin 
dinləyicisi, 1948-1952-ci illərdə 
“Uşaqgəncnəşr”də redaktor, 1952-
1953-cü illərdə “Azərbaycan qadı-
nı” jurnalı redaksiyasında ədəbi işçi, 
1966-1972-ci illərdə “Göyərçin” 
jurnalında baş redaktor, 1972-ci ildə 
“Azərbaycan qadını” jurnalında baş 
redaktor kimi çalışmışdır. 

1952-ci ildən Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin üzvü olmuşdur.  

X.Hasilova uzun müddət bədii ya-
radıcılıqla məşğul olmuş, həm uşaq-
lar, həm də böyüklər üçün bir sıra 
gözəl əsərlər yazmışdır. 

Yazıçı, həmçinin, tərcüməçilik 
fəaliyyəti ilə də məşğul olmuş, türk 
və rus dillərindən V.Q.Korelenko, 
N.Tixonov, İ.P.Soto, Ə.Nesin və baş-
qalarından tərcümələr etmişdir. 

Yazıçının “Həsrət”, “Həyat özü bir 
nəğmədir”, “Bir sahilin adamları”, 

“Hamı doğmadır mənə”, “Nəğməli 
könül” pyesləri müxtəlif teatrla-
rın səhnəsində tamaşaya qoyulmuş, 
əsərləri rus və türk dillərinə tərcümə 
olunmuşdur. 

Xalidə Hasilova bir sıra nəzəri 
məqalələrin də müəllifidir ki, on-
ların əksəriyyəti uşaq ədəbiyyatı 
problemlərilə əlaqədardır. Bun-
lardan “Uşaq ədəbiyyatında ədəbi 
tənqid haqqında” “Gözəl duyğular”, 
“Uşaqlara yüksək keyfiyyətli əsərlər 
verək”, “Ədəbiyyat və tərbiyə” və s. 
göstərmək olar. 

Sovet Qadınları Komitəsinin 
Rəyasət Heyətinin, Azərbaycan KP 
MK yanında Qadınlar Şurası Rəyasət 
Heyətinin, Azərbaycan Yazıçılar İtti-
faqı plenumunun üzvü olmuşdur. 

Bakı şəhər Sovetinin deputatı, Qa-
dınların Əməyi və Analığı Mühafizə 
Komissiyasının sədri seçilmişdir. 

Xarici ölkələrdə dostluq cəmiyyəti 
nümayəndə heyətinin tərkibində Ma-
carıstan, AFR, İsveçrə, İran və Yapo-
niya ölkələrində səfərdə olmuşdur. 

1974-cü ildə “Əməkdar mədəniyyət 
işçisi” fəxri adına layiq görülmüş, 
“Şərəf nişanı” və “Qırmızı Əmək 
Bayrağı” (1980) ordenləri və bir sıra 
medallarla təltif edilmişdir.

Görkəmli yazıçısı Xalidə Hasilova 
1996-cı il dekabr ayının 5-də Bakıda 
vəfat etmişdir.

Xalidə Hasilova  
1920-1996   19

Ə d ə b i y y a t 

Xoruzlu dəsmal: 
Hekayələr / X.Hasilova.- 
Bakı: Azərbaycan, 1994.- 
95 s.
Məmmədbəyli, S. Sizi 
kimlərdən soruşum...: 
Xalidə Hasilovanın yara-
dıcılığı / S.Məmmədbəyli; 
elmi red. Q.Namazov 
Bakı: Azərnəşr, 2003.- 
169 s.
Xəlilzadə, F. Biz bir durna 
qatarıydıq... / F.Xəlilzadə 
//Kaspi.- 2014.- 7-9 iyun.- 
S.17.
Yusifli, V. İzi də qa-
lıb, sözü də: Xalidə 
Hasilova-95 / V.Yusifli //
Azərbaycan.- 2015.- 19 
aprel.- S.8.
Yusifli, V. Zərif hissələr 
tərənnümçüsü: (Xalidə 
Hasilovanın anadan 
olmasının 95 illiyi 
münasibətilə) /V.Yusifli //
Ədalət.- 2015.- 13 may.- 
S.7.
İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2015/
aprel/431400.htm

100 
illiyi

Yazıçı
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Milli ədəbiyyat
100 
illiyi Xanımana Əlibəyli 

1920-2007    

A
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Xanımana Sabir qızı Əlibəyli 
1920-ci il aprel ayının 20-də Bakı-
nın Keşlə kəndində anadan olmuş-
dur. O, hələ yeniyetmə vaxtlarından 
ədəbiyyata maraq göstərmiş, şeirlər 
yazmış, Azərbaycan və rus dillərində 
uşaq ədəbiyyatı nümunələrini oxu-
muşdur. Xanımana Əlibəyli Bakıda 
Tibb İnstitutuna daxil olmuş, 1942-ci 
ildə İnstitutu bitirərək təyinatla Ma-
sallıya göndərilmiş, orada Qızılavar 
kənd tibb məntəqəsində fəaliyyətə 
başlamışdır. 

Müharibə illərində Xanımana 
Əlibəyli hərbi hospitalda çalışmış, 
professor Ginzburqun assistenti kimi 
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən 
olan yaralı əsgərləri müalicə etmişdir. 
Müharibədən sonra Bibiheybətdəki 
13 saylı məsləhətxanada uşaq həkimi 
kimi çalışmışdır.

İkinci ali təhsil almaq üçün 
ADU-nun (indiki BDU) filologiya 
fakültəsinə qəbul olmuş və fakültəni 
müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. O, uzun 
illər Bakının orta məktəblərində dərs 
demiş, məktəb direktoru, rayon xalq 
maarif şöbəsinin müdiri vəzifələrində 
çalışmışdır.

X.Əlibəylinin ilk şeirləri 1938-ci 
ildən dövri mətbuatda dərc olunma-
ğa başlamış, 1955-ci ildə “Balaca 
həkim” adlı ilk kitabı “Uşaqgəncnəşr” 
tərəfindən 30 min nüsxə tirajla çap 
olunmuşdur. 

1953-cü ildə o, SSRİ Yazıçılar İtti-
faqına üzv qəbul edilmişdir. 

X.Əlibəyli bütövlükdə həyatını 
uşaq ədəbiyyatına həsr etmişdir. 
İndiyə qədər 30-dan çox kitabı, 10-a 

yaxın uşaq pyesi nəşr edilmişdir. 
Müxtəlif illərdə “Gözəllər gözəli”, 
“Nişanlı quş”, “Aycan”, “Dovşanın 
ad günü”, “Cunquş”, “Kənd həkimi”, 
“Durnalar lələk salır”, “Meyvələrin 
şahı” və s. dram əsərləri yazmış, 
onların bir çoxu ölkəmizin gənclər 
və kukla teatrlarında göstərilmiş, 
müəllifinə Azərbaycan uşaq drama-
turgiyasının görkəmli nümayəndəsi 
şərəfini gətirmişdir. 

Onun “Cunquş” adlı əsəri vaxtilə 
respublikanın Dövlət mükafatı-
na layiq görülmüşdür. 1980-ci ildə 
Kukla Teatrı Hindistanda qastrol 
səfərində olarkən, Dehli və Bombey 
şəhərlərində X.Əlibəylinin “Cunquş” 
pyesi əsasında hazırlanmış tamaşa 
böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. 

X.Əlibəylinin sənəti həmişə 
diqqət mərkəzində olmuş, yüksək 
qiymətləndirilmişdir. “Aycan” pye-
sinin uğurlu tamaşası münasibətilə 
şairə tamaşanın yaradıcı heyəti ilə 
birlikdə Azərbaycan SSR-in Dövlət 
mükafatına layiq görülmüşdür. 
“Əməkdar müəllim”, 1991-ci ildə 
“Əməkdar incəsənət xadimi”, 1998-
ci ildə “İlin qadını” fəxri adlarına la-
yiq görülmüşdür. 

1999-cu ildə ümummilli lider 
Heydər Əliyev X.Əlibəyliyə Prezi-
dent təqaüdü təyin etmişdir.

Xanımana Əlibəyli 2007-ci il may 
ayının 7-də vəfat etmiş, Bakıda dəfn 
edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Ağ çəmən: poema / 
X.S.Əlibəyli; [red. Z.Dadaşova, 
S.Səmədova; burax. məs. 
A.Cəfərov, Ş.Qəmbərova; 
diz. V.Ağamirzəyeva, 
E.Səfərəliyeva]; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Nazir-
liyi, Firudin bəy Köçərli ad. 
Respublika Uşaq Kitabxanası.- 
Bakı, 2017.- 23 s.
Biletsiz sərnişin: uşaq şeirləri 
və tapmacaları /X.Əlibəyli; 
tərt. ed. G.Abdullabəyova [ön 
söz]; ill. R.Həsənzadə.- Bakı, 
2018.- 383 s.
Mərcanqulu əfsanəsi: nağıl-
poema və şeirlər / X.S.Əlibəyli; 
red. M.Namaz; rəssamı 
Z.Abasov; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Nazirli-
yi.- Bakı, 2016.- 19 s.
Günəş olaram mən də... / 
M.Rəşid // 525-ci qəzet.- 2019.- 
10 aprel. - S.19.
Xanımana Əlibəylinin ya-
radıcılığında dini motivlər 
/ E.Mustafayeva // Dövlət 
və din:İctimai fikir toplusu.- 
2017.- noyabr - dekabr. - №06 
(53).- S.114-118.

İ n t e r n e t d ə
http://meneviservetimiz.az/ru/
fine-art/item/91-xanimana-
%C9%99lib%C9%99yli

20 Yazıçı
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Folklor

80 
illiyi Çərkəz Quliyev 

1940-1994    

A
PR

EL

Quliyev Çərkəz Əli oğlu 1940-cı 
il aprel ayının 22-də Ermənistanın 
Yeğeqnadzor rayonunun Ardaraz 
kəndində anadan olmuşdur.

Burada ibtidai məktəbin ikin-
ci sinfini bitirmiş, ailəsi ilə birlikdə 
Azərbaycanın Saatlı rayonuna köç-
dükdən sonra təhsilini davam etdirmiş, 
Məmmədabad kənd orta məktəbini bi-
tirmişdir.

1957-ci ildə N.Tusi adına Azər-
baycan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna 
(indiki ADPU) daxil olmuş və 1962-
ci ildə oranı bitirmişdir.

Əmək fəaliyyətinə təyinatla gön-
dərildiyi Məmmədabad kənd orta 
məktəbində ədəbiyyat müəllimi və 
dərs hissə müdiri kimi başlamışdır. 

İndiki Bakı Dövlət Universitetinin 
Filologiya fakültəsində elmi işçi, me-
todist, Azərbaycan ədəbiyyatı, sonra 
Folklor kafedrasında baş müəllim, do-
sent olmuşdur. 

1981-ci ildə “Süleyman  Rəhimovun 
yaradıcılığında folklor” mövzusun-
da namizədlik dissertasiyası müdafiə 
edərək filologiya elmləri namizədi 

elmi dərəcəsini, 1982-ci ildə dosent 
elmi adını almışdır. 

1989-cu il yanvarın 25-də Bakı 
Dövlət Universitetinin Elmi Şurası 
tərəfindən Folklor kafedrasının  açıl-
ması haqqında  qərar qəbul edilmiş 
və bu qərar fevralın 24-də təsdiq edil-
mişdir. Rektorun əmri ilə fevralın 
29-da fəaliyyətə başlamış kafedra-
ya Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi ka-
fedrasında çalışmış professorlardan 
Vaqif Vəliyev, Azad Nəbiyev, Əzizə 
Cəfərzadə, baş müəllimlər Çərkəz 
Quliyev, Nizami Xəlilov bu kafedraya 
keçirilmişlər. 

Çərkəz  Quliyev dövlət    mətbuatında 
rəyləri, elmi və publisistik məqalələr 
ilə çıxış etmişdir. O, respublikada 
tanınmış folklorşünas alimlərdən ol-
muşdur. O, bu sahə üzrə bir sıra elmi-
publisistik əsərlərin müəllifidir. El 
ədəbiyyatı nümunələrinin toplanma-
sında və tədqiqində xidmətləri böyük 
olmuşdur. 

Çərkəz Quliyev 1994-cü il iyun ayı-
nın 3-də avtomobil qəzası nəticəsində 
vəfat etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Xalqdan-xalqa: elmi-publisistik oçerk / Ç.Ə.Quliyev; rəyçi və ön sözün müəllifi: N.Cəfərov; red. R.Salamova; nəşrin sponsoru 
F.Məmmədov.- Bakı: Vətən, 1995.- 104 s.

Tükənməz mənbə / Ç.Quliyev; redaktoru və məsləhətçi. R.Mahmudov; ön söz. müəl. N.Cəfərov.- Bakı: OSKAR NPM, 2004.- 127 s.

İ n t e r n e t d ə

http://philology.bsu.edu.az/az/content/kafedrann_tarixi

22 Folklorşünas
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Dünya ədəbiyyatı
215 
illiyi Hans Kristian Andersen 

1805-1875    

A
PR

EL

Hans Kristian Andersen 1805-ci il 
aprel ayının 2-də Danimarkanın Fyun 
adasının Odense şəhərində anadan 
olmuşdur. 

Kasıb bir ailədə doğulmuş Hans 
kiçik yaşlarından pyeslər yazmışdır. 
İlk şeirləri 1826-1827-ci illərdə nəşr 
olunmuşdur. Əsl ədəbi fəaliyyətə 
“Holmen kanalından Amager ada-
sının Şərq burnuna qədər piyada 
səyahət” (1829) əsəri ilə başlamış-
dır. İmprovizator” (1835), “Yalnız 
skripka çalan” (1837) romanların-
da xalq içərisindən çıxmış istedad-
lı adamların acınacaqlı taleyi təsvir 
edilmişdir. “Mulat” (1840) pyesi irqi 
bərabərsizlik əleyhinə yazılmışdır

Lakin Andersen dünya ədəbiy-
yatında uşaqlar üçün yazdığı nağılları 
ilə şöhrət qazanmışdır.  XIX əsrin 30-
cu illərin ikinci yarısından başlayaraq 
“Uşaq nağılları” (1835-1837), “Yeni 
nağıllar” (1845-1848), “Rəvayətlər” 
(1852-1853) kitablarını nəşr etdir-
mişdir. Andersenin demokratik, hu-
manist dünyagörüşü nağıllarında 
daha dolğun əks olunmuşdur. Onun 
“Uşaqlara söylənilmiş nağıllar” ki-
tabını oxuyan dünyanın görkəmli 
fizik alimi H.K.Ersted heyranlıqla 
sözünü belə ifadə etmişdi: “İmpro-
vizator” sizi məşhurlaşdırdı, nağıl-
lar isə adınızı əbədiləşdirəcəkdir! 
Andersen “Çirkin ördək balası”nda 
əsl istedadın bütün maneələri dəf 
edərək, özünə yol açacağı fikri-
ni irəli sürmüş, “Bülbül” nağılında 

isə həqiqi sənəti süni gözəlliyə qar-
şı qoymuşdur.“Dəyanətli qalay əs-
gərcik”, “Qar kraliça”və s. nağıllarda 
sadə, yoxsul adamların mənəvi zən-
ginliyindən danışılmışdır. “Noxud 
üzə rində yatan şahzadə qız”, “Donuz-
otaran” nağıllarında aristokratiya nü-
mayəndələrinin xudpəsəndliyi, zövq-
süzlüyü və şıltaqlığı təsvir olunur. 

Dünyanın bir sıra ölkələrinə, o 
cümlədən Fransa, Almaniya, Çexiya, 
Polşa, İtaliya, İsveç, İsveçrə, Afrika, 
Serbiya, Rumıniya, Macarıstan, Avs-
triyaya olan səfərləri A.K.Andersenin 
dünyagörüşünə, mənəvi zənginliyinə 
yeni dəyərlər gətirmişdi. Hans Kris-
tian uşaq psixologiyasını dərindən 
duymuş və incəlikləri ilə əks etdir-
mişdir.Onun nağılları böyüklər üçün 
də ibrətamizdir. Andersen folklordan 
yaradıcılıqla istifadə etmişdir. Di-
namik süjet, danışıq dilinin sadəliyi 
və canlılığı, dərin emosionallıq, 
in cə yumor nağılların xarakterik 
xüsusiyyətidir. Yazıçının əsərləri bir 
çox dilə, o cümlədən Azərbaycan 
dilinə tərcümə olunmuşdur.

Danimarkanın nağıl şahzadəsi 
Hans Kristian Andersen 1875-ci il 
avqust ayının 4-də Kopenhagendə 
vəfat etmişdir.

1975-ci ildə Ümumdünya Sülh 
Şurasının qərarı ilə anadan olmasının 
170 və vəfatının 100 illik yubileyi ke-
çirilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Düyməcik: 6-9 yaşlı uşaqlar 
üçün / Hans Kristian Andersen; 
rəsmlər və dizayn E.Cabbarov, 
S.Eyvazova.- Bakı: Altun kitab, 
2012.- 23 s.

Hekayə / Hans Kristian An-
dersen // Kaspi.- 2016.- 27-29 
fevral.- S.24.

Sehrli nağıllar /Qrimm qardaş-
ları, Ş.Perro, H.X.Andersen.- 
Bakı, 2013.- 177 s.

Nuruqızı, S. Uşaqlara 
sevməyən dahi, tənha və qəribə 
nağılçı /S.Nuruqızı //Ədəbiyyat 
qəzeti.- 2017.- 8 aprel.- S.12.

İ n t e r n e t d ə

http://medeniyyet.az/page/
news/648/-Boyuk-nagilbaz:-
Hans-Kristian-Andersen.html

2 Danimarka yazıçısı
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Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq
115 
illiyi

Sadıq Dadaşov 
1905-1946    

A
PR

EL

Sadıq Ələkbər oğlu Dadaşov 1905-ci 
il aprel ayının 15-də Bakıda anadan ol-
muşdur. Uşaq yaşlarında rəsm çəkməyə 
böyük həvəs göstərən S.Dadaşov 
məktəb illərində də rəssamlıq və me-
marlıqla dərindən maraqlanmışdır. 
Məktəb illəri onun yaxın dostu Mi-
kayıl Useynovla (Hüseynov) birlikdə 
keçmiş, 1920-ci ildə onların hər ikisi 
Realnı məktəbi bitirmiş, Azərbaycan 
Politexnik İnstitutunun (indiki ATU) ti-
kinti mühəndisi fakültəsindəki memar-
lıq şöbəsinə daxil olmuşlar. Tələbəlik 
illərində S.Dadaşov özünü istedadlı və 
bacarıqlı memar kimi tanıtmış, insti-
tutun nəzdində fəaliyyət göstərən me-
marlıq laboratoriyasına rəhbər təyin 
edilmişdir. O, dostları ilə birlikdə labo-
ratoriyada çalışdığı zaman rus memar-
larından Kazakovun, Starovun, Zaxa-
rovun, Bajenovun elmi-nəzəri əsərləri 
ilə, Çnamotsinin, Danielin, Barbaro-
nun, Şuazinin, Qnediçanın, Palladi-
onun və b. layihələri ilə yaxından ta-
nış olmuş və onları elmi təhlil edərək 
öyrənmişdilər. 1926-cı ildə Azərbaycan 
şairi N.Gəncəvinin abidəsi ilə bağlı 
elan edilmiş müsabiqədə S.Dadaşov 
və M.Useynovun birgə işlədiyi layihə 
birinci mükafata layiq görülmüşdür.

1929-cu ildə S.Dadaşov 
M.Useynovla birgə “Bakıda kitabxa-
na və mədəniyyət sarayı” mövzusunda 
diplom işini uğurla müdafiə etmiş və 
pedaqoji kollektivin yekdil qərarına 
əsasən hər iki memar institutda assis-
tent kimi saxlanmışdılar. Onlar Bakı-
dakı Şirvanşahlar sarayı kompleksinin, 
Naxçıvandakı Mömünəxatın türbəsi, 
Yusif Kuseyir oğlu türbəsinin və Qa-
rabağlar türbəsi ilə yanındakı minarəli 
zəfər tağının, Qarabağın Bərdə şəhə-
rindəki “Nüşabə” türbəsinin, Ordu-

badın yaşayış binalarını və yüzlərlə 
digər orta əsr memarlıq abidələrinin 
ilk tədqiqatçıları olmuşlar. 1929-1933-
cü illərdə 23 tikilinin layihəsini ver-
mişdir. Onun M.Useynovla birlikdə 
layihələndirdiyi “Azərbaycan SSR İtti-
faqlar Evi”nin binası böyük və nüfuzlu 
müsabiqəyə təqdim olunmuş və ikinci 
dərəcəli mükafata layiq görülmüşdür. 

S.Dadaşov həmçinin Nizami Gən-
cəvinin 1946-cı ildə Gəncədə, 1949-
cu ildə Bakıda qoyulmuş abidələrinin 
layihə müəllifidir.

Onun böyük yaradıcılıq nailiy-
yətlərindən biri də Moskvada tikilmiş 
Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisi 
(XTNS) kompleksinin Azərbaycan 
pavilyonu olmuşdur. 1939-cu ildə 
hökumət tərəfindən həyata keçirilən 
S.Dadaşov və M.Useynov layihəsi 
SSRİ Dövlət mükafatına layiq görül-
müşdür. 

Memarlıq irsinin ilk elmi tədqi-
qatçısı S.Dadaşov SSRİ miqyasında 
böyük hörmət və nüfuza malik olan 
Azərbaycan Memarlar İttifaqını ya-
ratmışdır. O, 1944-cü ildə Azərbaycan 
SSR XKS yanında Memarlıq İşləri 
İdarəsinin ilk rəisi olmuşdur.

1940-cı ildə ona Azərbaycan SSR 
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı 
verilmiş, 1941-ci ildə SSRİ Dövlət 
mükafatı laureatı olmuşdur. O, “Le-
nin”, “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni 
və medallarla təltif edilmişdir. 1941-ci 
ildə SSRİ Memarlıq Akademiyasının 
müxbir üzvü, 1945-ci ildə yeni yara-
dılmış Azərbaycan SSR Elmlər Aka-
demiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir.

Sadıq Ələkbər oğlu Dadaşov 1946-cı 
il dekabr ayının 24-də Moskvada vəfat 
etmişdir, Bakıda dəfn olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Bakının memarlıq abidələri 
/S.Dadaşov, M.Useynov; red. 
Ə.V.Salamzadə; Azərbaycan 
SSR Elmlər Akademiyası, 
Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- 
Bakı: Azərbaycan SSR Elmlər 
Akademiyası, 1955.- 38 s.

Архитектурные памятники 
Баку /С.Дадашев и 
М.Усейнов; Институт 
истории и теории 
архитектуры.- Москва: 
Академия Архитектуры 
СССР, 1946.- 109 c.

Qarabağlı, R. Akademik Sadıq 
Dadaşov /R.Qarabağlı; baş 
məsl. və elmi red. A.Əlizadə; 
red. E.Avalov.- Bakı: Elm, 
2015.- 127 s.

Sadıq Dadaşov və Mika-
yıl Hüseynov /lay. rəhb. 
E.Qasımzadə; dizayn 
N.Novruzov; Azərb. Resp.-nın 
Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-
Qərb, 2013.- 39 s.

İ n t e r n e t d ə

http://science.gov.az/forms/
osnovateli-nana/2632

15 Akademik
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Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Mikayıl Hüseynov (Useynov) 
1905-1992   

A
PR

EL

19

Ə d ə b i y y a t

Sadıq Dadaşov və Mika-
yıl Hüseynov /lay. rəhb. 
E.Qasımzadə; dizayn 
N.Novruzov; Azərb. Resp.-nın 
Memarlar İttifaqı.- Bakı: Şərq-
Qərb, 2013.- 39 s.

Fərəcov, S. Mikayıl Hüsey-
nov: Memarlıq tariximizin 
ğörkəmli siması /S.Fərəcov //
Mədəniyyət.- 2010.- 8 okt-
yabr.- S. 15. 

Fərəcov, S. Tikdim ki, izim 
qala...: Görkəmli memar 
Mikayıl Hüseynov Azərbaycan 
memarlığının inkişafında 
müstəsna xidmətlər göstərib 
/S.Fərəcov //Mədəniyyət.- 
2015.- 8 iyul.- S.11.

İ n t e r n e t d ə
https://president.az/
articles/15405/print
http://www.anl.az/down/me-
qale/ses/2015/noyabr/465051.
htm

115 
illiyi

Akademik
Mikayıl Ələsgər oğlu Hüseynov 

(Useynov) 1905-ci il aprel ayının 19-da 
anadan olmuşdur. O, Azərbaycan Po-
litexnik İnstitutunun (indiki ATU) in-
şaat mühəndisi fakültəsini bitirdikdən 
sonra həmin institutda işə başlamış, 
respublikada inşa edilən mədəni-
məişət binalarının layihəsini çəkməklə 
məşğul olmuşdur. Qısa müddətdə 
onun layihələri əsasında respublika-
mızın hər yerində - Bakıda, Gəncədə, 
Naxçıvanda, Şəkidə mədəni-məişət 
binaları tikilmişdir. İlk memarlıq və 
nəzəri əsərlərini (1946-cı ilədək) Sa-
dıq Dadaşovla birgə yaratmışdır. 

Akademik Mikayıl Hüseynovun 
lahiyələndirdiyi tikililər milli memar-
lıq üslubu ilə seçilirdi. Şərq və Qərb 
memarlıq məktəbinin sintezindən ya-
rarlanan Mikayıl Hüseynov əzəmətli 
yaşayış və ictimai binaların lahiyələrini 
hazırlamışdır. 

“Alimlər evi”, “Monolit”, Bakı 
Musiqi Akademiyası (S.Dadaşovla 
birlikdə), “Abşeron” və “Azərbaycan” 
mehmanxanaları Şərq memarlığından 
qidalanan təxəyyülünün məhsuludur. 
O cümlədən M.F.Axundov adı-
na Azərbaycan Milli Kitabxana-
sının binası Mikayıl Hüseynovun 
adını özündə yaşadır. Ölkəmizdə 
ucaltdığı yüksəkmərtəbəli binalarla 
kifayətlənməyən memar Düşənbədə, 
Moskvada Şərq milli koloritli və 
ornametlərlə seçilən bənzərsiz işlər 
görüb. 

1940-cı ildə S.Dadaşovla birlikdə 
Mikayıl Hüseynovun layihələndirdiyi 
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi on-
ların şah əsəri hesab edilir. “Nəriman 
Nərimanov”, “Nizami”, “Elmlər 

Akademiyası” metro stansiyalarının 
görkəmli üslubları hal-hazırda da öz 
əzəmətini qorumaqdadır. 

Görkəmli memar, alim, pedaqoq Mi-
kayıl Hüseynov Azərbaycan memarlı-
ğının inkişafında böyük xidmətləri ol-
muşdur. Azərbaycan sovet memarı və 
memarlıq tarixçisi, professor (1939), 
Azərbaycan SSR EA təsis edildikdən 
sonra onun ilk һəqiqi üzvlərindən 
(1945)  olan M.Hüseynov yeni təşkil 
olunmuş Azərbaycan EA İncəsənət 
İnstitutunda direktor müavini, 1948-ci 
ildən Memarlıq və İncəsənət İnstitu-
tunun direktoru olmuşdur, “Əməkdar 
incəsənət xadimi” (1940), Memarlıq 
doktoru (1950), Azərbaycanın, SSRİ 
Memarlıq Akademiyasının müxbir 
üzvü (1941), həqiqi üzvü (1950), SSRİ 
dövlət mükafatı laureatı (1941),  “SSRİ 
xalq memarı” (1970), Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı (1985), Azərbaycan SSR 
Əməkdar incəsənət xadimi (1940),  
Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı la-
ureatı (1967), Böyük Britaniya və İr-
landiya Kral Asiya Cəmiyyətinin fəxri 
üzvü (1985), SSRİ Ali Sovetinin IV 
və V çağırış deputatı (1954-1962), 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin depu-
tatı (3-cü çağırış – 1951-1954, 6-11-ci 
çağırışlar – 1963-1990), “SSRİ Xalq 
memarı” (1970), Böyük Britaniya, 
Asiya Kral Cəmiyyətinin həqiqi üzvü 
olmuşdur. 

Mikayıl Hüseynov 1992-ci il okt-
yabr ayının 7-də vəfat etmiş, Fəxri 
Xiyabanda dəfn edilmişdir. Memarın 
şərəfinə Simurq cəmiyyəti tərəfindən 
“Mikayıl Hüseynov mükafatı” təsis 
olunmuşdur.
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Hacı Məmmədov  
1920-1981     

A
PR

EL

28

Ə d ə b i y y a t
Həsənova, Ş. Hacı Məmmədov / Ş.Həsənova; burax. məsul S.İsmayılova; dizayn. Z.Abbasov; baş red. Ü.Məmmədova.- Bakı: Şərq-Qərb, 
2017.- 103 s.
Ələkbərov, Ə. Tarzən Hacı Məmmədovun muğam ifaçılığına bir nəzər / Ə.Ələkbərov // Konservatoriya.- 2012.- № 3.- S. 36-39.
Hüseynov, Ə. Bir də tanış olduq, ustad!: Hacı Məmmədovun “Qızıl tarazlıq” qanunu /Ə.Hüseynov //525-ci qəzet.- 2019.- 1 may.- S.22.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/meqale/konservatoriya/2012/3/633198(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/meqale/azadliq/2013/aprel/303908.htm

100 
illiyi Tarzən

Hacı Məmməd oğlu Məmmədov 
1920-ci il aprel ayının 28-də Şamaxı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1927-ci ildə ibtidai təhsilə başla-
mış, 1928-ci ildən təhsilini Bakıda da-
vam etdirmiş, eyni zamanda tar ifaçı-
lığını öyrənmişdir. 1937-ci ildə orta 
məktəbi bitirdikdən sonra, həmin ildən 
Dövlət Filarmoniyasında çıxış etməyə 
başlamışdır. 1938-ci ildə Moskvada 
keçirilən 1-ci ədəbiyyat və incəsənət 
ongünlüyündə iştirak etmişdir. 1943-cü 
ildə Tibb Universitetinə daxil olmuşdur. 

1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Tibb Universitetini bitirmiş və həkim-
cərrah, baş həkim müavini, baş həkim 
kimi uzun müddət Naxçıvan şəhər 
xəstəxanasında, Sumqayıtda və Bakıda 
müxtəlif xəstəxanalarda çalışmışdır. 

Hacı Məmmədov hələ on yaşın-
da ikən onu Azərbaycan Dövlət Şərq 
Orkestrinə qəbul etmişdirlər. Kollektivə 
hamıdan sonra gəlməsinə baxmayaraq 
qeyri-adi istedad sahibi olması Üzeyir 
Hacıbəylinin diqqətini çəkmiş, o, Hacı 
Məmmədovu yoldaşlarına göstərərək 
söyləmişdi: “Baxın, gördüyünüz 
sarıbəniz oğlan gec-tez sizləri tamam 
ötüb keçərək birinci pilləyə çıxacaq”.

O, tarda çalmağı müstəqil öyrənmişdi. 
1930-1948-ci illərdə Azərbaycan Xalq 

Çalğı Alətləri Orkestrində işləmiş, 1949-
cu ildən Azərbaycan Dövlət Filarmoni-
yasının solisti olmuşdur. H.Məmmədov 
klassik rus və Qərb bəstəkarlarının 
əsərlərinin tarda ilk ifaçılarından idi. 
Muğamların və bəstəkar əsərlərinin ori-
jinal və mahir ifaçısı olmuşdur

Hacı  Məmmədovun  sənətkarlığının 
əsas xüsusiyyəti emosionallıq və vir-
tuozluq kimi keyfiyyətlərin qovuşma-
sından ibarət idi. Onun ifasında “Orta 
Mahur”, “Segah”, “Çahargah”, “Za-
bul”, “Şur” muğamları, xalq musiqisi 
və bəstəkar əsərləri AzTR Fondunda 
qorunub saxlanılır. 

Hacı Məmmədov Bülbül, Se-
yid Şuşinski, Zülfi Adıgözəlov kimi 
xanəndələri müşayiət etmiş, bir çox 
xarici ölkələrdə - Belçika, Polşa, Ma-
carıstan, İran, Suriya, Əlcəzair və başqa 
ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuşdur. 

Hacı Məmmədov 1957-ci ildə 
“Əməkdar artist”, 1963-cü ildə isə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görül-
müşdür. “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 

Hacı Məmmədov 1981-ci il avqust 
ayının 2-də vəfat etmiş, Fəxri Xiyaban-
da dəfn edilmişdir.
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Teatr.Kino

85 
illiyi Muxtar Maniyev 

1935-2016
Muxtar Qəmbər oğlu Maniyev 

1935-ci il aprel ayının 4-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. O, Azər-
baycan Sənaye İnstitutunda (indiki 
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universiteti) mühəndis, Azərbaycan 
Teatr İnstitutunda (indiki Azərbaycan 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Uni-
versiteti) isə aktyorluq ixtisası üzrə ali 
təhsil almışdır.

Yaradıcılığa 1959-cu ildə “Azər-
baycanfilm” kinostudiyasında rejissor 
Rza Təhmasibin çəkdiyi “Onu bağışla-
maq olarmı?” bədii filmi ilə başlayan 
aktyor bir daha kinonu tərk etməmiş, 
“İnsan məskən salır”, “Koroğlu”, 
“Nəsimi”, “O qızı tapın”, “Bizim Cəbiş 
müəllim”, “Nizami”, “Babək”, “Bəxt 
üzüyü”, “Bəyin oğurlanması”, “Gecə 
qatarında qətl”, “İşarəni dənizdən 
gözləyin”, “Bakıda küləklər əsir”, “Hər 
şey yaxşılığa doğru”, “Həm ziyarət, 
həm ticarət”, “Qanlı zəmi”, “Ölsəm... 
bağışla”, “Papaq” və s. filmlərdə unu-
dulmaz xarakterlər yaratmışdır. 

“Mozalan” kinojurnalı yarandı-
ğı vaxtdan başlayaraq kinojurnalın 
nömrələrində fəal iştirak etmiş və bir 
çox rollarda çəkilmişdir.

Muxtar Maniyev 1961-ci ildə 

Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutu-
nu bitirdikdən sonra bir müddət 
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli 
Dram Teatrında çalışmış və qısa za-
man ərzində teatrda Hacı Əhməd (“Al-
maz”, Cəfər Cabbarlı), Azad (“Əliqulu 
evlənir”, Sabit Rəhman) və s. yaddaqa-
lan rollar oynamışdır.

Müasir Azərbaycan mədəniyyətində 
özünəməxsus yer tutan Muxtar Ma-
niyev zəngin yaradıcılıq palitrasına 
malik sənətkarlardan olmuşdur. O, 
milli kino sənətinin inkişafına dəyərli 
töhfələr vermişdir. Sənətkarın çox-
saylı bədii filmlərdə öz improvizə 
məharəti sayəsində ustalıqla canlan-
dıraraq xarakter səviyyəsinə qaldırdı-
ğı obrazlar dərin psixoloji yozumu ilə 
səciyyələnmişdir. 

Azərbaycan kino sənətinin inkişa-
fında xüsusi xidmətlər göstərmiş Mux-
tar Maniyev 1982-ci ildə “Əməkdar 
artist”, 2000-ci ildə isə “Xalq artisti” 
fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Xalq artisti Muxtar Qəmbər oğlu 
Maniyev 2016-cı il dekabr ayının 22-
də vəfat etmişdir

Ə d ə b i y y a t

Kinomuzun mogikanı Muxtar Maniyev... / M.Maniyev: müsahibəni apardı Vəliyev, Yaşar//Mədəniyyət.az.- 2015.- № 4.- S.46-47.

Abbaslı, T. Daim nəticəyə işləmiş aktyor  /T.Abbaslı //Mədəniyyət.- 2017.- 29 mart.- S.13.

Xalq artisti Muxtar Maniyev son mənzilə yola salınıb //Azərbaycan.- 2016.- 23 dekabr.- S.8.

Muxtar Qəmbər oğlu Maniyev // Mədəniyyət.- 2016.- 23 dekabr.- S.3.

İ n t e r n e t d ə

http://medeniyyet.az/page/news/36993/.html

http://khatai.cls.az/more/text/49638
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Əşrəf Hacı oğlu Quliyev 1924-
cü il aprel ayının 25-də Bakıda ana-
dan olmuşdur. Yeddiillik təhsili biti-
rəndən sonra Azərbaycan Dövlət 
Teatr Məktəbində oxumuşdur. Teatr 
məktəbində oxuya-oxuya MDT-nin ta-
maşalarında kütləvi səhnələrə çıxmış-
dır. 1938-ci ildə təhsilini başa vurmuş 
və təyinatla İrəvan Dövlət Azərbaycan 
Dram Teatrında aktyor işləməyə 
göndərilmişdir. 

Böyük Vətən müharibəsində iştirak 
etmişdir (1941-1945). Müharibədən 
qayıtdıqdan sonra az müddət İrəvan te-
atrında işləmiş və sonra yenicə açılmış 
Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun 
rejissorluq fakültəsinə daxil olmuşdur. 

1952-ci ildən Akademik Milli Dram 
Teatrında rejissor işləmişdir. Əvvəlcə 
assistent və ikinci rejissor kimi müxtəlif 
tamaşaların hazırlanmasında çalışan 
Əşrəf Quliyev 1956-cı ildən müstəqil 
quruluşlar vermişdir.

MDT-də Əşrəf Quliyev dramaturq-
lardan Vasili Şkvarkinin “Özgə uşa-
ğı” (8 sentyabr 1956), Yuri Osnos və 
Viktor Vinnikovun “Hind gözəli” (2 
oktyabr 1959), Həsən Seyidbəylinin 
“Bağlı qapılar” (3 iyun 1961), Mirzə 
Fətəli Axundzadənin “Hacı Qara” (26 
oktyabr 1962), Sabit Rəhmanın  Toy” 
(14 dekabr 1963), Cavad Fəhmi Baş-
qutun “Köç” (19 sentyabr 1964), Mirzə 
İbrahimovun “Yaxşı adam” (24 aprel 
1965), “Kəndçi qızı” (15 may 1976), 
Cəfər Cabbarlının “Oqtay Eloğlu” (29 

iyun 1966), İlyas Əfəndiyevin “Mənim 
günahım” (5 may 1967), Bernard Şo-
unun “Şeytanın şagirdi” (23 dekabr 
1967), Bəxtiyar Vahabzadənin “İkinci 
səs” (19 aprel 1969), “Yollara iz düşür” 
(30 oktyabr 1977), Anatoli Safronovun 
“Kişilərə inanmayın” (13 iyun 1970), 
“Gecənin sirri” (2 sentyabr 1982), Nəbi 
Xəzrinin “Sən yanmasan...” (2 fevral 
1972), “Əks-səda” (14 fevral 1975), 
Aleksandr Ostrovskinin “Müdriklər” 
(19 may 1973), Vilyam Şekspirin “Heç 
nədən hay-küy” (10 mart 1979), Sabit 
Rəhmanın “Əliqulu evlənir” (3 oktyabr 
1980) dram, faciə və komediyalarını 
tamaşaya hazırlamışdır.

Yaradıcılığa aktyorluqla başla-
mışdır. Rejissor yaradıcılığının ilkin 
dövründə romantik monumental üs-
luba meyil göstərmiş. Tədricən istər 
klassik, istərsə də müasir əsərlərin ta-
maşalarında realist forma-üslubu üstün 
tutmuşdur. Lirik-psixoloji üslubda da 
tamaşalar hazırlamışdır.

Rejissor 1984-cü il yanvar ayı-
nın 2-dən yalnız Azərbaycan Dövlət 
İncəsənət İnstitutunda işləmiş və bu-
rada aktyor və rejissor sənətindən dərs 
demişdir. Müxtəlif illərdə Lənkəran və 
Gəncə teatrlarında tamaşalara quruluş-
lar vermişdir. 

1974-cü il iyun ayının 1-də Azər-
baycan SSR “Əməkdar incəsənət xadi-
mi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Əşrəf Quliyev 1994-cü il fevral ayı-
nın 10-da Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Aktyor sənəti: Musiqili 
komediya aktyoru ixtisası 
üçün proqram /Azərb. SSR 
Ali və Orta İxtisas Təhsili 
Nazirliyi, M.A.Əliyev ad. 
Azərb Dövlət İncəsənət 
İn-tu; tərc. ed. və tərt. ed. 
Ə.Quliyev; red. Ə.Quliyev.- 
Bakı, 1983.- 22 s.

Antakolski, A. Qərargah: 
iki hissədən ibarət dram 
/A.Antakolski; tərc. ed. 
Ə. Quliyev; red. M. Atəş; 
AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, 
Respublika Xalq Yaradıcılı-
ğı Evi.-Bakı, 1971.- 27 s. 

Əşrəf Quliyev: İzomate-
rial /Azərbaycan Teatr 
Cəmiyyəti.- Bakı, 1974.- 1 
qat. v.

Əşrəf Quliyev /İ.Rəhimli.- 
Azərbaycan Teatr 
Ensiklopediyası.-Bakı: 
Azərnəşr, 2016.- S.373-374.

İ n t e r n e t d ə

http://azteatr.musigi-dunya.
az/file?id=93&dt=194

25 Rejissor, pedaqoq
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Şükür Nəriman oğlu Həmidov 
1975-ci il aprel ayının 1-də Qubadlı 
rayonunun Əlyanlı kəndində anadan 
olmuşdur. 8-ci sinifə kimi Qubadlı 
rayonunun Başarat orta məktəbində 
oxumuş, sonra Cəmşid Naxçıvans-
ki adına hərbi litseyə qəbul olmuş, 
daha sonra Həzi Aslanov adına Hərbi 
Məktəbi bitirmişdir.

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 22 aprel 2016-cı il ta-
rixli Sərəncamı ilə Şükür Nəriman 
oğlu Həmidov “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adına layiq görülmüş, 
“Qızıl Ulduz” medalı ilə təltif olun-
muşdur.

10 may 2016-cı il tarixində müdafiə 

naziri general-polkovnik Zakir 
Həsənov cəbhəboyu zonada yerləşən 
hərbi hissələrdə olmuş və Şükür 
Həmidovla görüşmüşdür. Aprel ayı-
nın əvvəlində Lələ təpə yüksəkliyinin 
azad edilməsi əməliyyatı zamanı 
göstərdiyi şücaətə görə polkovnik-
leytenant Şükür Həmidova müdafiə 
nazirinin əmri ilə vaxtından əvvəl 
polkovnik hərbi rütbəsi təqdim olun-
muşdur.

Ə d ə b i y y a t
Hüseynov, F. “Aprel yüksəkliyi” sənədli filminin təqdimatı keçirildi / F.Hüseynov // Mədəniyyət.- 2019.- 27 fevral.- S.3.

Mükərrəmoğlu, M.“Aprel yüksəkliyi”nin təqdimatı  / M.Mükərrəmoğlu // Xalq qəzeti.- 2019.- 28 fevral.- S.13.

İ n t e r n e t d ə
http://gencalim.az/vetenperverlik/430-veten-bolunmez.html
https://az.wikipedia.org/wiki/Şükür_Həmidov
http://avciya.az/h%C9%99midov-sukur-n%C9%99riman-oglu/

1 Milli Qəhrəman
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Nəriman Kərbalayı Nəcəf oğlu 
Nərimanov 1870-ci il aprel ayının 14-
də Tiflis şəhərində anadan olmuşdur. 
1890-cı ildə Qori Seminariyasını bitir-
miş, Qızıl Hacılı kənd məktəbində pe-
daqoji fəaliyyətə başlamışdır. 1891-ci 
ildə Bakı şəhərinə köçmüşdür. 

1894-cü ildə Azərbaycan ziyalı-
larının qabaqcıl dəstəsinin yaxından 
iştirakı ilə Bakıda ilk milli kütləvi 
kitabxana-qiraətxananın əsasını qoy-
muşdur. 1902-ci ildə Odessa Universi-
tetinin tibb fakültəsinə daxil olmuş və 
burada inqilabı işlə məşğul olmuşdur. 
1905-ci ildə inqilab günlərində Odes-
sada ilk inqilabi sınaqdan keçmiş və 
həmin ildə “Hümmət” partiyasına üzv 
yazılmış, Rusiyanın sosial-demokrat 
partiyasının (RSDRP) proqramını türk 
dilinə çevirmişdir. 

1908-ci ildə universiteti bitirərək 
Bakıya gəlmiş, şəhər xəstəxanasında 
işləmişdir. 

1909-cu ilin əvvəllərində geniş 
ictimai-siyasi və inqilabi fəaliyyətə 
başladığı üçün, həmin ilin fevralında 
çar hökuməti tərəfindən nəzarətə alın-
mış, Tiflisdə həbs olunmuş, 7 ay Me-
tex qalasında saxlandıqdan sonra 2 il 
müddətinə Qafqazdan Həştərxana sür-
gün edilmişdir. 5 illik sürgün həyatını 
başa vurduqdan sonra, 1913-cü ildə 
Bakıya qayıtmış, dövri mətbuatda 
məqalələr dərc etdirmişdi. 

1917-ci ildə bolşevik “Hümmət” 
təşkilatının sədri, həmin təşkilatın ey-
niadlı qəzetinin redaktoru olmuşdur. 

1919-cu ildə Moskvaya çağırıl-
mış, Xalq Komissarlığının xarici işlər 
bölməsində Yaxın Şərq məsələləri üzrə 
xalq komissarının müavini vəzifəsinə 
təyin edilmişdir. 1920-ci ildə Bakıya 
gələn Nərimanov əvvəlcə müvəqqəti 

Hərbi İnqilab Komitəsinin, sonra İn-
qilab Komitəsinin və Azərbaycan 
hökumətinin sədri olmuşdur. 

Azərbaycanda yaradılan Sovet Res-
publikasının idarəetmə orqanlarına 
qiyabi olaraq seçilsə də, ona Bakıya 
qayıtmağa icazə verilməmiş, yalnız 
repressiyaların birinci dalğası başa çat-
dıqdan sonra Bakıya gələn Nərimanov 
AXC xadimlərinin bir çoxunun xaricə 
getməsinə imkan yaratmış və bununla 
da onları sovet repressiyasıından xilas 
etmişdir. Nərimanov “millətçilikdə” 
günahlandırılmışdır. 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 
qərarı ilə ona fəxri qılınc təqdim olun-
muşdu. 1921-ci ildə Nərimanovun 
səyi ilə imzalanan Qars müqaviləsinə 
əsasən, Naxçıvana olan təzyiqlər ara-
dan qaldırılmış və bunun qarantı kimi 
Türkiyə çıxış etmişdir. 1922-ci ildə 
Lenin və partiya qarşısında xidmətləri 
nəzərə alınaraq, Mərkəzi İcraiyyə 
Komitəsinin MİK-in sədrlərindən biri 
təyin olunmuşdur. 1922-ci ildə Genuya 
konfransında iştirak etmiş, Moskvada 
onun rəhbərliyi ilə “Yeni Şərq” jur-
nalı və Şərqşünaslıq Elmi Cəmiyyəti 
fəaliyyət göstərmişdir. 

1925-ci ildə məhz onun təklifi ilə 
Böyük Sovet Ensiklopediyasının yazıl-
masına başlanılmışdır. Bir çox ilklər, o 
cümlədən ilk konstitusiya onun adı ilə 
bağlıdır. Görkəmli ictimai-siyasi xadim 
Bakıda I Türkoloji qurultayın çağırıl-
masında da böyük rol oynamışdır. 

1925-ci il mart ayının 19-da 
müəmmalı şəkildə vəfat etmişdir. 

Qızıl meydanda, Kreml divarları ya-
nında dəfn edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri: iki cilddə 
/N.Nərimanov; elmi red. 
R. Mehdiyev; tərt. və ön 
söz müəl. T.Əhmədov.- 
Bakı: Azərbaycan Milli 
Ensiklopediyası, 2017.- C. 
1- 569 s.

Cəfərov, N. Teymur 
Əhmədovun “Nəriman 
Nərimanov”u /N.Cəfərov 
//Ədəbiyyat söhbətləri.-
Bakı: Elm və təhsil.- 2018.- 
S.195-200.

Əhmədov, T. Nəriman 
Nərimanov: həyatı, mühiti 
və ədəbi-bədii yaradıcılığı: 
[monoqrafiya]: görkəmli 
ictimai-siyasi xadim, 
böyük ədib Nəriman 
Nərimanovun xatirəsinə 
/T.Ə.Əhmədov; elmi red. 
M.İbrahimov.- Bakı: Nur-
lar, 2016.- 549 s.

Nasir, Ş. Əbədiyaşar 
Nəriman Nərimanov 
/Ş.Nasir //Respublika.- 
2018.- 14 aprel.- S.4.

Təhminə. Görkəmli 
maarif və mədəniyyət 
xadimi, həkim Nəriman 
Nərimanov /Təhminə 
//Azad Azərbaycan.- 2017.- 
12 aprel.- S.7.

14 İctimai-siyasi xadim 
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Əli ağa Hacı İsmayıl ağa oğlu Şıx-
linski 1865-ci il aprel ayının 23-də 
Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının 
Qazax qəzasının Qazaxlı kəndində 
anadan olmuşdur. 1875-ci ildə 
Tiflisdəki ikiillik şəxsi gimnaziyada, 
1876-cı ildə Tiflis hərbi gimnaziya-
sında, 1883-cü ildə Peterburqdakı Mi-
xaylov Artilleriya Məktəbində təhsil 
almışdır. 1886-cı ildə Peterburq artil-
leriya məktəbini əla qiymətlərlə bitir-
miş, Qafqazdakı 39-cu Topçu briqa-
dasına hərbi xidmətə göndərilmişdi. 
1905-ci ildə Port-Artur döyüşlərində 
göstərdiyi qəhrəmanlığa görə pod-
polkovnik rütbəsini almışdır. Müha-
ribədən sonra topçu zabitlər hazırla-
yan məktəbdə yüksəkixtisaslı hərbçi 
kimi dərs deməyə başlayan Şıxlinski 
1908-ci ildə polkovnik rütbəsi al-
mışdı. Onun yazdığı, dərs vəsaiti 
kimi istifadə edilən “Səhra toplarının 
cəbhədə işlədilməsi” əsəri 1910-cu 
ildə çap edilmişdir.

Onun “Şıxlinski üçbucağı”, “Şıx-
linski formulu” adlı hərbi-elmi ixti-
raları topçu zabitlər üçün hazırlanmış 
dərsliklərə daxil edilmişdir. Bütün 
bu xidmətlərinə görə gənc hərbçiyə 
1913-cü ildə general-mayor rütbəsi 
verilmişdir. Beləliklə, o, çar ordusu-
nun aparıcı mütəxəssislərindən birinə 
çevrilmişdir. 1914-cü ildə başlanan I 
Dünya müharibəsi zamanı Petroqradın 
artilleriya müdafiəsi general Əliağa 
Şıxlinskiyə tapşırılmışdı. Sonralar 
Qərb cəbhəsi artilleriya qoşunlarının 
rəisi, 1917-ci ilin sentyabrından isə 
10-cu ordunun komandanı təyin olun-
muşdu. Elə həmin il ona general-ley-
tenant rütbəsi verilmişdir. Öz xahişi ilə 
İmperiya ordusundan tərxis olunmuş, 

Vətənə qayıtmış, ADR-in hərb naziri-
nin müavini təyin edilmişdi. 

1919-cu ildə Azərbaycan Demok-
ratik Cümhuriyyətinin əmri ilə ona 
tam artilleriya generalı rütbəsi ve-
rilmişdi. 1920-ci ildə bolşeviklər 
Azərbaycanı işğal edəndə hər iki-
si - S.Mehmandarov və Ə.Şıxlinski 
həbs olunsalar da, N.Nərimanovun 
təşəbbüsü ilə generallar güllələnmədən 
xilas olunmuşdurlar. Bir müddət Əli 
ağa Şıxlinski Moskvada Hərbi İnqi-
lab Sovetinin səhra  Qərargahında 
ça lış mışdır. 1921-ci ilin yayında 
isə o, Azərbaycan Sovet Qoşunla-
rı Qərargahına göndərilmişdi. Bir 
müddət Bakı Qarnizonu Hərbi Elmi 
Cəmiyyətinin sədr müavini işləyən 
general, 1924-cü ildə Birləşmiş Hərbi 
Komanda Heyəti Məktəbinə rəis mü-
avini təyin edilmişdir. 

1928-ci ildə “Rusca-Azərbaycanca 
qısa hərbi lüğət” çap etdirən Şıxlinski 
məhz buna görə SSRİ Hərbi İnqilab 
Şurasının Fəxri Fərmanı ilə təltif edil-
mişdi. 

1929-cu ildə səhhətinə görə iste-
faya çıxan tam artileriya general Əli 
ağa Şıxlinski bir çox orden və medal-
larla - I-IV dərəcə Anna, I-III dərəcə 
müqəddəs Stanislav, II-IV dərəcə Vla-
dimir, IV dərəcə Müqəddəs Georgi 
ordenləri, o cümlədən Fransanın Fəxri 
legion ordeni ilə təltif olunmuşdur. 

Əli ağa Şıxlinski 1943-cü il avqust 
ayının 18-də Bakıda vəfat etmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyev 2014-cü 
il 20 noyabr tarixində general Əliağa 
Şıxlinskinin 150 illik yubileyinin 
keçirilməsi haqqında Sərəncam imza-
lamışdır.

Ə d ə b i y y a t

Мои воспоминания / 
А.Шихлинский; предисл. 
Е.З.Барсукова; Азерб. 
филиал Акад. наук СССР.- 
Баку: Изд-во АзФАН, 1944.- 
199 c.

Nəzirli, Ş. General Əli Ağa 
Şıxlinski və silahdaşları: 
hərb tarixindən araşdırmalar 
/ Ş.Nəzirli; elmi məsləhətçi 
M.Süleymanov.- Bakı: [Şərq-
Qərb], 2012.- 494 s. 

Qaraoğlu, F. Tarixdə iz 
buraxanlar: Əliğa Şixlinski 
/F.Qaraoğlu //Bakı xəbər.- 
2018.- 7 iyun.- S.15.

Nəzirli, Ş. Alim-general Əli 
ağa Şıxlinski: 1918-1920-ci 
illərdə Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin təşkilində onun 
müstəsna rolu olub 2-ci yazı 
/Ş.Nəzirli //Xalq cəbhəsi.-
2017.- 31 may.- S.14.

Şüküroğlu, L. “Rus artilleri-
yasının Allahı”- Əliağa Şıx-
linskı /L.Şüküroğlu //Respubli-
ka.- 2018.- 3 aprel.- S.6

İ n t e r n e t d ə  
http://veten-ugrunda.az/
serkerdeler/25-li-aa-xlinski.
html
http://www.qazax.net/az/
zp_ashixlinski.htm

23 Hərbi xadim
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Asif Abbas oğlu Hacıyev 1960-cı il 
aprel ayının 3-də Gürcüstanın Borçalı ma-
halının Sarvan şəhərində anadan olmuş-
dur. 1977-ci ildə Bakı şəhər 246 saylı orta 
məktəbi, 1982-ci ildə Bakı Dövlət Univer-
sitetinin filologiya fakültəsini fərqlənmə 
diplomu ilə bitirmişdir.

1982-1986-cı illərdə Cəmşid Naxçı-
vanski adına hərbi liseydə taqım ko-
mandiri işləmişdir. 1986-cı ildən 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji 
Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda (in-
diki BSU) müəllim kimi fəaliyyətə baş-
lamış, Gənc Alimlər Şurasının, Tələbə 
Elmi Cəmiyyətinin sədri olmuşdur. Rus 
ədəbiyyatı tarixi kafedrasında müəllim, 
dosent işləmişdir. 1992-ci ildən Ədəbiyyat 
nəzəriyyəsi kafedrasında çalışmış, kafed-
ranın professoru olmuşdur. 

1987-ci ildə namizədlik, 1998-ci ildə 
doktorluq dissertasiyalarını müdafiə et-
mişdir. 2000-2014-cü illərdə Bakı Slavyan 
Universitetinin prorektoru, 2014-2016-cı 
illərdə rektoru olmuşdur. 

200-ə qədər elmi əsərin, o cümlədən 
monoqrafiyaların və dərs vəsaitlərinin 
müəllifi, 50-dən çox monoqrafiya, elmi 
məcmuə, dərslik və s. elmi redaktoru, 
məsləhətçisi, rəyçisidir.  

Təhsil Nazirliyi Elmi-metodik Şu-
rasının Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 
bölməsinin, Fasiləsiz Pedaqoji Təhsil üzrə 
Koordinasiya Şurasının və Elmi-Koor-
dinasiya Şurasının üzvüdür. Rus dilinə 
dəstək Beynəlxalq Pedaqoji Cəmiyyətinin 
(Moskva) təsis çilərindən biri və üzvüdür 
(2004). Bu cəmiyyətin Ekspert-konsul-

tativ şurasının üzvüdür (2008). Moskva 
Humanitar Pedaqoji İnstitutunun Fəxri 
professorudur.

Rossotrudniçestvanın “Dostluq 
və əməkdaşlığa görə” (“За дружбу и 
сотрудничество”) Fəxri nişanı (2014), 
Rus dilinə dəstək beynəlxalq pedaqo-
ji cəmiyyətinin (Moskva) 10 illiyinə 
“Müəllim adına sədaqət” (“За верность 
учительскому призванию”) medalı 
(2014), Rusiya Federasiyasının A.S.Puşkin 
medalı (22 aprel 2016) ilə təltif olunmuşdur.

Qafqaz Universitetlər Birliyi Elmi şu-
rasının üzvüdür (Türkiyə). AMEA Folklor 
İnstitutu elmi-nəzəri seminarın sədri, Ni-
zami adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində 
və BSU nəzdində dissertasiya şuralarının 
üzvü, AAK Filologiya üzrə Ekspert Şura-
sının (2007-2011), AMEA Folklor İnstitu-
tu nəzdində Folklorşünaslıq üzrə problem 
şuranın üzvüdür. BSU nəzdində elmlər 
doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi al-
maq üçün təqdim olunan dissertasiyaların 
müdafiəsini keçirən D.02.071 Dissertasi-
ya Şurasının sədri olmuşdur (2011-2016), 
“Heydər Əliyev irsi” Beynəlxalq Elektron 
Kitabxanasının Redaksiya Şurasının və bir 
çox məcmuə, jurnal, qəzetlərin redaksiya 
şuralarının üzvü, “Avrasya” Uluslar Ara-
sı Araştırmalar Dergisinin (Türkiyə) Dış 
Temsilçisidir.

Professor Asif Hacıyev AR “Təhsil” 
Mərkəzinin “XXI Əsrin Ziyalıları” MM 
Cəmiyyəti ilə birlikdə təsis etdiyi “Abdulla 
Şaiq” Fəxri mükafatı ilə təltif olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Tədris resurslarının hazır-
lanması: müasir yanaşmalar 
/Azərb. Resp. Təhsil Naz., 
Azərb. Resp. Təhsil İn-
tu; nəşrə haz. A.Hacıyev; 
elmi red. və ön söz müəl. 
F.Şahbazlı.- Bakı: Vahid-M, 
2017.- 172 s.

Dərsliklər dövrün tələblərinə 
cavab verməlidir /A.Hacıyev 
//Azərbaycan müəllimi.-
2015.- 7 mart.- S.9.

Əhmədli, A. Ənənəvi 
söyləyicilik sənəti: Şirvan 
folklor mühiti əsasında: mo-
noqrafiya /A.Əhmədli; elmi 
red. M.İmanov; ön söz müəl. 
A.Hacıyev; AMEA, Folklor 
İn-tu.- Bakı: Elm və təhsil, 
2018.- 219 s.

İ n t e r n e t d ə

https://bsu-uni.edu.az/az/
rectors/17

http://zim.az/borchali/2694-
doum-gnnz-mbark-hrmtli-
professor-asf-hacili.html

3 Ədəbiyyatşünas
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Arif  Əbdürrəhman oğlu Abdullazadə 
1940-cı il aprel ayının 5-də Şəkidə 
Hacıavdıuşağı nəslindən olan tanın-
mış ziyalı Əbdürrəhman Abdullayevin 
ailəsində anadan olmuşdur. 11 nömrəli 
şəhər məktəbini bitirdikdən sonra 1956-
1961-ci illərdə ADU-nun (indiki BDU) 
Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 

1966-cı ildə “Qafur Qantəmirin 
həyat və yaradıcılığı” mövzusunda 
namizədlik, 1977-ci ildə “Azərbaycan 
poeziyasında yaradıcılıq üslubları” 
mövzusunda doktorluq dissertasiyala-
rını müdafiə etmişdir. 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademi-
yasının əsaslı kitabxanasında və Niza-
mi adına Ədəbiyyat muzeyində redak-
tor mütəxəssis kimi işə başlamış, sonra 
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İns-
titutunda fəaliyyətini davam etdirmiş, 
burada kiçik elmi işçi vəzifəsindən 
həmin institutda Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri vəzifəsinə 
qədər yüksəlmişdir və ömrünün sonuna 
kimi həmin vəzifədə çalışmışdır (1993-
2002). 

1970-1972-ci illərdə Türkiyədə tər-
cüməçi kimi fəaliyyət göstərmişdir.

Professor A.Abdullazadə onlarla 
elmi məqalə və monoqrafiyanın müəllifi 
olmuş, 7 elmlər namizədinin tədqiqat 
işinə rəhbərlik etmişdir. Azərbaycan 
(1969-cu ildən) və SSRİ Yazıçılar İtti-
faqlarının üzvü və uzun müddət Yazıçı-
lar Birliyində Poeziya bölməsinin sədri 
olmuşdur. 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında 
özünəməxsus yer tutan, Arif Abdul-
lazadə çoxistiqamətli bədii və elmi 
fəaliyyəti ilə qeyri-adi, ideya yükü ba-
xımından orijinal əsərlər yaratmışdır. 

“Arzular” (1964), “Könüllərin dün-
yası”(1966), “Hər yerdə, hər zaman” 
(1969), “Ana dünyamız” (1976), 
“Vseqda i vsyudu” (Moskva, 1976), 
“Sevin Azərbaycanı” (1979), “Səninlə 
sənsiz” (1983), “Svet Abşerona” 
(Moskva, 1986), “Duyum” (1986), 
“Bəxtimizin kitabı” (1988), “Seçilmiş 
əsərləri” (1991), “Ulu Qorqud” (1999), 
“Tövbə duaları” (2003), “Qanlı yad-
daş” (2010) kitablarının, “Novator-
luq və üslüb”, “Şair C.Cabbarlı”, “Od 
nə çəkdi” adlı elmi monoqrafiyaların 
müəllifi, “Azərbaycan ədəbiyyatı tari-
xi” kitabının V cildinin, “Ədəbiyyatda 
şəxsiyyət konsepsiyası” kitabının əsas 
müəlliflərindən biri olmuşdur.

A.Abdullazadə həmçinin “Bir ovuc 
torpaq”, “Duyum”, “İşıq zolağı”, 
“Qanlı yaddaş”, “Sınaq kürəsi” roman-
larını, “Aqillər” və “Evlərin axşamları” 
pyeslərini də qələmə almışdır. 

2002-ci il may ayının 31-də Bakıda 
vəfat etmiş, Şəkidə dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Ədəbiyyatda şəxsiyyət 
konsepsiyası: monoqrafik 
məcmuə /tərtibçi və red. 
A.Abdullazadə; AEA Niza-
mi ad. Ədəbiyyat İn-tu.-
Bakı: Elm, 2000.- 216 s.
Qanlı yaddaş: roman 
/A.Abdullazadə; red. 
S.Qasımlı.- Bakı: Elm və 
təhsil, 2010.- 398 s.
Bəxtimizin kitabı: şeirlər 
/A.Abdullazadə //Ədəbiyyat 
qəzeti: xüsusi buraxılış.-
2018.- 9 noyabr.- S.14-15.
Nəsibova, H. Arif 
Abdullazadə yaradıcılığı 
elmi təhlil müstəvisində: 
və yaxud “Tənhalar 
cəmiyyəti”nin robinzon-
ları /H.Nəsibova //525-ci 
qəzet.- 2016.- 2 aprel.- S. 
16.
Səlim, M. Bir şair uyuyur 
dağlar qoynunda: Arif 
Abdullazadə-75 /M.Səlim //
Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 7 
mart.- S.19.

İ n t e r n e t d ə
http://ensiklopediya.gov.az/
az/terms/983/cild/13
https://sites.google.com/a/
sheki.org/belediyye/
meqaleler/29052015-1

5 Ədəbiyyatşünas, şair, nasir 
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Əlizadə Məryəm Əli qızı 1950-ci 
il aprel ayının 14-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 1967-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitu-
tunun (indiki ADMİU) “Teatrşünas-
lıq” fakültəsinə qəbul olmuş, 1972-
ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə 
diplomu ilə bitirmişdir. 

1991-ci ildə filologiya elmləri 
namizədi, 2005-ci ildə sənətşünaslıq 
doktoru elmi dərəcəsi almış, 1998-ci 
ildə dosent, 2009-cu ildə professor 
elmi adına layiq görülmüşdür.  

1972-1975-ci illərdə Azərbaycan 
SSR EA-nın Memarlıq və İncəsənət 
İnstitutunun teatr və kino şöbəsində 
baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.

1976-1978-ci illərdə N.K.Krup-
skaya adına Bakı Kitabxanaçılıq Tex-
nikumunda (indiki Bakı Humanitar 
Kollec) müəllim işləmişdir. 1978-ci 
ildə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət İnstitutunun “Teatr 
tarixi” kafedrasına müəllim qəbul 
olunmuşdur.

1996-2001, 2014-2015-ci illərdə 
ADMİU-nun “Teatrşünaslıq” kafed-
rasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

1986-cı ildən Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin üzvüdür.

2010-cu ildən Beynəlxalq Te-
atr Tənqidçiləri Assosiasiyasının 
Azərbaycan üzrə təmsilçisidir.  

2011-ci ildən Akademik Milli Dram 
Teatrında bədii şuranın üzvüdür. 2011-

ci ildən ADMİU-nun Elm və yaradıcı-
lıq işləri üzrə prorektorudur. 

250-yə yaxın elmi məqalənin, 5 
elmi monoqrafiyanın, 10 proqram, 
12 metodik işin müəllifidir. 

1980-ci ildən beynəlxalq elmi 
konfrans və simpoziumlarda milli 
teatrşünaslıq elmini ardıcıl şəkildə 
təmsil edir. Respublikanın televizi-
ya kanallarında Azərbaycan teatrını, 
onun tarixini və bu gününü mütəmadi 
şəkildə təbliğ edir. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
denti yanında Ali Attestasiya Ko-
missiyasının “Sənətşünaslıq” ixtisası 
üzrə ekspert komissiyasının sədridir.

1998-ci ildə “Qızıl Dərviş” müka-
fatı laureatı, 2007-ci ildə “Əməkdar 
İncəsənət xadimi” fəxri adına, 2008-
ci ildə “Humay” mükafatı laureatı 
adına layiq görülmüşdür.

2015-ci ildə Azərbaycan Teatr 
Xadimləri İttifaqının “Sənətkar” 
medalı ilə təltif olunmuş, C.Cabbarlı 
mükafatına və Türksoy mükafatına 
layiq görülmüşdür. 

Ə d ə b i y y a t

Açın pərdəni: Elçin gəlir...: 
Kiçik ixtisarla /M.Əlizadə 
//Ədəbiyyat qəzeti: xüsusi 
buraxılış.- 2018.- 5 may.- 
S.26-27.

Fikir adamı - İzahlı esse: 
Görkəmli teatrşünas- alim 
Cəfər Cəfərovun Əziz 
xatirəsinə həsr olunur 
/M.Əlizadə //525-ci qəzet.-
2019.- 6 mart.- S.4.

“Müharibə mövzusun-
da yazılmış əsərlərdən 
qələbə qoxusu gəlməlidir” 
/M.Əlizadə //Azərbaycan 
ordusu.- 2018.- 13 yanvar.- 
S.7.

Tofiq Kazımov 
Azərbaycanda lirik-
psixoloji teatr məktəbinin 
yaradıcılarından biridir  
/M.Əlizadə //Üç nöqtə.-
2018.- 1 fevral.- S.12.

İ n t e r n e t d ə

https://www.admiu.edu.az/
az.php?go=prorektorlar

14 Sənətşünas
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Azad Mövlud oğlu Nəbiyev 1945-
ci il aprel ayının 20-də  Quba rayo-
nunun İkinci Nügədi  kəndində ana-
dan olmuşdur. 1963-1967-ci illərdə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
(indiki BDU) Filologiya fakültəsinin 
jurnalistika şöbəsində təhsil almış, 
1968-ci ildə həmin universitetin aspi-
ranturasına qəbul edilmişdir.

1972-ci ildə namizədlik, 1981-ci 
ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə 
etmiş, 1982-ci ildə professor elmi adı-
nı almışdır. 2001-ci ildə Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının müxbir 
üzvü seçilmişdir.

1967-1974-cü illərdə Əmək 
fəa   liyyətinə Azərbaycan Dövlət 
Nəşriyyatında redaktor kimi başla-
mış, 1974-1976-cı illərdə “Gənclik” 
nəşriyyatında redaksiya müdiri ol-
muşdur. 

1997-ci ildə Beynəlxalq Ekoener-
getika Akademiyasının akademiki, 
1999-cu ildə Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü seçilmişdir.

1976-1989-cu illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin Filologiya 
fakültəsində müəllim, baş müəllim, 
professor vəzifələrində çalışmışdır. 
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı 
kafedrasına uzun müddət rəhbərlik 
etmişdir. Bakı Dövlət Universite-
tinin nəşr etdiyi “Folklorşünaslıq 
məsələləri” jurnalının baş redaktoru 
olmuşdur.

A.Nəbiyev uzun müddət AMEA 
Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsi 
Bürosunun və AMEA Folklor İns-
titutu Elmi Şurasının üzvü, “Folk-
lorşünaslıq” ixtisası üzrə Respub-
lika Elmi Tədqiqatların Təşkili və 
Əlaqələndirilməsi Şurasının sədri 
kimi Akademiyanın elmi-təşkilati 

faəliyyətində aktiv iştirak etmişdir.
Alim 200-dən artıq elmi əsərin, 40-

dan artıq monoqrafiyanın müəllifidir. 
Onun 15-dən artıq toplama və tərtib 
kitabı folklorşünaslar üçün mühüm 
qaynaqlar sırasındadır. Alimin ali 
məktəblər üçün dərs vəsaiti kimi 
nəzərdə tutulmuş irihəcmli və əhatəli 
əsərləri bu gün də folklorşünaslıq üzrə 
əsas tədris kitablarından hesab olunur.

A.Nəbiyevin folklorun və ədə biy-
yatın müxtəlif sahələrindən, mə-
dəniyyət tariximizin və azər bay-
can  çılığın aktual məsələlərindən 
bəhs edən yazılarında milli-mənəvi 
dəyərlərə, etnik tarixə, qloballaşma 
məsələlərinə və s. ciddi elmi mü-
nasibət özünü göstərir. Onun əsərləri 
Azərbaycan folklorunda əbədiləşən 
milli dövlətçilik tarixi, milli azadlıq 
hərəkatları, yeni və ən yeni tariximizin 
müxtəlif problemlərini əks etdirmək 
baxımından xüsusi əhəmiyyətə ma-
likdir. Azərbaycanla Orta Asiya xalq-
larının folklor əlaqələrinin tədqiqi 
istiqamətində ciddi əsərləri olan 
A.M.Nəbiyev 1980-ci illərdə Sovetlər 
Birliyi məkanında folklor əlaqələri 
sahəsində tanınmış tədqiqatçılardan 
biri hesab edilmişdir.

Onun elmi rəhbərliyi altında 5 
elmlər doktoru və 20-dən artıq fəlsəfə 
doktoru yetişmişdir.

Görkəmli alim  2000-ci ildə 
“Əmək dar müəllim” fəxri adına layiq 
görülmüşdür.

Folklorşünaslıq sahəsi üzrə 
AMEA-nın ilk müxbir üzvü olan 
Azad Nəbiyev 2012-ci il fevral ayının 
13-də Bakı şəhərində vəfat etmiş, Qu-
banın II Nügədi kəndində dəfn edil-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycanda Novruz  /
toplayan, nəşrə hazırlayan 
və elmi red. A.Nəbiyev; 
tərt. ed. Ü.Azad qızı; ixtisas 
red. K.İslamzadə; məs. red. 
Q.Sayılov.- Bakı: Çıraq, 
2012.- 271 s.

Koroğlu: Vəli Xuluflu nəşri 
/qeyd, şərh, ön söz. müəl. 
A.M.Nəbiyev; nəşrə açıqla-
yan, tərt. ed. və mətni yeni 
nəşrə haz. Y.N.İsmayılova; 
red. S.G.Rzasoy.- Bakı: 
Tofiq-M, 2017.- 179 s.

Təbriz aşıq məktəbi: 1-ci 
yazı /A.Nəbiyev //Xalq 
cəbhəsi.- 2018.- 11 iyul.- S. 
14.

AMEA-nın müxbir üzvü 
Azad Nəbiyev: Fədakar 
alim-monolit şəxsiyyət  //
Əgər onlar olmasaydı....-
Bakı: “Vektor” Nəşrlər Evi, 
2015.- S.173-176.

İ n t e r n e t d ə

http://science.gov.az/
forms/skanchavshiesya-
hlenyikorrespondentyi/3477

20 Folklorşünas



172

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil
115 
illiyi Mikayıl Rəfili 

1905-1958 
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Mikayıl Həsən oğlu Rəfili 1905-ci 
il aprel ayının 25-də Qasım İsmayılov 
rayonunun (indiki Goranboy) Borsun-
lu kəndində anadan olmuşdur. 

Yelizavetpol klassik gimnaziya-
sında təhsil almışdır. Bu dövrdə bədii 
yaradıcılığa başlamışdır. Onun “Mi-
kayıl Rəfizadə” imzası ilə ilk qələm 
təcrübələri - “Mücadileyi-həyat” 
hekayəsi, “Elmə doğru” şeiri və “Qərb 
mədəniyyəti” məqaləsi “Əfkari-
mütəəllimin” jurnalında (1919, 2,3 
nömrələrində) dərc olunmuşdur. 

Bakıda Azərbaycan Politexnik İns-
titutuna (indiki ATU) daxil olmuş, həm 
də Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
(indiki BDU) Şərq dilləri fakültəsində 
məşğələlərin dinləyicisi, 1924-cü ildə 
müdavim olmuşdur. 

“Maarif və mədəniyyət” jurnalı re-
daksiyasında işləmişdir. 1927-ci ildə 
Moskva Dövlət Universitetində təhsil 
almışdır. Bu dövrdə Kremldə qanunla-
rın Azərbaycan mətnlərinin redaktoru 
işləmişdir.  1929-cu ildə Moskvaya 
I Ümumittifaq proletar yazıçılarının 
qurultayına nümayəndə seçilmişdir. 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitu-
tunda (indiki ADPU) rus ədəbiyyatı 
kafedrasında müəllim, sonra dosent 
(1930-1935) işləmiş, eyni zamanda 
“Bakinski raboçi” qəzeti redaksiya-
sında mədəniyyət şöbəsinin müdir 
müavini olmuşdur. 

1934-1935-ci illərdə SSRİ Elmlər 
Akademiyasının Azərbaycan filialın-
da elmi işçi işləmişdir. Sovet yazı-
çılarının I Ümumittifaq qurultayına 
nümayəndə seçilmişdir.

1935-1936-cı illərdə SSRİ EA-

nın aspiranturasında təhsil almış, 
“Azərbaycan ədəbiyyatının rus mə-
dəniyyəti ilə əlaqələri haqqında” möv-
zusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. 

1944-cü ildə doktorluq dissertasi-
yası müdafiə etmişdir. 

1935-1937-ci illərdə “Puşki-
nin həyat və yaradıcılığı”, “Puşkin 
və Azərbaycan”, “M.F.Axundov” 
əsərlərini yazmışdır. 

M.Rəfili beş şeir kitabının 
müəllifidir və bunları 1929-1936-cı 
illərdə nəşr etdirmişdir. “Pəncərə” adlı 
ilk şeirlər kitabı 24 yaşında Azərnəşrdə 
işıq üzü görmüşdür. 1930-cu ildə “Li-
rik şeirlər”, 1936-cı ildə isə rus şairi 
A.Tarkovskinin tərcüməsində şeir və 
poemalarından ibarət “Pesni o qoro-
dax” kitabı Moskvada işıq üzü gör-
müşdür. 

150-yə yaxın məqaləsi və ondan ar-
tıq kitabı çap edilmişdir. 

1938-ci ildən Azərbaycan Pedaqo-
ji İnstitutunda və Azərbaycan Dövlət 
Universitetində professor olmuş, 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kursunu 
aparmışdır. 

İkinci Dünya müharibəsi illərində 
radioda, Qızıl Ordu hissələrində, 
hərbi xəstəxanalarda çıxışlar etmiş, 
“Səbuhi” ssenarisini, “Şirvanşah İbra-
him” pyesini yazmışdır. SSRİ Yazıçı-
ları idarəsinin üzvü olmuşdur. 

Xidmətlərinə görə “Şərəf nişanı” 
ordeni və medallarla təltif olunmuşdur. 

Mikayıl Rəfili 1958-ci il aprel ayı-
nın 25-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Kozetta: Səfillər romanın-
dan parça /V.M.Hüqo; tərc. 
ed. M.Rəfili.- Bakı, Qanun, 
Əli və Nino, 2017.- 175 s.

И.А.Крылов и 
Азербайджанская 
литература /М.Рафили; 
[ред. М.Ибрагимов].- 
Баку: Азернешр, 1944.- 44 c.

Axşam: şeir /M.Rəfili //
Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 
14 iyul.- S.20.

Ələkbərli, N. Mikayıl 
Rəfili: həyatı və yaradıcı-
lığı /Nazif Ələkbərli; Elmi 
red. və ön sözün müəl.: 
V.M.Arzumanlı; AEA Milli 
Münasibətlər İnstitutu.- 
Bakı: Qartal, 1998.- 100 s.

Rüstəm, X. Böyük alim, 
nadir şəxsiyyət: Mikayıl 
Rəfili-110 /X.Rüstəm //
Ekspress.- 2015.- 25-27 
aprel.- S.14.

Turan, A. “Şeirim sərbəst, 
fikrim fəzalar qədər dib-
siz...” /A.Turan //Ədəbiyyat 
qəzeti.- 2019.- 6 aprel.- 
S.16-17.

Yusifli, V. Mikayıl Rəfilini 
xatırlayarkən /V.Yusifli 
//525-ci qəzet.- 2015.- 18 
aprel.- S.30.

25 Alim, şair, tərcüməçi
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80 
illiyi

Bəhlul Abdulla
1940-2011

A
PR

EL

Bəhlul Ağabala oğlu Abdullayev 
(Bəhlul Abdulla) 1940-cı il aprel ayının 
27-də Lerik rayonu Lələhiran kəndində 
anadan olmuşdur. 1958-ci ildə Bilə su-
var rayonunda orta məktəbi bitirmişdir. 
1962-1967-ci illərdə ADU-nun (indiki 
BDU) filologiya fakültəsində təhsilini 
davam etdirmişdir. 

1967-1971-ci illərdə Biləsuvar 
şə həri Nizami adına orta məktəbdə 
dil-ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. 
1971-ci ildə Azərbaycan EA Niza-
mi adına Ədəbiyyat İnstitutunun as-
piranturasına daxil olmuş, 1974-cü 
ildə namizədlik, 1989-cu ildə doktor-
luq dissertasiyasını müdafiə etmiş-
dir. 1993-cü ildən institutun Folklor 
şöbəsində baş elmi işçi vəzifəsində 
çalışmış, 1996-cı ildən 2011-ci 
ilədək Xəzər Universitetində və onun 
nəzdində fəaliyyət göstərən Dünya 
məktəbində müəllim işləmişdir.

1994-cü ildən Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin üzvü olmuşdur. 

Ədəbi fəaliyyətə 60-cı illərdən baş-
lamışdır. “Qaynar çeşmə” məqaləsi 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində 
(1 iyun 1969) çap ediləndən sonra 
dövri mətbuatda folklorun təbliği ilə 
ardıcıl məşğul olmuşdur. Onun çox-
saylı kitabları arasında Azərbaycan 
xalqının dünya mədəniyyətinə bəxş 
etdiyi nadir sənət incisi olan “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanlarına həsr 
edilmiş əsərləri xüsusi yer tutur. Ali-
min bu möhtəşəm mənəvi abidənin 
1300 illik yubileyi ərəfəsində və 
ondan sonra qələmə aldığı “Kitabi-
Dədə Qorqud” və İslam dini” (1997), 
“Kitabi-Dədə Qorqud”un poetikası” 

(1999), “Dəli Domrul “Kitabi-Dədə 
Qorqud”da və Qorqudşünaslıqda” 
(2002), “Kitabi-Dədə Qorqud”da 
rəng simvolikası” (2004), “Salur Qa-
zan” (2005), “Kitabi-Dədə Qorqud”da 
nitq etiketlərinin etnomifik poetika-
sı” (2007), “Kitabi-Dədə Qorqud”un 
etnik ənənə, mərasim sistemində 
mi fo loji təsəffürlərin yeri” (2008), 
“Kitabi-Dədə Qorqud”da xa nımlar” 
(2009) və s. əsərləri ana kitabımızda-
kı mövzu qatlarının rəngarəngliyini, 
çoxşaxəliyini nişan verməklə yana-
şı folklorşünaslıq elmimizə sanbal-
lı töhfədir. O, AMEA Nizami adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun hazırladığı 
altıcildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı ta-
rixi” kitabının I cildinin (2004, 760 s.) 
əsas müəlliflərindən biri və redaksiya 
heyətinin üzvüdür. 

O, 60-a yaxın kitabın, onlarla mo-
noqrafiyanın müəllifi, “Dədə Qor-
qud” və “Novruz” ensiklopediyala-
rının tərtibçilərindən biri olmuşdur. 
Azərbaycan mərasim folklorunun ilk 
geniş və poetik təhlili onun adı ilə bağ-
lıdır. Dünya folklorşünaslığı tarixində 
türk folklorunda at mifoloji obrazını  
və Azərbaycan folklorunda sayların 
simvolikasını monoqrafik şəkildə ilk 
dəfə o tədqiq etmişdir. 

2000-ci ildə ədəbiyyatımız, mə-
də niyyətimiz qarşısında böyük xid-
mətlərinə görə professor Bəhlul Ab-
dulla “Əməkdar elm xadimi” fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 

Bəhlul Abdulla 2011-ci il mart ayı-
nın 25-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

“Kitabi-Dədə Qorqud” 
və islam dini /B.Abdulla; 
köçürən R.Cəliliniya.- 
Qum: Dəftər nəşr Novəd 
İslam, 2017 (1385).- 56 s.

Yardımlı folklor örnəkləri 
/AMEA, Folklor İn-tu; 
toplayanlar İ.Abbaslı, 
B.Abdulla, E.Məmmədli 
(tərt.), B.Alarlı (tərt., ön 
söz.); red. T.Orucov.- Bakı: 
Elm və təhsil, 2014.- K. 1.- 
333, [1] s.

Yəsəvilik və Azərbaycanda 
şaman-dərviş mədəniyyəti 
/B.Abdulla //Ədalət.- 
2018.- 21 fevral.- S.7.

Bəhlulqızı, N. Folklor 
dünyamızın Bəhlulu: Elm 
aləmi öz aləmi olan atam 
haqqında /N.Bəhlulqızı //
Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 2 
may.- S.11.

İ n t e r n e t d ə

https://turuz.com/fa/search
?content=&q=B%C9%99h
lul+Abdulla

27 Folklorşünas
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1915-2010
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İhsan Əli Paşa oğlu Doğramacı 1915-
ci il aprel ayının 3-də, o vaxt Osmanlı 
İmperatorluğunun tərkibində olmuş İra-
qın Ərbil şəhərində həm maddi, həm də 
mənəvi cəhətdən zəngin bir ailədə dün-
yaya gəlmişdir. İhsan bəyin atası Ərbil 
bələdiyyəsinin rəisi, anası İsmət xanım 
Osmanlı İmperatorluğunun Məclisi-
məbusanının (Parlamentinin) Kərkükdən 
olan üzvü Mehmet Əli Bəy Kırdarın qızı 
olmuşdur.

Ərbildə türk dilində ibtidai təhsil almış, 
xüsusi müəllimlərin köməyi ilə ingilis di-
lini öyrəndikdən sonra 1930-cu ildə Bey-
ruta gedərək oradakı Amerika Kollecinə 
qəbul olunmuş, proqramı vaxtından əvvəl 
yerinə yetirmişdir. 1933-1936-cı illərdə 
Bağdad Tibb fakültəsində təhsil aldıqdan 
sonra tibb təhsilini İstanbul Universite-
tinin Tibb fakültəsində davam etdirmiş, 
birbaşa 5-ci kursa qəbul olunmuşdur. Bir 
il tələbə, bir il isə təcrübə keçmiş, uşaq 
həkimliyi ixtisasını seçmişdir. 4 il Bağdad 
Uşaqqoruma Təşkilatının xəstəxanasında 
çalışmış, 1944-cü ildə ABŞ-a gedərək 
Harvard və Vaşinqton universitetlərində 
araşdırmalar aparmış, 1947-ci ildə Ame-
rika Akademiyası üzvlüyünə seçilmiş, 
Universitet müəllimliyi təklifindən imti-
na edərək Türkiyəyə dönmüşdür. Ankara 
Tibb Fakültəsi Uşaq Klinikasının direkto-
ru professor A.Ecksteinin dəvəti ilə həmin 
klinikanın dosenti, professoru (1954)  ol-
muşdur.

1962-ci ilin sonunda Dövlət Planla-
ma təşkilatına gələrək Sosial Planlama 
İdarəsinin rəisi Ərtuğrul Erqunu Uşaq 
Sağlamlığı İnstitutu və Xəstəxanasına 
gətirərək klinikanın əsasında qurulmuş 
Fizioterapiya və Reabilitasiya, Tibbi Tex-

nologiya, Dietik Nutrisiya, Tibb Bacılı-
ğı ali məktəblərinin laboratoriyalarını, 
dərs ləvazimatlarını, auditoriyalarını ona 
göstərərək bütün bunların əsasında ikinci 
bir Tibb fakültəsinin Ankara Universiteti 
nəzdində rahatca qurula biləcəyinə onu 
inandırmışdır. 1963-cü ildə Ankara Uni-
versiteti nəzdində ikinci bir Tibb fakültəsi 
qurulmasına nail olmuşdur.

1963-1965-ci illərdə Ankara Uni ver-
sitetinə, 1965-1967-ci illərdə Ortadoğu 
Texnika Universitetinin Himayəçilik Şu-
rasına rəhbərlik etdiyi müddətdə həm 
də yeni tipli bir universitet yaratmaq-
la məşğul olmuş, 1967-ci ildən 1975-ci 
ilədək yaratdığı Hacəttəpə Universitetinə 
rektorluq etmişdir. Türkiyənin ilk özəl 
universiteti olan Bilkent Universitetini 
yaratmış, 1985-2010-cu illərdə univer-
sitetin rektoru və Qəyyumlar Şurasının 
sədri

Dünyada sülhə, elmə, təhsilə, tibbə, 
mədəniyyətə təmənnasız xidmət yolunda 
qazandığı böyük uğurlara görə Prof. Dr. 
İhsan Doğramacı böyük dövlətlərin 250-
dən çox ən yüksək mükafatlarına, 40-a ya-
xın məşhur akademiyanın fəxri üzvlüyünə, 
30-dan çox tanınmış universitetin fəxri 
doktorluğuna layiq görülmüşdür.

Həyatda ikən Türkiyədə,  Azərbay-
canda heykəlləri, büstləri qoyulmuş, 
adına İhsan Doğramacı Beynəlxalq mü-
kafatları təsis edilmişdir. 2000-ci ildə 
Azərbaycanın “İstiqlal” ordeni, 2005-ci 
ildə isə Azərbaycanın ən ali mükafatı olan 
“Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif olun-
muşdur.

İhsan Doğramacı 2010-cu il fevral ayı-
nın 25-də Ankarada vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti zati-aliləri 
cənab İlham Əliyevə  /
İhsan Doğramacı //
Azərbaycan.- 2008. - 23 
oktyabr. - S.2.

Heydər Əliyev-86 
/İ.Doğramacı //Ədəbiyyat 
qəzeti.- 2009.- 8 may.- S.1.

Ərtuğ, C. Türkiyədə və 
dünyada İhsan Doğramaçı 
fenomeni /C.Ərtuğ; azəri 
türkcəsinə uyğunlaşdıran 
S.Kazımoğlu.- Ankara: 
[Meteksan A.Ş.], 1996.- 
295 s. 

Novruzoğlu, M. Hocabəy: 
İhsan Doğramacı in-
sanlığa örnək insan 
/M.Novruzoğlu; [burax. 
məsul Ə.Güləliyev].- Bakı: 
Şərq-Qərb, 2010.- 171 s. 

Əhmədli, N. İhsan Doğra-
macı fenomeni  /N.Əhmədli 
//525-ci qəzet.-2015.- 2 
aprel.- S.5.

Niyazov, X. İhsan Doğra-
macı: Heydər Əliyev Türk 
dünyasına işıq saçan bir 
çıraqdır /X.Niyazov  //
Azərbaycan.- 2008.- 12 
dekabr.- S.4.

3 Alim
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65 
illiyi Məmmədbağır Əliyev   

1955   

A
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EL

Məmmədbağır Cavad oğlu Əliyev 
1955-ci il aprel ayının 8-də Tacikistan 
SSR-nin Kurqan-Tübə şəhərində anadan 
olmuşdur. 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət 
Tibb İnstitutunu bitirmişdir.

1979-1991-ci illərdə Respublika Kli-
nik Xəstəxanasının (Bakı) reanimasiya 
şöbəsində anestezioloq-reanimatoloq kimi 
çalışmışdır. Ə.Əliyev adına Azərbaycan 
Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirilməsi İns-
tiututunda  travmatologiya və ortopedi-
yanı öyrənmiş, 1982-ci ildə N.N.Pırorov 
adına Milli Travmatologiya və Ortopediya 
Tədqiqat Mərkəzinin (Moskva) aspirantu-
rasında oxumuş, uşaqlarda mürəkkəb bud 
dislokasiyasının müalicəsi üzrə dissertasi-
yasını müdafiə etmişdir. 1988-ci ildə Bakı 
şəhərinə travmatologiya və ortopediya 
klinikasına qayıtmış və iki il ortopedik 
şöbənin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

1992-ci ildə Rusiya TEA-nın Onko-
loji Mərkəzində sümük sarkomları üzrə 
doktorluq müdafiə edərək burada hərəkət 
dayaq aparatının şişləri şöbəsində aparıcı 
mütəxəssis kimi işləməyə başlamış, 1998-
ci ildə professor elmi adını almışdır. 

Rusiya Elmlər Akademiyasının həqiqi 
üzvü (2011), N.N.Bloxin adına Rusiya On-
koloji Elmi Mərkəzinin direktor müavini, 
Elmi-Tədqiqat Uşaq Onkologiya və He-
matologiya İnstitutunun direktoru (2001—
2017), 2007-ci ildən Rusiya Federasiyası-
nın İctimai Palatasının üzvü (bütün Rusiya 
ictimai birliklərindən seçilmişdir), İctimai 
Palatanın Komissiyasının üzvü, İctimai 
Palatanın beynəlxalq fəaliyyətinə dair Ko-
missiya İşçi Qrupunun üzvü, Rusiya Fede-
rasiyasının Prezidentinin Administrasiya-

sı (RFA) Mərkəzi Klinik Xəstəxanasının 
baş pediatrik onkoloqu, RFA Baş Tibb 
İdarəsinin müstəqil məsləhətçisi, Rusi-
ya Tibb Elmləri Akademiyasının Rusiya 
Xərçəng Araşdırma Mərkəzinin Birgə Elmi 
Şurasının üzvü, doktorluq dissertasiyasının 
müdafiə elmi şurasının və s. bir çox elmi 
jurnalların redaksiya heyətinin üzvü, Av-
ropa Beynəlxalq Protokolları Onkoloqları 
Təşkilatının üzvü (EORTC), 2017-ci ildə 
Rusiya Elmlər Akademiyasının Rəyasət 
Heyətinin üzvü olmuşdur. 

2009-cu ildə M.A.Əliyevin təşəbbüsü 
ilə Şərqi Avropa Sarkoma Araşdırmaları 
Qrupu yaradılmışdır.

Beynəlxalq Ortopedik Travmatologiya 
Cəmiyyəti (SICOT) və Şişlərin öyrənilməsi 
üzrə Avropa Onkoloqlar Cəmiyyətinin 
üzvü (EMSOS), Rusiya Federasiyasının 
Əməkdar Elm xadimi, Rusiya Federasi-
yasının Elm və Texnologiya sahəsində 
Dövlət Mükafatının laureatı (1998-ci ildə 
osteogen sarkomların birgə müalicəsi me-
todlarının tətbiqi və klinik tətbiqi üçün), 
RF Hökumət Mükafatı Laureatı, Əməkdar 
Elm Xadimi, AR Dövlət Mükafatı Laure-
atı (2000), Ümumrusiya Azərbaycanlılar 
Konqresinin ilk prezidenti (2001—2016) 
olmuşdur. 2006-cı ildə “Şöhrət” ordeni 
ilə, 2011-ci ildə “Dostluq” ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 

 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif etmişdir.

6 elmi monoqrafiya, cərrahlar üçün 
dərslik, 500-dən çox elmi əsərin müəllifidir. 
Onkologiya üzrə 16 fəlsəfə doktoru, 13 
elmlər doktoru hazırlamışdır.

Ə d ə b i y y a t

Əliyev, İ. Rusiya Elmlər 
Akademiyasının həqiqi 
üzvü, N.N.Bloxin adına 
Rusiya Onkoloji Elmi 
Mərkəzinin direktor müavi-
ni, Elmi-Tədqiqat Uşaq 
Onkologiya və Hematolo-
giya İnstitutunun direktoru 
Məmmədbağır Cavad 
oğlu Əliyevə /İ.Əliyev //
Azərbaycan.- 2015.- 9 
aprel.- S.1.

Məmmədbağır Əliyev: Bu 
cür dəstək fəaliyyətimi da-
vam etdirməyə ruhlandırır 
//Azərbaycan.- 2015.- 10 
aprel.- S.10.

İ n t e r n e t d ə

https://ruspekh.ru/people/
item/aliev-mamed-bagir-
dzhavad-ogly https://
bigenc.ru/medicine/
text/2946293 

https://dic.academic.ru/
dic.nsf/ruwiki/614424

http://viperson.ru/people/
aliev-mamed-dzhavadovich
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135 
illiyi

Əbülfəz Qarayev 
1885-1952    

A
PR

EL

Əbülfəz Fərəc oğlu Qarayev 1885-
ci il aprel ayının 20-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1896-cı ildə Bakı gimnaziyasına 
daxil olmuş, 1907-ci ildə oranı bi-
tirmişdir. Gimnaziyanı bitirdikdən 
sonra Odessa şəhərində Novoros-
siysk Universitetinin tibb fakültəsinə 
daxil olmuşdur. 1912-ci ildə ali 
məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirən 
Əbülfəz Qarayev savadlı məzun kimi 
universitetdə saxlanılmışdır. Uşaq 
Xəstəlikləri Klinikasında iki il ordi-
nator kimi çalışan Əbülfəz Qarayev 
1915-ci ildə Bakıya qayıtmışdır. 

İlk azərbaycanlı pediatr Əbülfəz 
Qarayev Azərbaycanda ana və uşaq-
ların sağlamlığının mühafizə sistemi-
nin yaradıcısıdır. O, Respublika Uşaq 
Xəstəxanasının təşkilatçılarından biri 
olmuşdur. 

1930-cu ildən Əbülfəz Qarayevin 
praktiki, elmi və pedaqoji fəaliyyəti 
N.Nərimanov adına Azərbaycan 
Dövlət Tibb İnstitutu ilə bağlı olmuş-
dur. Həmin il Tibb İnstitutunun Pedi-
atriya kafedrasına assistant kimi qəbul 
olunan Əbülfəz Qarayev 1931-ci ildə 
dosent, 1939-cu ildə professor və ka-
fedra müdiri seçilmişdir. 

Əbülfəz Qarayev 1938-ci ildə dok-
torluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
Elmi araşdırmalarının əksəriyyəti ba-
ğırsaq infeksiyalarına həsr olunmuş-
dur. Həmçinin qan xəstəliklərinin 
etiologiyası, patogenezi və müalicə 

yollarını öyrənmişdir. 
Əbülfəz Qarayev 1938-ci ildən öm-

rünün sonuna qədər Azərbaycan Uşaq 
Həkimləri Cəmiyyətinə rəhbərlik et-
mişdir. O, Azərbaycan Səhiyyə Nazir-
liyinin Elmi-Tibbi Şurasının sədri və 
Uşaqlara Müalicə-Profilaktika Yardı-
mı Şurasının üzvü olmuşdur.

Azərbaycanda pediatriya sahəsində 
kadrların hazırlanmasında Əbülfəz 
Qarayevin xidmətləri danılmazdır. 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun 
Pediatriya fakültəsi onun təşəbbüsü, 
rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı 
ilə yaradılmışdır. Həmin vaxtdan 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda 
yetişdirilmiş bütün pediatrları pro-
fessor Ə.Qarayevin tələbələri hesab 
etmək olar. Onun pedaqoji fəaliyyəti 
dövründə yetişmiş mütəxəssislərin 
çoxu bu gün Azərbaycan pediatriyası-
nın qabaqcıl nümayəndələridir. 

Əbülfəz Qarayevin tibb sahəsində 
xidmətləri xalqımız tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. O, “Əməkdar 
həkim” və 1940-cı ildə “Əməkdar 
elm xadimi” fəxri adlarına layiq gö-
rülmüşdür. İki “Qırmızı Əmək Bay-
rağı” ordeni və medallarla təltif olun-
muşdur. 

Əbülfəz Fərəc oğlu Qarayev 1952-ci 
il oktyabr ayının 24-də vəfat etmişdir. 

Bakının 2 saylı Uşaq Klinik Xəs-
təxanası onun adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t

Bir ailənin tarixi // Konsili-
um.- 2005. - №2.- S.32-33. 

Bir həkimin əsrləri 
aşan ziyası / İ.Əliyeva // 
Azərbaycan. - 2015.- 22 
aprel. - №84. - S. 10 . 

Əbülfəz Fərəc oğlu Qara-
yev //Konsilium.- 2005.- 
№2.- S.31.

Şərif, A. Qara Qarayev 
epoxası / A.Şərif // XX əsr 
Azərbaycanının yaradıcı 
nəsilləri / A.Şərif.- Bakı, 
2007.- S. 34.

İ n t e r n e t d ə

https://az.wikipedia.org/ /
wiki/Əbülfəz_Qarayev_
(həkim)  

http://ailehekimiklinikasi.
az/main/bioqrafiya/2148-
blfz-qarayev-mhur-hkim-
pediatr.html
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80 
illiyi Sabit Kərimov 

1940-2013 

A
PR

EL

Sabit Qəhrəman oğlu Kərimov 
1940-cı il aprel ayının 10-da Naxçı-
van Muxtar Respublikasının Ordubad 
şəhərində anadan olmuşdur. 1961-ci ildə 
Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun 
(indiki ADNSU) istehsal proseslərinin 
avtomatlaşdırılması fakültəsini, 1967-
ci ildə Moskva Energetika İnstitutunun 
aspiranturasını bitirmiş və 1968-ci ildən 
elmi-pedaqoji fəaliyyətini Azərbaycan 
Neft və Kimya İnstitutunda davam et-
dirmişdir. 

1968-ci ildə texnika elmləri namizədi, 
1987-ci ildə isə texnika elmləri dokto-
ru elmi dərəcəsini almış, 1989-cu ildə 
ona professor elmi vəzifəsi verilmişdi. 
2001-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü 
seçilmişdir. 

1989-cu ildən 2013-cü ilə kimi 
Azərbaycan Dövlət Neft Akademi-ya-
sında Hesablama maşınları və proqram-
laşdırma kafedrasının müdiri vəzifə-
sində çalışmışdır. 

Elmi tədqiqatlarının əsas istiqaməti 
informasiya və ekspert sistemlərinin 
yaradılması və tətbiqi ilə bağlıdır.

1967-1989-cu illərdə kimya, neft-
kimyası və neftemalı sahələri üzrə avto-
matlaşdırılmış informasiya və idarəetmə 
sistemlərinin yaradılması sahəsində 
işləmiş, 1990-cı ildən isə elmin və is-
tehsalatın müxtəlif sahələri üzrə infor-
masiya və ekspert sistemlərinin yaradıl-
ması və tətbiqi üzrə elmi-tədqiqat işləri 
aparmışdır.

Onun rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı 
ilə kimya və kimya texnologiyası sahələri 
üzrə informasiya-axtarış sistemləri 
(1967-1975), neft emalı və neft kimyası 
sənayesi üzrə ərazi avtomatlaşdırılmış 
idarəetmə sistemi (1975-1988), istehsal 
müəssisələri üçün avtomatlaşdırılmış 
informasiya və idarəetmə sistemləri 
(1988-1990), respublikada mütərəqqi 
texnologiyalar, bitkilərin mühafizəsi, 
Xəzər dənizinin ekologiyası, neft ma-
şınqayırma sahələri üzrə informasiya 
sistemləri, tibbi diaqnostika üzrə eks-
pert sistemləri (1990-2009) yaradılmış 
və tətbiq edilmiş, informatika üzrə çox-
dilli izahlı terminoloji lüğət hazırlan-
mışdır. 5 monoqrafiya, 5 dərslik, 5 dərs 
vəsaiti, 2 terminoloji lüğət, 20 tədris-
metodik vəsait və 140 elmi məqalənin 
müəllifi olan S.Kərimov informasiya 
və ekspert sistemlərinin yaradılması və 
tətbiqi sahəsində elmi məktəb yaratmış, 
bu sahədə 15 elmlər namizədi hazırla-
mışdır. 

Sabit Kərimov 2013-cü il iyun ayı-
nın 16-da vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Avtomatlaşdırılmış 
informasiya sistemləri: 
/S.Q.Kərimov; red. 
Ə.Y.Babanlı; AzSSR EA, 
M.Əzizbəyov ad. Azərb. 
Neft və Kimya İn-tu.- Bakı: 
Elm, 1989.- 210,[2] s.

İnformasiya sistemləri  
/S.Q.Kərimov; red. 
N.Vəliyev.- Bakı: Elm, 
2008.- 674 s.

Kompyuter elmi-
nin nəzəri əsasları: 
dərslik /S.Q.Kərimov, 
Y.B.Sərdarov; rəyçilər 
R.Əliquliyev, Ə.Əliyev.- 
Bakı: [s. n.], 2009.- 289 s.

Paskal-proqramın 
“Korvet” kompleksində 
emalı: Metodik göstəriş /
Azərbaycan Dövlət Neft 
Akademiyası; Tərt. edən. 
S.Q.Kərimov və b.; Red. 
R.Q.Məmmədxanov.- Bakı: 
AzDNA, 1995.- 48 s.

İ n t e r n e t d ə

http://science.gov.az/
forms/skanchavshiesya-
lenyikorrespondentyi/3432
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75 

illiyi
İsa Abdullayev 
1945-2008

A
PR

EL

Abdullayev İsa Mədəd oğlu 1945-ci 
il aprel ayının 12-də Qazax rayonunun 
I Şıxlı kəndində anadan olmuşdur. 

1963-1968-ci illərdə Azərbaycan 
Neft və Kimya İnstitutunun (indiki 
ADNSU) İstehsalat proseslərinin av-
tomatlaşdırılması fakültəsində oxu-
muşdur. 

1973-cü ildə texnika elmləri na-
mizədi alimlik dərəcəsini almışdır.

1979-1980-ci illərdə ABŞ-ın Pen-
silvaniya Universitetində Fulrayt fon-
dunun təsis etdiyi İREX (Beynəlxalq 
elmi tədqiqatlar mübadiləsi) proqramı 
üzrə, 1986-1987-ci illərdə isə ÇXR-in 
Xarbin Texniki Universitetində xari-
ci həmkarları ilə elmi-tədqiqat işləri 
aparmışdır. 

1992-ci ildə informasiya-ölçmə sis-
temləri ixtisası üzrə doktorluq disser-
tasiyasını müdafiə etmiş, 1993-cü ildə 
professor elmi adına yiyələnmişdir.

1993-cü ildə istehsalat proseslərinin 
avtomatlaşdırılması fakültəsinin elmi 
şurası tərəfindən fakültə dekanı se-
çilmişdir. Dekan vəzifəsində çalışdı-
ğı müddətdə kafedradakı fəaliyyətini 
professor və “Avtomatikanın lokal 
sistemləri” problem laboratoriyasının 
elmi rəhbəri olaraq davam etdirmişdir. 

1998-ci ildən ömrünün sonu-
na qədər “Dənəvər materialların 
parametrlərinə nəzarət və idarəetmə” 
üzrə Beynəlxalq Federasiyanın (ÇXR) 
Rəyasət Heyətinin üzvü, müvafiq 
konfransların Beynəlxalq proqram 
komitəsinin üzvü olmuşdur. 1999-cu 

ildə Lütfizadə adına Beynəlxalq Mü-
asir Elmlər Akademiyasının həqiqi 
üzvü seçilmişdir. AMEA-nın Kiber-
netika İnstitutu nəzdində fəaliyyət 
göstərən dissertasiya şurasının üzvü 
kimi namizədlik və doktorluq disser-
tasiyalarının müdafiələrındə fəal işti-
rak etmişdir. 2003-cü ildən ömrünün 
sonuna qədər Azərbaycan Dövlət Neft 
Akademiyasının biotexniki və tibbi ci-
hazlar kafedrasının müdiri vəzifəsində 
çalışmışdır. 

O, kompyuter texnikasının infor-
masiya-ölçmə vasitələrində geniş 
tət biqi və bunun əsasında müasir 
ölçmə-hesablama sistemlərinin yara-
dılması sahəsində tədqiqat aparmış ilk 
alimlərdən olmuşdur. 

İsa Abdullayevin elmi-pedaqoji 
fəaliyyətinin nəticələri 150-dən çox 
elmi əsər, 26 müəlliflik şəhadətnaməsi, 
3 monoqrafiya və 5 dərs vəsaitində öz 
əksini tapmışdır. Onun rəhbərliyi altın-
da 21 elmlər namizədi hazırlanmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin Fərmanı ilə 2000-ci ilin de-
kabr ayında “Əməkdar elm xadimi” 
fəxri adına layiq görülmüşdür.

Abdullayev İsa Mədəd oğlu 2008-
ci il iyul ayının 15-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

“Avtomatik idarəetmə 
nəzəriyyəsi” fənnindən 
kurs işləri: Tapşırıqlar və 
metodik göstərişlər /Tərtib 
edənlər. İ.M.Abdullayev; 
Red. İ.M.Abdullayev; 
Azərbaycan Dövlət Neft 
Akademiyası.- Bakı: 
ADNA, 1993.- 28 s.

“İdarəetmə sistemlərinin 
layihələndirilməsinin 
avtomatlaşdırılması” 
kursu üzrə laboratoriya 
işləri rəqəm qurğularının 
layihələndirilməsi/Tərtib 
edənləri. İ.M.İsmayılov, 
A.Ə.Əhmədov, A.C.Orucov, 
G.F.Xasməmmədova; 
Red. İ.M.Abdullayev; 
Azərbaycan Dövlət Neft 
Akademiyası.- Bakı: Azərb.
DNA, 1993.- 52 s.

İzzət Əhməd oğlu Nəbiyev: 
Bibloqrafiya /Tərt. ed.: 
İ.M.Abdullayev, S.İ.Yusifov; 
Red.: R.T.Hümmətov; 
Azərbaycan Dövlət Neft 
Akademiyası.- Bakı: 
Azərbaycan Ensiklopediya-
sı NPB, 1999.- 88 s.

İ n t e r n e t d ə

http://ensiklopediya.gov.az/
az/terms/741/cild/13
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Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü 
1967    

A
PR

EL

Aprelin 2-si Beynəlxalq Uşaq 
Kitabı Günüdür. Uşaq ədəbiyyatı 
gününün məhz bu tarixə təsadüf 
etməsinin tarixçəsi nağılçı Hans 
Kristian  Andersenin 1805-ci il 
aprelin 2-də anadan olması ilə 
əlaqədardır. Beynəlxalq Uşaq Kitabı 
Gününün bu tarixdə qeyd olunma-
sını alman yazıçısı Yella Lepman 
təklif etmişdir.

1967-ci ildə Beynəlxalq Uşaq Ki-
tabları Şurası (International Board 
on Books for Young People – IBBY) 
tərəfindən isə Danimarka yazıçısı, 
uşaqların sevimlisi Hans Xristian 
Andersenin dünyaya gəldiyi gün 
– aprelin 2-si  Beynəlxalq Uşaq 
Kitabı Günü kimi təsis edilib. Bu 
əlamətdar günün qeyd olunmasında 
məqsəd cəmiyyətin diqqətini uşaq 
ədəbiyyatına, onun problemlərinə 
cəlb etməkdir.

Uşaq kitablarının tarixi 1477-ci 
ildən, antik yunan müəllifi Ezo-
pun təmsillərinin kitab şəklində 

çap edilməsi ilə başlamışdır. 1658-
ci ildə çex maarifçisi və pedaqoqu 
Y.A.Komenski uşaqlar üçün dünya-
nı anlatmaq məqsədilə rəsmli kitab 
nəşr etdirmişdir. XVIII əsrdən uşaq-
lara öz zövqlərinə görə kitab seçmək 
imkanı yaranmışdır.

D.Defo və C.Sviftin müvafiq 
olaraq “böyüklər” üçün yazılmış 
“Robinzon Kruzo” və “Qulliverin 
səyahəti” romanları, Yakov və Vil-
helm Qrimm qardaşlarının nağıllar 
kitabı bu baxımdan diqqəti cəlb edir. 
Q.X.Andersenin 1846-cı ildən baş-
layaraq qələmə aldığı nağılları uşaq-
lar üçün bu gün də oxunaqlıdır.

Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü 
ölkəmizdə də qeyd olunur. Həmin 
gün müxtəlif rəsm və kitab sərgiləri 
keçirilir.

Ə d ə b i y y a t

Beynəlxalq uşaq kitabı günü münasibətilə...  //Mədəniyyət.- 2018.- 6 aprel.- S.7.

Beynəlxalq uşaq kitabı günü qeyd olunub //Mədəniyyət.- 2018.- 4 aprel.- S.3.

Müşfiq, Ş. Beynəlxalq uşaq kitabı günü qeyd olundu /Ş.Müşfiq //525-ci qəzet.- 2018.- 4 aprel.- S.8.

Hüseynov, F. Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü ənənəvi sərgi ilə qeyd olundu /F.Hüseynov //Mədəniyyət.- 2016.- 6 aprel.- S. 4.

İ n t e r n e t d ə

http://portal.azertag.az/az/node/3264

http://medeniyyet.az/page/news/11890/Beynelxalq-Usaq-Kitabi-Gunu-enenevi-sergi-ile-qeyd-olundu.html
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Digər tarixi hadisələr
Kəlbəcər rayonunun işğalı günü
1993

Kəlbəcər rayonu 1993-cü il aprel ayının 2-də 
Ermənistan təcavüzkarları tərəfindən işğal olun-
muşdur. Kəlbəcər rayonunun ərazisi 1936 km², 
əhalisinin sayı isə 53962 nəfərdir. Rayon sakinləri 
hazırda Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında 
məskunlaşmışdır.

Kəlbəcərin işğalı nəticəsində 511 nəfər həlak 
olmuş, 321 nəfər itkin düşmüş və girov götürül-
müş, rayona 761 milyon ABŞ dolları məbləğində 
ziyan dəymişdir. Ermənistan hərbi birləşmələrinin 
martın 27-də başlanan genişmiqyaslı hücumu 
Kəlbəcər rayonunun işğalı ilə başa çatmışdır. 
Kəlbəcər Azərbaycanın işğal olunmuş rayonları 
arasında ərazicə ən böyüyüdür. İşğal nəticəsində 
rayon mərkəzi, 150-yə yaxın kənd, həmçinin on-
larla tarixi-mədəniyyət abidəsi, bir muzey, “İsti-
su” sanatoriyası və s. Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən məhv edilmişdir. Kəlbəcər rayonu-
nun işğalı o vaxt üçün Qarabağ müharibəsində 
Azərbaycanın ən böyük hərbi-strateji məğlubiyyəti 
idi. Kəlbəcərin süqutu ermənilərin sonrakı işğalçı-
lıq  planlarının həyata keçməsinə - Azərbaycanın 
ayrılmaz, əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağ və onun 
ətrafındakı digər rayonların - Ağdam, Cəbrayıl, 
Füzuli, Qubadlı və Zəngilanın, ümumən 17 min 
kvadrat  kilometr ərazidə ən məhsuldar torpaqları-
mızın Ermənistan Silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt 
olunmasına şərait yaratmışdır. Dağlıq Qarabağın 
Ermənistana birləşdirilməsi faktiki olaraq başa 
çatmışdı.

Kəlbəcərin işğalından sonra 3205 saylı iclas-
da BMT Təhlükəsizlik Şurası 822 saylı Qətnamə 
qəbul etmiş, qətnamədə bütün işğalçı qüvvələrin 
Kəlbəcər və Azərbaycanın digər işğal olunmuş ra-
yonlarından dərhal çıxarılması tələb olunmuşdur. 
Lakin indiyədək həmin qətnamədən irəli gələn hər 

hansı öhdəlik yerinə yetirilməmişdir. Sonradan 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ağdam rayonunun 
azad edilməsi ilə bağlı 854-cü, Füzuli rayonu-
nun azad edilməsi ilə bağlı 874-cü və digər işğal 
edilmiş rayonların azad edilməsi ilə bağlı 884-cü 
qətnamələri qəbul edilmiş, lakin həmin qətnamələr 
kağız üzərində qalmaqdadır. BMT-nin və ATƏT-in 
prinsiplərinə zidd olaraq 1999-cu ildən Kəlbəcər ra-
yonu ərazisində ermənilərin məskunlaşdırılmasına 
başlanılmışdır. Ermənistan beynəlxalq sənədlərdə 
təsbit olunmuş müddəaları kobudcasına pozaraq, 
bütün dünyanın gözü qarşısında Azərbaycanın 
bənzərsiz mədəni sərvətlərini talamaqda, kütləvi 
şəkildə məhv etməkdə davam edir. 

İki Cənubi Qafqaz ölkəsi arasında münaqişə 
1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
ərazi iddiası irəli sürməsi zəminində yaranmışdır. 
Azərbaycan torpaqlarının iyirmi faizi, yəni Dağ-
lıq Qarabağ ərazisi və bu əraziyə daxil olan yeddi 
rayon Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalı altın-
dadır. 1994-cü ildə tərəflər atəşkəs rejiminə dair 
razılaşma əldə etmiş və o vaxtdan bəri ATƏT-in 
Minsk qrupunun himayəsi altında, Rusiya, Fransa 
və ABŞ-ın həmsədrliyi ilə hələ də nəticəsiz sülh 
danışıqları aparılır.

BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ 
və ətraf rayonların azad edilməsinə dair qəbul et-
diyi dörd qətnaməni Ermənistan bu günə qədər 
yerinə yetirməmişdir.

Ermənistanın yürütdüyü bu işğalçılıq və 
terrorçuluq siyasəti uzun illərdən bəri dünya 
ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verir. Halbuki 
beynəlxalq hüququn normalarına və prinsiplərinə 
əsasən dövlətlərin sərhədlərinin toxunulmazlığına 
hörmət edilməli, ərazi bütövlüyünün, suverenliyin 
pozulmasına yol verilməməlidir. 
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Erməni təcavüzkarlarının növbəti atəşkəs 
rejimini pozmaq cəhdi 2016-cı il aprel ayı-
nın 1-dən 2-nə keçən gecə baş vermişdi. Gün 
ərzində Azərbaycanın cəbhəboyu  mövqeləri 
və yaşayış məntəqələri erməni silahlı qüvvələri 
tərəfindən güclü artilleriya atəşinə məruz qal-
mışdı. Nəticədə 2 dinc sakin ölmüş, 10 nəfər 
yaralanmış, infrastruktur obyektləri zədələnmiş, 
evlər dağıdılmış, əhalinin şəxsi təsərrüfatına və 
əmlakına xeyli ziyan dəymişdir. Azərbaycan 
tərəfindən bu hücumun qarşısının alınması, mülki 
əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması məqsədilə  
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin komandanlığı 
tərəfindən Ağdərə-Tərtər-Ağdam və Xocavənd-
Füzuli istiqamətində təxirəsalınmaz cavab 
tədbirləri həyata keçirilmiş, Goranboy rayonu-
na və Naftalan şəhərinə təhlükə yarada biləcək 
Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər, Seysulan 
məntəqəsi və Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən 
“Lələtəpə” adlandırılan yüksəklik düşməndən 
azad edilmişdir. Döyüşlər nəticəsində Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələri Ağdərə-Madagiz istiqamətində 
yolların nəzarətdə saxlanılmasını təmin etmişdir.

Məlumata görə hərbi əməliyyatlar zamanı 
ermənilərə məxsus 30 tank, 15-dək artilleriya 
qurğusu və möhkəmləndirilmiş mühəndis qurğu-
ları məhv edilmiş, 320 döyüşçüsü öldürülmüş və 
500-dən artıq döyüşçü yaralanmışdır.

Aprelin 5-də saat 12.00-dan  etibarən Azər-
baycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində 
tərəflərin razılığı ilə əməliyyatlar dayandırılmışdır. 
Razılaşma Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində 
Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
baş qərargah rəisləri arasında əldə edilmişdir. 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri azad 
edilmiş torpaqlarda möhkəmləndirmə işlərini 
həyata keçirmişlər.

Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi uğur-
lu əks-hücum hərbi əməliyyatı nəticəsində erməni 
işğalından azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Co-
cuq Mərcanlı kəndində insanların təhlükəsiz ya-
şaması mümkün olmuşdur. Bununla da, tarixən 
burada yaşamış dinc əhalinin öz doğma yurdlarına 
qayıtması üçün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
tam nəzarətinə keçmiş həmin ərazilərdə əsaslı 
yenidənqurma işlərinin başlanmasına şərait ya-
ranmışdır. Bu məqsədlə ölkə başçısı cənab İlham 
Əliyev 24 yanvar 2017-ci il tarixində “İşğaldan 
azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı 
kəndinin bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
Sərəncam imzalamışdır. Sərəncama əsasən birin-
ci mərhələdə 50 fərdi yaşayış evinin, məktəb bi-
nasının və müvafiq infrastrukturun tikintisi üçün  
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət 
büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan 
Res  publikası Prezidentinin ehtiyat fondun-
dan Azərbaycan Respublikasının Qaçqınla-
rın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 
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Komitəsinə ilkin olaraq 4,0 (dörd) milyon manat 
ayrılmışdır.

Tarixə “Dördgünlük müharibə” adı ilə düşən 
aprel döyüşləri gənclərin hərbi vətənpərvərlik ru-
hunu daha da yüksəltdi. Aprel döyüşlərində qaza-
nılan qələbə xalqımızın orduya olan inamını artır-
dı. Ermənilər Azərbaycan əsgərinin qarşısında diz 
çöküb məğlub oldular.

Bu gün əli silah tutan hər kəs vətən uğrun-
da döyüşməyə hazırdır. Son döyüşlər bir daha 
göstərdi ki, ordumuzun potensialı böyükdür. Bu 
uğurlu döyüşlər Silahlı Qüvvələrimizin gələcəkdə 
qazanacağı qələbələrin yalnız başlanğıc nöqtəsidir. 
Hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin 88 hərbi qulluqçusu həlak olmuş, 
1 Mi-24 helikopteri vurulmuş və 1 tank mina 
partlayışı zamanı sıradan çıxmışdır. Döyüşlərdə 
ermənilərə məxsus 30 tank, 15-dək artilleriya qur-
ğusu və möhkəmləndirilmiş mühəndis qurğuları 
məhv edilmiş, 320 döyüşçü öldürülmüş və 500-
dən artıq döyüşçü yaralanmışdır.

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü-
nün qorunub saxlanması, erməni işğalçılarının 
2016-cı il aprelin 2-dən 5-dək qoşunların təmas 
xəttində törətdikləri silahlı təxribatların qarşısının 
alınması və düşmənin dinc əhaliyə hücumlarının 
dəf edilməsi zamanı göstərdikləri qəhrəmanlıq 

və igidliyə görə Azərbaycan hərbçilərinin xü-
susi fərqlənən bir qrupu 2016-cı il aprelin 19-da 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq 
sərəncamları ilə yüksək fəxri ada layiq görülmüş, 
orden və medallarla təltif olunmuşdur.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
həm  sədrlərlə görüşdə səsləndirdiyi fikirlər 
münaqişənin həllində yol xəritəsi rolunu oyna-
yır. Onun  gözardı edilməsi münaqişə zonasında 
yeni gərginliklərə səbəb ola bilər: “Biz bir neçə 
dəfə bildirmişik ki, məsələnin sülh yolu ilə siya-
si həllinin tərəfdarıyıq. Biz yalnız onu istəyirik 
ki, məsələ həll olunsun. Biz bu gün də danışıqlar 
prosesinə hazır olduğumuzu bəyan edirik.

Ümid edirik ki, bu danışıqlar məsələnin həllinə 
gətirəcək. Məsələnin həlli isə çox sadədir - erməni 
silahlı qüvvələri işğal olunmuş Azərbaycan tor-
paqlarından çıxmalı, Azərbaycan vətəndaşları 
öz torpaqlarına qayıtmalıdır. Bundan sonra sülh 
və təhlükəsizlik təmin oluna bilər. Xalqların öz 
taleyini həll etməsinə gəlincə, o, ölkənin ərazi 
bütövlüyünü pozmamalıdır. Məhz bu ifadələr 
Helsinkidəki yekun aktda öz ifadəsini tapıb. Bütün 
münaqişələr ölkənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində 
həll olunmalıdır.”
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Hər il aprelin 15-i Beynəlxalq Mə-
dəniyyət Günü kimi qeyd olunur. Bu ta-
rix 1935-ci il aprelin 15-də Vaşinqtonda 
“Bədii, elmi müəssisə və tarixi abidələrin 
mühafizəsi və qorunması haqqında” 
imzalanmış müqavilə ilə əlaqədardır. 
Bu gün beynəlxalq hüquq təcrübəsində     
Rerix paktı kimi də tanınır. 

Ümumdünya Mədəniyyət Gününün 
qeyd olunmasını ilk dəfə 1931-ci ildə 
Belçikanın Brügge şəhərində keçirilən 
konfransda rəssam Nikolay Rerix təklif 
etmişdir. O vaxtdan etibarən dünyanın 
bir çox ölkəsində 15 aprel - Beynəlxalq 
Mədəniyyət Günü kimi qeyd olunur. 
2008-ci ilin dekabrında Rusiya, İtaliya, 
İspaniya, Argentina, Meksika, Kuba, Lat-
viya və Litvanın ictimai təşkilatlarının 
təşəbbüsü ilə 15 aprelin dünya bayrağı 
altında Ümumdünya Mədəniyyət Günü 
kimi təsdiqi üçün beynəlxalq hərəkat ya-
radılmışdır.

Azərbaycan qədim zamanlardan dün-
ya mədəniyyətinin zəngin bir parçası kimi 
tanınmış və bəşəriyyətin mədəni inkişafı-
na öz töhfələrini vermişdir. Azərbaycan 
xalqının tarixən özünəməxsusluğu həm 
də çox mədəniyyətliliklə bağlıdır. Tarixən 
müxtəlif dinə, etnik mənsubiyyətə malik 
xalqlar Azərbaycanda tolerant şəkildə ya-
şamışlar. Dünyaya örnək olan bu birgə-
yaşayış ölkəmizdə problemlərlə, qar-
şıdurmalarla deyil, mədəni zənginliklə  
müşayiət olunmuşdur. Bu gün Azər-
bay can malik olduğu zəngin mədəni 
irslə beynəlxalq aləmdə məşhurdur. 

Həmçinin ölkəmiz dünyanın ən böyük 
mədəniyyət təşkilatı olan YUNESKO 
ilə sıx əməkdaşlıq edir, Azərbaycanın 
mədəni dəyərləri bu qurum vasitəsilə 
dünyada təbliğ olunur. YUNESKO-nun 
müvafiq siyahılarında çox sayda maddi 
və qeyri-maddi mədəni irs nümunəmiz 
yer alır. Mədəni irsimizin qorunması, 
gələcək nəsillərə çatdırılması və dünyada 
tanıdılmasında Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı 
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın misil-
siz xidmətləri var. Heydər Əliyev Fon-
du Azərbaycan mədəniyyəti ilə yana-
şı, dünya mədəni irsinin qorunması və 
bərpasına da öz töhfələrini verir. Bu da 
onu göstərir ki, Azərbaycan mədəniyyət 
məfhumuna qlobal kontekstdə yana-
şır, bir bütün olaraq qəbul edir. Bu, 
eyni zamanda özünü hər il ölkəmizdə 
təşkil edilən beynəlxalq festivallarda, 
rəngarəng mədəni layihələrdə daha ay-
dın göstərir. Dünyaca məşhur incəsənət 
xadimləri ölkəmizə gələrək həm öz 
mədəniyyətlərini nümayiş etdirirlər, həm 
də Azərbaycandakı mədəni çeşidliliklə 
tanış olurlar.

Bütün bunlar onu deməyə əsas ve-
rir ki, Azərbaycan mədəni ideyala-
ra, beynəlxalq konvensiyalara qoşul-
maqla qalmır, eyni zamanda onların 
gerçəkləşməsinə real dəstək verir.

Beynəlxalq Mədəniyyət Günü 
193515

Ə d ə b i y y a t
“Beynəlxalq mədəniyyət 
günü”ndə ölkəmizin 
stendi maraq doğurub //
Mədəniyyət.- 2018.- 7 
mart.- S.8.
Mehparə. 15 aprel 
Beynəlxalq Mədəniyyət 
Günüdür: “Dün-
ya mədəniyyətinə 
hörmət hər bir xalqın 
öz mədəniyyətinə 
münasibətindən 
başlayır” /Mehparə               
//Mədəniyyət.- 2015.- 15 
aprel.- S.10.

Nərimanoğlu, M. 
Xalqları bir-birinə 
yaxınlaşdıran vasitə 
/M.Nərimanoğlu            
//Azərbaycan.- 2016.- 
15 aprel.- S.8.

Sultanova, M. 
Mədəniyyətimiz dünya 
üçün çox anlaşıqlıdır 
/M.Sultanova //Ekran-
efir.- 2015.- 17 aprel.- 
S.7.
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Bu  tarix   YUNESKO-nun  abidələrin 
və diqqətəlayiq yerlərin mühafizəsi  
məsələləri  üzrə  Beynəlxalq Şurası-
nın 1983-cü ildə qəbul edilmiş qərarı 
əsasında qeyd olunur. Məqsəd dün-
ya ictimaiyyətinin diqqətini maddi-
mədəniyyət abidələrinin qorunması-
na yönəltməkdir.

Hər bir ölkənin tarixi qədimliyi 
onun maddi-mədəniyyət yadigar-
larının çoxluğu və qədimliyi ilə öl-
çülür. Bu cəhətdən ölkəmizin bəxti 
gətirmişdir. Qobustan, İstisu qayaüstü 
təsvirləri, Əlincə, Gələrsən-Görərsən 
kimi qalalarımız, Möminə Xatun, Şah 
Abbas məscidi, Təzəpir məscidi kimi 
dini ibadətgahlarımız, Şirvanşahlar, 
Şəki xan sarayı kimi nadir memarlıq 
abidələrimiz bu qəbildəndir.

Hazırda işğal altında olan dün-
ya əhəmiyyətli mədəni-tarixi abi-

dələrimiz - Azıx və Tağlar mağaraları 
dünyanın ən qədim insan yaşayan 
məskənlərindəndir. YUNESKO-nun 
siyahısına düşmüş bu mağaralar-
dan tapılmış maddi mədəniyyət 
nümunələri hələ 1981-ci ildə Pari-
sin  İnsan Muzeyində “Avropanın ilk 
sakinləri” adlı sərgidə nümayiş etdi-
rilmişdir.

2002-ci ildə respublikamız Abi-
dələrin  Bərpası və Tədqiqi Beynəl-
xalq Mərkəzinə üzv qəbul olunmuş-
dur. Azərbaycan tarixində ilk dəfə 
olaraq  Şirvanşahlar saray-komplek-
si və Qız qalası da daxil olmaqla 
İçərişəhər Dövlət Tarixi-memarlıq 
kompleksi YUNESKO-nun “Dünya 
mədəniyyəti irsi” siyahısına daxil 
edilmişdir.

Əsası C.Sterlinq Mortan tərəfindən 
qoyulan Yer gününün bayram edilməsi 
XIX əsrin 40-cı illərindən başlamışdır.

1872-ci ildə C.Morton Nebraska 
ştatının il ərzində bir gününün ətraf 
ərazinin yaşıllaşmasına həsr edilməsi 
təklifi ilə çıxış etmiş və birinci ağacəkmə 
günü milyona yaxın ağac əkilmişdir. 

1882-ci il 22 aprel tarixindən başla-
yaraq “Ağac günü” Nebraska hökuməti 
tərəfindən ştatın rəsmi bayramı kimi 
qeyd olunur.

1970-ci ildən başlayaraq ətraf mü-
hitin əhəmiyyətinin təbliği, onun ilkin 
formada qorunub saxlanılması, plane-

tin təbii ehtiyatlarının tükənməsi və s. 
sahələri əhatə etməsi ilə əlaqədar olaraq 
bayram “Yer günü” adlandırılmışdır.

Qeyd edək ki, 2014-cü ilin noyabr 
ayından ölkəmizin bütün guşələrində 
Heydər Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti, Ətraf Mühitin Mühafizəsi 
üzrə Beynəlxalq Dialoq Təşəbbüsünün 
təsisçisi Leyla xanım Əliyevanın 
layihəsi əsasında ağacəkmə kampa-
niyasına start verilib. Artıq 5 ildir ki, 
aksiya çərçivəsində ölkə miqyasında 
xeyli ağac və gül kolları əkilmişdir.

Ümumdünya Yer Günü
1970

18

İ n t e r n e t d ə 

www.anl.az/down/me-
qale/azerbaycan/2011/
aprel/170238.htm

Ə d ə b i y y a t 
Əliyeva, M. Tarixi 
abidələr əcdadlarımızın 
nəsillərə əmanətidir 
/M.Əliyeva//Respublika.- 
2019.- 18 aprel.- S.7.
Azadi, S. Minlərlə tarix 
və arxeoloji abidələrimiz 
erməni vandalizminin 
qurbanıdır /S.Azadi //İki 
sahil.- 2019.- 18 aprel.- 
S.17.

22
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Digər tarixi hadisələr

Beynəlxalq Kitab və Müəllif 
Hüquqları Günü 
1996 

A
PR

EL

Müəllif  hüquqları anlayışı ilk dəfə 
Almaniyada geniş vüsət almışdır. 
Əvvəllər  yalnız ədəbiyyat sahəsinə aid 
edilən bu ifadə 1870-ci il iyun ayının 
11-dən imperatorun verdiyi qanunla 
mülkiyyətin bütün formalarını özündə 
birləşdirmişdir. Yaxın xaric hesab edilən 
Rusiyada isə bu anlayış indinin özündə 
də daha çox ədəbiyyat sahəsinə ehti-
va edilir. YUNESKO-nun 1996-cı il 
tarixli qərarı ilə hər il bütün dünyada 
23 aprel Beynəlxalq Kitab və Müəllif 
Hüquqları Günü kimi qeyd edilir. YU-
NESKO məhz bu günü dünya şöhrətli 
dramaturqlar Vilyam Şekspirin (1564-
1616), Migel de Servantesin (1547-
1616) və yazıçı-tarixçi İnka Qarsilaso 
de la Veqanın (1539-1616) şərəfinə 
müəyyənləşdirmişdir. Belə ki, hər üç ya-
zıçını 23 aprel 1616-cı il - onların ölüm 
tarixi birləşdirir. 

Azərbaycanda “Müəlliflik hüququ və 
əlaqəli hüquqlar haqqında” Qanun 8 okt-
yabr 1996-cı il tarixindən qüvvədədir. 
Azərbaycanın bugünkü müəllif hüququ 
müasir informasiya, ilk növbədə rəqəmli 
texnologiya və multimedia kompyu-
ter sisteminə əsaslanır. İlk dəfə olaraq 
Azərbaycan  müəlliflərinə könüllü olaraq 
öz əsərlərini əlyazmasından başlayaraq 
CD ROM-lara qədər hər hansı maddi da-
şıyıcıda qeydiyyatdan keçirmək, Dövlət 
reyestrinə daxil etmək, kompyuterdə 
saxlamaq və arxivləşdirmək imkanı 
yaradılmışdır. Əsərlərini qeydiyyatdan 
keçirən müəlliflərə “Qeydiyyat haq-

qında Şəhadətnamə” verilir. Agentliyin 
kompyuter-TV-video-akustik sistem-
skaner şəklində komplektləşdirilmiş 
multimediya sistemi radio-televiziya 
efirinin monitorinqini həyata keçirməyə, 
intellektual mülkiyyətin statistikası və 
müəllif - hüquq pozuntularının diaq-
nostikasının müxtəlif məsələlərini həll 
etməyə imkan verir. Son illər  Azərbaycan 
rəhbərliyinin uzaqgörən daxili və xari-
ci siyasəti nəticəsində müəllif hüquq-
ları sahəsində ölkəmizin beynəlxalq 
əlaqələri genişlənmiş, bir sıra Konven-
siya və beynəlxalq təşkilatların üzvü ol-
muşdur.  

Azərbaycan 1996-cı ildən Ümumdün-
ya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının üzvüdür. 
Ədəbi-bədii əsərlərin qorunması haq-
qında Bern Konvensiyasına və Müəllif 
hüququ haqqında Ümumdünya Konven-
siyasına daxil olmuşdur. Bir sıra digər 
ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələrin iş-
tirakçısıdır. 

Dünyada “Ümumdünya kitab və 
müəllif hüquqları günü” mövzusunda 
tədbirlər 1996-cı ildən, Azərbaycanda 
isə 2001-ci ilin 23 aprel tarixindən ke-
çirilir.

23

Ə d ə b i y y a t 

Nərimanoğlu, M. 
Kitaba məhəbbət və oxu 
mədəniyyəti: 23 Aprel 
Ümumdünya Kitab və 
Müəlliflik Hüquqları Gü-
nüdür /M.Nərimanoğlu  
//Azərbaycan.- 2016.- 23 
aprel.- S.7.

Salmanlı, R. Əqli 
mülkiyyətin qorunması 
müstəsna əhəmiyyət 
kəsb edir: 23 Aprel 
Ümumdünya Kitab 
və Müəlliflik Hüququ 
Günüdür /R.Salmanlı         
//Azərbaycan.- 2015.- 23 
aprel.- S.7.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.
az/down/meqale/
azerbaycan/2015/
aprel/432152.htm
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Digər tarixi hadisələr

Qobustan rayonunun yaradılması
1990

A
PR

EL

Qobustan rayonu 1990-cı ildə  Azər-
baycan Respublikası Ali Sovetinin qərarı ilə 
yaradılmışdır. İnzibati mərkəzi Qobustan 
şəhəridir. Qobustan rayonu Azərbaycanın 
Şirvan adlanan tarixi vilayətinin inzibati 
rayonlarından biridir. 

İlk adı Duvannı olmuşdur. Duvannı 
stansiyası 1893-1994-cü illərdə yaranmış-
dır. 1901-1905-ci illərdə ilk dəfə Duvannı 
stansiyasından xaricə neft göndərilmişdir. 
1935-1937-ci illərdə Azərbaycanda ilk dəfə 
olaraq Duvannıda kəşfiyyat neft buruğu işə 
salınmışdır. 1945-1949-cu illərdə Duvannı 
Hacıqabul rayonunun tərkibində olmuşdur. 
1950-1954-cü illərdə Duvannı rayonu yara-
dılmışdır (tərkibində: Sənqəçal, Çeyildağ, 
Ələt, Atbulaq qəsəbələri olmaqla). 1956-cı 
ildən isə yenidən Molotov (Qaradağ) rayo-
nunun tərkibinə keçirilmişdir.

Qəsəbə 1951-ci ildə şəhər tipli qəsəbə 
kimi təşkil olunmuşdur. 1972-ci ildə Du-
vannının adı dəyişdirilərək Qobustan qo-
yulmuşdur. İndiki Qobustan qəsəbəsinin 
ərazisi qədim insanların məskunlaşdığı 
yerlər olub. Hazırda Qobustan Dövlət Qo-
ruğunda qorunan qaya təsvirləri buna əyani 
sübutdur. Arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində 
müəyyən edilmişdir ki, qaya təsvirləri bi-
zim eramızdan əvvəl II minilliyə – “Daş 
dövrü”nə təsadüf edir.

Qobustan rayonu Şamaxıdan şərq 
tərəfdə, Bakıdan 101 km aralıda yerləşir.
Şimalda Meysəri (Haçaqaya d., 1241 m) 
və Yurtandağ silsilələri (Yurtandağ d., 
898 m), mərkəzdə Mərəzə yaylası, Gicəki 
tirəsi (Gicəki d., 1047 m) əsas oroqrafik 
vahidlərdir. 

Azərbaycandakı 4000 bitki növündən 
470 növünə burada təsadüf olunur. Ək-

səriyyəti çiçəkli bitkilərdir. Quraqlığa da-
vamlı kollar-nar, murdarça, iydə, əncir, 
qaramıx, itburnu, quş üzümü və başqa 
da vardır. Belə kolluqlar daşlı qayalar-
da bitməyə uyğunlaşmışlar. Çünki ki-
çik şehənəm yağıntılardan daşlar üzərinə 
düşən su damcılarından asanlıqla qidalana 
bilərlər.

Qobustanda 4000-dən çox petroqlif (daş 
üzərində oyma texnikası əsasında çəkilmiş 
qayaüstü rəsmlər) aşkar edilmişdir. Bu 
rəsmlərdə heyvan və balıq ovu, məişət 
səhnələri, kollektiv rəqslər, müxtəlif, o 
cümlədən solyar rəmzlər (svastika, spi-
rallar, xaç), bürclər, kişilər və qadınlar 
(maraqlıdır ki, o vaxtlar qadınlar kişilərlə 
birlikdə ova gedirmiş), ceyran, dağ keçisi, 
şir, keçi kimi heyvanların təsvirləri, qamış-
dan düzəldilmiş qayıq, iki təkərli araba və 
insan izlərinin rəsmləri vardır. Qobustanda 
qeyri-adi “qablar” – daş üzərində çapılmış 
və hətta naxışlarla bəzədilmiş oyuqlar sa-
lamat qalmışdır. Burada qeyri adi “çalğı 
alətləri” – güclü səslər verən daşlar da var. 
Hər daşın öz tembiri olduğuna görə onlara 
“qaval daş” deyilir.

Qobustan qayalarında bizim eranın I 
əsrində Roma legionerlərinin burada ol-
masını təsdiq edən əlamətlər də qalmış-
dır. Buradakı qayalardan birinin üzərində 
11-ci şimşək legionun romalı senturionları 
tərəfindən latın dilində bir mətn yazılmış-
dır. Həmin yazıda göstərilir ki, o dövrdə 
Romada imperator Domitsian Sezar Av-
qust Germanik hakimiyyətdə olmuşdur. 
İndi Qobustan UNESCO-nun “Dünya irsi” 
siyahısına daxil olunmaq üçün nominasiya 
edilmişdir.

24

Ə d ə b i y y a t 

Əliyeva, M. Tariximizin 
daş yaddaşı-Qobustan /
Əliyeva, M. //Respubli-
ka.- 2019.- 25 yanvar.- 
S.5.

Fərəcova, Z. Dünyanın 
ilk musiqi aləti - Qa-
valdaş /Z.Fərəcova //
Azərbaycan.- 2019.- 13 
yanvar.- S.5.

Hüseynova, M. Qo-
bustan qayaüstü 
rəsmlərində mezolit 
dövrünə aid antropomorf 
təsvirlər /M.Hüseynova//
Mədəniyyət.az.- 2019.- 
Yanvar-Fevral.- S.77-79.

Qayıbov, Ş. Qobustan 
rayonu iqtisadi inkişafın 
yeni mərhələsindədir 
/Ş.Qayıbov//
Azərbaycan.- 2016.- 8 
iyun.- S. 5.

İ n t e r n e t d ə

http://khatai.cls.az/more/
text/13467
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21 aprel-  
21 may

Buğa bürcünün 
Nişanı Yerdir. 
Veneranın 
himayəsindədir. 
Günəşin Buğa 
bürcündən 
keçdiyi dövrdə 
doğulanlar 
təbiətcə 
emosional 
olurlar. 

• Əlillərin Hüquqlarının Beynəlxalq Müdafiəsi Günü 
(05.05.1992) 

• Şuşanın işğalı günü (08.05.1992)
• Faşizm üzərində Qələbə Günü (09.05.1945)
• Bеynəlxalq Ailə Günü (15.05.1994)
• Laçın rayonunun işğalı günü (17-18.05.1992)
• Rеspublika Günü (28.05.1990)

150 il  1870-1933Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Ə.Haqverdiyev dövlət 
teatrlarına müfəttiş təyin olunmuşdur. Azərbaycan milli teatrının yaranmasının 
50 illiyi münasibəti ilə keçirilən yubileyə başçılıq etmişdir. 

Ədib dünya klassiklərindən Şekspirin “Hamlet”, Şillerin “Qaçaqlar”, Volte-
rin “Soltan Osman”, Zolyanın “Qazmaçılar”, Andersenin “Bülbül”,“Şahın təzə 
libası”, Lanskoyun “Qəzəvat”, Çirikovun “Yəhudilər”, Korolenkonun “Qoca 
zəng çalan” əsərlərini də tərcümə etmişdir.

Rusiya Elmlər Akademiyasının nəzdində olan ölkəşünaslıq bürosunun beşin-
ci elmi sessiyasında yekdilliklə akademiyanın ölkəşünaslıq bürosuna müxbir üzv 
seçilmişdir (1924). Şərq fakültəsinin katibi (1922-1925), Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqının məsul katibi (1931-1932) olmuşdur. Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə 
Komitəsinin Fəxri Fərmanına layiq görülmüşdür (1933). Onun əsərləri SSRİ və 
xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuşdur.

Ə.Haqverdiyevin ədəbi-nəzəri görüşləri onun yaradıcılığında əsas mövqedə 
dayanır. Onun bütün yaradıcılığında, elmi məqalələrində və hətta məktublarında 
ədəbiyyatımızın inkişafına xidmət edəcək fəlsəfi, ədəbi-elmi fikir dayanır.
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Milli ədəbiyyat 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, şair Əliyev Ağa Əliqəmə 
oğlunun (Ağa Laçınlı) (05.05.1940-25.11.2007) anadan olmasının 80 
illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq yazıçısı, rejissor İbrahimbəyov 
Maqsud Məmmədibrahim oğlunun (11.05.1935-22.03.2016) anadan 
olmasının 85 illiyi
Şair, xeyriyyəçi Heybətbəyov Haşım bəy Hacı bəy oğlunun (Haşım bəy 
Saqib) (12.05.1870-16.12.1931) anadan olmasının 150 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 
nasir, dramaturq, tərcüməçi Məmmədov Altay Yusif oğlunun (Altay 
Yusifoğlu)  (15.05.1930-15.07.2003) anadan olmasının 90 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı, dramaturq, dirijor Haqverdiyev 
Əbdürrəhim bəy Əsəd bəy oğlunun (17.05.1870-11.12.1933) anadan 
olmasının 150 illiyi
İctimai xadim, Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq şairi, tərcüməçi Rzayev 
Rəsul İbrahim oğlunun (Rəsul Rza) (19.05.1910-01.04.1981) anadan 
olmasının 110 illiyi
Şair, tərcüməçi, publisist Quliyev Vaqif  İttifaq oğlunun (Vaqif 
Bəhmənli) (23.05.1955) anadan olmasının 65 illiyi
Şair, publisist, maarifçi Nəcəfov Əliqulu Məşədi Ələkbər oğlunun 
(Əliqulu Qəmküsar) (24.05.1880-04.03.1919) anadan olmasının 140 
illiyi
Şair, tərcüməçi Məmmədov Əli Məmməd oğlunun (Əli Səngərli) 
(24.05.1930-23.04.2009) anadan olmasının 90 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair, publisist, ssenari müəllifi, kino 
redaktoru Sadıqov Fikrət Abbas oğlunun (Fikrət Sadıq) (30.05.1930-
16.11.2016) anadan olmasının 90 illiyi

Folklor

Akademik, filologiya elmləri doktoru İmanov Muxtar Kazım oğlunun 
(28.05.1955) anadan olmasının 65 illiyi
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Dünya ədəbiyyatı 

Rus yazıçısı Şoloxov Mixail Aleksandroviçin (24.05.1905-21.02.1984) 
anadan olmasının 115 illiyi 

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Əməkdar rəssam Əsgərov Ənvər Əsgər oğlunun (01.05.1940-dekabr 
2014) anadan olmasının 80 illiyi
Xalq rəssamı, heykəltəraş Əsgərov Akif İzzətulla oğlunun (01.05.1940) 
anadan olmasının 80 illiyi
Xalq rəssamı, karikaturaçı, boyakar və teatr rəssamı Əzimzadə Əzim 
Aslan oğlunun (07.05.1880-15.06.1943) anadan olmasının 140 illiyi
Xalq rəssamı, Əməkdar incəsənət xadimi, heykəltəraş Əbdürrəhmanov 
Fuad Həsən oğlunun (11.05.1915-15.06.1971) anadan olmasının 105 
illiyi
Xalq rəssamı, heykəltəraş Quliyev İbrahim Əli oğlunun (12.05.1915-
16.06.1971) anadan olmasının 105 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Xalq artisti, opera müğənnisi Qacar Sürəyya Sədrəddin qızının  
(01.05.1910- 27.07.2001) anadan olmasının 110 illiyi
Xalq artisti, xanəndə Məmmədov Yaqub Məhəmməd oğlunun (05.05.1930-
07.07.2002) anadan olmasının 90 illiyi
Rus bəstəkarı Çaykovski Pyotr İliçin (07.05.1840-06.11.1893) anadan   
olmasının 180 illiyi

Teatr. Kino

Xalq artisti, rejissor, aktyor Abbasov Zülfüqar Qulu oğlunun 
(03.05.1940) anadan olmasının 80 illiyi
Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor və aktyor İsgəndərov 
Ədil Rza oğlunun (05.05.1910-18.09.1978) anadan olmasının 110 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor Turabov Səftər (Əlisəftər) Həbib 
oğlunun (05.05.1910- 26.11.1989) anadan olmasının 110 illiyi
Xalq artisti Aleksandra Lavrentyevna Suvirovanın (06.05.1900-1962) 
anadan olmasının 120 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, aktyor Məlikov Əhməd Haşım oğlunun 
(Əhməd Qəmərlinski və ya Əhməd Qəmərli) (09.05.1880-09.03.1952) 
anadan olmasının 140 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor Ağayev Həsən Səfər oğlunun 
(10.05.1910-20.06.1986) anadan olmasının 110 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, opera rejissoru Quliyev Hafiz Məhərrəm 
oğlunun (10.05.1960) anadan olmasının 60 illiyi
Xalq artisti, kino aktyoru Süleymanlı Şamil Kamran oğlunun 
(11.05.1955) anadan olmasının 65 illiyi
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Xalq artisti Quliyev Arif Əli oğlunun (16.05.1950) anadan olmasının 70 
illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, dosent, teatr rejissoru Atakişiyev Rafi q Qasım 
oğlunun (20.05.1940-27.09.2012) anadan olmasının 80 illiyi
Xalq artisti Novruzov Ramiz Qəvvam oğlunun (25.05.1955) anadan 
olmasının 65 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mirabov Rəşad Akif oğlunun (03.05.1975-
17.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Rzayev Qasım Qara oğlunun (05.05.1970-
14.05.1992) anadan olmasının 50 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Səmədov Pərviz Əbdüləhəd oğlunun 
(05.05.1970-15.05.1992) anadan olmasının 50 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Slesaryov Mixail Aleksandroviçin 
(08.05.1955-12.04.2014) anadan olmasının 65 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məmmədov  Natiq Bəşir oğlunun 
(11.05.1975-04.10.1994) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı İsgəndərov Famil İsgəndər oğlunun 
(15.05.1975-17.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mirzəyev Kərəm Ərşad oğlunun 
(20.05.1960-01.10.1992) anadan olmasının 60 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Abdullayev Maşallah Babakişi oğlunun 
(27.05.1950) anadan olmasının 70 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Karlov Yevgeni Nikolayeviçin 
(31.05.1960-11.04.1992) anadan olmasının 60 illiyi

Siyasət. Hərbi iş

Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Bağırov Müseyib Bağır oğlunun (09.05.1915-
17.05.1981) anadan olmasının 105 illiyi

Fəlsəfə.İqtisadiyyat

Fəlsəfə elmləri doktoru, professor Cəlilov Maqsud Fərhad oğlunun 
(02.05.1935-05.10.2009) anadan olmasının 85 illiyi 
Əməkdar iqtisadçı, professor Rəhimov Rəhim Kərəm oğlunun 
(20.05.1920-2009) anadan olmasının 100 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü,  fəlsəfə elmləri doktoru, professor  Göyüşov  
Ziyəddin Bahadur oğlunun (20.05.1920-09.02.1985) anadan olmasının 100 
illiyi
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Mədəniyyət. Maarif. Təhsil

Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas, şair, tərcüməçi Cəfərov 
Əkrəm Səftər oğlunun (Əkrəm Cəfər) (05.05.1905-18.08.1991) anadan 
olmasının 115 illiyi
Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, şərqşünas, şair Cəmşidov 
Şamil Allahverdi oğlunun (Şamil Cəmşid) (05.05.1920-08.12.2008) 
anadan olmasının 100 illiyi
Filologiya elmləri doktoru, professor, ədəbiyyatşünas, pedaqoq, şair, 
tərcüməçi Hacıyev Cəfər Zeynal oğlunun (Cəfər Xəndan) (08.05.1910-
10.08.1961) anadan olmasının 110 illiyi
Əməkdar müəllim, filologiya elmləri doktoru, professor, ədəbiyyatşünas, 
şair Namazov Qara Mustafa oğlunun (08.05.1930-11.05.2016) anadan 
olmasının 90 illiyi
Filologiya elmləri doktoru, professor, şərqşünas Əliyev Qəzənfər Yusif 
oğlunun (15.05.1930-1984) anadan olmasının 90 illiyi
Maarif xadimi Rəfibəyli Cavad bəy Hadı bəy oğlunun (22.05.1890-
28.01.1956)  anadan olmasının 130 illiyi
Tədqiqatçı alim, tərcüməçi Şabanov Əli Eyyub oğlunun (24.05.1885-
1949) anadan olmasının 135 illiyi
Maarif xadimi, Qafqaz müftisi Qayıbzadə Mirzə Hüseyn Molla Yusif 
oğlunun (Mirzə Hüseyn Qayıbzadə) (24.05.1830-20.02.1917) anadan 
olmasının 190 illiyi 
Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas, tənqidçi Osmanlı Vəli Musa 
oğlunun (24.05.1935-18.11.2011) anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar müəllim, pedaqoji elmlər doktoru, professor, yazıçı, tərcüməçi 
Abbasov Akif Nurağa oğlunun (Akif Nurağaoğlu) (28.05.1950) anadan 
olmasının 70 illiyi

İdman

SSRİ-nin Əməkdar idman ustası, SSRİ-nin Əməkdar məşqçisi, 
professor, dördqat SSRİ çempionu, futbolçu Məmmədov Ələkbər Əmir 
oğlunun  (09.05.1930-28.07.2014)  anadan olmasının 90 illiyi

Coğrafiya.Geologiya

Əməkdar geoloq, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor 
Xəlilov Nüsrət Yusif oğlunun (09.05.1925-25.02.2012) anadan 
olmasının 95 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor  Əliyarova Zərifə 
Abbasqulu qızının (08.05.1935- 28.06.1999) anadan olmasının 85 illiyi
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Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qəhrəmanov Nadir Fərrux 
oğlunun (24.05.1945) anadan olmasının 75 illiyi
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Abdinov Əhməd Şahvələd 
oğlunun (30.05.1945) anadan olmasının 75 illiyi

Kimya. Biologiya. Tibb

Əməkdar müəllim, kimya elmləri doktoru, professor Verdizadə Nailə 
Allahverdi qızının (10.05.1945) anadan olmasının 75 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, professor, kimyaçı Rüstəmov Paşa Həbib 
oğlunun (20.05.1920-27.10.1997) anadan olmasının 100 illiyi
Beynəlxalq Cərrahlar Cəmiyyətinin idarə heyətinin və Paris Cərrahlar 
Akademiyasının üzvü, “Varlıq” dərgisinın təsisçisi, cərrah, türkoloq Heyət 
Cavad Mirzəli oğlunun (Cavad Heyət) (24.05.1925-12.08.2014) anadan 
olmasının 95 illiyi
Akademik, biologiya elmləri doktoru Hüseynova İradə Məmməd qızının 
(24.05.1965) anadan olmasının 55 illiyi
Kimya elmləri doktoru, professor Hüseynov Qasım Zülfəli oğlunun 
(25.05.1940) anadan olmasının 80 illiyi
Akademik, biologiya elmləri doktoru Əliyev Seyfəddin Vəli oğlunun 
(30.05.1930) anadan olmasının 90 illiyi

Texnika.Mühəndis işi

Akademik, Əməkdar elm xadimi, texnika elmləri doktoru Əliyev Telman 
Abbas oğlunun (02.05.1935) anadan olmasının 85 illiyi
Akademik, texnika elmləri doktoru Rüstəmov Musa İsmayıl oğlunun 
(08.05.1930) anadan olmasının 90 illiyi
Əməkdar mühəndis, dövlət xadimi Maqomayev Cəmaləddin Müslüm 
oğlunun (28.05.1910-1977) anadan olmasının 110 illiyi

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, publisist, biblioqraf, pedaqoq Xəlilov Aydın 
Cəbrayıl oğlunun (01.05.1940) anadan olmasının 80 illiyi

Digər tarixi hadisələr

Beynəlxalq Günəş Günü (03.05.1978)
Bеynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı Günü (03.05.1993)
Bakı funikulyorunun (05.05.1960) istifadəyə verilməsinin 60 ili   
Əlillərin hüquqlarının beynəlxalq müdafiəsi Günü (05.05.1992) 
“Xalçaçı günü” peşə bayramı (05.05.2017)
Ümumdünya Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Günü (08.05.1953)
Şuşa rayonunun işğalı günü (08.05.1992)
Faşizm üzərində Qələbə Günü (09.05.1945)
Rusiya ilə Qarabağ xanlığı arasında 11 maddədən ibarət Kürəkçay 
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müqaviləsinin bağlanmasının 215 ili (14.05.1805)
Beynəlxalq İqlim Günü (15.05.1992)
Bеynəlxalq Ailə Günü (15.05.1994) 
Laçın rayonunun işğalı günü (17-18.05.1992)
Ümumdünya İnformasiya Cəmiyyəti Günü (17.05.2006)
Beynəlxalq Elektronrabitə Günü (17.05.2006) 
Bеynəlxalq Muzеylər Günü (18.05.1977)
Azərbaycanda Prezident vəzifəsinin təsis olunmasının 30 ili (19.05.1990)
Ümumdünya Metrologiya Günü (20.05.1875)
Ümumdünya Dialoq və İnkişaf üçün Mədəni Müxtəliflik Günü 
(21.05.2003)
Beynəlxalq Bioloji Müxtəliflik Günü (22.05.2000)
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Əməkdaşlarının Peşə Bayramı 
Günü (23.05.2007)
Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının əsası qoyulmuşdur 
(24.05.1910)
Azərbaycan neftini Türkiyə üzərindən dünya bazarına çıxarmaq 
məqsədi ilə çəkilən Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəmərinə ilkin neft 
vurulmuşdur (25.05.2005)
Rеspublika Günü (28.05.1990)
Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günü (31.05.1987)
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Şair
Ağa Laçınlı 
1940-2007

  M
AY

5

Ə d ə b i y y a t

Sevgimizlə sevindirək: şeirlər /A.Laçınlı; ön söz. S.Rəhimov.- Bakı: Yazıçı, 1981.- 151 s.

Ümid /A.Laçınlı //Ədalət.-2019.- 7 may.- S.6.

Cəmil, A. Ağa Laçınlını xatırlayarkən /A.Cəmil //Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 26 noyabr.- S.24.

Dəlidağlı, N. Xan Laçına gedə bilmədi Ağa Laçınlı /N.Dəlidağlı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 12 avqust.- S.29.

Fəxri Uğurlu: Atamın ədəbi taleyindən narahat deyiləm /F.Uğurlu; müsahibəni apardı F.Balabəyli //Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 18 no-
yabr.- S.20-21.

Tağıyev, A. Yaddaşımdakı Ağa Laçınlı: “Xatirə yarpaqları”ndan /A.Tağıyev //525-ci qəzet.- 2019.- 19 fevral .- S.7.

Əliyev Ağa Əliqəmə oğlu (Ağa La-
çınlı) 1940-cı il may ayının 5-də Laçın 
rayonunun Oğuldərə kəndində anadan 
olmuşdur. 

1963-1966-cı illərdə Maksim Qorki 
adına Moskva Ədəbiyyat İnstitutunun 
Poeziya fakültəsində təhsil almışdır.

1966-1969-cu illərdə “Ədəbiyyat 
və incəsənət” qəzetinin Şeir şöbəsində 
ədəbi işçi vəzifəsində çalışmış, 1969-
1971-ci illərdə Yazıçılar İttifaqının 
Natəvan klubunun müdiri olmuşdur.

Ədəbi fəaliyyətə 1958-ci ildə Ağdam 
rayonunun “Lenin yolu” qəzetində çap 
olunan “Çoban” şeiri ilə başlamışdır. 
1966-cı ildə “Ümid” adlı ilk kitabı işıq 
üzü görmüşdür. Sonralar “Sakitlik”, 
“Sirli-soraqlı dağlar”, “Aşırımlar qarşı-
sında”, “Vaxt yetişəndə”, “Sevgimizlə 
sevindirək”, “Meşə nəğməsi”, “Gecə 
yuxusu”, “Alın yazımız” və s. kitabları 
çapdan çıxmışdır.

Ağa Laçınlı 1970-ci ildən Bakı 
Dövlət Universitetində çalışmış, “Dün-
ya ədəbiyyatı” kafedrasının dosenti ol-
muşdur. 

1980-ci ildə “Azərbaycan bayatıları-
nın bədii xüsusiyyətləri” adlı namizədlik 
dissertasiyasını müdafiə  etmişdir.

“Homer dastanlarında türkçülük” 
adlı doktorluq dissertasiyasını yekun-
laşdırmışdı. Antik Yunan ədəbiyyatı 
üzrə mütəxəssis olan Ağa Laçınlı qədim 
şumer, antik yunan, qədim Roma, Çin, 
hind, eləcə də polyak, rus, vyetnam, 
slovak, yapon, koreya, argentina və 
başqa xalqların klassik poeziyasından 
seçmələri dilimizə çevirmişdir.

1967-2006-cı illərdə işlədiyi filolo-
giya fakültəsində Ədəbiyyat dərnəyinə 
başçılıq etmişdir. 

Türkiyə, Rusiya, Latviya, Lit-
va, Estoniya, Gürcüstan və başqa 
ölkələrdə Azərbaycan mədəniyyətinə, 
ədəbiyyatına, elminə dair mühazirələr 
oxumuşdur. 

Əsərləri Rusiya, Fransa, Türkiyədə, 
ABŞ, Çin, Hindistan, Polşa, Ukrayna, 
Belarus, Gürcüstan, Bolqarıstan, İraq 
və s. ölkələrdə çap edilmişdir.

Ağa Laçınlı 2007-ci il noyabr ayının 
25-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

80 
illiyi



195

Milli ədəbiyyat

85 
illiyi Maqsud İbrahimbəyov   

1935-2016

M
AY

Maqsud Məmmədibrahim oğlu 
İbrahimbəyov 1935-ci il may ayını 
11-də Bakı şəhərində anadan olmuş-
dur.  Orta məktəbi bitirdikdən sonra 
1955-1960-cı illərdə Azərbaycan Tex-
niki Universitetinin inşaat fakültəsində 
təhsil almışdır. Eyni zamanda univer-
sitetin çoxtirajlı “Politexnik” qəzetində 
ştatdankənar müxbir kimi çalışmışdır. 
Tələbə inşaat dəstələrinin tərkibində is-
tehsalat praktikasını xam torpaqlarda ti-
kinti işlərində keçirmişdir (1958-1959). 
1960-1962-ci illərdə Azərbaycan SSR 
Tikinti Nazirliyinin ağır sənaye inşaatı 
trestində mühəndis işləmişdir. 

1962-1964-cü illərdə Moskva 
Ali Ssenaristlər Kursunda müdavim, 
1964-1971-ci illərdə Mərkəzi Televi-
ziya və Radio Verilişləri Komitəsinin 
Azərbaycan üzrə xüsusi müxbiri, 1971-
1973-cü illərdə Moskva Ali Rejissorluq 
Kurslarında müdavim olmuşdur.

Dünyanın və Azərbaycanın müxtəlif 
jurnallarında romanları, povestləri və 
hekayələri dərc olunmuşdur. Bu əsərlər 
sırasında: “Bütün yaxşılıqlara görə 
ölüm”, “Truskavetsə kim gedəcək”, 
“Ondan yaxşı qardaş yox idi”, “Qoy o 
bizimlə qalsın”, “Bayquş gəldi” və baş-
qalarını qeyd etmək olar. Nəsr əsərləri 
26 xarici dilə tərcümə olunmuşdur.

Pyesləri - “Mezazoy əhvalatı” 
(1975), “Bütün yaxşılıqlara görə ölüm” 
(1978),  “Müdrik Sfinks gülümsəyir” 
(2001), “Final restoranı” (2006) və baş-
qaları müxtəlif illərdə tanınmış səhnə 
xadimlərinin quruluşunda və ifasında 
oynanılmışdır. Onların sırasında Boris 
Ravenskixin (Moskva Malıy drama-
tiçeski teatrı), Zinoviy Karaqodskinin 

(Leninqrad Gənc tamaşaçılar teatrı), 
Tofiq Kazımovun (Azərbaycan Mil-
li dram teatrı) və başqalarının adlarını 
çəkmək olar.

M.İbrahimbəyovun ssenariləri 
əsasında müxtəlif ölkələrdə 18 bədii 
və 7 sənədli film çəkilmişdir. Onlardan 
“Bizim Cəbiş müəllim”, “Uşaqlığın son 
gecəsi”, “Yarımçıq qalmış serenada”, 
“Truskavetsə kim gedəcək?”, “Gözəl 
bir gündə”, “Sonuncu intervü”, “Bayquş 
gəldi”, “Qızıl reys”, “Axırı yaxşı qurta-
ran əhvalat”, “Bakı müharibə illərində” 
filmləri ölkə kinematoqrafiyasının qızıl 
fonduna daxil olub. 

Azərbaycan Respublikası Sülh 
Komitəsinin sədri, 1995, 2000, 2005-ci 
millət vəkili, Azərbaycan Respublikası 
Əsilzadələr Məclisinin sədri,  Luiziana 
Ştatının Fəxri Senatoru, Minneapolis 
şəhərinin Fəxri vətəndaşı, Azərbaycan 
Respublikası PEN klubunun prezidenti 
olmuşdur. 

1964-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü olmuşdur. 1976-ci ildə 
Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı lau-
reatı, 1979-cu ildə “Əməkdar incəsənət 
xadimi”, 1998-ci ildə “Xalq yazıçısı” 
fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

1995-ci ildə “Şöhrət”, 2005-ci ildə 
isə “İstiqlal”, həmçinin Roma papası-
nın, Rusiya Federasiyasının “Dostluq”, 
“Şöhrət və Şərəf” ordenləri ilə təltif 
olunmuşdur.

Maqsud İbrahimbəyov 2016-cı il 
mart ayının 22-də Bakı şəhərində vəfat 
etmiş, I Fəxri Xiyabanda dəfn edilmiş-
dir.

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri: iki cilddə 
/M.İbrahimbəyov; tərt. ed. 
və red. T.Quliyev.- Bakı: 
Avrasiya press, 2007.- I 
Cild.- 392 s.
Baltimor skun-
su: (Azərbaycan 
və rus dillərində) 
/M.İbrahimbəyov; red.: 
İ.Qasımzadə, T.Quliyev.- 
Bakı: Səda, 2007.- 248s.
İçərişəhərdə Maqsud 
İbrahimbəyov Yaradı-
cılıq Mərkəzi açılıb //
Mədəniyyət.- 2018.- 4 
aprel.- S.8.
“Maqsud İbrahimbəyov 
Yaradıçılıq Mərkəzi” təsis 
edilib //Bizim yol.- 2018.- 3 
fevral.- S.15.
Müşfiq, Ş. Xalq yazıçısı 
Maqsud İbrahimbəyov 
anıldı /Ş.Müşfiq //525-ci 
qəzet.- 2018.- 4 oktyabr.- 
S. 7.
Yaddaşın izi ilə: Maq-
sud İbrahimbəyov-80 
/S.Ağabalayeva //
Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 
16 may.- S.11.

İ n t e r n e t d ə
https://az.wikipedia.
org/wiki/Maqsud _
İbrahimbəyov

11 Yazıçı, rejissor
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Yazıçı, alim, tərcüməçi
Altay Yusifoğlu
1930-2003

  M
AY

15

Ə d ə b i y y a t

Əlvida, gözəl dünya: ro-
man /A.Y.Məmmədov; red. 
Ş.Həsənova.- Bakı: Yazıçı, 
1988.- 383 s.

Narinc /A.Məmmədov.- 
Bakı: Vətənoğlu, 2014.- 
127 s. 

Səmədov, A. Görkəmli 
yazıçı Altay Məmmədovun 
yaradıcılıq yolu: dərs 
vəsaiti /A.Səmədov; [red. 
S.Şükürov]; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Gəncə 
Dövlət Un-ti.- Gəncə: Gəncə 
Dövlət Un-ti, 2015.- 330 s.

Bürcəliyev, A. Gəncənin 
xan çinarı - Altay 
Məmmədov: yeri görünən 
yazıçı / Anar Bürcəliyev //
Səs.- 2015.- 16 may.- S.12.

Fərəcov, S. Tanınmış nasir, 
ədəbiyyatşünas, tərcüməçi 
/S.Fərəcovl //Mədəniyyət.- 
2017.- 17 may.- S.15.

İ n t e r n e t d ə

www.manera.az/http://
manera.az/edebiyya-
t/2447-altay-memmedov-
dramaturgiyasi-yeri-
gorunen-yazichi-maneraaz.
html

http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2017/
may/542755.htm

Altay Yusif oğlu Məmmədov 1930-
cu il may ayının 15-də Gəncə şəhərində 
anadan olmuşdur. Orada 4 saylı fəhlə-
gənclər məktəbini bitirmiş, 1943-1949-
cu illərdə saatsaz şagirdi, usta köməkçisi 
və usta peşələrində işləmişdir. 1949-cu 
ildə H.Zərdabi adına Pedaqoji İnstitutun 
dil-ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuş-
dur. Həmin institutu fərqlənmə diplomu 
ilə bitirmiş, Azərbaycan ədəbiyyatı tari-
xi kafedrasında baş müəllim vəzifəsində 
saxlanmışdır. 1951-1953-cü illərdə “Ki-
rovabad fəhləsi” qəzeti redaksiyasında 
korrektor, “Gəncə kommunisti” qəzeti 
redaksiyasında ədəbi işçi vəzifəsində 
çalışmışdır. 

Ədəbi fəaliyyətə 1950-ci ildə 
“Ədə biyyat qəzeti”ndə dərc edilən 
“Fəhləlikdən alimliyə” adlı oçerki ilə 
başlamışdır. Sonra kiçik hekayələri ilə 
diqqəti cəlb etmişdir. 

1953-cü ilin mayından “Kirovabad 
kommunisti” qəzeti redaksiyasında məsul 
katib, 1962-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqı Gəncə fılialının sədri, 1970-1974-
cü illərdə H.Zərdabi adına GDPİ-nin elmi 
işlər üzrə prorektoru, 1974-2003-cü illərdə 
həmin institutun Azərbaycan ədəbiyyatı 
və onun tədrisi metodikası kafedrasının 
dosenti olmuşdur. 

1957-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü olmuşdur.   

Nizami poeziya Teatrının bədii 
rəhbəri və tamaşaların müəllifidir.

1959-cu ildən altı dəfə şəhər Xalq 
Deputatları Sovetinə deputat seçil-
mişdir. Azərbaycan Kommunist Par-

tiyasının XXVII-XXX qurultaylarına 
nümayəndə seçilmişdir. Azərbaycan 
Yazıçılar İttifaqı idarə heyətinin üzvü 
olmuşdur. 

1964-cü ildə filologiya elmləri 
namizədi elmi dərəcəsini, 1965-ci ildə 
dosent elmi adını almışdır. 

Onun “Həmyerlilər”, “Kişilər”, “Ya-
dındamı”, “Ulduzlar görüşəndə” və b. 
dram əsərləri Azərbaycanda, eləcə də 
Rusiyada, Tacikistanda, Bolqarıstanda, 
Türkiyə və İranda tamaşaya qoyulub, 
bir sıra əsərləri ispan, ingilis, ərəb, fars, 
macar, eston, tacik və tamil dillərinə 
tərcümələrdə çap edilib. Onun “Dəli 
Domrul” əsəri əsasında Bakı Bələdiyyə 
Teatrının hazırladığı eyni adlı tamaşa 
İstanbulda keçirilən Kitabi-Dədə Qor-
qud günlərində uğurla nümayiş etdiril-
miş və türk mətbuatı tərəfindən yüksək 
qiymət almışdır. 

Əbdüqəhhar İbrahimovun “İlk 
busə”, Otar İoselianinin “Araba hələ aş-
mayıb”, Vasili Şukşinin “Diribaş adam-
lar” pyeslərini rus dilindən dilimizə çe-
virmişdir. 

1971-ci ildə  Azərbaycanın  “Əməkdar 
mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq gö-
rülmüş, 1980-ci ildə Azərbaycan Ali 
Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı  
və medallarla təltif olunmuşdur. 2002-ci 
il 11 iyun tarixindən Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin fərdi təqaüdünü 
almışdır.

2003-cü il iyul ayının 15-də Gəncədə 
vəfat etmişdir.

90 
illiyi
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Yazıçı, dirijor
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 
1870-1933

  M
AY

17

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri: 2 
cilddə /Ə.Haqverdiyev.- 
Bakı: Lider, 2005. 

“Molla Nəsrəddin” jur-
nalında səyahətnamələr 
/Ə.Haqverdiyev, 
S.Mümtaz, Q.Şərifov.- 
Bakı: Elm, 2007.- 72 s. 

Məmmədov, M. 
Əbdürrəhimbəy 
Haqverdiyevin həyat 
və yaradıcılığı Mətn 
/M.Məmmədov; nəşrə 
haz., red. və ön sözün 
müəl. A.Bayramoğlu.- 
Bakı: Nurlan, 2008.- 
183 s.

Əhmədov, H. Mol-
la Nəsrəddinçilərin 
maarifçilik ideyalarına 
həsr olunmuş monoq-
rafiya /H.Əhmədov //
Azərbaycan məktəbi: 
Elmi-nəzəri, pedaqoji 
jurnal -  2018.- №1.- 
S.72-76.

Hacımusalı, O. İzi 
qalanlar II yazı 
/O.Hacımusalı //Xalq 
cəbhəsi.- 2012.- 20 
iyun.- S. 11.

İ n t e r n e t d ə

https://az.wikipedia.org/
wik/Əbdürrəhim_bəy_
Haqverdiyev

Əbdürrəhim bəy Əsəd bəy oğlu Haq-
verdiyev 1870-ci il may ayının 17-də 
Şuşa şəhəri yaxınlığında olan Ağbulaq 
kəndində anadan olmuşdur. 

1891-1899-cu illərdə Tiflis realnı 
məktəbini bitirdikdən sonra Peterburq Yol 
Mühəndisləri İnstitutunda təhsil almışdır. 
Həmin illərdə azad müdavim sifətilə Pe-
terburq Universitetinin Şərq fakültəsinin 
dinləyicisi olmuşdur. Bu mühit onda 
ədəbiyyata dərin maraq və məhəbbət 
oyatmış və ilk dramlarını (“Yeyəsən qaz 
ətini, görəsən ləzzətini” (1892), “Dağı-
lan tifaq” (1886)) yazmışdır. 1899-cu 
ildə təhsilini bitirib Şuşaya qayıtmışdır. 
1901-ci ildə Bakı şəhərinə köçmüş, re-
jissorluq etmiş, Ü.Hacıbəylinin “Leyli 
və Məcnun” operasının ilk tamaşasının 
dirijoru olmuşdur. 1902-1903-cü illərdə 
onun rəhbərliyi ilə Şərq konsertləri ve-
rilmişdir. “Ata və oğul”, “Ayın şahidli-
yi” adlı ilk hekayələrini “İki hekayət” 
adı ilə çap etdirmişdir. 1905-ci il inqi-
labından sonra Rusiya Dövlət Duması-
na Gəncə quberniyasından nümayəndə 
seçilmiş, Peterburqa getmişdir. Ora-
da dövlət kitabxanasında yeni əsərinə 
(“Ağa Məhəmməd şah Qacar”) ma-
teriallar toplamış, 1907-ci ildə İrana-
Mazandaran vilayətinə səfər etmişdir. 
“Nicat” cəmiyyətində işləmiş, bir çox 
dövlətlərə səyahət etmişdir. “Ceyranəli”, 
“Xortdan”, “Həkimi-nuni-səğir”, “Lağ-
lağı”, “Mozalan”, “Süpürgəsaqqal” və s. 
imzalarla “Molla Nəsrəddin” jurnalında 
hekayə, felyeton çap etdirmişdir. Rus 
və Qərbi Avropa ədəbiyyatından bir sıra 
qiymətli tərcümələr etmişdir.

1910-cu ildə Həştərxanda yaşamışdır. 
1911-1915-ci illərdə Ağdama köçmüş, 

1916-1917- ci illərdə Tiflisdə “Şəhərlər 
ittifaqının Qafqaz şöbəsi xəbərləri” adlı 
aylıq məcmuənin müdiri olmuş, fev-
ral inqilabından sonra Tiflis İcraiyyə 
Komitəsinə və onun mərkəzi şurasına 
üzv seçilmişdir. 

1918-ci ilin martında Borçalı qəzasına 
müvəkkil təyin olunmuşdur

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti 
qurulduqdan sonra dövlət Teatrlarına 
müfəttiş təyin olunmuş, Azərbaycan 
Milli Teatrının yaranmasının 50 illiyi 
münasibətilə keçirilən yubileyə baş-
çılıq etmişdir. ADU-da ədəbiyyatdan 
mühazirələr oxumuşdur. 1922-ci ildə bu-
rada yerli komitənin sədri, Azərbaycanı 
Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin sədr 
müavini, 1923-1925-ci illərdə sədri ol-
muşdur. Bakıda 1924-cü ildə çağırılan 
I Azərbaycan ölkəşünaslıq qurultayının 
nümayəndəsi kimi fəal çalışmışdır. 

O, Rusiya EA-nın nəzdində olan 
ölkəşünaslıq bürosunun V elmi ses-
siyasında yekdilliklə akademiyanın 
ölkəşünaslıq bürosuna müxbir üzv se-
çilmişdir. 1922-1925-ci illərdə Şərq 
fakültəsinin katibi olmuşdur. Onun 
əsərləri xarici ölkə xalqlarının dillərinə 
tərcümə olunmuşdur. 1928-ci ildə 
Azərbaycan SSR-in “Əməkdar incəsənət 
xadimi” fəxri adını almışdır. Birinci Rus 
Dumasının Azərbaycandan deputatı se-
çilmişdir. 

Ə.Haqverdiyev 1933- cü il dekabr 
ayının 11-də Bakıda vəfat etmiş, Fəxri 
Xiyabanda dəfn edilmişdir.

YUNESKO-nun 2020-2021-ci il-
lər üzrə Yubileylər siyahısına əsasən 
Ə.Haqverdiyevin anadan olmasının 150 
illik yubileyi qeyd ediləcəkdir. 

150 
illiyi
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Şair, tərcüməçi
Rəsul Rza
1910-1981

  M
AY

19

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə 
/R.Rza.- Bakı: Öndər, 
2005. 
Dünya ədəbiyyatından 
tərcümələr /Rəsul Rza; 
Tərtib edəni: Anar.- Bakı: 
Azərnəşr, 2000.- 220 s.
Teymur, M. Rəsul Rza 
demişkən: şeirlər və 
poema /M.Teymur; 
red. M.Ş.Məchul; naşir 
Q.İsabəyli.- Bakı: 
Şirvannəşr, 2008.- 31 s.
Aran, S. Rəsul Rza şeirində 
müasirlik, Rəsul Rza 
şeirinin müasirliyi /S.Aran 
//Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 
14 may.- S.11.
Behbud, G. Rəsul Rza 
poemalarının bədii 
xüsusiyyətləri /G.Behbud //
Kaspi.- 2016.- 28-31 may.- 
S.16.
Xalq şairi Rəsul Rza yad 
edilib //525-ci qəzet.-
2015.- 20 may.- S.7.
Məhərrəmli, Z. 
Rəsul Rza fenomeni 
/Z.Məhərrəmli//525-ci 
qəzet.- 2018.-10 aprel.- 
S.6.

İ n t e r n e t d ə
https://az.wikipedia.org/
wiki/ /Rəsul_Rza

Rəsul İbrahim oğlu Rzayev (Rəsul 
Rza) 1910-cu il may ayının 19-da Göy-
çay şəhərində anadan olmuşdur. İbtidai 
təhsilini Göyçayda I dərəcəli məktəbdə 
almışdır. 

Göyçayın ictimai həyatında fəal 
iştirak etmiş, dram dərnəyi yaratmış, 
şəhərdə, kəndlərdə tamaşalar vermiş-
dir. 1924-cü ildə Göyçay şəhər kitabxa-
nasında müdir, 1925-ci ildə həmkarlar 
klubunda gənclər bölməsinin müdiri 
işləmişdir. 

1926-1927-ci illərdə Tbilisidə Za-
qafqaziya Kommunist Universitetinin 
kooperasiya şöbəsində təhsil almışdır. 
Bu dövrdə ilk şeirini “Qığılcım” alma-
naxında çap etdirmişdir. “Dan ulduzu” 
jurnalında “Oğul qatili”, “Arvadbaz”, 
“Dilarə” hekayələri, “Yeni fikir” və 
“Zarya Vostoka” qəzetlərində bir neçə 
şeiri dərc olunmuşdur. 

1930-cu ildə Bakı şəhərinə köçməsi 
onun yaradıcılığında dönüş yarat-
mış, “Gənc işçi” qəzeti redaksiya-
sında tərcüməçi kimi işə düzəlmiş, 
məqalə, oçerk və şeirlərini müntəzəm 
dərc etdirməyə başlamışdır. Nizami 
Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poema-
sını tərcümə etmiş, 1983-cü ildə nəşr 
etdirmişdir. 

1931-1933-cü illərdə Azərbaycan 
Elmi Tədqiqat İnstitutunun aspirantu-
rasında, 1934-1937-ci illərdə Mosk-
vada Kinematoqrafiya İnstitutunda 
təhsilini davam etdirmişdir. 

1934-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü olmuşdur. 

1937-1938-ci illərdə Bakı Kinos-
tudiyasında Ssenari şöbəsinin rəisi, 
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının 
müdiri (1938), 1938-1939-cu illərdə 
Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının 
sədri, 1942-1944-cü illərdə Kinema-
toqrafiya İdarəsində rəis, 1946-1949-
cu illərdə Azərbaycan SSR Kinema-
toqrafiya naziri, Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyasının baş redaksiyasının 
baş redaktoru, Ümumdünya Sülhü 
Müdafiə Komitəsi rəyasət heyətinin 
üzvü və respublika üzrə sədri, SSRİ 
Yazıçılar İttifaqı rəyasət heyətinin 
üzvü, “Novosti” Mətbuat Agentliyinin 
Azərbaycan şöbəsi idarəsinin sədri, 
Azərbaycan Respublikası Ali Soveti-
nin (VII çağırış) deputatı, Azərbaycan 
KP təftiş komissiyasının üzvü seçil-
miş, Lenin və SSRİ Dövlət mükafatları 
komitəsinin üzvü olmuşdur. 

Xidmələri yüksək qiymətləndirilmiş, 
1945-ci ildə “Əməkdar incəsənət xadi-
mi”, 1960-cı ildə “Xalq şairi”, 1980-ci 
ildə “Sosialist Əməyi Qəhrəmanı” fəxri 
adlarına layiq görülmüşdür. 1951-ci 
ildə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı ol-
muş, 3 dəfə “Lenin ordeni” və medal-
larla təltif edilmişdir. 

Rəsul Rza 1981-ci il aprel ayının 
1-də Bakıda vəfat etmiş, Fəxri Xiya-
banda dəfn olunmuşdur. 

Bakı küçələrinin biri onun adını da-
şıyır.

110 
illiyi



199

Milli ədəbiyyat

Şair
Vaqif Bəhmənli  
1955

  M
AY

23

Ə d ə b i y y a t

Bir məktub, dörd söhbət: 
[ədəbi düşüncələr 
toplusu] /V.Bəhmənli; 
red. Ə.Əsədzadə.- Bakı: 
Renessans-A, 2015.- 133 
s.

Vaqif Bəhmənli (Qu-
liyev Vaqif İttifaq 
oğlu): biblioqrafiya /
tərt.: R.Orucəliyeva, 
C.Məmmədova; ix-
tisas red. və burax. 
məsul K.Tahirov; [ön 
söz. N.Cəfərov]; red. 
G.Səfərəliyeva; Azərb. 
Resp. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi, Azərb. 
Milli Kitabxanası.- Bakı: 
[Azərbaycan Milli Kitab-
xanası], 2015.- 326 s.

“Belə yaxşıdı” Vaqif 
Bəhmənli...  /V.Yusifli //
Ədalət.- 2015.- 2 mart.-
S.15.

Əhmədli, B. Vaqif 
Bəhmənli poeziyası: 
sözün və səsin rəng 
çalarları /B.Əhmədli 
//525-ci qəzet.- 2019.- 2 
fevral.- S.15.

Zeynal, S. Şeirləri qəmli, 
gəncliyi XX əsr dönəmli 
Vaqif Bəhmənli /S.Zeynal 
//Hürriyyət.- 2019.- 22 
yanvar.- S.10.

Vaqif İttifaq оğlu Quliyev 1955-ci 
il may ayının 23-də Füzuli rayоnunun 
Böyük Bəhmənli kəndində anadan 
оlmuşdur. 1972-ci ildə оrta məktəbi bi-
tirmiş, bir il Bakı şin zavоdunda fəhlə 
işləmiş, 1973-1978-ci illərdə ADU-nun 
(indiki BDU) jurnalistika fakültəsində 
təhsil almışdır. 

Tələbəlik dövründə ilk oçerk və 
şeirlərini dərc etdirmişdir. 1978-ci 
ildə “Sоvet kəndi” qəzetində müxbir 
kimi fəaliyyətə başlamış, sonra 1988-
ci ilədək Mədəniyyət şöbəsinin müdiri 
vəzifəsində işləmişdir. “Kоmmunist” 
qəzetində şöbə müdiri işləmiş, 1991-
ci ildə “Vətən” Cəmiyyətinin “Оdlar 
yurdu” qəzetinin baş redaktоru 
vəzifəsinə təyin edilmiş, 1992-1993-
cü illərdə “Bərəkət”, sоnra isə “Həyat” 
qəzetinin baş redaktоru, 1993-1994-cü 
illərdə “Yazıçı” nəşriyyatında redaktоr 
vəzifəsində çalışmışdır. 

1995-1997-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman 
Nazirliyində şöbə müdiri, 1997-ci ildə 
“Ədalət” qəzetində baş redaktоrun 
müavini, 1998-ci ildə “ХХI gənclik 
dərgisi”nə redaktоr təyin edilmiş-
dir. 2000-ci ildən “ХХI Yeni Nəşrlər 
Evi”nin baş redaktоru, 2003-cü ildə 
“Mars” jurnalında baş redaktоr müavi-
ni işləmişdir. 2003-cü ildə Beynəlхalq 
Avrasiya Mətbuat Fоndunda departa-
ment rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır. 

2006-2016-cı illərdə Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyində Nəşriyyat, reklamın təş-
kili və infоrmasiya şöbəsinin müdiri 
olmuşdur. Hazırda “Azərbaycan Milli 
Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzinin di-
rektor müavinidir.

V.Bəhmənli 1983-cü ildən Azər bay-

can Yazıçılar və Azərbaycan Jurnalistlər 
Birliyinin üzvüdür. 

Mətbuatda çохsaylı publisistik yazı-
larla çıхış etmişdir.

1970-ci illərin əvvəllərindən şai-
rin - “Bahar-payız arası”, “Dünya 
ayaq üstədir”, “Bar ver, ümid ağacım”, 
“Yоlum üstə bitən gül”, “Ömürdən 
uzun gecə”, “Qırхıncı оtaq”, “Yaz 
naхışları”, “Dörd divar”, “Uzaqda bir 
işıq”, “Sevgimə aхşam düşür” kitabları 
çap оlunmuşdur. 

Şairin əsərləri dünya xalqla-
rı mətbuatında işıq üzü görmüşdür. 
Sоn illər şairin uşaqlar üçün “Qızıl 
Qala” kitabı, “Sınıq güzgü” (2005), 
“Dоnbagözün hekayələri” (2005), 
“Pоeziya” (3 cilddə 2006) kitabları, 
“Hamı” (2012) şeirlər kitabı işıq üzü 
görmüşdür. 

1986-cı ildə Respublika Kоmsоmоlu 
mükafatına, 1989-cu ildə Azərbaycan 
Ali Sovetinin Fəxri fərmanına layiq 
görülmüşdür. 

Bir neçə dəfə jurnalist müsa bi-
qələ rinin laureatı оlmuş, Rəsul Rza 
adına Beynəlхalq mükafatın, Şahmar 
Əkbərzadə və İsa İsmayılzadə adı-
na peоziya mükafatlarının laureatıdır. 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin “Yad-
daş”, Rəsul Rza adına beynəlxalq mü-
kafata, Əli Kərim adına ən yaxşı poezi-
ya mükafatına layiq görülmüşdür. 

Moskvada, Ankarada, İstanbulda 
keçirilən poeziya festivallarının müka-
fatlarının laureatıdır.

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 21 iyul 2005-ci il tarixli Sərəncamı 
ilə Vaqif Bəhmənli “Əməkdar mə-
dəniyyət işçisi” fəxri adına layiq görül-
müşdür.

65 
illiyi
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Şair, publisist
Fikrət Sadıq 
1930-2016

  M
AY

30

Ə d ə b i y y a t

Gün, çıx - gün, bat: son 
şeirlər /F.Sadıq; red. 
O.Fikrətoğlu.- Bakı: Kövsər, 
2015.- 175 s.
Ömrün bir günü: [lirik po-
ema] /F.Sadıq; naşir və red. 
Q.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 
2012.- 18 s. 
Şüşə kimi: Şeir /F.Sadıq 
//525-ci qəzet.- 2015.- 29 
dekabr.- S.7.
Həsənzadə, N. Heyif səndən, 
Fikrət /N.Həsənzadə //
Ədəbiyyat qəzet.- 2016.- 19 
noyabr.- S.3.
Hüseynoğlu, S. Qorqudlaşan 
Fikrət Sadıq /S.Hüseynoğlu 
Sərvaz //Ədəbiyyat qəzeti.- 
2015.- 13 iyun.- S.31.
“Fikrət Sadıq mənim uçün 
bədii qəhrəmandır, real insan 
deyil”: Orxan Fikrətoğlu: 
“Yaxşılıqlara sevinən,                
pisliklərə çox pis təəssüflənən 
bir kişiydi” /O.Fikrətoğlu; 
müsahibəni apardı A.Ayaz //
Üç nöqtə.- 2018.- 28 mart.- 
S.12.
Tanınmış şair Fikrət 
Sadıq dünyasını dəyişib //
Mədəniyyət.- 2016.- 18 
noyabr.- S.12.

Sadıqov Fikrət Abbas oğlu (Fikrət 
Sadıq) 1930-cu il may ayının 30-da 
Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur. 
Burada ibtidai, Kürdəmirdə orta təhsil 
aldıqdan sonra Bakıda sənət məktəbini 
bitirmişdir (1946). 

Gəncəneft kəşfiyyatının Naftalan 
qəsəbəsində, Tərtərdə neft kəşfiyyatı 
sahəsində elektrik montyoru işləmişdir 
(1946-1952). 

Sovet Ordusunda xidməti borcunu 
yerinə yetirəndən sonra Bakıda bir 
müddət kinomexanik kimi çalışmış-
dır. 1955-ci  ildə Kürdəmirdə elekt-
rik montyoru işlədiyi vaxt axşam 
məktəbini bitirmişdir. 

1956-1961-ci illərdə ADU-nun 
(indiki BDU) filologiya fakültəsində 
təhsil almışdır.

Ədəbi fəaliyyətə tələbəlik illərində 
universitet nəşriyyatının buraxdığı 
“Gənclik nəğmələri” almanaxında 
dərc etdirdiyi “Artist” və “Ana əli” 
şeirləri ilə başlamışdır. Poetik yara-
dıcılığında bədii tərcürməyə də me-
yil etmişdir. “Yumaq top”, “Bir par-
ça vətən”, “Oğul” pyesləri, “Xırdaca 
gəlin”, “Daş balkon”, “İlk məhəbbət 
haqqında daha bir hekayə” və s. onun 
qələminin bəhrəsidir (1974-1983). 

1963-cü ildən Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin üzvü olmuşdur. 

Şamaxıda kənd müəllimi, rayon 
qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi,  
ADU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi kafedrasında baş laborant, 
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası-

nın Baş redaksiyasında elmi redak-
tor, şöbə müdiri, C.Cabbarlı adına 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında 
elmi-kütləvi və sənədli filmlər birliyi 
idarəsində baş redaktor, Azərbaycan 
Yazıçılar İttifaqında Bədii ədəbiyyatın 
təbliği bürosunun direktoru olmuşdur 
(1961-1975).

Tümen, Perm, Novosibirsk və Al-
tay vilayətlərində keçirilən ədəbiyyat 
günlərində iştirak etmişdir. 

1980-ci ildə Macarıstan Xalq Res-
publikasına yaradıcılıq təşkilatlarının 
təcrübə mübadiləsi müşavirəsinə 
göndərilən sovet yazıçıları nümayəndə 
heyətinin tərkibində olmuşdur.

Azərbaycan yazıçılarının VII-VIII 
qurultaylarında Azərbaycan Yazıçıla-
rı İttifaqı Təftiş komissiyasının sədri, 
IX qurultayında idarə heyətinin üzvü, 
qəbul komissiyasının və Şirvan filialı-
nın sədri seçilmişdir. 

1986-cı ildə Azərbaycan Ali Sove-
ti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı, 
“Əməkdə  igidliyə  görə” medalı ilə  
təltif olunmuş, “Əməkdar mədəniyyət 
işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür. 

1975-ci ildən Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyində poeziya üzrə məsləhətçi 
işləmiş, Prezidentin fəxri təqaüdçüsü 
olmuşdur. 1990-cı ildə Azərbaycan 
Dövlət mükafatı laureatı olmuşdur. 

Fikrət Sadıq 2016-cı il noyabr ayı-
nın 16-da Bakıda vəfat etmişdir.

90 
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Akademik
Muxtar İmanov  
1955
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Folklor və dövlətçilik 
düşüncəsi /AMEA, Folklor İn-
tu; layihə rəhb. M.Kazımoğlu.- 
Kitab 2.- Bakı: Elm və Təhsil, 
2017.- 259 s. 
Sənət qayğıları: məqalələr 
toplusu /M.Kazımoğlu-İmanov; 
red. V.İsgəndərova .- Bakı: Elm 
və təhsil, 2015.- 192 s.
Azərbaycanın inkişaf mode-
linin mükəmməl elmi tədqiqi: 
Yeni nəşrlər /M.İmanov //
Azərbaycan.- 2018.- 26 de-
kabr.- S.11.
Mənəvi harmoniyadan 
görünən klassika /M.İmanov //
Elm.- 2018.- 5 oktyabr.- S.5-8.
Aşıq ədəbiyyatı daha 
mükəmməl öyrənilməlidir 
/M.İmanov; müsahibəni 
apardı: M.Əyyublu //Palitra.-
2018.- 31 iyul.- S. 7.
Əlifoğlu, Ş. Həyat sınaq mey-
danıdır!...//Bütöv Azərbaycan.-  
2015.- №13(267), 14-20 may.- 
S. 13.
Orfoqorafiya müzakirəsinin 
sağlam əsaslarla aparılması 
işin xeyrinədir/M.İmanov; 
müsahibəni apardı: F.Hüseyn 
//Kaspi.- 2018.- 5-7 may.- S.11.
İ n t e r n e t d ə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Muxtar_İmanov

Muxtar Kazım oğlu İmanov 1955-
ci il  may ayının 28-də Naxçıvan 
MSSR-nın Şərur rayonunun Axura 
kəndində anadan olmuşdur. 1977-
ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan 
Universitetinin (indiki BDU) filologi-
ya fakültəsini bitirmişdir. 

1977-1980-ci illərdə Şərur rayonu-
nun Həmzəli kənd məktəbində Azər-
baycan dili və ədəbiyyatı müəllimi 
işləmişdir. 1983-1992-ci illərdə Niza-
mi adına Ədəbiyyat İnstitutunun folk-
lor şöbəsində kiçik elmi işçi, elmi işçi 
və böyük elmi işçi vəzifələrində ça-
lışmışdır. 1992-2000-ci illər arasında 
“Yazıçı” nəşriyyatının baş redaktoru 
olmuşdur. 

2001-ci ildən AMEA Folklor 
İns titutunun Türk xalqları folkloru 
şöbəsinin aparıcı elmi işçisi olmuş-
dur. 2011-ci ilin noyabrından AMEA 
Folklor İnstitutunun direktorudur.

1984-cü ildə namizədlik, 2007-
ci ildə doktorluq dissertasiyaları-
nı müdafiə etmişdir. 2014-cü ildə 
AMEA-nın müxbir üzvü, 2017-ci ildə 
isə həqiqi üzvü seçilmişdir.

Görkəmli folklorşünas alimin el-
mi əsərləri Azərbaycan nəsrində 
bədii psixologizm probleminin nə zə-
ri əsaslarının müəyyənləşdirilməsinə, 
Azərbaycan xalq gülüş mədəniyyəti 
ilə bağlı elmi konsepsiyanın yaradıl-
masına, folklorşünaslığın bir sıra ak-
tual prob lem  lə ri nə həsr olunmuşdur.

İlk dəfə onun araşdırmaların-
da Azər baycan yazılı və şifa-

hi ədəbiyyatında qəhrəman və 
əvəzedici, qəhrəman və antiqəhrəman 
problemləri araşdırma predmetinə 
çevrilmiş, bədii obrazın ikiləşməsinin 
mifdən gələn və folklorun müxtəlif 
janrlarında əksini tapan, yazılı ədə-
biyyatda daha mürəkkəb şəkildə 
ortaya çıxan səciyyəvi modelləri 
müəyyənləşdirilmişdir.

Muxtar İmanov yazılı ədəbiyyat 
və folklor münasibətlərinə yeni ba-
xış gətirmiş, ədəbi düşüncənin ya-
zılı və şıfahi laylarına etnik bədii 
özünüifadənin müxtəlif kodları kimi 
yanaşılmasının ilk nəzəri təhlil stan-
dartlarını təqdim etmişdir.

Görkəmli alim Azərbaycan folklo-
runun toplanması, tərtibi və nəşr olun-
ması sa həsində xidmətlər göstərmişdir. 
O, “Zəngəzur folkloru” (Azərbaycan 
folkloru antologiyası, VII kitab) və 
9 cild lik “Qarabağ: folklor da bir ta-
rixdir” toplularının layihə rəhbəri və 
həmmüəllifidir. 

“Müasir Azərbaycan nəsrində psi-
xologizm” (1991), “Gülüşün arxaik 
kökləri” (2005), “Xalq gülüşünün po-
etikası” (2006) adlı monoqrafiyaların, 
yazılı və şifahi ədəbiyyatın müxtəlif 
problemlərinə həsr olunmuş onlarla 
məqalənin, eləcə də bir sıra publisistik 
yazıların müəllifidir. “Bu yurd bayqu-
şa qalmaz” (1995), “Zəngəzur folk-
loru” (2005) kitablarında çap olunan 
xalq ədəbiyyatı nümunələrinin topla-
yıcı və tərtibçilərindəndir.

65 
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Rus yazıçısı
Mixail Aleksandroviç Şoloxov 
1905-1984
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Ə d ə b i y y a t
Povest və hekayələr 
/M.A.Şoloxov.- Bakı: 
Avrasiya-press, 2007.- 357 
s. 
Наука ненависти 
/М.Шолохов; [отв. за 
выпуск Н.М.Веденеев].- 
Баку: Азернешр, 1942.- 
30 c.
Yusifova, İ. Mixail Şoloxo-
vun qəhrəmanları - döv-
rünün mübarizələri yaxud 
qurbanları /İ.Yusifova //
Filologiya məsələləri /
Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası və M.Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitu-
tu.- 2015.- №9.- S.411-415. 
Eyni dildə: hekayə 
/M.Şoloxov //Ədəbiyyat 
qəzeti.- 2017.- 18 noyabr.- 
S.28-29.
Qismət, A. Bəxtəvər 
Şoloxov/A.Qismət //
Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 
iyun.- S.31.
Seyidova, Ş. M.Şoloxovun 
yaradıcılığının 
Azərbaycanda tədqiqi 
/Ş.Seyidova //Filologiya 
məsələləri /Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademi-
yası və M.Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutu.-
2016.- №3.- S.356-360.

Miхail Aleksandroviç Şoloхov 
1905-ci il may ayının 24-də Rusiya-
nın cənubunda, Rostov vilayətindəki 
Veşenskaya stanitsasının Krijilino adlı 
kazak хutorunda anadan olmuşdur. 
Təhsilini Voronej gimnaziyasında al-
mış, lakin cəmisi 4 sinif bitirə bilmişdi.

Rusiyada vətəndaş müharibəsi baş-
layanda Qırmızı Ordu sıralarına daхil 
olmuşdu. Əvvəlcə arхa işlərində ça-
lışmış, sonra isə pulemyotçu kimi Don 
üzərindəki qanlı döyüşlərdə iştirak et-
mişdi. Sovet rejimi də öz növbəsində 
Şoloхovun ədəbi-siyasi ierarхiyanın 
yüksək zirvələrinə qalхması üçün çoх 
şey etmişdi. Vətəndaş müharibəsinin 
başa çatdığı və bolşevik hakimiyyətinin 
bərqərar olduğu 1922-ci ildə Şoloхov 
ali təhsil almaq və yazıçı peşəsinin 
sirlərinə yiyələnmək niyyəti ilə Mosk-
vaya getmişdi. Burada müхtəlif qara 
işlərdə çalışaraq ədəbi dairələrlə təmas 
qursa da, fəhlə fakültəsində oхumaq 
niyyətini gerçəkləşdirə bilməmişdi.

Vətəndaş müharibəsi mövzusun-
dakı “Хal” adlı ilk hekayəsi 1924-cü 
ildə “Yunoşeskaya pravda” qəzetində 
dərc edilmişdi. Həmin il yazıçı doğma 
Veşenskaya stanitsasına qayıtmış və 
хarici səfərləri istisna olunmaqla öm-
rünün sonuna qədər burada yaşamışdı. 

20 yaşında ikən onu yetkin yazıçı 
kimi tanıdan “Don hekayələri” kitabı 
çap olunmuşdu. Miхail Şoloхov yara-
dıcılığı kimi müstəqil ailə həyatına da 
çoх erkən yaşlarında başlamışdı. 1924-
cü ildə keçmiş stanitsa atamanının qızı 
Mariya Qromoslavskaya ilə evlənmiş 
və ömrünün sonuna qədər onunla 
birlikdə yaşamışdır. 

1932-ci ildə Kommunist partiyası 
sıralarına daхil olan Miхail Şoloхov 
müхtəlif çağırışlarda SSRİ Ali So-
vetinin deputatı seçilmiş, heç bir ali 
təhsil almadığı halda 34 yaşında SSRİ 
Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü 
olmuş (1939), 1940-cı ildə ədəbiyyat 
və incəsənət sahəsində I dərəcəli Sta-
lin mükafatına, 1950-ci ildə Lenin 
mükafatına layiq görülmüşdü. Ona iki 
dəfə (1960, 1980) Sovet İttifaqının ən 
yüksək mülki mükafatı olan “Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı” adı verilmişdi. 

N.S.Хruşşovun хüsusi rəğbətlə ya-
naşdığı Şoloхov sovet rəhbərini bir 
sıra хarici səfərlərdə müşayiət etmiş-
di. 1961-ci ildən etibarən Kommu-
nist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 
üzvü idi. Birinci Dünya müharibəsi, 
ölkədə baş verən bolşevik inqilabı və 
vətəndaş müharibəsi kimi mühüm ta-
rixi hadisələri əhatə edən “Sakit Don” 
roman-epopeyası yazıçıya dünya şöh-
rəti qazandırmışdır. Əsər 1965-ci ildə 
Nobel mükafatına layiq görülmüşdür. 

Böyük Vətən müharibəsi dövründə 
çap etdirdiyi hekayə və oçerkləri, habelə 
“Onlar vətən uğrunda vuruşurdular” 
(1969) romanında, “İnsanın taleyi” 
hekayəsində Şoloxov alman faşizminə 
qarşı mübarizə aparan döyüşçülərin 
qəhrəmanlığını, yenilməzliyini təsvir 
etmişdir. 

Dahi rus yazıçısı Mixail Şoloxov 
1984-cü il fevral ayının 21-də vəfat et-
mişdir.
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Ənvər Əsgərov 
1940-2014
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Tural. Yubiley sərgisi /Tural //
Mədəni-maarif.- 2010.- №6.- 
S.45.
Багирова, T. От «Труб» 
к фанфарам: Юбилейная 
выставка Анвера 
Аскерова — своего 
рода его творческий 
отчет  /T.Багирова //
Азербайджанские 
известия.- 2010.- 6 мая.- С. 
4.
Баннаева, Н. Автопортрет 
с Гогеном: Свою 
юбилейную выставку 
Анвер Аскеров назвал 
«Urbi et Orbi» — «Городу 
и миру» /Н.Баннаева //
Азербайджанские 
известия.- 2015.- 7 мая. – 
С.10.
В Баку открывается 
выставка работ Энвера 
Аскерова //Ежедневные 
новости.- 2015.- 1 мая. - 
С.10.

İ n t e r n e t d ə
https://web.archive.org/
web/20160611181632/http://
artaskerov.com
Официальный сайт 
художника Энвера Аскеров

Ənvər Əsgər oğlu Əsgərov 1940-
cı il may ayının 1-də Qəbələ şəhərində 
anadan olmuşdur. 1963-cü ildə Bakıda 
A.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət 
Rəssamlıq Məktəbində təhsil almışdır. 
1968-ci ildə V.Muxin adına Leninqrad 
Sənaye İnstitutunun bədii metal emalı 
fakültəsini bitirmişdir. 

1966-1967-ci illərdə Xüsusi İncə-
sənət bürosunun sənaye və məişət di-
zaynı şöbəsində işləmişdir. 

1968-ci ildə ilk dəfə sərgidə işti-
rak etmişdir. 1969-cu ildə Moskva-
da “Boru” əsərinə görə Ümumittifaq 
Gənclər Sərgisində üçüncü mükafata 
layiq görülmüşdür. 

1972-ci ildə “Abşeron” rəsminə görə 
“Dünya və insanlar” adlı Ümumittifaq 
sərgisində üçüncü mükafatı qazanmış-
dır. 1985-ci ildə Moskvada keçirilən 
Ümumittifaq sərginin ekspozisiyası-
na Ənvər Əsgərovun faşizm üzərində 
Qələbənin 40 illiyinə həsr olunmuş 
əsərləri daxil edilmişdir. 

1994-cü ildə Ənvər Əsgərov Azər-
baycan Rəssamlar İttifaqı tərəfindən 
yaradılan Soltan Məhəmməd Müka-
fatına layiq görülmüşdür. 1985-ci ildə 
Faşist Almaniyası üzərində Qələbənin 
40-cı ildönümü ilə bağlı Beynəlxalq 
Sərgidə, 1994-cü ildə İstanbul-
da (Türkiyə) Qara dəniz ölkələrinin 
rəsmləri üzrə Beynəlxalq Simpozium-
da iştirak etmişdir. 

1998-ci  ildə   əsərləri  Vaşinqton da  
Dünya Bankının təşkil etdiyi “Azər-

baycanın müasir rəssamları” sərgisində 
nümayiş olunmuşdur. 

2009-cu  ildə   əsərləri  Bazeldə  (İs-
veçrə) BAKUNLIMITED “Azərbay-
canda müasir incəsənət” sərgisində nü-
mayiş olunmuşdur. 

Ənvər Əsgərovun iki rəsm əsəri   
2012-ci il yanvarın 17-dən 29-dək Lon-
donda keçirilən Müasir Azərbaycan 
incəsənəti sərgisinin ekspozisiyasına da-
xil edilmişdir. Bundan əlavə 1995, 2003 
və 2010-cu ildə Bakıda 3 fərdi sərgisi 
təşkil edilmişdir.

Rəssamın yaradıcılığı müxtəlif 
mər hələlərdən - realizmdən optik sə-
nətə qədər bir dövrdən keşmişdir. 
Ənvər Əsgərovun əsərləri Azərbaycan 
Rəssamlar İttifaqının, R.Mustafayev 
adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət 
Muzeyində, Azərbaycan İncəsənət Fon-
dunda, Azərbaycan Mədəniyyət Na-
zirliyində, Rusiya Rəssamlar İttifaqında, 
Rusiya Mədəniyyət Nazirliyində, Rusi-
yanın İncəsənət Fondunda, Şərq Xalq-
larının Dövlət İncəsənət Muzeyində 
nümayiş etdirilir. Həm də ABŞ-da, 
Fransada, İsveçrədə və digər ölkələrin 
muzeylərində və şəxsi kolleksiyalarında 
əsərləri saxlanılmaqdadır. 

2002-ci ildə “Əməkdar rəssam” fəxri 
adına layiq görülmüşdür.

Ənvər Əsgərov 2014-cü ilin dekabr 
ayında vəfat etmişdir

80 
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Ağayev, T. Akif Əsgərov yaradıcılığında gözəllik və poetikanın tərənnümü: /T.Ağayev //Palitra.- 2016.- 24 avqust.- S.13.
В турецкой провинции Аксарай открылся парк Карабах //Бакинский рабочий.- 2017. - 25 июля. - С.5.
Заслуги Таира Салахова и Акифа Аскерова высоко оценили в России //Неделя.-2016.- 19 февраля.- C.19.
Руслан, М. Открытие парка «Карабах» и памятника “Хары бюльбюль” /М.Руслан //Эхо.-2017.- 25 июля.- С.5.
Скульптор Акиф Аскеров стал почетным членом Российской академии художеств  //Ежедневные новости.- 2016.- 12 февраля. 
- С.10.
İ n t e r n e t d ə
https://ru.wikipedia.org

http://artru.info/ar/30578/

Akif  İzzətulla oğlu  Əsgərov 1940-cı 
il may ayının 1-də Naxçıvan şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1958-1963-cü illərdə Əzim 
Əzimzadə adına Rəssamlıq Məktəbini 
bitirdikdən sonra 1963-1969-cu illərdə 
İ.Repin adına Sankt-Peterburq Boya-
karlıq, Heykəltəraşlıq, Memarlıq Aka-
demiyasında M.K.Anikuşinin emalat-
xanasında təhsil almışdır. 

Dəzgah və monumental heykəltər-
aşlıqla məşğuldur.

1970-1972-ci illərdə  SSR Rəssamlar 
İttifaqının üzvü olmuşdur.

1986-cı ildə  Zaqafqaziya Respubli-
kaları Biennalisində qızıl medala layiq 
görülmüşdür. 

Heykəltəraşın işləri nəinki Azər-
baycan muzeylərində, həmçinin müx-
təlif ölkələrin muzeylərinin daimi eks-
pozisiyalarını bəzəyir. 

Əsərləri Fransa, Almaniya, ABŞ, 
Türkiyə, İngiltərədə şəxsi kolleksiya-
larda saxlanılır. Bunlardan Volqoq-
rad İncəsənət muzeyində saxlanılan 
“Mənim qızım” və Moskvada Tretya-
kov qalereyasında saxlanılan “Hüseyn 

Cavid” heykəllərinin adını çəkmək 
olar. 

Bundan əlavə, Akif Əsgərov “İb-
lis”, “Topal Teymur”, “Şeyx Sənan” 
heykəllərinin müəllifidir. 

Bakı şəhərində yerləşən akademik 
Yusif Məmmədəliyevin abidəsinin 
müəllifi olan Akif Əsgərovun  hey kəl-
ləri İranda və Türkiyədə də (Balerina, 
Səhnə) yerləşir. 

Müxtəlif sərgilərdə iştirak edən 
heykəltəraşın şəxsi sərgisi 1997-ci ildə 
Bakıda keçirilmişdir. Ekspozisiyada 
rəssamın “Balerina”, “Bahar” əsərləri 
nümayiş etdirilir. 

2011-ci ildə Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi tərəfindən “Zirvə” mükafatı-
na layiq görülmüşdür. 10 fevral 2016-cı 
ildə Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının 
fəxri üzvü seçilmişdir. 

27 may 2018-ci ildə Azərbaycanın 
“Xalq rəssamı” fəxri adına layiq görül-
müşdür. Azərbaycan Rəssamlıq Akade-
miyasının professorudur.

80 
illiyi
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140  
illiyi Əzim Əzimzadə 

1880-1943

M
AY

Əzim Aslan oğlu Əzimzadə 1880-ci 
il may ayının 7-də Novxanı kəndində 
anadan olmuşdur. Ailənin yeganə övladı 
olan Əzim 1887-ci ildə molla məktəbinə 
daxil olmuşdur. 1895-1899-cu illərdə 
rus-tatar məktəbində təhsil almışdır. 

Yaradıcılığı boyu əsrlərdən bəri for-
malaşan Təbriz Azərbaycan miniatür 
məktəbinin və rus rəssamlıq məktəbinin 
ənənələrindən bəhrələnmişdir.Rəs sam-
lığa məşhur “Molla Nəsrəddin” jur-
nalında öz əsərlərini dərc etdirməklə 
başlamışdır. 1906-cı ildən “Mol-
la   Nəsrəddin”, “Baraban”, “Zənbur”, 
“Tuti”, “Kəlniyyət” və sair jurnalların 
səhifələrində satirik qrafik karikaturala-
rını nəşr etdirməklə Azərbaycan satirik 
qrafikasının əsasını qoymuşdur. 

Əzimzadənin əsərlərinin əsas möv-
zusunu  sosial təzadlar, adətlər və xal-
qın məişəti təşkil edirdi. Cəmiyyətin 
müxtəlif təbəqələrinin mənfi ünsürləri 
- xəsis tacirlər, fırıldaqçı din xadimləri, 
şarlatanlar onun satirik qələminin hə-
dəfində olurdular. O, öz əsərlərində 
mənfi surətləri gah kəsərli yumor, gah 
yumşaq kinayə ilə kəskin satira atəşinə 
tuturdu. Çəkdiyi “İt boğuşdurma”, “Kişi 
arvadını döyür”, “Varlı evində toy”, “Su 
üstündə dava”, “Köhnə bakılılar” kimi 
əsərlərində müxtəlif sosial təbəqələrə 
məxsus tiplərin iç üzünü açaraq qa-
dın hüquqsuzluğuna, ədalətsizliyə qar-
şı çıxış edirdi. Bu mənada, o dövrdə 
cəmiyyətdəki sosial ədalətsizlikləri 
özündə daha qabarıq əks etdirən “Köhnə 

Bakı tipləri” və “100 tip” əsəri xüsusilə 
təqdirəlayiqdir. 

Ə.Əzimzadə satirik şair M.Ə.Sabirin 
“Hophopnamə”sinə çəkdiyi illüstra-
siyalarla kitab qrafikası sənətinin də 
əsasını qoymuşdur. Onun teatrlara 
çəkdiyi geyim eskizləri və dekorasiyalar 
Azərbaycan rəssamlığının bu sahədəki 
inkişafına xüsusi təkan vermişdir.

Əsərləri dünyanın bir sıra muzey-
ərində  nümayiş etdirilən rəssamın ilk 
fərdi sərgisi 1940-cı ildə təşkil olun-
muşdur. Bakıda keçirilən birinci sərgidə 
tamaşaçılar rəssamın 1200-dən çox 
əsərinə tamaşa edə bilmişlər.

1920-1943-cü illərdə Ə.Əzimzadə 
Azərbaycan Rəssamlıq Texnikumunda 
müəllim, 1932-1937-ci illərdə isə direk-
tor olmuşdur. 1927-ci ildə yaradıcılığı-
nın 20 illik yubileyi ilə əlaqədar “Xalq 
rəssamı”, “Əmək qəhrəmanı” fəxri ad-
larına layiq görülmüşdür. 

Əzim Aslan oğlu Əzimzadə 1943-cü il 
iyun ayının 15-də Bakıda vəfat etmişdir. 

Bakı Rəssamlıq Texnikumu, eləcə də 
Bakı küçələrindən biri onun adını daşı-
yır. Yaşadığı evdə rəssamın ev-muzeyi 
açılmış, evin yaxınlığındakı bağda büstü 
qoyulmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 
211 nömrəli Qərarı ilə Əzim Əzimzadə 
Azərbaycan Respublikasında əsərləri 
dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin 
siyahısına daxil edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Mənim səfərim 
/Ə.Əzimzadə; layihənin 
rəhb. X.Rza.- Bakı: 
Mütərcim, 2017.- 101s. 

Əzim Əzimzadə ba-
ğında sənət baharı //
Mədəniyyət.- 2017.- 9 
may.-.S.14.

Xəlilzadə, F. Mil-
li kolorit və ifadə 
gözəlliyi: Xalq rəssamı 
Əzim Əzimzadənin 
xatirəsinə /F.Xəlilzadə //
Mədəniyyət.- 2013.- 26 
aprel.- S.13. 

Milli satirik və kitab 
qrafikası sənəti onunla 
başladı/İ.Əzimzadə; 
müsahibəni apar-
dı S.Hidayətqızı //
Mədəniyyət.az.-2015.- № 
5.-S.58-61.

Rəssamın xatirəsinə 
həsr olunmuş sərgi //
Azərbaycan.- 2013.- 17 
aprel.- S.11. 
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105  
illiyi

Fuad Əbdürrəhmanov  
1915-1971

M
AY

Fuad Həsən oğlu Əbdürrəhmanov 
1915-ci il may ayının 11-də Nuxada (in-
diki Şəki) anadan olmuşdur. 1929-1932- 
ci illərdə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Texnikumunda və 1935-1939-cu illərdə 
İ.Y.Repin adına Leninqrad Boyakarlıq, 
Heykəltəraşlıq və Memarlıq İnstitutun-
da təhsil almışdır. 

1942-1948-ci illərdə Ə.Əzimzadə 
adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Məktəbində dərs demişdir.

Yaradıcılığa portret janrı ilə başlamış, 
1930-cu illərdə Azərbaycan mədəniyyət 
xadimlərinin büst-portretlərini (Ə.Haq-
ver diyev, M.F.Axundov, Ü.Hacıbəyli, 
A.Zeynallı və b.), həmçinin “Atıcı” 
(1934), “Gənc aşıq” (1939) və ilk mo-
numental əsəri olan Füzulinin heykəlini 
(1939) yaratmışdır. 

Sovet İttifaqı Qəhrəmanları G.Əsədo-
vun, İ.Məmmədovun, Q.Məmmədovun,  
Böyük Vətən  müharibəsi qəhrəmanı 
H.Əliyevin portretləri, Cavanşir,  Babək 
və Koroğlunun barelyeflərində obrazlar 
dərin psixologizmi və ifadəliliyi ilə se-
çilir. 

O, həm də mahir portret ustası kimi 
tanınmışdır. “Səttar Bəhlulzadə” (1947), 
“R.Mustafayev” (1947), “Həzi Aslanov” 
(qəbirüstü abidə, 1949), “B.Bağırova” 
(1951), “Səməd Vurğun” (1957), kubalı 
Xesus (1962) və b. portretləri obrazların 
fərdi xüsusiyyəti, xarakterlərin dolğun 
həlli ilə səciyyələnir. 

Onun yaradıcılığında monumental 
heykəltəraşlıq mühüm yer tutmuşdur. Ni-
zaminin Gəncədə və Bakıdakı abidələri 
(hər ikisi tunc, qranit, 1946, 1949), Ba-
kıda Səməd Vurğunun abidəsi (tunc, 
qranit, 1961) və s. əsərləri Azərbaycan 

monumental heykəltəraşlığının ən yax-
şı nümunələrindəndir. 1950-1960- 
cı illərdə yaratdığı “Çoban” (gips, 
1950, Azərbaycan İncəsənət Muze-
yi; tunc, 1951, Tretyakov qalereya-
sı, Moskva), “Azərbaycanlı qadın” 
(gips, 1951), “Azadlıq” (tunc, 1957; 
hər ikisi Azərbaycan İncəsənət Muze-
yi), “Azad qadın” (tunc, qranit, 1960) 
və s. əsərlərində milli xüsusiyyətlər 
zəngindir. Monqolustanın görkəmli 
dövlət xadimləri Suxe-Bator və mar-
şal X.Çoybalsanın büst-abidələri (hər 
ikisi mərmər, 1954, MXR, Ulan-Ba-
tor), S.Ayninin (tunc, 1964) portretləri, 
Düşənbədə Rudəkinin (tunc, qra-
nit, 1964, memar M.Hüseynov; SSRİ 
Rəssamlıq Akademiyasının qızıl meda-
lı), Buxarada İbn Sinanın (tunc, qranit, 
açılışı 1975-ci ildə olmuşdur; memar 
H.Muxtarov) abidələri və s. monumen-
tal əsərləri ona şöhrət qazandırmışdır. 
Ömrünün son illərində Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin mo-
numental abidəsini (tunc, qranit, 1973) 
yaratmışdır. 

F.Əbdürrəhmanov 1943-cü ildə 
Azərbaycan SSR-nin “Əməkdar incə-
sənət xadimi”, 1956-cı ildə isə “Xalq 
rəssamı” fəxri adlarına layiq görülmüş, 
iki dəfə “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif 
edilmiş, 1949-cu ildə SSRİ Rəssamlıq 
Akademiyasının müxbir üzvü seçilmiş, 
1947, 1951-ci illərdə Azərbaycan SSR-
in Dövlət Mükafatı laureatı olmuşdur. 

Fuad Əbdürrəhmanov 1971-ci il iyun 
ayının 15-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Abbaslı, T. Fuad 
Əbdürrəhmanov: 
Bu sənətkar 
qəlbindəkilərinin 
çoxusunu 
heykəlləşdirdi, öz 
qəlbindən sava-
yı... /T.Abbaslı //
Mədəniyyət.- 2016.-
11 may.- S.5. 
Qasımov, F. Milli 
heykəltərəşlığımızın 
Fuad 
Əbdürrəhmanov 
zirvəsi /F.Qasımov 
//Kaspi.- 2016.- 28 
sentyabr.- S. 14.
Məsimli, E. Yaddaş-
larda heykəlləşən 
sənətkar /E.Məsimli 
//Mədəni həyat.-
2014.- №1.- S.47-48.
Vəliyev, Y. Milli 
heykəltəraşlığımızın 
banisi /Y.Vəliyev //
Mədəniyyət.az.-
2015.- №5.- S.78-79.
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Sürəyya Sədrəddin qızı Qacar 1910-
cu il may ayının 1-də Şuşa şəhərində 
anadan olmuşdur.  

1927-ci ildə Bakı Pedaqoji Texniku-
munu bitirmişdir. 

1927-1939-cu illərdə Azərbaycan 
Opera və Balet Teatrının solisti olmuş-
dur. Onu teatra Hüseynqulu Sarabski 
dəvət etmişdi. Sürəyya Qacarın teat-
ra gəlişi bir bayram əhvali-ruhiyyəsi 
yaratmışdı. Çünki o zaman teatrda 
Leylini, Əslini, Gülçöhrəni oynaya 
biləcək aktrisalara böyük ehtiyac var-
dı. Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir 
Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”unda 
Leyli obrazı onun teatrda ilk rolu olmuş-
dur. Daha sonra o, “Əsli və Kərəm”də 
Əsli, “O olmasın, bu olsun”da Gülnaz, 
“Arşın mal alan”da Asya, Zülfüqar 
Hacıbəylinin “Aşıq Qərib” operasında 
Sahsənəm partiyalarını ifa etmişdir. 

1927-ci ildən 1932-ci ilədək Sürəyya 
Qacarın səhnəmizdəki müvəffəqiyyəti 
və onun yaratdığı Leyli, Əsli kimi li-
rik surətlər xatirələrdən silinməzdir. 
Sürəyya Qacar obrazın daxili həyə-

canlarını ifadəli hərəkətlərlə oxudu-
ğu muğamlarda dərin təsir qüvvəsi ilə 
göstərirdi. 

Sürəyya Qacar 1940-cı ildən 
Azər baycan Dövlət Filarmoniyasın-
da fasilələrlə  solist  olmuş, 1968-ci 
ildən vokal üzrə məsləhətçi-müəllim 
işləmişdir. 

Onun repertuarında Azərbaycan 
xalq mahnıları, muğamlar, eləcə də 
keçmiş SSRİ xalqlarının mahnıları əsas 
yer tutmuşdur. Sürəyya Qacarın ifaçılıq 
sənəti üçün sadəlik, səmimiyyət, incə 
zövq səciyyəvidir. 

SSRİ-nin bir sıra şəhərlərində, eləcə 
də İranda qastrol səfərlərində olmuşdur. 

Azərbaycanın görkəmli müğənnisi 
Sürəyya Qacar 1954-cü ildə Azər-
baycan Respublikasının “Xalq artis-
ti” fəxri adına layiq görülmüşdür. İki 
“Şərəf nişanı” ordeni və medallarla 
təltif edilmişdir. 

Sürəyya xanım Qacar 2001-ci il iyul 
ayının 27-də vəfat etmişdir.

Sürəyya Qacar   
1910-20011

Ə d ə b i y y a t
Qacar Sürəyya Sədrəddin qızı (1910-1992) //Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası.- Bakı, 2008.- S.131.
Süəyya Qacar /İ.Rəhimli. Azərbaycan Milli Teatr Ensiklopediyası.- Bakı.- I C.- S.235.

İ n t e r n e t d ə
https://az.wikipedia.org/wiki /Sürəyya Qacar
http://mk.musigi-dunya.az/performer_s_qacar.html
https://www.wikizero.com/az/ /Sürəyya_xanım_Qacar S%C3%BCr%C9%99yya_xan%C4%B1m_Qacar
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Yaqub Məhəmməd oğlu Məmmədov 
1930-cu il may ayının 5-də Ağcabədi 
rayonunda anadan olmuşdur. Qarabağ 
xanəndəlik məktəbinin XX əsrin II ya-
rısında yetişmiş orta nəslinin görkəmli 
nümayəndəsi idi. 1956-cı ildə ra-
yonda Bakıda keçiriləcək Gənclərin 
Ümumrespublika Festivalına ifaçı 
toplanarkən birinci Yaqubun adı qeyd 
olunur. Beləliklə, o, Bakıya festivala 
gəlir. Münsiflər heyətində görkəmli 
sənətkarlar - Həqiqət Rzayeva, Xan 
Şuşinski, Əfrasiyab Bədəlbəyli və 
başqaları yer almışdı. Gənc Yaqubun 
səhnə görünüşü və ifası onları qane 
edir. İfa hamının xoşuna gəlir və Ya-
qub Məmmədov festivalın laureatı 
olur. İlk müvəffəqiyyət gənc ifaçıya 
uğurlar gətirir. Həmin festivaldan son-
ra ustad tarzən Əhməd Bakıxanov onu 
radioya gətirib öz ansamblı ilə bir neçə 
ifasını lentə yazdırır. 

Qarabağ torpağında boya-başa 
çatmış Yaqub Məmmədov professi-
onal musiqi təhsilini Asəf Zeynal-
lı adına Azərbaycan Dövlət  Musiqi   
məktəbində Seyid Şuşinskidən almışdır. 
Cabbar, Seyid, Xan, Zülfü məktəbinin 
ənənələrinə sadiq qalan xanəndə öz 
oxu tərzi ilə klassik muğam ifaçılığı 
üslubunu qoruyub saxlayıb. Eyni za-
manda Yaqub Məmmədovun özünün 
ifa məziyyətləri, dəst-xətti var idi. 
Klassik muğam ifaçılığı çərçivəsindən 
kənara çıxmayan xanəndə məlahətli 
səsi ilə muğama yeni xallar, zəngulələr 
gətirmişdi. Onun yadigar qalan lent 
yazıları muğam tariximizin qiymətli 
səs yaddaşıdır. Azərbaycan ifaçılıq 
sənətinin görkəmli simalarından olan 
Yaqub Məmmədov sələflərinin yolu-

nu layiqincə davam etdirib. Görkəmli 
xanəndə Seyid Şuşinskidən muğam 
dəsgahları, xanəndəlik sənətinin 
sirlərini öyrənmiş, həmçinin mu-
siqi və poeziya sahəsində dərin 
biliklər qazanmışdır. Yüksək ifaçılıq 
mədəniyyətinə malik xanəndə gözəl 
səsi, təkraredilməz oxuma tərzi ilə 
diqqəti cəlb etmişdir. O, bütün muğam 
dəstgahlarının gözəl bilicisi olmaqla 
yanaşı, həm də Azərbaycan poeziyası-
nı dərindən bilirdi. 

Yaqub Məmmədov uzun illər 
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında 
solist olmuş, konsertlərdə çıxış etmiş-
dir. Onun ifasında qrammafon valları-
na yazılmış muğam dəstgahları bütün 
Yaxın və Orta Şərqdə yayılmışdır. 

Yaqub Məmmədovun yaradıcı-
lıq yolu Azərbaycan ifaçılıq tarixinin 
silinməz səhifələrini təşkil edir. Onun 
oxuduğu “Çahargah”, “Mirzə Hüseyn 
segahı”, “Rast”, “Zabul” və başqa 
muğamlar, neçə-neçə xalq mahnı və 
təsnifləri ustadın qiymətli yadigarı 
olaraq lent yazılarında qorunub saxla-
nır. Nə yaxşı ki, bu yadigar lent yazı-
ları var. Xanəndənin fəaliyyəti dövlət 
tərəfindən qiymətləndirilmiş, ona 
1991-ci ildə Azərbaycan Respublika-
sının “Xalq artisti” fəxri adı verilmiş-
dir. Müxtəlif fəxri fərmanlarla təltif 
edilmiş, ulu öndər Heydər Əliyevin 
sərəncamı ilə Prezident təqaüdçüsü 
olmuşdur. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 4 dekabr 2001-ci il ta-
rixli Sərəncamı ilə “Şöhrət” ordeninə 
layiq görülmüşdür. 

Yaqub Məmmədov 2002-ci il iyul 
ayının 7-də vəfat etmişdir.

5

Ə d ə b i y y a t

Çəmənli, M. Yaqub 
Məmmədov /M.Çəmənli; 
[baş red. G.Cəfərova; red. 
N.Cabbarlı; burax. məsul 
S.İsmayılova; dizayn. 
Z.Abbasov].- Bakı: Şərq-
Qərb.- 2017.- 127s.

Abbaslı, T. Zirvə “zil”lər 
zili, “pəs”lər pəsi...: 
Ulu Azərbaycan mu-
ğam zirvələrində Yaqub 
Məmmədov Səsi /T.Abbaslı 
//Mədəniyyət.- 2017.- 5 may 
.- S.10.

Elsevər, S. 
“Mənsuriyyə”siylə əlçatmaz 
zirvəyə yüksəlmiş Yaqub 
Məmmədov: Onun səsi, ifası 
və sənətkarlığı görənin, 
eşidənin ağlını başından 
alırdı /S.Elsevər //Kaspi-
2016.- 17 fevral.- S. 10.

Elsevər, S. Yaqub 
Məmmədov doğulduğu tor-
paqda anıldı :Ağcabədidə 
Xalq artistinın xatirəsinə 
həsr olunmuş tədbir 
keçirilib /S.Elsevər //Azad 
Azərbaycan.- 2017.- 12 
aprel.- S.5.

Quliyev, L. Xalq artisti Ya-
qub Məmmədov unudulmur 
/L.Quliyev //Azərbaycan.-
2017.- 13 aprel.- S.8.
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Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: [25 cilddə] / baş red. M.K.Kərimov.- Bakı: “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi 
Mərkəzi, 2009.- I  cild.- S.21-22.
Eşqdə intiqamın ağırlığı: Mingəçevir Dövlət Dram Teatrrında premyera //Mədəniyyət.- 2015.- 3 aprel.- S.6.
“Solğun çiçəklər” yeni yozumda Azərbaycan dramaturgiyasının klassiki sayılan Cəfər Cabbarlının “Solğun çiçəklər” 
melodramı Qazax Dövlət Dram Teatrında Xalq artisti Zülfüqar Abbasovun quruluşunda nümayiş olunub //Mədəniyyət.-
2016.- 24 iyun.- S. 7.
Zülfüqar Abbasov /İ.Rəhimli. Azərbaycan Milli Teatr Ensiklopediyası.- Bakı.- Ic.- 2017.- S.407.

Teatr.Kino

Zülfüqar Abbasov 
1940

M
AY

Zülfüqar Qulu oğlu Abbasov 1940-
cı il may ayının 3-də Gürcüstan SSR-
də Borçalı rayonunun Yuxarı Saral 
kəndində anadan olmuşdur. 1962-ci 
ildə Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutu-
nu və 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət 
Teatr İnstitutunu (indiki ADMİU) bi-
tirmişdir.

Təhsil illərində Tbilisidə İ.İsfahan-
lının rəhbərlik etdiyi dram dərnəyində 
çıxış etmişdir. 1967–1968-ci illərdə 
C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət 
Azərbaycan Dram Teatrrında fəaliyyət 
göstərmiş, burada “Solğun çiçəklər” 
(C.Cabbarlı; eyni zamanda Bəhram 
rolunu oynamışdır), “Yağışdan çıxdıq, 
yağmura düşdük” (N.Vəzirov) və s. 
pyesləri tamaşaya qoymuşdur. 1968-
ci ildən (fasilələrlə) M.Davudova adı-
na Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının 
rejissorudur (1992-ci ildən həmçinin 
direktoru, 1999-cu ildən baş rejissor). 

“Hacı Qara” (M.F. Axundzadə), 
“Eşq və intiqam” (S.S. Axundov), 
“Müfəttiş”, “Evlənmə” (N.Qoqol), 

“Əliqulu evlənir” (S.Rəhman), “Ca-
vanşir”, “Şeyx Şamil” (M.Hüseyn), 
“Mahnı dağlarda qaldı”, “Sevgililərin 
cəhənnəmdə vüsalı” (İ.Əfəndiyev), 
“Şeytan nəsli” (H.Muxtarov), “Dar 
ağacı” (B.Vahabzadə), “Ölülər” 
(C.Məm mədquluzadə), “Almaz”, 
“Solğun çiçəklər” (C.Cabbarlı), “Va-
qif” (S.Vurğun), “Ayrılmaq anı” 
(M.Baycıyev) və s. əsərləri tamaşaya 
qoymuş, aktyor kimi də çıxış etmişdir. 

Müxtəlif ədəbi mənbələr əsasında,  
həmçinin orijinal süjetli pyeslər yaz-
mışdır: “Nabat  xalanın  çörəyi” 
(Mingəçevir teatrı), “Vətən dərdi” 
(Mingəçevir teatrı), “Qisas günü” 
(Mingəçevir teatrı), “Kefdi, bu millət” 
(Mingəçevir teatrı), “Qəribə qonşu-
lar” (Qazax teatrı).

2000-ci ildə Azərbaycan Respubli-
kasının “Xalq artisti” fəxri adına layiq 
görülmüşdür.

3
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110 
illiyi Ədil İsgəndərov  

1910-1978

M
AY

Ədil Rza oğlu İsgəndərov 1910-cu il 
may ayının 5-də Gəncədə anadan olmuş-
dur. Teatrr Texnikumunu bitirmiş, sonra 
isə A.V.Lunaçarski adına Moskva Dövlət 
Teatr Sənəti İnstitutunda təhsil almış, 
Moskvadakı Bədaye Teatrında rejissor-
luq təcrübəsi keçmişdi. Buna baxmaya-
raq, bütün yaradıcı ruhuna milli klassik 
Teatr ənənələri hakim idi. 1936-cı ildə 
Akademik Dövlət Teatrına qədəm basan 
Ədil İsgəndərov çox keçmədi ki, bu sənət 
məbədinə baş rejissor, sonra isə direktor 
seçildi və 25 ilə yaxın bir dövrdə bu Te-
atrda öz məktəbini yaratdı. Heç təsadüfi 
deyildi ki, o vaxtlar bu sənət ocağını 
“Adil İsgəndərov Teatrı” adlandırırdılar. 

Rejissor debütü olan “Polad qartal” 
(1936) tamaşası sənət adamlarında, ta-
maşaçılarda əsl heyrət doğurmuşdu. Ay-
dın hiss olunurdu ki, Teatra əsl sənətkar 
gəlib. Ona görə də, Ədil İsgəndərov bir-
birinin ardınca “Platon Kreçet”, “Həyat”, 
“Vaqif” tamaşalarına quruluş verdi. 

“Vaqif” milli Teatrr tariximizdə ən 
uğurlu tamaşalardan idi. Bu tamaşa bi-
zim Teatrr tarixində əlamətdar hadisəyə 
çevrildi. 

Ədil İsgəndərovun tamaşaları öz ori-
jinallığı, monumentallığı ilə fərqlənirdi. 
“Xanlar”, “Fərhad və Şirin”, “Aydın”, 
“1905-ci ildə”, “Dumanlı Təbriz”, 
“Şərqin səhəri”, “Otello” və s. əsərləri 
tamaşaya qoyan bu istedadlı rejissor 
səhnəyə yeni nəfəs, yeni ruh gətirirdi. 

Ədil İsgəndərovun rejissor kimi başlı-
ca xüsusiyyətlərindən biri də tamaşalara 
aktyor seçmək məharəti idi. Aktyorların 
yaradıcılıq potensialına çox yaxşı bələd 
idi. Bu böyük sənətkar həm də güclü 
təşkilatçı idi. İnsanlarla dil tapmağı ba-

carırdı. Teatrda direktor işlədiyi illərdə 
tamaşaların keyfiyyəti yüksəldi, repertu-
arı zənginləşdi. O dövrün aktyorları xa-
tırlayırdılar ki, Ədil İsgəndərovun direk-
tor olduğu illərdə Akademik Dram Teatrı 
saat mexanizmi kimi işləyirdi. Aktyor 
filmlərdə də rollar almış, 1958-ci ildə 
“Uzaq sahillərdə” (rej. Tofiq Tağızadə) 
filmində sahibkar Rosselininin rolunu 
böyük istedadla yaratmışdır. “Qara daş-
lar”, “Məhəbbət dastanı” filmlərində də 
onun ifa etdiyi qəhrəmanlar öz milli ko-
loriti ilə tamaşaçı diqqətindən yayınmır. 

1966-1974-cü illərdə C.Cabbarlı 
adına “Azərbaycanfilm” kinostuduya-
sına direktor təyin edilir. 1966-cı ildə 
Ə.İbrahimovun “26 Bakı komissarı” 
filmində çəkilir. Ancaq kinoda aktyor 
kimi onun ən uğurlu işi “Axırıncı aşırım” 
filmində yaratdığı Kərbalayı İsmayıl ob-
razı idi. 

Sənət nailiyyətlərinə görə 1938-ci ildə 
Azərbaycan SSR “Əməkdar incəsənət 
xadimi”, 1943-cü ildə Azərbaycan SSR 
“Xalq artisti”, 1959-cu ildə SSRİ-nin 
“Xalq artisti”  fəxri adlarına layiq görül-
müş, 1948-ci ildə Stalin mükafatı, 1976-
cı ildə “Lenin”, “Qırmızı Əmək Bayra-
ğı” və “Şərəf Nişanı” ordenləri ilə təltif 
edilmiş, 1957-ci ildə Rusiya SFSR Dram 
teatrları arasında keçirilən festivalın dip-
lomu 1960-cı ildə Gürcüstan SSR Ali 
Sovet Rəyasət Heyətinin fəxri fərmanı 
ilə mükafatlandırılmışdır.

Ədil İsgəndərov 1978-ci il sentyabr 
ayının 18-də Bakıda vəfat etmiş, II Fəxri 
Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycanın görkəmli 
teatr və kino xadimi Ədil 
İsgəndərov: biblioqrafiya /
Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi, M. 
F.Axundov ad. Azərb. 
Milli Kitabxanası; tərt. 
G.Quliyeva, G.Misirova; 
burax. məs. və ixtisas red. 
K.Tahirov; red. M.Vəliyeva.- 
Bakı: [M.F.Axundov ad. 
Milli Kitabxana], 2010.- 76 
s.
Adil İsgəndərov Teatrı...: 
Azərbaycan Musiqili Kome-
diya Teatrının qurucusu //
Azadlıq.- 2011.- 19 iyun.- 
S.14. 
Ədil İsgəndərov /İ.Rəhimli.
Azərbaycan Milli Teatr 
Ensiklopediyası - Bakı.- Ic.- 
2016.-S.407.
Xəlilzadə, F. Sənətin nəhəng 
fədaisi: Adil İsgəndərov 
-100 /F.Xəlilzadə //
Azərbaycan.- 2010.- 5 may.- 
S.11
Quliyeva, Z. Adil İsgəndərov 
məktəbi /Z.Quliyeva //
Azərbaycan.- 2011.- 8 may.- 
S.11.
Timuçin Əfəndiyev: “Bu, bir 
vicdan məsələsidir”: “50 
ildə bir Ədil İsgəndərov, 
Səttar Bəhlulzadə tapıb 
ortaya çıxara bilsək çox 
böyük bir iş görmüş olarıq” 
/T.Əfəndiyev //Ədalət.-
2011.- 4 iyun.- S.12-13.
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Əhməd Qəmərlinski 
1880-1952
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Əhməd Haşım oğlu Qəmərlinski 
(Məlikov) 1880-ci il may ayının 9-da 
Bakıda anadan olmuşdur. İçərişəhərdə 
boya-başa çatan Əhməd Məlikov 
Sultanməcid Qənizadənin məktəbində 
təhsil almışdır. 

Səhnəyə ilk dəfə 1906-cı ildə Bala-
xanıda həvəskar aktyorların hazırladı-
ğı “Adı var, özü yox” (N.B.Vəzirov) 
tamaşasında çıxmış, həmçinin xalq 
mərasim, oyun və əyləncələrində 
fəal iştirak etmişdir. Sonralar “Nicat” 
cəmiyyətinin nəzdindəki Teatr truppa-
sının aktyoru kimi milli teatrın inkişa-
fında xüssi xidmətləri olmuşdur.

1908-ci ildən etibarən Azərbaycanın 
bir sıra kənd və rayonlarını gəzərək 
ən ucqar guşələrdə aktyor dostları ilə 
birlikdə çıxışlar etmişdir. 

1919-cu ildə Azərbaycan Xalq 
Cumhuriyyəti dövründə təşkil olun-
muş Dövlət Türk Opera Dram Teatr-
rında işləmişdir. 1924-cü ildən Bakı 
Azad Tənqid Təbliğ Teatrının aktyoru 
və rejissoru olmuşdur. 

Hüseyn Ərəblinski Qəmərli kən-
dindən qastroldan qayıdarkən dostuna 
Qəmərlinski təxəllüsünü təklif etmiş 
və Əhməd həyatının sonunadək bu fa-
miliyanı daşımışdır. 

Əhməd Qəmərlinski ədəbi yara-
dıcılıqla da məşğul olmuş, tarixi və 
müasir mövzuda yazdığı 12 əsərinin, 
demək olar ki, hamısı 1910-1920-ci 
illərdə H.Ərəblinski, S.Ruhulla və baş-
qa görkəmli sənətkarlar tərəfindən ta-
maşaya qoyulmuşdur. Bunlardan “Ca-
vanlar”, “Tufan Kərbəla”, “Rüstəm və 
Söhrab”, “Məkri-zənən”, 1920-1945-
ci illərdə yazılmış “Eşq-məhəbbət”, 
“Məktəb vodevili”, “Ziyarət nəticəsi”, 
“Maymaq” və s. kiçik həcmli pyeslərdə 
Əhməd Qəmərlinski ictimai həyatda 
baş verən mühüm problemlərə toxun-
muşdur. 

1940-cı ildə “Əməkdar incəsənət xa-
dimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Əhməd Qəmərlinski 1952-ci il mart 
ayının 9-da vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Bəhlul Danəndə və yaxud kişinin sözü bir olar: Şiddətli komediya 2 pərdədə /Əhməd bəy Məlikov Qəmərlinski.- Bakı: [s. n.], 1913. Mətn 
ərəb qrafikasındadır
Zorən təbib: Komediya. Üç məclisdə, dörd pərdədə /J.B.Molyer; Tərc. edən Ə.Məlikov (Qəmərlinski).- Bakı: Nəşriyyati-bəradəran 
Orucov, 1912. Mətn ərəb qrafikasındadır.
Əhməd Qəmərlinski /İ.Rəhimli. Azərbaycan Milli Teatr Ensiklopediyası.- Bakı.- Ic.- 2016.- S.329.
Fərəcov, S. “Məhəllə Teatrrı”ndan başlanan sənət yolu /S.Fərəcov //Mədəniyyət.-2018.- 20 iyul.- S. 13.
Rəhimli, İ. Unudulmayanlar:Üçüncü yazı /İ.Rəhimli //Ədəbiyyat qəzeti.-2018.- 10 fevral.- S.10-11.
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Arif Quliyev  
1950
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Arif Əli oğlu Quliyev 1950-ci il 
may ayının 16-da anadan olmuşdur. 
1965-ci ildə Bakı Mədəni-Maarif 
Texnikumunun (indiki Bakı Humani-
tar Kolleci) “Dram və kino aktyorlu-
ğu” fakültəsinə daxil olmuşdur. 1968-
ci ildə texnikumu bitirib, Mingəçevir 
Dövlət Dram Teatrına təyinatla 
işləməyə göndərilmişdir. 

1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət 
İncəsənət İnstitutunun (indiki AD-
MİU) Musiqili komediya aktyorluğu 
fakültəsinə daxil olmuşdur. 1975-
ci ildə Musiqili Komediya Teatrına 
dəvət edilmişdir.

1979-cu ildə İncəsənət İnstitutunu 
bitirmişdir.

Müxtəlif səpgili və müxtəlif xa-
rakterli obrazlar yaratmışdır. Te-
atr səhnəsində ifa etdiyi  Şərbətəli 
(S.Dağlı, C.Cahangirov, “Təzə  
gəlin”), Salyanski (F.Əmirov, 
M.Əlizadə, “Gözün aydın”), Əli 
(M.Şamxalov, Z.Bağırov, “Qay-
nana”), Dursun (S.Rüstəmov, 
S.Rüstəmov, “Durna”), Mürsəl 
(S.Ələsgərov, S.Qədirzadə, “Gurul-
tulu məhəbbət”), İbişov (Ş.Qurbanov, 
S.Ələsgərov, “Özümüz bilərik”), Dur-
sunov (S.Rəhman, E.Sabitoğlu, “Hic-
ran”), Tofiq (Ş.Axundova, N.Gəncəli, 
“Ev bizim, sirr bizim”), Hambal 
(Ü.Hacıbəyov, “Məşədi İbad”), 
Mirzəqulu (Hidayət, “Durnalar qa-
yıdanda”), Səbzəli (M.Haqverdiyev, 
“Məhəbbət, şeytan və ağ ölüm”) kimi 

obrazlar komediya janrında yaratdığı 
uğurlu rollardan bir qismidir. 

Yaradıcılığında Azərbaycan Te-
leviziyası da geniş yer tutur. Onun 
“Şans”, “Bığ əhvalatı”, “Qaynana”, 
“Lift əhvalatı”, “Yarım ştat”, “Evləri 
köndələn yar” və başqa teletamaşa-
larda oynadığı rollar tamaşaçıların 
rəğbətini qazanmışdır. 

“Bəyin oğurlanması”, “Yara-
maz”, “Bəxt üzüyü”, “O dünyadan 
salam”, “Qəm pəncərəsi”, “Mənim 
ağ şəhərim”, “Alma almaya bənzər”, 
“Ağ gəmi” bədii filmlərdəki obrazları 
yaradıcılıq potensialının zənginliyini 
ifadə edir. 

Hazırda İrəvan Dövlət Azərbaycan 
Dram Teatrında işləyir. 

1988-ci ildən Özəl Satira Teatrının 
bədii rəhbəridir. 

1982-ci ildə Respublika Gənclər 
mükafatına, 1989-cu ildə “Əməkdar 
artist”, 1993-cü ildə “Xalq artisti”  
fəxri adına, “Humay” mükafatına la-
yiq görülmüşdür. 1993-cü ildə Musi-
qili Komediya Teatrından Milli Dram 
Teatrına dəvət olunmuşdur. 

2006-cı ildə Teatrda qazandığı 
uğur lara görə “Qızıl Dərviş”, 2012-ci 
ildə “Zirvə” mükafatına, 2014-cü ildə 
“Sənətkar” medalına layiq görülmüş-
dür. 

Prezident təqaüdçüsüdür.

Ə d ə b i y y a t
Arif Quliyev /İ.Rəhimli. 
Azərbaycan Milli Teatr 
Ensiklopediyası.- Bakı.-
Ic.- 2016.- S.54.
Heç kim mənim davamçım 
ola bilməz: [Xalq artisti 
Arif Quliyevlə müsahibə] /
müsahibəni apardı Xəyalə 
Rəis //Kaspi.- 2015.- 3 
noyabr.- S.12.
“İstərdim ki, oğlumun 
yanında dəfn olunum” 
/A.Quliyev; müsahibəni 
apardı Tural //Həftə içi.-
2017.- 7 fevral.- S.3.
O verilişə getməyim 
ayıb olar... /A.Quliyev; 
müsahibəni apardı; 
N.Novruzoğlu, Ə.Ədilzadə 
//Ədalət.- 2017.- 9 no-
yabr.- S.5.
Tahirə. Əsl komediya 
aktyorları azdır: Tamaşaçı 
şit, bayağı komediyaya 
görə niyə kinoTeatra 
getməlidir?! Arif Quliyev: 
Kiminsə başqasını əvəz 
etməsi şərt deyil” /Tahirə 
//Şərq.- 2017.- 25 yanvar.- 
S.13.

İ n t e r n e t d ə
https://www.google.com/
search?q=Arif+Quliyev 
Arif
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Rafiq Atakişiyev    
1940-2012
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Atakişiyev  Rafiq Qasım oğlu 
1940-cı il may ayının 20-də Füzuli 
rayonunda anadan olmuşdur. 

1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
İncəsənət İnstitutunun (indiki AD-
MİU) Rejissorluq fakültəsini bitirmiş, 
həmin ildən Ağdam Dövlət Dram Te-
atrında əmək fəaliyyətinə başlayaraq 
baş rejissor kimi teatrın yaradıcıların-
dan biri olmuşdur. 

1976-1978-ci illərdə Moskva 
şə həri Mayakovski adına Akade-
mik Dram Teatrında rejissor-stajor 
işləmişdir. 

1978-ci ildən 1989-cu ilə qə-
dər Musiqili Komediya Teatrın-
da quruluşçu rejissor işlədiyi müd-
dətdə O.Kazımovun “Qızıl toy”, 
E.Sabitoğlunun “Nəğməli Könül” 
(Azərbaycan bölməsi), Kolkarın 
“Nəs rədinin Bağdada səyahəti”, Ofen-
taxın “Fransız qonaq” və s. əsərlərə 
quruluşlarını vermişdir. 

1978-1990-cı illərdə teatrla ya-
naşı Mədəniyyət və İncəsənət Uni-
versitetində əvvəl baş müəllim, do-
sent kimi pedaqoji fəaliyyətlə məşğul 
olmuşdur. 

O, teatr sənətçilərinə həsr olunmuş 
“Rejissor Teatra gəlir” (T.Kazımovun 
yaradıcılığına həsr olunmuş mo-
noqrafiya) və s. çoxsaylı kitabların 
müəllifidir. 

1990-cı ildən 1999-cu ilə qədər 
Akademik Milli Dram Teatrında 
Sərəncamçı direktor, 1999-2005-ci 

illərdə Gənc Tamaşaçılar Teatrında 
quruluşçu rejissor işləmişdir. 

1999-cu ildən ömrünün sonuna 
qədər Gəncə Dövlət Dram Teatrının 
direktoru vəzifəsində çalışmışdır. 

R.Atakişiyevin təşəbüssü və 
rəhbərliyi ilə teatrın nəzdində gənc 
aktyorların yetişdirilməsi üçün ic-
timai əsaslarla aktyor studiyası təş-
kil olunmuş və həmin studiyanın 
məzunlarından bir çoxu teatrın trup-
pasında çalışırlar.

C.Cabbarlının “Oktay Eloğlu”, 
İ.Əfəndiyevin “Mahnı dağlarda qaldı” 
Bukovçanın “Qana-Qan”, H.Cavidin 
“Afət” və s. R.Atakişiyevin ömrünün 
son illərində hazırladığı quruluşlardır. 

28 oktyabr  2000-ci ildə  Azər-
baycan Respublikasının “Əməkdar 
mədəniyyət işçisi” fəxri adı, 2005-ci 
ildə “Azərbaycan mədəniyyətinin və 
incəsənətinin inkişafında göstərdiyi 
xidmətlərə görə” fəxri nişanı ilə təltif 
edilmişdir. 

Azərbaycan Teatr xadimləri itti-
faqının idarə heyyətinin üzvü, “Qızıl 
Dərviş” mükafatının laureatı olmuşdur. 

2012-ci il sentyabr ayının 27-də 
ürək çatışmazlığından vəfat etmişdir.
To cons enit ulput ing euguerc ipis-
modolum nulputat velisim nit pratie 
tat, quisi te consequisim dolore mod 
tatumsan eugiam zzrit lobore deleni-
am volor sed ming etum zzriure

Ə d ə b i y y a t
Teatrın pərvanəsi 
/R.Atakişiyev; red. 
F.Ruzigar.- Gəncə, 2010.-
198 s.
Gəncə Dram Teatrı 
/R.Atakişi; red. İ.Rəhimli; 
Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi  Rafiq 
Qasım oğlu Atakişiyev //
Mədəniyyət.- 2012.- 10 
oktyabr.- S.13.
Rafiq Atakişiyev /İ.Rəhimli. 
Azərbaycan Milli Teatr En-
siklopediyası.- Bakı.- IIIc.- 
2017.-S.101.
Rafiq Qasım oğlu Atakişiyev 
//Mədəniyyət.- 2012.- 10 
oktyabr.- S. 13.

İ n t e r n e t d ə
https://az.wikipedia.org/
wiki/Rafiq_Atakişiyev
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Teatr.Kino
65 

illiyi Ramiz Novruzov   
1955

M
AY

Ramiz Qəvvam oğlu Novruzov 
1955-ci il may ayının 25-də Biləsuvar 
rayonunun Səmədabad qəsəbəsində 
anadan olmuşdur. Orta məktəbi 
bitirdikdən sonra Bakıya gəlmiş, 
müxtəlif mətbəə və tikintilərdə 
fəhlə işləmişdir. 1974-cü ildə Mir-
zağa Əliyev adına Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət İnstitutunun (indi-
ki Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Universiteti) dram və 
kino aktyorluğu fakültəsinə daxil ol-
muşdur. Rejissor Adil İsgəndərovun 
rəhbərlik etdiyi kursda dörd il təhsil 
alaraq oranı 1978-ci ildə bitirmişdir. 
Təyinatla Hüseyn Ərəblinski adı-
na Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı-
na göndərilmiş, gənc aktyor burada 
Mixail Lermontovun “Maskarad” 
(Knyaz Zvezdiq), Tofiq Kazımovun 
“Muradın kələkləri” (Məsxərəci) və 
Nəriman Həsənzadənin “Bütün Şərq 
bilsin” (General Şıxlinski) dramla-
rının tamaşalarında iştirak etmişdir. 
Təyinat müddətini Sumqayıt Teat-
rında başa vurduqdan sonra Ramiz 
Novruzov Bakıya qayıtmış, 16 may 
1981-cı ildə  Akademik Milli Dram 
Teatrının şöhrətli və müqtədir akt-
yor truppasına qatılmışdır. Elə ilk 
günlərdən kollektivdə hazırlanan ta-
maşalarda ona irihəcmli və mürəkkəb 
xarakterli rollar tapşırılmışdır. 

Ramiz Novruzovun yaradıcılı-
ğının bir sahəsini də kino fəaliyyəti 
təşkil edir. İstedadlı aktyor “Azər-
baycanfilm” kinostudiyasının isteh-

salı olan “Nizami” filmində Dərbənd 
elçisi, “Sizi dünyalar qədər sevir-
dim” kinolentində general Həzi Asla-
nov, “Alman klinikasına qeyri-rəsmi 
səfər” və “Sarı gəlin” əsərlərində 
Baba Əliyev və Rasim rollarına 
çəkilmişdir. 

Hüseyn Cavidin “Topal Teymur” 
(Divanbəyi), Lev Tolstoyun “Krey-
ser sonatası” (Musiqi müəllimi), Jan 
Pol Sartrın “Dəfn edilməmiş ölülər” 
(Anri), Andre  Moruanın “Bənövşələr” 
(Bertrand), Vilyam Şekspirin “Anto-
ni və Kleopatra” (Antonio), Mövlud 
Süleymanlının “Fatehlərin divanı” 
(Atilla), Orxan Kamalın “Dodaqdan 
qəlbə” (Kənan bəy), “Yad qızı” (Ni-
had), Səməd Behrənginin “Balaca 
qara balıq” (Aparıcı) teletamaşaların-
da maraqlı rollar yaratmışdır. 

“Novruz” onun yazıçı təxəl lü-
südür.

Teatr  sənətindəki  xidmətlərinə 
gö rə Ramiz Qəvvam oğlu Novru-
zov 1993-cü il fevral ayının 7-də 
Azərbaycan Respublikasının “Əmək-
dar artist”, 1998-ci il may ayının 24-
də “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 30 aprel 2014-cü il tarix-
li Sərəncamı ilə səhnə fəaliyyəti ilə 
bağlı Prezident mükafatına layiq gö-
rülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
İnsanda ən böyuk xəzinə 
ürəkdir  /R.Novruzov; 
müsahibəni apar-
dı T.Muxtarqızı //Azad 
Azərbaycan.- 2017.- 28 
yanvar.- S. 7.
Uşaqlığı cibində olan 
adam:Ramiz Novruz: “Üçün-
cü kursda atam xəbər tutdu 
ki, İncəsənət İnstitutunda 
təhsil alıram” /L.Musaqızı //
Kaspi.- 2015.- 12 iyun.- S.21.
Məmmədqızı, T. İnternet 
dünyası Teatrı kölgədə qoya 
bilməz”  /T.Məmmədqızı //
Şərq.- 2017.- 10 mart.- S.13.
Ramiz Novruzov /İ.Rəhimli.
Azərbaycan Milli Teatr 
Ensiklopediyası.- Bakı.- IIIc.- 
2016.- S.112.

İ n t e r n e t d ə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Ramiz_Novruz
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Milli Qəhrəmanlar

45 
illiyi Rəşad Mirabov  

1975-1995

M
AY

Rəşad Akif oğlu Mirabov 1975-
ci il may ayının 3-də Mingəçevir 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1981-ci ildə 7 saylı orta məktəbdə 
orta təhsilə başlamış, həmin məktəbin 
9-cu sinfini bitirdikdən sonra Min-
gəçevir şəhər axşam məktəbində orta 
təhsilini davam etdirməklə dərzilik 
sənətinə yiyələnmişdir. Ordu sıra-
larına çağırılana qədər Mingəçevir 
Dövlət Dram Teatrrında dərzi 
işləmişdir. 

1993-cü ildə həqiqi hərbi xidmətə 
çağırılmışdır. Tərtər cəbhəsində xid-
mət etmişdir. Bir müddət Tərtərdə 
Ermənistan işğalçılarına qarşı dö-
yüşmüş, sonra Füzuli cəbhəsinə 
göndərilmişdir. 

Sonrakı illərdə əvvəlki hərbi his-
səsində xidmətini davam etdirmişdir. 

1995-ci il Mart hadisələri za-
manı həlak olmuşdur. Mingəçevir 
şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn 
edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 
saylı Fərmanı ilə Mirabov Rəşad Akif 
oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq 
görülmüşdür. 

Subay idi. 
Mingəçevir şəhər 7 saylı orta 

məktəbin qarşısında və Şəhidlər 
muzeyində büstü qoyulub. 

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haq-
qında: [Mirabov Rəşad Akif oğlu-Müdafiə Nazirliyi, sıravi-Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşunun müdafiəsi, 
onun müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət 
göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il.- S. 1. (Ölümündən sonra)
Əsgərov, V. “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları” (Yenidən işlənmiş II nəşr) /Vüqar Əsgərov.- Bakı: “Dərələyəz-M”, 2010.- S.206.
Mirabov Rəşad Akif oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.Həmidova.- 
Bakı, 2008.- S.145-146.
İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/ Rəşad_Mirabov
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Milli Qəhrəmanlar 

50 
illiyi Qasım Rzayev  

1970-1992

M
AY

Qasım Qara oğlu Rzayev 1970-ci 
il may ayının 5-də Tovuz rayonunun 
Əlibəyli kəndində anadan olmuşdur.

1987-ci ildə orta məktəbi bitirmiş, 
sonra sürücülük ixtisasına yiyələnmişdir. 
1988-ci ildə Sovet ordusu sıralarına ça-
ğırılmışdır. Ukrayna Respublikasının 
Nikopol şəhərində hərbi hissədə ar-
tilleriya bölməsində xidmət etmişdir. 
1990-cı ildə hərbi xidməti başa vuraraq 
vətənə qayıtmış, könüllü özünümüdafiə 
dəstəsinə yazılmışdır. 

Muncuqlu, Koxa-Nəbi, Əlibəyli, Ha-
callı kəndlərinin, eləcə də Tovuz rayo-
nunun sərhədlərinin qorunmasında xü-
susi qəhrəmanlıq nümayiş etdirmişdir. 

1992-ci il mayın 14-də düşmən To-

vuzun kəndlərinə hücuma keçərkən 
Qasım özünü döyüş nöqtəsinə yetirərək 
qeyri bərabər döyüşdə mərdlik gös-
tər miş, gərgin gedən döyüşdə qəhrə-
mancasına həlak olmuşdur. Əlibəyli 
kənd qəbiristanlığında dəfn edilmişdir. 

Ailəli idi. 
Azərbaycan Respublikası Preziden-

tinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 say-
lı Fərmanı ilə Rzayev Qasım Qara oğlu 
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görül-
müşdür. 

Hacallı kənd orta məktəbi qəhrə-
manın adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Rza-
yev Qasım Qara oğlu-sıravi-Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsində şəxsi igidlik və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 5 fevral 1993-cü il //
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1993.- № 3.- S. 11. (Ölümündən sonra). 
Əsgərov, V. Rzayev Qasım Qara oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- S.249. 
Qəhrəmanlar unudulmur //Palitra.- 2011.- 6 may.- S. 7.
Rzayev Qasım Qara oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 
2008.- S.180.

5 Milli Qəhrəman
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Milli Qəhrəmanlar 

50 
illiyi Pərviz Səmədov 

1970-1992

M
AY

Pərviz Əbdüləhəd oğlu Səmədov 
1970-ci il may ayının 5-də Gəncə 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1985-ci ildə səkkizinci sinfi biti-
rərək təhsilini 15 saylı texniki peşə 
məktəbində davam etdirmiş və avto-
mobil çilingəri peşəsinə yiyələnmişdir.

1988-ci ildə ordu sıralarına çağırıla-
raq iki il Çita şəhərində xidmət etmiş 
və 1990-cı ildə doğma şəhəri Gəncəyə 
qayıtmışdır. 

1992-ci ildə könüllü olaraq Ağdam 
bölgəsinə gəlmiş və kəşfiyyat bölüyü-
nün komandiri kimi fəaliyyətə başla-
mışdır. 

Şelli, Naxçıvanik, Aranzəmin, Pirca-
mal kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə 

misilsiz xidməti olmuşdur. 
1992-ci il mayın 15-də Ağdamın Gü-

lablı kəndində gedən qanlı döyüşlərdə 
qəhrəmanlıq nümayiş etdirərək, dö-
yüş yoldaşlarına yardım etmiş və 
qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı 
Fərmanı ilə Səmədov Pərviz Əbdüləhəd 
oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür. 

Gəncə şəhərində dəfn edilmişdir. 
Gəncədəki küçələrdən biri qəhrəmanın 
adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Səmədov Pərviz Əbdüləhəd oğlu-sıravi-Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində şəxsi igidlik və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 iyun 
1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 13.- S. 25.  (Ölümündən sonra)
Azəraycanın Milli Qəhrəmanları: Pərviz Əbdüləhəd oğlu Səmədov //Yeni həyat.- 2015.- 23-29 iyun.- S.4.
Qəhrəmanlar unudulmur //Palitra.- 2011.- 6 may.- S.7.
Vətən sevgisi candan üstündür //Azad Azərbaycan.- 2017.- 2 may.- S.7.

5 Milli Qəhrəman
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Milli Qəhrəmanlar 

65 
illiyi Mixail Slesaryov 

1955-2014

M
AY

Mixail Aleksandroviç Slesaryov 
1955-ci il may ayının 8-də Rusiyanın 
Smolensk şəhərində  doğulmuşdur.

1970-ci ildə 4 saylı orta məktəbin 
səkkizinci sinfini bitirdikdən son-
ra təhsilini 19 saylı texniki peşə 
məktəbində davam etdirmişdir. 

1971-ci ildə Smolensk Kənd 
Təsərrüfatı Texnikası Birliyində trak-
torçu işləməyə başlamışdır. 

1975-ci ildə hərbi xidmətə çağı-
rılmış, 1977-ci ildə xidmətini başa 
vuraraq göndərişlə Tbilisi Gizirlər 
Məktəbinə daxil olmuşdur. Məktəbi 
bitirdikdən sonra 1981- 1986-cı illərdə 
Bakı şəhərində motoatıcı tağım koman-
diri, 1986-1999-cu illərdə mühafizə ta-
ğımının rəisi vəzifəsində işləmişdir. 

7 yanvar 1999-cu il Qobus-
tan həbsxanasında xidmətini yerinə 
yetirərkən həbsxanada baş verən hadisə 
zamanı qəhrəmanlıq nümayiş etdirmiş 
və kiçik leytenant rütbəsi almışdır. 
Ədliyyə Nazirliyinin “N” saylı hərbi 
hissəsində tağım komandiri vəzifəsində 
çalışmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 12 yanvar 1999-cu il tarixli 
73 saylı Fərmanı ilə Slesaryov Mixail 
Aleksandroviç “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görül-
müşdür. 

2014-cü il aprel ayının 12-də vəfat 
etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t
Mixail Aleksandrovıç Slesaryova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [kiçik leytenant –Qobustan həbsxanasında 
baş vermiş cinayətin qarşısının alınmasında, terrorçuların zərərsizləşdirilməsində, girov götürülmüş insanların həyatının xi-
las edilməsində, hərbi hissənin qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən göstərdiyi şəxsi qəhrəmanlıq və şücaətə görə]: 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 12 yanvar 1999-cu il //Azərbaycan.- 1999.- 13 yanvar. 
Əsgərov, V. Slesaryov Mixail Aleksandrovıç //V.Əsgərov. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- 
S.264.
 Slesaryov Mixail Aleksandrovıç //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. 
H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.190. 

İ n t e r n e t d ə 
www.adam.az
 www.anl.az 
www.az.wikipedia.org 
www.milliqahraman.az 

8 Milli Qəhrəman
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Milli Qəhrəmanlar 

45 
illiyi

Natiq Məmmədov  
1975-1994

M
AY

Natiq Bəşir oğlu Məmmədov 1975- 
ci il may ayının 11-də Zaqatala rayo-
nunun Əli Bayramlı kəndində anadan 
olmuşdur. 

1990-cı ildə kənd orta məktəbinin 
səkkizinci sinfini bitirərək, təhsilini 
Qax rayonundakı 3 saylı texniki-peşə 
məktəbində davam etdirmiş, mexaniza-
tor ixtisasına yiyələnmişdir. 

1993-cü il may ayının 13-də Zaqa-
tala rayon hərbi komissarlığı tərəfindən 
ordu sıralarına çağırılmışdır. Seyfəlidə 
hərbi təlim keçən N.Məmmədov dö-
yüş yolunu Ağdam, Füzuli, Tərtər 
bölgələrində davam etdirmişdir. 

4 oktyabr 1994-cü ildə xüsusi 
təyinatlı dəstənin tərkibində Gəncə 
şəhərində qiyamı yatırmaq üçün hərbi 

hissənin əsgərləri döyüş hazırlığına 
gətirilmişdi. Natiq də bu əməliyyatda 
iştirak edirdi. Vəzifə borcunu yerinə 
yetirərkən qəhrəmancasına həlak ol-
muşdur. 

Subay idi. 
Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin 5 oktyabr 1994-ci il tarix-
li 215 saylı Fərmanı ilə Məmmədov 
Natiq Bəşir oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir. 

Zaqatala rayonunun Əli Bayramlı 
kəndində dəfn edilmişdir. 

Əli Bayramlı kəndindəki uşaq bağ-
çası qəhrəmanın adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t
 Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin bir qrup hərbi qulluqçusuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Məmmədov Natiq Bəşir oğlu – çavuş –Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşunun müdafiəsi zamanı göstərdiyi şəxsi 
qəhrəmanlıq və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 5 oktyabr 1994-cü il //Azərbaycan Respublikası Ali 
Sovetinin Məlumatı.- 1994.- № 19.- S.10.  (Ölümündən sonra)
Əsgərov, V. Məmmədov Natiq Bəşir oğlu //V.Əsgərov. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- (Yenidən işlənmiş II nəşr).- Bakı: 
“Dərələyəz-M”, 2010.- S. 202. 
Məmmədov Natiq Bəşir oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt.ed. H.Həmidova.- 
Bakı, 2008.- S. 140-141.
 Seyidzadə, M. Məmmədov Natiq Bəşir oğlu /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar Zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.146.

İ n t e r n e t d ə
 www.anl.az 
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Milli Qəhrəmanlar 

45 
illiyi

Famil İsgəndərov 
1975-1995

M
AY

Famil İsgəndər oğlu İsgəndərov 
1975-ci il may ayının 15-də Bakı 
şəhərində doğulmuşdur. 

1991-ci ildə 157 saylı orta məktəbi 
bitirmişdir. 

1993-cü ildə Binəqədi rayon Hərbi 
Komissarlığı tərəfindən Milli Ordu sı-
ralarına çağırılmış, Ağdərə və Tərtər 
bölgələrində gedən qanlı döyüşlərdə 
iştirak etmişdir. Murovdağın geri qay-
tarılması zamanı ayağından yaralan-
mışdır.

1995-ci ilin martında dövlət çevi-
rilişinə cəhdin qarşısını alan dəstənin 
tərkibində igidlik göstərmişdir. 1995-ci 
il martın 17-də döyüş yoldaşlarını xilas 
edərkən ağır yaralanmış və həyatını xi-
las etmək mümkün olmamışdır. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı 
Fərmanı ilə İsgəndərov Famil İsgəndər 
oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir. 

Subay idi. 
Bakı şəhərininin Şəhidlər Xiyaba-

nında dəfn edilmişdir. Təhsil aldığı 157 
saylı orta məktəb qəhrəmanın adını 
daşıyır. Məktəbdə büstü qoyulmuşdur. 
Yaşadığı binanın önünə xatirə lövhəsi 
vurulub. Dağıstan Muxtar Respubli-
kası Qasımkənd rayonunun Uluqadağ 
kəndindəki orta məktəb onun adını da-
şıyır. 

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”adı verilməsi 
haqqında: [İsgəndərov Famil İsgəndər oğlu – Müdafiə Nazirliyi, sıravi – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşunun 
müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət 
göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il //Azərbaycan.- 1995.-5 aprel. (Ölümündən sonra)
Əsgərov, V. İsgəndərov Famil İsgəndər oğlu //V.Əsgərov. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- 
S.142. 
İsgəndərov Famil İsgəndər oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. 
H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.105.
 Seyidzadə, M. İsgəndərov Famil İsgəndər oğlu /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar Zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.108.
Seyidzadə, T. Qaranlıqdan sabaha yollar açan Şəhidlər /Tofiq Seyidzadə //Azad Azərbaycan.- 2017.- 8 iyun.- S.7.
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Milli Qəhrəmanlar 

60 
illiyi

Kərəm Mirzəyev 
1960-1992

M
AY

Kərəm Ərşad oğlu Mirzəyev 1960-cı 
il may ayının 20-də Qubadlı rayonunun 
Xanlıq kəndində anadan olmuşdur. Doğ-
ma kəndlərində orta məktəbi bitirdikdən 
sonra 1978-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
İnşaat Mühəndisləri İnstitutuna daxil 
olmuşdur. 1983-cü ildə təhsilini başa 
vuraraq, Qubadlıya qayıtmışdır. 1983-
1985-ci illərdə Sovet Ordusu sıralarında 
Arxangelsk və Murmansk şəhərlərində 
tank qoşun hissələrində hərbi xidmətdə 
olmuşdur. 1990-cı ilə qədər tikinti 
idarəsində müxtəlif vəzifələrdə çalış-
mışdır. 1990-cı ildə Qubadlı rayon Po-
lis Şöbəsində sahə müvəkkili kimi işə 
başlamışdır. DİN gənc polis zabitini 
Kalininqrad Ali Hüquq Akademiyası-
na göndərmişdir. Vətənin başını qara 
buludlar alanda Kərəm Mirzəyev də 
əlinə silah alaraq vətəninin müdafiəsinə 

qalxmışdır. 1991-ci ildə polis yoldaş-
ları ilə birlikdə düşmənin Gorus rayo-
nunun Şurnuxu kəndində yerləşən beş 
strateji postunu sıradan çıxarmışdır. 
“Lələzar” əməliyyatında da Kərəmin 
böyük xidmətləri olmuşdur. 1992-ci il 
oktyabrın 1-də Laçın rayonunun Ma-
zutlu kəndində iki gün davam edən 
şiddətli döyüş nəticəsində Kərəm döyüş 
meydanında yoldaşlarını xilas edərkən 
özü qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 11 may 1993-cü il tarixli 599 saylı 
Fərmanı ilə Mirzəyev Kərəm Ərşad oğ-
luna ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmiş-
dir Ailəli idi. Bir oğlu yadigar qalıb. 
Qubadlı rayon Xanlıq kəndində dəfn 
edilmişdir. Xanlıq kənd orta məktəbi 
qəhrəmanın adını daşıyır. 

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilməsi haqqında: 
[Mirzəyev Kərəm Ərşad oğlu – Qubadlı rayon polis şöbəsinin sahə müvəkkili, polis baş leytenantı –Azərbaycan Respublikasının suve-
renliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi igidlik və şücaətə görə]: 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 11 may 1993-cü il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1993.- № 9.- 
S.55. (Ölümündən sonra)
Əliyev, A. Milli Qəhrəman anıldı /Akif Əliyev //Azərbaycan.- 2014.-2 1 may.- S.11.
Əsgərov, V. Mirzəyev Kərəm Ərşad oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- S.209. 
Mirzəyev Kərəm Ərşad oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.Həmidova.- 
Bakı, 2008.- S.146-147. 
Seyidzadə, M. Mirzəyev Kərəm Ərşad oğlu / M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar Zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.159. 
Zeynalov R. Mirzəyev Kərəm Ərşad oğlu /R.Zeynalov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 1996.- S.62. 
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Milli Qəhrəmanlar 

70 
illiyi Maşallah Abdullayev 

1950

M
AY

Abdullayev Maşallah Babakişi oğlu 
1950-ci il may ayının 27-də Goranboy 
rayonunun Kəpənəkçi kəndində anadan 
olmuşdur. 

Səkkizillik təhsilini doğma kənd lə-
rində almış, sonra fəhlə gənclər mək-
təbində davam etdirmişdir. 

1969-cu ildə hərbi xidmətə çağırıl-
mışdır. 1971-ci ildə Kerç şəhərindən 
ordudan tərxis olunandan sonra Bakıya 
gələrək Neft Daşlarında işə başlamışdır. 

1973-cü ildə Bakı Bədən Tərbiyəsi 
Texnikumuna qəbul olmuş, oranı 
bitirdikdən sonra 1975-ci ildə təyinatla 
təhsil aldığı Kəpənəkçi kənd orta 
məktəbinə müəllim göndərilmişdir. 

Düşmənlərə qarşı mübarizə başlayan-
da Maşallah Abdullayev də erməni qul-
durlarına qarşı mübarizəyə qoşulan ilk 
könüllülərdən olmuşdur.  Ağcakəndin 

ermənilərdən təmizlənməsində xüsusi 
xidmətlər göstərmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 23 iyun 1992-ci il tarixli 6 saylı 
Fərmanı ilə Abdullayev Maşallah Ba-
bakişi oğluna “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir. 

1992-ci ildə Respublika Müdafiə 
Nazirliyi nəzdində briqada komandiri-
nin müavini vəzifəsinə təyin edilmiş, 
Tərtər, Goranboy, Yevlax ərazilərinə 
nəzarət etmişdir. Mayor rütbəsinə 
qədər yüksələn Maşallah Abdullayev 
1992-ci ildən 1993-cü ilə qədər Goran-
boy Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
vəzifəsində işləmişdir. 

İgidliyə görə general M.Əsədov adı-
na mükafata layiq görülmüşür. 

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Abdul-
layev Maşallah Babakişi oğlu – leytenant – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 23 iyun 
1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 12.- S.35. 
Abdullayev Maşallah Babakişi oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt.ed. 
H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.18-19. 
Əsgərov, V. Abdullayev Maşallah Babakişi oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II n nəşri.- Bakı, 
2010.- S.14-15.
Milli qəhrəmanlar: [buklet] /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, “Dünya 
Azərbaycanlılarının Vətənpərvərləri” İctimai Birliyi. Bakı: [QHT nəşriyyatı], 2018.
Seyidzadə, M. Abdullayev Maşallah Babakişi oğlu /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar Zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.17. 
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Milli Qəhrəmanlar 

60 
illiyi Yevgeni Nikolayeviç Karlov  

1960-1992

M
AY

Yevgeni Nikolayeviç Karlov 
1960- cı il may ayının 31-də Tula 
vilayətinin Dubovka qəsəbəsində 
anadan olmuşdur. 

Orta təhsilini doğma yurdunda al-
mış, 1977-ci il avqust ayının 1-də Uzlov 
rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən 
ordu sıralarına çağırılmışdır. Y.Karlov 
ordudan tərxis edildikdən sonra Sızran 
Ali Hərbi Təyyarəçilər Məktəbinə daxil 
olmuşdur. 1984-cü ildə təhsilini başa 
vurub təlimatçı-təyyarəçi kimi çalışma-
ğa başlamışdır. 

Öz peşəsinin vurğunu olan Yev-
geni Azərbaycan Respublikası Si-
lahlı Qüvvələri yarandığı vaxt bura-
da xidmət etməyi qərara almışdır. O, 
əvvəlcə Səngəçalda, sonra isə Bakıdakı 
“N” saylı hərbi hissədə təlimatçı pilot 
işləmişdir. 

Milliyyətcə rus olmasına baxma-
yaraq, ermənilərin Azərbaycana qar-

şı elan olunmamış müharibəsi onu da 
hiddətləndirdiyindən bu ağır günlərdə 
Azərbaycan xalqına bacardığı hər cür 
köməyi göstərməyə çalışmışdır. O, 
xidmət etdiyi hərbi hissənin tərkibində 
dəfələrlə Ağdam, Ağdərə, Füzuli böl-
gələrində gedən ağır döyüşlərdə iştirak 
etmiş, igidlik nümunələri göstərmişdir. 

1992-ci il aprel ayının 11-i kapi-
tan Yevgeni Karlovun həyatının ən 
faciəli və son günü oldu. O, Füzu-
li istiqamətində gedən döyüşlərdə 
qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 

Ailəli idi. İki övladı yadigar qalıb. 
Azərbaycan Respublikası Preziden-

tinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı 
Fərmanı ilə Karlov Yevgeni Nikolaye-
viç “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Doğulduğu Dubovka qəsəbəsində 
dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Karlov Yevgeni Nikolayeviç – kapitan –Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 iyun 
1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 13.- S.25.  (Ölümündən sonra)
Əsgərov, V. Karlov Yevgeni Nikolayeviç /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşr.- Bakı, 2010.- S.147. 
Karlov Yevgeni Nikolayeviç //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt.ed. H.Həmidova.- 
Bakı, 2008.- S.109-110. 
Seyidzadə, M. Karlov Yevgeni Nikolayeviç /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar Zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.112.
Süleymanov, M. Yarımçıq qalmış səma ömürləri /M.Süleymanov //Milli Qəhrəmanlar.- Bakı, 1994.- S.168. 
Zeynalov, R. Karlov Yevgeniy Nikolayeviç: (1960-1992) /R.Zeynalov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 1996.- S.16.
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Fəlsəfə.İqtisadiyyat

85 
illiyi

Maqsud Cəlilov 
1935-2009

M
AY

Maqsud Fərhad oğlu Cəlilov 1935-ci 
il may ayının 2-də əzəli Azərbaycan tor-
pağı olan Göyçə mahalının Basarkeçər 
rayonunun Nərimanlı kəndində anadan 
olmuşdur.

Orta məktəbin 4-5-ci siniflərini bir 
ildə tamamlayaraq, məktəbi bitirdikdən 
sonra Qazax 2 illik Müəllimlər İnstitu-
tuna daxil olmuşdur. Sonradan İnsti-
tut Şəki şəhərinə köçürülmüşdür. Şəki 
Müəllimlər İnstitutunu bitirib Lənkəran 
rayonunun Şağlaser kəndində bir il 
müəllim işlədikdən sonra Azərbaycan 
Dövlət Pedoqoji İnstitutunun Tarix-
Filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur. 
İnstitutda oxuduğu müddətdə “Lenin” 
adına təqaüd almış, 1960-cı ildə ins-
titutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş-
dir. İnstitutu bitirdikdən sonra doğma 
kəndinə qayıtmış, əvvəlcə kənd orta 
məktəbində müəllim, sonra isə rayon 
qəzetində müxbir işləmişdir.

1966-cı ildə Azərbaycan Elmlər 
Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun as-
piranturasına daxil olmuş, 1969-cu ildə 
“Dinlə ictimai şüurun başqa formaları 
arasında qarşılıqlı əlaqə” mövzusun-
da namizədlik dissertasiyasını uğurla 

müdafiə edərək fəlsəfə elmləri namizədi 
alimlik dərəcəsi almışdır. 

1968-ci ildən Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetinin Fəlsəfə kafedra-
sında işləmişdir. 1976-cı ildən ömrünün 
sonunadək kafedra müdiri vəzifəsində 
çalışmışdır. 

1987-ci ildə “Elmi-texniki inqilab 
ilə şəxsiyyətin dünyagörüşü arasında 
qarşılıqlı əlaqə” mövzusunda doktorluq 
dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

“İslam dini və əmək”, “Məişət, din 
və mənəvi tərbiyə”, “Cəmiyyət, din 
və ateizm”, “Din və mənəvi tərbiyə”, 
“Elmi-texniki inqilab və ateist dünya-
görüşü”, “Tərəqqi, insan və şəxsiyyətin 
dünyagörüşü” adlı monoqrafiyaların 
müəllifidir.

2002-ci il  iyun ayının 13-də Azər-
baycan Dövlət İqtisad Universitetinin 70 
illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Heydər 
Əliyevin sərəncamı ilə ona “Əməkdar 
müəllim” fəxri adı verilmişdir.

2009-cu il oktyabr ayının 5-də Bakı-
da vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Fəlsəfənin əsasları: dərs vəsaiti /M.Fərhadoğlu; elmi red. Ə.Bayramov, Q.Talıbov.- Bakı: Nurlan, 2002.- 392 s.

Məişət, ənənə və ateist tərbiyə /M.Cəlilov; rəyçi M.Məmmədov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, D.Bünyadzadə ad. Azərb. 
Təsərrüfatı İn-tu.- Bakı, 1983.- 102 s.

Sosial-mənəvi tərəqqi və islam: dərs vəsaiti /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; tərt. ed. G.Əliyeva; elmi red.M.Cəlilov; rəyçilər 
Ə.Qurbanov, A.Şükürov.-Bakı, (İqtisad Un-ti), 2015.- 180 s.

İ n t e r n e t d ə

https://az.wikipedia.org/wiki /Maqsud_Cəlilov

2 Alim
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Fəlsəfə.İqtisadiyyat
100 
illiyi

Rəhim Rəhimov  
1920-2009

M
AY

Rəhim Kərəm oğlu Rəhimov 
1920-ci il may ayının 20-də Nax-
çıvan MR Şərur rayonunun Qıvraq 
kəndində anadan olmuşdur. 1941-ci 
ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun 
fizika-riyaziyyat şöbəsini bitirmişdir. 
1941-1942-ci illərdə Naxçıvan MR-
in Qarabağlar kənd orta məktəbində 
müəllim işləmiş, hərbi xidmətini başa 
vurduqdan sonra isə Nehrəm kənd orta 
məktəbinə direktor təyin olunmuşdur.

1944-cü ildə Azərbaycan KP MK-
nın nəzdində birillik partiya məktəbinə 
oxumağa göndərilmişdir. Sonra Azər-
baycan KP-nin Naxçıvan Vilayət Parti-
ya Komitəsində təlimatçı, Culfa rayon 
Partiya Komitəsinin ikinci katibi və 
Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin 
Təbliğat və təşviqat şöbəsinin müdiri 
vəzifələrində (1945-1948) çalışmışdır.

1948-1959-cu illərdə Naxçıvan 
MSSR Nazirlər Sovetinin sədrinin bi-
rinci müavini və Naxçıvan MSSR 
Nazirlər Sovetinin sədri vəzifələrində 
işləmişdir.

1949-1952-ci illərdə Sov.İKP MK 
yanında Ali Partiya Məktəbində təhsil 
almış, 1959-1961-ci illərdə Ümumitti-
faq Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı 
Elmi Tədqiqat İnstitutunun aspirantu-
rasında oxumuş, 1962-ci ildə iqtisad 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi al-
mışdır. 

1959-cu ildə Xalq maarifi naziri 
təyin edilmiş və 1961-ci ilin fevralına 
qədər bu vəzifədə çalışmışdır. 

Respublikamızda elmin və təhsilin 
inkişafı üçün əhəmiyyətli işlər görməyə 
nail olmuşdur. 

1961-1981-ci illərdə Azərbaycan 

Dövlət Plan Komitəsində kollegiya 
üz vü və şöbə müdiri kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. Sonralar Azərbaycan 
Tex nologiya Universitetinin rektoru 
(1981-1986), Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabineti nəzdində Xalq 
Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunun 
rektoru (1986-2001) olmuşdur. 

2001-ci ildən ömrünün sonu-
na qədər Azərbaycan Dövlət İqti-
sad Universitetində kafedra müdi-
ri vəzifəsində çalışmışdır. Naxçıvan 
MSSR, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
(IV çağırış) və SSRİ Ali Sovetinin (V 
çağırış) deputatı olmuşdur. Azərbaycan 
KP MK-nın üzvü seçilmişdir. 

Azərbaycan Texnologiya Univer-
sitetinin və Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabineti nəzdində Xalq 
Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunun 
yaradılmasında Rəhim Rəhimovun xü-
susi əməyi olmuşdur. 

1984-cü ildə professor elmi adını al-
mışdır. 

Əzmkarlığı, dəqiqliyi, işgüzarlığı 
ilə fərqlənən Rəhim Rəhimov “Böyük 
Vətən müharibəsi”, “Qırmızı Əmək 
Bayrağı” ordenləri və 10-dan artıq me-
dalla təltif olunmuş, SSRİ Təhsil Nazir-
liyi və Azərbaycan SSR-in Təhsil Na-
zirliyi tərəfindən Fəxri fərmanlara layiq 
görülmüşdür. 

1999-cu ildə Azərbaycan Ziyalılar 
Cəmiyyətinin “İlin fəxri ziyalısı” diplo-
mu ilə təltif edilmişdir. Respublika Ağ-
saqqallar Şurasının üzvü olmuşdur. 

Azərbaycan SSR-in əməkdar iqtisad-
çısı, professor Rəhim Rəhimov 2009-cu 
ildə vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Kapitalizmin ümumi 
böhranı: qeyri-iqtisad ali 
məktəb tələbələri üçün: 
dərs vəsaiti /R.K.Rəhimov; 
red. Y.M.Məmmədov, 
R.Ş.Qarayev; AzSSR Ali və 
Orta İxtisas Təhsili Nazir-
liyi, Azərb. Texnologiya İn-
tu.- Bakı: [M. Əzizbəyov 
ad. Azərb. Neft və Kimya 
İn-tu], 1983.- 71 s.
Naxçıvan MSSR 
/R.Rəhimov; [red. 
H.Axundov].- Bakı: 
Azərnəşr, 1959.- 25 s.
Rəhim Kərəm oğlu 
Rəhimov: Azərbaycanın 
təhsil nazirləri //
Azərbaycan müəllimi.-
2011.- 28 oktyabr.- S.18.

İ n t e r n e t d ə
https://az.wikipedia.org/
wiki/ Rəhim_Rəhimov_(na-
zir)

20 Alim
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Fəlsəfə.İqtisadiyyat

100 
illiyi

Ziyəddin Göyüşov  
1920-1985

M
AY

Ziyəddin Bahadur oğlu Göyüşov 
1920-ci ilin may ayının 20-də Ağdam 
rayonunun Boyəhmədli kəndində ana-
dan olmuşdur. 

1928-1936-cı illərdə Ağdamın 
Boyəhmədli kənd məktəbində oxumuş, 
1938-1939-cu illərdə Ağdam Pedaqo-
ji Texnikumunda təhsil almış, oranı 
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

Boyəhmədli kəndində müəllimlik 
etmiş, Böyük Vətən müharibəsində iş-
tirak edib yaralandıqdan sonra Vətənə 
qayıdaraq 1943-cü ildə bir müddət 
Ağdamda yerli radio verlişləri redak-
siyasına rəhbərlik də etmişdir. 

O, 1945-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki Bakı Dövlət 
Universitetinin) Tarix fakültəsinin 
nəzdindəki Fəlsəfə şöbəsinə daxil ol-
muş, 1950-ci ildə oranı bitirmişdir. 

1953-cü ildə Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq 
İnstitutunun aspiranturasına daxil ol-
muşdur. 1957-ci ildə fəlsəfə elmləri 
namizədi, 1963-cü ildə fəlsəfə elmləri 
doktoru elmi dərəcələrini,1964-cü ildə 
professor elmi adını almışdır.

1976-cı ildən Azərbaycan Respub-
likası Elmlər Akademiyasının üzvü se-
çilmiş, elə həmin ildən də Azərbaycan 

Respublikası Elmlər Akademiyası 
Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda Fəlsəfə 
tarixi şöbəsinin müdiri olmuşdur. 

Azərbaycanda ilk çoxcildli milli 
ensiklopediyanın yaradılmasında fəal 
iştirak etmiş, Azərbaycan Sovet En-
siklopediyası Elmi Şurasının üzvü ol-
muşdur. 

Ziyəddin Göyüşov Azərbaycanda 
fəlsəfi-etik fikir tarixi problemlərini 
araşdırmış, Həsən bəy Zərdabinin se-
çilmiş əsərlərini ilk dəfə tərtib və çap 
etdirmişdir.

Z.Göyüşov Azərbaycanın etik fikir 
tarixinə öz yaradıcılığı ilə xüsusi töhfə 
vermiş, burada dövrləşmə, yanaşma 
tərzi, mənəvi həyatda etik fikrin rolu, 
ayrı-ayrı tədqiqatçıların mövqeyi və 
xidmətini aşkarlamaq işində böyük 
işlər görmüşdür.

Onun çoxsaylı əsər lə rin  də əxlaq 
tərbi yəsinin ən mühüm problem lə  -
rindən biri – insanın özünüdərketməsi 
prob lemi tədqiq olunur.

Ziyəddin Bahadur oğlu Göyüşov 9 
fevral 1985-ci il fevral ayının 9-da Ba-
kıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan maarifçilərinin etik görüşləri: XIX əsrin ikinci yarısı /Z.B.Göyüşov; red. A.O.Makovelski, F.Q.Köçərli; Azərb. SSR EA 
Fəlsəfə bölməsi.- Bakı: AzSSR EA, 1960.- 211 s.
Səadət düşüncəsi /Z.Göyüşov.- Bakı:Azərnəşr, 1983.- 165 s.
Геюшев З. Этическая мысль в Азербайджане.- Баку, 1965.- 400 c.
Orxan Məmmədov (Baharlı). Ağdamın adlı-sanlı pedaqoqları, alimləri.- Bakı: Sabah, 2001.- 373 s.
Ziyəddin Göyüşovun etikasında əxlaqi dəyərlər /X.Kərimova //Mədəniyyət.az.- 2016.- №3.- S.71-73.

İ n t e r n e t d ə
https://az.wikipedia.org/wiki Ziyəddin_Göyüşov
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Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

115 
illiyi

Əkrəm Cəfər
1905-1991

M
AY

Əkrəm Səftər oğlu Cəfərov (Əkrəm 
Cəfər) 1905-ci il may ayının 5-də İsma-
yıllı rayonunun Lahıc kəndində anadan 
olmuşdur. İlk təhsilini mollaxanada alan 
Ə.Cəfər sonra yeni üsullu məktəbdə 
oxumuşdur. 

1920-ci ilin oktyabrında Bakıya gələ-
rək “Darülmüəllimin”ə daxil olmuş, 
1925-ci ildə oranı bitirmişdir. Bu illərdə 
bir ədəbiyyat həvəskarı kimi “Maarif və 
mədəniyyət”, “Şərq qadını” jurnalların-
da şeirlərlə çıxış etmişdir. 

Əkrəm Cəfər iki ilə yaxın Lənkəran 
şəhərində, sonra isə Qazax Pedaqoji 
Texnikumunda dərs demişdir. 1929-cu 
ildə ali təhsil almaq üçün Moskvaya 
göndərilmişdir. Moskvada ikinci Dövlət 
Universitetinin rus dili və ədəbiyyatı 
şöbəsinə daxil olmuş, 1932-ci ildə oranı 
bitirmişdir. Əla oxuduğuna görə həmin 
institutda müəllim saxlanmış və aspiran-
turaya qəbul edilmişdir. 

Ə.Cəfər təhsil almaqla yanaşı 1929-
1931-ci illərdə Moskva Proletar Yazıçılar 
Cəmiyyəti Azərbaycan bölməsinin katibi 
olmuşdur. O, M.Qorki adına Ədəbiyyat 
İnstitutu, Moskva vilayəti axşam və qi-
yabi pedaqoji institutlarında da ümumi 
dilçilik fənnini tədris etmişdir. 1935-ci 
ildə aspiranturanı bitirərək Moskvada iki 
ilə yaxın elmi işçi vəzifəsində çalışmış-
dır. 1937-ci ildə Bakıya qayıdan Əkrəm 
Cəfər əvvəlcə Azərbaycan Pedaqoji İns-
titutunda, sonra isə Azərbaycan Dövlət 
Universitetində kafedra müdiri olmuş-
dur. 

1942-1949-cu illərdə Ə.Cəfər Rusi-
yanın bir çox şəhərlərində və Orta Asi-
yada sürgün həyatı keçirmişdir.

1949-cu ildə sürgün həyatı başa çatır, 
amma Stalin rejimi hələ sarsılmamışdı 
və Ə.Cəfər daha 5 il Türkmənistanda 
yaşamalı olmuşdur. 1954-cü ildə bəraət 
qazanmış, Azərbaycana qayıtmışdır.

Əkrəm Cəfər Azərbaycan ədəbi dili-
nin tədqiqi sahəsində səmərəli fəaliyyət 
göstərmişdir. 

O, 1941-ci ildə “XX əsr Azərbaycan 
ədəbi dilinin inkişaf mərhələri” adlı 
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş-
dir. 1969-cu ildə isə “Əruzun nə zə ri əsasları 
və Azərbaycan əruzu ərəb, fars, türk, tacik 
və özbək əruzları ilə müqayisədə” adlı 
dissertasiyanı müvəffəqiyyətlə müdafiə 
edərək filologiya elmləri doktoru elmi 
dərəcəsini almışdır. 

Professor Əkrəm Cəfər “Dilşünas-
lıq elementləri”, “Müasir Azərbaycan 
dili oçerkləri” kitablarının və bir çox 
elmi tədqiqat əsərlərinin və məqalələrin 
müəllifidir. 

“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”nin 
çapa hazırlanmasında onun da böyük 
əməyi vardır. 

Əkrəm Cəfər 1954-cü ildən Azər-
baycan SSR Elmlər Akademiyası Niza-
mi adına Ədəbiyyat İnstitutunda, sonra 
isə Şərqşünaslıq İnstitutunda baş elmi 
işçi vəzifəsində çalışmışdır. 

1991-ci il avqust ayının 18-də Bakıda 
vəfat etmişdir.

5  Şərqşünas, şair

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri  /
Əfzələddin Xaqani; Tərtib 
edən və ön sözün müəllifi: 
Xəlil Yusifli; Şərhlərin 
müəllifi: Əkrəm Cəfər/- 
Bakı: Altun Kitab, 2005.- 
327s.

Nəzərli, T. Əruzşünaslıq 
elminin banisi: Əkrəm 
Cəfər-110 /T.Nəzərli//
Azərbaycan.- 2015.- 15 
may.-S.15.

Ulutürk, X.R. Ustadım 
Əkrəm Cəfər: [elmi-tarixi 
memuar] /X.R.Ulutürk; 
layihə rəhb. F.Ulutürk; red. 
T.Hüseynoğlu; məsləhətçi 
S.Cəfər; tərtibçi və ön 
sözün müəllifi Ə.Əsgərli; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazir-
liyi, BDU.- Bakı: Elm və 
təhsil, 2017.- 317s.

Yusifli, V. “Addımlayan 
akademiya”:(Böyük 
alimimiz Əkrəm Cəfər 
110 illiyinə həsr olunur) 
/V.Yusifli //Kaspi.-2015.- 
2-4 may.- S.14.

Yusifli, V. Unuda 
bilmədiyim Əkrəm 
Cəfər: (“Köhnə kişilər” 
silsiləsindən) /V.Yusifli //
Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 
29 sentyabr.- S.18-19.
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Ə d ə b i y y a t
Dədə Qorqud dastanları: 
uşaq və yeniyetmələr üçün 
/haz., ön söz. Ş.Cəmşid; 
red. D.Şahmərdanlı; 
buraxılışa məsul 
N.Tariq; rəsmlərin müəl. 
A.Mustafayev; üz qabığı 
İ.Süleymanlı.- Bakı: Par-
laq İmzalar, [ATV kitab], 
2016.- 260 s.
Folklor və klassik irs 
/Ş.Cəmşid.- Bakı: Qoliot 
Qkup, 2010.- 430 s.
Xavərnamə: dini-tarixi-
qəhrəmanlıq dastanı /
tərt. ed., transfoneli-
terasiya, nəşrə haz., 
müqəddimə və lüğətin 
müəl. A.M.Rəhimova; 
mətnin bir qisminin 
transfoneliterasiyasının 
və dastanla bağlı əlavə 
qeyd. müəl. Ş.Cəmşidov; 
elmi red. Ə.Məmmədbağır 
oğlu; red.: A.Ramazanov, 
K.Məmmədzadə; 
məsləhətçi: A.Musayeva, 
P.Kərimov.- Bakı: Elm və 
təhsil, 2017.- 529 s. 
Məmmədbağıroğlu, Ə. 
Tanınmış Qorqudşünas 
alim Şamil Cəmşidov-
95 (1920-2008)  
/Ə.Məmmədbağıroğlu 
//Dil və ədəbiyyat. 
Beynəlxalq elmi- nəzəri 
jurnal.- 2015.- №1(93).- 
S.246-248.

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

100
illiyi

Şamil Cəmşid 
1920-2008

M
AY

Şamil Allahverdi oğlu Cəmşidov 
(Şamil Cəmşid) 1920-ci il may ayı-
nın 5-də Ağcabədi rayonunda anadan 
olmuşdur. Orta məktəbi Xəlfərəddin 
kəndində bitirdikdən sonra 1939-cu ildə 
hərbi xidmətə çağırılmış, İkinci Dünya 
müharibəsində iştirak etmiş, döyüşlərdə 
ağır yaralanmış, müalicədən sonra II 
dərəcəli əlil kimi ordudan tərxis edil-
mişdir. 

1943-1944-cü illərdə radio verilişləri 
redaksiyasında müvəkkil işləmişdir. 
1944-1949-cu illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetində (indiki BDU) 
oxumuşdur. Sonra təyinatla Ağ-
dam İkiillik Müəllimlər İnstitutuna 
göndərilmiş, burada baş müəllim kimi 
elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 
1953-cü ildə bu institut ləğv olunandan 
sonra Ağcabədi rayonunun Xəlfərəddin 
kənd orta məktəbində dil-ədəbiyyat 
müəllimi, “Ağcabədi pambıqçısı” 
qəzetinin məsul katibi olmuşdur. 

1957-ci ildə Azərbaycan Elmlər Aka-
demiyası Əlyazmalar Fonduna (indiki 
institutuna) kiçik elmi işçi vəzifəsinə 
dəvət olunmuşdur. 1968-1986-cı illərdə 
böyük elmi işçi, 1986-1990-cı illərdə 
isə aparıcı elmi işçi işləmişdir. 1990-cı 
ildən ömrünün sonunadək Əlyazmalar 
İnstitutunda baş elmi işçi vəzifəsində 
çalışmışdır. 

Onun elmi istiqaməti qədim yazı-
lı abidələr, klassik irs və şifahi xalq 
ədəbiyyatının elmi-tənqidi mətnini 
tədqiq etmək olmuşdur. “Kitabi Dədə 
Qorqud” ədəbi abidəsini uzun illərdən 

bəri öz elmi-tədqiqat obyektinə çe-
virmişdir. Bu mövzuda 1965-ci ildə 
namizədlik, 1985-ci ildə isə doktorluq 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Elmi araşdırmaları ABŞ, Türkiyə, 
İran mətbuatında dərc olunmuşdur. 
200-dən artıq məqaləsi dövri mətbuatda 
çap olunmuşdur. 

Bədii yaradıcılığa 15-16 yaşla-
rında başlasa da, 50-ci illərdən sati-
rik şeirləri, Sabiranə bəhri-təvilləri 
“Ədəbiyyat qəzeti”ndə, “Kirpi” jur-
nalında, “Gənclik” almanaxında və s. 
müntəzəm çap edilmişdir. 

1990-cı ildən Türkiyə Respublika-
sı I Millətlərarası Böyük Azərbaycan 
Konqresinin iştirakçısı olmuşdur. 
Beynəlxalq konfrans və elmi simpozi-
umlarda (Paris, Drezden, Ankara) çıxış 
etmişdir. 

1999-cu ildə Atatürk adına Dil Qu-
rumunun fəxri üzvü seçilmişdir. 

1993-cü ildən Yazıçılar Birliyinin 
üzvü olmuşdur. 

Görkəmli alim Vətən və xalq qar-
şısında xidmətlərinə 1999-cu ildə 
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına la-
yiq görülmüşdür. Bir çox orden, medal 
və Fəxri fərmanlarla təltif edilmişdir. 

Şamil Cəmşidov 2008-ci il dekabr 
ayının 8-də vəfat etmişdir

5 Şərqşünas, şair
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110 
illiyi

Cəfər Xəndan 
1910-1961

  M
AY

Cəfər Zeynal oğlu Hacıyev (Cəfər 
Xəndan) 1910-cu il may ayının 8-də 
İrəvan şəhərində müəllim ailəsində 
anadan olmuşdur. 1918-ci ildə ailəsi 
Gəncəyə köçmüş, ata-anasının burada 
vəfat etməsi səbəbindən kimsəsiz qa-
lan kiçik qardaş və bacısı ilə 1925-ci 
ilədək Gəncədəki uşaq evində yaşa-
mışdır. Gəncə Pedaqoji Texnikumu-
nu bitirmişdir. 1925-1929-cu illərdə  
ADPİ-nin dil və ədəbiyyat fakültəsində 
təhsil almış, həm də fəhlə fakültəsində 
müəllimlik etmişdir. 1932-1941-ci 
illərdə aspiranturaya daxil olmuş, eyni 
zamanda institutun Ədəbiyyat kafed-
rasının assistenti, sonra dosenti kimi 
fəaliyyət göstərmişdir. 

M.F.Axundov adına Müəllimlər 
İns t itutunun Dil və ədəbiyyat 
fakültəsinin dekanı, ADPİ-nin kafedra 
müdiri, Azərbaycan Elmlər Akademi-
yasının Dil və Ədəbiyyat İnstitutun-
da şöbə müdiri, həm də Azərbaycan 
Yazıçılar İttifaqında təşkilat katibi, 
“Ədəbiyyat qəzeti” redaksiyasının 
məsul katibi, “Gənc işçi” qəzeti redak-
siyasında Ədəbiyyat şöbəsinin müdiri 
vəzifələrində işləmişdir. 

1938-ci ildən AYB-nin üzvü olmuş-
dur. 1939-cu ildə namizədlik, 1947-ci 
ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə 
etmişdir. 

1941-ci ildə səfərbərliyə alınmış, 
sovet ordusu tərkibində siyasi rəhbər və 
jurnalist kimi alman işğalçılarına qar-
şı vuruşmuşdur. 1944-1946-cı illərdə 
Cənub-Qərb, Şimali Qafqaz, Zaqafqa-
ziya cəhbələrində siyasi şöbənin baş 
təlimatçısı, cəbhə qəzetlərində (“Vo 
slavu Rodinı”, “Vpered k pobede”, 

“Boets RKKA”, “Vətən yolunda”) 
məsul redaktorun müavini olmuşdur. 

1946-1947-ci illərdə ordu sıraların-
dan tərxis olunandan sonra ADUnin 
Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasın-
da dosent, eyni zamanda “Kommu-
nist” qəzetində Mədəniyyət və məişət 
şöbəsinin müdiri işləmişdir. 1947-
1950-ci illərdə ADU-nun filologiya 
fakültəsinin dekanı, 1954-cü ilədək 
universitetin rektoru işləmişdir. 
1954-1961-ci illərdə yenidən Sovet 
ədəbiyyatı kafedrasının müdiri olmuş-
dur. 1949-cu ildə professor elmi adını  
almışdır. 

“Bəyaz gecələr” (1936), “Cəbhə 
şeirləri” (1942), “Qafqaz” (1942), “İlk 
ayrılıq” (1944), “Mübarizə yollarında” 
(1946) kimi kitablarında toplanmış şeir 
və poemaları, fars dilindən Azərbaycan 
dilinə yüksək poetik tərcümələrini 
əhatə edən Nizami Gəncəvinin “Lirika” 
(1940), M.F.Axundovun “A.S.Puşkinin 
ölümünə Şərq poeması” (1962), Hey-
ran Xanımın “Qəzəllər” (1975) kitab-
ları geniş oxucu kütləsi, ədəbiyyat, 
sənət və elm adamları tərəfindən böyük 
maraq və məhəbbətlə qarşılanmışdır.

“Qırmızı ulduz” (1942), “Qırmı-
zı Əmək Bayrağı” (1946) ordenləri, 
“Qafqazın müdafıəsinə görə”, “Alma-
niya üzərində qələbəyə görə” medalla-
rı, Fəxri fərman və hədiyyələrlə müka-
fatlandırılmışdır. 

Cəfər Xəndan 1961-ci il avqust ayı-
nın 10-da Bakıda vəfat etmişdir. 

8 Ədəbiyyatşünas, pedaqoq, şair 

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə 
/C.Xəndan.- Bakı: Çaşıoğ-
lu, 2010.

Əhmədalılar, T. Şanlı 
adlardan - böyük elm, 
mədəniyyət, ədəbiyyat, 
ictimaiyyat və həyat 
adamı - Cəfər Xəndan 
/T.Əhmədalılar //
Mədəniyyət.- 2013.- 8 
may.- S. 12.

Əsgərov, Ə. Cəfər Xəndan 
dünyası Yaxud unudulan 
bir rubrikanın işığında 
/Ə.Əsgərov //525-ci qəzet.- 
2016.- 6 yanvar.- S. 6.

Qaraoğlu, F. Tarixdə iz 
buraxanlar: Cəfər Xəndan 
/F.Qaraoğlu //Bakı xəbər.- 
2018.- 8-10 sentyabr.- 
S.15.

Yusifli, V. Ədəbiyyat 
fədaisi: Cəfər Xəndan 
-105 /V.Yusifli //
Azərbaycan.- 2015.- 17 
may.- S.10.

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org/
wiki/Cəfər_Xəndan
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90 
illiyi

Qara Namazov 
1930-2016

M
AY

Qara Mustafa oğlu Namazov 1930-cu 
il may ayının 8-də Qərbi Azərbaycanın 
Dilican qəzasının (indiki Krasnoselo 
rayonunun) Əmirxeyir kəndində ana-
dan olmuşdur. İlk təhsilini Əmirxeyir 
və Gölkənd məktəblərində almış, orta 
məktəbi Qazax rayonunun Dağ Kəsəmən 
kəndində bitirmişdir. Ordu sıraların-
da xidmət edərkən Suxumi şəhərində 
təyyarəçilik məktəbini bitirmiş, 1951- 
1955-ci illərdə Türkmənistanın Nebitdağ 
şəhərində Qırıcı Təyyarə Alayının gizli 
şöbəsinin rəisi işləmişdir. 1956- 1961-ci 
illərdə ADU-nun (indiki BDU) filologiya 
fakültəsinin kitabxanaçılıq şöbəsini bitir-
mişdir. 1959-1967-ci illərdə universitetin 
mərkəzi kitabxanasında şöbə müdiri, son-
ra AEA-nın Tarix İnstitutu kitabxanası və 
arxivinin direktoru olmuşdur. Eyni za-
manda AEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutu Şifahi ədəbiyyat şöbəsinin qiya-
bi aspiranturasında təhsilini davam etdir-
mişdir. 1968-ci ildə “Azərbaycan aşıq 
şeirinin inkişafı tarixindən (1920-1950)” 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. 1966-1970-ci illərdə 
ADU-nun Kitabxanaçılıq fakültəsində 
müəllim, baş müəllim işləmiş, sonra Fi-
lologiya fakültəsinin Azərbaycan Sovet 
ədəbiyyatı kafedrasına dosent keçmişdir. 

1987-ci ildə “Azərbaycan Sovet 
uşaq və gənclər ədəbiyyatının inkişaf 
mərhələləri (1920-1985)” mövzusunda 
doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

1989-cu ildən BDU-nun professoru 
olmuşdur. 

Əsas yaradıcılıq istiqaməti-şifahi xalq 
ədəbiyyatı, aşıq yaradıcılığı, ədəbiyyat 
tarixi, müasir Azərbaycan ədəbiyyatı və 
ədəbiyyatşünaslığın ayrı-ayrı problemləri 
olmuşdur. 

1983-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin, 1987-ci ildən Aşıqlar Birliyi-
nin üzvü olmuşdur.

10 monoqrafiyanın, 30 kitabın, 300 
elmi-kütləvi əsərin müəllifidir. İndiyə 
qədər 20 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

Ədəbi fəaliyyətə 1956-cı ildə çap olu-
nan “Vətən”, “Kəndimizin qızları” adlı 
ilk şeirləri ilə başlayan Q.Namazovun 
silsilə şeirləri, “Bir qərinədə” poeması 
dərc olunmuşdur. 

Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan, 
İsveç və digər ölkələrdə keçirilmiş 
beynəlxalq seminar, simpozium və konf-
ranslarda iştirak etmişdir. 

2002-ci ildə “Əməkdar müəllim” fəxri 
adına layiq görülmüşdür.

2006-cı ildə Türkiyədə keçirilən ulus-
lararası simpoziumda türk sözünün açı-
mına və Türkmən Azərbaycan-oğuz folk-
lor əlaqələrinə görə mükafat almışdır.

2008-ci ildə Mir Cəlal adına mükafa-
ta, “Vətən andı” diplomuna layiq görül-
müşdür. 

2009-cu ildən “Qızıl qələm” mükafatı 
laureatı, “Şöhrət” ordeni təltifçisi olmuş-
dur. 

Qara Namazov 2016-cı il may ayının 
11-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

C.Çörçvodun tarixi 
kəşfləri  /Q.Namazov; red. 
S.Əliyarlı, Ş.F.Fərəcov.- 
Bakı: Təhsil, 2011.- 167 s. 

Yazılan qalır /Q.Namazov; 
çapa hazırl. red. ön söz, 
qeydlər və izahların müəl. 
T.Səmimi; AMEA, Folklor 
in-tu.- Bakı: SkyG, 2017.- 
293 s. 

Gəlimli, gedimli dünya.. 
Dədə Qorqud böyük hörmət 
və nüfuzuna görə Dədə titu-
lunu qazanıb /Q.Namazov 
//Xalq cəbhəsi.- 2015.- 13 
fevral .- S.14.

Ustad aşıqlar… 
/Q.Namazov //Xalq 
cəbhəsi.- 2015.- 7 may.- 
S.14.

Yalan gəlməz dilimizə... 
/Q.Namazov //Xalq 
cəbhəsi.- 2015.- 16 may.- 
S.14.

Əhmədov, T. Qara Namazov 
/T.Əhmədov //Azərbaycan 
yazıçıları (XX-XX1 
yüzillikdə).- Bakı, 2011.- 
S.527-528.

Qara Mustafa oğlu Nama-
zov: biblioqrafiya /tərt.-
müəl. Ş.Tahirqızı.- Bakı: 
Elm, 2011.- 101 s.

8 Ədəbiyyatşünas
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190 
illiyi Mirzə Hüseyn Qayıbzadə  

1830-1917

   
 M

AY

Mirzə Hüseyn Molla Yusif oğlu 
Qayıbzadə 1830-cu il may ayının 24-
də Qazax qəzasının Salahlı kəndində 
anadan olmuşdur. Uşaq yaşlarından 
ata-anadan yetim qalmış və kənd 
mollası – əmisi İbrahim əfəndinin 
himayəsində böyümüşdür. İlk təhsilini 
müdərris Məhəmməd Musazadədən 
alan Hüseyn dini elmlərlə yanaşı, ərəb, 
fars və türk dillərini, həmçinin Şərq 
ədəbiyyatı və tarixini də mükəmməl 
öyrənə bilmişdir. 17 yaşında ikən oxu-
duğu Salahlı kənd məktəbində müəllim 
saxlanılmışdır. 

1857-ci il iyulun 25-də Qafqaz müf-
tisi Məhəmməd əfəndi H.Qayıbzadənin 
Tiflisdəki üçillik müsəlman ruhani 
məktəbində işə düzəlməsinə nail ol-
muşdur. O, 1858-ci ilin fevralında bu-
rada şəriətdən və Şərq dillərindən dərs 
deməyə başlamışdır.

Müfti Hüseyn Qayıbzadə 1879-cu 
ildən 1883-cü ilə kimi Zaqafqaziya 
(Qori) Müəllimlər Seminariyasında 
işləmişdir. 

Tiflisdə azərbaycanlı kasıblar üçün 
öz hesabına məktəb açmış, XX əsrin 
əvvəllərində isə buranı genişləndirərək 
altı sinifli “Müfti-İslam məktəbi”nə 
çevirmişdir. 

Müfti Hüseyn Qayıbzadə azər-
baycanlı qızların təhsil alması qayğısına 
da qalmışdır. Bu çətin işdə özü əvvəlcə 
şəxsi nümunə göstərmiş və iki qızını - 
Nigar və Cövhəri oxutdurmuşdur. 

1883-cü ilin axırlarında müəllim-
likdən azad edilərək Qafqaz müf-
tisi təyin olunmuş və 1917-ci ilin 
martınadək bu vəzifədə çalışmışdır.

H.Qayıbzadə bir neçə məqalənin 
və kitabın müəllifi kimi də tanınır. O, 
müsəlman mədrəsəsində keçilmək üçün 
riyaziyyata dair “Məsaili-ammil-hesab” 
(Hesab ümumi məsələləri) və  ana di-
lini təzə öyrənənlər üçün “Məbdəyi-
təlimi-sibyan” (Yeniyetmələr üçün 
başlanğıc”) adlı dərs vəsaitləri də ha-
zırlamışdır. 

H.Qayıbzadə təkcə maarif sahəsində 
deyil, ədəbiyyatşünaslıq səhasində 
də xeyli işlər görmüşdür. O, çoxlu 
atalar sözü, zərb-məsələlər, hikmətli 
sözlər toplayaraq 9 hissədən ibarət 
“Tövsiyyətnamə” kitabını yazmışdır. 
Eyni zamanda, XVIII-XIX əsrlərdə 
yaşamış 109 Azərbaycan şarinin 
əsərlərindən ibarət dörd cildlik antolo-
giya tərtib etmişdir. 

“Qızıl xaç” medalı (1878),  “Mü-
qəddəs Anna” (1879) və “Şiri-Xurşid” 
ordenləri (1884) ilə təltif edilmişdir.

Müfti Hüseyn Qayıbzadə 1917-ci 
il fevral ayının 20-də Tiflisdə vəfat et-
mişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Əhmədov., H Azərbaycan 
məktəb və pedaqoji fikir 
tarixi /H.Əhmədov.- Bakı: 
Elm və təhsil, 2014.- 137-
140 s.

Ərtoğrul Qori Semina-
riyasının azərbaycanlı 
müəllimləri: Qori Seminari-
yası Azərbaycan şöbəsi-131 
/Ərtoğrul //Kaspi.- 2010.- 7 
sentyabr.- S.12.

Əsədova, İ. Qori Semi-
nariyasının yetirmələri 
/İ.Əsədova. //Pedaqoji Uni-
versitet Xəbərləri. Pedaqoji-
psixoloji elmlər bölməsi.- 
2014.- №2.- S.388-391.

İ n t e r n e t d ə

https://az.wikipedia.org/
wiki/ Mirzə_Hüseyn_
Qayıbzadə

.

24 Maarif xadimi 
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illiyi

Akif  Nurağaoğlu  
1950

   
 M

AY

Akif Nurağa oğlu Abbasov 1950-
ci il may ayının 28-də Əli Bayram-
lı (indiki Şirvan) şəhərində ana-
dan olmuşdur. 1967-1968-ci illərdə 
N.Nərimanov adına 2 saylı orta 
məktəbi bitirdikdən sonra “İşıq” 
şəhər qəzeti redaksiyasında müx-
bir işləmişdir. 1968-1973-cü illərdə 
M.F.Axundov adına Azərbaycan 
Pedaqoji Dillər İnstitutunun (indiki 
ADU) İngilis və Azərbaycan dilləri  
fakültəsində təhsil almışdır. 1973-
1975-ci illərdə təyinatı Sabirabad ra-
yonuna verilmiş, rayonun Şıxsalahlı 
və Qaragünə kənd orta məktəblərində 
ingilis dili müəllimi işləmişdir.

1975-ci  ildə müsabiqə yolu ilə 
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Peda-
qoji Elmlər İnstitutunun (hazırda 
Təhsil İnstitutu) Tərbiyənin ümumi 
problemləri şöbəsinə kiçik elmi işçi 
vəzifəsinə qəbul olunmuşdur. Sonra-
lar elmi işçi, baş elmi işçi, şöbə mü-
diri vəzifələrində işləmişdir. 2001-ci 
ildən həmin institutun elmi katibidir. 

1987-ci ildə namizədlik, 1995-
ci ildə doktorluq dissertasiyalarını 
müdafiə etmişdir. Akif Abbasova 
2004-cü ildə professor elmi adını al-
mışdır.

Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminari-
yasında (indiki Bakı Qızlar Universi-
teti) Elmi işlər üzrə prorektor olmuş-
dur (1992-1998). 

Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 
nəşr edilən “Təhsil, mədəniyyət, 
incəsənət” elmi-nəzəri və metodik 
jurnalın redaktoru olmuşdur (2000-
2006).

Hazırda Azərbaycan Respubli-

kasının Təhsil İnstitutunun “Elmi 
əsərlər”inin baş redaktoru, Bakı Qız-
lar Universitetinin “Elmi əsərlər”inin 
redaktorudur.

Ədəbi-pedaqoji fəaliyyətə 1966-
cı ildən başlamışdır. İlk mətbu yazı-
sı “İşıq” qəzetində dərc olunmuşdur 
(1966). 

Ümumtəhsil, orta ixtisas və ali 
məktəblər, eyni zamanda xüsusi 
məktəblər üçün 15-dən artıq dərslik 
və dərs vəsaitinin, həmçinin bir sıra 
fənn proqramının və elmi-metodik 
əsərlərin müəllifidir.

Bir sıra birpərdəli  pyesləri rus 
dilindən dilimizə tərcümə etmiş və 
onlar respublika radiosunun “Firuzə” 
tələbə teatrında səslənmişdir. 1986-cı 
ildə tərcümə etdiyi “Andro və Sand-
ro” pyesi (müəllif: Georgi Xuqayev) 
1987-ci ildə respublika radiosunun 
“Ədəbi-dram verilişləri” redaksiya-
sında səsləndirilmişdir. 

Akif Abbasov “Aldanma sözlərə”, 
“Samsundan başlanan yol” və “Sultan 
II Murad” romanlarının müəllifidir.

Təhsil Nazirliyinin “Qabaq-
cıl maarif işçisi” döş nişanına və 
fəxri fərmanlarına layiq görülmüş-
dür. 2006-cı ildə “Tərəqqi” medalı 
ilə təltif edilmiş, 2007-ci ildə “Qızıl 
qələm” mükafatına layiq görülmüş-
dür. 2009-cu ildən etibarən Rusiya 
Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademi-
yasının həqiqi üzvüdür. 2012-ci ildə 
“Əməkdar müəllim” fəxri adına layiq 
görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t

Abbasov, A. Pedaqoji 
internatura: Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil 
Problemləri İnstitutunun 85 
illik yubileyinə həsr olunur 
/A.Abbasov; elmi red. 
H.Əlizadə.- Bakı: Mütərcim, 
2015.- 47 s. 

Esenova, T. Ali təhsilli 
arvad: iki pərdəli kome-
diya /T.Esenova; tərc. ed. 
A.Abbasov; red. M.Xəlilov.- 
Bakı: Mütərcim, 2004.- 56 
s.

Əliyeva, R. Kollec 
tələbələrində sosial 
fəallığın formalaşdırılması: 
[monoqrafiya] /R.Əliyeva; 
elmi red. A.Abbasov.- Bakı: 
Mütərcim, 2017.- 135 s.

Rüstəmov, F. Azərbaycan 
pedaqogikaşünaslığı.- Bakı: 
Elm və təhsil, 2016. - S.140.

İ n t e r n e t d ə

https://az.wikipedia.org/ 
wiki/Akif_Abbasov

28 Pedaqoq, yazıçı, tərcüməçi 
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İdman

90 
illiyi

Ələkbər Məmmədov  
1930-2014

M
AY

Ələkbər Əmir oğlu Məmmədov  
1930-cu il may ayının 9-da 
Bakı şəhərində anadan olmuş-
dur.  Orta təhsilini Bakının öz  id-
man  nailiyyətləri ilə tanınan 6 saylı 
məktəbində almışdır. 

1953-cü ildə Azərbaycan Neft və 
Kimya İnstitutunu (indiki ADNSU), 
1959-cu ildə  Azərbaycan Bədən 
Tərbiyəsi İnstitutunu (indiki ADB-
TİA), 1965-ci ildə isə Azərbaycan 
Dövlət Universitetini (indiki BDU) 
bitirmişdir.

Bakının “Neftyanik” (1948-1953, 
1960-1961) və Moskvanın “Dinamo” 
(1953-1959) komandalarında oyna-
mışdır. SSRİ-nin yüksək liqasında 
185 oyun keçirmiş, 56 qol vurmuş-
dur. “Dinamo”nun heyətində dörd 
dəfə — 1954, 1955, 1957, 1959-cu  
illərdə  SSRİ çempionu olmuşdur. İki 
dəfə SSRİ-də mövsümün ən yaxşı 33 
oyunçusu siyahısında qərarlaşmışdır 
(1956, 1957). SSRİ yığma komanda-
sının tərkibində 1958-1959-cu illərdə 
4 oyun keçirmişdir. 1960-cı il futbol 
üzrə Avropa çempionatının seçmə 
oyunlarının iştirakçısı olmuşdur. 

1963-1965 və 1971-1972-ci illər də 
“Neftçi” komandasının, 1993-cü ildə 
isə Azərbaycan yığma komandasının 
baş  məşqçisi olaraq fəa  liyyət göstərmiş, 
Azərbaycanda gənc idmançıların ha-
zırlanması və yüksək səviyyəli futbol-
çuların yetiş dirilməsində müstəsna rol 
oynamışdır. 

Azərbaycan Futbol Federasiyaları 

Assosiasiyasının və Milli Olimpiya 
Komitəsinin icraiyyə komitələrinin 
üzvü olmuşdur. 

1962-ci ildən Azərbaycan Bədən 
Tərbiyəsi İnstitutunda futbol kafedra-
sının müəllimi işləmiş, 1966-1970-ci 
illərdə o, həm Xalq Təsərrüfatı İns-
titutunda (indiki Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universiteti) kafedra müdiri, 
həm də Azərbaycan SSR Maarif Na-
zirliyinin Bakı futbol məktəbinin di-
rektoru olmuşdur. 1972-ci ilin iyulun-
dan ömrünün sonunadək Azərbaycan 
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti-
nin bədən tərbiyəsi kafedrasının mü-
diri olmuşdur.  1993-cü ildə professor 
elmi adına layiq görülmüşdür.

Ələkbər Məmmədov “На трех 
кон тинентах” (1963), “Тайны фут-
больной профессии” (1991) və “Что 
наша жизнь? Игра!. Воспоминания 
и размышления” (2010) adlı üç kita-
bın müəllifidir. 

Sovet və Azərbaycan futbolçusu 
və məşqçisi, SSRİ Əməkdar idman 
ustası, SSRİ-nin Əməkdar məşqçisi, 
Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin fərdi təqaüdçüsü, Azərbaycan 
Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 
kafedra müdiri, professor, “Şöhrət” 
ordeni laureatı olmuş Ələkbər 
Məmmədov 2014-cü il iyul ayının 
28-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Rəhmanzadə, F. “Bravo, 
senyor Məmmədov!”: Məşhur 
futbolçu Ələkbər Məmmədovun 
80 illiyinə  /F.Rəhmanzadə 
//525-ci qəzet.- 2010.- 14 may.- 
S.8.

Milli Aviasiya Akademiyasında 
dünya şöhrətli futbolçu, SSRİ-
nin Əməkdar İdman Ustası 
və Əməkdar Məşqçi Ələkbər 
Məmmədov ilə görüş keçiril-
mişdir //Azərbaycan.- 2014.- 9 
aprel.- S.12.

Ələkbər Əmir oğlu Məmmədov  
//Respublika.- 2014.- 2 avqust.- 
S.2.

Muxtar, R. VIII yuxu- Əməkdar 
idman ustası Ələkbər 
Məmmədov //R.Muxtar //Səs.- 
2016.- 3 dekabr.- S.13.

Məmmədov, Z. Görkəmli 
Azərbaycan idmançılarının 
həyat və idman fəaliyyəti ali 
məktəb tələbələrinin fiziki 
tərbiyəsinin mühüm vasitəsi 
kimi: ped. üzrə fəls. d-ru a. 
dər. al. üçün dis.: 13.00.01 
/Z.Ə.Məmmədov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət 
Pedaqoji Un-ti.Məmmədov, 
Zakir Ələkbər oğlu.- Bakı: 
2012.- 150 s.

İ n t e r n e t d ə

https://az.wikipedia.org/wiki/ 
Ələkbər_Məmmədov

9 İdman xadimi
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Nailə Verdizadə  
1945

M
AY

Nailə Allahverdi qızı Verdizadə 
1945-ci il may ayının 10-da Bakıda 
qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur.

1962-ci ildə 36 nömrəli məktəbi 
bitirmişdir. 1967-ci ildə ADPU-nu 
kimya-biologiya fakültəsini fərqlənmə 
diplomu ilə bitirmiş və orada assistent 
kimi saxlanılmışdır. 

1970-ci ildə “Qələvi torpaq metalla-
rın periodatları talliumun təyinində bir 
reaqent kimi” mövzusunda dissertasiya 
müdafiə edərək analitik kimya ixtisa-
sı üzrə  kimya elmlər namizədi elmi 
dərəcəsini almışdır.

1991-ci ildə  Azərbaycan EA Qeyri-
üzvi və Fiziki  Kimya İnstitutunun 
nəzdindəki ixtisaslaşdırılmış şurada 
“Fotometrik analizdə d-kecid metalla-
rın amin-rodanid kompleksləri” möv-
zusunda doktorluq dissertasiyasını 
müdafiə edərək analitik kimya ixtisası 
üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini al-
mışdır.

1972-1973-cü illərdə M.Əzizbəyov 
adına Az.Neft və Kimya Institutun-
da (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və 
Sənaye Universiteti) “Analitik kim-
ya“ kafedrasının baş müəllimi, 1973-
1976-cı illərdə  ADPU-nun “Anali-
tik  və fiziki kimya“ kafedrasının baş 
müəllimi, 1978-ci ildən ADPU-nun 
“Analitik və fiziki kimya“ kafedrasının 
dosenti, 1976-cı ildən 2017-ci ilə kimi 
ADPU-da  kafedra müdiri, 1978-1988-
ci illərdə o bir neçə dəfə seçki yolu 
ilə institut partiya komitəsi bürosunun 

üzvü olmuşdur. 
1982-1992-ci illərdə N.A.Verdiza-

dənin rəhbərliyi altında kafedrada 
Moskva Əlvan Metalların Emalı İnsti-
tutu nəzdində olan Mtsensk şəhərində 
yerləşən keyfiyyətli ərintilər eksperi-
mental zavodu ilə təsərrüfat müqaviləli 
iş aparmışdır. 

1986-cı ildən ADPU-nun Analitik 
və fiziki kimya kafedrasının professoru 
olan N.Verdizadə 1989-2012-ci illərdə  
kafedranın nəzdində olan “Koordinasi-
on birləşmələr elmi-tədqiqat laboratori-
yasına rəhbərlik etmişdir. 

2017-ci ilin sentyabr ayından Anali-
tik və Üzvi kimya kafedrasının profes-
sorudur. 

Əvvəllər AMEA-nın Qeyri-üzvi və 
fiziki kimya,  Azərbaycan Neft Akade-
miyasının və artıq 20 ilə yaxındır ki, 
Bakı Dövlət Universitetinin nəzdindəki  
Dissertasiya Şurasının üzvüdür. 

Uzun illərdir ki, Təhsil Nazirliyi 
tərəfindən təşkil olunan kimya üzrə 
Doktorant və gənc tədqiqatçıların, res-
publika elmi konfranslarının tələbələr 
arasında olimpiadaların  keçirilməsinə 
rəhbərlik etmişdir.

2005-ci ildə “Əməkdar  müəllim” 
fəxri adına layiq görülmüş, 2015-ci 
ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyi tərəfindən Yüksək ixtisaslı 
kadrların hazırlanması sahəsində uzun 
müddət səmərəli fəaliyyətinə görə  
“Fəxri fərman”la təltif  olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Kimyəvi analizin əsasları: 
Kimya təmayüllü məktəblər 
üçün vəsait /N.A.Verdizadə, 
M.M.Mehdiyev.- Bakı: Maarif, 
1992.- 120 s.

Kompleks birləşmələr 
kimyası: ali məktəblər üçün 
dərslik /A.Quliyev; elmi 
red. N.A.Verdizadə; rəyçi 
M.B.Babanlı [və b.].- Bakı: 
Elm və təhsil, 2010.- 447s.

Qravimetrik analiz : ali təhsilin 
bakalavriat səviyyəsi üçün 
dərs vəsaiti /N.A.Verdizadə, 
Ə.Z.Zalov, K.Ə.Quliyev [və 
b.]; elmi red. T.Ə.Ağdamski, 
M.H.İskəndərov.- Bakı: [s. n.], 
2014.- 514 s.

Zalov, Ə. Fədakar alim, 
xeyirxah insan /Ə.Zalov //Xalq 
qəzeti.- 2005.- 26 may.- S.12.

İ n t e r n e t d ə

www.anl.az

https://adpu.edu.az/index.php/
az/t-dris/fak-lt-l-r/kimya-v-
biolozhiya-fak-lt-si/analitik-v-
zv-kimya-kafedras

10 Alim



235

Kimya.Biologiya.Tibb

95 
illiyi

Cavad Heyət 
1925-2014

M
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Cavad Mirzəli oğlu Heyət 1925-ci 
il may ayının 24-də Təbrizdə anadan 
olmuşdur. İlk və orta təhsilini Təbriz, 
Həmədan və Tehranda almışdır. Orta 
hərbi məktəbi bitirdikdən sonra Teh-
ran Universitetinə daxil olmuşdur. 
İkinci kursdan ali təhsilini İstanbul 
Universitetində davam etdirərək 
1943–1946-cı illərdə burada tibb 
fakültəsində oxumuşdur. Daha son-
ra Parisǝ cərrahlıq ixtisasını tamam-
lamaq üçün getmişdir. 1952-ci ildə 
yüksək dərəcəli cərrah ixtisasına 
yiyələnərək İrana qayıtmış, 1953-cü 
ildən Tehranda Hidayət və Ədliyyə 
xəstəxanalarında cərrahlıq klinikaları 
quraraq onlara rəhbərlik etmişdir. 

Doktor Cavad Heyət İranda eks-
perimental cərrahiyyənin təməlini 
qoymuşdur. 1954-cü ildən etibarən 
ürək üzərində apardığı əməliyyatlar 
onu istedadlı cərrah kimi tanıtmışdır. 
1954-cü ildə qapalı ürək əməliyyatı, 
1962-ci ildə isə İranda ilk dəfə açıq 
ürək cərrahiyyəsini müvəffəqiyyətlə 
həyata keçirmişdir. Bundan son-
ra o, İranda ilk dəfə ürək qapaqla-
rını dəyişdirmə, heyvanlarda ürək 
dəyişdirmə, Tehranda ilk dəfə insan-
da böyrək dəyişdirmə əməliyyatını 
uğurla həyata keçirdiyinə görə “Bi-
rinci Dərəcəli Əmək Ordeni” ilə təltif 
olunmuşdur. 

Elmi-nəzəri və əməli uğurlarına 
görə 1983-cü ildə Paris Beynəlxalq 
Cərrahlıq Akademiyasının üzvü se-
çilmişdir. Bundan sonra 8 ildən artıq 

Tehranda Azad İslam Universitetinin 
cərrahiyyə kafedrasına rəhbərlik et-
mişdir. 

Fars dilində cərrahlıqla bağlı üç 
cildlik dərslik kitabının müəllifidir. 
Cavad Heyət dostu Prof. Dr. H. Nit-
qi ilə birlikdə İranda elmi türkolo-
giyanın əsasını qoymuşdur. Cavad 
Heyətin zəngin və çoxşaxəli səmərəli 
fəaliyyətində Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi, türk xalqlarının keçmişi, mil-
li folklor və eləcə də islamşünaslığa 
dair tədqiqatlar mühüm yer tutur. 

İkisi fars və beşi də türk dilində 
olan yeddi cildlik türkologiya kitabın 
müəllifidir. 

Cavad Heyət Bakı Dövlət Univer-
sitetinin, Azərbaycan Tibb Universi-
tetinin, Xəzər Universitetinin fəxri 
doktoru, AMAE-nın, ADPU-nin fəxri 
professoru, Azərbaycan Cərrahları 
Elmi Cəmiyyətinin fəxri üzvü oo-
muşdur. Azərbaycan Yazıçılar Birli-
yinin M.F.Axundov adına mükafatına 
və “Dədə Qorqud” Assosiasiyasının 
təsis etdiyi “Məmməd Araz” mükafa-
tına layiq görülmüşdür. Azərbaycanın 
müxtəlif universitetlərinin fəxri dok-
toru və professoru, Türk Dil Qurumu-
nun fəxri sədri, eləcə də İstanbul Uni-
versitetinin fəxri doktoru  olmuşdur.

Cavad Heyət 2014-cü il avqust 
ayının 12-də Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir. II Fəxri Xiyabanda dəfn edil-
mişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Bayramzadə, S. Cavad Heyət 
şəxsiyyəti /S.Bayramzadə //
Palitra.- 2014.- 25 sentyabr.- 
S.15.

İsabəyli, Q. Doktor Cavad 
Heyətlə beş münasibətim: (3 
görüş, 2 təsadüf) /Q.İsabəyli 
//Ədalət.- 2018.- 10 oktyabr.- 
S.9.

Məmmədli, P. Cavad Heyətin 
klassik irslə bağlı çalışmaları 
I-II yazı /P.Məmmədli //Xalq 
cəbhəsi.- 2016.- 23 dekabr. - 
S.14.

O insan tək cümləyə sığmaz: 
Araşdırıcı Pərvanə Məmmədli 
deyir ki, Cavad Heyət daim boş 
vaxtlarını kitabxanada keçirib 
/P.Məmmədli;müsahibəni 
apardı:F.Allahverdiyeva //
Kaspi.- 2016.- 3 may.- S.13.

Türkel, Y. Türk aydınları səni 
unutmayacaq:Cavad Heyəti 
anaraq /Y.Türkel //Azadlıq.-
2015.- 11 avqust.- S.14.

“Varlıq” dərgisini Cavad 
Heyətin istədiyi səviyyədə çıxa-
racağıq”/Müsahibəni apardı: 
S.Soltanlı //Mədəniyyət.- 
2015.- 19 avqust.- S.11.

Zolfi, A. Ürəyi Azərbaycanla 
döyünən alim /A.Zolfi //Res-
publika.- 2015.- 6 mart.- S.7.

24 Cərrah, türkoloq
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Seyfəddin Əliyev  
1930 

M
AY

Seyfəddin Vəli oğlu Əliyev 1930-cu 
il  may ayının 30-da Naxşıvan MR-in 
Şərur rayonunun Alışar kəndində zi-
yalı ailəsində anadan olmuşdur. 1937-
ci ildə Alışar kənd 7-illik məktəbin 
I sinfinə getmiş, 1943-cü ildə həmin 
məktəbi bitirmişdir. Elə həmin il Nax-
çıvan Şəhər Tibb Texnikumuna da-
xil olmuşdur. Oranı bitirdikdən son-
ra 1947-ci ildə Bakı şəhərinə gəlir, 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitu-
tunun (indiki ADPU) kimya-biologiya 
fakültəsinə qəbul olmuş, 1951-ci ildə 
bitirmişdir. Əmək fəaliyyətini 1952-ci 
ilin sentyabrına qədər Naxçıvan Maarif 
Nazirliyində pedoqoji kabinetin müdiri 
vəzifəsində, axşamlar isə 4 saylı şəhər 
fəhlə-gənclər orta kimya və biologiya 
müəllimi işləməklə davam etdirmiş-
dir. 1952-ci ilin sentyabrında Bakıya 
gələrək, Azərbaycan EA Zoologiya 
İnstitutunda kiçik elmi işçi kimi əmək 
fəaliyyətinə başlamışdır. 

1961-ci ildə “Azərbaycanın gəmirici 
sovkaları” movzusunda namizədlik 
dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

1964-cü ildə müsabiqə yolu ilə 
baş elmi işçi vəzifəsinə, 1978-ci ildə 
“Pambıq sovkasının bioloji inkişafı” 
laboratoriyasına, 1986-cı ildə “Ento-
mologiya” laboratoriyasına, 1988-ci 
ildə isə “Entomologiya” şöbəsinə mü-
dir seçilmişdir.

Yorulmaq bilməyən alim sovkalar 
üzrə tədqiqat işlərini davam etdirmiş 
və 1977-ci ildə Ukrayna EA Zoologiya 
İnstitutunda “Azərbaycanın sovkaları” 
mövzusunda doktorluq dissertasiyasını 
müdafiə edərək elmlər doktoru alimlik 
dərəcəsi almışdır. O, uzun illərin gərgin 

əməyi nəticəsində Azərbaycanda 716 
növ sovkanın yayıldığını aşkar etmiş-
dir ki, bunlardan 390 növü respubli-
kanın sovka faunası üçün, 145 növü 
Cənubi Qafqaz, 67 növü isə keçmiş 
SSRİ ərazisi üçün yeni olmuşdur.

S.Əliyevin entomologiya sahəsində 
yazdığı müxtəlif səpgili əsərlər xaricdə 
yaşayan alimlər tərəfində yüksək 
qiymətləndirilmiş və bu əsərlər onu 
görkəmli alim kimi tanıtmışdır. 

168 elmi əsərin, o cümlədən 3 mo-
noqrafiyanın, təsərrüfat işçilərinə kö-
mək məqsədilə yazılmış 4 kitabın, 3 
elmi-kütləvi kitabçanın müəllifidir. 

1975-ci ildə IX beşilliyin zərbəçisi 
adına mükafatına, 1986-cı ildə əmək 
veteranı medalına, 1993-cü ildə 
Beynəlxalq Corc Soros təqaüdünə və 
diplomuna layiq görülmüşdür. Ento-
mologiya elminin inkişafında çoxillik 
fədakar əməyinə görə iki dəfə AMEA 
Rəyasət Heyəti tərəfindən Fəxri 
fərmanla təltif edilmişdir. 

2001-ci ildə AMEA-nın müxbir 
üzvü, 2007-ci ildə həqiqi üzvü seçil-
mişdir. 

Akademik S.Əliyev hazırda Zoolo-
giya İnstitutunda elmi şuranın, ixtisas-
landırılmış müdafiə şurasının, “Hey-
vanlar aləminin qorunması, bərpası 
və istifadəsi” problemi üzrə birləşmiş 
elmi şuranın, institut redaksiya heyə-
tinin, “Azərbaycanın faunası” və 
“Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti”nin 
əsərləri seriyası üzrə redaksiya 
heyətinin üzvüdür.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Zooloqlar 
cəmiyyətinin əsərləri. II cild 
(məqalələr toplusu).- Bakı: 
Elm, 2010.- S.10-13.

Ələkbərov, İ. Akademik 
Seyfəddin Əliyev- 85: 
Görkəmli entomoloq alim 
//АМЕА-nın Xəbərləri 
(biologiya və tibb elmləri).- 
2015.- cild 70, №1.- S.109-
110.

Əliyev, A. Görkəmli bioloq 
/A.Əliyev //Respublika.- 
2010.- 23 iyun.- S.7.

İ n t e r n e t d ə

https://az.wikipedia.org/
wiki/ Seyfəddin_Əliyev

http://www.science.gov.
az/forms/deystvitelnyie-
chlenyi/17

30 Akademik
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Telman Abbas oğlu Əliyev 1935-ci il 
may ayının 2-də Azərbaycanın Goran-
boy rayonunda zəhmətkeş ailəsində ana-
dan olmuşdur. 

1953-cü ildə M.Əzizbəyov adına 
Azərbaycan Sənaye İnstitutuna (indi-
ki ADNSU) qəbul olunmuş və 1958-ci 
ildə həmin institutu bitirmişdir. İnstitutu 
bitirdikdən sonra təyinat ilə Hesablama 
Mərkəzinə (hazırda İdarəetmə Sistemləri 
İnstitutu) göndərilmiş və orada 1962-ci 
ilədək texnik, mühəndis, baş mühəndis 
vəzifələrində çalışmışdır. 

1962-ci ildə aspiranturaya daxil ol-
muşdur. O, 1966-cı ilin noyabrında 
Bauman adına Moskva Dövlət Texni-
ki Universitetinin (MDTU) professoru 
Vladimir Viktoroviç Solodovnikovun 
rəhbərliyi altında “Tipik neft emalı-
nın proseslərinin korrelyasion analizi” 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. 

1977-ci ildə Bauman adına MDTU-də 
“Real zaman ərzində çoxölçülü təsadüfi 
proseslərin kodlaşdırılması və korrelya-
siya analizi” mövzusunda doktorluq dis-
sertasiyasını müdafiə etmişdir. 

1982-ci ildə Kibernetika (İdarəetmə 
Sistemləri) İnstitutunun direktorunun 
elmi işlər üzrə müavini təyin edilmişdir.

1983-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü, 
2001-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir. 

1984-cü ildən 1988-ci ilin mayınadək 
Azərbaycan Mühəhdis-İnşaat İnstitutun-
da kafedra müdiri işləmişdir. 

1985-ci ildə professor elmi adını al-
mışdır. 

1993-1998-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Ali 
Attestasiya Komissiyasının ekspert şura-
sının sədri olmuşdur. 

1994-cü ildən UNESCO-nun infor-
matika üzrə ekspertləri sırasına daxil 
edilmişdir. 

1997-2001-ci illərdə AMEA-nın 
FRTE bölməsinin akademik-katibi, 
2008-2015-ci illərdə Ali Attestasiya Ko-
missiyasının Rəyasət heyətinin üzvü ol-
muşdur. 

2013-cü ildən Rusiyada (Moskva) nəşr 
olunan “Мехатроника, автоматизация, 
управление» jurnalının redaksiya heyə-
tinin üzvüdür. 

2015-ci ildən İdarəetmə Sistemləri 
İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən 
D 01.121 dissertasiya şurasının sədridir.

T.Əliyev 491 elmi əsərin, o cümlədən 
21 monoqrafiyanın və 84 patentin 
müəllifidir. 9 elmlər və 37 fəlsəfə dokto-
ru hazırlamışdır. 

1988-ci ildən bu günədək Kibernetika 
(İdarəetmə Sistemləri) İnstitutunun di-
rektoru vəzifəsində işləyir. 

1991-ci ildə Keldış adına, 1997-ci 
ildə Beynəlxalq Kembric Tərcümeyi-hal 
Mərkəzi tərəfindən “Qızıl medal” medal-
larına, 2004-cü ildə Azərbaycan Respub-
likasının “Şöhrət” ordeninə, 2009-cu ildə 
“Əməkdar elm xadimi” adına, 2015-ci 
ildə isə N.Tusi adına mükafatlarına layiq 
görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycanda elm 
və təhsilin inkişafı 
dövlət siyasətinin əsas 
prioritetlərindəndir 
/T.Əliyev //Xalq qəzeti.-
2015.- 13 dekabr.- S.11.
“В науку приходят 
самые лучшие, и это 
меня радует” /Т.Алиев //
Вышка.- 2009. - 26 июня.- 
С.11.
Интеллектуальный 
лидер:Тельман 
Алиев: Настоящий 
ученый должен быть 
универсальным /Т.Алиев //
Каспiй.- 2014.- 25 мая.- 
С.15.

İ n t e r n e t d ə
https://az.wikipedia.org/
wiki/Telman_Əliyev_(aka-
demik)

2 Akademik
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Bеynəlxalq Söz və Mətbuat 
Azadlığı Günü 
1993

M
AY

1993-cü ildə Namibiyanın Vindhuk 
şəhərində müstəqil və plüralist Afrika 
mətbuatının inkişafına təkan vermək 
məqsədilə seminar keçirilmişdir. Semi-
nar iştirakçılarının qəbul etdikləri Vind-
huk Bəyannaməsi Afrikada mətbuat 
azadlığının qorunması, müstəqil və plü-
ralist informasiya vasitələrinin inkişafı 
üçün zəmin yaratmışdır. YUNESKO-
nun Baş Konfransı özünün 26-cı sessi-
yasında may ayının 3-nü hər il “Ümum-
dünya Söz və mətbuat azadlığı günü” 
kimi qeyd etməyi” qərara almışdır. 

Söz və mətbuat azadlığı bir çox 
hallarda cəmiyyətdə demokratiyanın 
meyarı, ölçüsü rolunu oynayır. Söz 
azadlığının olmadığı, mətbuatın senzu-
raya məruz qaldığı cəmiyyətdə insan 
hüquqları da tez-tez pozulur. Məhz bu 
səbəbdən bir çox mötəbər beynəlxalq 
qurumlar və demokratiyanın inkişafına 
xidmət edən təsisatlar müxtəlif ölkələrdə 
söz və mətbuat azadlığını daim diqqət 
mərkəzində saxlayırlar.

Müstəqilliyimizin ilk illərindən 
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında 
Azərbaycan Respublikası 1993-cü ildən 
insan hüquqları, söz və mətbuat azad-
lığının təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra 
beynəlxalq konvensiyalara, sazişlərə qo-
şulmuşdur. 1995-ci ildə ümumxalq refe-
rendumu ilə qəbul edilmiş Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının 50-ci 
maddəsində hər kəsin informasiya əldə 
etmək hüququ təmin edilmiş, preziden-
tin 1998-ci il avqustun 6-da imzaladığı 
“Azərbaycan Respublikasında söz, fikir 
və mətbuat azadlığının təmin edilməsi 
sahəsində tədbirlər haqqında” fərmanı 
kütləvi informasiya vasitələrinin sərbəst 
inkişafı, onların cəmiyyətin dinamik 
şəkildə demokratikləşməsinə təsir edən 
qüdrətli vasitəyə çevrilməsi yolunda 

dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində 
mühüm addım olmuşdur. 

Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev 
respublikada mətbu nəşrlərin sərbəst 
fəaliyyətinə, jurnalistlərin öz fikirlərini 
azad şəkildə ifadə etməsinə lazımi 
şərait yaratmışdır. Hələ 2005-ci il 21 
iyul tarixində “Azərbaycan mətbuat 
işçilərinin təltif edilməsi haqqında”, 
“Azərbaycan mətbuat işçilərinə fəxri 
adların verilməsi haqqında”, habelə 
“Kütləvi informasiya vasitələrinə 
maliyyə yardımı göstərilməsi haqqında”, 
2008-ci il 31 iyul tarixli “Azərbaycan 
Respublikasında kütləvi informasiya 
vasitələrinə birdəfəlik maliyyə yardı-
mı göstərilməsi haqqında”, eləcə də 
“Azərbaycan Respublikasında kütləvi 
informasiya vasitələrinin inkişafına 
Dövlət Dəstəyi Konsepsiyasının təsdiq 
edilməsi haqqında” sərəncamları bunun 
bariz nümunəsidir.

Cənab İlham Əliyevin 3 aprel 
2009-cu il tarixli “Azərbaycan Res-
publikası Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 
Dövlət Dəstəyi Fondunun yaradıl-
ması haqqında” Sərəncamı da məhz 
Azərbaycan Respublikasında kütləvi 
informasi ya vasitələrinin inkişafı-
na Dövlət Dəstəyi Konsepsiyasında 
əksini tapmış məsələlərin təcrübədə 
gerçəkləşdirilməsi baxımından mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Ölkədə 4500-dən artıq müstəqil qəzet 
və jurnalın, informasiya agentliyinin, 
elektron KİV-in, jurnalist qurumları-
nın, eləcə də bu sahədə qeyri-hökumət 
təşkilatlarının azad fəaliyyət göstərməsi 
demokratik mətbuatın mövcudluğunu 
təsdiq edən amillərdir. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycanda söz və 
mətbuat azadlığı dövlətin 
iradəsinə əsaslanır //
Olaylar.- 2017.- 10 yan-
var.- S.12.

Azərbaycanda söz 
və mətbuat azadlığı 
sahəsində vəziyyət, 2003: 
“Ruh” AJMK-nin illik he-
sabatı /haz. H.Salmanov; 
red. B.İmanquliyev.- Bakı, 
2004.- 82 s.

Hacalıyev, E. Mətbuatda 
milli-mənəvi dəyərlərə, 
dövlətçilik maraqlarına 
hörmət prinsipi bütün 
maraqlardan öndə dayan-
malıdır /Elnur Hacalıyev 
//Azərbaycan.- 2015.- 3 
may.- S.10.

Söz və mətbuat azadlığı 
demokratik cəmiyyətin 
əsas göstəricisidir //
Olaylar.- 2017.- 28-30 
yanvar.- S.15.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/olaylar/2017/
yanvar/522878.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/olaylar/2017/
yanvar/525625.htm
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Əlillərin Hüquqlarının Beynəlxalq 
Müdafiəsi Günü  
1992

M
AY

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Baş Assambleyasının qərarı ilə 1992-
ci ildən etibarən hər il 5 may bütün 
dünyada “Əlillərin Hüquqlarının 
Beynəlxalq Müdafiəsi Günü” kimi 
qeyd olunur. Bu günün qeyd olunma-
sında məqsəd əlillərin və sağlamlıq im-
kanları məhdud şəxslərin hüquqlarının 
qorunmasını beynəlxalq ictimaiyyətin 
diqqətinə çatdırmaq, bu kateqoriyadan 
olan insanların cəmiyyətə inteqrasiya-
sını gücləndirməkdir.

Ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyev Azərbaycanda ikinci dəfə si-
yasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra, 
bütün sahələrdə olduğu kimi, əlillərin 
hüquqlarının müdafiəsi, onların sağ-
lamlığının qorunması istiqamətində də 
ardıcıl tədbirlər görülmüş, bu sahədə 
zəngin qanunvericilik bazası yaradıl-
mışdır. 1998-ci il iyunun 18-də “İn-
san Hüquqlarının Müdafiəsinə dair 
Dövlət Pro qramı”nın təsdiq edilməsi 
ölkəmizdə insan hüquqlarının qorun-
masına göstərilən yüksək diqqətin 
ifadəsi olmaqla yanaşı, əlillərin hü-
quqlarının müdafiəsində də mühüm 
əhəmiyyətə malikdir.

Sağlamlıq imkanları məhdud 
şəxslərin sosial müdafiəsi və sosial 
məsələlərinin həllində yeni hüquqi 
imkanlar yaradan qanunvericilik akt-
larının qəbul edilməsi bu gün ölkə Pre-
zidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla davam etdirilir. 2006-cı il de-
kabrın 28-də “Azərbaycan Respubli-
kasında İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi 
üzrə Milli Fəaliyyət Planı”, 2011-ci 
il dekabrın 27-də “Azərbaycan Res-
publikasında insan hüquq və azad-
lıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini 

artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət 
Proqramı” təsdiq olunmuş, əlilliyi olan 
şəxslər üçün sosial, iqtisadi və hüquqi 
təminatlar müəyyən edən yeni norma-
tiv aktlar qəbul edilmişdir.

Əlillərin, o cümlədən sağlamlıq 
imkanları məhdud uşaqların sosial 
müdafiəsi və cəmiyyətə fəal inteqrasi-
yasının təmin edilməsi məqsədilə bir 
sıra normativ hüquqi aktlar qəbul edil-
mişdir. Belə ki, “Əlilliyin və uşaqların 
sağlamlıq imkanları məhdudluğunun 
qarşısının alınması, əlillərin və sağ-
lamlıq imkanları məhdud uşaqların 
reabilitasiyası və sosial müdafiəsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunu əlilliyi və uşaqların sağ-
lamlıq imkanlarının məhdudluğunu 
doğuran səbəblərin aradan qaldırıl-
masına, onların reabilitasiyasına, ic-
timai həyatın bütün sahələrində fərdi 
qabiliyyətlərinə və maraqlarına mü-
vafiq fəaliyyət göstərmələrinə hüquqi 
təminat yaradır.

Ölkəmizdə sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqların yaş həddinin 18-
dək yüksəldilməsi, mənzil şəraitini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə qeydiyya-
ta alınmış müharibə əlili vəfat etdiyi 
halda, güzəştli mənzil qeydiyyatının 
onun ailə üzvlərində saxlanılması ilə 
əlaqədar mövcud qanunvericilikdə 
edilən dəyişikliklər, özəlləşdirilən, 
ləğv olunan dövlət müəssisələrinin 
əmək xəsarəti və peşə xəstəliyi ilə 
əlaqədar zərərçəkənlərinə kompensa-
siyanın verilməsinin təmin edilməsi 
kimi yeniliklər bu sahədə aparılan is-
lahatların tərkib hissəsidir.

Ə d ə b i y y a t

Əliyeva, S. Əlillərin 
hüquqlarının müdafiəsi 
sahəsində beynəlxalq 
hüquq normalarının 
Azərbaycan Respublika-
sının qanunvericiliyinə 
implementasiyası 
/S.Əliyeva; elmi red. 
Ə.İ.Əliyev.- Bakı: Red N 
Line, 2019.- 254 s.

Əlillərin hüquqlarının 
müdafiəsi sahəsində 
beynəlxalq hüquq nor-
malarının Azərbaycan 
Respublikasının 
qanunvericiliyinə imple-
mentasiyası: hüquq üzrə 
fəls. d-ru e. dər. al. üçün 
təq. ed. dis.: 5603.01 
/Ə.Y.Əliyeva; AR Təhsil 
Nazirliyi, BDU.- Bakı: 
2016.- 225 s.

Конвенция о правах 
инвалидов /Управление 
верховного комиссара 
по правам человека 
ООН; [предисл. 
Н.Пиллэй].-Нью-Йорк: 
Женева: ООН, 2014.- 
174 с.

Nərimanoğlu, M. Onlar-
da sönməz həyat eşqi var  
5 may Əlillərin Hüquqla-
rının Müdafiəsi Günü-
dür /M.Nərimanoğlu //
Azərbaycan.- 2015.- 5 
may.- S.12.

5
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Şuşanın işğalı günü
1992

M
AY

Ərazisi: 289 km² 
Əhalisi: 32 800
İşğal tarixi: 08.05.1992

Azərbaycanın dilbər guşəsi, musiqi 
və mədəniyyət ocağı olan Şuşa şəhəri 
dünyanın bəzi aparıcı dövlətlərinin 
məzlum xalq kimi tanıdıqları, əslində 
nəinki xalqımıza, bütün insanlığa qar-
şı terror siyasəti həyata keçirən məkrli 
ermənilər tərəfindən keçmiş sovet or-
dusunun 366-cı alayının 40 zirehli tex-
nikasının bilavasitə iştirakı və köməyi 
ilə işğal edilmişdir.

289 kvadrat kilometr ərazisi olan 
Şuşa şəhərində həmin dövrdə 24.900 
nəfər əhali yaşayırdı. İşğal zamanı 480 
nəfər insan qətlə yetirilmiş, 600 nəfər 
yaralanmış, 150 nəfər əlil olmuş, 552 
körpə yetim qalmış, 20 mindən artıq 
əhali isə məcburi köçkün vəziyyətinə 
düşmüşdür.

Qeyd etmək lazımdır ki, Şuşaya hü-
cumdan bir neçə saat öncə Tehranda İran 
Prezidentinin vasitəçiliyilə Ermənistan 
və Azərbaycan dövlət başçıları Qara-
bağ münaqişəsinin dinc yolla həllinə 
dair saziş imzalamışdı.

İşğal nəticəsində Şuşadakı bir sıra 
tarixi-mədəniyyət abidələri düşmən 
tərəfindən talan edilmişdir. Beş minə 
yaxın eksponatı olan Şuşa Tarix Mu-
zeyi, Dövlət Xalça Muzeyinin filialı və 

Xalq Tətbiqi Sənəti Muzeyi, Qarabağ 
Dövlət Tarix Muzeyi, həmçinin Laçın 
rayonundakı Ağoğlan məbədi, dün-
ya   əhəmiyyətli arxeoloji abidə sayı-
lan paleolit dövrünə aid Azıx mağarası, 
Xocalıdakı Əsgəran qalası, Kəlbəcər 
Tarix Muzeyinin və digər mədəniyyət 
ocaqlarının, rəsm qalereyalarının bən-
zərsiz ekspozisiyaları dağıdılmış və 
talan olunmuş, müqəddəs məbəd və 
məscidlər təhqir edilmiş, kitabxanalar 
yandırılmış, misilsiz əlyazma nümu-
nələri məhv edilmişdir. 

Bu siyahıya Xan mağarası, Qa-
xal mağarası, Şuşa qalası da olmaq-
la bütövlükdə 279 dini, tarixi və 
mədəni abidə daxildir. Ermənilər 
Azər baycana məxsus olan bir çox abi-
dənin məhv edilməsinə və ya onların 
erməniləşdirilməsinə nail olmuşlar. 
Onlar Şuşada 7 məktəbəqədər uşaq mü-
əssisəsini, 22 ümumtəhsil məktəbini, 
mədəni-maarif, kənd təsərrüfatı tex-
ni-kumlarını, 8 mədəniyyət evini, 14 
klubu, 20 kitabxananı, 2 kinoteatrı, 3 
muzeyi, Şərq musiqi alətləri fabrikini 
dağıtmışlar.

Artıq Şuşanın işğalından 28 il ötür.  
Tezliklə qədim Azərbaycan torpağının 
işğaldan azad olunacağı günü arzula-
yır və Allahdan bütün şəhidlərə rəhmət 
diləyirik!

Ə d ə b i y y a t

Hüseynov, Y. Qarabağ: 
[Şuşa şəhərinin tarixinə 
həsr olunur] /Y.Hüseynov; 
red. Z.H.Bayramlı [ön 
söz]; rəssam Ə.B.Əliyev.-
Bakı: Afpoliqraf, 2018.-
334 s.
Hüseynov, Y. Şuşa 
salnaməsi /Yunis Hüsey-
nov; red. V.X.Quliyev; 
[rəssam Ə.B.Əliyev].- 
Bakı: Şuşa, 2015.- 150 s. 
Məmmədov, N. 
Azərbaycan Respubli-
kasının Şuşa şəhərinin 
tarixi /Nazim Rəhbər oğlu 
Məmmədov; elmi red. 
Y.Mahmudov; AMEA, 
A.A.Bakıxanov ad. Tarix 
İn-tu.- Bakı: Avropa, 
2016.- 959  s. 
Qaraoğlu, F. Gözəlim, 
həsrətim Şuşanın 
tarixindən... /F.Qaraoğlu 
//Bakı xəbər.- 2017.- 7 
iyun.- S.12.

8
Şuşanın işğal altında olması qəlbimizi kədərləndirir, sıxır, incidir... Şu-

şanın işğalına şərait yaradanlar, onu sadəcə olaraq hakimiyyət mübarizəsi 
zamanı qurban veriblər ki, bu da dəhşətdir.

                                                                              Heydər Əliyev, ümummilli lider



241

Digər tarixi hadisələr

Kürəkçay müqaviləsinin bağlanması
1805
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AY

Rusiya imperiyasının XIX yüzilin baş-
lanğıcından Azərbaycan torpaqlarını yeni 
işğal cəhdi faktik olaraq müharibəyə çev-
rilmişdi. Çar hökuməti Azərbaycanın xan-
lıqlara parçalanmasından istifadə edərək, 
bu prosesdə həm silah, həm də müqavilələr 
bağlanmasından istifadə edirdi. 1805-ci il 
mayın 14-də Kürəkçay müqaviləsi indiki 
Goranboy rayonu ərazisində Kürəkçay çayı 
sahilində Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan 
və Rusiya İmperiyası adından isə Rusiya-
nın Qafqaz qoşunlarının baş komandanı 
Knyaz Sisianov tərəfindən imzalanmışdır. 
Bu müqavilə Qarabağ xanlığının Rusiya 
tərəfindən ilhaqını faktiki rəsmiləşdirmişdir. 
Belə ki, 11 maddədən ibarət müqavilənin 
şərtlərinə görə, Qarabağ xanı Rusiya çarı-
nın vassalı olmağına razılıq verir (maddə 
1), müstəqil xarici siyasət hüququndan 
məhrum edilir (maddə 4), çar xəzinəsinə 
hər il 8000 çervon bac verməyi öhdəsinə 
götürürdü (maddə 8). Rusiya dövləti də xa-
nın varis və davamçılarının Qarabağ xan-
lığı üzərində hakimiyyətinin dəyişilməz 
saxlanılmasını, daxili idarəetmə ilə bağlı 
hakimiyyət işləri, məhkəmə və divanxana, 
ölkədən yığılan gəlirin xanın səlahiyyətində 
qalmasını öhdəsinə götürürdü (maddə 5). 

Bundan başqa, müqaviləyə görə, Qa-
rabağ xanı Qafqaz komandanlığının 
əmrlərini yerinə yetirməli və mayor Lisa-
neviçin rəhbərliyi altında 500 rus əsgərini 
Şuşada qalaya bitişik Xanbağı adlanan 
yerdə yerləşdirməli idi. Qarabağ xanlı-
ğının Rusiya tərəfindən ilhaqından sonra 
Kürəkçay müqaviləsi əslində icra olunma-
mışdır. Öncə İbrahimxəlil xan qətlə yeti-
rilmiş, daha sonra isə Qarabağ xanlığının 
özünün mövcudluğuna son qoyulmuşdu. 
Daimi müddətə imzalandığı qeyd edilsə 
də, Kürəkçay müqaviləsi cəmi 17 il son-
ra, 1822-ci ildə ləğv edilmişdir. Rusiya 
Kürəkçay müqaviləsi ilə Qarabağın bütöv-
lüyünün saxlanmasına imperator zəmanəti 

versə də, 1822-ci ildə Qarabağ xanlığı ara-
dan götürülmüşdü. Qarabağda İbrahim xan 
və onun varislərinin hakimiyyəti rus admi-
nistrasiyası ilə əvəz olunmuşdur. 

Çar Rusiyası etnik təmizləmə siyasətinə 
uygun olaraq Qarabağ əhalisinin etnik 
tərkibində ermənilərin sayını artırmaq üçün 
köçürmə siyasəti həyata keçirməyə baş-
lamışdı. Müqavilənin tezliklə Rusiya İm-
periyası tərəfindən ləgv olunma səbəbləri 
arasında Çar Rusiyasının bölgənin etnik 
tərkibini özünün uzunmüddətli maraqları-
na xidmət edə biləcək şəkildə dəyişməyə 
əsaslanan imperiya siyasətini də qeyd 
etmək lazımdır. Bu siyasət ən çox İran və 
Türkiyədən ermənilərin kütləvi şəkildə 
Azərbaycanın Qarabağ və digər xanlıqla-
rına köçürülməsini təşkil etməklə mövcud 
ərazi inzibati quruluşun və etnik tərkibin 
dəyişdirilməsində öz əksini tapmışdır. 
Qeyri-rəsmi erməni köçkünləri ilə birlikdə 
onların ümumi sayı isə 200 mindən çox 
olmuş və köçürülmədən sonra Qarabağın 
etnik tərkibində ermənilərin sayı artmağa 
başlamışdır. Ermənilərin kütləvi şəkildə 
Qarabağa köçürülməsi nəticəsində burada 
yeni erməni kəndləri (Marağalı, Canyataq 
və s.) yaranmışdır. Ağır şərtlərlə Rusiya 
İmperiyası ilə imzalanmasına və sonrakı 
illərdə icra olunmamasına baxmayaraq, 
Kürəkçay müqaviləsi mühüm əhəmiyyətə 
malikdir. Xüsusilə onu qeyd etmək lazımdır 
ki, bu müqavilə çarizmin Qarabağ xanlığı-
nı işğal etməsinə qədər azərbaycanlıların 
bölgənin aborigen xalqı olmasını, xan-
lığın siyasi-iqtisadi həyatına rəhbərlik 
etmələrini, ermənilərin Rus işğalın dan 
və bölgənin etnik tərkibini dəyişdirməyə 
yönəlmiş siyasətlərindən, onların kütləvi 
şəkildə İran və Türkiyədən Azərbaycan 
torpaqlarına köçürülməsindən sonra Çar 
Rusiyasının himayəsi ilə üstün mövqelərə 
çıxdıqlarını göstərir.

14
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Mahmudov, Y. Qara-
bağ: real tarix faktlar 
sənədlər /Y.Mahmudov, 
K.Şükürov; baş 
məsləhətçi. E.Mahmudov; 
məsləhətçilər. A.Paşayev; 
F.Vahabov; ön söz. 
M.Əliyeva.-

Bakı: Təhsil, 2009.- 143 s.

Гарабаг: Кюрекчайский 
договор-200 /Научный 
консультант: 
Я.М. Махмудов, 
Э.А.Махмудов; Научные 
ред. Г.Н.Мамедова, 
Ф.Г.Вахабов; 
Национальная Академия 
Азербайджана. 
Институт истории им. 
А.А.Бакиханова.- Баку: 
Тахсил, 2005.- 176 c.

Qaraca, B. Durulmayan 
Kürəkçay /B.Qaraca //
Azərbaycan.- 2015.- 13 
fevral.- S.10.

Uğur. Qarabağın işğalına 
aparan “Kürəkçay” 
müqaviləsi... /Uğur //Xalq 
cəbhəsi.- 2016.- 14 may.- 
S. 14.
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Digər tarixi hadisələr

Laçın rayonunun işğalı günü
1992

M
AY

Ərazisi:  1835 km² 
Əhalisi: 73 100
İşğal tarixi: 17.05.1992 

Bu gün  Azərbaycanın strateji cəhət-
dən mühüm əhəmiyyət kəsb edən La-
çın rayonunun işğalından 28 il keçir. 

1992-ci il may ayının 17-18-də 
erməni işğalçıları rayonun yüzlərlə 
mədəni-məişət obyektini, onlarla 
qəsəbə, kənd və tarixi abidələrini dağı-
daraq talan etmişdir. İşğal nəticəsində 
63 min 341 Azərbaycan vətəndaşı öz 
yurdundan didərgin düşmüş, 300-dən 
artıq hərbi və mülki şəxs həlak olmuş 
və itkin düşmüşdür. Rayonda 8950 
bina, o cümlədən 7 sənaye və tikinti 
müəssisəsi, 471 xidmət idarəsi, 154 
məktəb, yüzlərlə tarix-mədəniyyət 
abidəsi işğal altında qalmışdır.

Şuşa şəhərinin Turşsu deyilən 
ərazisindən və Ermənistan istiqamə-
tindən hücuma keçən düşmən ma-
yın 18-də Laçını işğal etmişdir. 
Əhəmiyyətli geostrateji mövqeyə ma-
lik olan Laçının işğalı Azərbaycan iq-
tisadiyyatına ciddi ziyan vurmuşdur. 

Təbii sərvətlərlə zəngin olan La-
çın rayonunda Turşsu, Qaladərəsi, 
Ağanus, Xırmanlar, Tiqiq, Turş-tiqiq, 
Nurəddin, Nağdalı, Hacıxanlı kimi 
müalicəvi əhəmiyyətli bulaqlar möv-
cud olmuşdur.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Na-
zirliyinin rayonun işğalı ilə bağlı 
yaydığı məlumatda bildirilmişdir ki, 
Laçın rayonu ərazisində ümumi ehti-
yatları 1124 ton olan 3 civə (Narzanlı, 

Çilgəzçay, Sarıbulaq), ehtiyatları 4457 
min ton olan və əhəng istehsalına ya-
rarlı Laçın əhəngdaşı, ehtiyatları 2533 
min kubmetr olan və istismara cəlb 
edilən üzlük daşı istehsalına yararlı 
Qoçaz mərmərləşmiş əhəngdaşı, mişar 
daşı istehsalına yararlı 2 tuf (Ağoğlan, 
Əhmədli), 2 əlvan bəzək daşı, vulkan 
külü və digər təbii sərvətləri var.

Laçın rayonundakı Qaragöl Dövlət 
Təbiət Qoruğu və Dövlət Təbiət Ya-
saqlığı da hal-hazırda işğal altındadır. 
Ümumi sahəsi 240 hektar olan qoruq-
da 68 növdən və 27 ailədən ibarət bitki 
örtüyü var. 1961-ci ilin noyabr ayın-
da heyvan və quşları qoruyub saxla-
maq və artırmaq məqsədilə yaradılan 
Dövlət Təbiət Yasaqlığının ərazisində 
cüyür, qaya keçisi, çöl donuzu, ayı, tu-
rac, kəklik, qaratoyuq kimi nadir fauna 
növləri məskunlaşmışdır. 1989-cu ildə 
yasaqlıqda aparılan yoxlama zamanı 
dağ-keçisi (bezoar keçisi) 96, qaban 
360, cüyür 320, ayı 110 baş, eləcə də 
çoxlu sayda canavar, porsuq, dələ, qır-
qovul, kəklik qeydə alınmışdır.

İşğalçı dövlət beynəlxalq hüquq 
normalarına, zəbt olunan Azərbaycan 
torpaqlarından Ermənistan qoşunla-
rının qeyd-şərtsiz çıxarılmasına dair 
BMT-nin qətnamələrinə məhəl qoy-
mayaraq hazırda Laçında qanunsuz 
məskunlaşma aparır. 

Bu gün hər bir azərbaycanlı Qara-
bağın işğal altından qurtulacağı günü 
gözləyir. Qarabağa böyük qayıdışın 
olacağına hamılıqla inanırıq.

Ə d ə b i y y a t

Abdullayev, Ə. Qarabağ 
faciəsi: [monoqrafiya] 
/Ə.İ.Abdullayev; elmi red. 
Ə.Əliyev.- Bakı: [İqtisad Uni-
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Qasımov, Ş. Əsirlikdə 
qalan Laçın /Ş.M.Qasımov; 
elmi red. və ön söz 
Y.M.Mahmudov.- Bakı: Elm, 
2012.- 203 s.
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əbədiyaşar nişanələri: və ya 
yurd yaddaşından lövhələr: 
[Laçının Picənis kəndi haq-
qında] /Nemət Bəxtiyar //525-
ci qəzet.- 2016.- 14 iyul.- S.4.
Nərimanoğlu, M. Laçının 
minillik yadigarları: Bu 
ulu yurddakı tarixi, dini, 
mədəniyyət abidələri erməni 
vandalları tərəfindən məhv 
edilir//Azərbaycan.- 2018.- 18 
may.- S.7. 
Nəzərli, A. Qarabağa qayı-
dacağımız gün uzaqda deyil: 
Laçının işğalından 26 il ötür 
/A.Nəzərli //Xalq qəzeti.-
2018.- 18 may.- S.5. 
Salmanlı, R. Laçınlılar doğma 
yurda qayıtmaq arzusu ilə 
yaşayırlar /Rəhman Salmanlı 
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17

Biz torpaqlarımızın azadlığını, ərazi bütövlüyümüzü təmin edəcəyik, 
müstəqil Azərbaycanın hüdudlarını bərpa edəcəyik. 

                                                           Heydər Əliyev, ümummilli lider
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Digər tarixi hadisələr
Ümumdünya Dialoq və İnkişaf Uğrunda 
Mədəni Müxtəliflik Günü  
2003

M
AY

Hər il may ayının 21-də Dialoq və İn-
kişaf  Uğrunda Dünya Mədəni Müxtəliflik 
Günü qeyd olunur. Bu gün BMT Baş 
Məclisi tərəfindən 2002-ci ilin dekabrında 
təsis edilmişdir. Dünya Mədəniyyətinin 
İnkişafı Gününü əvəzləyən Dialoq və İn-
kişaf Uğrunda Dünya Mədəni Müxtəliflik 
Günü ilk dəfə 2003-cü il mayın 21-də 
keçirilmişdir. 2003-cü ildə BMT Baş 
Məclisi qeyri-maddi mədəni irsin: bay-
ramların, ənənələrin, adətlərin və dillərin 
qorunması haqqında Konvensiya qəbul 
etmişdir.

Hazırda dünya mədəniyyətini çox 
müxtəlif amillər təhdid edir - bir hal-
da milli özünəməxsusluğun həddən 
artıq qorunması müxtəlif azlıqların 
mədəniyyətləri üçün təhlükə yaradır, 
digər halda din mədəniyyətə təzyiq 
göstərir, üçüncü halda praktik olaraq 
dünyanın bütün ölkələrində qloballaşma-
nın təsiri altında dillər yox olur, ənənələr 
itirilir, zəif mədəniyyətlər kənarda qa-
lır, bəlkə də tamamilə yox olur. Bütün 
bu faktların nəzərə alınması və onların 
əhəmiyyətinin dərk edilməsi 2001-ci 
ildə YUNESKO-nun “Mədəniyyətlərin 
müxtəlifliyinə dair” bəyannaməsinin 
qəbul olunmasını zəruri etmişdir. Bu 
bəyannamənin həyata keçirilməsi üçün 
iyirmi əsas istiqamətdən ibarət Fəaliyyət 
Planı qəbul olunmuşdur. Bəyannamədə 
müxtəliflik, dialoq və inkişaf arasında 
əlaqənin yeni anlayışı irəli sürülür.

YUNESKO-ya üzv olan dövlətlər bu 
qurumun Bəyannaməsini təsdiqləməklə 
mədəni müxtəlifliklə əlaqədar dəyərlərin 
tanınmasını, qorunmasını və yerli, mil-
li və beynəlxalq səviyyədə fəal təbliğ 
olunmasını öhdələrinə götürmüşlər.

Dialoq və İnkişaf Uğrunda Dün-

ya Mədəni Müxtəliflik Gününün əsas 
məqsədi insanlara mədəni müxtəlifliyin 
əhəmiyyətini və dəyərini dərindən dərk 
etməyə imkan vermək və dünya xalqları 
arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirməyi 
öyrənməkdir. Bu günə həsr olunmuş 
tədbirlər mədəniyyətlərarası dialoqun 
vacibliyi haqqında məlumatlılığın qlobal 
səviyyəsini yüksəltməyə yönəlmişdir. 
Keçirilən tədbirlərin məqsədi gündəlik 
həyatda müxtəlifliyi dəstəkləməyə, 
müxtəlif xalqların və mədəniyyətlərin 
nümayəndələri arasında qarşılıqlı an-
laşma və əməkdaşlığın yaxşılaşdırılma-
sı üçün stereotiplərlə mübarizə apar-
mağa cəhd göstərən insanların dünya 
cəmiyyətini formalaşdırmaqdır.

2013-cü ildə ənənəvi Dialoq və İnki-
şaf Uğrunda Dünya Mədəni Müxtəliflik 
Günü çərçivəsində YUNESKO və 
BMT Sivilizasiyalar Alyansı “Bir iş 
gör” şüarı altında müxtəliflik və iştirak 
uğrunda hərəkatı dəstəkləyən kampa-
niyaya start vermişdir. Bütün dünyada 
insanları və təşkilatları müxtəlifliyin 
dəstəklənməsi üzrə konkret tədbirlər 
görməyə vadar edən bu kampaniya 
həm də mədəniyyətlərarası dialoqun, 
müxtəlifliyin və inteqrasiyanın vacib-
liyi barəsində məlumatlılığın qlobal 
səviyyəsinin artırılması, real və gündəlik 
həyatda müxtəlifliyi dəstəkləməyə çalı-
şan insanların dünya cəmiyyətinin for-
malaşdırılması məqsədi daşıyır.

Dünya cəmiyyəti, bununla mədəni 
müxtəlifliyin inkişafına töhfələr ver-
məklə, mədəni irsin qorunması, müxtəlif 
mədəniyyətlərin nümayəndələri arasın-
da münasibətlərin qurulması vacibliyini 
həmişə yadda saxlamalıdır.

Ə d ə b i y y a t
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Beynəlxalq Bioloji Müxtəliflik Günü 
2000

M
AY

2000-ci il dekabrın 20-də BMT-
nin Baş Assambleyası 55/201 nömrəli 
qətnaməyə əsasən 22 may tarixini 
Bioloji müxtəliflik üzrə Konven-
siyanın qəbul olunması, həmçinin 
“Beynəlxalq bioloji müxtəliflik günü” 
elan etmişdir. Əvvəllər isə 19 dekabr 
1994-cü il tarixli, 44/119 nömrəli 
qətnamə ilə həmin gün dekabrın 29-
da qeyd olunurdu. Sonradan isə həmin 
günün tarixi dəyişdirildi. 

Bioloji müxtəliflik dedikdə insanlar 
da daxil olmaqla planetimizdə möv-
cud olan bütün canlı növlər nəzərdə 
tutulur və bu bizim həyatımızın, sağ-
lamlığımızın və rifahımızın əsasını 
təşkil edir. Planetin canlı növləri, 
yaşayış mühitləri və onların təmin 
etdikləri məhsul və xidmətlər bizim 
zənginliyimizin, sağlamlığımızın və 
rifahımızın əsasını formalaşdırır. Bu 
irsi qorumaq üçün götürülmüş qlo-
bal öhdəliklərə baxmayaraq, hələ 
də Yer kürəsindəki canlı növlərinin 
müxtəlifliyi görülməmiş dərəcədə 
azalmaqda davam edir. Bioloji 
müxtəliflik itkisi, ekoloji sistemləri 
həyati əhəmiyyət kəsb edən funksiya-
larını yerinə yetirə bilməyəcəkləri son 
nöqtəyə yaxınlaşdırmaqdadır. 

Son illər bəşəriyyəti narahat edən 
problemlərdən biri dünyada ekoloji 
gərginliyin artmasıdır. Bu baxımdan

2009-cu il dekabr ayının 7-də BMT 
Danimarkanın Kopenhagen şəhərində 

biomüxtəlifliyin mühafizəsi və
Qlobal İstiləşmə ilə bağlı “İqlim” 

sammiti keçirilmişdir. Kopenhagen 
sammitində 2010-cu il “Beynəlxalq 
Biomüxtəliflik ili” elan olunmuşdur.

Qeyd edək ki, bioloji müxtəlifliyin 
qorunması ölkəmizdə də prioritet 
məsələlərdən sayılır. Bu səbəbdəndir 
ki, Azərbaycan 2000-ci ildə bio-
müx təliflik üzrə Konvensiyaya qo-
şulub. Son vaxtlar dövlət tərəfindən 
biomüxtəlifliyin qorunması istiqamə-
tində ciddi işlər görülüb. Bu baxım-
dan xüsusi mühafizə olunan təbiət 
əraziləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Hökumət tərəfindən bütün sahələrdə 
olduğu kimi ekoloji problemlərin 
həllinə də böyük diqqət göstərilir. 

2001-ci il mayın 23-də Ekologi-
ya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
yaradılmasından sonra ətraf mühitin 
və bioloji müxtəlifliyin qorunmasına 
diqqət daha da artırılıb. 

Prezident tərəfindən 2006-cı il mar-
tın 24-də təsdiqlənmiş “Azərbaycan 
Respublikasında bioloji müxtəlifliyin 
qorunub saxlanması üçün milli stra-
tegiya və fəaliyyət planı” respublika 
ərazisində bioloji müxtəlifliyin qorun-
ması baxımından son dərəcə böyük 
əhəmiyyət kəsb edir.

22
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V.Əli-zadə; Azərb. Resp. 
Prezidenti yanında Qeyri-
Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Şurası, 
Gənclik və Maarifçilik 
İctimai Birliyi.- Bakı: 
Zərdabi-Nəşr, 2018.- 250 
s.

B2010-cu il “Bioloji 
Müxtəliflik İli” elan 
edilmişdir //Azərbaycan.-
2010.- 7 yanvar.- S.5.

İ n t e r n e t d ə

http://files.preslib.az/
projects/azereco/az/eco_
m1_4_1.pdf

https://azertag.az/
xeber/1063366
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Digər tarixi hadisələr
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
Əməkdaşlarının Peşə Bayramı Günü  
2007

M
AY

Azərbaycan Respublikası Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin imzala-
dığı Sərəncama əsasən ölkəmizdə hər 
il 23 may günü Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi işçilərinin peşə 
bayramı kimi qeyd olunur. Ölkəmiz 
müstəqillik əldə etdikdən sonra məhz 
Ulu Öndər Heydər Əliyevin eko-
logiya və ətraf mühitin mühafizəsi 
sahəsinə qayğıkeş münasibəti nəti-
cəsində onun imzaladığı 2001-ci il 
23 may tarixli sərəncamla Ekologi-
ya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ya-
radılmışdır. Son bir neçə ildə eko-
loji vəziyyətin sağlamlaşdırılması, 
ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində 
ölkə Prezidentinin rəhbərliyi altın-
da ardıcıl, məqsədyönlü işlər gö-
rülmüş, uzun illər ərzində yığılaraq 
müstəqil Azərbaycana miras qalmış 
ekoloji problemlər təhlil edilərək, 
onların kompleks həllinə yönəlmiş 
5 Milli və Dövlət Proqramı təsdiq 
edilmiş, ekologiya və ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində hüquqi baza 
təkmilləşdirilmişdir. 

Respublika Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin imzaladığı “Xəzər dənizinin 
çirklənmədən qorunması üzrə bəzi 
tədbirlər haqqında” və “Əhalinin eko-
loji cəhətdən təmiz su ilə təminatının 
yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar bəzi 
tədbirlər haqqında” Sərəncamlardan 
irəli gələn məsələlərin həlli 
istiqamətində beynəlxalq standart-
lara cavab verən modul tipli lokal 
təmizləyici qurğular alınmış, Abşe-
ron yarımadasının şimal hissəsinin 
61 km-lik sahil zolağında quraşdırıla-
raq istismara buraxılmış, Kür və Araz 

çaylarının suyundan istifadə edən 50 
yaşayış məntəqəsində Beynəlxalq 
Səhiyyə Təşkilatının standartlarına 
cavab verən su təmizləyici qurğular 
quraşdırılaraq əhalinin istifadəsinə 
verilmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun ekolo-
giyanın, ətraf mühitin qorunmasına 
xidmət edən “Hərəmiz bir ağac əkək” 
layihəsi də təbiətin mühafizəsi və 
zənginləşdirilməsinə böyük töhfələr 
verir. Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti, Heydər Əliyev Fondu-
nun prezidenti Mehriban Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihə 
çərçivəsində hektarlarla sahə yaşıllaş-
dırılıb, abadlaşdırılıb. Bu xoşməramlı 
missiyaya bütün ölkə vətəndaşları 
qoşulub.

Heydər Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti, Ətraf Mühitin Mühafizəsi 
üzrə Beynəlxalq Dialoq Təşəbbüsü – 
IDEA-nın təsisçisi Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə 2011-ci il iyulundan (12 
iyul 2011-ci il) fəaliyyətə başlayan 
IDEA – Ətraf Mühit Kompaniyası 
ölkəmizdə ətraf mühitin qorunması 
sahəsində görülən işlərin məntiqi da-
vamı kimi qiymətləndirilə bilər.

Ekoloji layihələr Azərbaycanın 
regionlarını da əhatə edir. Əhalinin 
təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdı-
rılması üçün də əməli işlər görülür. 
Təsadüfi deyil ki, milli inkişaf strate-
giyasının prioritet istiqamətlərindən 
biri, məhz ətraf mühitin mühafizəsi 
və insanların sağlam təbii mühitdə 
yaşamasını ən yüksək səviyyədə 
təmin etməkdir.

23

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2001-ci il 
18 sentyabr tarixli 583 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “AR Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
haqqında Əsasnamə”də 
dəyişikliklər edilməsi 
barədə: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı, 30 iyul 2018-ci 
il //Azərbaycan.- 2018.- 1 
avqust.- S.2.

Azərbaycan Respub-
likası Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazir-
liyinin strukturunun 
və idarə edilməsinin 
təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı tədbirlər haqqında : 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı, 
16 yanvar 2019-cu il //
Azərbaycan.- 2019.- 17 
yanvar.- S. 2.

Bağırov, H. Ətraf mühitin 
qorunması Azərbaycan 
dövlətinin prioritet 
vəzifələrindəndir: 2010-
cu il Ekologiya ilidir 
/H.Bağırov //Azərbaycan.-
2010. - 1 yanvar.- S.2.

Xudaşov, V. Ekologiya və 
ətraf mühitin mühafizəsi  
/V.Xudaşov //Bakı xəbər.-
2017.- 16 fevral.- S. 15.
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Digər tarixi hadisələr

Rеspublika Günü 
1990

M
AY

1918-ci il may ayının 28-də 
müsəlman Şərqində ilk dünyəvi de-
mokratik dövlət-Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti (1918-1920) yaradıl-
mışdı. Bu respublika millətimizin 
tarixi yaddaşında Azərbaycan döv-
lətçiliyinin ilk təcrübəsi kimi iz qoy-
muşdur.

Məmməd Əmin Rəsulzadə 
tərəfindən əsası qoyulan Demokratik 
Cümhuriyyət Türk və İslam dünya-
sında ilk Parlamentli Respublika və 
ilk demokratik, hüquqi və dünyəvi 
dövlət nümunəsi idi.

1918-ci il may ayının 28-də Azər-
baycan milli Şurası İstiqlaliyyət 
Bəyannaməsi ilə Azərbaycanın şi-
mal torpaqlarında  Azərbaycan  De-
mokratik Cümhuriyyəti yarandığı-
nı elan etmişdir. Bu tarixi sənədə 
görə Azərbaycan qonşu xalqlar və 
dövlətlərlə dostluq münasibəti qu-
racaqdı. Müstəqil Azərbaycan döv-
lətinin təşkil idarəsi xalq cümhuriyyəti 
idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
millət, məzhəb, sinif və cins fərqi 
qoymamış və bütün vətəndaşların si-
yasi hüquqlarını təmin etmişdir.

Azərbaycan müvəqqəti hökumə-
tinin ilk başçısı isə Fətəli Xan Xoyski 
seçilmişdir. 10 gün Milli Şura Tiflisdə 
işlədikdən sonra Gəncəyə köçürül-
müş, yalnız 1918-ci ilin sentyab-
rında Türkiyə ordusunun rəhbərliyi 
ilə Bakı daşnak-rus qüvvələrindən 
təmizləndikdən sonra milli hökumət 
Gəncədən Bakıya köçmüşdür.

Müstəqil Azərbaycan Cümhu riy-
yəti qısa ömründə böyük nailiyyətlər 
və qalibiyyətlər əldə etmişdir. İlk dəfə 
qadınlara seçim hüququ tanıyan və 
qadın-kişi bərabərliyini təmin edən 
Müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti, 

o cümlədən milli ordu, milli pul, 
demokratlaşma, milli bank, azad 
seçkilər, beynəlxalq əlaqələr və 
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən 
Azərbaycan istiqlalının tanınması, 
Azərbaycanın bütövlüyünü təmin et-
miş, iqtisadi islahatları həyata keçir-
mişdir. 

Azərbaycan Demokratik Respub-
likasını rəsmi surətdə 1918-ci il iyun 
ayının 4-də tanıyan ilk dövlət Osman-
lı dövləti olmuşdur. 

1918-ci il 9 noyabr tarixində 
M.Ə.Rəsulzadənin təklifi əsasında 
Azərbaycan Demokratik Respubli-
kasının üç rəngli bayrağı qəbul edil-
mişdir. O zamana qədər Azərbaycan 
Demokratik Respublikasının bayrağı 
qırmızı rəngdə idi.

Azərbaycan Demokratik Respubli-
kası gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi 
şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərə 
bilmişdi. Təəssüflər olsun ki, Müstəqil 
Azərbaycan Cümhuriyyəti iki yaşı-
na çatmadan bolşeviklərin hücumuna 
məruz qalmış, müvəqqəti olaraq dev-
rilmişdi. Sovetlər Birliyi Azərbaycanı 
məcburi surətdə öz tərkibinə da-
xil etmişdir. Bolşeviklər tərifindən 
devrilməsinə baxmayaraq, istiqlal ide-
yası yenilməmiş və M.Ə.Rəsulzadənin 
“BİR KƏRƏ YÜK SƏLƏN BAY-
RAQ, BİR DAHA ENMƏZ” şüarı 
öz əksini tapmış və nəhayət, 1991-ci 
ildə Sovet İmperiyasının dağılması ilə 
Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini 
elan etmişdir.

1990-cı ildən 28 may Respublika 
günü – dövlət müstəqilliyinin bərpa 
edilməsi günü dövlət bayramı kimi 
qeyd edilir.

28

Ə d ə b i y y a t

Şərqdə ilk Demokratik 
Respublika (“28 may-
Respublika günü” ilə 
əlaqədar elmi-praktik 
konfrans): məqalələr 
toplusu /elmi red. 
V.Quliyeva.- Bakı: Elm və 
təhsil, 2014.- 222 s.

“Bir kərə yüksələn bayraq 
bir daha enməz”: Respub-
lika Günü bölgələrdə qeyd 
olunub //Mədəniyyət.- 
2017.- 31 may .- S.7.

28 may- Respublika Günü 
münasibətilə Bakıda 
idman yürüşü keçirilib //
Azərbaycan.- 2017.-28 
may.- S.10.

Quliyev, T. 
Cümhuriyyətdən başlamış 
müstəqillik: 28 May Res-
publika Günü /T.Quliyev 
//Olaylar.- 2014.- 28-29 
may.- S.10.

Nəcəfxanlı, Ə. Bölgələrdə 
Respublika Günü qeyd 
olundu /Ə.Nəcəfxanlı, 
H.Qasımov //Xalq qəzeti.- 
2014.- 31 may.- S.4.
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• Uşaqların Bеynəlxalq Müdafiəsi Günü 
(01.06.1950)

• Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü (05.06.1972)
• Milli Qurtuluş Günü (15.06.1993)
• İnsan Hüquqları Günü (18.06.2007)
• Milli Silahlı Qüvvələr Günü (26.06.1998)

Azərbaycanın görkəmli yazıçısı və dramaturqu Əbdürrəhim bəy Haq-
verdiyev 1917-ci ildə baş verən fevral inqilabından sonra mart ayında 
Tiflis İcraiyyə Komitəsinə və onun mərkəzi şurasına üzv seçilmiş, Borça-
lı qəzasına müvəkkil təyin olunmuşdur.

Bir vaxtlar Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin işlədiyi keçmiş Borçalı 
Qəza İdarəsinin binasında indi erməni şagirdlərinin təhsil aldığı Şaum-
yan kənd orta məktəbi fəaliyyət göstərir.

(Zaman-zaman erməni daşnaklarının həyata keçirdikləri zor-
la azərbaycanlıları öz dədə-baba yurdlarından didərgin salma 
siyasəti nəticəsində Marneuli rayonunun azərbaycanlılar yaşayan 
Şulaver kəndi ermənilər tərəfindən qəsb olunmuş və orada ermənilər 
məskunlaşdırılmışlar. Hazırda həmin kənd Şaumyan kəndi adlanır).

Əkizlər 
bürcünün 
Nişanı Havadır. 
Merkurinin 
himayəsindədir. 
Günəşin 
Əkizlər 
bürcünün 
keçdiyi dövrdə 
doğulanlar 
çox ağıllı 
olub, hər şeyi 
bilməyə həvəs 
göstərir, şəraitə 
asanlıqla 
uyğunlaşırlar. 

150 il 1870-1933Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev    



248

Dünya ədəbiyyatı

Alman yazıçısı Mann Tomasın (06.06.1875-12.08.1955) anadan olmasının 
145 illiyi
Gürcü şairi, ictimai xadim Sereteli Akaki Rostomoviçin (09(21)06.1840-
26.01.(08.02.)1915) anadan olmasının 180 illiyi  
Rus şairi Tvardovski Aleksandr Trifonoviçin (21.06.1910-18.12.1971) 
anadan olmasının 110 illiyi
Fransız yazıçısı, hərbi təyyarəçi Antuan de Sent-Ekzüperi (29.06.1900-
31.07.1944) anadan olmasının 120 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Əməkdar ali məktəb işçisi, memarlıq doktoru, professor Əbdülrəhimov 
Ramiz Həmid oğlunun (29.06.1940) anadan olmasının 80 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Xalq artisti, müğənni-bəstəkar Musayev Niyaməddin Cabbar oğlunun 
(01.06.1940) anadan olmasının 80 illiyi
Xalq artisti, tarzən Əliyev Firuz Əliabbas oğlunun (04.06.1950) anadan 
olmasının 70 illiyi 
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Hacıyev Telman Hacı oğlunun 
(09.06.1930-06.01.1991) anadan olmasının 90 illiyi
Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan MR-nın Əməkdar artisti, 
müğənni Səfərov Yaşar Abutalıb oğlunun (25.06.1940-2007) anadan 
olmasının 80 illiyi
Xalq artisti, müğənni Məmmədov Gülağa Allahverdi oğlunun 
(28.06.1925-07.06.1994) anadan olmasının 95 illiyi

Teatr.Kino

Xalq artisti Ginzburq Rahilə Solomonovnanın (01.06.1920-06.12.1995) 
anadan olmasının 100 illiyi
Xalq artisti, sənətşünaslıq doktoru, professor, aktrisa və teatr təşkilatçısı 
Pənahova Amaliya Əliş qızının (15.06.1945-08.11.2018) anadan olmasının 
75 illiyi
Xalq artisti Cəfərov Möhsün Sadıq oğlunun (Möhsün Sənani) (19.06.1900-

2020
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11.02.1981) anadan olmasının 120 illiyi
Xalq artisti Ələsgərov Süleyman Ağababa oğlunun (20.06.1915-
10.12.1998) anadan olmasının 105 illiyi
Xalq artisti, professor, rejissor Güləhmədova-Martınova Gülcahan 
Şüaulla qızının (23.06.1925-20.01.2018) anadan olmasının 95 illiyi
Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, professor, teatr rejissoru Kazımov 
Ağakişi Şəmməd oğlunun (28.06.1935) anadan olmasının 85 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Qurbanov Novruz Əliyullah oğlunun 
(02.06.1975-17.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əkbərov Rövşən Telman oğlunun 
(04.06.1965) anadan olmasının 55 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Quliyev Zabit Adil oğlunun (06.06.1975) 
anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əmirov Faiq İsfəndiyar oğlunun 
(22.06.1975-17.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi

Siyasət.Hərbi iş

Millət vəkili, texnika elmləri doktoru, professor Mirələmov Hüseynbala 
Fazil oğlunun (25.06.1945) anadan olmasının 75 illiyi   

Tarix
AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Baxşəliyev 
Vəli Baxşəli oğlunun (05.06.1955) anadan olmasının 65 illiyi

Fəlsəfə.İqtisadiyyat.Hüquq

Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Azərbaycan SSR-də ilk qadın mexanizator 
Qazıyeva Sevil Həmzət qızının (01.06.1940-23.09.1963) anadan 
olmasının 80 illiyi
Akademik, iqtisad elmləri doktoru, millət vəkili Səmədzadə Ziyad 
Əliabbas oğlunun (25.06.1940) anadan olmasının 80 illiyi

Coğrafi ya.Geologiya

Geologiya-minerologiya elmləri doktoru Allahverdiyev Şamil İsmayıl 
oğlunun (06.06.1930-03.03.1998) anadan olmasının 90 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

AMEA-nın müxbir üzvü, fi zika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor 
Hüseynov Rauf Vəli oğlunun (12.06.1940 -21.02.2019) anadan olmasının 
80 illiyi
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Kimya.Biologiya.Tibb

Kimya elmləri doktoru, professor Əlizadə İslam Qafar oğlunun (10.06.1910-
1974) anadan olmasının 110 illiyi

Texnika.Mühəndis işi

Əməkdar mühəndis, texnika elmləri doktoru, professor Abdullayev Ayaz 
Hidayət oğlunun (02.06.1940) anadan olmasının 80 illiyi

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

Əməkdar mədəniyyət işçisi, kitabxanaçı-biblioqraf Səfərəliyeva Gülbəniz 
Cahangir qızının (15.06.1950) anadan olmasının 70 illiyi

Digər tarixi hadisələr

Uşaqların Bеynəlxalq Müdafiəsi Günü (01.06.1950)
Azərbaycanda Mülki Aviasiya İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (02.06.2006)
Beynəlxalq Təcavüzə Məruz Qalmış Uşaqlar Günü (04.06.1982)
Ümumdünya ətraf mühitin mühafizəsi günü (05.06.1972)
Azərbaycanın mətbuat və ictimai-siyasi tarixində mühüm rol oynamış 
“Həyat” qəzeti nəşrə başlamasının 115 illiyi (07.06.1905)
Ümumdünya Okeanlar Günü (08.06.1992)
Azərbaycan SSR Ali Soveti Ermənistanla sərhəd boyu ərazilərdə fövqəladə 
vəziyyət elan etmişdir (11.06.1990)
Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında 
fərman verilmişdir (13.06.2000)
Beynəlxalq Qan Donoru Günü (14.06.2004)
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi yaradılmasının (15.06.1920) 100 illiyi
Milli Qurtuluş Günü (15.06.1993)
Səhiyyə İşçiləri Günü (17.06.2001)
Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları Günü (18.06.2007)
Ümumdünya Qaçqınlar Günü (20.06.2000)
Beynəlxalq Olimpiya  Qaçış Günü (23.06.1948)
Dövlət Qulluqçularının Pеşə Bayramı (23.06.2006)
Azərbaycan YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə 
Hökumətlərarası Komitəsinin 2010-2014-cü illər üzrə üzvü seçilmişdir 
(24.06.2010)
Dənizçilərin Peşə Bayramı Günü (25.06.2014)
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qurulmuşdur (26.06.1945)
Narkоmaniyaya və Narkоbiznеsə qarşı Bеynəlxalq Mübarizə Günü   
(26.06.1987)
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr Günü (26.06.1998) 
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Dünya ədəbiyyatı
145 
illiyi Tomas Mann  

1875-1955

İY
U

N

Tomas Mann 1875-ci il iyun ayının 
6-da Almaniyanın şimalında, qədim li-
man şəhəri Lübekdə anadan olmuşdur. 

Tomas gələcəyini ailə biznesi-
nin davamçısı kimi görürdü. Lakin 
1891-ci ildə atasının vəfatı vəziyyəti 
kökündən dəyişdi. Müəssisə ləğv 
olundu, kiçik Mann isə öz etirafı-
na görə, məktəbi “şərəfsizliklə” başa 
vurdu. Başçısını itirən ailə Münhenə 
köçdü. Burada Tomas əvvəlcə sığorta 
şirkətində çalışmış, sonra özünü jurna-
listikada sınamışdı. Bir müddət Mün-
hen Universitetində tarix, ədəbiyyat, 
fəlsəfə mühazirələrinə davam etmişdi. 
Ədəbi dairələrdə yaxşı tanınan böyük 
qardaşı Henrix Mann (1871-1950) 
kimi o da yazıçı olmaq arzusu ilə ya-
şayırdı. Nasistlər hakimiyyətə gələndə 
(1933) Tomas Mann İsveçrədə idi. O, 
Hitlerin iş başında olduğu Almaniyaya 
qayıtmamaq qərarına gəldi. Bir müddət 
İsveçrədə yaşadıqdan sonra 1938-ci 
ildə ABŞ-a mühacirət etdi. İkinci dün-
ya müharibəsi illərində yazıçının iki 
oğlu ABŞ ordusunun zabiti olmuşdu. 
Tomas Mann isə üç il məşhur Prinston 
Universitetində mühazirələr oxumuş-
du. 1941-1952-ci illərdə Kaliforniyada 
yaşayan yazıçı Konqress kitabxanası-
nın alman ədəbiyyatı üzrə məsləhətçisi 
idi. XX əsrin 30-40-cı illərində To-
mas Mann bir sıra iri həcmli əsərləri 
üzərində işini başa çatdırmışdı. Onların 
arasında “İosif və qardaşları” (1932-
1943) romanı ayrıca qeyd olunmalıdır. 
İncil süjeti əsasında yazılmış əsərdə 
Mann yaradıcılığı üçün səciyyəvi olan 
keyfiyyətlər – yüksək intellektualizm, 
sirayətedici yumor və kəskin ironiya 

özünə yer almışdı. “Yazıçı kimi Man-
nın ən böyük qələbəsi qəhrəmanlarını 
onun özündən az sevməməyimizdədir” 
– deyə tənqidçi Mark Van Doren 
müəllifin qarşısına qoyduğu məqsədə 
çatdığını vurğulamışdı. Həyatının yet-
kin dövründə Tomas Mann Götenin 
şəxsiyyəti və yaradıcılığı ilə daha ya-
xından maraqlanmışdı. Yazıçının bu 
mövzudakı bədii-tarixi araşdırmala-
rının nəticəsi kimi “Lotto Veymarda” 
(1943) və “Doktor Faustus” (1947) 
romanları meydana çıxmışdı. Birinci 
romanda Götenin həyatı haqqında “Fa-
ust” müəllifinin məşuqəsinin dilindən 
söz açılırdı. İkinci əsərində isə Mann 
dahi, lakin psixi cəhətdən xəstə bir 
musiqiçinin ömür macəraları fonunda 
yaşadığı dövrün qeyri-sağlam mühitini 
təsvir etmişdi. “Doktor Faustus” təkcə 
psixoloji dərinlik baxımından deyil, 
üslubi cəhətdən də onun ən mürəkkəb 
əsərlərindən biridir. Ölümündən bir il 
əvvəl Tomas Mann özünün “ən yaxşı, 
ən uğurlu” kitabı hesab etdiyi “Avantü-
rist Feliks Krulun macəraları” romanını 
(1954) tamamlamışdı. Əslində bu əsər 
üzərində iş 1910-cu ildə başlanmışdı. 
Romanın gözlənilməzliyi, müəllifin 
fikrincə həm burada bütün mövcud 
ənənələrin rədd edilməsində, həm də 
onun ədəbiyyatda özünə yer tapmış 
ənənələr məcrasında yazılmasında idi. 

Tomas Mann 1955-ci il avqust ayı-
nın 12-də İsveçrənin Sürix şəhərində 
vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri 
/ T.P.Mann; tərc. 
ed. İ.Əlifoğlu; red. 
N.Cabbarlı; [burax. məsul 
S.İsmayılova; dizayner 
A.Abdulzadə].- Bakı: 
Şərq-Qərb, 2014.- 669 s.

Aldanmış / T.Mann; tərc. 
İ.Əlf .- Bakı: Qanun, 
2018.- 120 s.

Эпоха. Жизнь. 
Творчество: переписка, 
статьи; сборник 
/Г.Манн, Т.Манн; пер. 
с немец. С.Анта; 
сост. ав. предисл. и 
ком. Г.Н.Знаменская; 
ред. Л.Н.Григорьева.- 
Москва: Прогресс, 1988.-
491 c.

Gümüş, S. Tomas Mann ilə 
Herman Hessenin sandığı 
/ S.Gümüş // Ədəbiyyat 
qəzeti.- 2017.- 22 aprel.- 
S.31.

İ n t e r n e t d ə
www.anl.az 
https://ru.wikipedia.org/
Манн,_Томас

6 Alman yazıçısı 
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Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Ramiz Əbdülrəhimov 
1940 

İY
U

N

 Ramiz Həmid oğlu Əbdülrəhimov 
1940-cı il iyun ayının 29-da Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1964-cü ildə Azərbavcan Politex-
nik İnstitutunun (indiki ATU) inşaat 
fakültəsinin memarlıq ixtisasını bitir-
mişdir. 

1962-1965-ci illərdə Azərbaycan 
“Kəndlayihə” İnstitutunda memar, 
1965-1967-ci illərdə Azərbaycan Poli-
texnik İnstitutu assistent kimi çalışmış,  
1967-1971-ci illərdə Moskva İnşaat 
Fizikasi və Memarlıq Akademiyasının 
aspirantı olmuşdur.

1971-ci ildə texnika elmlər nami-
zədi, 1996-cı ildə isə memarlıq dokto-
ru dissertasiyalarını müdafiə etmişdir. 

1977-ci ildə dosent, 1985-ci ildə 
professor elmi adını almışdır. 

Ramiz Əbdülrəhimov pedaqoq, 
layihəçi memar, elmi tədqiqatçıdır. 
Elmi tədqiqatları memarlıq fizikası, sa-
lonların akustikası, konstruksiyaların 
səs izolasiyası, səs-küy ilə mübarizə 
və mühitin ekologiyasıdır. Eyni za-
manda memarlıq tarixi və abidələrin 
bərpa problemi ilə çalışır. Memarın 
70-ə yaxın layihəsi həyata keçirilib. 

1975-1977-ci illərdə Berlin və Drez-
dendə elmi tədqiqatçı  kimi fəaliyyət 
göstərmiş, 1979-1993-cü illərdə  
Azər baycan İnşaat Mühəndisləri İns-
titutu memarlıq fakültəsinin dekanı  
olmuşdur. 

1993-1996-cı illərdə İstanbul Tex-
niki Universitetinin, 1996-2008-ci 
illərdə  Qaradəniz Texniki Universite-

tinın professoru olmuşdur. 
2008-ci ildən bu günə qədər Azər-

baycan Memarlıq və İnşaat Universi-
tetinin professorudur.

1976-cı ildən Azərbaycan Memar-
lar İttifaqının üzvüdür (Əvvəl rəyasət 
heyətinin üzvü olmuş, indi isə idarə 
heyətinin üzvüdür).

1986-cı ildə Azərbaycan SSR 
“Əməkdar ali məktəb işçisi” fəxri 
adına layiq görülmüş, 1991-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı 
olmuşdur.

1992-ci ildə Şərq Ölkələri Bey nəl-
xaq Memarlıq Akademiyasının akade-
miki seçilmişdir.

1994-cü ildən Turkiyə memarlar və 
akustiklar cəmiyyətinin üzvü, 1999-cu 
ildə Avropa Akustiklər Cəmiyyətinin 
üzvü (European Acoustics Assosiati-
on, EAA 2003 – Beynəlxalq Ekologi-
ya Akademiyasının akademiki, 2010-
cu ildən Rusiya Beynəlxalq Memarlıq 
və İnşaat Akademiyasının akademiki 
olmuşdur.

2016-cı  ildən  Azərbaycan Res pub-
likası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür.

29

Ə d ə b i y y a t

İnşaat fizikasının memar-
lıqda tətbiqinin əsasları: 
elmi məruzə şəklində 
memarlıq d-ru e. dər. 
al. üçün dis.: 18.00.02 / 
R.H.Əbdülrəhimov; Аzərb. 
İnşaat Müh. Un-ti.- Bаkı, 
1996.- 1000 s.

Xəlilzadə, F. Bir memarın 
töhfələri / F.Xəlilzadə //
Azərbaycan.- 2011.- 18 
mart. - S. 6.

İ n t e r n e t d ə
https://az.wikipedia.org/
wiki/Ramiz_Əbdülrəhimov
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2011/
mart/164373.htm

80 
illiyi Memar
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Niyaməddin Musayev 
1940

İY
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Niyaməddin Cabbar oğlu Musayev 
1940-cı il iyun ayının 1-də İmişli rayo-
nunda anadan olmuşdur. 

1957-ci ildən - 17 yaşından peşəkar 
səhnədə olan sənətkarda musiqiyə 
olan sevgi və maraq uşaq yaşların-
dan ona bu yolu seçməyə təhrik edən 
amillərdən olmuşdur. Gənc yaşlarında 
Rayon Mədəniyyət Evində metodist və 
incəsənət məsləhətçisi işləmişdir. 

1966-cı ildə ilk dəfə Ə.Bakıxanovun 
rəhbərliyi ilə xalq çalğı alətləri ansamb-
lında bir neçə mahnısı radio fonoteka-
sında yazılmışdır. 1968-ci ildə “Muğam 
- 68” festivalının qalibi olmuşdur. 

1970-ci ildən filarmoniyada işlə-
məyə başlamışdır. 1974-cü ildə Şah-
naz təsnifi ifası ilə sənət aləmində 
məşhurlaşmışdır. 

1978-ci ildən “Röya” vokal instru-
mental ansamblının bədii rəhbəri olan 
Niyaməddin Musayev Azərbaycanda 
milli estrada janrının yaradıcısı olmuş 
və həmin ildəcə ansamblın bir valı bu-
raxılmışdır. 

Onun 1987-ci ildə “Dünya sənin, 
dünya mənim”, 1998-ci ildə “Vətən 

həsrəti” adlı albomları və bir diski bu-
raxılmışdır. 

Dünyanın bir çox ölkələrində dövlət 
qostrollarında milli xalq musiqimizi 
təbliğ edən müğənninin “Röya” vokal 
instrumental ansamblını yaratması ilk 
növbədə milli musiqimizlə Avropa mu-
siqisinin sintezləşdirilməsinə və müasir 
səpkidə xalqa çatdırılmasına xidmət et-
mişdir. 

Muğam ifaçısı olmuş N.Musayev 
Ə.Bakıxanov, B.Salahov, Ə.Dadaşov, 
Ə.Quliyev, A.Məşədibəyov, H.Məm-
mədov və H.Bayramov kimi tanınmış 
sənətkarlarla çalışmışdır.  

İkinci peşə kimi D.Bünyadzadə adı-
na Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun iqtisad 
fakültəsini bitirmişdir. 

1991-ci ildə Naxçıvan MR-nın 
“Əməkdar artist” fəxri adına, 1998-ci 
ildə Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə 
“Xalq artisti” fəxri adına layiq görül-
müş, 2000-ci ildə “Şöhrət ordeni” ilə 
təltif edilmişdir.

1

Ə d ə b i y y a t

Xəlilzadə, F. Ülviliyə qanadlanan nəğmələr: Sənətkar ömrünün hesabatı / F.Xəlilzadə // Azərbaycan.-2010.- 5 iyun. - S. 7.

Pəhləvan, Ə. Səsin sehri  / Əmir Pəhləvan (Hacıyev) // Olaylar.- 2012.- 16 may.- S.11.

İ n t e r n e t d ə

https://metbuat.az/melumat/taninmis/ 73/niyameddin-musayev.html

https://az.wikipedia.org/wiki/Niyaməddin_Musayev

80 
illiyi Müğənni-bəstəkar 



254

Musiqi.Opera.Balet

95 
illiyi Gülağa Məmmədov    

1925-1994
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U
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Gülağa Allahverdi oğlu  
Məmmədov 1925-ci il iyun  ayının  
28-də  Lənkəranın Kiçik Bazar adla-
nan məhəlləsində anadan olmuşdur. 
Bakıda boya-başa çatmışdır. 

Müğənni kimi fəaliyyətə 1930-cu 
illərdə “Kəndlilər evi”ndə başlamış-
dır. Burada özfəaliyyət dərnəyinin ən 
fəal üzvlərindən olmuşdur. Opera Te-
atrında keçiriləcək müsabiqədə işti-
rak edən azyaşlı Gülağa Ü.Hacıbəyli, 
Bülbül, S.Rüstəmov kimi görkəmli 
sənətkarların münsiflər heyətinin 
tər kibində olduğu müsabiqədə 
bəyənilmişdir. 

G.Məmmədov 1938-ci ildə Mosk-
vada keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti 
ongünlüyünün iştirakçısı olmuşdur. 
Böyük Teatrın səhnəsində maestro 
Niyazinin müşayiəti ilə ifa etdiyi Ko-
roğlunun “Səni gördüm, aşiq oldum” 
ariyası böyük alqışlarla qarşılanmış, 
Moskvadan gümüş medal və Fəxri 
fərmanla qayıtmışdır. Bundan sonra 
Üzeyir Hacıbəylinin dəstəyi ilə onun 
ailəsinə ikiotaqlı mənzil və aya 250 
manat təqaüd ayrılmışdır. Gülağa 15 
yaşında Səid Rüstəmovun ansamblına 
qəbul edilmiş, sonra konservatoriyada 
təhsil almışdır.

1947-ci ildə Musiqili Komedi-
ya Teatrında çalışmağa başlamış, 
Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”, 
“Əsli və Kərəm” operalarında, “Arşın 
mal alan”, “O olmasın, bu olsun” musi-
qili komediyalarında Məcnun, Kərəm, 
Əsgər, Sərvər rollarında çıxış etmişdir. 
Lakin bir neçə ildən sonra, 1949-cu 
ildə teatrdan ayrılmışdır. 

Konservatoriyada oxuduğu illərdə 

vokal dərsini Bülbüldən, muğamın 
sirlərini isə Sarabskidən öyrənmişdir. 
Oxuduğu mahnıların çoxu isə 
S.Rüstəmova məxsus olurdu. Çünki, 
S.Rüstəmov mahnılarının əksəriyyətini 
xüsusi olaraq onun üçün yazırdı. 
T.Quliyevin də, C.Cahangirovun da 
əsərlərini ilk səsləndirən G.Məmmədov 
olmuşdur. 

Müğənni şirin, lakonik səsi ilə 600-
dən artıq xalq və bəstəkar mahnısının 
ifaçısı olmuşdur. 15-dən çox bədii 
filmdə, teatr tamaşalarında xarakterik 
musiqi nömrələri ifa etmuşdir. Res-
publikada fəaliyyət göstərən əksər xalq 
çalğı alətləri ansambllarıyla, simfonik 
orkestrlərlə birgə çıxışlar etmişdir.

Müslüm Maqomayev adına Dövlət 
Filarmoniyasının mahnı və rəqs an-
samblında, Dövlət Musiqili Komediya 
Teatrında işləmişdir. 

1952-ci ildən ömrünün sonuna 
qədər Azərbaycan Dövlət Televiziya 
və Radio Verilişləri Komitəsinin (ha-
zırda Səid Rüstəmov adına) xalq çalğı 
alətləri ansamblının solisti olmuşdur. 
“Ay qız”, “Ana Kür”, “Oxu, gözəl”, 
“Şeir deyilmi”, “Mənim qızım” kimi 
mahnıların hər birini özünəməxsus 
tərzdə ifa etmişdir.

Müğənni əvvəlcə “Əməkdar artist”, 
1982-ci ildə isə “Xalq artisti” fəxri ad-
larına layiq görülmüşdür. 

Sevilən müğənni Gülağa 
Məmmədov 1994-cü il iyun ayının 
7-də vəfat etmişdir. 

2002-ci ildə onun haqqında 
“Azərbaycantelefilm” tərəfindən qı-
sametrajlı sənədli televiziya filmi 
çəkilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azəri, L. Neçə ömür 
yaşadacaq könüllər səni...: 
Gülağa Məmmədov - 90 
/ L.Azəri //Mədəniyyət.- 
2015.- 10 iyul.- S.13.

Mehdixanlı, T. Şən avazlı, 
şirin səsli müğənni / 
Telman Mehdixanlı // 
Azərbaycan.-2006. - 3 
avqust. - S.5.

İ n t e r n e t d ə

https://metbuat.az/melu-
mat/taninmis/43/gulaga-
memmedov.html

http://www.anl.az/down/
meqale/azadliq/2012/
aprel/242417.htm

28 Müğənni
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Teatr.Kino
75 

illiyi Amaliya Pənahova   
1945-2018
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Amaliya Əliş qızı Pənahova 1945-
ci il iyun ayının 15-də Gəncə şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1962-1966-cı illərdə M.A.Əliyev 
adına Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitu-
tunu (indiki ADMİU) dram və kino akt-
yorluğu ixtisası üzrə bitirmişdir. Kurs 
rəhbəri Adil İsgəndərovdan sənətin 
sirlərini öyrənmiş, institutun ikinci 
kursundan Akademik Dram Teatrının 
səhnəsində çıxış etməyə başlamışdır. 
Aktrisanın səhnə fəaliyyəti Xalq yazı-
çısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ilə 
sıx bağlıdır. Aktrisa yazıçının “Unu-
da bilmirəm” pyesində Nərmin, “Sən 
həmişə mənimləsən”ndə Nargilə, 
“Xurşidbanu Natəvan” pyesində 
Natəvan, “Mahnı dağlarda qaldı”da 
Şahnaz və başqa obrazları yüksək pro-
fessionallıqla canlandırmışdır. Ama-
liya Pənahova kinoda bir sıra epizo-
dik rollara çəkilmiş, ilk böyük rolu 
Əlisəttar Atakişiyevin 1977-ci ildə 
çəkdiyi “Qərib cinlər diyarında” film 
nağılındakı Zərri obrazı olmuşdur. 
1982-ci ildə ilin aktrisası elan edilmiş,

1998-ci ildə isə Türk dünyasının 
birinci kino festivalında adı altı popul-
yar aktyor sırasında qeyd olunmuşdur. 

Böyük istedada, hərtərəfli biliyə 
malik olan aktrisa həmçinin bacarıqlı 
rejissor kimi də özünü sınamışdır. O, 
43 illik sənət fəaliyyəti dövründə 12 
tele və teatr tamaşasına quruluş ver-
mişdir ki, bunların çoxu lentə alınıb, 
hal-hazırda televiziyanın Qızıl fon-
dunda saxlanılır. 

Aktrisanın istedadının başqa 
bir cəhəti onun böyük təşkilatçılıq 
qabiliyyətidir ki, 1992-ci ildə Bakı 
Bələdiyyə Teatrını yaratmış və bu teat-

ra orta və yaşlı nəsillə yanaşı, gənc is-
tedadlı aktyorları da cəlb etmiş və on-
ların yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafı 
üçün hər cür lazımi şərait yaratmışdır.

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və 
İncəsənət Universitetinə dərs demək 
üçün dəvət olunmuş, həmin universi-
tetin professoru olmuşdur. 

2003-cü ildə elmlər namizədi, 
2013-cü ildə sənətşünaslıq doktoru 
elmi dərəcəsini almışdır. 

2000-2005-ci illərdə Milli Məclisin 
deputatı, Sosial-siyasət daimi komissi-
yasının üzvü, MDB Parlamentlərarası 
Mədəniyyət, İnformasiya, Turizm, 
İdman daimi Komissiyasının, İtaliya 
Azərbaycan Parlamentlərin işçi qru-
punun sədri olmuşdur. 

1968, 1972-ci illərdə Lenin Kom-
somolu və Azərbaycan SSR Dövlət 
mükafatı laureatı olmuşdur. 

Teatr və kino sənətinin inkişafında-
kı böyük xidmətlərinə görə 1974-cü 
ildə “Əməkdar artist”, 1985-ci ildə isə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq gö-
rülmüşdür. 

Azərbaycan  milli teatr sənətinin 
inkişafında  xidmətlərinə görə Azər-
baycan Respublikasının Prezidentinin 
1995-ci il 8 iyul tarixli Fərmanı ilə 
“Şöhrət”, 25 iyun 2013-cü ildə “Şərəf” 
ordeni ilə təltif edilmişdir.

2003-cü ildə Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin fərdi təqaüdünə 
layiq görülmüşdür.

Amaliya Pənahova 2018-ci il no-
yabr ayının 8-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Yaratdığım obrazların ikinci 
planı / A.Pənahova; red: 
İ.Kərimov.- Bakı: Tural-Ə 
NPM, 2001.- 236 s. 
Sənətkar püxtələşdikcə 
ucalır: Müsahibimiz 
Azərbaycan Respublikasının 
Xalq artisti, “Şöhrət” və 
“Şərəf” ordenli Amaliya 
Pənahovadır / A.Pənahova; 
müsahibəni apardı Ş.Əliqızı 
// İki sahil.- 2016.- 8 mart.- 
S.13.
Xalq artisti Amaliya 
Pənahova yad ediləcək //
Mədəniyyət.- 2019.- 9 yan-
var.- S.2.
Qasımov, K. Amaliya 
Pənahova sənətkarlığı: 
səhnədə və ekranda: 
Görkəmli sənətkarımızın 
ilk dəfə onsuz qeyd olunan 
doğum günü / K.Qasımov 
// 525-ci qəzet.-2019.- 15 
iyun.- S.17.
Rəhimli, İ. Amaliya 
Pənahova / İlham Rəhimli // 
Azərbaycan Teatr Ensiklo-
pediyası / İ.Rəhimli.- Cild 
1.- Bakı, 2017.- S.47.
Müşfiq, Ş. Azərbaycan 
incəsənətinin Amaliya 
Pənahova itkisi / Ş.Müşfiq 
// 525-ci qəzet.- 2018.- 9 
noyabr.- S.12.

15 Aktrisa
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Möhsün Sadıq oğlu Cəfərov (Möh-
sün Sənani) 1900-cu il iyun ayının 
19-da Tiflis şəhərinin Şeytanbazar 
məhəlləsində anadan olmuşdur. Möh-
sün valideynlərini çox erkən itirmişdir. 
O, 1909-cu ildən gündəlik çörəkpulu 
qazanmaq üçün işləməyə başlamışdır. 

Şirin və məlahətli səsi olan Möh-
sün Sənani 1911-ci ildə məhərrəmlik 
ayında göstərilən şəbih tamaşaların-
da “Qasım otağı” epizodunda çıxış 
etmişdir. “Hicaz” muğamı üstündə 
oxuduğu mərsiyə-qəsidənin xoş sədası 
məhəlləyə yayılmış, Tiflis şəhərində 
azərbaycanlıların həvəskar teatr trup-
pasının məşhur aktyoru Mirzəxan 
Quliyev onu şagird və yeniyetmələrin 
dram dərnəyinə dəvət etmişdir. 

1914-cü ilin axırlarında aktyorlu-
ğa ciddi maraq göstərən, səylə çalı-
şan Möhsün Sənani taleyini ömürlük 
səhnə sənətinə bağlamışdır. 

1915-1919-cu illər arasında Tiflisdə 
azərbaycanlı teatr həvəskarlarının 
oynadıqları tamaşalarda iştirak edən 
Möhsün Sənani 1919-cu ilin iyununda 
Bakıya gəlmişdir. Bir qədər həvəskar 
aktyor kimi çıxış etmiş və sonra dövlət 
teatrının truppasına qəbul olunmuşdur. 

Möhsün Sənani Milli Dram Teat-
rında işləməklə yanaşı, 1927-1930-cu 
illərdə Bakı Türk İşçi Teatrında hazırla-
nan bir sıra tamaşalarda da oynamışdır. 
Buna aşağıdakı rolları misal göstərmək 
olar: İsgəndər, Mirbağır ağa və Məşədi 
Oruc (“Ölülər”, C.Məmmədquluzadə), 
Yuri (“İki qardaş”, M.Lermontov), 

Nəbi (“Qaçaq Nəbi”), Mehdi-Mixay-
lo (“Uzaq sahillərdə”, İ.Qasımov və 
H.Seyidbəyli), Qatır Məmməd (“Qa-
tır Məmməd”, Z.Xəlil), Gərşivəz 
(“Səyavuş”, H.Cavid), Zavyalov 
(“Çiçəklər yolu”, V.Katayev), Sur-
xay (“Aydın”, C.Cabbarlı), Ferdinand 
(“Ögey ana”, O.deBalzak), S.Tulenin 
(“Gənc qvardiya”, A.Fadeyev), Xan-
murad (“Bahar suları”, İ.Əfəndiyev), 
Şərif, Dövlət bəy, Xosməmməd 
(“Almaz”, “Aydın” və “Dönüş”, 
C.Cabbarlı) və s. 

Möhsün Sənaninin yaradıcılığında 
“Azərbaycanfilm”də istehsal olun-
muş kinolarda oynadığı rollar xüsusi 
yer tutur. Aktyorun çəkildiyi səssiz və 
səsli, ağ-qara və rəngli filmlərdəki rol-
larının ən məşhuru Eldar (“Kəndlilər”, 
1939) və Qoçu Əsgər (“O olmasın, bu 
olsun”, 1956) obrazlarıdır..

Sənətkarın xidmətləri yüksək 
qiymətləndirilmiş, üç “Qırmızı Əmək 
Bayrağı”, “Xalqlar dostluğu”, “Şərəf ni-
şanı” ordenləri ilə təltif edilmiş, 17 iyun 
1943-cü ildə “Əməkdar artist”, 1949-cu 
il iyul ayının 21-də isə “Xalq artisti” 
fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 

Möhsün Sənani 1981-ci il fevral 
ayının 11-də Bakıda vəfat etmiş və II 
Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Hüseynoğlu, S. Möhsün 
Sənani / S.Hüseynoğlu; [baş 
red. G.Cəfərova; burax. 
məsul S.İsmayılova; dizayn 
Z.Abbasov].- Bakı: Şərq-
Qərb, 2017.- 143 s.

Abbaslı, T. Möhsün Sənani: 
Azərbaycan səhnəsinin klas-
sik “uşağı”, Azərbaycan ek-
ranının təkrarsız “qoçusu”... 
/ T.Abbaslı // Mədəniyyət.-
2017.- 10 fevral.- S.13.

Əsgərov, H. Unudulmaz 
səhnə ustası / H.Əsgərov //
Respublika.-2015.- 3 sent-
yabr.- S.7.

Möhsünqızı, G. Ham-
ballıqdan zirvəyə qalxan 
adam: Möhsün Sənaninin 
bilinməyən sirləri / 
G.Möhsünqızı; müsahibəni 
apardı Rəqsanə // Üç nöqtə.-
2018.- 11 yanvar.- S.12.

Mükərrəmoğlu, M. Aktyor 
taleyinin unudulmaz cizgiləri  
/ M.Mükərrəmoğlu // Xalq 
qəzeti.- 2015.- 26 iyul.- S.8.

Rəhimli, İ. Möhsün Sənani / 
İlham Rəhimli // Azərbaycan 
Teatr Ensiklopediyası: 3 
cilddə.- Cild 2.- Bakı, 2017.- 
S.363.

19 Aktyor
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Süleyman Ağababa oğlu Ələsgərov 
1915-ci il iyun ayının 20-də Bakıda 
anadan olmuşdur. Yeddiillik təhsilini 
başa vuraraq Maliyyə Texnikumu-
na daxil olmuş, orada üç il oxumuş 
və iqtisadçı diplomu alandan sonra 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna 
imtahan vermiş və üç il də orada oxu-
muşdur. 

Səhnəyə 1933-cü ildə Dənizçilər 
Mədəniyyət Evinin dram dərnəyində 
çıxmışdır. Səhnə sənətinə bağlandığı-
na görə təhsilini yarımçıq qoymuşdur. 

1936-cı ilin sentyabrında Gənc Ta-
maşaçılar Teatrına müsabiqə yolu ilə 
aktyor götürülmüşdür. 

Teatrda ifa etdiyi əsas rollar bunlar-
dır: Polad (“Qızıl quş”, M.Seyidzadə), 
Fərzəli bəy (“Nəsrəddin”, Y.Əzimzadə), 
Aqşin (“Babək”, Ə.Yusifov), Vəzir, 
Oruc (“Fitnə” və “Qaraca qız”, A.Şaiq), 
Kaçkaryov, Poçt müdiri (“Evlənmə”, 
və “Müfəttiş” N.Qoqol), Arqant (“Ska-
penin kələkləri”, J.B.Molyer), Mü-
şavir (“Qarlar Kraliçası”, Y.Şvarts), 
Eldostu (“Çiçəkli dağ”, M.Təhmasib), 
Hacı Nuru və Molla Salman 
(“Molla İbrahimxəlil kimyagər”, 
M.F.Axundzadə), Valentin və Pontolo-
ne (“İki ağanın bir nökəri”, K.Haldoni), 
Molla Səfi və Hacı Qəmbər (“Hacı 
Qəmbər”, N.Vəzirov), Lorenso (“Ro-
meo və Cülyetta”, V.Şekspir), Yaşar 
(“Yaşar”, C.Cabbarlı), Musa (“Bəxtsiz 
cavan”, Ə.Haqverdiyev), Valentin 
(“İki veronalı”, V.Şekspir), Çuxray 
(“Polad necə bərkidi”, N.Ostrovski), 
Komissar (“Anacan”, Y.Əzimzadə), 
Zeynalabdm Şirvani (“Əlvida, Hin-
distan!”, Q.Rəsulov), Səməd Vurğun, 

Baba, Əfrasiyab (“Komsomol poema-
sı”, “Açıl bənövşəm, açıl” və “Rüstəm 
və Söhrab”, İ.Coşqun), Montanelli 
(“Ovod”, E.Voyniç), Namaz (“Xırs 
quldurbasan”, M.F.Axundzadə), Mah-
mud (“Dağ seli”, Ə.Əsgərov), Kaplar 
(“Qavroş”, V.Hüqonun “Səfillər” ro-
manı üzrə səhnələşdirənləri Z.Nemətov 
və Ə.İsmayılov), Murtuz (“Mənim 
nəğməkar bibim”, Ə.Əylisli), Naçal-
nik (“Danabaş kəndinin məktəbi”, 
C.Məmmədquluzadə). 

Süleyman Ələsgərov “Azər bay-
canfilm” kinostudiyasında istehsal 
olunan bir neçə kinolentlərində çox 
kiçik epizodlara çəkilmişdir. Onun 
ən populyar və irihəcmli ekran obrazı 
“Bizim Cəbiş müəllim” filmində əsas 
qəhrəman olan Cəbiş müəllim roludur. 

Aktyor Gənc Tamaşaçılar Teatrının 
inkişafında xidmətlərinə görə 1954-cü 
il fevral  ayının 27-də “Əməkdar ar-
tist”, 1982-ci il dekabr ayının 1-də isə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq gö-
rülmüşdür. 

1961-ci ildə oynadığı Səməd Vurğun 
roluna görə Respublika Lenin komso-
molu mükafatı laureatı olmuşdur. 

Süleyman Ələsgərov 1998-ci il de-
kabr ayının 10-da Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Bir obrazla yaddaşlara 
əbədi köçmüş sənətkar: 
Görkəmli aktyor Süleyman 
Ələsgərovun 100 illik yubi-
ley gecəsi // Mədəniyyət.-
2015.- 16 oktyabr.- S.2.

Ələsgərov Süleyman 
Ağababa oğlu // Cəlil 
Məmmədquluzadə Ensik-
lopediyası.- Bakı, 2008.- 
S.96.

Mükərrəmoğlu, M. 
Cəbiş müəllim onu 
xalqa daha çox sevdirdi / 
M.Mükərrəmoğlu // Xalq 
qəzeti.- 2015.- 11 oktyabr.- 
S.6.

Rəhimli, İ. Süleyman 
Ələsgərov / İ.Rəhimli //
Azərbaycan teatr tarixi.- 
Bakı, 2005.- S.743-745. 

Rəhimli, İ. Süleyman 
Ələsgərov / İlham Rəhimli 
// Azərbaycan Teatr 
Ensiklopediyası: 3 cilddə 
/ İ.Rəhimli.- Cild 3.-Bakı, 
2017.- S.228.

Süleyman Ələsgərovun 
anım günüdür // Mövqe.-
2015.- 11 dekabr.- S.5.

20 Aktyor
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Gülcahan Şüaulla qızı 
Güləhmədova-Martınova 1925-ci il 
iyun ayının 23-də Bakı şəhərində, 
həkim ailəsində anadan olmuşdur. Ata-
sı “xalq düşməni” adı ilə həbs olunmuş 
və sürgün edilmişdir. Gənclik illəri 
Böyük Vətən müharibəsi dövrünə 
təsadüf etmiş, o, anası ilə birgə hərbi 
qospitallarda işləməyə başlamış, fəhlə 
gənclərin gecə məktəbində - 132 saylı 
orta məktəbdə təhsil almışdır. 

Orta təhsilini bitirdikdən sonra 
Sənaye və Tibb İnstitutlarına qəbul 
olunsa da, təhsilini yarımçıq qoya-
raq Bakı Teatr İnstitutuna (indiki 
ADMİU) daxil olmuş, 1947-1952-ci 
illərdə orada təhsil almış, birinci re-
jissor kursunu bitirmişdir. 

SSRİ Xalq artisti Mehdi Məm-
mə dovun tələbəsi olmuşdur. İlk qa-
dın-rejissordur. Təyinatla Səməd 
Vurğun adına Rus Dram Teatrında 
işləməyə başlamışdır. 1952-ci ildən 
S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət 
Rus Dram Teatrında işləmişdir. Teat-
rın səhnəsində onlarla milli və dün-
ya ədəbiyyatı nümunələrini səhnəyə 
qoymuşdur. 

1982-ci ildən Bakı Musiqi Akade-
miyasının Ş.Məmmədova adına Ope-
ra studiyasında baş rejissor işləməyə 
başlamışdır. BMA-nın professoru idi.

Tələbələri arasında “Qran-pri” la-
ureatı, La Skala teatrının solisti, çox-
saylı musabiqələrin laureatları və dip-
lomantları, xalq və əməkdar artistləri, 

Respublika və xarici opera teatrları-
nın (Almaniya, Türkiyə, Misir, Fran-
sa, Boliviya) solistləri vardır. 

Onun tərəfindən ümumilikdə 70-
dək əsər tamaşaya qoyulmuşdur. 1987-
ci ildə lentə alınan İlyas Əfəndiyevin 
“Sən həmişə mənimləsən” televiziya 
tamaşasının quruluşçu rejissoru ol-
muşdur. 

Gülcahan Güləhmədova Martınova-
nın yaradıcı fəaliyyəti dövlət tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmişdir. 1972-ci 
ildə “Komandorun addımları” tama-
şasına görə Respublika Dövlət mü-
kafatı laureatı olmuşdur. 1961-ci ildə 
“Əməkdar incəsənət xadimi”, 1981-ci 
ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. “Şərəf nişanı” ordeni ilə 
təltif edilmişdir. Prezident təqaüdçüsü 
idi. 

Gülcahan Şüaulla qızı Güləh-
mədova-Martınova 2018-ci il yanvar 
ayının 20-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Гюльджахан 
Гюлахмедова: «Пока мы 
есть…» / Г.Гюльахмедова; 
интерьвю вел 
Н.Исмайлова // Зеркало.- 
2010.- 24 июля.- С.23-24.

Həsənzadə, A. Gül-
cahan Güləhmədova-
Martınovanın yara-
dıcılığında xarici və 
milli dramaturgiya 
nümunələrinin təcəssümü: 
sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. 
dər. al. üçün təq. ol. dis-
nın avtoreferatı: 6212.01 
/A.A.Həsənzadə; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Un-ti.- Bakı: 
2014.- 26 s.

Həsənzadə, A. 
Azərbaycanın ilk qa-
dın rejissoru Gülca-
han Güləhmədova-
Martınovanın 
teatrın inkişafında rolu / 
A.Həsənzadə // Mədəni 
həyat.- 2014.- № 1.- S.41-
43.

Rəhimli, İ. Gülcahan 
Güləhmədova / İlham 
Rəhimli // Azərbaycan Teatr 
Ensiklopediyası: 3 cilddə.- 
Cild 2.- Bakı, 2017.- S.35.

23 Rejissor
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Ağakişi Şəmməd oğlu Kazımov 
1935-ci il iyun ayının 28-də Ağcabədi 
rayonunda anadan olmuşdur. 1952-ci 
ildə Ağcabədi rayonunun Xəlfərəddin 
kəndində orta məktəbi bitirmişdir. 

1952-1956-cı illərdə Azərbaycan 
Dövlət Teatr İnstitutunun (indiki 
ADMİU) aktyorluq fakültəsində ali 
təhsil almışdır. Burada R.Təhmasibin, 
M.Məmmədovun, M.Haşımovun rəh-
bərliyi ilə aktyor sənətinin sirlərini 
öyrənmişdir. 

1957-ci ildə C.Cabbarlının “Almaz” 
əsərində Barat, M.Hüseynin “Cavanşir” 
əsərində Fərid rollarının ifaçısı olmuş-
dur.  1959-cu ildə Moskvada keçirilən 
Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti 
Dekadasında Akademik Dram Teatrın 
yaradıcı qrupunun tərkibində iştirak et-
mişdir. 1960-cı ildə Quba Dövlət Dram 
Teatrına baş rejissor göndərilmişdir.

1964-cü ildə Leninqrad (indiki 
Sankt-Peterburq) Dövlət Teatr, Mu-
siqi və Kinematoqrafiya İnstitutunun 
rejissorluq fakültəsinin əyani şöbəsinə 
daxil olmuşdur. Orada təhsilini başa 
vurarkən diplom işi ərəfəsində Kazanda 
Q.Kamal adına Tatarıstan Dövlət Aka-
demik Dram Teatrında M.Bayciyevin 
“Duel” dramını, diplom işi kimi isə 
C.Cabbarlının “Aydın” əsərini tatarca 
hazırlamışdır. 

1969-1970-ci illərdə o, əvvəl di-
rektor, sonralar isə baş rejissor kimi 
Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teat-
rında çalışmışdır. 1973-1983-cü illərdə 
ADGTT-da baş rejissor, 1978-1983-
cü illərdə C.Cabbarlı adına İrəvan 
Dövlət Dram Teatrında, 1982-ci ildə 
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan 
Dövlət Dram Teatrında, 1984-cü ildə 

N.Vəzirov adına Lənkəran Dövlət 
Dram Teatrında, 1975-1992-ci illərdə 
Azərbaycan Dövlət Musiqili Kome-
diya Teatrında, 1999-cu ildə Köln 
və Düsseldorf şəhərlərində fəaliyyət 
göstərən Almaniya Türk Dövlət Teat-
rında Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan”, 
B.Vahabzadənin “İkinci səs” tamaşala-
rına quruluş vermişdir. 

Yaradıcılığının estetik mahiyyətini 
təcəssüm etdirən “Müsibəti Fəxrəddin” 
(N.Vəzirov), “Toy” (S.Rəhman), 
“Mənim məhəbbətim” (A.Babayev), 
- Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında, 
“Təzə gəlin” (S.Dağlı), “Arşın mal 
alan” (Ü.Hacıbəyli), “Xoşbəxtliyə 
gedən yol” (İ.Dunayevski), Söhrab və 
Rüstəm (İ.Coşqun) - Dövlət Musiqili 
Komediya Teatrında, “Komsomol po-
eması” (İ.Coşqun), “Məlik Məmməd” 
(Ə.Abbasov), “Hacı Qənbər” 
(N.Vəzirov), “Kiçik təpə” (N.Xəzri), 
“Büllur sarayda” (İ.Əfəndiyev) və s. 
- Gənc Tamaşaçılar Teatrında hazır-
lanan bu tamaşalar müxtəlif janrlıdır-
lar. 1972-2003-cü illərdə Azərbaycan 
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrın-
da 60-dan artıq əsərə quruluş vermiş-
dir. 20 il Azərbaycan Gənc Tamaşçılar 
Teatrında baş rejissor, 10 il Akademik 
Dram Teatrında rejissor işləmişdir. Ha-
zırda ADMİU-nun professorudur. 

Azərbaycan teatr sənətinin inkişa-
fındakı xidmətlərinə görə 1987-ci ildə 
“Əməkdar incəsənət xadimi”, 2000-ci 
ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına la-
yiq görülmüşdür. 1998-ci ildə “Qızıl 
Dərviş”, 2014-cü ildə “Cəfər Cabbarlı“ 
mükafatlarının laureatı olmuşdur. Pre-
zident təqaüdçüsüdür.

Ə d ə b i y y a t

Rejissor sənətinin əsasları: 
dərs vəsaiti / A.Kazımov; 
elmi red. İ.Rəhimli; rəyçilər 
N.Azərpaşa [və b.]; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Un-ti.- Bakı: 
Azərbaycan, 2013.- 247 s.

Unudulmaz Faciə / 
A.Kazımov // Ədalət.-
2017.- 25 fevral.- S.4.

Rəhimli, İ. Ağakişi Ka-
zımov / İlham Rəhimli // 
Azərbaycan Teatr Ensik-
lopediyası: 3 cilddə.- Cild 
1.- Bakı, 2017.- S.21.

Həmidə. 80 yaşın təntənəsi 
Görkəmli rejissor, Xalq 
artisti Ağakişi Kazımovun 
yubileyi qeyd olundu /
Həmidə // Mədəniyyət.-
2015.- 25 noyabr.- S.11.

“Onun sənət həyatı”: Xalq 
artisti Ağakişi Kazımovun 
yubileyinə həsr olunmuş 
kitab // Mədəniyyət.- 2011.- 
2 fevral.- S.6.

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org/
wiki/Ağakişi_Kazımov

http://azteatr.musigi-dunya.
az/file?id=93&dt=222

28 Rejissor
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45 
illiyi

Novruz Qurbanov 
1975-1995

İY
U

N

Novruz Əliyullah oğlu Qurbanov 
1975-ci il iyun ayının 2-də Ağstafa 
rayonunun Yuxarı Göycəli kəndində 
anadan olmuşdur. 

1992-ci ildə kənd orta məktəbini 
bitirmişdir. 

1993-cü ildə Ağstafa rayon 
Hərbi Komissarlığı tərəfindən hərbi 
xidmətə çağırılmışdır. “N” saylı hərbi 
hissədə xidmət edən Novruz atəşkəs 
imzalananadək döyüşlərdə iştirak et-
mişdir. 

1995-ci il 13-17 mart hadisələri 
zamanı dövlət çevrilişinin qarşısının 
alınmasında iştirak etmiş, mart ayının 
17-də həlak olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 
saylı Fərmanı ilə Qurbanov Novruz 
Əliyullah oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir. 

Yuxarı Göyçəli kəndində dəfn edil-
mişdir. 

Doğulduğu kənddə büstü qoyul-
muşdur. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi 
haqqında: [Qurbanov Novruz Əliyullah oğlu-Müdafiə Nazirliyi, sıravi-Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşunun 
müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət 
göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il //Azərbaycan.- 1995.- 5 aprel.- S. 1.- (Ölümündən 
sonra). 

Əsgərov, V. Qurbanov Novruz Əliyullah oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- 
S.178. 

Qurbanov Novruz Əliyullah oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. H.Həmidova.- 
Bakı, 2008.- S.127-128. 

Seyidzadə, M. Qurbanov Novruz Əliyullah oğlu /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.133. 

İ n t e r n e t d ə 

http://veten-ugrunda.az/milliqehremanlar/270-qurbanov-novruz-liyullah-olu.html

http://avciya.az/qurbanov-novruz-%C9%99liyullah-oglu/

2 Milli Qəhrəman
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55
illiyi

Rövşən Əkbərov 
1965

İY
U

N

Rövşən  Telman  oğlu  Əkbərov  1965-
ci il iyun ayının 4-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur.

1972-ci ildə 42 saylı orta məktəbin 
birinci sinfinə getmiş, səkkizinci sinfə 
qədər burada təhsil almışdır. 1979-cu ildə 
C.Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbə da-
xil olmuş, 1982-ci ildə təhsilini başa vur-
muşdur. Sonra Kiyev Ali Ümumqoşun 
Komandirlər Məktəbinə daxil olmuş və 
oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 
1986-cı ildə təyinatla Zaqafqaziya Hərbi 
Dairəsi Komandanlığının sərəncamına 
göndərilmişdir. 1987-ci ildə xidmət et-
diyi ordunun tərkibində Əfqanıstana 
göndərilmiş, 1988-ci ildə yenidən öz 
iş yerinə qayıtmışdır. 1989- cu ildə 
xidmət etdiyi alayda bölük komandiri 
vəzifəsinə təyin edilmişdir. 1990-1992-
ci illərdə Beyləqan rayonunda hərbi 
komissarın köməkçisi, Azərbaycan Si-
lahlı Qüvvələrinin tərkibində müxtəlif 
vəzifələrdə çalışmışdır. 

1993-1995-ci illərdə motoatıcı briqa-

danın komandiri vəzifəsində işləmişdir. 
Müxtəlif vəzifələrdə işləyən 

R.Əkbərov 1998-ci ildə Ordu korpu-
su komandiri vəzifəsinə təyin edilərək 
general-leytenant rütbəsinə qədər 
yüksəlmişdir. Rövşən Əkbərov 1999-
cu ildə Bakı Ali Dənizçilik Məktəbinin, 
2002-ci ildə isə Ukrayna Hərbi Akade-
miyasının müdavimi olmuşdur.

Azərbaycanın ərazi bütovlüyünün qo-
runub saxlanmasında göstərdiyi igidliyə 
görə iki dəfə “Azərbaycan Bayrağı” 
(1993, 1995) ordeni ilə təltif edilmişdir. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
5 oktyabr 1994-cü il tarixli 215 saylı 
Fərmanı ilə Əkbərov Rövşən Telman 
oğlu “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 2003-cü 
ildə “Vətən uğrunda”, 2011-ci ildə 3-cü 
dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni 
ilə təltif edilmişdir.

2002-ci ildən general-leytenantdır. 
2011-ci ilin fevralında Şəmkir korpusu-
nun komandiri təyin olunmuşdur. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin bir qrup hərbi qulluqçusuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Əkbərov Rövşən Telman oğlu-polkovnik leytenant-Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşunun müdafiəsi zamanı şəxsi 
qəhrəmanlıq və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 5 oktyabr 1994-cü il //Azərbaycan Respublikası Ali 
Sovetinin Məlumatı.- 1994.- №19.- S.10. 

Əsgərov, V. Əkbərov Rövşən Telman oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- S.74- 
75. 

Əkbərov Rövşən Telman oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. H.Həmidova .- 
Bakı, 2008.- S.54. 

Milli qəhrəmanlar: [buklet] /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, “Dünya 
Azərbaycanlılarının Vətənpərvərləri” İctimai Birliyi. Bakı: [QHT nəşriyyatı], 2018.

Seyidzadə, M. Əkbərov Rövşən Telman oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.51.

Zaman, E. Vətən uğrunda qanlı döyüşlərin qəhrəmanı: Bu gün Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Rövşən Əkbərovun 50 yaşı tamam olur / 
E.Zaman // İki sahil.- 2015.- 4 iyun.- S.24.

4 Milli Qəhrəman
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Zabit Quliyev   
1975

   
İY

U
N

 

Zabit Adil oğlu Quliyev 1975-ci il 
iyun ayının 6-da Kürdəmir rayonunun 
Ərəbxan kəndində anadan olmuşdur. 

1992-ci ildə döğma kəndlərində 
orta məktəbi bitirmiş, bir müddət 
kənddə təsərrüfatla məşğul olmuşdur. 

1993-cü ildə Milli Ordu sırala-
rına çağırılmış və oradan da döyüş 
bölgəsinə göndərilmişdir. 

Zabit Quliyev Ağdam, Füzuli, 
Ağdərə, Tərtər bölgələrində gedən 
döyüşlərdə rəşadətlə vuruşmuşdur. 
Seysulan kəndi uğrunda gedən döyüşdə 
düşmənin 4 tankını vurmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 
307 saylı Fərmanı ilə Quliyev Za-

hid Adil oğlu “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görül-
müşdür. 

Ailəlidir, bir övladı var. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haq-
qında: [Quliyev Zabit Adil oğlu-Müdafiə Nazirliyi, çavuş-Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşunun müdafiəsi, onun 
müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət göstərdiyinə 
görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il //Azərbaycan.- 1995.- 5 aprel.- S.1. 

Əsgərov, V. Quliyev Zabit Adil oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- S.176. 

Quliyev Zabit Adil oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. H.Həmidova.- Bakı, 
2008.- S. 127. 

Seyidzadə, M. Quliyev Zabit Adil oğlu /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.127. 

İ n t e r n e t d  ə 

http://veten-ugrunda.az/milliqehremanlar/269-quliyev-zabit-adil-olu.html

http://avciya.az/quliyev-zabit-adil-oglu/

 

6
45 

illiyi Milli Qəhrəman



263

Milli Qəhrəmanlar
45 

illiyi Faiq Əmirov 
1975-1995

İY
U

N

Faiq İsfəndiyar oğlu Əmirov 1975-
ci il iyun ayının 22-də Zaqatala ra-
yonunun Bəhmədli kəndində anadan 
olmuşdur. 

1992-ci ildə doğma kəndində orta 
məktəbi bitirmişdir. 

1993-cü ildə orduya çağırılmış, 
Füzuli, Tərtər, Ağdərə uğrunda gedən 
döyüşlərdə iştirak etmişdir. 

1995-ci il martın 17-də dövlət çev-
rilişinə cəhdin qarşısının alınmasında 
qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 

Bəhmədli kənd qəbiristanlığında 
dəfn edilmişdir. 

Subay idi. 
Azərbaycan Respublikası Preziden-

tinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 say-
lı Fərmanı ilə Əmirov Faiq İsfəndiyar 

oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq 
görülmüşdür. 

Zaqatala şəhərindəki küçələrdən 
biri qəhrəmanın adını daşıyır. 

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi 
haqqında: [Əmirov Faiq İsfəndiyar oğlu-Müdafiə Nazirliyi, sıravi-Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşunun 
müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət 
göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il //Azərbaycan.- 1995.- 5 aprel.- S. 1. (Ölümündən 
sonra). 
Əsgərov, V. Əmirov Faiq İsfəndiyar oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- S.95.
Əmirov Faiq İsfəndiyar oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. H.Həmidova.- Bakı, 
2008.- S.67. 
Seyidzadə, M. Əmirov Faiq İsfəndiyar oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.66. 
Qəhrəmanlar unudulmaz və yaddan çıxmaz / T.Seyidzadə // Azad Azərbaycan.- 2017.- 24 may.- S.7.

22 Milli Qəhrəman
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Siyasət.Hərbi iş

75 
illiyi

Hüseynbala Mirələmov 
1945

   
  İ

YU
N

Hüseynbala Fazil oğlu Mirələmov 
1945-ci il iyun ayının 25-də Lerik ra-
yonunun Nuravud kəndində anadan ol-
muşdur. 

Azərbaycan Politexnik İnstitutunun 
(indiki ATU) sənaye və mülki tikinti 
fakültəsini bitirmişdir. 

1965-ci ildən “Azərbaycan pione-
ri” qəzeti redaksiyasının Ədəbiyyat 
şöbəsinin baş ədəbi işçisi olmuşdur. 
1971-ci ildən Azərbaycan Qazlaşdır-
ma Komitəsinin 4 saylı Qaz tikinti-
quraşdırma idarəsində iş icraçısı, baş 
mühəndis və rəis işləmişdir.

1986-cı ildən “Azərqaztəmirtikinti” 
Trestinin rəisi, 1988-ci ildən Maye Qaz 
İstehsalat Birliyinin rəisi, 1989-cu ildən 
Azərbaycan Dövlət Yanacaq Komitəsi 
sədrinin birinci müavini vəzifələrində 
çalışmışdır. 

1992-ci ildən biznes fəaliyyəti ilə 
məşğul olmuşdur. 1996-cı ildən “Bak-
qaz” İstehsalat İdarəsi rəisinin müavini, 
1998-ci ildən Azərbaycan Qaz Emalı 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri ol-
muşdur. 

1993-cü ildən Yeni Azərbaycan Par-
tiyasının üzvüdür. YAP Xətai rayon 
təşkilatının sədridir. 

2005-ci il noyabrın 6-da 33 saylı 
Xətai birinci seçki dairəsindən III çağı-
rış deputat seçilmişdir. 

Milli Məclisin Aqrar siyasət və 
Mədəniyyət Komitələrinin üzvüdür. 
Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştat-
ları, Azərbaycan-Böyük Britaniya, 
Azərbaycan-Litva, Azərbaycan-Rusiya, 
Azərbaycan-Türkiyə parlamentlərarası 
əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvüdür.

Yazıçı ədəbiyyata 7-ci sinifdə 
oxuyarkən, 1961-ci ildə “Bir tikə 
çörək” hekayəsi ilə gəlib.  Yazıçının ilk 
hekayələr kitabı – “Tənha durna uçuşu” 
1986-cı ildə işıq üzü görüb. “Moloda-
ya qvardiya” nəşriyyatının  “Görkəmli 

adamların həyatı” seriyasından Ulu 
Öndər  Heydər Əliyev, görkəmli oftal-
moloq alim Zərifə Əliyeva və Prezident 
İlham Əliyev haqqında qələmə aldığı 
kitablar 40-dan artıq xarici dilə tərcümə 
olunaraq nəşr edilib. 

Alimin müəllifi və həmmüəllifi oldu-
ğu “Nanotexnologiya və nanokimyanın 
əsasları”, “Neftin və qazın boru kəmərləri 
ilə nəqli”, “İnşaat istilik fizikası”,  “Qaz 
emalı zavodlarında təhlükəsizlik qay-
daları”, “Boru kəmərləri və konstruksi-
yaların qaynağı”  və digər elmi nəşrlər  
da hazırda  ali məktəblərdə dərs vəsaiti  
kimi istifadə və istinad olunan kitablar-
dandır. 

Hüseynbala Mirələmov Azərbaycan 
Mühəndislər Akademiyasının müxbir 
üzvü, Rusiya Mədən Akademiyasının, 
Azərbaycan, Qırğızıstan, Asiya və Af-
rika Ölkələri Yazıçılar birliklərinin,  
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üz-
vüdür. 

Hüseynbala Mirələmov 1980-cı ildə 
“Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeninə layiq 
görülüb, 1999-2007-ci illərdə  MDB üzrə 
“Ən yaxşı 100 direktor” müsabiqəsinin 
8 dəfə qalibi olub. O, “Əməkdə 
fərqlənməyə görə” Fransa Sənayeçilər 
Assosiasiyasının “Napaleon” Qızıl 
medalının laureatıdır.  Professor 2010-
cu ildə Azərbaycan Respublikasının 
“Əməkdar Mühəndisi” fəxri adına la-
yiq görülüb. Hüseynbala Mirələmov 
“Qızıl Kəlmə”, “Qızıl Qələm”, 2015-
ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilən 
yazıçı həmçinin 2016-cı Türk Dünyası 
Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Aka-
demiyasının qərarı ilə “Beynəlxalq Qı-
zıl Ulduz və Türk dünyasına xidmət 
medalı”na layiq görülüb.  2019-cu ildə 
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
yüz illiyi (1918-1920)” yubiley medalı 
ilə təltif edilib. 

Ə d ə b i y y a t
Zərifə Əliyeva: [monoq-
rafiya] / H.Mirələmov; 
[ön söz İ.Həbibbəyli; 
red.: İ.Hüseynli, 
S.Osmanova; burax. məs. 
R.Cəfərli]. - Bakı: [Nur-
lar], 2010.- 461 s.
Heydər Əliyev  / 
V.Andriyanov, 
H.Mirələmov. - Bakı: 
Nurlar, 2008. -559 s.
Çində möhtəşəm 10 gün 
/ H.Mirələmov; red. 
N.Ədiloğlu. - Bakı: Elm 
və təhsil, 2012.- 124 s.
İlham Əliyev: [kitabın 
Azərbaycan dilində nəşri 
möhtərəm Prezidentimiz 
cənab İlham Əliyevin 
50 illik yubileyinə ithaf 
olunur] / V.Andriyanov, 
H.Mirələmov; layih. 
müəl. V.Yurkin; tərc. ed.: 
M.Oruc, İ.Qasımzadə; 
red. İ.Qasımzadə. - Mosk-
va: Molodaya qvardiya, 
2007.- 434 s.
Axirətdən gələn zəng: 
pyes və hekayələr / 
H.Mirələmov; layih. rəhb. 
X.Rza. - Bakı: Mütərcim, 
2015.- 95 s.
Hüseynbala Mirələmov: 
biblioqrafiya (1961-
2007) /Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi, M.F.Axundov 
ad. Azərbaycan Milli 
Kitabxanası; tərt.-
müəl. X.İsmayılova; 
elmi red. K.Tahirov; 
red. N.Nağıyeva.- Bakı: 
Çinar-çap, 2008.- 240 s.

25 Yazıçı, siyasi xadim



265

Tarix

65 
illiyi

Vəli Baxşəliyev   
1955

İY
U

N

Vəli Baxşəli oğlu Baxşəliyev 1955-
ci il iyun ayının 5-də Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının Babək rayonunun 
Böyükdüz kəndində anadan olmuşdur.

Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitu-
tunun tarix fakültəsini bitirmişdir. 

1982-ci ildə А.А.Bаkıхаnоv аdınа 
Tаriх İnstitutunun  аspirаnturаsınа qə-
bul  оlmuş, 1986-cı ildə  оrаnı  biti rərək 
“Qədim Nахçıvаnın mе tаllurgiyа və 
mеtаlişləmə sənəti” mövzusundа 
nа mi zədlik dissеrtаsiyаsını hаzır-
lа mışdır. Həmin il SSRİ ЕА Lе nin-
qrаd Bölməsində nаmizədlik dis-
sеrtаsiyаsını müvəffəqiyyətlə müdаfiə 
еtmişdir. 

1983-1986-cı illərdə Nахçıvаn 
Dövlət Tаriх Muzеyinin еkspоzisiyа-
sının müdiri işləmiş, 1986-cı ildə 
Аzərbаycаn SSR ЕА Nахçıvаn Еlm 
Mərkəzində kiçik еlmi işçi vəzifəsinə 
qəbul еdilmişdir. 

1988-1995-ci illərdə Nахçıvаn 
Muхtаr Rеspublikаsı ərаzisində оlаn 
аrхеоlоji аbidələrin qеydə аlınmаsı ilə 
bаğlı аrаşdırmаlаr аpаrmış, аşkаr оlunаn 
аbidələri mоnоqrаfiyа hаlındа çаp 
еtdirmişdir. Еlmi fəаliyyəti dövründə 
II Kültəpə, Şахtахtı, Оğlаnqаlа, Mахtа 
Kültəpəsi, Çаlхаnqаlа, Qаzаnçıqаlа 
və yüzlərlə digər аbidərin tədqiqində 
iştirаk еtmişdir. 

1995-1999-cu illərdə İstаnbul 
Uni vеrsitеtinin müəllim və tələbə 
hеyəti ilə birlikdə Şərqi Аnаdоlunun 
аrхеоlоji аbidələrinin tədqiqində 
iştirаk еtmişdir. Ərzurum, Vаn, 
Kоnyа, Təbriz, Tеhrаn, Münхеn, 
Cоrciyа, Liоn və digər Univеrsitеtlərin 
müəllimləri ilə еlmi əməkdаşlıq еtmiş, 

Оmsk, Tiflis, Bаkı, Vаn, Ərzurum 
və İstаnbuldа kеçirilən bеynəlхаlq 
kоnfrаnslаrdа iştirаk еtmişdir. 

Хаricdə dörd mоnоqrаfiyаnın və 
otuzdan аrtıq məqаləsi nəşr еdilmişdir. 
Hаzırdа 30 kitаbın,  220 еlmi 
məqаlənin, 40-dаn аrtıq еlmi-kütləvi 
məqаlənin müəllifidir. 

Əsərlərimin bir qismi ingilis, 
rus, аlmаn və türk dillərində nəşr 
оlunmuşdur. Tədqiqаtlаrını dаvаm 
еtdirməklə bərаbər “Nахçıvаnın qədim 
tаyfаlаrının mənəvi mədəniyyəti” 
аdlı dоktоrluq dissеrtаsiyаsı üzə-
rin də işləmiş, 2005-ci ilə həmin  
dissеrtаsiyаnı müdаfiə еtmişdir. 

2006-cı ildə АBŞ-ın Cоrciyа 
Uni  vеrsitеti və Frаnsаnın Liоn 
Univеrsitеtinin əməkdаşlаrı ilə birlikdə 
Оvçulаrtəpəsi, II Kültəpə, Mахtа 
Kültəpəsi, Оğlаnqаlа və оnlаrlа digər 
аbidədə tədqiqаt аprmışdır. Hаzırdа 
Nахçıvаnın tаriх və mədəniyyət 
аbi dələrinin qеydə аlınmаsı və 
pаspоrtlаşdırılmаsı məqsədilə аpаrılаn 
işlərə rəhbərlik еdir. Tədqiqаt zаmаnı 
qеydə аlınmış 600-ə yахın аrхеоlоji, 
tаriх və mədəniyyət аbidəsi hаqqındа 
еlmi məlumаt hаzırlаnmаsındа iştirаk 
еtmişdir.

2007-ci ildən arxeologiya ixtisa-
sı üzrə AMEA-ya müxbir üzv seçil-
mişdir. Alimin kadr hazırlığında da 
xidmətləri vardır. 

Professor Vəli Baxşəliyev hazırda 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sının Naxçıvan bölməsində şöbə mü-
diri işləyir.

Ə d ə b i y y a t

Naxçıvanın tarixi abidələri: 
[dərslik] / V.B.Baxşəliyev, 
F.Quliyeva; elmi red. 
A.Seyidov; AMEA Naxçıvan 
bölməsi, Naxçıvan Dövlət 
Un-ti, Naxçıvan Un-ti.- 
Bakı: Nurlan, 2017.- 212 s.

Gəmiqaya təsvirləri 
Nuh tufanının yaşıdıdır / 
V.Baxşəliyev // Naxçıvan 
Universiteti. Elmi Əsərlər.-
2016.- №1.- S.180-198. 

Kültəpə yaşayış yerində 
2015-ci ildə aparılan 
arxeoloji araşdırmalar  / 
V.B.Baxşəliyev // Azərbaycan 
MEA-nın Xəbərləri: İctimai 
elmlər seriyası.- 2016.- № 
1.- S.193-210.

Baxşəliyev Vəli // Naxçıvan 
ensiklopediyası:2 cilddə.- 
Cild 1.- Naxçıvan, 2005.- 
S.7.

Qasımov, R. Fəal və fədakar 
alim ömrünün işığı  / 
R.Qasımov // 525-ci qəzet.-
2016.- 5 may.- S.6.

İ n t e r n e t d ə 

http://www.scien-
ce.gov.az/forms/
chlenyikorrespondentyi/33

5 Alim
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illiyi Sevil Qazıyeva  
1940-1963
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Sevil Həmzət qızı Qazıyeva 1940-cı il 
iyun ayının 1-də Zaqatala rayonunun Tala 
kəndində anadan olmuşdur. 

1958-ci ildə orta məktəbi bitirən Sevil 
sənədlərini indiki Azərbaycan Dövlət Tibb 
Universitetinə versə də, müsabiqədən 
keçə bilmir. Kəndə qayıtmayan Sevil elə 
həmin il sənədlərini Bakıdakı 5 nömrəli 
sənət məktəbinə verir. Burada mütərrib 
peşəsinin sirlərini öyrənən Sevil Qazı-
yeva həm də teatr dərnəyində fəaliyyət 
göstərmişdir. Ehtiyat Əmək Qüvvələrinin 
Mədəniyyət Evinin üzvü olan Sevil 
əvvəlcə Süleyman Sani Axundovun “La-
çın yuvası” pyesində Pərican, sonra isə 
Cəfər Cabbarlının “Sevil” pyesində Se-
vil obrazlarını yüksək səviyyədə can-
landıraraq, xüsusi istedad sahibi oldu-
ğunu nümayiş etdirə bilmişdir. Sevil 
Qazıyevanın həmin illərdə mətbuatda 
dərc olunan şeirləri də bunu sübut edir. 
Sov.İKP Mərkəzi Komitəsinin 1959-
cu il dekabr plenumu Sevilin həyatında 
ciddi dəyişikliyə səbəb olur. Mətbuat 
vasitəsilə plenumun materialları ilə tanış 
olan mütərrib-tələbə özbək qızı Tursunoy 
Axunovanın maşında təkbaşına yüz adam 
qədər pambıq yığdığını öyrənəndə, sürü-
cü mexanik olmağa qərar verir. Sevil bu 
qərarını rəfiqəsi Diləfruz Ocaqquliyevaya 
bildirəndə, o da həvəslə sürücü-mexanik 
olmağa razılaşır. Ertəsi gün Bakı 5 saylı 
sənət məktəbinin 4 tələbəsi – Sevil Qa-
zıyeva, Məmləkət Tağıyeva, Solmaz 
Qurbanova və Diləfruz Ocaqquliyeva 
Azərbaycan LKGİ Mərkəzi Komitəsinin 
katibi Məsud Əlizadəyə məktub yazıb, 
ondan Bakı şəhərində qızlar üçün sürücü-
mexanik kurslarının açılmasını xahiş 
etmişlər. Bir müddət sonra Binədəki kənd 
təsərrüfatını mexanikləşdirmə məktəbində 
sürücü-mexanik hazırlayan kurs açılır. 
Sevil və rəfiqələri bu kursda sürücü-

mexanik peşəsinin sirlərini öyrənməyə 
başlamışlar.

1960-cı ilin yayında Sevil və rəfi-
qə lərini indiki Beyləqan rayonunda-
kı 5 nömrəli pambıqçılıq sovxozuna 
göndərirlər. Binədəki kənd təsərrüfatını 
mexanikləşdirmə məktəbini bitirəndən 
sonra Sevil Qazıyeva könüllü şəkildə 
Beyləqan rayonuna işləməyə getmişdır. 

1961-ci ildə Özbəkistanda sovet pam-
bıqçılarının ümumrespublika toplantı-
sında Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
tərkibində Sevil Qazıyeva da iştirak 
etmişdir. Sevil Özbəkistanda olarkən 
məşhur sovet pambıqçısı Tursunoy Axu-
novanın iş təcrübəsi ilə yaxından tanış ol-
muşdur. O, Daşkənddən qayıtdıqdan son-
ra Beyləqanda Tursunoy Axunova kimi 
kompleks-briqada yaratmış və həmin bri-
qadaya başçılıq etmişdir. 

1962-ci ildə  Azərbaycan Kənd 
Təsər rüfatı İnstitutunun mexanizasiya 
fakültəsinə daxil olan Sevil Qazıyeva 
işləyə-işləyə həm də qiyabi təhsil almışdır. 
1962-ci ildə onu Azərbaycan LKGİ-nin 
XXIII qurultayına nümayəndə seçmişlər. 

1962-ci ildə “Qırmızı Əmək Bayrağı” 
ordeni ilə təltif etmişlər.

Sevil Qazıyeva 1963-cü ildə 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı 
seçilmişdir.

Sevil traktorçu, pambıqyığan kom-
baynın mexanik-sürücüsü, Mil düzündəki 
sovxozlardan birinin traktorçular briqadiri 
işləmişdir. Onun çağırışı ilə 600-nəfərdən 
çox qız, mexanizator peşəsini seçmişdir. 

Sevil Qazıyeva 1963-cü il sentyabr ayı-
nın 23-də faciəli şəkildə həlak olmuşdur. 

Ölümündən sonra “Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t

Ələkbərli, Ə. Zaqatalada 
Sevil Qazıyevanın 70 
illik yubileyi qeyd olunub 
/ Ə.Ələkbərli // Azad 
Azərbaycan.- 2010. - 9 
aprel.- S.6.

Fərəcov, Ç. Mil düzündən 
Sevil keçdi / Ç.Fərəcov // 
525-ci qəzet.- 2015.- 27 
fevral.- S.8.

Məhərrəmova, T. Günəşin 
bacısı / T.Məhərrəmova 
// Kaspi.- 2010. 10-12 
aprel.- S.15.

İ n t e r n e t d ə

https://az.wikipedia.org/
wiki/Sevil_Qazıyeva

http://anaveusaq.az/
qadin-ana/2956-lk-
qadin-mexanizator-sevil-
qaziyeva.html 

1 İctimai xadim
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Ziyad Əliabbas oğlu Səmədzadə 1940-
cı il iyun ayının 25-də Bakı şəhərinin Bu-
zovna kəndində anadan olmuşdur. 

1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Uni versitetinin (indiki BDU) iqtisad 
fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitir-
mişdir. 1962-1965-ci illərdə SSRİ EA 
İqtisadiyyat İnstitutunun aspiranturasın-
da təhsil almış və elə həmin institutda 
namizədlik dissertasiyası müdafiə et-
mişdir. 

1971-ci ildə iqtisad elmləri doktoru 
alimlik dərəcəsi, 1977-ci ildə professor 
elmi adını almışdır. 

1976-1978-ci illərdə o, Azərbaycan 
SSR Dövlət Plan Komitəsi Elmi-Tədqiqat 
İqtisadiyyat İnstitutu direktorunun birinci 
müavini, 1978-1982-ci illərdə Azərbaycan 
Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun elmi işlər 
üzrə prorektoru olmuşdur. 

1980-ci ildə Azərbaycan EA-nın müx-
bir üzvü, 1989-cu ildə isə həqiqi üzvü se-
çilmişdir. 

1983-1993-cü illərdə  Azərbaycan 
KP MK iqtisadiyyat şöbəsinin müdi-
ri, Azərbaycan Respublikası Ali Sovet 
sədrinin birinci müavini, Baş nazirin 
birinci müavini, Dövlət Plan-İqtisad 
Komitəsinin sədri, TASİS və TRASEKA 
proqramları üzrə Azərbaycanın Milli Ko-
ordinatoru olmuşdur. 

500-dən çox əsərin, çoxsaylı monoq-
rafiyaların müəllifidir. 

Azərbaycan tarixinin mürəkkəb 
dövrlərindən birində Respublika Ali So-
veti sədrinin birinci müavini vəzifəsində 
işləmişdir. Akademikin apardığı dərin 
iqtisadi araşdırmalar əsasında keçmiş İt-
tifaqda və bütün dünyada siyasi xadimlər 
və geniş ictimaiyyət DQMV-dəki həqiqi 
sosial iqtisadi vəziyyət haqda düzgün 
təsəvvür əldə etdi. O, TASİS proqramı-
nın Azərbaycanda fəaliyyətə başlama-
sı üçün böyük zəhmət çəkmiş, Avropa 

İttifaqının (Aİ) ekspertləri ilə çoxsaylı 
görüşlər keçirmiş, milli koordinator, bir 
iqtisadçı-alim kimi TRASEKA proqra-
mının hazırlanması ilə bağlı elmi araşdır-
malar aparmış, 1993-cü ilin may ayında 
Brüsseldə birinci beynəlxalq konfransda 
əsas məruzə ilə çıxış etmiş və Brüssel 
bəyannaməsini imzalamışdır. 

İqtisadçı elmi kadrların hazırlanması 
sahəsində müstəsna xidmətləri olan aka-
demik nüfuzlu beynəlxalq simpozium 
və konqreslərdə Azərbaycanı ləyaqətlə 
təmsil edir. 

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının 
sədri, Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqının 
vitse-prezidenti kimi də çox faydalı işlər 
görür. 

1999-cu ildə “İqtisadiyyat” adlı qəzet 
təsis etmiş və onun müntəzəm nəşrinə 
başlamışdır. 

Elm və Texnika sahəsində Azər-
baycanın Lenin Komsomolu mükafatı 
laureatı (1974), “Qırmızı Əmək Bay-
rağı” ordeni (1986), Beynəlxalq İqti-
sadçılar İttifaqının Qızıl qələm müka-
fatı (2010), “Şöhrət” ordeni (2010), 
Belarus ilə Azərbaycan arasında dostluq 
münasibətlərinin möhkəmlənməsinə əhə-
miyyətli töhfəsinə görə Belarus Respubli-
kasının Prezidentinin Sərəncamı ilə Fran-
sisk Skorina medalı (2011), ARDNŞ-nin 
Fəxri fərmanı (2013), Humay mükafatı 
(2013), AMEA-nın Fəxri fərmanı (2000, 
2010, 2015), Beynəlxalq İqtisadçılar İt-
tifaqının Gümüş medalı (2015), “Şərəf” 
ordeni (2015) ilə mükafatlandırılmış aka-
demik Ziyad Səmədzadə Milli Məclisin 
İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri kimi 
respublikada iqtisadi qanunvericilik ba-
zasının möhkəmləndirilməsi, büdcə sis-
teminin təkmilləşdirilməsi, bütövlükdə 
ölkənin iqtisadi inkişaf strategiyasının 
reallaşması məsələlərinin həllində fəal 
iştirak edir.

Ə d ə b i y y a t

Böyük iqtisadi ensik-
lopediya: 7 cilddə /
ideya müəl., baş red. 
Z.Səmədzadə; red. 
hey.: Ə.Abbasov [və 
b.].- Bakı: Azərbaycan 
İqtisadçılar İttifaqı, [Let-
terpress], 2013-2015.

Ziyad Səmədzadə: 
“Xəzər sülh, təhlükəzizlik 
dənizi olacaq” : Müsahi-
bimiz Milli Məclisin İq-
tisadi siyasət, sənaye və 
sahibkarlıq komitəsinin 
sədri, akademik Ziyad 
Səmədzadədir / Ziyad 
Səmədzadə; müsahibəni 
apardı K.Həmzəoğlu // 
525-ci qəzet.- 2018.- 17 
avqust.- S.4.

Ziyad Səmədzadə: 
“Nəticələr inkişaf strate-
giyasının düzgünlüyünü 
bir daha təsdiqləyir” 
/ Z.Səmədzadə; 
müsahibəni apardı 
K.Həmzəoğlu // İqtisa-
diyyat.- 2019.- 17-23 
yanvar.- S.3.

Hüseynov, T. 
Azərbaycanda iqtisadi 
islahatlara akademik 
Ziyad Səmədzadənin 
baxışları / T.Hüseynov //
İqtisadiyyat.- 2015.- 23-
29 oktyabr.- S.3.

25 Akademik
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Ə d ə b i y y a t
Birdəyişənli funksiyaların differensial hesabı: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /R.V.Hüseynov, T.Q.Məlikov; elmi red. 
H.M.Hüseynov.- Bakı: Elm, 2009.- 237 s. 
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri: mühazirələr: dərs vəsaiti /A.M.Hüseynov, T.C.Məmmədov; elmi red. 
R.V.Hüseynov.- Bakı: [ADPU], 2017.- 315 s.

İ n t e r n e t d ə
https://az.wikipedia.org/wiki/Rauf_Hüseynov_(alim)
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Rauf Hüseynov 
1940-2019
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Rauf Vəli oğlu Hüseynov 1940-cı 
il  iyun ayının 12-də Göyçay şəhərində 
anadan olmuşdur.

1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) mexanika-
riyaziyat fakültəsini bitirmişdir. 

1964-1967-ci illərdə M.V.Lomonosov 
adına Moskva Dövlət Universitetində 
aspirant, 1991-1994-cü llərdə isə həmin 
universitetin doktorantı olmuşdur. 
1990-2002-ci illərdə AMEA Riyaziyyat 
və Mexanika İnstitutunda böyük 
elmi işçi, aparıcı elmi işçi, Funsional 
analiz şöbəsinin müdiri, baş elmi işçi 
vəzifələrində işləmişdir. 

2002-2005-ci illərdə Türkiyənin 
Afyon şəhərinin Hocatepe Univer-
si tetinin professoru olmuş, 2006-cı 
ildə Milli Aviasiya Akademiyasında  
professor vəzifəsində çalışmışdır.

2007-ci ildən isə  AMEA Riyaziyyat 
və Mexanika İnstitutunun Riyazi fizika 
tənlikləri şöbəsinin müdiri vəzifəsində 
işləmişdir.  Həmin ildən AMEA-nın 
müxbir üzvü seçilmişdir.

Funksional analiz sahəsində dünya 
şöhrətli Moskva Riyaziyyat məktəbinin 
yetirməsidir. Onun elmi rəhbəri 
M.V.Lomonosov adına MDU-nun 
professoru Q.E.Şilov olmuşdur. 

R.V.Hüseynov inteqral və ölçü nəzə-
riyyəsi, xüsusi törəməli diferensial tən-
liklər sahəsində bir sıra mühüm nəti-
cələrin, 53 elmi məqalənin müəllifidir. 
19 məqaləsi respublikadan kənarda dərc 
edilmişdir. 

Rauf  Vəli oğlu Hüseynov Azərbaycan 
elminin inkişafında xidmətlərinə görə 
2015-ci ilin noyabr ayında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərdi təqaü-
dünə layiq görülmüşdür.

Alim 2019-cu il fevral ayının 21-də 
vəfat etmişdir.

12
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Ayaz Hidayət oğlu Abdullayev 1940-
cı il iyun ayının 2-də Gəncə şəhərində zi-
yalı ailəsində anadan olmuşdur. 1963-cü 
ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun 
(indiki ATU) “Maşınqayırma texnologiya-
sı, metalkəsən dəzgahlar və alətlər” ixtisa-
sını  bitirdikdən sonra Bakı Su Kəmərləri 
İdarəsində texniki şöbənin rəisi, Ümumit-
tifaq Elmi-Tədqiqat Layihə-Texnologiya 
Neft Maşınqayırma İnstitutunda (VNİPT-
Neftemaş)  elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. 
1965-ci ildən etibarən Azərbaycan Poli-
texnik İnstitutunda assistent, baş müəllim, 
dosent, professor vəzifələrində çalışmış, 
1976-cı ildən isə “Maşın detalları və yük-
qaldıran nəqledici maşınlar” kafedrasının 
müdiridir. 

1970-ci ildə namizədlik, 1990-cı ildə isə 
Xarkov Politexnik İnstitutunun Elmi Şura-
sında doktorluq dissertasiyalarını müdafıə 
etmişdir. 1991-ci ildə professor elmi adını 
almışdır.

250-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 
20-yə qədər monoqrafıya, dərslik və 
tədris-metodiki vəsaitin müəllifidir. Xarici 
ölkələrdə (Yuqoslaviya, İtaliya, Finlandiya, 
Türkiyə, Almaniya, Rusiya) 100-dən çox 
elmi əsəri çap edilmişdir. 

Professor Ayaz Abdullayev maşın və 
mexanizmlərin sistemli-ehtimal hesabı 
və avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi 
sahəsində elmi məktəb yaratmış, 21 
elmlər namizədi və 3 elmlər doktoru ha-
zırlamışdır. 

O, “Maşınşünaslıq” Beynəlxalq elmi 
jurnalının baş redaktoru, Maşınqayıran-
lar Elmi-Texniki Cəmiyyətin Beynəlxalq 
Federasiya Şurasının üzvü, Maşın və 
Mexanizmlər  Nəzəriyyəsi üzrə Beynəlxalq 
Federasiyanın (İFToMM) respublika 
bölməsinin və Azərbaycan Texniki Univer-
sitetinin nəzdindəki İxtisaslaşdırılmış Dis-
sertasiya şurasının sədr müavinidir. 

Bir sıra nəzəri və eksperimental 
tədqiqatlarının nəticələri  neft  cıxarma 
sənayesində genis istifadə olunan masın 
və aqreqatların layihələndirmə metodolo-
giyası AZNEFTMAŞ İstehsalat Birliyində, 
İnşaat və Yol Maşınları Nazirliyinin 
müəssisələrində, Bakı fəhləsi masınqayır-
ma zavodunda, həmçinin “Başneft”, “Tat-
neft”, “Nijnovartovskneftqaz” İstehsalat 
Birliklərində tətbiq edilmişdir.

1991-ci ildə Azərbaycan Milli Yaradıcı-
lıq Akademiyasının professoru seçilmişdir. 

1968, 1977, 1988-ci illərdə N.Bauman 
adına Moskva Ali Texniki məktəbində, 
1979 və 1984-cü illərdə Kiyev Politexnik 
İnstitutunda, 1989-cu ildə Odessa Politex-
nik İnstitutunda kafedra müdirlərinin xüsu-
si seminarlarında iştirak etmiş, Polşa, Çin, 
Almaniya Texniki Universitetlərində uzun 
müddətli elmi ezamiyyətdə olmuşdur. Bir 
sıra beynəlxalq simpozium və konfranslar-
da, o cümlədən Türkiyə (1994, 1996, 1998, 
2003), İtaliya (1995), Finlandiya (1999), 
Rusiya (2003) və İsveçdə (2013) elmi 
məruzələrlə çıxış etmişdir.

Elmi fəaliyyəti İngiltərə Beynəlxalq Bi-
oqrafik Mərkəzinin məcmuəsində təqdim 
olunmuşdur.

1999 və 2000-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri 
Fərmanları ilə təltif edilmiş, 2011-ci ildə 
“Əməkdar mühəndis” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür.  2012-ci ildə  Avropa Nəsr Mətbu 
Evinin “Ən Yaxşı Vətənpərvər Tədqiqatçı 
Alim” qızıl medalı ilə təltif edilmişdir. 
2013-cü ildə “Üçpilləli ikiaxınlı silindrik 
dişli çarx reduktoru” adlı AVRASİYA pa-
tenti Azərbaycan Respublikasının Stan-
dartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsinin ixtiraçılıq sahəsində 
Birinci Respublika Müsabiqəsində İkinci 
Dərəcəli Diploma layiq görülmüşdür. 

Ə d ə b i y y a t

Maşın detalları və 
konstruksiyaetmənin 
əsaları: [dərs vəsaiti] 
/ A.H.Abdullayev, 
R.K.Məmmədov, 
M.H.Güməyev; 
red. və məsləhətçi 
A.H.Abdullayev; 
rəyçi R.İ.Əlizadə, 
V.Z.Mövlazadə.- Bakı: 
Elm, 2003.- 461 s.

Tətbiqi mexanika: 
[ali texniki məktəblər 
üçün] dərslik 
/A.H.Abdullayev (elmi 
red.), M.H.Gumayev, 
H.S.Məmmədov.- Bakı: 
Təhsil, 2014.- 691 s.

Yükqaldıran maşınlar: 
dərslik /B.B.Əhmədov, 
Ə.M.Nəcəfov; elmi red. 
A.Abdullayev.- Bakı: 
Turxan, 2014.- 627 s.

İ n t e r n e t d ə

http://aztu.edu.az/azp/
aabdullayev.prof/info

2 Alim
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Gülbəniz Cahangir qızı Səfərəliyeva 
1950-ci il iyun ayının 15-də Ağcabədi 
rayonunda anadan olmuşdur. 

1968-1974-cü illərdə S.M.Kirov adı-
na Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
(indiki Bakı Dövlət Universiteti) filo-
logiya fakültəsində Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı ixtisası üzrə təhsil almışdır. 

1975-ci ildən M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Dövlət Kitabxanasında (in-
diki Azərbaycan Milli Kitabxanası) əmək 
fəaliyyətinə başlamışdır. Mədəniyyət və 
incəsənət üzrə informasiya şöbəsinin 
kitabxanaçısı vəzifəsindən biblioqrafik 
resurslar və nəşriyyat işləri üzrə direktor 
müavini vəzifəsinədək yüksəlmişdir. 

2008-ci ildə Sankt-Peterburq şəhə-
rində keçirilən “Müstəqil Dövlətlər 
Birliyində kitabxanalar arasında əmək-
daşlığın yaradılması: bilik mübadiləsi 
üzrə regional treninq”də iştirak etmiş, 
2009-cu ildə isə Misir Ərəb Respubli-
kasında Qahirə Universitetinin Ərəb dili 
və Mədəniyyəti Mərkəzində ərəb və is-
lam mədəniyyəti üzrə kurs keçmişdir. 

“Hidayət (Orucov Hidayət Xuduş 
oğlu): biblioqrafiya” (2014), “İlyas 

Əfəndiyev: biblioqrafiya” (2014) adlı 
biblioqrafik göstəricilərin, “Azərbaycan 
Milli Kitabxanası” foto-albomunun 
(2013), “Azərbaycanın tarixi abidələri 
və toponimləri” (2016), “Исторические 
памятники и топоними Азербай-
джана” (2016) biblioqrafiyalarının 
tərtibçisi, “Mirzə Fətəli Axundzadə - 
200: biblioqrafiya” (2012), “Azərbaycan 
Milli Kitabxanası - 90: biblioqrafiya” 
(2013), “Elçin (Əfəndiyev Elçin İlyas 
oğlu): biblioqrafiya” (2013), “Heydər 
Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Çox-
cildliyin XXIX-XXXXII cildlərinin 
köməkçi göstəricisi: Qeydlər, şəxsi və 
coğrafi adlar göstəricisi” (2013) və bir 
çox metodik vəsaitlərin redaktorudur.

Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
Elmi Şurasının, “Azərbaycan Milli Ki-
tabxanasının Elmi əsərləri”nin redaksi-
ya heyətinin üzvü olmuşdur. 

 Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 24 sentyabr 2013-cü il tarixli 
Sərəncamı ilə “Əməkdar mədəniyyət iş-
çisi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri: biblioqrafiya / Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxana-
sı; tərt. G.Səfərəliyeva; ixt. red. və burax. məs. K. Tahirov ; red. L. Axundova.- Bakı: [M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxana-
sı], 2016.- 646, [2] s.
Zərifə Əliyeva: biblioqrafiya / AR Məd. Naz., Az. Mil.Kitabx.; tərt. edən. M.Vəliyeva; elmi red. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva.- Bakı, 
2018.- 253 s.
Səfərəliyeva Gülbəniz // Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası: AKE / Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Naz., Azərb. Milli Kitabxa-
nası ; lay. rəh. Ə.Qarayev; baş red. K. Tahirov; elmi red. A.Xələfov; red. heyəti X. İsmayılov [və b.] ; [red.: Y. Kərimov, V. Quliyev; haz. 
üzrə işçi qrupu K. Aslan [və b.]].- Bakı, 2015.- S. 551.
Исторические памятники и топонимы Азербайджана: библиография / Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli 
Kitabxanası ; сост. Г. Сафаралиева; спецред. и отв. за выпуск К.Тахиров ; ред. Л. Ахундова.- Баку: [Азерб. Национальная 
Библиотека им. М. Ф. Ахундова], [“АПОСТРОФФ” ООО], 2016.- 497, [3] с.
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Tarixə nəzər salsaq görərik ki, ilk 
dəfə olaraq Uşaqların hüquqlarını təmin 
edən bəyənnamə 1924-cü ildə qəbul 
edilmişdir. Bu bəyannamədə deyilirdi 
ki, “bəşəriyyət məcburdur ki, uşaqla-
rı ən yaxşı şeylərlə təmin etsin”. Bu 
bəyannamənin qəbul edilməsində ilk 
işlər Eqlantayn Ceb (Eglantyne Djebb) 
tərəfindən görülmüşdür. E. Ceb bacısı 
Doroti Bakstonun köməyi ilə 1919-cu 
ildə uşaqlara yardım göstərmiş, onla-
rın müdafiəsini təmin etmək məqsədilə 
Londonda “uşaqlara yardım fondu”nun 
əsasını qoymuşdur. 

Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi 
Günü (ing. International Children’s 
Day) 1950-ci il iyun ayının 1-dən 
etibarən BMT Baş Assambleyasının 
qərarı ilə qeyd olunmağa başlanmışdır. 
Həmin gün təşkil olunan “Qadınların 
Beynəlxalq Konfransı”nda uşaq hüquq-
larının təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər 
səslənmiş və elə həmin tədbirdə də 
1 iyun tarixini uşaqların beynəlxalq 
müdafiəsinə həsr etmək qərarı veril-
mişdir. Bundan sonra iyun ayının 1-i 
Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü 

kimi tarixə düşmüşdür. Dünyanın 
əksər ölkələrində olduğu kimi, bu gün 
Azərbaycanda da qeyd edilir.

Bu bayramla yanaşı BMT-nin Baş 
Assambleyası tərəfindən 20 noyabr 
tarixində Ümumdünya Uşaqlar Günü 
də qeyd olunur. “Ümumdünya Uşaq-
lar Günü” 1954-cü ildə BMT-nin Baş 
Assambleyasının № 836 (IX) say-
lı qətnaməsində 1956-cı ildən bü-
tün dövlətlərdə uşaqların şərəfinə 
keçirilməsi tövsiyə olunan bayram 
kimi qeyd olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev Azərbaycan 
Res publikasında uşaqlara dövlət qay-
ğısının gücləndirilməsi, uşaq prob-
lemlərinə vətəndaş cəmiyyəti qu-
rumlarının diqqətinin artırılması və 
ölkənin uşaqlarla bağlı demoqrafik 
perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi 
məqsədilə 22 dekabr 2008-ci il tarix-
li Sərəncam imzalamışdır. Sərəncama 
görə 2009-cu il “Uşaq ili” elan olun-
muşdur.

1

Ə d ə b i y y a t

Bəşirqızı, Z. Dünya boyda sevinc daşıyan gözlər: 1 İyun-Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü / Z.Bəşirqızı // Xalq qəzeti.- 2018.- 1 iyun.- 
S.11. 

Əmircanov, P. Azərbaycan uşaqları hər cür qayğı və məhəbbətlə əhatə olunub / P.Əmircanov // Xalq qəzeti.- 2017.- 1 iyun.- S.9. 

Məmmədli, M. Demokratik cəmiyyətdə uşaq hüquqlarının qorunması: 1 İyun - Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü / Murad Məmmədli 
// Ekspress.- 2016.- 1 iyun.- S.10. 

Veysova, S. Uşaqlara qayğı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir: 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günüdür / S.Veysova 
// Azərbaycan.- 2018.- 1 iyun.- S.8.
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5

Ümumdünya Ətraf Mühitin 
Mühafizəsi Günü 
1972
1971-ci il may ayının 11-də dünyanın 

23 ölkəsinin 2200 elm və mədəniyyət 
xadimlərinin imzası ilə BMT-nin Baş 
katibinə ətraf mühitin çirklənməsi ilə 
bağlı müraciət ünvanlanmışdır. On-
lar “Ya biz çirklənməyə son qoyaq, ya 
da çirklənmə bizə son qoyacaq” adlı 
müraciətləri ilə bəşəriyyətə ətraf mü-
hitin çirklənməsi barədə xəbərdarlıq 
etmişdilər. Bu məqsədlə 1972-ci il 16 
dekabr tarixində İsveçrənin Stokholm 
şəhərində keçirilən Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Baş Assambleyasının 27-ci 
sessiyasında 5 iyun tarixinin Beynəlxalq 
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü kimi 
qeyd olunması elan edilmişdir. 

Həmçinin Baş Assambleyanın bu ses-
siyasında BMT sistemində BMT Ətraf 
Mühit Proqramı (UNEP) yaradılmışdır. 
Hər il bu təşkilat tərəfindən Beynəlxalq  
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü keçi-
rilir. Baş Assambleya bu günün qeyd 
edilməsi ilə bağlı qətnaməsində BMT-
yə daxil olan ölkə və təşkilatları hər il 
həmin gün ərəfəsində ətraf mühitin qo-
runması və yaxşılaşdırılmasına yönələn 
işlər həyata keçirməyə çağırır. Hər il 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf 
Mühit Proqramı (UNEP) Dünya Ətraf 
Mühit Gününün Avropa regionunda 
qeyd edilməsi üçün Qitə ölkələrindən 
baş şəhərlər elan edir. 2010-cu ildə İta-
liyanın Genuya, İsveçrənin Cenevrə 
şəhərləri ilə bərabər, Azərbaycanın 
Bakı şəhəri də mərkəz şəhər se-
çilmişdir. Bakının bu statusa layiq 
görülməsi Azərbaycanda ətraf mühi-
tin mühafizəsi, ekologiya sahəsində 
görülən işlərin, həyata keçirilən dövlət 
və milli proqramların uğurlu nəticəsi 
kimi qiymətləndirilmiş və Beynəlxalq 
qurumların Cənubi Qafqaz regionun-
da Azərbaycana böyük əhəmiyyət 

verməsindən irəli gəlmişdir.
5 İyun - Ümumdünya Ətraf Mühitin 

Mühafizəsi Günü hər il ölkəmizdə də 
qeyd olunur. Ətraf mühitin mühafizəsi 
və ekoloji problemlərin həlli bu gün 
Azərbaycanda da diqqət mərkəzindədir.
Beynəlxalq ekoloji proqramların həyata 
keçirilməsi, təbii sərvətlərin bərpasının 
təmin edilməsi və mühafizəsi, milli 
parkların təşkili və ekoloji şəbəkənin 
yaradılması istiqamətində görülən işlər 
də bu qəbildəndir. 

Prezident İlham Əliyevin 2010-cu ili 
ölkədə “Ekologiya ili” elan etməsi bu 
sahəyə diqqəti daha da artırmışdır. “Eko-
logiya ili” çərçivəsində, eləcə də sonra-
kı illərdə ölkəmizdə milyonlarla ağac 
əkilməsi, yeni parkların salınması və 
dövlətimizin başçısının özünün bu kam-
paniyalarda iştirakı ətraf mühitin qorun-
masına xüsusi diqqətin göstəricisidir.
Heydər Əliyev Fondunun ekologiya-
nın, ətraf mühitin qorunmasına xidmət 
edən “Hərəmiz bir ağac əkək” layihəsi 
də bu sahəyə böyük töhfələr vermişdir. 
Fondun prezidenti, YUNESKO-nun və 
İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Meh-
riban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
həyata keçirilən bu layihə çərçivəsində 
ölkəmizdə hektarlarla sahə yaşıllaşdı-
rılmışdır. Ölkədə bu məsələ ilə bağlı  
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi-
nin keçirdiyi monitorinqlər öz müsbət 
nəticəsini verməkdədir. 

Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü 
ərəfəsində genişmiqyaslı tədbirlərin 
keçirilməsində məqsəd insanların ətraf 
mühitin mühafizəsinə münasibətini 
dəyişmək, ictimaiyyətin diqqətini eko-
loji problemlərin həllinə yönəltmək, 
əhalinin bu sahədə şüur və təfəkkürünü 
inkişaf etdirməklə təbiəti qorumağın 
vacibliyini diqqətə çatdırmaqdır.

Ə d ə b i y y a t

Bağırov, H. Ekologiya 
sahəsində davamlı inkişaf 
prinsipləri tətbiq olunur: 
Bu gün Azərbaycanda 
9 milli park, 11 dövlət 
təbiət qoruğu, 24 dövlət 
təbiət yasaqlığı var           
/ Hüseyn Bağırov // 
Azərbaycan.- 2014.- 5 
iyun.- S.9.

Hüseynov, B.Təbiətə 
qayğı sevgidən başla-
nır: 5 İyun Ümumdünya 
Ətraf Mühitin Mühafizəsi 
Günüdür / B.Hüseynov 
// Xalq qəzeti.- 2018.- 5 
iyun.- S.6. 

Ömərov, V. 5 iyun tarixi 
Ümumdünya ətraf mühit 
günü kimi qeyd olunur / 
V.Ömərov // Səs.- 2018.- 
5 iyun.- S.12. 

Sadıqlı, F. Azərbaycanda 
ekoloji vəziyyətin yaxşı-
laşdırılması üçün ardıcıl 
tədbirlər görülür / Flora 
Sadıqlı // Azərbaycan.- 
2015.- 5 iyun.- S.10.
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Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
yaradılması
1920

1920-ci ilin iyun ayında Azərbaycan 
SSR Xalq Maarif Komissarlığının 
məktəbdənkənar işlər şöbəsində yaradılmış 
“Muzekskurs” yarımşöbəsinin nəzdində 
az sonra “Doğma diyarın tədris muzeyi – 
İstiqlal” təşkil edildi. Artıq iyul ayından 
məşhur neft sahibkarı və xeyriyyəçi Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevin yaşayış mülkündə 
yerləşdirilmiş bu muzey həmin ilin oktyabr 
ayının 25-dən Azərbaycan SSR Dövlət 
Muzeyi adı ilə işləməyə başlamış, 1921-ci 
ilin may ayından ilk tamaşaçılarını qəbul 
etmişdir.Yarandığı ilk dövrdə muzeydə ta-
rix, arxeologiya və etnoqrafiya, botanika 
və zoologiya, minerologiya və ge-ologiya, 
təsviri incəsənət və bədii sənət, xalq təhsili, 
köməkçi tədris müəssisələri şöbələri, eləcə 
də Azərbaycan Doğma Diyarın Tədqiqi 
Cəmiyyəti və Qədim abidələrin mühafizəsi 
komissiyası fəaliyyət göstərirdi. 1923-
cü ildə yaradılan və muzeylə sıx əlaqədə 
fəaliyyət göstərən Azərbaycanı Tədqiq və 
Tətəbbö Cəmiyyəti muzeyin tərkibindəki 
cəmiyyət və komissiyanı özündə 
cəmləşdirdi. 1925-ci ildə XMK Kollegi-
yasının təsdiq etdiyi Azərbaycan Dövlət 
Muzeyinin “Əsasnamə”sinə görə Muzeyin 
strukturunda edilən dəyişiklik əsasında 
tarix-etnoqrafiya, incəsənət, biologiya, 
geologiya şöbələri və Qafqaza və Şərqə 
dair kitabları əhatə edən zəngin kitabxana 
fəaliyyətini davam etdirdi. 

Azərbaycan XKŞ-in 31 mart 1936-cı il 
qərarına görə Azərbaycan Dövlət Muzeyi-
nin yenidən qurulması tarix profilli muze-
yin yaradılması və onun Azərbaycan Tarixi 
Muzeyi adı ilə yenicə təşkil edilmiş Ittifaq 
EA-nın Azərbaycan filialına verilməsi 
ilə nəticələndi. Bu, keçmiş Dövlət mu-
zeyinin tərkibindən 1934-cü ildə ondan 
şaxələnərək ayrılmış Teatrr muzeyindən 
başqa, qeyri-tarix profilli digər sahələrin 
də ayrılmasına və yeni muzeylərin (Təbiət, 

Incəsənət, Ateizm və din, Ədəbiyyat və 
b.) yaranmasına səbəb oldu. 1941-ci ildə 
bu vaxtadək müstəqil qurum olan Tarix 
Muzeyi (o dövrdə Azərbaycan xalqları-
nın Tarixi Muzeyi) fəaliyyətini yeni təşkil 
olunmuş Tarix, Dil və Ədəbiyyat Institu-
tunda Muzey şöbəsi adı ilə davam etdirdi. 
1943-cü ildə Azərbaycan Tarixi Muzeyi 
EA Azərbaycan filialının qərarı ilə Rəyasət 
heyətinin nəzdində yenidən müstəqil vahid 
qurum kimi təsdiq edildi. 

1941-ci ilədək həm Tağıyev mülkündə, 
həm də Şirvanşahlar Sarayında əsasən 
müxtəlif tarixi mövzularda sərgilər təşkil 
edən Muzey (1941-1952-ci illərdə Ta-
ğıyev mülkündə AzSSR XKŞ, sonralar 
Nazirlər Soveti yerləşdirilmişdi) müharibə 
və sonrakı illərdə elmi-tədqiqat (xüsusilə 
arxeoloji) işlərinə daha çox üstünlük ve-
rirdi. 2004-2007-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasının prezidenti cənab İlham 
Əliyevingöstərişi və nəzarəti ilə muzeyin 
binası əvvəlki görkəmini saxlamaqla müasir 
muzey tələbləri səviyyəsində bərpa və təmir 
olundu. Muzeyin 10 otağında Azərbaycan 
xalqının görkəmli oğlu Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevin ev-muzeyinin açılması vətəninə 
və xalqına hədsiz xidmətlər göstərmiş “el 
atası”nın xatirəsini əbədiləşdirmiş, onun 
görk olacaq həyat və fəaliyyətini işıqlan-
dırmışdır. 2007-ci ildə öz qapılarını yeni 
ekspozisiya ilə tamaşaçıların üzünə açan 
muzey Azərbaycan tarixinin daha ətraflı 
və obyektiv təqdim olunması məqsədilə 
elmi tədqiqat və mədəni-maarif işlərini bir 
qədər də genişləndirmiş, fəaliyyətini elmin 
inkişafı üzrə Milli Strategiyaya uyğun qur-
muşdur. 

4 dekabr 2019-cu ildə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyev Milli 
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 100 illiyinin 
qeyd olunması haqqında sərəncam imzala-
mışdır.

Ə d ə b i y y a t

Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyi - 2016 / AMEA, 
Milli Azərb. Tarixi Muze-
yi; red. hey.: N.Vəlixanlı 
(baş red.) [və b.].- Bakı: 
Elm və təhsil, 2016.-505 
s.

Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyi - 2017 / AMEA, 
Milli Azərb. Tarixi Muze-
yi; red. hey.: N.Vəlixanlı 
[və b.].- Bakı: Elm, 
2017.- 431 s.

Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyi: tarix, elm və 
mədəniyyət: məqalə 
və məruzələr toplusu 
/N.Əliyeva; tərt. ed. və ön 
söz müəl. S.Ə.Nemətzadə; 
AMEA, Azərb. Tarixi 
Muzeyi, Elm Tarixi İn-
tu.- Bakı: Elm və təhsil, 
2017.- 199 s.

Məmmədova, S. 3 
mərtəbə, 101 otaq, 300 
mindən artıq ekspo-
nat: Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyi keçmişdən 
gələcəyə körpüdür 
/ S.Məmmədova //
Azərbaycan.- 2018.- 14 
yanvar.- S.4.

100
illiyi
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Milli Qurtuluş Günü 
1993 
1991-ci ilin oktyabrında Azər-

bay can müstəqillik əldə etsə də, 
Ermənistanın işğalçılıq niyyəti güdən 
təcavüzü respublikada vəziyyəti 
gərginləşdirmişdi. 

1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə 
polkovnik Surət Hüseynovun nəzarəti 
altında olan hərbi hissənin hakimiyyətə 
itaətsizliyi ölkəni tamamilə xaosa 
sürükləmişdi. Situasiyanı nəzarətə al-
maq üçün hakimiyyətin atdığı tələsik 
addımlar vəziyyəti düzəltməmiş, 
əksinə, Gəncəyə yola düşən dövlət 
nümayəndələri girov götürülmüşdür. 
Qiyamçı hərbi hissənin rəhbərliyi, 
əvvəlcə Baş nazir və Milli Məclis 
sədrinin, sonra isə Prezidentin istefası-
nı tələb etmişdi. Vəziyyət nəzarətdən 
çıxmış, ətraf rayonların icra başçıları 
zorla dəyişdirilmiş, Surət Hüseyno-
vun qiyamı məhdud Gəncə civar-
larından çıxaraq üzü Bakıya doğru 
geniş miqyas almışdı. Belə böhranlı 
və ağır vəziyyətdə ölkə vətəndaşları 
yeganə çıxış yolunu yenə də müd-
rik rəhbərinin hakimiyyət sükanı ar-
xasına keçməsində görmüşdür. Bu 
taleyüklü sınaq anında xalqın çağı-
rışına səs verən, dövlətin gələcək 
taleyinə biganə qalmayan böyük stra-
teq Heydər  Əliyev Bakıya dönərək 
respublikada yaranmış hakimiyyət 
böhranının aradan qaldırılması 
istiqamətində əməli fəaliyyətə baş-
lamışdı. Ümummilli Liderin bir qrup 
ziyalı ilə Gəncəyə səfər etməsi və 
heç bir riskdən çəkinməyərək silah-
lanmış qüvvələrlə danışıqlar aparma-
sı vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin 
qarşısının alınmasında mühüm addım 
olmuşdu. Bundan bir neçə gün son-
ra - iyun ayının 15-də isə Ulu Öndər 

parlamentdə səslənən təkidli xahişləri, 
ən əsası xalqın istəyini nəzərə alaraq o 
zamankı Azərbaycan Respublikası Ali 
Sovetinin Sədri vəzifəsinə seçilməsinə 
razılıq vermişdi. Bu tarixi hadisə res-
publika həyatında xaos və anarxiya-
dan qurtuluşa doğru yeni mərhələnin 
başlanğıcına çevrilmişdi. Beləliklə də, 
15 iyun Azərbaycanın tarixinə Milli 
Qurtuluş Günü kimi daxil olmuşdur.

Ulu Öndərin 1993-cü ilin 15 
iyun tarixində Ali Sovetin Sədri 
seçilməsi Azərbaycanda eyni za-
manda mütərəqqi parlamentarizm 
ənənələrinin formalaşmasını təmin 
etmişdi. Heydər Əliyev bu vəzifədə 
səylə çalışaraq ilk növbədə parla-
mentin cəmiyyətdəki nüfuzunun sağ-
lamlaşdırılması tədbirlərinə başla-
mış, yüksək idarəçilik keyfiyyətləri 
sayəsində ali qanunverici orqanda 
xoşagəlməz siyasi çəkişmələrin, qey-
ri-etik davranışların qarşısını almışdı. 
Müzakirə və diskussiyaların sivil, de-
mokratik meyarlar çərçivəsində apa-
rılması üçün şəxsi nümunə göstərmiş, 
parlament idarəçiliyinə yeni ruh və 
müasirlik gətirmişdi. Milli Məclisin 
iclasları, mətbuat konfransları, res-
publika əhəmiyyətli müşavirələr bir-
başa yayımla televiziya ekranlarına 
verilmişdi.

Sonralar millət vəkilləri 15 iyun 
tarixinin təqvimə Azərbaycanın Qur-
tuluş Günü kimi salınması təklifi 
ilə çıxış etmişlər və Milli Məclis bu 
təklifi bəyənmişdir. O vaxtdan Heydər 
Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayı-
dışı Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd 
edilir. Xalq bu günü Heydər Əliyevin 
məzarını ziyarət etməklə anır.

Ə d ə b i y y a t

Bayramlı, N. Milli Qurtuluş 
Günü müasir Azərbaycan 
tarixinin dönüş nöqtəsidir 
/ N.Bayramlı // Yeni 
Azərbaycan.- 2018.- 15 
iyun.- S.4. 

Əliyev, N. Tarixi xilaskar-
lıq missiyası: 23 il öncə 
Ulu Öndər Heydər Əliyev 
qətiyyəti Azərbaycanı 
dünya xəritəsindən silinmək 
təhlükəsindən qurtardı         
/ Nəriman Əliyev // Səs.-
2016.- 11 iyun.- S.11.

Əliyeva, X. Davamlı inkişaf 
yolumuzun təməli Milli 
Qurtuluş Günü ilə qoyulub 
/ X.Əliyeva // İki sahil.- 
2017.- 13 iyun.- S.2.

Muradova, B. Azərbaycanın 
həqiqi müstəqilliyi Milli 
Qurtuluş Günündən 
başlayır / B.Muradova // 
Azərbaycan.- 2018.- 13 
iyun.- S.4. 

Nəcəfov, E. Heydər 
Əliyev və azərbaycançılıq 
məfkurəsi: Milli Qurtuluş 
Günü / E.Nəcəfov // Xalq 
qəzeti.- 2018.- 15 iyun.- 
S.5.
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Azərbaycanda Milli İnsan 
Hüquqları Günü 
2007
İyun ayının 18-i Azərbaycanda İn-

san Hüquqları günüdür. Ölkə Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin 18 iyun 
2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə hər il 
bu tarix ölkəmizdə İnsan Hüquqları 
Günü kimi qeyd olunur. Fərəhli hal-
dır ki, Azərbaycan dünyada öz Milli 
İnsan Hüquqları Gününü qeyd edən 
yeganə ölkədir.

Bu  əlamətdar gün ölkəmizdə tən-
tənəli şəkildə qeyd olunmaqla yanaşı, 
hamı üçün, o cümlədən,  insan hüquq-
larının müdafiəsi ilə məşğul olan hər 
bir kəs üçün önəmli bir gündür.

1995-ci il noyabrın 12-də referen-
dum yolu ilə qəbul edilmiş müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının Kons-
titusiyası dövlətimizin tarixində 
hakimiyyət bölgüsü prinsipini, de-
mokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət 
quruculuğunun hüquqi əsaslarını, 
insan hüquq və azadlıqlarının qeyri-
şərtsiz təmin olunmasının bünövrəsini 
qoymuşdur. Bu Əsas Qanunun 
maddələrinin təxminən üçdən biri 
məhz insan hüquq və azadlıqlarının 
qorunmasına aiddir.

1998-ci il 18 iyun tarixində insan 
hüquqları sahəsində ilk proqram “İn-
san hüquqlarının müdafiəsinə dair 
Dövlət Proqramı”, 28 dekabr 2006-cı 
il tarixdə “Azərbaycan Respublika-
sında İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi 
üzrə Milli Fəaliyyət Planı” və 27 
dekabr 2011-ci il tarixdə “İnsan hü-
quq və azadlıqlarının müdafiəsinin 
səmərəliliyini artırmaq sahəsində 
Milli Fəaliyyət Proqramı” təsdiq edil-
mişdir. Milli Fəaliyyət Proqramının 
“İnsan hüquqları sahəsində tədris, 
elmi-analitik və maarifləndirmə 
tədbirləri”ndən bəhs edən dördüncü 
fəslin 4.11-ci maddəsində insan hü-

quq və azadlıqlarına mühüm təhlükə 
yaradan təcavüz, terrorçuluq, korrup-
siya, insan alveri kimi cinayətlərin 
qarşısının alınması, mədəniyyətlər 
və dinlərarası dialoqun uğurlarının 
təminatında tolerant münasibətin rolu 
xüsusi vurğulanmışdır.

Ümummilli lider Heydər Əliyev 
tərəfindən 5 mart 2002-ci il tarixində 
“Azərbaycan Respublikasının İnsan Hü-
quqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) 
haqqında” fərman imzalanmışdır.

Azərbaycan Respublikasının İnsan 
Hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Sü-
leymanovanın təşəbbüsü ilə hər il Mil-
li İnsan Hüquqları Günü ərəfəsində 
mayın 18-dən iyunun 18-dək respub-
likamızda “İnsan hüquqları aylığı” ke-
çirilir. Bununla bağlı yerli və mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanlarına, eləcə 
də vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına, 
QHT-lərə, habelə kütləvi informasi-
ya vasitələrinə müvafiq tədbirlərin 
həyata keçirilməsi, insan hüquqları-
na diqqətin bir qədər də artırılması, 
bu  hüquqların təminatı və  təbliği 
məqsədini daşıyan tövsiyələr verilir. 

Azərbaycan Respublikası insan hü-
quqlarının qorunması ilə bağlı bütün 
beynəlxalq sazişlərə “İnsan hüquqla-
rının və əsas azadlıqlarının qorunması 
haqqında” Avropa Konvensiyasına və 
“Mülki və siyasi hüquqlar haqqında” 
Beynəlxalq Pakta qoşulmuşdur.

2012-ci ilin dekabrında təsdiq olun-
muş “Azərbaycan-2020: gələcəyə ba-
xış” İnkişaf Konsepsiyası da insan hü-
quqlarının səmərəli qorunması üçün 
yeni imkanlar açır.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycanda insan hüquqla-
rının və azadlıqlarının təmin 
edilməsi və müdafiəsinin 
vəziyyəti: 2015-ci il üzrə 
illik məruzənin qısa icmalı: /
Azərbaycan Respublikası-
nın İnsanHüquqları üzrə 
Müvəkkili (Ombudsman); 
ön söz E.T.Süleymanova 
Azərbaycan Respublikası-
nın İnsan Hüquqları üzrə 
Müvəkkili (Ombudsman).- 
Bakı: Qanun, 2016.- 297 s.
Qənbərov, D. İnsan hüquqları-
nın nəzəri-hüquqi əsasları və 
onların qorunması problemi       
/Daşqın Qənbərov; elmi red. 
Ə.İ.Əliyev.- Bakı: [Papirus 
NP], 2016.- 135 s.
İnsan Hüquqları Günü qeyd 
olunub // Mədəniyyət.- 2016.- 
22 iyun.- S.14.
Milli Məclisdə “18 İyun - 
Azərbaycan Respublikasında 
İnsan Hüquqları Günü” 
mövzusunda dinləmələr keçi-
rilib / AzərTac // Azərbaycan.- 
2016.- 17 iyun.- S.3.
Vəliyev, İ. Ədalət... Ləyaqət... 
Bərabərlik... Müstəqil 
Azərbaycan dövləti milli inki-
şafın ən vacib şərti olan insan 
hüquqlarının müdafiəsinə hər 
zaman sadiqlik nümayiş etdi-
rir / İ.Vəliyev // Azərbaycan.-
2017.- 10 dekabr.- S.6.
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Hər il iyun ayının 20-də BMT 
Ümumdünya Qaçqınlar Gününü qeyd 
etməklə bütün dünyanı qaçqınların və 
məcburi köçkünlərin vəziyyətinə diqqət 
ayırmağa çağırır. Ümumdünya Qaçqın-
lar Günü 2000-ci il 4 dekabr tarixində 
BMT Baş Assambleyası tərəfindən 
yekdilliklə qəbul olunmuş qətnamə ilə 
müəyyən edilmişdir. 20 iyunda qaçqın-
ların və məcburi köçkünlərin cəsurluğu, 
mətanət və iradəsi qeyd olunmaqla on-
lara mənəvi dəstək verilir.

Bu gün BMT Qaçqınlar üzrə Ali Ko-
missarı 6300 nəfər heyətlə 120 ölkədə 
fəaliyyət göstərir. Heyətin 80 faizdən 
çoxu dünyanın müxtəlif yerlərindəki 
sahə ofislərində, tez-tez isə ailələrindən 
ayrı, çətin şərtlər altında çalışır.

BMT-nin açıqlamasına görə dünya-
da 15.4 milyon qaçqının beşdə dördü 
kasıb ölkələrin payına düşür. Qaçqınla-
rın ümumi sayının dörddə birindən bir 
qədər çox isə 3 ölkəyə - Pakistan, İran 
və Suriyaya aiddir. Bu göstəriciyə Şi-
mali Afrika və Yaxın Şərqdə baş verən 
son ixtişaşlardan qaçqın düşən insan-
lar daxil edilməmişdir. Onların sayı isə 
artmaqda davam edir. Dünya qaçqın-
ları sırasında Azərbaycanın da 20 faiz 
torpaqları erməni yaraqlıları tərəfindən 
işğal edilib. Bu işğal nəticəsində 1 mil-
yondan artıq azərbaycanlı öz yurd-
yuvasından qaçqın düşüb.

Azərbaycanda BMT QAK-ın 20 
nəfərlik heyəti qaçqın və sığınacaq 
axtaran şəxslərə zəruri maddi yardı-

mın göstərilməsi və mümkün olduq-
ca fəal şəkildə davamlı həll yollarını 
təmin etməkdən ibarətdir. Azərbaycan 
hökumətinin 250 mindən çox qaçqının 
inteqrasiya edilməsi və yarım milyon-
dan artıq məcburi köçkünün yaşayış 
şəraitinin yaxşılaşdırılması BMT-nin 
QAK və BMT  Baş Katibinin məcburi 
köçkünlərin hüquqları üzrə xüsusi 
nümayəndəsi tərəfindən təqdirəlayiq 
hal kimi qiymətləndirilmişdir. Təş-
kilat məcburi köçkünlərin hələ də 
üzləşdikləri humanitar problemlərin 
aradan qaldırılmasında və onların hü-
quqlarının, o cümlədən Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli 
nəticəsində öz doğma yurdlarına qayıt-
ma hüququnun qorunması sahəsində 
hökumətin səylərinə fəal şəkildə qo-
şulmuş və dəstək vermişdir.

20 iyunda biz dünya qaçqınlarını 
yada salır, həyata ruhlandırır, onlara 
mənəvi dəstək göstəririk. Bu şərəf və 
ləyaqətini ən çətin şəraitdə qorumaq 
üçün mücadilə edən didərgin və yurd 
yuvasından məhrum olmuş insanların 
həmrəyliyi günüdür.

Ümumdünya Qaçqınlar Günü 
müna qişələr nəticəsində doğma yurd 
-yuvalarından didərgin düşənlərə 
dəstək olmaq üçün imkan yaradır. 
Ümumdünya Qaçqınlar Gününün 
qeyd edilməsində əsas məqsəd dünya 
ictimaiyyətinin diqqətini bu insanların 
yaşadıqları ağır şəraitə cəlb etməkdir.

20

Ə d ə b i y y a t

Əliyev, S. “Ən böyük 
dayağımız, himayədarımız 
İlham Əliyevdir”: [Qaçqın 
və məcburi köçkünlər 
Azərbaycan Prezidentinin 
qayğısı nəticəsində yeni 
həyata başladıqlarını 
deyirlər] / Sabir Əliyev      
// Azərbaycan.- 2016.- 19 
iyun.- S.7.

Əsas hədəf işğal olunmuş 
torpaqları azad etmək və 
qaçqın düşən vətəndaşları 
öz yurd-yuvalarına qay-
tarmaqdır // Azərbaycan.-
2018.- 21 iyun.- S.2. 

Rəcəbli, H. Prezident      
İlham Əliyev:”Qaçqınların 
və məcburi köçkünlərin 
problemləri dövlətin bir 
nömrəli problemidir”: 20 
iyun Ümumdünya Qaçqın-
lar Günüdür / H.Rəcəbli 
// Xalq qəzeti.- 2017.-20 
iyun.- S.3.

Zümrüd. 20 İyun - Ümum-
dünya Qaçqınlar Günüdür 
/ Zümrüd // Səs.- 2015.- 20 
iyun.- S.11.
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Narkоmaniya və Narkоbiznеsə Qarşı 
Bеynəlxalq Mübarizə Günü
1987

BMT-nin 1987-ci il Konvensiyasına daxil 
olan ölkələrin “Narkotik vasitələrin və psixotrop 
maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə 
haqqında” Bəyannaməsinə əsasən, dünya əhalisi 
26 iyun tarixini “Narkomaniya və Narkobiznesə 
Qarşı Ümumdünya Mübarizə Günü” kimi qeyd 
etməkdədir. 

Narkomaniya insanları sağalmaz xəstəliklər 
məngənəsində boğan “ağ ölüm”, narkotik 
zəhərlərdən psixi asılılıq yaradan xəstəlikdir. Nar-
komaniya yunan sözüdür. “Narko” donub qal-
maq, “maniya” psixi pozğunluq deməkdir. Bu, 
xəstəliyə tutulmuş şəxslər özlərini cəmiyyətdən 
təcrid edirlər. Bu da onların ətrafdakı insanlara 
münasibətini dəyişir. Belə insanlara cəmiyyətin 
hər bir təbəqəsində rast gəlmək olur. Narkomanlıq 
eynilə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin coğ-
rafiyası kimi sərhəd tanımır. Bu dəhşətli xəstəlik 
dinindən, dilindən, irqindən, sosial vəziyyətindən 
və s. asılı olmayaraq hamı üçün eyni dərəcədə 
təhlükəlidir. Ümumiyyətlə, BMT-nin hesablama-
larına görə, bu gün dünyada təqribən 250 milyona 
yaxın insan narkotiklərdən bu və ya digər formada 
əziyyət çəkir. Bu 15-64 yaş üzrə dünya əhalisinin 
təqribən 5 faizini təşkil edir.

Azərbaycan “Narkotik vasitələrin və psixot-
rop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı 
mübarizə haqqında” Beynəlxalq Vyana Konven-
siyasına 1992-ci ildə qoşulsa da, narkotizmlə və 
narkobizneslə mübarizənin əsası ölkə tarixində ilk 
dəfə olaraq ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulmuşdur. Heydər Əliyev tərəfindən 1996-
cı il avqustun 26-da “Narkomanlığa və narkotik 
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə 
tədbirləri haqqında” imzaladığı fərmana əsasən 
2000-2006-cı illərədək narkomanlığın yayılması-
na, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə 
ümummilli Proqram hazırlanmış, həmin bəşəri 
bəlaya qarşı mübarizə məqsədilə Dövlət Komis-
siyası yaradılmışdır. 

Azərbaycan 1998-ci ildə BMT-nin “Narko-

tik vasitələr haqqında” 1961-ci il və “Psixot-
rop maddələr haqqında” 1971-ci il, “Narkotik 
vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz 
dövriyyəsi ilə mübarizə haqqında” 1988-ci il  kon-
vensiyalarına da qoşulmuş, Milli Məclisin 18 iyun 
1999-cu il tarixdə qəbul etdiyi Azərbaycan Res-
publikasının qanununa müvafiq olaraq, ölkəmizdə 
narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası, narko-
tik vasitələrin və psixotrop maddələrin istehsalı, 
dərman preparatlarının  və xammalın hazırlanma-
sı qadağan edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin 2005 və 2007-ci illərdə verdiyi tarixi 
fərman və sərəncamlar da “Narkotik vasitələrin, 
psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının 
qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlığın yayılma-
sı ilə mübarizə üzrə Dövlət Proqramı”nın həyata 
keçirilməsi istiqamətində atılmış daha bir uğurlu 
addım idi. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Nar-
kotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və on-
ların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə 
və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2013-
2018-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq 
edilməsi barədə imzaladığı sərəncamı insanla-
rı sağalmaz xəstəliklərə düçar edən bu dəhşətli 
bəlaya qarşı mübarizə sahəsində atılmış ən xe-
yirxah addım kimi dəyərləndirmək gərəkdir. 
Sərəncamda bəşəriyyətin bu dəhşətli bəlasına qar-
şı ayrı-ayrı dövlət strukturlarının, qeyri-hökumət 
təşkilatlarının, kütləvi informasiya vasitələrinin, 
hüquq-mühafizə orqanlarının, təhsil və səhiyyə 
sisteminin birgə mübarizə aparması, onun qismən 
də olsa yayılmasının və kütləvi hal almasının 
qarşısının qətiyyətlə alınması təxirəsalınmaz bir 
vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur.

Narkomaniya ilə mübarizə ümumxalq işidir. 
Gəlin, hamımız bu şüara qoşulaq. Gələcəyimizi 
birlikdə düşünək, narkomaniyaya “yox” deyək.

Ə d ə b i y y a t
Narkomaniya, narkobiznes və ona qarşı mübarizədə kitabxanaların rolu: [metodik tövsiyələr] /tərtib. M.Talıbova; ixtisas red. və bura-
xılışa məsul K.Tahirov; red. A.Abdullayeva; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; Azərbaycan Milli Kİtabxanası.-
Bakı, 2012.- 40 s.
Əliqızı, Ş. 26 iyun Beynəlxalq Narkotiklərlə mübarizə günüdür / Şəmsiyyə Əliqızı // İki sahil.- 2015.- 26 iyun.- S.31.
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Azərbaycan Respublikasının 
Silahlı Qüvvələr Günü
1998
26 iyun tariximizin əlamətdar 

səhifələrindən biri - Azərbaycan Milli 
Ordusunun yarandığı gündür. 1918-ci 
il iyun ayının 26-da Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti hökuməti ilk milli di-
viziyanın və Hərbi Nazirliyin yara-
dılması barədə qərar qəbul etmişdir. 

Milli Ordunun yaranması Azər-
baycan xalqının milli dövlətçilik 
və milli özünütəsdiq tarixinin ən 
önəmli mərhələlərindən biri idi. 
Məhz güclü, nizami ordu  1918-ci 
il may  ayının 28-də elan edilmiş is-
tiqlalın bütün ölkə ərazisində qələbə 
çalmasını təmin edə bilərdi. Artıq 
iyun ayının əvvəlində Şaumyanın 
başçılıq etdiyi Bakı Xalq Komissar-
ları Soveti əksəriyyəti ermənilərdən 
ibarət olan 20 minə yaxın döyüşçü 
ilə cümhuriyyətə qarşı savaşa baş-
lamışdı. Məqsəd milli hökumətin 
Tiflisdən Gəncəyə köçməsinə mane 
olmaq idi. Lakin daşnaklar buna nail 
ola bilmədilər.

İyun ayının 26-da ilk hərbi kor-
pusun (diviziya statusunda) yara-
dılması barədə qərar qəbul edilmiş, 
Azərbaycan Milli Ordusunun təməli 
qoyulmuşdur. General Səmədağa 
Mehmandarov hərbi nazir, general 
Əliağa Şıxlinski hərbi nazirin müa-
vini, general Süleyman Sulkeviç isə 
baş qərargah rəisi təyin olunmuşdu. 

1919-cu il milli ordu quruculu-
ğunda həlledici mərhələ olmuşdu. 
Ordunun yaradılması prosesi 1920-ci 
il yanvar ayında əsasən başa çatdırıl-
mışdı. 40 min nəfərlik nizami ordu-
nun 30 mini piyada, 10 mini isə süva-
ri qoşun hissələrindən ibarət idi 

1920-ci ilin aprel ayında XI Qızıl 
Ordu Azərbaycan sərhədlərinə ya-
xınlaşmış və A.Mikoyan başda ol-

maqla Bakı bolşevikləri rus ordusunu 
Bakıya çağırmışdı. Milli Ordunun 
sərhəddəki azsaylı hissələri rusla-
ra müqavimət göstərə bilməmişdi. 
Aprelin 27-də Bakı buxtasına yan 
alan XI ordunun hərbi gəmiləri ar-
tıq toplarını parlament binasına tuş-
lamış, Bakıda milli hökumət süqut 
etmişdi. Azərbaycan istiqlaliyyətinin 
süqutu ilə Milli Ordunun mövcudlu-
ğuna da son qoyul-muşdu. Bolşevik 
hökuməti isə artıq 1920-ci il mayın 
7-də Azərbaycanda ordu və donan-
manın yenidən təşkil edilməsi barədə 
dekret vermişdi. Milli Ordunun 
ləğvindən sonra 21 generaldan 15-i 
bolşeviklər tərəfindən güllələnmiş, 
komandirlərin böyük hissəsi repres-
siyaya məruz qalmışdı.

İlk dəfə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 1992-ci il 18 sentyabr 
tarixli Fərmanı ilə təsis edilmiş və 
1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyinin bərpasından sonra 
Azərbaycan ordusunun yaradılma-
sı barədə Azərbaycan Ali Sovetinin 
qərarının qəbul edildiyi tarix - 9 okt-
yabr, Azərbaycan Respublikası Si-
lahlı Qüvvələri günü elan edilmişdir. 

Məhz Heydər Əliyev Azərbaycana 
rəhbərliyə qayıdandan sonra ölkədə 
gerçək ordu quruculuğuna başlan-
mışdır.

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 22 may 1998-ci il tarix li 
Fərmanına əsasən Əlahiddə Azər-
baycan Korpusunun yarandığı gün 
- 26 iyun tarixi Azərbaycan Respub-
likası Silahlı Qüvvələri Günü kimi 
elan edilmişdir. Hər il bu tarix rəsmi 
dövlət bayramı kimi qeyd edilir.

Ə d ə b i y y a t
Bədəlov, Ə. Azərbaycan 
Ordusu dünyanın ən güclü 
orduları sırasındadır / 
Ə.Bədəlov // Xalq qəzeti.-
2019.- 26 iyun.- S.1; 7.
Sadıqov, B. Güclü ordu, 
qüdrətli Sərkərdə: 
Azərbaycanın Silahlı 
Qüvvələri Qarabağı azad 
etmək iqtidarında olduğunu 
tam təsdiqləyib / B.Sadıqov 
// Azərbaycan.- 2017.- 25 
iyun.- S.1;3.
Süleymanov, M. Milli 
hərbi kadrlar hazırlan-
masında Heydər Əliyev 
uzaqgörənliyi. 26 İyun 
Silahlı Qüvvələr Günüdür: 
Ulu öndərin rəhbərliyinin 
I dövründə azərbaycanlı 
kursantların sayı 20 dəfə 
artmışdı / M.Süleymanov 
// Xalq qəzeti.- 2016.- 25 
iyun.- S. 9.
Vəliyev, İ. Cənubi Qafqazın 
ən müasir və qüdrətli ordu-
su: 26 iyun Silahlı Qüvvələr 
Günüdür / İ.Vəliyev // 
Azərbaycan.- 2017.- 24 
iyun.- S.8.
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• Azərbaycan Pоlisi Günü (02.07.1998)
• Ağdərə rayonunun işğalı günü (07.07.1993)
• Heydər Əliyev Moskvadan Bakıya qayıtmışdır 

(20.07.1990)
• Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü (22.07.1998)
• Ağdam rayonunun işğalı günü (23.07.1993) 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Nizami Gəncəvi 
adına Ədəbiyyat İnstitutunda “Sənətkarın elmi pasportu” seriyasından 
ilk monoqrafik tədqiqat – “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Həyatı və yara-
dıcılığı” kitabı nəşr edilmişdir. Monoqrafiyada görkəmli yazıçının həyatı 
və yaradıcılığı ədəbi-tarixi prosesin reallıqlarına uyğun şəkildə tədqiq 
olunmuşdur. Sovet dövründə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev haqqında ya-
zılmış elmi əsərlər isə bugünkü tədqiqat üçün mənbədir.

Akademik İsa Həbibbəylinin kitaba yazdığı “Yeni ədəbiyyat tarixçiliyi 
konsepsiyası və ilk elmi addımlar” adlı ön söz həm “Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyev. Həyatı və yaradıcılığı”, həm də bütövlükdə “Sənətkarın pas-
portu” seriyasından nəşr ediləcək sonrakı kitablar üçün nəşrin zərurətini 
əsaslandıran və seriyanın inkişaf yoluna işıq salan mükəmməl elmi-nəzəri 
müqəddimədir.

Xərcəngin
Nişanı sudur. Ayın 
himayəsindədir. 
Günəşin Xərçəng 
bürcündən 
keçdiyi dövrdə 
doğulanlar daha 
çox açıq xasiyyətli, 
xəyalpərəst olurlar. 

150 il 1870-1933Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
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Milli ədəbiyyat

Görkəmli şair, maarif və mətbuat xadimi Mir Cəfərzadə Seyid Əzim 
Seyid Məhəmməd oğlunun (Seyid Əzim Şirvani) (09.07.1835-
20.05.1888) anadan olmasının 185 illiyi
Xalq yazıçısı Əhmədli Sabir Məhəmməd oğlunun (10.07.1930-
17.04.2009) anadan olmasının 90 illiyi
Şair, publisist Əliyev Məstan Rəsul oğlunun (Məstan Günər) 
(25.07.1935-07.10.2010) anadan olmasının 85 illiyi

Heykəltəraşlıq.Rəssamlıq.Memarlıq

Xalq rəssamı, heykəltəraş Qaryağdı Cəlal Məhərrəm oğlunun 
(15.07.1915-01.12.2001) anadan olmasının 105 illiyi
Əməkdar artist,teatr rəssamı Səmədova Nabat Məhərrəm qızının 
(04.07. 1950) anadan olmasının 70 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Xalq artisti, professor Adıgözəlzadə Zöhrab Əfrasiyab oğlunun 
(03.07.1940-24.05.2012) anadan olmasının 80 illiyi
Xalq artisti, kamança ifaçısı Abasəliyev Ağacəbrayıl Ağa Saleh oğlunun 
(07.07.1955) anadan olmasının 65 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Qasımova Ruhəngiz Nağı qızının 
(12.07.1940) anadan olmasının 80 illiyi
Xalq artisti, professor Atakişiyev Rauf İsrafil oğlunun (15.07.1925-
03.02.1994) anadan olmasının 95 illiyi
Xalq artisti, professor Rzayev Azər Hüseyn oğlunun (15.07.1930-
14.12.2015) anadan olmasının 90 illiyi 
Xalq artisti, opera müğənnisi Bünyadzadə Ağababa Balağa oğlunun 
(19.07.1915-17.12.1974) anadan olmasının 105 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, professor, musiqişünas, ilk azərbaycanlı 
violençelçalan qadın Abbaszadə Nəzmiyyə Müzəffər qızının 
(19.07.1945) anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti, xanəndə Bağırzadə Məmmədbağır Məmmədəli oğlunun 
(21.07.1950-30.10.2005) anadan olmasının 70 illiyi
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Xalq artisti, bəstəkar Adıgözəlov Vasif Zülfüqar oğlunun (28.07.1935-
15.09.2006) anadan olmasının 85 illiyi

Teatr. Kino

Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor Nemətov Zəfər Paşa oğlunun 
(12.07.1915-19.11.1971) anadan olmasının 105 illiyi
Xalq artisti, teatr və kino aktyoru, professor Qasımov Məmmədsəfa 
Məmmədəli oğlunun (Məmməd Səfa) (25.07.1960) anadan olmasının 
60 illiyi 
Əməkdar artist, rejissor və pedaqoq Ələkbərov Əliheydər Əbdüləli 
oğlunun (26.07.1915-14.03.1974) anadan olmasının 105 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Həsənov Tabil Qasım oğlunun 
(04.07.1960-29.03.1992) anadan olmasının 60 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyev Etibar Böyükağa oğlunun 
(11.07.1955-23.08.1993) anadan olmasının 65 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Alıcanov Rafi q Cəfər oğlunun 
(11.07.1965-05.11.1993) anadan olmasının 55 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Qədiməliyev Arif Maasif oğlunun 
(13.07.1975-13.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əhmədov Əsəd Cəlal oğlunun 
(15.07.1970-31.07.1992) anadan olmasının 50 illiyi

Siyasət.Hərbi iş

Dövlət xadimi Cəfərov Cəfər Hüseynqulu oğlunun (02.07.1915-
27.06.1957) anadan olmasının 105 illiyi
Diplomat, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri 
Məmmədyarov Elmar Məhərrəm oğlunun (02.07.1960) anadan 
olmasının 60 illiyi
İctimai xadim, tarix elmləri doktoru, professor Musayev Səfi yar Bəylər 
oğlunun (17.07.1935-06.01.1999) anadan olmasının 85 illiyi

Fəlsəfə.İqtisadiyyat.Hüquq

Fəlsəfə elmləri doktoru, professor Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlunun 
(01.07.1945) anadan olmasının 75 illiyi
Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Filologiya elmləri doktoru, professor, tənqidçi Xəlilov Pənah İmran 
oğlunun (01.07.1925-16.08.2019) anadan olmasının 95 illiyi
Sənətşünaslıq doktoru, professor Novruzova Cəmilə Həsən qızının 
(09.07.1930-24.05.2011) anadan olmasının 90 illiyi
Filologiya elmləri doktoru, professor  Yusifl i Xəlil Həmid oğlunun 
(17.07.1935) anadan olmasının 85 illiyi

296

298

301

303

306

297

299

300

302

304

305

307



282

Əməkdar incəsənət xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor 
Əfəndiyev Timuçin İlyas oğlunun (17.07.1945) anadan olmasının 75 
illiyi
Coğrafiya.Geologiya

Akademik, geologiya-minerologiya elmləri doktoru, professor Qədirov 
Fəxrəddin Əbülfət oğlunun (19.07.1950) anadan olmasının 70 illiyi
Kimya.Biologiya.Tibb

AMEA-nın müxbir üzvü, kimya elmləri doktoru, professor Əsədov 
Ziyafəddin Həmid oğlunun (19.07.1950) anadan olmasının 70 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, tibb elmləri doktoru, professor Əliyev Namiq 
Nəriman oğlunun (28.07.1940) anadan olmasının 80 illiyi
Texnika. Mühəndis işi

Əməkdar elm xadimi, texnika elmləri doktoru, professor Məmmədov 
Havar Əmir oğlunun (01.07.1945) anadan olmasının 75 illiyi
Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix elmləri doktoru, professor İsmayılov 
Xəlil İsmayıl oğlunun (01.08.1945) anadan olmasının 75 illiyi
Digər tarixi hadisələr

Beynəlxalq İdman Jurnalistləri Günü (02.07.1995)
Azərbaycan Pоlisi Günü  (02.07.1998)
Ağdərə rayonunun işğalı günü (07.07.1993)
Ümumdünya Əhali Günü (11.07.1989)
Azərbaycan SSR Mərkəzi Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi 
yaradılmışdır (17.07.1965)
Heydər Əliyev Moskvadan Bakıya qayıtmışdır (20.07.1990)
“Əkinçi”  qəzetinin ilk sayı çapdan çıxmışdır (22.07.1875)
Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü (22.07.1991)
Ağdam rayonunun işğalı günü (23.07.1993)
Naxçıvan Muxtar Respublikası (“Naxçıvan İctimai Şuralar 
Cümhuriyyəti”) (28.7.1920) təşkil olunmuşdur.
İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Günü (30.07.2009)
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Milli ədəbiyyat
185 
illiyi Seyid Əzim Şirvani 

1835-1888

İY
U

L

Mir Cəfərzadə Seyid Əzim Seyid 
Məhəmməd oğlu (Seyid Əzim  Şirva-
ni) 1835-ci il iyul ayının 9-da Şamaxı-
da anadan olmuşdur. 

1856-cı ildə İraqın Nəcəf və Bağdad, 
sonra isə Suriyanın Şam şəhərlərinə 
ali ruhani təhsili almaq məqsədi ilə 
getmiş, təhsil müddətində dünyəvi 
elmlərə də böyük maraq göstərmişdir. 

1869-cu ildə Şamaxıya qayıt-
mış, yeni üsul üzrə məktəb açaraq 
müəllimlik etmişdir. Köhnə mollaxa-
nalardan fərqli olaraq o, bu məktəbdə 
uşaqlara dini elmlərlə yanaşı, 
Azərbaycan və fars dillərini təlim edir, 
tarix, coğrafiya, hesab və s. fənlərdən 
ibtidai məlumat da verirdi.

Şarin bədii irsi biri Azərbaycanca, 
digəri farsca iki böyük külliyyatdan 
ibarətdir. Seyid Əzim Şirvani ədəbi    
yaradıcılığa lirik qəzəl janrı ilə başla-
mış, aşiqanə mövzuda şeirlər yazmış-
dır.  Onun yaradıcılığının çox hissəsini 
lirik janrda yazılmış qəzəllər, öyüd, 
təmsil və didaktik mahiyyət daşıyan 
mənzum hekayələr təşkil edir. Yaradı-
cılığının ikinci mərhələsi onun maarifçi 
və tənqidi-satirik şeirlərilə başlayır ki, 
artıq bu zamandan etibarən yaradıcılı-
ğında realizm üstünlük təşkil etmişdir. 
Onun realist şeir yaradıcılığı sahəsinə 
keçməsində “Əkinçi” qəzetinin mü-
hüm rolu olmuşdur. Çünki, məhz  
“Əkinçi”nin təsirilə şair günün bir çox 
zəruri məsələləri ilə maraqlanmış və 
yaradıcılığında yeni mövzulara keç-

miş, müasir həyatın tələblərinə uy-
ğun şeirlər yazmış, Azərbaycanın ilk 
mətbu orqanında nəşr etdirmişdir. İc-
timai mahiyyət daşıyan “Yerdəkilərin 
göyə şikayət etmələri”, “Dəli şeytan”, 
“Məkri-zənan”, “Bəlx qazisi və xar-
rat”, “Müctəhidin təhsildən qayıtma-
sı”, “Elmsiz alim”  satiraları da Se-
yid Əzimin yaradıcılığında müstəsna 
mövqe tutmuşdur. D o ğ r u ç u l u q , 
mərd lik, dostluq, yoldaşlıqda mətanət, 
çalışqanlıq, əzilənlərə kömək, insan-
larla yaxşı rəftar və s. gözəl və nəcib 
sifətlərin tərbiyələndirilməsi həmin 
öyüdlərin əsas məzmununu təşkil edir. 
 “Əkinçi” bağlandıqdan sonra “Ziya”, 
“Ziyayi-Qafqaziyyə” qəzetləri ilə 
əməkdaşlıq etmişdir. 1877-ci ildə Seyid 
Əzim Şamaxı məktəbinə Azərbaycan 
dili və şəriət müəllimi düzəlmiş, qısa 
fasilə ilə ömrünün sonuna qədər orada 
işləmişdir. 1878-ci ildə Şamaxı ruhani 
məktəbində işləyərkən “Rəbiül-ətfal” 
(Uşaqların baharı) dərsliyini tamamla-
mışdır. 1887-ci ildə maarif sahəsindəki 
xidmətlərinə görə “Za userdiye” me-
dalı ilə təltif olunmuşdur. Maddi eh-
tiyac içində yaşayan şair bu medalı 
almaq üçün pul tapa bilmədiyindən 
yalnız ölümünə 10 gün qalmış 1888-ci 
ilin may ayında almışdır. 

Seyid Əzim Seyid Məhəmməd oğlu 
Şirvani 1888-ci il may ayının 20-də 
vəfat etmişdir. Öz vəsiyyətinə görə 
Şamaxının Şaxəndan qəbiristanlığında 
dəfn olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri: iki cilddə 
/ Seyid Əzim Şirvani; rəss. 
A.Rəsul.- Bakı: Şərq-Qərb, 
2013.- Cild 1.- 491 s.; Cild 
2.- 479 s.

Atabəyli, N.R. “Seyidəm, 
ərseyi-eşq içrə...”:              
ithaf çələngi: 180 qəzəl 
və müxtəlif şeirlər: Hacı 
Seyid Əzim Şirvaninin 
anadan olmasının 180 
illiyi qarşısında / Namiq 
Atabəyli; red.: A.N.Atabəyli 
(Fərəcova), F.Əliağa Vahid 
qızı (İsgəndərova)=Paralel 
sərlövhə “Seyidəm, ərseyi-
eşq içrə...”: 1835-2015.- 
Bakı: Step ltd. kino şirkəti, 
El-Print, 2014.- 230 s.

Cəfərzadə, Ə. Aləmdə səsim 
var mənim: [tarixi roman] 
/ Əzizə Cəfərzadə.- Bakı: 
Şərq-Qərb, 2006.- 432 s.

Ələkbərli, F. Azərbaycan 
Türk fəlsəfəsindən yarpaq-
lar: [Seyid Əzim Şirvani] / 
Faiq Ələkbərli  // Türküs-
tan.- 2018.- 6-12 noyabr.- 
S.6; 13-19 noyabr.- S.6; 
20-26 noyabr.- S.6. 

Osmanoğlu, M. Uşaqların 
baharı və ya klassik üslubun 
payızı / M.Osmanoğlu // 
Ədəbiyyat.- 2017.- 5 avqust.- 
S.15; 12 avqust.- S.14.

9 Şair
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Milli ədəbiyyat
90 

illiyi Sabir Əhmədli  
1930-2009

İY
U

L

Sabir Məhəmməd oğlu Əhmədli 
1930-cu il iyul ayının 10-da Cəbrayıl 
rayonunun Cəbrayıl kəndində  anadan 
olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən 
sonra 1946-1951-ci illərdə ADU-nun 
(indiki Bakı Dövlət Universiteti) fi-
lologiya fakültəsində təhsil almış, 
1951-1954-cü illərdə Cəbrayıl rayon 
mərkəzində məktəbdə müəllim, 1955-
1956-cı illərdə Şükürbəyli kəndində 
orta məktəbin direktoru vəzifələrində 
işləmişdir.  1956-cı ildə Bakıya gəlmiş, 
1956-1993-cü illərdə “Ədəbiyyat və 
incəsənət” qəzeti redaksiyasında ədəbi 
işçi, Nəsr şöbəsinin müdiri, 1993-1996-
cı illərdə “Ədəbiyyat və incəsənət” 
qəzetinin baş redaktoru vəzifələrində 
çalışmışdır. 1955-ci ildən Azərbaycan 
Yazıçılar İttifaqının üzvüdür. Yazıçılar 
Birliyinin Mükafatlar Şurasının sədri 
olmuşdur. 

Ədəbi fəaliyyətə 1951-ci ildə “Pi-
oner” jurnalında çap olunmuş “Poç-
talyon” hekayəsi ilə başlamışdır. Bun-
dan sonra bədii əsərləri və publisistik 
məqalələri dövri mətbuatda müntəzəm 
çap olunmuş, 1961-ci ildə “Bir payız 
axşamı” adlı ilk kitabı işıq üzü görmüş 
və oxucuların böyük marağına səbəb 
olmuşdur. 1989-cu ildə Azərnəşrdə 
S.Əhmədlinin ikicildlik əsərləri çap 
edilmişdir. Onun bir-birinin ardınca 
çıxan “Aran” (1962) ikihissəli romanı, 
“Pillələr” (1964), “Yamacda nişanə” 
(1973), “Toğana” (1981), “Mavi gün-
bəz” (1984, povestlər), “Yasamal 

gölündə qayıqlar üzürdü” (1984), “Ya-
saq edilmiş oyun, Gülməli kişinin axı-
rı” (1988) kitabları işıq üzü görmüş, 
ədəbi ictimaiyyət tərəfindən maraqla 
qarşılanmışdır. Qarabağ hadisələrinə 
həsr etdiyi irihəcmli ədəbi-publisistik 
məqalələri - “Qarabağın gecikmiş 
ya zı”, “Qarabağın qarlı səngərləri” 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 
1992-1993-cü illər mart-aprel sayla-
rında dərc edilmişdir. Sabir Əhmədli 
nəsrimizə yeni ab-hava gətirmiş, 
yüksək vətəndaşlıq hissləri ilə qələmə 
alınmış əsərləriylə ədəbiyyatımıza bö-
yük xidmət göstərmiş, neçə-neçə nəslin 
vətənpərvərlik ruhunda yetişməsində 
önəmli rol oynamışdır. Əsərləri keçmiş 
SSRİ xalqlarının və xarici ölkə xalqla-
rının dillərinə tərcümə edilmişdir. 

Yazıçının fəaliyyəti dövlət tərə fin-
dən yüksək qiymətləndirilmiş, 1975-
ci ildə “Əmək şöhrətinə görə” medalı 
ilə mükafatlandırılmış, 1984-cü ildə 
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı 
ilə təltif edilmişdir. 1991-ci ildə “Qı-
zıl sünbül” ədəbi mükafatı laureatı ol-
muş, 1992-ci ildə “Xalq yazıçısı” fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 

Sabir Əhmədli 2009-cu il aprel ayı-
nın 17-də Bakıda vəfat etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t
Kütlə: roman / Sabir 
Əhmədli; red. İ.Sadıq.- Bakı: 
Azərnəşr, 1999.- 276 s.
Yazılmayan yazı: memuar 
roman (ixtisarla) / Sabir 
Əhmədli; red. R.Yerfi; 
naşir M.Xan; tərt. ed.  
A.Qaradərəli.- Bakı: Xan, 
2015.- 187 s. 
Mədətov, F. Sabir Əhmədlinin 
romanları / Fərhad Mədətov.- 
Bakı: Bakı Universiteti, 
1998.- 90 s.
Mədətov, F. Sabir Əhmədli 
yaradıcılığında dissident 
motivlər və müstəqillik: [dərs 
vəsaiti] / Fərhad Mədətov; 
red. N.Cəfərov.- Bakı: [s. n.], 
2017.- 287 s.

Багирова, Ф. Нравственные 
поиски героев Эрнеста 
Хемингуэя и Сабира 
Ахмедли: автореф. дис. 
... д-ра философии по 
филологии : 5718.01 / 
Ф. М. Багирова ; М-во 
Образования Азерб. Респ., 
Азерб. Ун-т Языков.- Баку: 
2015.- 46, [1] с.

10 Yazıçı
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Milli ədəbiyyat

85 
illiyi

Məstan Günər 
1935-2010

İY
U

L

Məstan Rəsul oğlu Əliyev 
(Məstan Günər) 1935-ci il iyulun 
25-də Tovuz rayonunun Əsrik Cır-
daxan kəndində anadan olmuşdur. 

1953-1957-ci illərdə APİ-nin (indiki 
ADPU) Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 
fakültəsində təhsil almışdır.  

Əmək fəaliyyətinə respublika ra-
diosunda kiçik ədəbi işçi kimi başla-
mış, sonralar   Azərbaycan   Dövlət  
Te le viziya və Radio Verilişləri 
Komitəsində ədəbi işçi,  redaktor, 
şöbə müdiri, baş redaktor, “Ədəbiyyat 
və incəsənət” qəzeti redaksiyasında 
şöbə müdiri, “Gənclik” nəşriyyatında 
böyük redaktor, baş redaktor mü-
avini vəzifələrində işləmişdir. Bir 
müddət Azərinformun müxbiri ol-
muşdur. Həmin illər onun publisist 
kimi fəaliyyətinə təkan vermişdir.

1959-cu ildən Azərbaycan Ya-
zıçılar Birliyinin, 1976-cı ildən 
Jurnalistlər Birliyinin üzvü olmuşdur. 

İlk şeirləri “Sosializm kəndi” ra-
yon qəzetində dərc olunmuşdur. 
Lakin respublika mətbuatına 1955-
ci ildə “Ədəbiyyat və incəsənət” 
qəzetində çap etdirdiyi “İsti köynək”, 
“Körpü” şeirləri ilə çıxmışdır. Onun 
ilk qələm təcrübələri,  bir  sıra li-
rik şeirləri  “Məstan Dəmirçioğlu”, 
“Məstan Əsrikli”,  “Məstan Məsum” 
təxəllüsü ilə çap edilmişdir. İlk kitab-
ları isə “Qartal”, “Məsum Əliyev”, 
“Məstan Əliyev”, “Məstan” imza-
ları, son üç kitabı “Məstan Günər” 

təxəllüsü ilə nəşr edilmişdir. 
“Qartal”, “İlk görüş”, “Çəmən 

qızı”, “Nərgizim”, “Bir könüldən 
min könülə”, “Mən bir durna qata-
rında”, “Gülə bəndəm” kitabları oxu-
cuların böyük rəğbətini qazanmışdır.

Azərbаycаn  uşаq  şеirinin  inkişаfındа 
özünəməхsus yеr tutаn, şеirləri ilə 
uşаqlаrın qəlbini ələ аlаn M.Günər 
sənətkаrlıqlа uşаqlаr üçün pоеmаlаr və 
mənzum nаğıllаr dа qələmə аlmışdır. 
Оnun “Günəbахаn nənə”, “Аğаcdа 
lеylək”, “Sеl”, “Lоvğа Murtаz”, 
“Çохbilmiş kеçi”, “Dəcəl dələ, qоrхаq 
dоvşаn və qоrхmаz küçük”, “Ürəyin 
nаğılı” kimi pоеmа və nаğıllаrındа 
uşаqlаrın yаş хüsusiyyətləri, mаrаq 
dаirəsi nəzərə аlınaraq, оnlаrın zöv-
qünü охşаyа biləcək əhvаlаtlаrın 
bədii təsviri əsаs götürülmüşdür.

Bir müddət Tovuz rayon İcra 
hakimiyyəti başçısının birinci müavini 
vəzifəsində çalışmışdır. 

Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı idarə 
heyətinin üzvüdür. 1970-ci ildə Jur-
nalistik fəaliyyətinə görə Azərbaycan 
Respublikası Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif edil-
mişdir.

1976-cı ildə Azərbaycan Komso-
molu Mükafatı, 1980-ci ildə Dövlət 
Mükafatı laureatı adlarına layiq görül-
müşdür.

2010-cu il oktyabr ayının 7-də vəfat 
etmiş, doğma kəndində dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Bir oğul göstərin Heydərə 
bənzər: Məktub. Xatirə. 
Şeir / Məstan Günər; Azərb. 
Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi.- Bakı: Nağıl evi, 
2009.- 114 s. 
Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə 
/ Məstan Günər; burax. 
məsul S.İsmayılova; baş 
red. S.Bektaşi; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Nazir-
liyi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2016.- 
Cild 1.- 439 s. 
İsmayılzadə, M. Məstan ha-
vası / Müzahim İsmayılzadə 
// Kredo.- 2015.- 4 sentyabr.- 
S.13.
Xəlilzadə, F. Gözəlliyi 
şərtləndirən özəllik / 
F.Xəlilzadə // Kaspi.- 2019.- 
15 yanvar.- S.11
Yusifli, V. O Məstan ki... 
Ədəbi həyat / Vaqif Yusifli 
// Ədalət.- 2015.- 26 iyun.- 
S.15.

25 Şair
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Cəlal Məhərrəm oğlu Qaryağdı 15 
iyul 1915-ci ildə Şuşada anadan ol-
muşdur. 1927-ci ildə Bakıya gəlmiş, 
Rəssamlıq Məktəbinə qəbul olunmuş-
dur. 1932-1935-ci illərdə təhsilini Tbi-
lisi Rəssamlıq Akademiyasında davam 
etdirmiş, sənətin xüsusi incəliklərini 
müəllimi, Gürcüstanın Xalq rəssamı, 
professor Y.İ.Nikoladzendən öyrənmiş, 
imkansızlıq səbəbindən təhsilini yarım-
çıq qoyaraq Bakıya qayıtmışdır. 

C.Qaryağdı yaradıcılığının lap erkən 
dövrlərindən sərgi və müsabiqələrdə 
uğurla iştirak etmiş, qəzetlərdə rəssam, 
həm də Rəssamlıq məktəbində müəllim 
kimi çalışmışdır.  Rəssamlıq fəaliyyətinin 
əsas mərhələsi Böyük Vətən müharibəsi 
(1941-1945) illərinə təsadüf etmişdir. 
Bu illərdə insanların bədii obrazını, on-
ların hünər və rəşadətini əks etdirərək, 
qəhrəmanlıq nümunəsindən çıxış edən 
şəxslərin portretini yaratmışdır. 

Bakıda Nizami adına Milli Azər-
baycan Ədəbiyyatı Muzeyinin qərb 
fasadının lojasında Molla Pənah Va-
qifin heykəli Cəlalın ilk monumental 
əsərlərindən sayılır. İçərişəhərin qala 
divarlarının yaxınlığında görkəmli sa-
tirik şair M.Ə.Sabirin heykəli (memar 
Ə.İsmayılov və Q.Əlizadə, 1958-ci il) 
Cəlal Qaryağdının ilk böyük işlərindən 
biridir. Bakıda N.Nərimanovun, vaxtilə 
Lenin (indiki Azadlıq) meydanında qo-
yulmuş V.İ.Leninin heykəllərini, Qara 
Qarayevin, Fikrət Əmirovun, Bülbü-

lün, Niyazinin, Cahangir Cahangirovun 
və başqalarının büstlərini yaratmışdır. 

1972-ci ildə yaratdığı Nəriman 
Nərimanovun heykəli, 1983-cü ildə 
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı general 
Həzi Aslanovun abidəsi Azərbaycan 
heykəltəraşlığının qiymətli nümunələri 
sırasına daxildir.  

Cəlal Qaryağdının yaradıcılığı za-
manın müxtəlif dövrlərini özündə ya-
şadır. Bu baxımdan Nizaminin “Xos-
rov və Şirin” poemasının motivləri 
əsasında hazırlanmış “Fərhad Bisütun 
dağını yararkən” barelyefi, Xurşidba-
nu Natəvanın büst və portretləri diqqəti 
cəlb edir.   

Cəlal Qaryağdının yaradıcılığı dövlət 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, 
1954-cü ildə Azərbaycanın “Əməkdar 
incəsənət xadimi”, 1960-cı ildə “Xalq 
rəssamı” fəxri adlarına layiq görülmüş-
dür. “Qırmızı Əmək Bayrağı” və “Şərəf 
nişanı” ordenləri və medallarla təltif 
edilmişdir.

Azərbaycan heykəltəraşlıq məktə bi-
nin banilərindən biri, görkəmli sənətkar 
Cəlal Qaryağdı 2001-ci il dekabr ayının 
1-də vəfat etmiş,  I Fəxri Xiyabanda 
dəfn olunmuşdur. 

2001-ci ildə C.M.Qaryağdının 
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqın-
da Azərbaycan respublikası Prezidenti 
sərəncam imzalamışdır.

Ə d ə b i y y a t

Cəlal Qaryağdı, 
1914-2001 [İzomate-
rial]: heykəltaraşlıq, 
qrafika / Lay. rəhb. 
Ç.Fərzəliyev; mətnin 
müəl. T.İbrahimov; 
ing. dilinə tərc. ed.: 
İ.Peart, S.İbrahimova, 
Ə.Məlikova; fotolar 
Ə.Ağasiyev.- Bakı:  
Sərvət, Şərq-Qərb, 2013.- 
104 s. 

Abbaslı, T. İncə sənət 
əlləri...: [Tək elə çörəyi 
yox, şan-şöhrəti də 
daşdan çıxmış Cəlal Qar-
yağdı] / Tahir Abbaslı // 
Mədəniyyət.- 2016.- 13 
iyul.- S.13. 

Hüseynova, F. “Mənim 
Cəlalım heykəltəraşlıq 
sənətinin tarixi idi...” / 
Firəngiz Hüseynova // 
Mədəniyyət.az.- 2015.- № 
7.- S.50-55.

Soltanlı, S. 
Heykəltəraşlığı təkbaşına 
öyrənmişdi / S.Soltanlı 
// Mədəniyyət.-2015.- 7 
avqust.- S.11.

15 Heykəltəraş
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Nabat Məhərrəm qızı Səmədova 
1950-ci il iyul ayının 4-də  Azərbaycanın 
Qazax şəhərində anadan olmuşdur.  

1974-cü ildə Əzim Əzimzadə adı-
na Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Məktəbini bitirmiş, 1980-cı ildə 
Moskvada Ümumittifaq İxtisasartırma 
kursunda “Quruluşçu rəssam” ixtisası-
na yiyələnmişdir.

1975-ci ildə N.B.Vəzirov adına 
Lənkəran Dövlət Dram Teatrında qu-
ruluşçu rəssam kimi fəaliyyətə baş-
lamışdır. Lənkəran teatrında ilk işləri 
“Oqtay Eloğlu”, “Dağılan tifaq”, 
“Bahalı oğlan” və s. tamaşalar olmuş-
dur. 1982-ci ildə H.Ərəblinski adına 
Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Te-
atrına quruluşçu rəssam təyin edilmiş, 
H.Cavidin “Afət”, İ.Karaçalının “İti-
rilmiş məktub”, A.Abdulinin “13-cü 
sədr” əsərlərinə uğurlu tərtibatlar ver-
mişdir.  

Rəssamın son dövr yaradıcılığı 
Azərbaycan Dövlət Musiqili Ko-
mediya Teatrı ilə bağlı olmuşdur. 
N.Səmədova bu teatrda S.Fərəcov, 
Ə.Əmirli “Səhnədə məhəbbət”, 
O.Rəcəbov, A.Babayev “Əlin cibində 
olsun”, R.Mustafayev, C.Məmmədov 
“Məsmə xala dayımdır”, R.Əkbər 
“Bəydullanın möhtəşəm toyu”, 
S.Fərəcov, R.N.Güntəkin “Bir gün-
lük siğə”, Üzeyir Hacıbəyli “Arşın 
mal alan”, Mark Kamoletti “Xoşbəxt 
ailə oyunu oynayırıq və ya fran-
sızsayağı qarnir”, Emin Sabitoğlu, 
Ə.Haqverdiyev “Kimdir müqəssir?” 

tamaşalarına bədii tərtibat vermişdir. 
Nabat Səmodovanın filmoqrafi-

yasında “Abbas və Gülgəz” (2000-ci 
il, sənədli serial), “Koroğlu” (2003-
cü il), “QAZ” (2005-ci il), “Hərənin 
öz payı+tayı” (2006-cı il), “Kişiləri 
qoruyun” (2006-cı il), “Bəylik dərsi” 
(2007-ci il), “Qüdsi” (2007-ci il), “Qa-
ğayı” (2012-ci il), “Toy gecəsi” (2013-
cü il) film və seriallar var.

O, dəfələrlə teatr və kino rəssamlığı 
problemləri haqqında çıxışlar etmiş-
dir. Milli kadrların yetişdirilməsi üçün 
Rəssamlıq Akademiyası və İncəsənət 
və Mədəniyyət Universitetində te-
atr və kino rəssamlığı sahəsi üzrə 
fakültələrin yaradılması ideyalarını 
irəli sürmüşdür. Ümumən, 28 illik iş 
stajına malik olan rəssam 60-dan ar-
tıq teatr tamaşasının, 14 televiziya 
filminin quruluşçu-rəssamı olmuşdur. 
44 ildir Azərbaycanın müxtəlif teatr-
larında, dövlət əhəmiyyətli tədbir-
lərində, televiziya seriallarında və 
digər sahələrdə bir-birindən maraqlı 
tərtibatlarla peşəkarlıq baxımından 
istedadı və əməyi yüksək şəkildə 
dəyərləndirilmişdir.  

2017-ci il tarixində Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi tərəfindən Nabat 
Səmədova “Fəxri mədəniyyət işçisi” 
döş nişanı ilə təltif olunmuşdur. 2018-
ci ildə “Əməkdar artist” fəxri adına la-
yiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Mahmudov, E. Məhəbbət 
bir əfsanədir: hekayələr / 
E.Mahmudov; red və ön 
söz. M.Abdullah; rəss. 
N.Səmədova.- Bakı: Adiloğ-
lu, 2007.- 96 s.
Məftun, M. Güllərin soy-
qırımı: 2 hissədən ibarət 
poema / M.Məftun; red.: 
V.Nəsib, S.Hüseynoğlu; ön 
söz N.Həsənzadə; üz qabığı 
rəss. N.Səmədova.- Bakı: 
Mütərcim, 2018.- 125 s.
“Rəssamlıq Akademiyasın-
da teatr rəssamlığı xüsusi 
tədris edilməlidir”: Nabat 
Səmədova: “Azərbaycanda 
kino rəssamlığı zəifdir, 
bunun üçün əlifbadan, yəni 
teatr rəssamlığından baş-
lamaq lazımdır” / Nabat 
Səmədova; müsahibəni 
apardı R.İbrahimov // 
Bizim yol.- 2014.- 25 iyun.- 
S.13.

4 Teatr rəssamı 
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Zöhrab Əfrasiyab oğlu Adıgözəlzadə 
1940-cı il iyul ayının 3-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur.  

1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Kon-
servatoriyasında (indiki Ü.Hacıbəyli 
adına Bakı Musiqi Akademiyası) 
M.R.Brennerin sinfini bitirmişdir. 1962-
1963-cü illərdə P.İ.Çaykovski adına 
Moskva Dövlət Konservatoriyasında 
professor Y.V.Flieranın sinfində sta-
jorluq keçmişdir. 1966-1970-ci illərdə 
R.Korsakov adına Leninqrad Konser-
vatoriyasının aspiranturasında professor 
P.A.Serebryakovun sinfində təhsilini 
davam etdirmişdir. 

1962-ci  ildən  Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasında fəaliyyət  göstərmiş, 
müəllim, dosent, professor kimi gənc 
musiqiçilər nəslinin yetişdirilməsində 
əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. 1979-cu 
ildə professor elmi rütbəsini almışdır.

O, həm də konsert fəaliyyəti ilə 
məşğul olmuş, Azərbaycan, rus, Av-
ropa bəstəkarlarının əsərlərini böyük 
məharətlə ifa etmişdir. 

Zöhrab Adıgözəlzadə Azərbaycan 
fortepiano məktəbini bir çox ölkələrdə 
uğurla təmsil etmiş, Türkiyə, Hindistan, 
Fransa, Norveç, Bolqarıstan, Almaniya, 
İtaliya, Çin, Yaponiya, Misir, İordani-
ya, Suriya və keçmiş SSRİ respublika-
larında qastrol səfərlərində olmuşdur. 
Repertuarında İ.S.Bax, L.Bethoven, 
V.Motsart, F.Şopen, F.List, A.Skyabin, 
S.Raxmaninov, S.Prokofyev və başqa-
larının əsərləri geniş yer tutmuşdur.

Azərbaycanın bir sıra bəstəkarlarının 
- F.Əmirovun, A.Məlikovun, A.Əliza-
dənin, S.İbrahimovanın, C.Hacıyevin 

əsərlərinin ilk ifaçısı olmuşdur. 
Azərbaycan bəstəkarlarının əsər lə-

rindən ibarət 2 plastinkanın müəllifidir.
Bir sıra metodik işləri: “F.Əmirovun 

fortepiano miniatürləri”, “F.Əmirovun 
fortepiano əsərləri toplusunun metodik 
təhlili” və s., bir sıra məqalə və resen-
ziyaları çap olunmuşdur.  Azərbaycan 
bəstəkarlarının əsərləri onun ifasında 
“Melodiya” qrammofon valları firma-
sı (Moskva) tərəfindən buraxılmışdır. 
Sənətkarın dünyanın ən nüfuzlu konsert 
salonlarındakı çıxışları tamaşaçıların 
yaddaşına həkk olunmuşdur. 

1990-cı ildən ömrünün sonuna qədər 
Türkiyədə Əskişəhər Anadolu Universi-
tetinin Dövlət Konservatoriyasında ka-
fedra müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

Zöhrab Adıgözəlzadə milli musiqi 
mədəniyyəti sahəsindəki xidmətlərinə 
görə 1967-ci ildə “Əməkdar artist”, 
1983-cü ildə isə “Xalq artisti” fəxri ad-
larına layiq görülmüşdür.  

Zöhrab Adıgözəlzadə 2012-ci il may 
ayının 24-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Asəf  Zeynallının 
fortepiano üçün “Uşaq 
süitası”: metodik 
tövsiyələr / AzSSR Ali 
və Orta İxtisas Təhsili 
Nazirliyi, Ali Təhsil 
Üzrə Tədris-Metodika 
Kabineti, V.İ.Lenin adına 
APİ; tərt. ed. F.İ.Rzayev; 
red.: S.D.Quliyev, 
Z.Ə.Adıgözəlzadə; rəy. 
A.Z.Tağızadə.- Bakı: APİ, 
1986.- 45 s.

İfaçı-musiqiçinin tamaşa 
qarşısında çıxışına 
aid bəzi mülahizələr:  
/ AzSSR Ali və Orta 
İxtisas Təhsili Nazirliyi, 
Ali Təhsil Üzrə Tədris-
Metodika Kabineti; 
Üzeyir Hacıbəyov 
adına Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyası; tərt. 
ed. D.S.Salamzadə; 
red.: U.Ə.Xəlilov, 
R.F.Zöhrabov; rəy.: 
Z.Ə.Adıgözəlzadə, 
F.Ş.Bədəlbəyli.- Bakı: 
[s.n.], 1986.- 20 s.

Azərbaycanın Xalq 
artisti, professor Zöhrab 
Adıgözəlzadə son mənzilə 
yola salınmışdır // Musiqi 
dünyası.- 2012.- № 3/48.-
S.137. 

3 Pianoçu, pedaqoq
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Abasəliyev Ağacəbrayıl Ağa Saleh 
oğlu 1955-ci il iyul ayının 7-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

İlk musiqi təhsilini 1962-ci ildə 6 
nömrəli musiqi məktəbində, Əməkdar 
artist Elman Bədəlovun sinfində almış-
dır. 1965-ci ildə 3-cü sinifdə oxuyarkən 
məktəblilər arasında Respublika Festi-
valının laureatı olmuşdur. 

1970-ci ildə Asəf Zeynallı adına 
musiqi kollecinə daxil olmuşdur. 1972-
ci ildə hələ 2-ci kursda olarkən Alma-
niyanın Rudolfstat şəhərində Tələbə 
və Gənclərin festivalının laureatı ol-
muşdur. Həmin ildə Opera və Balet 
teatrına milli üçlükdə iştirak etməyə 
dəvət olunmuş, 1975-ci ildə isə həmin 
teatrda ilk dəfə olaraq Azərbaycan 
Xalq Çalğı Alətləri ansamblını yarat-
mışdır. Bu ansamblla Rübabə Mura-
dova, Qulu Əsgərov, Arif Babayev, 
Nəzakət Məmmədova və s. tanınmış 
müğənnilər bir çox ölkələrdə qastrol-
larda müvəffəqiyyətlə çıxış etmişlər.

1974-1979-cu illərdə Azərbaycan 
Dövlət Musiqi məktəbini və 
Ü.Hacıbəyli adına Dövlət Konserva-
toriyasının (indiki Ü.Hacıbəyli adı-

na Bakı Musiqi Akademiyası) iki 
fakültəsini - Dirijorluq və Xalq Musi-
qisi İfaçısı-Solist ixtisasları üzrə bitir-
mişdir. 

1976-cı ildə ekranlaşdırılmış “Dər-
viş Parisi partladır” filmində kamança 
ifasını səsləndirmişdir.

2015-ci ildə “Xalq artisti”, 2016-cı 
ildə Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin fərdi təqaüdünə layiq görül-
müşdür. 

A.Abasəliyev hal-hazırda pedaqo-
ji fəaliyyət göstərir, Azərbaycan Milli 
Konservatoriyasında dərs deyir.

Ə d ə b i y y a t

“Sənətə arxa qapıdan gələnlər çoxdu” / A.C.Abasəliyev // Ədalət.-2009. - 20 iyun. - S. 23.

http://enene.musigi-dunya.az/

http://anl.az/down/meqale/adalet/adalet_iyun2009/83491.htm

http://enene.musigi-dunya.az/m_kamanca_chl.html

7 Kamança ifaçısı
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Ruhəngiz Nağı qızı Qasımova 1940-
cı il iyul ayının 12-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. İbtidai və orta təhsilini 
Bakı şəhərində 134 nömrəli məktəbdə 
almışdır.  

1954-cü ildə Asəf Zeynallı adına 
Musiqi Texnikumuna (indiki A.Zeynallı 
adına Musiqi kolleci) daxil olmuş, 
Müthəd Əhmədovdan dərs almışdır. 
1958-ci ildə Üzeyir Hacıbəyov adına 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasın-
da Cövdət Hacıyevin sinfinə daxil ol-
muşdur.

“Quyu”, “Qızıl oğlan” və s. tamaşala-
ra musiqi yazmışdır. “Reportaj haqqında 
reportaj”, “Qızıl gül olmayaydı...”, “Bu, 
Səttar Bəhlulzadədir”, “Oxuyur Şövkət 
Ələkbərova”, “Dəmir ağac”, “Rəşid 
Behbudov”, “Uğurlu yol!” və s. kimi 
filmlərin səs rejissoru olmuşdur. İlk bö-
yük kino musiqisi “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasının istehsalı olan “Berlin 
klinikasına şəxsi vizit” olmuşdur. On-
dan sonra Nadejda İsmaylovanın sse-
narisi üzrə çəkilən “Asif, Vasif, Ağasif” 
filmi çox böyük uğur qazanmışdır. Daha 
sonra, “Tələ” filmi öz gözəl musiqi 
tərtibatıyla tamaşaçıları heyran etmişdi.

Fikrət Qoca, Bəxtiyar Vahabzadə 
və digər şairlərin sözlərinə mahnılar 
bəstələmiş, Fikrət Qocanın “Anacan, 
dostum evlənir” şeirinə yazdığı musiqi 
Rəşid Behbudovun ifasında sevilmişdir. 

Bir müddət Azərbaycan televiziya-
sının musiqi redaksiyasında çalışmış, 
sonra isə radionun uşaq verilişləri re-
daksiyasında redaktor kimi işə başla-
mışdır. Özünün “Musiqi sandıqçası” 
müəllif verilişləri ilə tanınır. 

1970-ci ildə “Babamın muzeyi” 
adlı ilk hekayələr kitabı çapdan çıx-
mış, Ruhəngiz xanım özünü dramatur-
giya sahəsində də sınamışdır. İlk pyesi 

“Yollar görüşəndə” - televiziya tama-
şası olmuşdur. Musiqisi və librettosu 
özünə məxsus olan bu əsər, o zaman 
rejissor Ramiz Mirzəyevin quruluşun-
da televiziya tamaşası kimi çox böyük 
müvəffəqiyyət qazanmışdır. Bu uğurdan 
ruhlanaraq ard-arda pyeslər yazmağa 
başlamışdır. Jurnalist həyatını yaxın-
dan bildiyi üçün “Məzəli əhvalatlar” 
musiqili komediyasını yazmış, 1979-cu 
ildə səhnəyə qoyulan bu əsər, üç möv-
süm teatrın repertuarından düşməmişdi. 
Əsər, daimi bir mövzuya - öz yerini tut-
mayan adamlara həsr olunmuşdu. Qadın 
problemlərinə həsr olunmuş dərginin 
işçilərinin hamısının kişilərdən ibarət 
olması və bundan irəli gələrək perso-
najların gülməli vəziyyətə düşməsi 
indiki həyatımızda da rast gəldiyimiz 
problemlərdən biridir.

Bəstəkarın televiziya tamaşalarından 
danışarkən “Ömrün yolları” və “Qonşu 
qonşu olsa” əsərlərini də xüsusilə qeyd 
etmək lazımdır. 

Onu da qeyd edək ki, gözəl səsə ma-
lik olan Ruhəngiz Qasımova bu tama-
şalarda bəzi mahnıları özü ifa etmişdir. 
Son illər Ruhəngiz xanım şeirlər də 
yazmağa başlamış, atasını itirdikdən 
sonra ağrı-acısını mahnıda ifadə edən 
sənətkar, ana itkisindən sonra hisslərini 
şeirlərə tökməklə təskinlik tapa bil-
mişdi. Ana mövzusuyla bağlı bir neçə 
mahnı yazmışdır (“Ana”, “Ana duası”, 
“Şəhid oğulları”).

Ruhəngiz Qasımova 2005-ci ildə 
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 2015-ci ildə  
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
fərdi təqaüdü, 2019-cu ildə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fəxri diplo-
mu ilə təltif olunmuşdur. 

Ə d ə b i y y a t

Biz Cocuq Mərcanlıyıq: 
[notlar]: mahnı / 
Rühəngiz Qasımova; 
sözləri F.Qoca.- Bakı: [n. 
y.], 2017.- 4 s.

Qarabağ: [notlar]: mah-
nı / Rühəngiz Qasımova; 
sözləri F.Qoca.- Bakı: [s. 
n.], 2017.- 4 s. 

“Məni AYB-yə 75 yaşım 
olanda üzv elədilər” / 
Rühəngiz Qasımova // 
Bizim yol.- 2016.- 29 
aprel.- S.15.

Qafarov, S. Ruhəngiz Qa-
sımova / Seyran Qafarov; 
red. H.Babayeva; baş red. 
S.Bektaşi; burax. məsul 
S.İsmayılova; Azərb. 
Resp. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi.- Bakı: 
Şərq-Qərb, 2015.- 31 s. 

Fərəcov, S. Qadın, 
zəriflik, musiqi” / 
S.Fərəcov // Mədəniyyət.- 
2016.- 4 mart.- S.6.

Всегда ваша... / 
Рухангиз Касумова 
(ред.); педисл. 
Ф.Годжа.- Баку: [б. и.], 
2010.- 131 s.

12 Bəstəkar 
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Rauf  (Rafiq) İsrafil oğlu Atakişiyev 
1925-ci il iyulun 15-də Göyçayda ana-
dan olmuşdur.    

1949-cu ildə Moskva Dövlət Kon-
servatoriyasını Konstantin Nikolaye-
viç İqumnovun sinfi üzrə bitirmiş və 
vokal üzrə Antonina Vasilyevna Nej-
danovadan dərs almışdır. O, təhsil al-
dığı müddətdə bir sıra dünya şöhrətli 
musiqiçilərdən - Y.Flier, Y.Milşteyn, 
Barsovadan əldə etdiyi böyük təcrübə 
nəticəsində Azərbaycan Dövlət Konser-
vatoriyasında (indiki Ü.Hacıbəyli adına 
Bakı Musiqi Akademiyası) bir peda-
qoq kimi səmərəli fəaliyyət göstərmiş 
və özünəməxsus fortepiano ifaçılığı 
məktəbi yaratmışdır. Ü.Hacıbəyov 
adına Azərbaycan Dövlət Konserva-
toriyasında (indiki Ü.Hacıbəyli adına 
Bakı Musiqi Akademiyası) uzun illər 
dərs deyərək, musiqi təhsilinin inkişafı 
üçün mühüm işlər görmüş, Azərbaycan 
pianoçuluq məktəbinə öz üslubunu və 
dəst-xəttini gətirmişdir. 

1953-cü ildən Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının fortepiano kafed-
rasının müəllimi, 1969-cu ildən isə 
həmin kafedranın müdiri vəzifələrində 
çalışmışdır.  

1953-1994-cü illərdə Opera və Ba-
let Teatrının solisti olmuşdur.  

Lenski (“Yevgeni Onegin”, 
P.Çaykovski), Alfred (“Traviata”, 
C.Verdi), Almaviva (“Sevilya bərbəri”, 
C.Rossini), Faust (“Faust”, Ş.Quno), 
Balaş (“Sevil”, F.Əmirov) partiyalarını 
ifa etmişdir. 

Lirik-dramatik tenor səsi olan mü-
ğənni, həm də pianoçu idi.

Rauf Atakişiyev 40 ildən artıq 

M.F.Axundov adına Opera və Balet 
Teatrının aparıcı solisti, lirik-dramatik 
tenor kimi fəaliyyət göstərmişdir. Te-
atrda Əsgər (“Arşın mal alan”), Faust 
(“Faust”), Qraf Almaviva (“Sevilya 
bərbəri”, Coakkino Rossini), Knyaz 
Sinoda (“Demon”, Anton Rubinş-
teyn), Hofman (“Hofmanın nağılla-
rı”, Jak Offenbax), Malxaz (“Daisi”, 
Zaxari Paliaşvili), Alfred (“Traviata”, 
Cüzeppe Verdi), Edmond (“Kornevil 
zəngləri”, Rober Plaket), Anatoli (“İn-
sanın taleyi”) partiyalarını oxumuşdur. 
Həmçinin “Arşın mal alan” (ikinci re-
daksiya), “O olmasın, bu olsun” bədii 
filmlərində onun ecazkar səsi yaddaş-
lara həkk olunub.

Rəşid Behbudovun ifasında daha çox 
məşhur olan “Я встретил девушку” 
(Mən bir qıza rast gəldim) mahnısının 
ilk ifaçısıdır. Mahnı ilk dəfə 1957-ci 
ildə Tacikistan SSR-in “Stalinabad” 
kinostudiyasında çəkilmiş eyniadlı 
filmdə ifa olunmuşdur. 

R.Atakişiyev  yaradıcılığı  və  fəa-
liyyəti dövlət tərəfindən yüksək qiy-
mətləndirilmiş, 1967-ci ildə “Xalq 
artisti” fəxri adına layiq görülmüşdür. 
1972-ci ildə professor elmi rütbəsini 
almışdır.

Rauf  (Rafiq) Atakişiyev 1994-cü il 
fevral ayının 3-də Bakı şəhərində vəfat 
etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Atakişiyev Rafiq (Rauf) 
İsrafil oğlu // Azərbaycan 
Milli Ensiklopediyası.- Cild 
2.- Bakı, 2010.-  S.212.

Atakişiyev Rafiq (Rauf) İsra-
fil oğlu // Üzeyir Hacıbəyov 
ensiklopediyası / Müəllif. və 
red. hey.: E.Abbasova və b.; 
Azərbaycan Mədəniyyətinin 
Dostları Fondu.- Bakı, 
2007.- S.30.

Məmmədhəsən. Rauf 
Atakişiyevə həsr edilmiş 
xatirə gecəsi keçirilib: [Xalq 
artistinin anadan olması-
nın 90 illiyi qeyd olunub] 
/ Məmmədhəsən // Azad 
Azərbaycan.- 2016.- 16 
fevral.- S.7; 525-ci qəzet.- 
2016.- 16 fevral.- S.7.

Namiqqızı, L. Unudulmaz 
sənətkarın xatirəsinə layiq 
yubiley gecəsi / L.Namiqqızı 
// 525-ci qəzet.- 2016.- 18 
fevral.- S.7.

15 Müğənni, pianoçu
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Azər Hüseyn oğlu Rzayev 1930-cu il 
iyul ayının 15-də Bakı şəhərində rejis-
sor Hüseyn Rzayevin və Azərbaycanda 
Ərəbzəngi rolunun ilk qadın ifaçısı, 
məşhur opera müğənnisi Həqiqət Rza-
yevanın ailəsində dünyaya gəlmişdir.

1944-cü ildə Azər Rzayevin kiçik 
bəstələrini dinləyən Üzeyir bəy onu 
Dövlət Konservatoriyasının (indiki 
Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Aka-
demiyası) nəzdindəki onillik musiqi 
məktəbində təhsil almasını tövsiyə et-
mişdir. 

1953-cü ildə Azərbaycan Döv-
lət Konservatoriyasını 2 ixtisas üz rə 
- bəstəkarlıq  üzrə  professor B.Zeyd-
manın və skripka üzrə professor 
A.Amitonun sinfini bitirmişdir. 

1957-ci ildən Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasında əvvəlcə kamera 
ansamblı üzrə müəllim, baş müəllim 
və nəhayət professor kimi fəaliyyət 
göstərmiş, 1958-1960-cı illərdə Radio 
və Televiziya komitəsində səs rejisso-
ru, 1965-ci ildə M.Maqomayev adına 
Dövlət Filarmoniyasında bədii rəhbər, 
1972-1987-ci illərdə Azərbaycan Döv-
lət Akademik Opera və Balet Teatrının 
direktoru vəzifələrində çalışmışdır. 

1977-ci ildə professor elmi rütbəsini 
almışdır.  

A.Rzayev bir bəstəkar kimi ilk dəfə 
skripka ilə simfonik orkestr üçün 1 
saylı Konserti ilə tanınmışdır. Bəstəkar 
bu əsərə görə 1955-ci ildə Varşavada 
keçirilən gənc bəstəkarların Beynəlxalq 
Müsabiqəsində laureat adına layiq gö-
rülmüşdür. 1954-cü ildən Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, 1957-ci 
ildən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı 

İdarə Heyətinin üzvü seçilmişdir. 
Onun əsərlərindən “Hacı Kərimin 

aya səyahəti” musiqili komediyasını, 
skripka ilə orkestr üçün 2 konserti, 
skripkaalt və orkestr üçün ikili kon-
serti, 7 simfonik poemanı, “Bakı - 90” 
simfoniyasını və başqalarını qeyd 
etmək olar. 

Bəstəkar 1986-cı ildə Üzeyir bəyin 
“Əsli və Kərəm” operasını xalq çalğı 
alətləri orkestri üçün, 1990-1992-ci 
illərdə “Arşın mal alan” musiqili ko-
mediyasından Əsgərin ariyasını tar 
və kamera orkestri üçün, “Koroğlu” 
operasından “Çənlibel” səhnəsini xor 
və kamera üçün, “Leyli və Məcnun” 
operasının I pərdəsindən Leyli və 
Məcnunun duetini solistlər və kamera 
orkestri üçün işləmişdir.  

A.Rzayevin yaradıcılığı və fəa-
liy yəti dövlət tərəfindən yüksək qiy-
mətləndirilmiş, 1972-ci ildə “Əməkdar 
incəsənət xadimi”, 1990-cı ildə “Xalq 
artisti” fəxri adlarına layiq görül-
müşdür. 2000-ci ildə “Şöhrət” or-
deni ilə təltif edilmiş, 2002-ci ildə 
“Humay” mükafatı laureatı olmuş-
dur. 2010-cu il 13 iyul tarixində 
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafın-
dakı xidmətlərinə görə “Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fəxri dip-
lomu” ilə təltif edilmişdir. Prezident 
təqaüdçüsü idi. 

Azər Rzayev 14 dekabr 2015-ci ildə 
Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

6 prelüd: notlar: fortepiano 
üçün / Azər Rzayev.- Bakı: 
2005.- 12 s. 

Quliyeva, L. Azər Rzayev / 
Leyla Quliyeva; elmi red. 
Z.Qafarova; burax. məs. 
S.İsmayılova; baş red. 
S.Bektaşi; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Naz.- 
Bakı: Şərq-Qərb, 2014.- 31 
s. 

Skripka ixtisası sinfinin 
repertuarı: (Azər Rzaye-
vin konsertlərı əsasında): 
bakalavr pilləsi üçün: ali 
musiqi məktəblərinin ifa-
çılıq fakültəsində ixtisasın 
şifri və adı: 050303- İns-
trumental ifaçılıq / Tərt. 
ed. Z.H.Qarayeva; elmi 
red. A.H.Rzayev; rəy.: 
N.M.Abbaszadə [və b.]; 
Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyi; Üzeyir 
Hacıbəyli adına Bakı 
Musiqi Akademiyası.- Bakı: 
Mütərcim, 2012.- 78 s.

Azər Hüseyn oğlu Rzayev 
// Azərbaycan.- 2015.- 15 
dekabr.- S.7.

15 Bəstəkar
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Ağababa Balağa oğlu Bünyadzadə 
1915-ci il iyul ayının 19-da Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur.

1934-cü ildə Texniki-Peşə Mək-
tə bində çilingər peşəsinə yiyə-
lən məsinə baxmayaraq,  cingilti-
li və ürəyəyatımlı bariton səsə malik 
olan Ağababa Bünyadzadə yeniyetmə  
yaşlarından bədii özfəaliyyət 
kollektivlərində müğənni kimi çıxış 
etməklə yanaşı, dram dərnəyində akt-
yorluq fəaliyyəti də göstərmişdir. 

1938-1939-cu illərdə Üzeyir Hacı-
bəylinin məsləhəti ilə musiqi təhsili al-
maq üçün Moskvaya getmiş, Qnesinlər 
adına Musiqi məktəbində təhsilini 
bitirərək, vətənə qayıtmışdır. 1940-cı 
ildə Bakıda opera studiyasında Xalq 
artisti K.Knijnikovun sinfində səs qu-
ruluşundan dərs almışdır. 

Əmək  fəaliyyətinə  Opera  və Balet 
Teatrında başlamış, çalışdığı illər ərzində 
60-dan çox məsul partiya oxumuşdur. 
Yaradıcılığı dövründə Azərbaycan, 
rus və Qərbi Avropa bəstəkarlarının 
operalarında müxtəlif xarakterli yad-
daqalan obrazlar yaradan Ağababa 
Bünyadzadənin bəstəkarlardan Üzeyir 
bəy Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” 
(Nofəl), “Koroğlu” (Həsənxan və Alı), 
Reynqold Qlierin “Şahsənəm” (Xan), 
Fromonotal Jak Qalevinin “Kardinal 
qızı” (Rudjiero) və digər operalarda 
ifa etdiyi partiyalar öz dramatik vüsəti, 
psixoloji tamlığı, səslə hərəkətin üzvi 
vəhdəti ilə seçilmişdir. 

Həmçinin Şahvələd (“Aşıq Qərib”, 
Zülfüqar bəy Hacıbəyli), Hökmdar 
(“Nizami”, Əfrasiyab Bədəlbəyli), 

Yavər (“Azad”, Cahangir Cahangi-
rov), Atakişi (“Sevil”, Fikrət Əmirov), 
Aşot “Bahadır və Sona”, Süleyman 
Ələsgərov), Ağalar bəy (“Nərgiz”, 
Müslüm Maqomayev), Şeyx Nəsrulla 
(“Ölülər”, Vasif Adıgözəlov), Şapur 
(“Xosrov və Şirin”, Niyazi), Mərdan 
(“Vətən”, Qara Qarayev və Cövdət 
Hacıyev), Klazo (“Daisi”, Zaxar Pali-
aşvili), Fiqaro (“Sevilya bərbəri”, Co-
akkino Rossini) və s. partiyaların ifaçı-
sı olmuşdur.

1967-ci ildə Müslüm Maqomaye-
vin “Şah İsmayıl” operasını tamaşaya 
hazırlamış, operada yaratdığı Aslan 
şah obrazı ilə ilk ən böyük uğurların-
dan birini qazanmışdır. Sofiya Opera  
Teatrında Jorj Bizenin “Karmen” ope-
rasında Eskamilyonun partiyasını ifa 
etmişdir.

A.Bünyadzadə keçmiş Sovetlər İt-
tifaqının Moskva, Leninqrad, Kiyev, 
Tbilisi, Yerevan və başqa şəhərlərində, 
Bolqarıstan və Rumıniyada qastrol 
səfərlərində olmuşdur. Teatr sənəti 
sahəsindəki xidmətlərinə görə keçmiş 
SSRİ-nin “Lenin” və “Qırmızı Əmək 
Bayrağı” ordenləri ilə təltif olunmuş-
dur.

Milli opera sənətimizin inkişafın-
dakı səmərəli xidmətlərinə görə 1943-
cü ildə “Əməkdar artist”, 1955-ci ildə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq gö-
rülmüşdür.

İstedadlı opera müğənnisi Ağababa 
Bünyadzadə 1974-cü il dekabr ayının 
17-də Bakıda vəfat etmişdir. Məzarı II 
Fəxri Xiyabandadır.

Ə d ə b i y y a t

İsaqoğlu, V. Ağababa 
Bünyadzadə / Vaqif  
İsaqoğlu; burax. məsul 
S.İsmayılova; baş red. 
G.Cəfərova.- Bakı: Şərq-
Qərb, 2017.- 158 s.

Rəhimli, İ. Ağababa 
Bünyadzadə / İlham 
Rəhimli // Azərbaycan 
Teatr ensiklopediyası: 3 
cilddə / İlham Rəhimli.- 
Bakı, 2016.- Cild 1.- S.16-
17.  

Azəri, L. “Koroğlu”nun 
Həsən xanı: [Opera ifaçı-
lığı sənətimizin unudulmaz 
səslərindən olan Ağababa 
Bünyadzadə ən böyük uğu-
runu bu obrazda tapmışdı] 
/ Lalə Azəri // Mədəniyyət.- 
2015.- 17 iyul.- S.12

Nəzərli, E. O, birincilərdən 
idi... / Esmira Nəzərli // 
Qobustan: Sənət toplusu.- 
2015.- № 2.- S.71-76.

19 Opera müğənnisi
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Nəzmiyyə Müzəffər qızı Abbaszadə 
1945-ci il iyul ayının 19-da Naxçıvan-
da anadan olmuşdur. 

1952-1963-cü illərdə indiki Bülbül 
adına orta ixtisas musiqi məktəbində 
ilk musiqi təhsili almış, Tatyana Oleso-
vanın sinfində oxumuşdur.  

1963-1968-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasında (indiki 
Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Aka-
demiyası) təhsilini davam etdirmişdir. 
1970-1973-cü illərdə P.İ.Çaykovski 
adına Moskva Dövlət Konservatoriya-
sının aspiranturasını bitirmişdir. 1968-
ci ildən Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasının “Simli 
alətlər kafedrasının müəllimi, 1989-
cu ildən kafedranın professoru, 1990-
1999-cu illərdə “Simli alətlər” kafedra-
sının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

N.Abbaszadə ilk azərbaycanlı qa-
dın violonçel ifaçısıdır. 1965-ci ildə 
yaratdığı ilk “Qadınlar kvartetinin” 
üzvü olmuş, kollektiv Azərbaycan 
bəstəkarlarının kamera musiqisini SSRİ 
məkanında layiqincə təbliğ etmişdir.  

İ.S.Baxın solo violonçel üçün süita-
ları, Sen-Sans, Dvorjakın konsertləri, 
xüsusilə özünün çox sevdiyi Prokofyev 
və Şostakoviçin konsertləri onun  re-
pertuarında əsas yer tutmuşdur.  

N.Abbaszadənin ifaçılığında Azər-
baycan bəstəkarlarının violonçel mu-
siqisinin xüsusi yeri olmuşdur. Re-
pertuarına Z.Bağırov, Q.Qarayev, 
X.Mirzəzadə, T.Bakıxanov və s. 
görkəmli bəstəkarların əsərlərini daxil 
etmişdir. 

Nəzmiyyə  Abbaszadə  Azərbaycanda 
bütöv bir ifaçı nəslinin tərbiyəçisidir. 
Yetirmələri hazırda Bakı Musiqi Akade-
miyasında, Dövlət Orkestrlərində, mu-
siqi məktəblərində, müxtəlif incəsənət 
mərkəzlərində və hətta xarici ölkələrdə 
onun məktəbinin ənənələrini davam 
etdirirlər. N.Abbaszadənin 1 tələbəsi 
Prezident təqaüdçüsü, 3 tələbəsi Ru-
siyanın “Новые имена” fondunun 
stipendiantı və çoxsaylı yetirmələri 
Respublika və beynəlxalq müsabiqələr 
laureatı adına layiq görülüblər. 
Dəfələrlə Azərbaycanda keçirilən Res-
publika və beynəlxalq müsabiqələrin 
münsiflər heyətinin üzvü olmuşdur.

Nəzmiyyə Abbaszadə bir çox elmi 
məqalə, metodik tövsiyə və proqram-
ların, o cümlədən “Azərbaycanda kvar-
tet sənətinin inkişafı” adlı elmi əsərin, 
“Violonçel sənəti tarixi (XVII-XIX)”, 
“Violonçel üzrə tədris metodikası” 
adlı dərs vəsaitlərinin, simli kvartet 
üçün bir sıra işləmələrin müəllifidir. 
Q.Qarayev, X.Mirzəzadə, A.Rzayev və 
T.Bakıxanovun simli kvartetlərinin ifa-
çılıq təfsirinə dair metodik tövsiyələr 
yazmışdır. 

1999-cu ildən bu günə kimi “İfa-
çılıq” fakültəsinin dekanı vəzifəsində 
çalışır. N.Abbaszadə Bakı Musiqi 
Akademiyasının Elmi-Şurasının üzvü, 
Fakültə Elmi-Şurasının sədridir.  

Nəzmiyyə Abbaszadə 2008-ci ildə 
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı-
na layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t

A.Əlizadənin skripka üçün 
konserti: [skripka sinfi 
üzrə ifaçılıq fakultəsinin 
tələbələri üçün metodik 
vəsait] / Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi; Ü.Hacıbəyli 
ad. Bakı Musiqi Akad.; 
tərt. ed. Z.H.Qarayeva; 
red. A.F.Əlizadə; rəy.: 
N.M.Abbaszadə [və b.].- 
Bakı: [s. n.], 2011.- 23 s.

Feliks Mendelsonun skripka 
ilə orkestr üçün konserti-
nin bədii xüsusiyyətləri: 
[metodik vəsait] / Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Ü.Hacıbəyli ad. Bakı 
Musiqi Akad.; tərt. ed. 
D.Mehdiyeva; elmi red. 
N.Abbaszadə.- Bakı:  [s. n.], 
2014.- 24 s.

Nikkolo Paqanini – “24 
kapris” bədii və ifaçılıq 
xüsusiyyətləri: [dərs vəsaiti] 
/ Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli ad. 
Bakı Musiqi Akademiyası; 
tərt. ed. D.Y.Mehdiyeva; 
red. N.M.Abbaszadə; rəy.: 
A.A.Paşayev [və b.].- Bakı:  
[s. n.], 2014.- 79 s. 

http://www.musicacademy.
edu.az/simli-aletler-kf-
muallimler/35-nazmiyya-
abbaszade.html

19 Violonçel ifaçısı, musiqişünas
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Məmmədbağır Məmmədəli oğlu 
Bağırzadə 1950-ci il iyul ayının 21-də 
Bakının Nardaran kəndində anadan ol-
muşdur.

Orta məktəbi bitirdikdən sonra, 
1975-ci ildə Asəf Zeynallı adına Bakı 
orta ixtisas musiqi məktəbinin (in-
diki Asəf Zeynallı adına musiqi kol-
leci) muğam şöbəsinə daxil olmuş, 
muğam sənətimizin bilicisi Əlibaba 
Məmmədovdan ifaçılıq sənətinin 
sirlərinə yiyələnmişdir. 

Musiqi məktəbini bitirdikdən son-
ra, 1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Konsert Birliyinə dəvət olunmuş, 
“Azkonsert” birliyində işlədiyi illərdə 
saysız-hesabsız qastrol səfərlərində ol-
muş, muğamımızın, xalq mahnılarının 
təbliğində böyük rol oynamışdır. Bu-
rada özünün rəhbərlik etdiyi “Dilkəş” 
ansamblını yaratmışdır. 1985-ci ildən 
müğənni Azərbaycan Dövlət Televizi-
ya və Radio Verilişləri Şirkətinin solisti 
olmuşdur. 

Müğənni M.Əliyev adına Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət Universitetinin (indi-
ki ADMİU) mədəni-maarif fakültəsini 
1987-ci ildə bitirmişdir. M.Bağırzadə 
2002-ci ildə Azərbaycan Milli Kon-
servatoriyası nəzdində Musiqi Kolle-
cinin xanəndə sinfində 3 il müəllim 
işləmişdir.

O, adətən öz mahnılarını oxusa da, 
klassik, müasir bəstəkar və şairlərin 
yaradıcılığına müntəzəm müraciət et-
miş, xüsusilə də, şairə Zivər Ağaye-
va ilə yaradıcılıq əlaqələri nəticəsində 
Azərbaycan milli musiqi sənətinə çox-
lu sayda gözəl mahnılar bəxş etmişdir.  
Onun yaradıcılığında xüsusi rol oyna-

yan bəstəkar Ələkbər Tağıyev olmuş-
dur. Bəstəkarın “Söylə, yadındamı?”, 
“Sənsən həyatım”, “Mənəm”, “Sən 
gəlməz oldun”, “Kəndimizin gözəlləri”, 
“Təzə gəlin”, “Yadıma düşdü”, “Xızı 
dağları” kimi mahnıları müğənninin 
yaradıcılığından xüsusi yer tutmuşdur. 
Müğənninin repertuarına Oqtay Kazı-
movun, Nəriman Məmmədovun, Tahir 
Əkbərin və digərlərinin mahnıları da 
daxil idi. Radionun fondunda onlarca 
mahnısı saxlanan müğənninin ifa etdiyi 
bəstələr “Melodiya” firması tərəfindən 
vala yazılaraq geniş yayılmışdır. 

Məmmədbağır Bağırzadə yaradı-
cı sənətkar olmuşdur. Bir sıra yad-
daqalan, xalq tərəfindən çox sevilən, 
bu gün də müğənnilər tərəfindən ifa 
edilən onlarla mahnı bəstələmişdir. 
“Darıxıram”, “Dözə bilmirəm”, “Gü-
man yeri var”, “Qaldı dağlarda”, “Ol-
maz”, “Qəhrəmanlıq nəğməsi”, “Dindir 
məni”, “Ana dünyası”, “Xoşum gəlir”, 
“Axtarır gözüm səni” kimi mahnılar in-
sanların zövqünü oxşamışdır.  

Onun ifasında 1979-cu ildə Ələkbər 
Tağıyevin mahnıları, 1981-ci ildə isə öz 
bəstələri kütləvi tirajla buraxılmışdır. 

Müğənninin yaradıcılığı dövlət 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş,   
o, “Əməkdar artist”, 2002-ci ildə isə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq gö-
rülmüşdür.

Məmmədbağır Bağırzadə 2005-ci il 
oktyabr ayının 30-da vəfat etmiş, do-
ğulduğu  Nardaran qəsəbəsində dəfn 
edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Əhmədov, T. Azərbaycan oğ-
luyam / Tariyel Əhmədov.- 
Bakı: Azərbaycan, 2007.- 
383 s.

Bağırzadə Məmmədbağır 
Məmmədəli oğlu // Muğam 
ensiklopediyası / Heydər 
Əliyev Fondu; baş red. 
M.Əliyeva; red. hey.: 
A.Babayev [və b.]; haz.: 
G.Abdullazadə [və b.].- 
Bakı, 2008.- S.32.

Xəlilzadə, F. Sahili 
görünməyən dənizlər 
/ Flora Xəlilzadə // Yazdıq-
larım: 7 cilddə.- Cild 2: 
Mədəniyyət-mənəviyyat.- 
Bakı, 2013.- S.207-209.

İ n t e r n e t d ə

www.anl.az  
www.az.wikipedia.org 
www.librarything.com

21 Müğənni
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Vasif Zülfüqar oğlu Adıgözəlov 
1935-ci il iyul ayının 28-də Ba-
kıda məşhur muğam ustası Zülfü 
Adıgözəlovun ailəsində anadan olmuş-
dur. İlk təhsilini Bülbül adına orta ixtisas 
musiqi məktəbinin fortepiano sinfində 
almışdır. 1953-cü ildə Ü.Hacıbəyov 
adına Azərbaycan Dövlət Konserva-
toriyasına (indiki Ü.Hacıbəyov adına 
Bakı Musiqi Akademiyası) daxil ola-
raq bəstəkarlıq üzrə Qara Qarayevin, 
fortepiano üzrə Simuzər Quliyeva-
nın sinfində təhsilini davam etdirmiş, 
1959-cu ildə həmin təhsil ocağını iki 
ixtisas üzrə bitirmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə 1958-ci ildən 
Radio və Televiziya Komitəsində mu-
siqi redaktoru kimi başlamışdır. Sonra-
lar Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 
məsul katibi, M.Maqomayev adına 
Dövlət Filarmoniyasının baş musiqi re-
daktoru, A.Zeynallı adına Bakı Musiqi 
məktəbinin direktoru və s. vəzifələrdə 
çalışmışdır. 1972-ci ildən Ü.Hacıbəyov 
adına Azərbaycan Dövlət Konservato-
riyasında müəllim işləmiş, 1990-cı ildə 
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının I 
katibi seçilmişdir. Bakı Musiqi Akade-
miyasında Xor dirijorluğu kafedrasına 
rəhbərlik etmişdir.

V.Adıgözəlov sənət aləminə 1956-cı 
ildə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 
1-ci qurultayında səslənmiş “Simfonik 
poema” və “Sonata”sı ilə gəlmişdir. 

2 opera: “Ölülər” (1963), “Natəvan” 
(2003), 5 musiqili komediya: “Hacı 
Qara” (operetta, 1957) (həmmüəllifi 
R.Mustafayev), “Nənəmin şahlıq quşu” 
(1971), “Boşanaq - evlənərik” (1976), 
“Lənət şeytana” (1984), “Aldın payını, 

çağır dayını”, (2005) və s. müəllifidir. 
1989-1999-cu illərdə bəstəkarın ya-
ratdığı üç məşhur əsər – “Qarabağ 
şikəstəsi” (1989), “Çanaqqala” (1996) 
və “Qəm karvanı” (1999) oratoriyaları 
musiqi mədəniyyətimizin tarixində XX 
əsri yekunlaşdıran əsərlər kimi şöhrət 
qazanmış,  bəstəkarın musiqisinin 
konseptuallığını, monumentalizmini, 
yeni səs diapazonunu bədii-fəlsəfi üs-
lub fərdiyyətini müəyyənləşdirən bu 
əsərlər ehkamları dağıtmağa, ənənələri 
dəf etməyə və onun öz ənənələrini – 
Qərbdən asılı olmayan milli-bəşəri 
ənənələr yaratmağa nail olmuşdur. 

O, bir çox filmlərə: “Xidmət lif-
ti”, “Şərikli çörək”, “Skripkanın 
sərgüzəşti”, “Kişi sözü” və s. musiqi 
bəstələmişdir. V.Adıgözəlov həmçinin 
fortepiano üçün 24 prelüd, orqan 
üçün “Muğam-sonata” və s. kamera-
instrumental əsərlərin müəllifidir. 
Bəstəkar “Don Juan”, “Üç nağıl”, 
“Qəribə əhvalat”, “Çahargah fantazi-
yası” və s. dram tamaşalarına da musi-
qi yazmışdır.   

Bəstəkarın yaradıcılığı dövlət 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, 
1973-cü ildə “Əməkdar incəsənət xa-
dimi”, 1989-cu ildə “Xalq artisti” fəxri 
adlarına layiq görülmüşdür. 1980-ci 
ildə professor elmi rütbəsini almış, 
1991-ci ildə Dövlət Mükafatı laureatı 
olmuşdur. 1995-ci ildə “Şöhrət”, 2006-
cı ildə “İstiqlal” ordenləri ilə təltif edil-
mişdir.    

Vasif Adıgözəlov 2006-cı il sentyabr 
ayının 9-da vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

“Qarabağ Şikəstəsi” orato-
riyası: [Səsyazma]; Konsert 
№ 3: piano və orkestr üçün 
/ Vasif Adıgözəlov; dirijor 
Y.Adıgözəlov, V.Dudarova; 
xor dirijoru E.Kərimova; 
solist R.Adıgözəlov; mu-
ğam ifaçıları A.Qasımov, 
S.İsmayılova; tar R.Quliyev; 
piano T.Şəmsiyev; 
Ü.Hacıbəyov ad. 
Azərbaycan Dövlət Simfonik 
Orkestri; Moskva Dövlət 
Filarmoniyasının Simfonik 
Orkestri.- Bakı: Musiqi 
dünyası, 2015.- Cild: CD 
1.- 1 elektron. opt. disk (CD 
ROM).

Babayeva, H. Vasif 
Adıgözəlov: monoqrafiya / 
Həcər Babayeva; nəşr ed. 
V.Əziz.- Bakı: Ergün, 1995.- 
24 s. 

Vasif Adıgözəlov: [İzoma-
terial]: yaradıcı həyatın 
anları: [fotoalbom] / Azərb. 
Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi; dizayn Efendi 
Publishing House.- Bakı:  
[s. n.], 2015.- 217 s. 

Vasif Adıgözəlov //  Muğam 
ensiklopediyası / Heydər 
Əliyev Fondu; baş red. 
M.Əliyeva.- [s. l.], 2008.- 
S.12.

28 Bəstəkar
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Zəfər Paşa oğlu Nemətov 12 iyul 
1915-ci ildə Bakıda mühəndis ailəsində 
anadan olmuşdur.  

1924-cü ildə yeni tipli məktəbin 
birinci sinfinə getmiş, burada yeddiil-
lik təhsil almışdır. Məktəbli Zəfər öz 
fəaliyyətinə Lətif Kərimovun “Fırtı-
na” pyesinin tamaşası ilə başlamışdır. 
1931-ci ildə Gənc Tamaşaçılar Teatrı-
na qəbul edilmiş, 1932-1935-ci illərdə 
Mirzə Fətəli Axundzadə adına Bakı Te-
atr Məktəbinin aktyorluq fakültəsində 
təhsil almışdır. Hazırlanan tamaşalar-
da aktyor və rejissor köməkçisi kimi 
fəaliyyət göstərmişdir. Sənət ocağı 
1936-cı ildə Gənc Tamaşaçılar Teatrı 
adlananda gənc Zəfər kollektivdə rejis-
sor assistenti ştatına keçmişdir.

Zəfər Nemətov Jan Batist Molye-
rin “Zorən təbib”, Abdulla Şaiqin “El 
oğlu”, Fridrix Şillerin “Qaçaqlar”, Cəfər 
Cabbarlının “Aydın” əsərlərinin tama-
şalarının hazırlanmasında müəyyən re-
jissorluq təcrübəsi toplamışdır.

Zəfər Nemətov 1948-ci ildə bir neçə 
ay Moskvada və 1950-ci ildə Leninq-
radda (indiki Sankt-Peterburq) Gənc 
Tamaşaçılar Teatrında xüsusi rejissor 
təcrübəsi keçmişdir. Moskva teatr-
larının tamaşalarına gedib, müxtəlif 
sənət ocaqlarındakı bir-birindən fərqli 
yaradıcılıq axtarışlarını, üslub, janr 
yeniliklərini izləmiş, məşhur teatr 
xadimləri, SSRİ xalq artistləri, rejissor 
və aktyorlar Sergey Obraztsovun, Mi-
xail Tarxanovun (Moskvin), Vasili To-
porkovun, İvan Bersnevin (Pavlişev) 
və teatr qrim rəssamı İvan Qremislavs-
kinin sənət mühazirələrini dinləyib, 
onlarla müasir rejissuranın əsas estetik 

səciyyələri barədə söhbətlər aparmış-
dır.  

1953-1969-cü illərdə Gənc Tamaşaçı-
lar Teatrında baş rejissor,  1960-1971-ci 
illərdə Azərbaycan Teatr Cəmiyyətinin 
sədr müavini vəzifələrində çalışmışdır.

1965-1971-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Teatr İnstitutunda təhsilini da-
vam etdirmişdir. 

Zəfər Nemətov rejissorluq fəaliyyəti 
ilə yanaşı, 1951-ci ildən Asəf Zeynallı 
adına Bakı Musiqi Məktəbinin o vaxt 
mövcud olan opera sinfində rejissor-
luqdan dərs demişdir.

Quruluş verdiyi əsas tamaşalar: “Ta-
mahkar” (Süleyman Sani Axundov), 
“Qaraca qız” və “Bir saatlıq xəlifə” 
(Abdulla Şaiq), “Odlar içində” (Əbil 
Yusifov), “Bahar nəğməsi” (Əyyub Ab-
basov), “İki həyat” (Rauf İsmayılov), 
“Düşmənlər içində” (Novruz Gəncəli), 
“Romeo və Cülyetta” (Uilyam Şeks-
pir), “Müfəttiş” (Nikolay Qoqol), 
“Ağbəniz” (Valentina Lyubimova), 
“Qarlar kraliçası” (Yevgeni Şvarts), 
“Qastello” (İsidor Ştok), “Yaşıl sandıq-
ça” (İvan Vasilenko), “Xüsusi tapşırıq” 
(Sergey Mixalkov).

Azərbaycan teatr tarixinin inkişa-
fındakı xidmətlərinə və rejissor yaradı-
cılığında əldə etdiyi nailiyyətlərə görə 
Zəfər Nemətov 1954-cü ildə “Əməkdar 
incəsənət xadimi” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür.

Görkəmli sənətkar 1971-ci il noyabr 
ayının 19-da Bakıda vəfat etmiş, II 
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Əliağa Ağayev / Zəfər 
Nemətov, T.S.Kazımov; red. 
H.Sadıqova.- Bakı, 1978.- 
42 s. 

Azərbaycan Dövlət Gənc 
Tamaşaçılar Teatrı / Azərb. 
Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi; layih. rəhb. 
Ə.Qarayev; layih. koordin. 
Ə.Vəliyev; mətnin müəl. 
İ.Rəhimli.- Bakı, 2010.- 
S.69-72.

Rəhimli, İ. Zəfər Nemətov 
(12.7.1915- 19.11.1971) / 
İlham Rəhimli // Kəsişən 
paralellər / İ.Rəhimli; 
red.: K.Cəfərzadə, 
V.İbrahimoğlu.- Bakı, 
2010.- S.19-31.

Rəhimli, İ. Zəfər Nemətov / 
İlham Rəhimli // Azərbaycan 
Teatr Ensiklopediyası: 3 
cilddə / İ.Rəhimli.- Cild 3.-
Bakı, 2017.- S.402-403.

12 Rejissor
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Məmməd Səfa Məmmədəli oğlu 
Qasımov 1960-cı il iyul ayının 25-də 
Dəvəçi rayonunda anadan olmuşdur. 

1977-1979-cu illərdə Bakı Kitab-
xanaçılıq Texnikumunun özfəaliyyət 
teatr kollektivi rəhbəri şöbəsində 
oxumuşdur. Texnikumu bitirdikdən 
sonra təyinatla Şabran Mədəniyyət 
evində işləmişdir. 

1980-1984-cü illərdə Mirzağa 
Əliyev adına Azərbaycan Dövlət 
İncəsənət İnstitutunun (indiki AD-
MİU) dram və kino aktyorluğu 
fakültəsində təhsilini davam etdirmiş-
dir. Bir il Tədris Teatrında işləmişdir. 
1988-ci il ildən “Yuğ” Dövlət Teatrı-
nın studiya dövründən bu kollektivin 
truppasındadır. Bu illər ərzində onlar-
ca bir-birindən maraqlı,  məzmunlu 
obrazlar yaratmışdır. 

Qarapaltarlı (“Salam”, 
Məhəmməd-hüseyn Şəhriyarın 
“Heydərbabaya salam” poema-
sı əsasında), Beyrək (“Oğul”, 
“Dədə Qorqudun Kitabı” dastanı-
nın Bamsı Beyrək boyu əsasında), 
Şah İsmayıl (“Səma”, Şah İsmayıl 
Xətainin “Dəhnamə” əsəri əsasında), 
İsa peyğəmbər (“Açar”, Nizami 
Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poema-
sı əsasında), Əmoğlu (“Can üstə”, 
Afaq Məsud), Oğlan (“Bir, iki, bi-
zimki”, Kamal Abdulla), Həsənzadə 
(“Sən həmişə mənimləsən”, İlyas 
Əfəndiyev), Mirzə Ələkbər Sabir 

(“Hop-Hop”, Mirzə Ələkbər Sabi-
rin şeirləri əsasında), İfaçı (“Dad”, 
Məhəmməd Füzulinin  qəzəlləri 
əsasında), Cinni Səfa (“Gəl, gedək”, 
Ramiz Rövşən), Qara rəng (“Rənglər”, 
Rəsul Rza), Naqqal (“Acı həqiqət”, 
Baba Pünhan), Nağılçı (“Hədiqətüs-
süəda”, Məhəmməd Füzuli), Otello 
(“Otello”, Uilyam Şekspir), Faust 
(“Faust” dramı əsasında) tamaşala-
rında ifa etdiyi əsas rollar  maraqlı və 
yaddaqalan olmuşdur. 

Məmməd Səfa “Köpək” (Rus-
lan), “Ovsunçu” (Verzila), “Ümid” 
(Qıvrımsaçlı oğlan), “Leyli və 
Məcnun” (Nofəl), “Cavid ömrü” (İb-
lis), “Hökmdarın taleyi” (Əmiraslan) 
bədii filmlərinə  də çəkilmişdir.

1984-cü ildən Mədəniyyət və 
İncəsənət Universitetində pedaqoji 
fəaliyyət göstərir, 2004-cü ildən do-
sentdir.

Məmməd Səfa 2009-cu ildə 
“Əməkdar artist” fəxri adına, 2012, 
2014,  2015, 2016 və 2017-ci illərdə 
Prezident Mükafatına, 2018-ci ildə 
“Xalq artisti” fəxri adına layiq görül-
müşdür. 

Ə d ə b i y y a t

“Bilik Fondunun dəstəyi ilə 
qarşıda görəcəyimiz işlər 
çoxdur” / Məmmədsəfa Qa-
sımov; müsahibəni apardı 
K.Qarayeva // 525-ci qəzet.- 
2018.- 15 noyabr.- S.8.

İblis bizim içimizdədir: 
“Dərviş kimi yaşamağa haq-
qım yoxdur” / Məmmədsəfa 
Qasımov; müsahibəni apar-
dı C.K.Əliyeva // Kaspi.- 
2018.- 28 iyun.- S.10-11.

“Vaqif İbrahimoğlu kimi 
ustadım olub”: “Sənət fərdi 
yanaşmanı, fərdi işi daha 
çox xoşlayır” / Məmməd 
Səfa; müsahibəni apardı 
X.Qiyas // Türküstan.- 
2015.- 7-21 noyabr.- S.16.

Rəhimli, İ. Məmməd Səfa / 
İlham Rəhimli // Azərbaycan 
Teatr Ensiklopediyası: üç 
cilddə / İ.Rəhimli; Azərb. 
Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi.- Cild 2.- Bakı, 
2017.- S. 292-293.

25 Aktyor
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Teatr.Kino
105 
illiyi Əliheydər Ələkbərov 

1915-1974

İY
U

L

Əliheydər Əbdüləli oğlu Ələkbərov 
1915-ci il iyulun 26-da Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur.  

Yeddiillik məktəbi bitirdikdən sonra 
1931-1934-cü illərdə ilk sənət təhsilini 
Bakı Teatr Məktəbində almışdır. 1964-
cü ildə Azərbaycan Dövlət Teatr İns-
titutunu bitirmişdir. Teatr məktəbinə 
daxil olduğu ildən Akademik Mil-
li Dram Teatrında kütləvi səhnələrə 
çıxmış, həmçinin rejissor köməkçisi, 
rejissor-laborant və rejissor assisten-
ti kimi çalışmış, 1960-1967-ci illərdə 
Azərbaycan Dövlət Musiqili Komedi-
ya Teatrında baş rejissor,  1967-ci ildən 
ömrünün sonunadək Milli Teatrda di-
rektor vəzifəsində çalışmışdır. 1967-ci 
ildə Filarmoniyada fəaliyyət göstərən 
“Gəlməli, görməli, gülməli” miniatür 
satirik teatrının rejissoru olmuşdur.

Bu baxımdan onun teatrda hazırladı-
ğı “Bir dəqiqə”, “Ulduz”, “Haradasan, 
ay subaylıq?”, “Özümüz bilərik”, “Ol-
madı elə, oldu belə” və “Milyonçunun 
dilənçi oğlu”, “Hacı Qara”, “Keçmişin 
məişət səhnələri” musiqili komediyaları 
repertuarda daha uzunömürlü olmuşlar.

Əliheydər Ələkbərov “Milyonçunun 
dilənçi oğlu” musiqili komediyasına 
görə 1967-ci ildə Üzeyir bəy Hacıbəyov 
adına Dövlət mükafatına layiq görül-
müşdür.

Əliheydər Ələkbərovun MDT-də 
quruluşçu rejissor kimi ilk müstəqil işi 
Süleyman Sani Axundovun “Eşq və 
intiqam” faciəsinin tamaşası olmuş-
dur. Bundan sonra Cəfər Cabbarlının 
“Solğun çiçəklər”, “Almaz”, Cabbar 
Məcnunbəyovun “Böyük məhəbbət”, 
“İldırım”, İslam Səfərlinin “Göz 

həkimi”, “Yadigar”, Süleyman Rüstəmin 
“Qaçaq Nəbi”, Adil Babayevin “Dağlar 
qızı”, İlyas Əfəndiyevin “Mahnı dağ-
larda qaldı” əsərlərini tamaşaya hazır-
lamışdır.  

O, Üzeyir bəy Hacıbəyovun “Məşədi 
İbad” operettasına 1966-cı ildə Bol-
qarıstanın Şumen şəhərindəki Türk 
teatrında quruluş verib. Üzeyir bəy 
Hacıbəyovun “Məşədi İbad” operetta-
sını Bolqarıstanın Şumen şəhərindəki 
Türk teatrında (1966),  Zeynal Xəlilin 
“Qatır Məmməd” dramını, Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyevin “Dağılan tifaq” 
faciəsini Lənkəran Dövlət Dram Teat-
rında (1946 və 1947), Səid Rüstəmovun 
“Durna” (mətni Süleyman Rüstəmindir) 
musiqili komediyasını Şuşa Dövlət Mu-
siqili Dram Teatrında (1947) səhnəyə 
qoymuşdur.

Televiziyada bir neçə əsərə quru-
luş vermiş, 1965-ci ildən Azərbaycan 
Dövlət Teatr İnstitutunda aktyor və re-
jissor sənətindən dərs demişdir.

1949-cu ildə “Əməkdar artist” fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 1972-ci ildə 
Respublika Dövlət mükafatı laureatı ol-
muşdur. Həmçinin, SSRİ-nin “Qırmızı 
Əmək Bayrağı” ordeni və müxtəlif me-
dalları ilə təltif olunmuşdur.

Əliheydər Ələkbərov 1975-ci il mart 
ayının 14-də Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan SSR xalq 
artistkası Sona Hacıyeva / 
Əliheydər Ələkbərov; red. 
A.Babayev; Azərb. Teatr 
Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 
1959.- 48 s. 

Əliheydər Ələkbərov: 
[İzomaterial] / Azərbaycan 
Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 
1974.

Kazımov, A. O, aktyorların 
dostu idi / Ağakişi Kazımov 
// Respublika.- 2015.- 13 
sentyabr.- S.7. 

Quliyev, Ə. Əliheydər 
Ələkbərovun şərəfli sənət 
yolu / Əzizağa Quliyev // 
Kaspi.- 2015.- 5 mart.- 
S.15.

Mirməmməd, G. Məşqi 
istirahət, tamaşanı 
bayram bilən sənətkar 
/ G.Mirməmməd // 
Mədəniyyət.-2016.- 5 fev-
ral.- S.8.

26 Rejissor, pedaqoq
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60 

illiyi Tabil Həsənov  
1960-1992 

İY
U
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Tabil Qasım oğlu Həsənov 1960-cı il 
iyulun 4-də Xocalı rayonunun Kosalar 
kəndində anadan olmuşdur. 

1977-ci ildə burada məktəbi bitir-
mişdir. 1980-ci ildə hərbi xidmətə çağı-
rılmışdır. 1982-ci ildə ordu sıralarından 
tərxis olunan Tabil Xocalının Kosalar 
kəndində Rabitə şöbəsində işləməyə 
başlamışdır. 

1991-ci il 15 dekabr erməni millətçi 
qəsbkarları Cəmilli kəndinə dörd 
tərəfdən hücuma keçərkən Tabil və 
dəstəsi ilə düşmənə əks hücum edərək 
Meşəli kəndini azad etmişdilər. Bu 
qələbədən sonra ona el arasında “Qırxız 
qartalı” deyə səslənirdilər. Erməni işğal-
çıları sonra yenidən Meşəli kəndinə hü-
cum etmiş, Tabil bu kəndi yenidən azad 
edə bilmiş və düşmənin canlı qüvvəsi 
məhv edilmişdi. 

1992-ci il mart ayının 29-da erməni 
qəsbkarları Kosalara yenidən hü-
cum etmişdilər. Saatlarla davam edən 
döyüşdə 53 erməni öldürülmüş, onla-
rın 12-ni “Qırxız qartalı” Tabil məhv 
etmişdi. Lakin bu onun son döyüşü ol-
muş, bu döyüşdə qəhrəmancasına həlak 
olmuşdu.   

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 15 yanvar 1995-ci il tarixli 262 
saylı Fərmanı ilə Həsənov Tabil Qasım 
oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür. 

Xocalı rayonunun Kosalar kəndində 
dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi 
haqqında: [Həsənov Tabil Qasım oğlu-Müdafiə Nazirliyi, sıravi-Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşunun 
müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və 
şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 15 yanvar 1995-ci il // Azərbaycan.- 1995.- 17 yanvar.- S.1.- 
(Ölümündən sonra). 

Əsgərov, V. Həsənov Tabil Qasım oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- S.116. 

Həsənov Tabil Qasım oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.Həmidova.- 
Bakı, 2008.- S.83-84. 

Seyidzadə, M. Həsənov Tabil Qasım oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.89.

.

4 Milli Qəhrəman
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65 

illiyi Etibar Əliyev   
1955-1993 

İY
U

L

Etibar Böyükağa oğlu Əliyev 1955-ci 
il iyul ayının 11-də Lənkəran şəhərində 
anadan olmuşdur.

Burada 5 saylı orta məktəbdə 8-ci 
sinfi bitirmiş, 1969-cu ildə 34 saylı 
texniki-peşə məktəbində dülgər ixtisa-
sına yiyələnmişdir.

1973-cü ildə hərbi xidmətə çağı-
rılmışdır. Etibar Əliyev 1975-ci ildə 
Saratov vilayətində əsgəri xidmətini 
başa vurub doğma yurduna qayıdaraq 
Lənkəran şəhər Əhaliyə Məişət Xidməti 
İdarəsində işləməyə başlamışdır. 

1993-cü il avqustun 23-də “Talış-
Muğan Respublikası” yaratmaq iddiası 
ilə çıxış edənlərə qarşı mübarizə apar-
mış, bu mübarizədə igidlik göstərərək 

həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin 24 avqust 1993-cü il tarix-
li 740 saylı Fərmanı ilə Əliyev Etibar 
Böyükağa oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir.  

Etibar Əliyev Lənkəran şəhərinin 
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.

Lənkəran şəhərindəki küçələrdən 
biri qəhrəmanın adını daşıyır. Şəhərin 
“23 Avqust” meydanında büstü qoyul-
muşdur.

Ə d ə b i y y a t

Etibar Böyükağa oğlu Əliyevə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Lənkəran şəhər əhaliyə məişət xidməti 
idarəsinin dülgəri - Azərbaycan Respublikasının dövlətçiliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, Azərbaycan xalqına təcavüz edən 
cinayətkar ünsürlərə qarşı mübarizədə göstərdiyi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 24 avqust 
1993-cü il // Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı- 1993.- № 16.- S.19.- (Ölümündən sonra). 

Əsgərov, V. Əliyev Etibar Böyükağa oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- S.78. 

Əliyev Etibar Böyükağa oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.Həmidova.- 
Bakı, 2008.- S.55. 

Seyidzadə, M. Əliyev Etibar Böyükağa oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.53. 

.
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illiyi Rafiq Alıcanov   
1965-1993 

İY
U

L

Rafiq Cəfər oğlu Alıcanov 1965-ci 
il iyul ayının 11-də Qazax rayonunun 
Kəmərli kəndində anadan olmuşdur.

Muğanlı kənd orta məktəbini 
bitirdikdən sonra Kalininqrad şəhərinə 
gedərək Ali Hərbi Məktəbə daxil ol-
muşdur.     

1988-ci ildə təhsilini bitirib Ukray-
nada ixtisası üzrə işə başlamışdır. La-
kin Qarabağ müharibəsi başladığı üçün 
Azərbaycana geri dönmüşdür. Qazax, 
Ağstafa, Tovuz, Gədəbəy, Kəlbəcər, 
Ağdam, Tərtər, Füzuli, Zəngilan rayon-
larında və Naxçıvan MR-da döyüşlərdə 
iştirak etmiş, kapitan rütbəsinə 
yüksəlmişdir.   

5 noyabr 1993-cü ildə Füzuli rayo-
nunun Kürdmahmudlu kəndi uğrun-
da gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına 
həlak olmuşdur.   

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 
203 saylı Fərmanı ilə kapitan Alıca-
nov Rafiq Cəfər oğlu ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 

Köçəvəlli kəndində dəfn edilmişdir. 
Köçəvəlli kənd orta məktəbi qəhrə-

manın adını daşıyır. Məktəbdə və Ağs-
tafa şəhərinin mərkəzində büstü var. 
Büstün qoyulduğu ərazidə yerləşən 
park onun adını daşıyır. Eyni zamanda 
Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Qaraçu-
xur qəsəbəsində və Ağstafa rayonunun 
mərkəzindəki küçəyə onun adı veril-
mişdir. 

Rafiq Alıcanovun qəhrəmanlığından, 
keçdiyi həyat yolundan bəhs edən 
Güləmail Muradla Salatın Əhmədlinin 
“Vətən sağ olsun” şeir kitabı və Fəridə 
Ləmanın “Lalələr şəhid qanı” poeması 
işıq üzü görmüşdür. Qarabağ uğrunda 
gedən döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə 
görə (ölümündən sonra) bir sıra dip-
lomlarla təltif olunmuşdur.   

2013-cü ildə onunla yanaşı Qa-
zax rayonundan olan digər iki Milli 
Qəhrəman - Mərifət Nəsibov və Şamoy 
Çobanovun həyat və döyüş yollarından 
bəhs edən “Qartal yuvası” sənədli-bədii 
filmi çəkilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Alı-
canov Rafiq Cəfər oğlu-kapitan-Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, Vətənimizin torpaq-
larının erməni işğalçılarından müdafiə edilməsində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə, öz 
müqəddəs əsgəri və xidməti borcunun yerinə yetirilməsində misilsiz xidmətlərə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 
16 sentyabr 1994-cü il // Azərbaycan.- 1994.- 21 sentyabr.- (Ölümündən sonra).

Əsgərov, V. Alıcanov Rafiq Cəfər oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- S.30. 

Alıcanov Rafiq Cəfər oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.Həmidova.- 
Bakı, 2008.- S.26-27.

Seyidzadə, M. Alıcanov Rafiq Cəfər oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.33.

11 Milli Qəhrəman



303

Milli Qəhrəmanlar
45 

illiyi Arif Qədiməliyev 
1975-1995 

İY
U
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Arif Maasif oğlu Qədiməliyev 1975-
ci il iyul ayının 13-də Ağstafa rayonu-
nun Dağ Kəsəmən kəndində anadan 
olmuşdur. 

1992-ci ildə burada məktəbi bitirmiş 
və sovxozda işləmişdir. 

1993-cü ildə Ağstafa rayonundan 
Milli Ordu sıralarına çağırılmışdır. 
1994-cü il 18 yanvar tarixində cəbhəyə 
göndərilmişdir.  

Arif “N” saylı hərbi hissənin 
tərkibində Füzuli, Kəlbəcər, Murovdağ 
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak et-
mişdir. O, həm kəşfiyyatçı, həm də ni-
şançıatıcı kimi komandirlərin hörmətini 
qazanmışdır. 

1995-ci il mart ayının 17-də dövlət 
çevrilişinə cəhdin qarşısını alarkən 
həlak olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı 
Fərmanı ilə Qədiməliyev Arif Maasif 
oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür. 

Dağ Kəsəmən kəndində dəfn edil-
mişdir. 

Ağstafa şəhərində büstü qoyulmuş, 
mədəniyyət evinə qəhrəmanın adı ve-
rilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi 
haqqında: [Qədiməliyev Arif Maasif oğlu-Müdafiə Nazirliyi, sıravi-Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşunun 
müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət 
göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il // Azərbaycan.- 1995.- 5 aprel.- S.1.- (Ölümündən 
sonra). 

Əsgərov, V. Qədiməliyev Arif Maasif oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- 
S.157. 

Qədiməliyev Arif Maasif oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.Həmidova.- 
Bakı, 2008.- S.117. 

Seyidzadə, M. Qədiməliyev Arif Maasif oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.120. 

.

13 Milli Qəhrəman
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50 

illiyi Əsəd Əhmədov 
1970-1992 

İY
U

L

Əsəd Cəlal oğlu Əhmədov 1970-ci 
il iyul ayının 15-də Qərbi Azərbaycanın 
Pəmbək mahalının Saral kəndində ana-
dan olmuşdur. 

Doğma kənddə orta məktəbi bitir-
dikdən sonra Bakıdakı 5 saylı texniki-
peşə məktəbində oxumuşdur.

1989-cu ildə Almaniyada tank qo-
şunlarında hərbi qulluğa başlamışdır. 

1992-ci ilin martında Milli Ordu sı-
ralarına qoşulmuş, Əsəd Əhmədov Şuşa 
rayonunun Zarıslı, Salatınkənd, Turşsu 
məntəqələrində, Laçın ətrafında, Ağ-
dam rayonunun Şelli, Abdal-Gülablı, 
Güllücə, Papravənd, Naxçıvanlı kəndləri 
uğrunda döyüşlərdə iştirak etmişdir. O, 
1992-ci il iyul ayının 31-də Papravənd 
kəndi ətrafında döyüşdə qəhrəmancasına 

həlak olmuşdur. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

5 fevral 1993-cü il tarixli 457 saylı Fərmanı 
ilə Əsəd Cəlal oğlu Əhmədov ölümündən 
sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında 
dəfn edilmişdir. 

Bakı şəhəri Yasamal rayonundakı 
küçələrdən biri qəhrəmanın adını daşıyır. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbacanın Milli Qəhrəmanı adı verilməsi haqqında: 
[Əhmədov Əsəd Cəlal oğlu-starşina-Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində şəxsi igidlik və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 5 fevral 
1993-cü il // Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1993.- № 3.- S.11.- (Ölümündən sonra). 

Əsgərov, V. Əhmədov Əsəd Cəlal oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşr.- Bakı, 2010.- S.67-68. 

Əhmədov Əsəd Cəlal oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.Həmidova.- 
Bakı, 2008.- S.49-50. 

Seyidzadə, M. Əhmədov Əsəd Cəlal oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.73. 

.

15 Milli Qəhrəman
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Siyasət.Hərbi iş
85 

illiyi Səfiyar Musayev  
1935-1999

İY
U

L

Səfiyar Bəylər oğlu Musayev 1935-
ci il iyul ayının 17-də qədim Azərbaycan 
torpağı İrəvan quberniyasının Yeni 
Bayazid qəzasının Basarkeçər rayo-
nunun Nərimanlı (Hüseynqulu Ağalı) 
kəndində anadan olmuşdur.

S.Musayev 1953-cü ildə orta mək-
təbi qızıl medalla bitirdikdən son-
ra ADU-nun (indiki BDU) tarix fa-
kültəsinə daxil olmuş və 1958-ci ildə 
ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa 
çatdırmışdır.

Elmə olan böyük marağı S.Musayevi 
1962-ci ildə ADU-nun aspiranturasına 
gətirib çıxarmış, 1965-ci ildə vaxtın-
dan əvvəl “Azərbaycanda fəhlə-kəndli 
müfəttişliyinin fəaliyyəti (1920-1923-
cü illər)” mövzusunda namizədlik 
dissertasiyasını müdafiə edərək ta-
rix elmləri namizədi, 1980-ci ildə isə 
“Azərbaycan Kommunist Partiyasının 
Mərkəzi Nəzarət Komitəsinin par-
tiyanın birliyi və təmizliyi uğrunda 
mübarizədə rolu (1920-1934)” (“Роль 
ЦКК КП Азербайджана в борьбе 
за единство и чистоту партийных 
рядов”) mövzusunda müdafiə edərək 
tarix elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə, 
1981-ci ildə isə professor adına layiq 
görülmüşdür. 1986-cı ildə BDU-nun 
Humanitar fakültələr üzrə siyasi tarix 
kafedrasının müdiri seçilmiş və öm-
rünün son günlərinə kimi bu vəzifədə 
çalışmışdır.

O, 400-dən çox elmi əsərin, o 
cümlədən 6 monoqrafiya və bir sıra 

kitabların müəllifidir. “Sosializm qu-
ruculuğu işinə sanballı töhfə”, “Partiya 
nəzarətinin Lenin prinsipləri”, “Xalq 
nəzarəti”, “Siyasi tarix” və s. kitablar 
bu qəbildəndir.

Səfiyar Musayevin rəhbərliyi altın-
da 30-a qədər namizədlik dissertasiyası 
müdafiə olunmuşdur. Almaniya, Avstri-
ya, Türkiyə, İran, Çin, Çexiya, Kipr və 
b. ölkələrdə siyasi tarixin tədrisi, türk-
dilli xalqları düşündürən problemlərlə 
bağlı simpoziumlarda, konfranslarda 
maraqlı məruzələr etmişdir.

Görkəmli alim ömrünün 40 ilin-
dən çoxunu BDU-da keçirmişdir. 
Bu müddət ərzində universitetin ic-
timai-siyasi və elmi həyatında mü-
hüm xidmətlər göstərmişdir. Səfiyar 
müəllimin rəhbərliyi altında ilk dəfə 
BDU-da Siyasi tarix kafedrası yaradıl-
mış və səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. 
Onun rəhbərliyi ilə 1991-ci ildə res-
publikamızda ilk dəfə olaraq ali məktəb 
tələbələri üçün fundamental xarakterli 
“Siyasi tarix” dərsliyi çap edilmişdir. 
1998-ci ildə işıq üzü görən bu dərsliyin 
ikinci cildi respublikanın təhsil sis-
temində siyasi fənlərin tədrisində ya-
ranan boşluğun aradan qaldırılmasında 
mühüm hadisə olmuşdur.

Yeni Azərbaycan Partiyasının nü-
fuzlu şəxslərindən sayılan Səfiyar Mu-
sayev 1999-cu il yanvar ayının 6-da 
vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Xalq nəzarəti / Səfiyar 
Musayev; red. İ.Qarayev.- 
Bakı: Gənclik, 1974.- 82 s.
Vəkil, Ə. Ömür karvanı: 
[Poema görkəmli tarixçi-
alim mərhum Səfiyar Bəylər 
oğlu Musayevin mənalı 
həyatından, elmi, ictimai-
siyasi fəaliyyətindən bəhs 
edir] / Əli Vəkil; red. və ön 
sözün müəll. S.Sərxanlı; 
rəss. C.Quliyev.- Bakı: 
Nurlan, 2004.- 164 s. 
Hacıyev, S. Vətənə sadiqlik 
və peşəkarlıq örnəyi: 
[Səfiyar Musayev – 80] 
/ Sani Hacıyev // Yeni 
Azərbaycan.- 2015.- 17 
iyul.- S.14.
İsmayıl, E. Səfyar Bəylər 
oğlu Musayev / Eldar 
İsmayıl // Oğuz yurdun 
övladları / Eldar İsmayıl; 
elmi red. A.Abbasəliyev.- 
Bakı, 1999.- Cild: I Kitab.- 
S.79-80.
Quliyev, İ. Şərəfli ömür 
yolu: [Səfiyar Musayev 
– 80] / İsgəndər Quliyev 
// Ədalət.- 2015.- 17 iyul.- 
S.12.

17 İctimai-siyasi xadim
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illiyi Pənah Xəlilov 
1925-2019

İY
U

L

Pənah İmran oğlu Xəlilov 1925-ci 
il iyul ayının 1-də Gürcüstanın Bor-
çalı rayonunun Sadaxlı kəndində zi-
yalı ailəsində anadan olmuşdur. İbti-
dai təhsilini kənddə almış, 1934-cü 
ildə ailəliklə Gəncəyə köçdüklərindən 
M.Ə.Sabir adına 5 saylı şəhər orta 
məktəbini bitirmişdir. 

1943-1948-ci illərdə ADU-nun 
(indiki BDU) filologiya fakültəsində 
təhsil almış, 1948-1951-ci illərdə orada 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedra-
sının aspirantı, sonra həmin kafedrada 
baş müəllim, dosent (1951-1969), SSRİ 
xalqları ədəbiyyatı tarixi kafedrasının 
müdiri (1969-1989) olmuşdur. 

1948-ci ildən fəal ədəbi yaradıcılığa 
başlamışdır. 1951-ci ildə “Böyük Vətən 
müharibəsi illərində Azərbaycan poezi-
yası” mövzusunda namizədlik disser-
tasiyası müdafiə etmişdir. 1969-cu ildə 
isə iki cildlik “SSRİ xalqları ədəbiyyatı” 
dərsliyini dissertasiya əvəzi müdafiə 
edib, filologiya elmləri doktoru adını 
almışdır.

Uzun müddət Azərbaycan-Özbə-
kis tan universitetləri arasında ka-
fedra ixtisasına uyğun professor-
müəllim mübadiləsi yaratmış, hər iki 
universitetdən tələbələrin qarşılıqlı 
təhsil almasına nail olmuşdur. Alim 
15-dən artıq elmlər namizədi, 5 elmlər 
doktoru yetişdirmişdir. 

1960-cı ildə Azərbaycan SSR-in 
40 illiyi münasibətilə universitetin 
təşəkkürnaməsinə layiq görülmüşdür. 

Ötən əsrin 70-ci illərində Azərbaycan 

Dövlət Televiziyasında “Ədəbi üfüq-
lər” verilişinin aparıcısı olmuş, ədə-
biy yatımızın və incəsənətimizin nailiy-
yətlərini təbliğ etmişdir. 

Onun yaradıcılığında tərcüməçilik 
fəaliyyəti əsas yer tutur. M.Servantesin 
“Lamançlı Don Kixot”, Herodotun 
“Tarix” kimi qiymətli əsərlərini rus 
dilindən dilimizə tərcümə etmişdir. 

Pənah Xəlilov 20-dən çox kitabın, 
300-ə qədər məqalənin müəllifidir. 
Onun “Nəsrimizin üfüqləri”, “Əhməd 
Yasəvi”, “Kitabi-Dədə Qorqud”-intibah 
abidəsi”, “Qədim adlar da tarixdir”, 
“Əli və Nino problemləri” və s. mo-
noqrafiyaları dəyərli tədqiqat işləridir. 
Akademik Məmməd Arif Dadaşzadə ilə 
birlikdə yazdığı “Ədəbiyyat” dərsliyi,  
professor Mir Cəlal Paşayevlə birlikdə 
qələmə aldığı “Ədəbiyyatşünaslığın 
əsasları” kitabı müxtəlif dövrlərdə 
dəfələrlə nəşrdən buraxılmışdır. 

1981-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü olmuşdur.  

1977-1979-cu illərdə S.M.Kirov 
adına Azərbaycan Dövlət Universite-
tinin (indiki BDU) Fəxri Fərmanına, 
2000-ci ildə “Əməkdar müəllim” fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 

2003-cü ildən Prezident təqaüdçüsü 
olmuşdur. 2015-ci ildə Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Qa-
baqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif 
edilmişdir.

Pənah Xəlilov 16 avqust 2019-cu 
ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t
Qədim adlar da tarixdir / 
Pənah Xəlilov.- Bakı: Bakı 
Universiteti, 2003.- 20 s. 
Türk xalqlarının və Şərqi 
slavyanların ədəbiyyatı / 
Pənah Xəlilov; elmi red. 
H.Babayev.- Bakı: Maarif, 
1994.- Cild: 1.- 432 s.
90 yaşın işığında. 
Pənah Xəlilov-90 / 
Tərt. ed. Ş.Tahirqızı; 
red. S.Seyidova.- Bakı: 
Mütərcim, 2015.- 172 s. 
Görkəmli ədəbiyyatşünas, 
tənqidçi, tərcüməçi, 
professor Pənah Xəlilovun 
anadan olmasının 90 
illik yubileyinə həsr 
olunmuş “Türk xalqla-
rı ədəbiyyatının aktual 
problemləri” mövzusunda 
Azərbaycan Respublikası 
elmi konfransının materi-
alları: 18 dekabr 2015-ci 
il / Naşir A.Fəttahova.- 
Bakı: MBM, 2015.- 355 s.
Professor Pənah Xəlilov 
/ Tərt. ed. və red. 
K.Nəcəfova.- Bakı: Elm və 
Təhsil, 2010.- 142 s. 
Xələfli, Ə.R. Pənah 
Xəlilov - 90 Xəliliyin 
Pənahı, təfəkkürün ağ işığı 
/ Ə.R.Xələfli // Kredo.- 
2015.- 30 oktyabr.- S.1, 6.

1 Ədəbiyyatşünas
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illiyi Xəlil Yusifli 
1935                     

İY
U

L

Xəlil Həmid oğlu Yusifli 17 iyul 
1935-ci ildə Qazax rayonunun Əli 
Bayramlı (indiki Aslanbəyli) kəndində 
kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Atası 
Həmid Ömər oğlu Yusifov 1943-cü ildə 
İkinci Dünya müharibəsində itkin düş-
müş, o, qardaşı Ömər və bacısı Mələklə 
birlikdə anası Tükəzban Həsən qızının 
himayəsində böyümüşdür.

1945-1955-ci illərdə Əli Bayram-
lı kənd orta məktəbində oxuyub təhsil 
almış, 1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU)  filologiya 
fakültəsinə daxil olmuş və 1960-cı ildə 
həmin universiteti bitirmişdir.

1961-ci ildən Nizami adına Ədə-
biyyat və Dil İnstitutunda laborant kimi 
əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1962-
1965-ci illərdə institutun “Qədim və 
orta əsrlər ədəbiyyatı” şöbəsinin aspi-
rantı olmuşdur. 1967-ci ildə “Nizami-
nin lirikası” mövzusunda namizədlik 
dissertasiyası müdafiə edərək filologiya 
elmləri namizədi, 1987-ci ildə “Nizami 
Gəncəvi və Şərq İntibahı” mövzusunda 
doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək 
filologiya elmləri doktoru adını almış-
dır. 1989-cu ildən professordur.

Ömrü boyu Nizami Gəncəvinin həyat 
və yaradıcılığının tədqiqi ilə məşğul ol-
muşdur. “Nizaminin lirikası”, “Şərqdə 
İntibah və Nizami Gəncəvi” monoqra-
fiyaları bu tədqiqatın əsas nəticələridir. 
Bundan əlavə Nizami ilə bağlı çoxsaylı 
məqalələr yazıb nəşr etdirmişdir. Bu-
nun nəticəsi olaraq yeni latın qrafikalı 
əlifbaya keçidlə bağlı 2004-cü ildə Ni-
zami əsərlərinin yeddi kitabda çapa ha-
zırlanması Yusifli Xəlil Həmid oğluna 

həvalə olunmuşdur.
Bütövlükdə “Qədim və orta əsr-

lər Azərbaycan ədəbiyyatı”nın əsas 
tədqiqatçılarından biridir. O, “Məhcur 
Şirvani yeni təfəkkür işığında”, “Dün-
ya ədəbiyyatı tarixi”, “Orta əsrlər 
Azər baycan şeirində janrlar və bə-
dii ifadə vasitələri” kimi kitabla-
rın müəllifidir. Klassik ədəbiyyatın 
bir çox nümunələrinin tərcüməsi və 
tərtibi sahəsində də xeyli iş görmüş-
dür. M.Əvhədinin “Cəmşidin camı” 
(Q.Beqdeli ilə, Bakı: 1970; Tehran: 
1986; Bakı: 2004), Arif Ərdəbilinin 
“Fərhadnamə” (Bakı: 2007), Məhsətinin 
“Rübailər”, Nizaminin “Xosrov və Şi-
rin” (Bakı, 2011) və bir sıra başqaları da 
bu qəbildəndir.

İlk dəfə Həqirinin “Leyli və Məcnun” 
poemasını tərtib edərək geniş ön sözlə 
nəşr etdirmişdir. AMEA Nizami Gəncəvi 
mərkəzinin direktoru vəzifəsində çalışır. 
2007-ci ildə Yusifli Xəlil Azərbaycan 
Mədəniyyətinin Dostları Fondunun 
dəstəyi ilə önsöz və çevirmələrlə birlikdə 
hər biri 400 səhifə həcmində olan daha 
yeddi kitab tərtib edərək nəşr etdirmiş-
dir. Qazi Bürhanəddinin, Vidadinin, 
Vaqifin, Seyyid Əzim Şirvaninin, Sabi-
rin, Zakirin, Hadinin əsərlərindən ibarət 
olan bu kitablar alimin elmi fəaliyyətinin 
genişliyindən xəbər verir.

N.Gəncəvi irsinin tədqiqi və təd-
risində uzunmüddətli səmərəli fəaliy-
yətinə görə Xəlil Yusifli 2015-ci ildə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
sərəncamı ilə “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Məhcur Şirvani yeni 
təfəkkür işığında / Xəlil 
Yusifli, T.Bədəlova; elmi 
red. Ə.Q.Səfərli; Azərb. 
Resp. Prezidenti yanında 
Elmin İnkişafı Fondu, 
AMEA Gəncə Regional 
Elmi Mərkəzi.- Bakı: 
Elmin İnkişafı Fondu, 
2012.- 364 s.

Məhsəti Gəncəvi: 
kitab Məhsəti Gəncəvi 
yaradıcılığının 900 illiyi 
münasibəti ilə çap olu-
nur / Xəlil Yusifli; red. 
N.Araslı; AMEA, Gəncə 
bölməsi, Nizami Gəncəvi 
Mərkəzi Gəncə: [s.n.], 
2013.- 219 s. 

Orta əsrlər Azərbaycan 
şeirində janrlar və bədii 
ifadə vasitələri / Xəlil 
Yusifli; red. A.Yusifli.- 
Bakı: Elm və təhsil, 
2017.- 143 s.

Amerikan alimi Maykl 
Berinin “Nizaminin 
“Yeddi gözəl”inə şərh” 
kitabı haqqında bəzi 
mülahizələr / Xəlil 
Yusifli // Filologiya 
məsələləri / Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademi-
yası və M.Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutu.- 
2016.- № 8.- S.303-308.

17 Türkoloq, tərcüməçi
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Timuçin Əfəndiyev    
1945

İY
U

L

Timuçin İlyas oğlu Əfəndiyev 1945-
ci il iyul ayının 17-də Bakı şəhərində zi-
yalı ailəsində anadan olmuşdur. 

1963-cü ildə Bakı şəhər 7 saylı orta 
məktəbi bitirdikdən sonra ADU-nun (in-
diki BDU)  Şərqşünaslıq fakültəsinə da-
xil olmuşdur. 

1968-ci ildə Respublika Gənclər 
Təşkilatında çalışmışdır. 1969-cu ildə 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-
nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutun-
da aspiranturaya qəbul olmuş, 1972-ci 
ildə aspiranturanı bitirərək “Hüseyn Ca-
vidin yaradıcılığı” mövzusunda disser-
tasiya müdafiə edərək filologiya elmləri 
namizədi, 1999-cu ildə “Romantik dra-
maturgiyada tarixilik və bədiilik” möv-
zusunda dissertasiya müdafiə edərək  
filologiya üzrə elmlər doktoru adını al-
mışdır. 1987-ci ildən professordur. Elə 
həmin ildən Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasında elmi katib vəzifəsində 
çalışmışdır. 

1977-ci ildən Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət  və İncəsənət Universitetində 
baş müəllim, sonra dosent vəzifəsini 
tutmuş, 1978-1987-ci illərdə dekan 
vəzifəsində çalışmışdır. 

1987-2014-cü illərdə Azərbaycan 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Uni-
versitetinin rektoru olmuşdur. 

Azərbaycanda bu vaxta qədər ol-
mayan “Balet sənəti”, “Xoreoqrafiya”, 
“Kino rejissorluğu”, “Kinooperatorluq”, 
“Xalçaçılıq”, “Modaçı rəssam”, “Estra-
da rejissorluğu” və bir çox başqa ixtisas-

ları tədris edən fakültələri Mədəniyyət 
və İncəsənət Universitetində açmağa 
nail olmuşdur.

1987-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvüdür. 1991-ci ildən “Ta-
nıtım” jurnalı redaksiya heyətinin və 
Türkiyə “Vəqfi”nin üzvüdür. 2004-cü 
ildə “Humay”, 2005-ci ildə “Akademik 
Yusif Məmmədəliyev”, “Yaddaş” mil-
li mükafatlarının laureatı, “Teatr xadi-
mi”, 2006-cı ildə Azərbaycan Milli İd-
man Assosiasiyası qızıl medalına layiq 
görülmüş, “Jurnalistlərin dostu” fəxri 
media Diplomu, 2008-ci ildə “Vətənə 
sevgi” diplomu almışdır. Londondakı 
Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzinin təltif 
komissiyası Timuçin Əfəndiyevi “2005-
ci il üçün dünyanın aparıcı pedaqoqu” 
fəxri adına layiq görmüşdür.

Timuçin Əfəndiyev 2000-ci ildə 
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı 
ilə, 2005-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
edilmişdir. Azərbaycanda təhsilin in-
kişafındakı xidmətlərinə görə 2013-cü 
ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına 
layiq görülmüşdür.

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2015-ci ildə Azərbaycan təhsilinin 
inkişafında xidmətlərinə görə Timuçin 
Əfəndiyev “Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif 
edilmişdir. 

2014-cü ildən  Bakı Xoreoqrafiya 
Aka demiyasının rektoru vəzifəsində ça-
lışır.

Ə d ə b i y y a t

Heydər Əliyev 
-mədəniyyət və əbədiyyət  
/ Timuçin Əfəndiyev.- 
Bakı: Təhsil, 2013.- 125 
s.

Mədəniyyət və 
incəsənətimizin 
məbədgahı: [ADMİU-
90] / Timuçin Əfəndiyev; 
red. A.Babayev; burax. 
məs. X.Zeynalov.- Bakı: 
ADMİU, 2013.- 250 s.

Əməkdar incəsənət 
xadimi, filologiya üzrə 
elmlər doktoru, profes-
sor Timuçin İlyas oğlu 
Əfəndiyev: biblioqrafik 
göstərici / Tərt. ed.: 
V.Əliyev, X.Zeynalov; 
red. N.Şəmsizadə; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Un-ti.- Bakı: 
Elm, 2013.- 359 s.

İllərin izi ilə: [profes-
sor Timuçin Əfəndiyev 
mətbuatda] / AMEA, Me-
marlıq və İncəsənət İn-tu; 
tərt. ed. X.Zeynalov; elmi 
red. N.Şəmsizadə.- Bakı: 
Elm, 2015.- 735 s.
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Fəxrəddin Əbülfət oğlu Qədirov 
1950-ci il iyul ayının 19-da Şəki 
şəhərində anadan olmuşdur.

1967-ci ildə orta məktəbi gümüş 
medalla bitirmiş, Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (hazırda BDU) fizi-
ka fakültəsinə daxil olmuş və 1972-
ci ildə təhsilini müvəffəqiyyətlə başa 
vurmuşdur. 1975-ci ilə qədər göndəriş 
üzrə fizika müəllimi kimi Dəvəçi (ha-
zırda Şabran) şəhərində çalışmışdır. 

Yer fizikasına olan həvəsi 1975-
ci ildə F.Qədirovu AMEA Geologiya 
İnstitutuna gətirmişdir.  1976-1980-ci 
illərdə Geologiya İnstitutunun aspiran-
turasında təhsil almışdır. 1981-1986-cı 
illərdə kiçik elmi işçi, 1986-1988-ci 
illərdə böyük elmi işçi, sonralar “Qra-
vimetriya” laboratoriyasının rəhbəri, 
“Geodinamika və Seysmologiya” 
şöbə sinin müdiri vəzifələrində çalış-
mışdır.

1984-cü ildə fizika-riyaziyyat elm-
ləri namizədi, 2002-ci ildə isə geologi-
ya-mineralogiya elmləri doktoru alim-
lik dərəcələrini almışdır.

İstedadlı alim 1998 və 2000-ci 
illərdə ABŞ-ın Massaçusets Texno-
logiya İnstitutunda elmi ezamiyyətdə 
olmuş və GPS tədqiqatları üçün ser-
tifikat almışdır. Onun təşəbbüsü ilə 
1998-ci ildə Azərbaycan ərazisində ilk 
dəfə olaraq GPS müşahidə sistemi qu-
rulmuş və GPS texnologiyası əsasında 
Azərbaycan ərazisinin müasir geodi-
namikasının tədqiqinin əsası qoyul-
muşdur. 

2013-cü ildən AMEA Rəyasət 
Heyə tinin üzvü və Yer Elmləri 

Bölməsinin akademik katibidir. 
Alim ilk dəfə olaraq Azərbaycanın 
neftli-qazlı vilayətlərinin çöküntü 
təbəqələrindəki qravitasiya tarazlığı 
proseslərini nəzəri olaraq öyrənmişdir. 
F.Qədirov tərəfindən Qafqaz-Xəzər 
regionunun litosfer quruluşunun 3D 
qravitasiya modeli hazırlanmış və 
qırılmaların səth və dərinlik paylan-
ması öyrənilmişdir. Onun təcrübi və 
nəzəri tədqiqatları nəticəsində Cənubi 
Xəzər hövzəsində Moho sərhədi altın-
da sıxlığı böyük olan təbəqənin oldu-
ğu müəyyən edilmiş və bu təbəqənin 
regionun geodinamikasındakı rolu 
öyrənilmişdir. 2007-ci ildə geofizika 
ixtisası üzrə AMEA-nın müxbir üzvü, 
2014-cü ildə həqiqi üzvü seçilmişdir.

150-dən çox elmi məqalə və mo-
noqrafiyanın müəllifi olan F.Qədirov 
9 beynəlxalq elmi-tədqiqat layihəsinin 
rəhbəri olmuşdur. “Гравитационное 
поле и модели глубинного строения 
Азербайджана”, “Application of the 
Hartley transform for interpretation of 
gravity anomalies in the Shamakhy–
Gobustan and Absheron oil-and gas-
bearing regions, Azerbaijan” və s. 
müəllifi və həmmüəllifidir. Bir sıra 
elmi cəmiyyətlərin, o cümlədən Av-
ropa Geoloq Alim və Mühəndislər 
Assosiasiyasının (EAGE), Ameri-
ka Geofiziklər İttifaqının (AGU), 
Amerika Neftçi-Geoloqlar İttifaqının 
(AAPG) üzvüdür. 

Azərbaycan elminin inkişafın-
da xidmətlərinə görə 2015-ci ildə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Şollar-Bakı-100: [İzomate-
rial]: (fotoalbom) / AMEA, 
A.A.Bakıxanov adına 
Tarix İn-tu, “Azərsu” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti; red. 
hey.: F.Qədirov [və b.].- Bakı: 
Turxan NPB, 2017.- 123 s.

Görkəmli alim, bacarıqlı 
və fədakar elm təşkilatçısı / 
Fəxrəddin Qədirov // 525-ci 
qəzet.- 2019.- 26 fevral.- S.4; 6. 

Görkəmli geoloq / Fəxrəddin 
Qədirov // Respublika.- 
2017.- 10 yanvar.- S.4.

Yeni yollar kəşf edən alim / 
Fəxrəddin Qədirov // Elm.- 
2018.- 14 sentyabr.- S.7.

Quliyev, İ. Dünya şöhrətli 
alim / İbrahim Quliyev // Xalq 
qəzeti.- 2015.- 17 iyul.- S.9.

Qədirov Fəxrəddin Əbülfət 
oğlu // Şəki: Alim və ziyalılar 
/ Tərt. ed.: Ə.Məmmədov, 
F.Xalıqov; red. hey.: 
B.Vahabzadə, M.İsmayılov, 
Y.Qarayev [və b.].- Bakı, 
2002.- S.330-331.
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Ziyafəddin Həmid oğlu Əsədov 
1950-ci il iyul ayının 19-da Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 1967-ci 
ildə Bakı şəhəri 39 saylı orta məktəbi 
gümüş medalla bitirmişdir. Həmin ildə 
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası-
nın (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və 
Sənaye Universiteti) kimya fakültəsinin 
əyani şöbəsinə daxil olmuşdur. 1972-
ci ildə oranı “Əsas üzvi və neft-kimya 
sintezinin texnologiyası” ixtisası üzrə 
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1979-cu ildə aspirantura təhsilini başa 
vurub, SSRİ EA Neft-Kimya Sintezi İns-
titutunda (Moskva şəhəri) namizədlik 
dissertasiyasını, 1992-ci ildə isə 
Azərbaycan EA Neft-Kimya Prosesləri 
İnstitutunda (NKPİ) elmlər doktoru dis-
sertasiyasını müdafiə etmişdir. 2003-cü 
ildə professor elmi dərəcəsini  almışdır.

Z.Əsədov əmək fəaliyyətinə 
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Neft-
Kimya Prosesləri İnstitutunda başlaya-
raq mühəndis, kiçik elmi işçi, aparıcı 
elmi işçi kimi fəaliyyət göstərmişdir. 
O, 2002-ci ildə yeni yaradılmış “Səthi-
aktiv reagentlər və preparatlar” labora-
toriyasının müdiri təyin edilmişdir. 

Z.Əsədov polimerlər və oliqomerlər 
kimyası sahəsində yüksək ixtisaslı 
mütəxəssis və öz tədqiqatları ilə elm 
dairələrində tanınan bir alimdir. Onun 
elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətini neft 
sənayesində tətbiq üçün karbon turşu-
ları, ali alkanollar, aminlər, epoksidlər 
və aminospirtlər əsasında müxtəlif çe-
şidli səthi-aktiv maddələrin alınmasının 
kompleks sxeminin işlənib hazırlanması 
təşkil edir. Onun bir neçə ixtirası ilə bağ-
lı olan reagentlər dəfələrlə Azərbaycanın 
neft mədənlərində və müxtəlif sənaye 
müəssisələrində uğurla sənaye-təcrübə 
və sənaye sınaqlarından çıxarılmışdır. 

Z.H.Əsədov 250 elmi əsərin, o 
cümlədən 7 kitabın (ikisi ingilis dilində) 
və 10 elmi ixtiranın həmmüəllifidir. 
Onun rəhbərliyi ilə 2 doktorluq və 9 
namizədlik dissertasiyası yerinə yetiril-
mişdir. Xarici ölkələrdə bir çox əsərləri 
dərc edilmişdir. 

Z.Əsədov AMEA NKPİ-nin Elmi 
Şurasının, Neft Kimyası və Neft Emalı 
Prosesləri jurnalının redaksiya heyətinin 
üzvüdür. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidenti yanında AAK-ın Kimya üzrə 
Ekspert Şurasının üzvü, elmi katibi və 
sədri olmuşdur. Hazırda da şuranın elmi 
katibidir. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu-
nun ekspertidir. 

Z.Əsədov elmi işlərini pedaqo-
ji fəaliyyətlə əlaqələndirir. İngilisdil-
li “Xəzər” Universitetində müqavilə 
üzrə professor kimi müxtəlif kimya 
fənlərindən mühazirələr oxumuşdur. 
BDU-nun “Yüksəkmolekullu birləşmələr 
kimyası” kafedrasında ingilis dilində 
professor kimi dərs demişdir. Bakı Ali 
Neft Məktəbində professor vəzifəsində 
çalışır və ingilis dilində “Emal sənayesi” 
fənnindən mühazirələr oxuyur.

2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü 
seçilmişdir.

 Z.Əsədov “Tərəqqi” medalı, AMEA 
Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı, 
AMEA-nın “Nizami” gümüş döş ni-
şanı, Amerika Bioqrafiya İnstitutu-
nun “Şöhrət” qızıl medalı, Kemb-
ric (İngiltərə) Beynəlxalq Bioqrafiya 
Mərkəzinin gümüş medalı ilə təltif edil-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t

Makromolekullar 
kimyası / Ziyafəddin 
Əsədov; elmi red. 
H.C.İbrahimov.- Bakı: 
Elm, 2017.- 394 s.

Structure and pro-
perties of polymers: 
Training aid / Z.Asadov, 
İ.A.Zarbaliyeva; scien. 
ed. H.J.İbrahimov;  
Institute of Petroc-
hemical Processes 
after academician 
Y.H.Mammadaliyev.- 
Baku: Elm və təhsil, 
2018.- 204 p.

Məhərrəmov, A. Əsədov 
Ziyafəddin Həmid oğlu 
/ Abel Məhərrəmov // 
Azərbaycan kimyaçıları 
/ A.Məhərrəmov; red.: 
İ.Əliyev [və b.].- Bakı, 
2017.- S.145-147.

İ n t e r n e t d ə

www.anl.az

http://science.gov.az/
forms/

http://www.bhos.edu.az
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Namiq Nəriman oğlu Əliyev 1940-cı 
il iyul ayının 28-də Bakı şəhərində ana-
dan olmuşdur.

1958-1960-cı illərdə Bakı şəhəri 5 
saylı tibb məktəbinin tələbəsi olmuş, 
1962-1968-ci illərdə N.Nərimanov adına 
Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində 
təhsil almışdır. Hələ tələbəlik illərində 
uzun müddət Tələbə elmi cəmiyyətinin 
sədri, dəfələrlə Respublikada müxtəlif 
konfrans və simpoziumlarının təşkilatçısı 
və iştirakçısı olmuşdur. 

1970-ci ildə “Maqnit sahəsinin bəzi 
mikroorqanizmlərinin morfogenetik və 
genetik-biokimyəvi xüsusiyyətlərinə 
təsiri” mövzusunda dissertasiya müdafiə 
edərək tibb elmləri namizədi, 1988-ci 
ildə “Maqnit sahəsinin bir sıra yoluxu-
cu xəstəliklərin kompleks müalicəsində 
tətbiqinin klinik-eksperimental əsaslan-
dırılması” mövzusunda doktorluq dis-
sertasiyasını müdafiə edərək tibb elmləri 
doktoru adını almışdır.

1990-cı ildən ATU-nun Yoluxucu 
xəstəliklər kafedrasının müdiridir.

1981-ci ildə Respublika Səhiyyə Na-
zirliyinin müfəttişi, 1982-1986-cı illərdə 
Respublika Səhiyyə Nazirliyinin Elmi 
Tibbi Şurasının sədr müavini, 1986-
1991-ci illərdə isə Respublika Səhiyyə 
Nazirliyinin Elmi-Tibbi Şurasının sədri 
vəzifəsində çalışmışdır.

N.Əliyev 300-dən artıq elmi işin, 1 
dərslik, 4 tədris vəsaiti, 4 elmi-kütləvi 
kitabça, 3 monoqrafiya, 40 metodik 
tövsiyə, 18 səmərələşdirici təklif, 4 pa-
tentin müəllifidir. Bunlara “Yoluxucu 
xəstəliklər”, “Kəskin respirator virus 
infeksiyalarının diferensial diaqnosti-
kası üzrə rəhbərlik”, “Azərbaycanda 
tibbi profilaktika istiqamətində apa-
rılan tədqiqatların inkişaf tarixi”, 
“Azərbaycanda malyariya: biblioqrafik 

göstərici” (həmmüəllif  İ.A.Hacıyev) və 
s. vəsaitləri aid edə bilərik.

N.Əliyevin elmi və həkimlik fəa-
liyyəti Azərbaycanda, eləcə də xaricdə 
geniş qəbul olunmuşdur.  2000-ci ildə 
Nyu-York Elmlər Akademiyasının 
həqiqi üzvü seçilmişdir. O, immunore-
abilitoloqların Amerika assosiasiyasının 
üzvü, Beynəlxalq immunoreabilitasi-
ya cəmiyyəti, Rusiya İnfeksionistlər 
cəmiyyəti, Rusiya İmmunoloqlar və 
İmmunoreabilitoloqlar cəmiyyətinin 
üzvü, Azərbaycan İnfeksionistlər Elmi-
Praktik Cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan 
İmmunoloqlar və Allerqoloqlar Cəmiy-
yətinin idarə heyətinin üzvü, Respub-
likanın Elmi Tədqiqatların Təşkili və 
Əlaqələndirmə şurasının tərkibindəki 
Tibbi-mikrobiologiya problemlər şura-
sının sədri, həmçinin YUNESKO-nun 
bioetika, elm və texnologiyaların etika-
sı üzrə Azərbaycan Milli Komitəsinin  
üzvü seçilmişdir. 

Respublikada tibb elminin və sə-
hiy yənin inkişafında xidmətlərinə 
gö  rə dəfələrlə müxtəlif qurumlar və 
təşkilatların Fəxri Fərmanı ilə təltif 
olunmuşdur. 

Əliyev Namiq 1992-ci ildə “Əmək-
dar həkim”, 2000-ci ildə isə “Əməkdar 
elm xadimi” fəxri adlarına layiq görül-
müşdür.

2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının müxbir üzvü, 2002-ci 
ildə isə Rusiya Tibb Elmləri Akademi-
yasının xarici üzvü seçilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında səhiy-
yənin inkişafındakı xidmətlərinə görə 
Namiq Nəriman oğlu Əliyev 2010-cu 
ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Kəskin respirator virus 
infeksiyalarının diferen-
sial diaqnostikası üzrə 
rəhbərlik / Namiq Əliyev; 
elmi red. V.İ.Pokrovski.- 
Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 
2004.- 116 s.

Vəli Yusif oğlu Axundov: 
biobiblioqrafik göstərici: 
100 illiyinə həsr olu-
nur / AMEA, Mərkəzi 
Elmi Kitabxana; Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirli-
yinin V.Axundov adına 
Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi 
Proflatika İn-tu; tərt. ed.: 
N.Novruzova, M.Əlili, 
R.Babayev; elmi red.: 
N.Əliyev, İ.Əzizov; red. 
K.Məmmədova.- Bakı: 
Elm, 2017.- 139 s. 

Namiq Nəriman 
oğlu Əliyev: bibli-
oqrafik göstərici / 
AMEA, Mərkəzi Elmi 
Kitabxanası; tərt. 
ed.: L.İ.Rüstəmova, 
N.N.Əliyeva.- Bakı: Elm, 
2010.- 136 s.

Qədirova, H. Şöhrətə 
gedən yol / Həqiqət 
Qədirova // Xalq qəzeti.- 
2015.- 26 iyul.- S.7.
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Texnika. Mühəndis işi

Havar Məmmədov 
1945
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Havar Əmir oğlu Məmmədov 1945-
ci il iyul ayının 1-də İmişli rayonunun 
Qızılkənd kəndində anadan olmuş-
dur. 1963-cü ildə İmişli rayon 34 saylı 
dəmiryolu orta məktəbini fərqlənmə ilə 
bitirərək Azərbaycan Politexnik İns-
titutunun (indiki Texniki Universitet) 
“Аvtomatika və hesablama texnikası” 
fakültəsinin “Avtomatika və teleme-
xanika” ixtisasına qəbul olunmuşdur. 
Təhsil aldığı müddətdə ictimai işlərdəki 
nаiliyyətlərə görə о zamanlar ən yüksək 
təqaüd olan V.İ.Lenin adına təqaüdə la-
yiq görülmüşdür. 

1968-ci ildə institutu fərqlənmə dip-
lomu ilə bitirərək gənc mütəxəssis kimi 
“Avtomatika və telemexanika” kafed-
rasında assistent vəzifəsində çalışmağa 
başlamış, 1970-ci ildə Azərbaycan Poli-
texnik İnstitutunda aspiranturanın əyani 
şöbəsinə daxil olmuşdur. 1974-cü ildə 
aspiranturada təhsilini başa vurmuş və 
kafedrada əmək fəaliyyətini davam et-
dirmişdir.

1975-1984-cü ilin mart ayınadək 
institutun “İstehsal proseslərinin avto-
matlaşdırılması və hesablama texnika-
sı” kafedrasında assistent, baş müəllim 
vəzifələrində işləmiş, 1983-cü ildə “Ar-
dıcıl kommutasiya zamanı paylanmış 
parametrli elektrik dövrələrində keçid 
prosesləri” mövzusunda namizədlik 
dissertasiyasını müdafiə edərək texnika 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə la-
yiq görülmüşdür. 

1993-2017-ci illərdə İnstitutun 
“Elektron-hesablama aparatlarının 
konstruksiya edilməsi və istehsalı”, 
“Nəqliyyatda avtomatika va telemexani-
ka”, “Аvtоmatika və idarəetmə” kafed-
ralarının müdiri vəzifəsində çаlışmışdır. 

1998-ci ildə “Paylanmış parametrli 
mürəkkəb elektrik dövrələrində kom-

mutasiya proseslərinin tədqiq üsulları” 
mövzusunda doktorluq dissertasiyasını 
müdafiə edərək texnika elmləri doktoru 
alimlik dərəcəsinə və 2003-cü ildə pro-
fessor elmi adına layiq görülmüşdür. 

2000-2016-cı illərdə Azərbaycan 
Texniki Universitetinin, 2017-ci ildən 
isə Bakı Mühəndislik Universitetinin 
rektorudur.

2000-ci ildə Rusiya Mühəndislik Aka-
demiyasının müxbir üzvü, 2001-ci ildə 
isə həmin Akademiyanın həqiqi üzvü 
seçilmişdir. 2001-ci ildən Beynəlxalq 
Еlmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür. 
Eyni zamanda Azərbaycan Mühəndislik 
Akademiyasının həqiqi üzvü və vitse-
prezidenti, Beynəlxalq Şərq Neft Aka-
demiyasının müxbir üzvüdür. 2003-
2004-cü illərdə Xəzəryanı dövlətlərin 
Universitetlərinin Assosiasiyasının 
prezidenti seçilmişdir. 2005-ci ildə 
Kembricdə yerləşən Beynəlxalq Bioqra-
fiya Mərkəzi tərəfindən ilin Beynəlxalq 
alimi adına layiq görülmüşdür. Almani-
yanın Köln Tətbiqi Elmlər Universiteti-
nin senatının fəxri üzvü, Bolqarıstanın 
Varna Texniki Universitetin fəxri dokto-
ru, Rusiyanın Astarxan və Rostov Tex-
niki Universitetlərinin fəxri professoru, 
Ukraynanın Odessa Rabitə və İnfor-
masiya Texnologiyaları Universitetinin 
fəxri doktorudur. 

2011-ci ildə Azərbaycanda mühəndis 
kadrlarının hazırlanması və texniki 
elmlərin inkişafındakı xidmətlərinə 
görə “Şöhrət ordeni” ilə təltif olunmuş-
dur. 2015-ci ildə Azərbaycan elminin 
inkişafında və yüksəkixtisaslı kadrla-
rın hazırlanmasında xidmətlərinə görə 
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına la-
yiq görülmüşdür. 

Ə d ə b i y y a t

Xətti elektrik dövrələri 
nəzəriyyəsi: [ali texniki 
məktəblər üçün dərslik] 
/ Havar Məmmədov, 
N.X.Əliyev; elmi 
red.: A.M.Həşimov, 
X.İ.Nəbiyev.- Bakı: [s.n.], 
2011.- 599 s. 

Mühəndis riyaziyyatı: 
Matlab / Simulinkdə 
modelləşdirmə: [ali texni-
ki məktəblər üçün dərslik] 
/ Havar Məmmədov, 
Q.Ə.Rüstəmov, 
R.Q.Rüstəmov; red. 
R.M.Əhmədov.- Bakı: 
AzTU, 2015.- 439 s. 

Ölçmə texnikası-
nın əsasları: [ali 
məktəblər üçün dərslik] 
/ Havar Məmmədov, 
R.M.Əhmədov; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Texniki Un-ti.- 
Bakı: [s. n.], 2011.- 291 s. 

Azərbaycanın tərəqqisinə 
və firavanlığına həsr 
olunmuş həyat yolu / 
Havar Məmmədov // 
Respublika.- 2018.- 15 
iyun.- S.4.
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Xəlil İsmayılov 
1945

İY
U

L

Xəlil İsmayıl oğlu İsmayılov 1945-
ci il iyul ayının 1-də Gədəbəy rayo-
nunun Düz Rəsullu kəndində anadan 
olmuşdur. 1952-1963-cü illərdə yeddi-
illik kənd məktəbində təhsil almış, son-
ra isə Çay Rəsullu kənd onbirillik orta 
məktəbdə təhsilini davam etdirmişdir. 
1967-1972-ci illərdə ADU-nun (indiki 
BDU) kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil 
almışdır. 

1974-1976-cı illərdə Kitabxanaşü-
naslıq kafedrasının laborantı vəzifəsində 
işləmiş, 1976-1979-cu illərdə ka-
fedranın əyani aspirantı olmuşdur. 
1979-1983-cü illərdə həmin kafedra-
da müəllim, 1983-1986-cı illərdə baş 
müəllim, 1986-2004-cü illərdə kafedra-
nın dosenti vəzifəsində çalışmışdır. 

1984-cü ildə Moskva Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində 
“Партийные библиотеки Азербай-
джана в годы Советской власти 
(История, современное состояние 
и перспективы развития)” mövzu-
sunda müdafiə edərək pedaqoji elmlər 
namizədi elmi dərəcəsi, 2004-cü ildə 
isə “Azərbaycan Respublikasında ki-
tabxanaların metodik təminat siste-
mi: 1918-2000-ci illər (Tarixi, müasir 
vəziyyəti və perspektivləri)” mövzu-
sunda müdafiə edərək tarix elmləri dok-
toru elmi dərəcəsi almışdır. 

1990-1993-cü illərdə Kitabxanaçılıq 
kafedrasının müdiri olmuş, 1993-2012-
ci illərdə kitabxanaşünaslıq-informasiya 
fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalış-
mışdır. 2007-ci ildən Kitabxana resurs-
ları və informasiya axtarış sistemləri 
kafedrasının müdiridir. 

Professor X.İsmayılov şəxsi təşəb-
büsü ilə 1997-ci ildən nəşr olunan 
ixtisas məcmuəsinin - “Kitabxanaşü-
naslıq və biblioqrafiya” elmi-nəzəri və 

təcrübi jurnalın təsisçisi və baş redak-
toru kimi mühüm bir fəaliyyətlə  də 
məşğuldur.    

1999-cu ildə Azərbaycanda təşkil 
olunmuş AKİİA-nın (Azərbaycan Ki-
tabxana İşinin İnkişafı Assosiasiyası) 
təsisçilərindən biri və prezidentidir. 
ABŞ (Boston), Fransa (Nitsa, Leon, 
Kan), Belçika (Brüssel, Namur), Nor-
veç (Oslo), və Koreyada (Seul) təşkil 
olunmuş Beynəlxalq kitabxana fo-
rumlarında və İFLA-nın iclaslarında 
Azərbaycan kitabxana cəmiyyətini 
təmsil etmiş və beynəlxalq konfranslar-
da məruzələrlə çıxış etmişdir. “Kitab-
xana işinin idarə edilməsinin təşkilati-
metodik məsələləri”, “Kitabxana 
menec mentinin əsasları”, “Kitabxana-
informasiya texnologiyaları”, “Kitab-
xana işinin təşkili və idarə olunması” 
adlı dərs vəsaitlərinin və “Azərbaycan 
Respublikasında Kitabxanaların me-
todik təminat sisteminin inkişaf tarixi: 
(1918-2000)” monoqrafiyanın, 150-
dən çox elmi məqalənin müəllifidir.  

X.İsmayılovun rəhbərliyi ilə BDU-
nun Kitabxanaçılıq-informasiya fa-
kül təsinin beynəlxalq əlaqələrinin 
ge niş ləndirilməsində Avropa Şura-
sının TASİS proqramı çərçivəsində 
həyata keçirilən “Universitetlərin 
modernləşdirilməsi” proqramının da 
böyük əhəmiyyəti olmuşdur. 

2009-cu ildə “Əməkdar mədəniyyət 
işçisi” fəxri adına layiq görülmüş, Res-
publika Təhsil Nazirliyi tərəfindən 
iki dəfə “Qabaqcıl təhsil işçisi” adı-
na, BDU-nun rektoru tərəfindən Fəxri 
fərmanlara layiq görülmüşdür. 

2014-cü ildə BMT yanında Bey-
nəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademi-
yasının həqiqi üzvü (akademiki) seçil-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t

Kitabxana işinin təşkili 
və idarə edilməsi: ali 
məktəb tələbələri üçün 
dərslik / Xəlil İsmayılov; 
elmi red. A.A.Xələfov; 
rəy.: M.Ə.Məmmədov, 
E.Y.Əhmədov; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, 
BDU.- Bakı: Nurlar 
NPM, 2010.- 327 s.

Sənədlərin biblioqrafik 
təsnifləşdirilməsi: dərslik 
/ Xəlil İsmayılov, Sənubər 
Mustafayeva; red. 
N.İsmayılov.- Bakı: Bakı 
Universiteti, 2018.- 234 s.

Şərəfli ömrün elm və 
təhsil naxışları. Xəlil 
İsmayılov 70 / Tərt. 
ed.: B.Allahverdiyev, 
N.İsmayılov, S.Sadıqova; 
red. K.Aslan.- Bakı: 
Mütərcim, 2015.- 191 s.

Milli kitabşünaslıq 
elminin görkəmli xa-
dimi / Xəlil İsmayılov; 
L.Abbasova // Respub-
lika.- 2018.- 10 fevral.- 
S.7.

Şərəfli ömrün elm və 
təhsil naxışları / Knyaz 
Aslan // Kitabxanaşü-
naslıq və Biblioqrafiya.- 
2015.- № 1.- S.14-22.
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Azərbaycan Pоlisi Günü  
1998
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Nazirlər Şurasının sədri və Daxili İşlər 
naziri Fətəli xan Xoyski 1918-ci il 2 iyul 
tarixində ölkədə ilk polis bölümünün 
yaradılması barədə əmr vermişdir. Bu-
nunla da Azərbaycan polis orqanlarının 
əsası qoyulmuşdur. Azərbaycan polisi 
yarandığı gündən xalqın və dövlətin 
mənafeyinə ləyaqətlə xidmət etmiş, 
asayişin və təhlükəsizliyin mühafizəsi, 
sabitliyin və əminamanlığın qorun-
ması, cinayətkarlığa qarşı mübarizə 
kimi məsuliyyətli vəzifələri vicdanla 
yerinə yetirmişdi. AXC süqut etdikdən 
sonra bolşevik diktaturası bütün mil-
li dövlət və hüquq-mühafizə struk-
turlarını, o cümlədən milli polisi ləğv 
etdi. Əvəzində “milis” adlandırılan 
bir qurum yaradıldı. Milisin vəzifəsi 
insanların təhlükəsizliyini qorumaq, 
cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaq-
dan daha çox bolşevik rejiminin qorun-
masına, azad fikirli insanların təqib və 
həbs edilməsinə yönəldilmişdi. Sovet 
milisi mövcud olduğu 70 il ərzində 
dövlətin repressiya aparatı rolunu oy-
namışdır.

Azərbaycan yenidən müstəqilliyə 

qovuşduqdan sonra polis adı bərpa 
olundu, onun funksiya və vəzifələri 
dəqiqləşdirildi. Azərbaycan polisi Qara-
bağ müharibəsi zamanı ölkəmizin ərazi 
bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə 
fəal iştirak etmişdir. Daxili işlər or-
qanlarının və daxili qoşunların şəxsi 
heyətinin 931 nəfəri bu müharibədə 
şəhid olmuşdur. Polisin sıralarında 
xeyli sayda “Milli Qəhrəman” adına, 
habelə orden və medallarla təltifə layiq 
görülənlər vardır. 

Azərbaycan polisi dövlətçiliyin, 
sa bit liyin, əmin-amanlığın, insan 
hü quqlarının təminatı, müdafiəsi 
keşiyindədir. Bu gün Azərbaycan po-
lisi öz peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, 
eyni zamanda beynəlxalq standartlara 
uyğunlaşdırılmışdır.

Ulu öndər Heydər Əliyevin 1998-ci 
il 24 may tarixli Fərmanı ilə 1918-ci 
ildə Azərbaycan Demokratik Respubli-
kası Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində 
ilk polis orqanlarının təsis edildiyi gün 
- 2 iyul Azərbaycan Polisi Günü elan 
edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Qaraxanov, Y.B. Azərbaycan polisi dünəndən bu günə: Şanlı tariximiz: [Azərbaycan polisinin 100 illik yubileyinə həsr olunur] / 
Y.B.Qaraxanov; red. və naşiri M.Borçalı.- Bakı: Borçalı, 2018.- 56 s.

Azərbaycan Polisi yaranmasının 100-cü ildönümünü qeyd edir / Azərtac // Respublika.- 2018.- 3 iyul.- S.2.

Hüseynli, İ. Cümhuriyyət yaşın mübarək, Azərbaycan Polisi!: [Azərbaycanın daxili işlər orqanları – 100] / İ.Hüseynli // Azərbaycan.- 
2018.- 30 iyun.- S.1.

Əliyev, Ş. Azərbaycan Polisi – 100 il də arxada qaldı... / Ş.Əliyev // Cümhuriyət.- 2018.- 12 iyun.- S.12 .
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Ağdərə rayonunun işğalı günü
1993
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Ağdərənin adı dəfələrlə dəyiş di-
rilmiş -  8 avqust 1930-cu ildə yaradı-
lan rayon 10 sentyabr 1939-cu ilədək 
Çerabert, 1991-ci ilə qədər Mardakert, 
sonra isə ilk adı özünə qaytarılaraq 
Ağdərə adlandırılmışdır. 

1992-ci ilin oktyabrında Azərbaycan 
hökumətinin qərarı ilə Ağdərə rayonu 
ləğv edilərək ərazisi Tərtər, Ağdam və 
Kəlbəcər rayonlarına qatıldı. 

1960-cı ildə şəhər tipli qəsəbə, 
1985-ci ildə şəhər statusu alıb. İşğal-
dan əvvəl Ağdərənin ərazisi 1705 km², 
əhalisi 44,4 min nəfər olub. Ağdərənin 
rayon tipli iki qəsəbə, 57 kənd, 67 
klub, 51 kitabxana, 30 orta məktəb, 
27 məktəbəqədər qəsəbə, 7 xəstəxana, 
1 texniki peşə məktəbi işğal altın-
da qalıb. Tərtər çayı dərəsi boyunca 
Azərbaycanın yuxarı və aşağı Qaraba-
ğını birləşdirən karvan və avtomobil 
yolları var idi. 

Ağdərə qədim yaşayış məntəqəsi 
olduğu üçün burada tarixi, dini, 
mə dəniyyət abidələri də az deyil-
di. Onlardan ən məşhuru memarlıq 
nümunəsi sayılan Vəngli kəndindəki 
məşhur Gəncəsər alban məbədi, He-
rabert qəsəbəsindəki qalalar, kilsə, 
Kolatağda 635-ci ildən son illərə 
kimi qalan məbəd sovet dövründə 
ümumittifaq miqyasda tanınır və qo-
runurdu. Talış kəndi yaxınlığındakı 
Urek, Madagizdəki 12-ci yüzilliyin 
yadigarı, Tərtər çayının yuxarı axa-
rındakı XIII əsrə aid məbədlər, eləcə 
də Kasapetdəki Hatəm Məlik qala-
sını misal göstərmək olar. Təcavüzə 
məruz qalan bütün bu abidələrin son-
rakı taleyi məlum olmasa da, onların 
əksəriyyətinin ya məhv edilməsi, ya-
xud “erməniləşdirilməsi” şəksizdir. 

Ağdərə həm də faydalı qazıntılarıy-

la zəngindi. Qızılbulaqda qızıl və mis, 
Mehmana yatağında qurğuşun, sink, 
mis yatağı, Canyataq-Gülyataqda qızıl 
yataqlarını misal göstərə bilərik. Ötən 
əsrin 80-ci illərinin sonlarında rayonun 
ərazisində zəngin daş kömür yataqları-
nın da olduğu aşkarlanmışdı. 

Ağdərə şəhəri Dağlıq Qarabağ-
dakı bir çox ərazilər kimi Qarabağ 
müharibəsinin başlanğıcında erməni 
hərbçilərinin nəzarəti altına keçir. 1992-
ci ildə Azərbaycan ordusunun hücumu 
nəticəsində iyulun 4-də Ağdərə şəhəri 
erməni işğalçılarından azad edilir. Bir 
il boyunca şəhər ətrafındakı kəndlərdə 
və yüksəkliklərdə aramsız döyüşlər ge-
dir. Lakin 1993-cü ildə Azərbaycanda 
4 iyun Gəncə qiyamı baş verir, еr-
məni təcavüzkarları Azərbaycanda baş 
vеrmiş siyasi böhrandan istifadə еdərək 
yеni hücum əməliyyatına başlayır. 
Ermənistan ordusu 7 iyul 1993-cü ildə 
Ağdərə şəhərini yenidən işğal edir. 

Ağdərənin qədim memarlıq abi-
dələri və qədim körpüləri, müqəddəs 
ziyarətgahı Ulduztəpə piri də düşmən 
tapdağındadır və bütün bu abidələr 
düşmən tərəfindən dağıdılıb. Ölkənin 
müxtəlif guşələrində məskunlaşaraq 
Ağdərə qubarını qəlbində həsrətə 
çеvirənlərin bir istəyi, təmənnası var: 
tеz bir zaman ərzində doğma yurda 
qayıtmaq! Hеç kəs unutmamalıdır ki, 
bizim qarşımızda müqəddəs vəzifə 
var: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
təmin еtmək, işğal olunmuş torpaqla-
rımızı azad еtmək və həmin torpaqlar-
dan didərgin düşmüş soydaşlarımızı öz 
yеrinə-yurduna qaytarmaq, Ağdərənin 
bütün ərazilərinə yеnidən qayıtmaq. 
Bu bizim ali məqsədimizdir. 

Ə d ə b i y y a t

Məmmədov, N.R. 
Azərbaycanın Ağdərə 
rayonunun tarixi / Na-
zim  Məmmədov; elmi 
red. Q.Hacıyev; AMEA, 
A.A.Bakıxanov ad. Tarix 
İn-tu.- Bakı: Avropa, 2014.- 
502, [2] s. 

Ağdərənin işğalının 25 ili 
// Xalq cəbhəsi.- 2018.- 7-9 
iyul.- S.6.

Nərimanoğlu, M. İki dəfə 
qanda boğulan ağ dərə...: 
Ağdərənin işğalından 23 il ö
tür                                         / 
Məhəmməd Nərimanoğlu 
// Azərbaycan.- 2016.- 6 
iyul.- S.5.

İ n t e r n e t d ə

http://www.azadinform.az/
news/a-116544.html
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Mərkəzi Dövlət Ədəbiyyat və 
İncəsənət Arxivi yaradılmışdır  
1965
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1920-ci ildə Azərbaycanda “Vahid 
dövlət arxiv fondunun yaradılması 
və Xalq Maarif Komissarlığı yanında 
mərkəzi dövlət arxivinin təşkili haq-
qında” dekret imzalanmışdır. 1921-ci 
ildə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 
Dövlət Arxivi Qafqazda ilk dövlət ar-
xivi kimi fəaliyyətə başladı. 1922-ci 
ildə Mərkəzi dövlət arxivinə rəhbərlik 
bilavasitə Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin Rəyasət 
(MİK) Heyətinə həvalə olunur.

Azərbaycan SSR Nazirlər Sove-
tinin 1965-ci il 17 iyul tarixli qərarı 
ilə Azərbaycan SSR Mərkəzi Dövlət 
Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi yara-
dılmış, 1966-cı ilin yanvar ayından 
fəaliyyətə başlamışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 13 sentyabr 1996-cı il tarix-
li Sərəncamı ilə arxivə Azərbaycan 
ədəbiyyatı qarşısında xidmətlərini 
nəzərə alaraq görkəmli ədəbiyyatşünas 
Salman Mümtazın adı verilmişdir. 
Həmin ildə Baş Arxiv İdarəsi YUNES-
KO yanında Beynəlxalq Arxiv Şurası-
na tam hüquqlu üzv qəbul edildi. 

1999-cu il 27 iyul tarixində “Mil-
li arxiv fondu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu qəbul edil-
di. 2002-ci il dekabr ayının 2-də 
“Azərbaycan Respublikasında arxiv 
işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 816 
№-li fərmana əsasən Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti yanında 
Baş Arxiv İdarəsinin bazasında 

Azərbaycan Respublikasının Milli Ar-
xiv İdarəsini yaradılır.

Arxivdə XIX əsrin sonları - 2005-ci 
illərə aid 717 fond üzrə 98215 iş sax-
lanılır. 

Arxivdə 660-a yaxın görkəmli 
ədəbiyyat, incəsənət xadiminin - Hü-
seyn Cavid, Əliağa Vahid, Mir Cəlal 
Paşayev, Mehdi Məmmədov, Aleksandr 
Tuqanov, Şəmsi Bədəlbəyli, Əli Zey-
nalov, Bəşir Səfəroğlu, Müslüm Maqo-
mayev, Fikrət Əmirov, Tofiq Quliyev, 
Əfrasiyab Bədəlbəyli, Xan Şuşinski, 
Sara Qədimova, Mikayıl Hüseynov, 
Səttar Bəhlulzadə, Rza Təhmasib, Lətif 
Səfərov və s. şəxsi fondları mühafizə 
olunur. 

Arxiv mühacirətdə yazıb yaratmış 
Əlibəy Hüseynzadə, Məmməd Əmin 
Rəsulzadə, Ceyhun Hacıbəyli, Üm-
mülbanu, Almas İldırım, Səlim Tu-
ran və başqalarının sənədləri ilə də 
komplektləşdirilmişdir. Arxivdə saxla-
nılan sənəd və materiallar əsasında bir 
sıra kitab və toplular hazırlanaraq nəşr 
olunmuşdur.   

Bu gün Azərbaycan Respublika-
sının arxiv sisteminə bilavasitə Milli 
Arxiv İdarəsinə tabe olan respublika 
əhəmiyyətli 6 dövlət arxivi, Dövlət 
arxivinin 15 filialı, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının dövlət arxivi, habelə 
55 rayon və şəhər dövlət arxivləri da-
xildir. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Arxivləri: [Məlumat 
kitabı] / Azərbaycan Respub-
likasının Milli Arxiv İdarəsi; 
müqqədimənin müəll. və 
məsul red. Ataxan Paşa-
yev.- Bakı: Azərbaycan Milli 
Ensiklopediyası NPB, 2003.- 
168 s. 

Salman Mümtaz adına 
Azərbaycan Respubli-
kası Dövlət Ədəbiyyat 
və İncəsənət Arxivi // 
Azərbaycan Milli Ensiklope-
diyası: 25 cilddə / Red. hey. 
sədri İ.H.Əliyev; məsul katib 
T.M.Nağıyev.- Bakı, 2007.- 
Cild: Azərbaycan.- S.730.

Şərifli, B. Arxiv quruculuğu 
yeni mərhələdə: [Milli Arxiv 
İdarəsinin fəaliyyəti haqqın-
da] / B.Şərifli // Azərbaycan.- 
2018.- 19 oktyabr.- S.7.
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Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü 
1991
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22 iyul – Azərbaycanda Milli  
Mətbuat və Jurnalistika Günü kimi 
qeyd olunur. Dövrün görkəmli ziyalı-
sı Həsən bəy Zərdabinin 1875-ci il 22 
iyul tarixində nəşr etdirdiyi “Əkinçi” 
qəzeti ilə əsası qoyulmuş Azərbaycan 
milli mətbuatı bütün dövrlərdə həqiqət 
carçısı olmuş, cəmiyyəti düşündürən 
problemləri, dövrün mütərəqqi ide-
yalarını əks etdirmiş, xalqımızın 
maariflənməsində, milli və bəşəri 
dəyərlərin təbliğində mühüm rol oy-
namışdır.

XX əsrin əvvəllərində mətbuat or-
qanları Azərbaycanda milli-azadlıq 
hərəkatının əsas istiqamətverici qüv-
vəsini təşkil etmiş, milli oyanış, mil-
li özünüdərk proseslərinin aparıcı 
vasitələrindən biri olmuşlar. Milli 
siyasi mətbuatın təşəkkül dövrü ad-
landırılan 1905-1907-ci illərdə KİV-
lər Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi 
və ideoloji fəallığının artırılmasında 
mühüm rol oynamışlar. “Şərqi-rus”, 
“Həyat”, “Füyuzat”, “Tazə həyat”, 
“Şəlalə”, “Açıq söz”, “Dirilik” və 
digər qəzetlər xalqın milli özünüdərk 
hissinin formalaşmasına çalışmışlar.

Azərbaycan mətbuatı Sovet haki-
miyyəti dövründə kommunist ideolo-
giyasının güclü təsiri altında fəaliyyət 
göstərsə də, milli varlığını qoruyub 
saxlaya bilmiş, respublikanın ictimai-
siyasi həyatında fəal rol oynamışdır.  
Ölkədə qəzet və jurnalların şəbəkəsi 
genişlənmiş, jurnalistikanın çeşidli 
növləri meydana çıxmışdır.

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 5 iyul 1991-ci il tarixli 
Fərmanı ilə Azərbaycanın ilk milli 

qəzeti olan “Əkinçi” qəzetinin birinci 
nömrəsinin çapdan çıxdığı gün – 22 
iyul Azərbaycan Mətbuatı və Jurnalis-
tikası Günü elan edilmişdir.

Müstəqilliyin əldə edilməsindən 
sonra Azərbaycanda KİV-lərin sayın-
da önəmli dərəcədə irəliləyiş baş ver-
mişdir. Hazırda ölkədə 5000-ə yaxın 
kütləvi informasiya vasitəsi qeydiyya-
ta alınmışdır. Ölkədə informasiya tex-
nologiyalarının inkişafı Azərbaycan 
mətbuatını qlobal informasiya şəbə-
kəsinin bir hissəsinə çevirmişdir. Artıq 
Azərbaycan mətbuatı həm kəmiyyət, 
həm də keyfiyyət baxımından region 
ölkələrini qabaqlamışdır.

Bir çox demokratik ölkələrdə ol-
duğu kimi, Azərbaycanda da Mətbuat 
Şurası yaradılmış və “Mətbuat haq-
qında” Qanun qəbul edilmişdir. 
Azərbaycan Respublikasının 1995-ci 
ilin noyabrında ümumxalq səsverməsi 
ilə qəbul edilən Konstitusiyasının 
50-ci maddəsində söz, azad məlumat 
toplamaq azadlıqları, öz baxışlarının 
azad ifadə edilməsi və digər azadlıq-
lar möhkəmləndirilmişdir.

Ulu öndər Heydər Əliyevin 1998-
ci il 16 avqust tarixli “Azərbaycan 
Respublikasında söz, düşüncə və in-
formasiya azadlığının təmin edilməsi 
tədbirləri haqqında” Fərmanı ilə 
ölkədə kütləvi informasiya vasitələri 
üzərində senzura ləğv edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan mətbuat tarixi 
antologiyası: 2 cilddə / 
Red.: Ə.Həsənov, V.Səfərli, 
Ə.Amaşov; nəşrə haz. 
və elmi red.: Ş.Vəliyev, 
N.Yaqublu.- Bakı: Elm və 
təhsil, 2010.- Cild 1.- 439 s; 
Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 
Cild 2.- 440 s.

Babaoğlu, H. Milli 
mətbuatımız heç vaxt 
indiki qədər azad, müstəqil 
və təminatlı olmayıb                  
/ Hikmət Babaoğlu // Yeni 
Azərbaycan.- 2014.- 22 
iyul.- S.4.

“Əkinçi”nin açdığı yol // 
Mədəniyyət.- 2015.- 24 iyul.- 
S.12.

Əliyeva, A. “Əkinçi”dən 
düşən işıq / Aynurə Əliyeva 
// Türküstan.- 2018.- 21-30 
iyul.- S.8-9.

Hüseynova, F. Azərbaycan 
mətbuatının 142 ili / Firuzə 
Hüseynova // Şərq.- 2017.- 
19 sentyabr.- S.2.

İ n t e r n e t d ə

www.anl.az
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Ağdam rayonunun işğalı günü
1993
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Ərazisi: 1154  km² 
Əhalisi: 197700 nəfər
İşğal tarixi: 23.07.1993

Bu gün Azərbaycanın Ağdam rayo-
nunun işğalından 27 il keçir.

1993-cü il 23 iyul tarixində birinci 
Qarabağ müharibəsinin ən geniş miq-
yaslı əməliyyatlarından biri baş ver-
miş, 1993-cü ilin iyun-iyul aylarında 
Gəncə və Bakıda baş verən hadisələr 
ermənilərə Qarabağ cəbhəsində hücum 
əməliyyatlarını genişləndirmək imkanı 
vermişdir. 

Ağdam üzərinə edilən birinci hü-
cum nəticəsiz qalmışdır.

Bunun ardınca ermənilərin iki or du 
korpusu Ağdam istiqamətində əmə-
liyyata başlamışdır. 600 minlik erməni 
ordusuna qarşı əsasən könüllülərdən 
ibarət və düşməndən sayca az olan 
Azərbaycanın milli ordusu durmuş, 42 
gün davam edən döyüş Ağdamın işğalı 
ilə sona çatmışdır. Ərazisi 1154 kvad-
rat kilometr olan Ağdamın 882 kvadrat 
kilometri, bir şəhər və 80 kəndi işğal 
olunmuşdur. İşğal nəticəsində 128 min 
insan məcburi köçkün həyatını yaşayır. 

İşğal nəticəsində Ağdamın ra-
yon mərkəzi ilə birlikdə 90 kəndi, 38 
kolxozu, 12 sənayе, 74 məktəb, 271 
mədəniyyət evi, 67 idarə və 99 klub  
düşmən əlinə kеçmişdir.

Ağdam uğrunda gedən döyüşlər za-
manı 6 mindən artıq insan şəhid olmuş-
dur. Ağdamdan olan məcburi köçkünlər 
Azərbaycanın 59 rayonunun 875 yaşa-
yış məntəqəsində məskunlaşmışdır.

Ərazisinin 70 faizini itirən Ağda-
mın işğalı ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı 
3 milyard manat vəsait itirmişdir. 40 
min ha-dan çox əkin sahəsi olan və 
ölkənin ən iri aqrar rayonlarından sa-
yılan Ağdamda indi 17 min ha sahədə 
əkin aparılır.

Ermənistan Silahlı  Qüvvələri tərə-
findən Azərbaycanın Ağdam rayo-
nunun işğalı nəticəsində ölkəmizə 
ümumilikdə 6 milyard 179 milyon dol-
lar məbləğində ziyan dəymişdir.

Hər bir azərbaycanlı, hər bir ağdamlı 
əmindir ki, onun müqəddəs ziyarətgahı, 
dəyişməz qibləgahı olan, bu gün azan 
səsinə həsrət qalmış məscidimiz, musiqi 
səslərinə möhtac qalmış bərli-bərəkətli 
torpaqlarımız, ata-babalarımızın uyu-
duqları məzarıstanlıqlarımız tеzliklə 
azad еdiləcək. 

O gün də uzaqda dеyil.

Ə d ə b i y y a t

Abbasoğlu, B. Ağdam 
ağrıları: [məlumat kita-
bı] / B.Abbasoğlu; red. 
V.Quliyev.- Bаkı: Şuşa, 
2003.- 151 s.

Qarabağın giriş qapısı - Ağ-
dam: Ağdamın işğalının 25-
ci ildönümünə həsr edilmiş 
tədbir keçirildi // Ekspress.-
2018.- 21-23 iyul.- S.13.

Qonaq, Ə. Ağdam - Ağ 
günlərimizin qara çözümü: 
Ömrümün Qarabağ səhifəsi 
/ Əniqə Qonaq // Olaylar.-
2018.- 24 iyul.- S.4.

Sadıqov, B. Sən belə deyil-
din, Ağdam: Ağdamın işğa-
lından 25 il keçir / Bəxtiyar 
Sadıqov // Azərbaycan.-
2018.- 22 iyul.- S.3.

Seyidağa, E. 25 il Ağdamsız: 
6 min şəhid versək də xilas 
edə bilmədiyimiz, birinci 
Qarabağ müharibəsinin 
episentri olan rayonumuz... /
Etibar Seyidağa // Yeni Mü-
savat.- 2018.- 24 iyul.- S.4.

İ n t e r n e t d ə

https://myaghdam.word-
press.
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“Qarabağsız, Ağdamsız  Azərbaycan yaşaya bilməz!”

Heydər Әliyev, ümummilli lider
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Naxçıvan Muxtar Respublikası təşkil 
olunmuşdur
1920
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1920-ci il aprel ayının 28-də Azər-
baycan, iyul ayında isə Naxçıvan rus-
sovet qoşunları tərəfindən işğal edil-
di. 1920-ci il iyulun 28-də Naxçıvan 
Sovet Respublikası elan edildi. Lakin 
sovet Rusiyası Azərbaycan torpaq-
larının ermənilərə verilməsi ilə bağlı 
siyasət yürütməyə başladı. Hətta iş o 
yerə gəlib çatmışdı ki, daşnaklar sovet 
hökumətinin elə ilk günlərində Nax-
çıvanın ermənilərə verilməsi ilə bağlı 
əvvəllər belə səsləndirmədikləri ulti-
mativ tələblər də irəli sürmüşdülər. La-
kin yenə də naxçıvanlıların qətiyyətli 
müqaviməti, habelə sovet qoşunları ilə 
bərabər bölgədə hələ də 8 minədək türk 
hərbiçisinin qalması son nəticədə daş-
nak planlanının iflası ilə nəticələndi. 
Azərbaycanın Ədliyyə Komissarı Beh-
bud ağa Şahtaxtinskinin apardığı işlər 
nəticəsində daşnak hökumətinin sü-
qutundan sonra Ermənistan İnqilab 
Komitəsi 1920-ci il dekabrın 28-də ver-
diyi bəyanatla Naxçıvanı müstəqil sovet 
respublikası kimi tanıdığını və ona qarşı 
ərazi iddialarından imtina etdiyini bil-
dirdi.

Naxçıvanın muxtariyyət statusu-
nun yekun olaraq müəyyən edilməsi və 
möhkəmləndirilməsində növbəti mü-
hüm addım 1921-ci il oktyabrın 13-də 
bir tərəfdən Türkiyə hökuməti, digər 
tərəfdən Azərbaycan, Ermənistan və 
Gürcüstan sovet hökumətlərinin Ru-
siyanın iştirakı ilə bağladıqları Qars 
müqaviləsi oldu.  

Naxçıvan muxtariyyət statuslu ərazi 
kimi 1920-1923-cü illərdə Naxçıvan 
Sovet Sosialist Respublikası, 1923-
1924-cü illərdə Naxçıvan Diyarı, 1924-

cü il fevralın 9-dan 1990-cı il noyabrın 
17-dək Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 
Respublikası adlandırılmışdır.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
sədrliyi ilə keçən muxtar respublika 
parlamentinin 1990-cı il 17 noyabr ta-
rixli sessiyası Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının rəsmi adından “Sovet So-
sialist” sözlərini çıxartmış, qanunverici 
hakimiyyət orqanının adını dəyişərək 
Ali Məclis qoymuş, ilk dəfə olaraq 
Azər baycan Xalq Cümhuriyyətinin 
(1918-1920) üçrəngli bayrağını Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının Dövlət 
bayrağı kimi qəbul etmişdir.

1990-cı il iyulun 22-də Naxçıvan 
diyarının böyük yetirməsi, görkəmli 
siyasətçi və dövlət xadimi Heydər 
Əliyevin Naxçıvana gəlməsi ilə milli-
demokratik hərəkat yeni mərhələyə 
qədəm qoydu. Naxçıvanlılar  Heydər 
Əliyevin simasında öz xilaskarını tapdı. 
Tezliklə xalqın yekdil səsi ilə Naxçıvan 
MSSR Ali Sovetinə Azərbaycan Ali 
Sovetinə deputat seçilən Heydər Əliyev 
respublika  əhalisinin güvənc yerinə 
çevrildi. Naxçıvanda milli oyanışın 
əsası qoyuldu. Bütün bunların sayəsində 
1993-cü ildə Naxçıvan artıq bütün re-
gionda milli-demokratik hərəkatın 
gücləndiyi bir bölgə idi.

Hazırda muxtar respublikanı inti-
bahın yeni zirvələrinə doğru aparan 
bu yüksəliş xətti Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevin diqqət və qayğısı 
nəticəsində uğurla və ilbəil artan templə 
davam etdirilir.

Ə d ə b i y y a t

Ələkbərli, C. Heydər 
Əliyev və Naxçıvan tarixi 
məsələləri / Ələkbər Cab-
barlı.- Naxçıvan: Əcəmi, 
2015.- 232 s. 

Hacıyev, İ. Naxçıvan 
Muxtar Respublikası 
müstəqillik yollarında / 
İsmayıl Hacıyev; elmi red. 
İ.Həbibbəyli.- Bakı: Elm 
və təhsil, 2016.- 357 s.

Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının yubileyləri: 
1924-1984 / Azərb. Resp. 
Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinin Sədri 
yanında Bilik Fondu.- 
Naxçıvan: Əcəmi, 2016.- 
127 s.

Naxçıvan Muxtar Respub-
likası // Qayıdış 1990-
1993 / Məsləhətçi və bu-
raxılışa məsul. V.Talıbov; 
tərt. ed. Ə.Həsənov.- Bakı, 
2008.- S.5-6.

Həbibbəyli, İ. 
Azərbaycanın Nəqşi - Ca-
hanı: [Naxçıvan Muxtar 
Respublikası – 95] / İsa 
Həbibbəyli // Azərbaycan.- 
2019.- 9 fevral.- S.6.
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İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Günü  
2009
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Azərbaycan Respublikasında in-
san alverinə qarşı mübarizə insan al-
veri qurbanlarının cəmiyyətdə ayrı-
seçkiliyə məruz qalmasının qarşısının 
alınması, insan alveri qurbanlarının 
təhlükəsizliyinin və onlarla nəzakətli 
rəftarın təmin edilməsi, insan alverinə 
görə cəzanın labüdlüyü, hüquqi, si ya si, 
sosial-iqtisadi və təşkilati xa rak terli pro-
filaktik tədbirlərin hə ya ta keçirilməsi, 
insan alverinə qar şı mübarizəyə 
qeyri-hökumət təşkilatlarının cəlb 
edilməsi, insan alverinə qarşı mübarizə 
sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın in-
kişaf etdirilməsi prinsiplərinə əsaslanır.

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 6 may 2004-cü il tarixli 
Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respubli-
kasında İnsan Alverinə qarşı Mübarizə 
üzrə Milli Fəaliyyət Planı” təsdiq edil-
mişdir. Milli Fəaliyyət Planının insan 
alverinə qarşı mübarizədə müəyyən 
etdiyi əsas tədbirlər qanunvericilik 
bazasının təkmilləşdirilməsi, Mil-
li Əlaqələndiricinin təyin edilməsi, 
Azərbaycan Respublikasının Daxili 
İşlər Nazirliyi tərkibində İnsan alverinə 
qarşı xüsusi polis qurumunun yaradıl-
masından və insan alveri cinayəti qur-
banları və ehtimal olunan qurbanla-
rın müdafiəsinin təmin edilməsindən 
ibarət olmuşdur. Fəaliyyət Planı insan 
alverinə qarşı mübarizədə beynəlxalq 
təcrübədən istifadə edilməsini, bu 
sahədə fəaliyyət göstərən dövlət və 
qeyri-hökumət qurumları, beynəlxalq 

təşkilatlar və digər tərəfdaşlarla 
əməkdaşlığı nəzərdə tutur.

Milli Fəaliyyət Planı iştirakçıları-
nın fəaliyyətinin Milli Əlaqələndirici 
tərəfindən əlaqələndirilməsi məqsədilə 
qurumlararası İşçi Qrupu yaradıl-
mışdır. Fəaliyyət Planına əsasən, 
Azərbaycan Respublikası daxili işlər 
nazirinin müavini Milli Əlaqələndirici 
təyin edilmiş və DİN-də İnsan Alverinə 
qarşı Mübarizə İdarəsi yaradılmışdır.

2008-ci ilin sonunda ilk Milli 
Fəaliyyət Planının icrası başa çatdı-
rılmış, insan alverinə qarşı mübarizə 
sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin 
davamı olaraq Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 6 fevral 2009-cu 
il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan 
Respublikasında İnsan alverinə qarşı 
mübarizə üzrə növbəti Milli Fəaliyyət 
Planı (2009-2013-cü illər) təsdiq edil-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t

İnsan alveri: metodik 
tövsiyələr və normativ 
sənədlər / Tərt. ed. və 
elmi red. Ə.Əliyev; naşir 
Ş.Xuduoğlu; məsləhətçi 
M.Baxışov; Amerika Hü-
quqşünaslar Assosasiyası 
(CEELİ Promoting the Rule 
of Law); Azərb. Miqrasiya 
Mərkəzi.- Bakı: Qanun, 
2009.- 411 s.

İnsan alverinə qar-
şı mübarizə haqqında 
Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu.- Bakı: Qanun, 
2012.- 23 s. 

İnsan alverinə qarşı 
mübarizədə profilaktik 
tədbirlərin təşkili: [buklet] 
/ Azərb. Resp. Prezidenti 
yanında Qeyri-Hökumət 
Təşkilatlarına Dövlət 
Dəstəyi Şurası, İnsan 
Alverinə Qarşı Mübarizə 
Təşkilatı İctimai Birliyi.- 
Bakı: [n. y.], 2018.

Baxşəliyev, R. İnsan 
alverinə qarşı mübarizə 
effektiv nəticələr verir: 
[Milli Məclisin İnsan 
Alverinə Qarşı Mübarizə 
üzrə Milli Koordinatorun 
illik məlumatını müsbət 
qiymətləndirdi] / Rəşad 
Baxşəliyev // Azərbaycan.- 
2018.- 5 may.- S.5; 9.
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• Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü 
(01.08.2001)

• Azərbaycan Kinosu Günü  (02.08.2001)
• Cəbrayıl rayonunun işğalı günü (23.08. 1993) 
• Füzuli rayonunun işğalı günü (23.08. 1993)
• Qubadlı rayonunun işğalı günü (31.08.1993)

22 iyul-
23 avqust

Şirin Nişanəsi 
oddur. Ulduzlar 
padşahı olan 
Günəşin 
himayəsindədir. 
Günəşin şir 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
hökmlü və daxili 
aləmləri zəngin 
olur. 

Üzeyir bəy Hacıbəyli 1897-1898 illərdə Şuşada Əbdürrəhim bəy Haq-
verdiyevin rəhbərliyi  ilə “Məcnun Leylinin məzarı üstündə” adlı səhnəcik 
tamaşaya qoymuşdur.  Bu səhnəcikdə baş rolu Cabbar Qaryağdıoğlu ifa 
etmişdir. 
XX əsrin əvvəllərindən Bakıda yaşayan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev bu-

rada ədəbi yaradıcılıqla yanaşı, rejissorluqla da məşğul olmuş, 1908 ildə 
“Leyli və Məcnun” operasının ilk tamaşasına dirijorluq etmişdir.

150 il 1870-1933Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 
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Milli ədəbiyyat

Xalq şairi, akademik Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlunun (16.08.1925-
13.02.2009) anadan olmasının 95 illiyi
Xalq şairi Qocayev Fikrət Göyüş oğlunun (Fikrət Qoca) (25.08.1935) 
anadan olmasının 85 illiyi
Nasir Hacızadə Əlibala Qüdrət oğlunun (28.08.1935-09.10.2009) anadan   
olmasının 85 illiyi
Dünya ədəbiyyatı

Fransız yazıçısı Gi de Mopassanın (05.08.1850-06.07.1893) anadan 
olmasının 170 illiyi
Qazax şairi, yazıçısı, ictimai xadim Kunanbayev Abayın (İbrahim) (29.07. 
(10.08.) 1845- 23.06.(06.07.) 1904) anadan olmasının 175 illiyi 
Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Xalq rəssamı Nərimanbəyov Toğrul Fərman oğlunun (07.08.1930-
02.06.2013) anadan olmasının 90 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, professor Avalov Elturan Vəli oğlunun 
(20.08.1940) anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, teatr rəssamı Əfəndiyev Bəhram Tofiq oğlunun 
(25.08.1910-03.08.1967) anadan olmasının 110 illiyi
Əməkdar memar və Əməkdar mühəndis Abdullayev Tahir Abdulla oğlunun 
(25.08.1915-05.01.2004) anadan olmasının 105 illiyi
Musiqi.Opera.Balet

Xalq artisti, opera müğənnisi Bağırov Məmmədtağı Abbas oğlunun 
(05.08.1890-16.04.1961) anadan olmasının 130 illiyi 
Xalq artisti, baletmeyster Muradova Təranə Hüseyn qızının (06.08.1965) 
anadan olmasının 55 illiyi
Xalq artisti, bariton opera müğənnisi Əzizov Elçin Yaşar oğlunun  
(13.08.1975) anadan olmasının 45 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, musiqişünas, pedaqoq Karagiçeva-Bretanitskaya 
Lyudmila Vladimirovnanın (19.08.1920-2015) anadan olmasınınn 100 illiyi
Xalq artisti, bəstəkar, tarzən Dadaşov Ağadadaş Hacıbala oğlunun 
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(30.08.1935) anadan olmasının 85 illiyi

Teatr.Kino

Əməkdar artist, rejissor və aktyor Əfəndiyev İsmayıl Mahmud oğlunun 
(01.08.1910-30.05.1967) anadan olmasının 110 illiyi
Xalq artisti Manafov Fəxrəddin Manaf oğlunun (02.08.1955) anadan 
olmasının 65 illiyi
Xalq artisti Şeyxzamanov Məmmədrza İsa oğlunun (04.08.1915-
21.01.1984) anadan olmasının 105 illiyi
Xalq artisti Myakişev Konstantin Mixayloviçin (11.08.1910-22.02.1990) 
anadan olmasının 120 illiyi
Xalq artisti Səfərova Afaq Bəşir qızının (Afaq Bəşirqızı) (15.08.1955) 
anadan olmasının 65 illiyi
Xalq artisti Əhmədov Cəfər Namiq Kamal oğlunun (17.08.1950) anadan 
olmasının 70 illiyi
Əməkdar artist Fətullayeva Vəfa Nüsrət qızının (25.08.1945-21.05.1987)  
anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti Əliyeva Böyükxanım Həsənbala qızının (28.08.1945) anadan 
olmasının 75 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Ağayev Fərhad İslam oğlunun (04.08.1975-
15.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məmmədov Əli Hüseyn oğlunun 
(11.08.1955-01.10.1992) anadan olmasının 65 illiyi 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Səfərov Sərdar Mədəd oğlunun (12.08.1960-
25.09.1991) anadan olmasının 60 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Rüstəmov Hidayət Eldar oğlunun 
(19.08.1970-23.12.1991) anadan olmasının 50 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Nuriyev Elnur Eyvaz oğlunun (22.08.1975- 
05.10.1994) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Babayev Əjdər Xalıqverdi oğlunun 
(26.08.1950-13.03.1995) anadan olmasının 70 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məcidov Eldar Tofi q oğlunun (26.08.1965-
15.03.1992) anadan olmasının 55 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mustafayev Çingiz Fuad oğlunun 
(29.08.1960-15.06.1992) anadan olmasının 60 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyev Əmiraslan Rza oğlunun (30.08.1960- 
17.03.1995) anadan olmasının 60 illiyi

Siyasət.Hərbi iş

Hərbi xadim Naxçıvanski Cəmşid Cəfərqulu oğlunun (10.08.1895-
26.08.1938) anadan olmasının 125 illiyi
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Filologiya elmləri doktoru, dövlət və ictimai xadim Qurbanov Şıxəli Qurban 
oğlunun (16.08.1925-24.05.1967) anadan olmasının 95 illiyi
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Məhərrəmov Məlik Məlik oğlunun (29.08.1920-
16.07.2004) anadan olmasının 100 illiyi

Tarix.Din

Əməkdar elm xadimi, Azərbaycan arxeoloqu və etnoqrafı Cəfərzadə İshaq 
Məmmədrza oğlunun (14.08.1895-05.01.1982) anadan olmasının 125 illiyi 

Fəlsəfə.İqtisadiyyat

AMEA-nın müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Muradov Şahbaz 
Musa oğlunun (10.08.1940) anadan olmasının 80 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Maarif və teatr xadimi, şair, publisist, pedaqoq Axundzadə Mirzə 
Məhəmməd Mirzə Kərim oğlunun (09.08.1875-1923) anadan olmasının 145 
illiyi
Pedaqoq, əlifba islahatçısı, mətbuat tarixçisi, publisist Ağazadə Fərhad 
Rasim oğlunun (12.08.1880-04.01.1931) anadan olmasının 140 illiyi
Akademik Nəbiyev Bəkir Əhməd oğlunun (21.08.1930-15.03.2012) anadan 
olmasının 90 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, sənətşünaslıq doktoru, professor Salamzadə 
Ərtegin Əbdülvahab oğlunun (28.08.1965) anadan olmasının 55 illiyi

İdman

Əməkdar idman xadimi Məmmədov Yaşar Əzizağa oğlunun  (02.08.1935) 
anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi, pedaqogika üzrə fəlsəfə elmləri 
doktoru, professor Quliyev Dilqəm Qasım oğlunun (06.08.1950) anadan 
olmasının 70 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb 

Akademik, cərrah Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlunun (05.08.1895-
23.11.1981) anadan olmasının 125 illiyi
Tibb elmləri doktoru, professor Şirəliyev Oqtay Kazım oğlunun (12.08.1950) 
anadan olmasının 70 illiyi

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

Hacıqabul rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi (MKS) yaradılmışdır 
(27.08.1990)
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Digər tarixi hadisələr

Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü (01.08.2001)
Azərbaycan Kinosu Günü (02.08.2000)
Azərbaycanda Hərbi-Dəniz Qüvvələri Günü (05.08.1996)
Goranboy, Göygöl, Qazax, Şəmkir, Tovuz, Balakən, Qax,  Qəbələ, Oğuz, 
Şəki, Zaqatala, Astara, Cəlilabad, Lerik, Lənkəran, Sabirabad, Salyan, 
Ağdam, Şuşa, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Şamaxı rayonlarının 
yaranmasının (08.08.1930) 90 illiyi
Naxçıvan MR-da Ordubad və Culfa rayonu təşkil olunmuşdur (08.08.1930)
Bеynəlxalq Gənclər Günü (12.08.1999)
Ümumrusiya müsəlmanlarının I Qurultayı işə başlamışdır (15.08.1905)
Sərhəd Qoşunları Əməkdaşlarının Peşə Bayramı Günü (18.08.2000)
Beynəlxalq Humanitar Yardım Günü (19.08.2003)
Cəbrayıl rayonunun işğalı günü (23.08. 1993)  
Füzuli rayonunun işğalı günü (23.08. 1993)  
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti Əməkdaşlarının Peşə Bayramı Günü 
(23.08.2008)
Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı Günü (26.08.2010)
Ginnesin rekordlar kitabının (27.08.1955) nəşrə başlamasının 65 illiyi
Respublikada İctimai Televiziya yayıma başlamışdır (29.08.2005)
Qubadlı rayonunun işğalı günü (31.08.1993)  
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Milli ədəbiyyat 

95
 illiyi

Bəxtiyar Vahabzadə 
1925-2009
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ST

Bəxtiyar Mahmud oğlu Vahabzadə 
1925-ci il avqust ayının 16-da Şəki 
şəhərində anadan olmuşdur. 1934-cü 
ildə ailəsi Bakıya köçmüş, orta məktəbi 
bitirdikdən sonra, 1942-1947-ci illərdə 
ADU-nun (indiki BDU) filologiya 
fakültəsində təhsil almışdır. 

1951-ci ildə “S.Vurğunun lirikası” 
mövzusunda namizədlik, 1964-cü ildə 
isə “S.Vurğunun həyat və yaradıcılığı” 
mövzusunda doktorluq dissertasiyasını 
müdafiə edərək filoloji elmlər doktoru 
alimlik dərəcəsini almışdır. 1950-1990-
cı illərdə BDU-nun Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı kafedrasının professoru 
vəzifəsində çalışmışdır. 1980-ci ildə 
AEA-nın müxbir üzvü, 2000-ci ildə 
həqiqi üzvü seçilmişdir. 1991-ci ildə 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının İdarə 
Heyətinin və Ağsaqallar Şurasının üzvü 
olmuşdur. 

Bədii yaradıcılığa 1943-cü ildə 
“Ana və şəkil” adlı ilk şeiri ilə başla-
mışdır. 1945-ci ildən Azərbaycan Yazı-
çılar Birliyinin üzvü olmuşdur. 1949-cu 
ildə “Mənim dostlarım” adlı ilk kitabı 
çap olunmuşdur. Müxtəlif illərdə yaz-
dığı “Gülüstan”, “Şəbi-hicran”, “İstiq-
lal”, “Muğam”, “Şəhidlər” və başqa 
poemalarında, bir sıra pyeslərində ta-
rixi mövzulara toxunmuşdur. 1958-ci 
ildə yazdığı “Gülüstan” poeması ilə iki 
yerə parçalanmış Azərbaycanın tarixi 
faciəsini dilə gətirmişdir. 

1962-ci ildə şair “millətçi” damğası 
ilə ADU-dan uzaqlaşdırılmış, yalnız iki 
ildən sonra işə bərpa edilmişdir. 

“Vicdan”, “Yağışdan sonra”, 
“Fəryad”, “Özümüzü kəsən qılınc”, 
“Dar ağacı”, “Rəqabət” və s. (1960-
2003) pyesləri Azərbaycan Dövlət Aka-
demik Milli Dram Teatrında tamaşaya 
qoyulmuşdur.

Azərbaycan KP Bakı şəhər Komi-
təsinə üzv və bir neçə çağırış Bakı 
Xalq Deputatları Sovetinə, X çağı-
rış Azərbaycan Ali Sovetinə, 1995 
və 2000-ci illərdə Azərbaycan Milli 
Məclisinə deputat seçilmişdir. 

Şairin yaradıcılığı və ictimai fəa-
liy yəti dövlət tərəfindən yüksək 
qiy mətləndirilmiş, 1974-cü ildə 
Azər  baycanın “Əməkdar incəsənət xa-
dimi” fəxri adına, 1976-cı ildə “Leninlə 
söhbət” və “Muğam” poemalarına 
görə Respublika, 1984-cü ildə isə “Bir 
gəminin yolçusuyuq” şeirlər kitabına 
görə SSRİ Dövlət mükafatlarına layiq 
görülmüşdür. 1984-cü ildə “Xalq şa-
iri” fəxri adını almışdır. 1988-ci ildə 
M.F.Axundov adına ədəbi mükafatın la-
ureatı olmuşdur. 1995-ci ildə “Qırmızı 
Əmək Bayrağı” və “İstiqlal” ordenləri 
ilə təltif olunmuşdur. 

Bəxtiyar Vahabzadə 2009-cu il fev-
ral ayının 13-də Bakıda vəfat etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti 2015-ci il 14 yanvar tarixində 
“Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına 
dəyərli töhfələr bəxş edən xalq şairi 
Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubile-
yinin keçirilməsi haqqında” Sərəncamı 
verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Örtmə pəncərəni: 
seçmə şeirlər / Bəxtiyar 
Vahabzadə; tərt. ed. 
V.Bəhmənli.- Bakı: 
Renessans-A, 2015.- 250 s.

Şəbi-hicran: seçmə 
poemalar / Bəxtiyar 
Vahabzadə; tərt. ed. və 
red. Ə.Əsədzadə.- Bakı: 
Renessans-A, 2016.- 254 s.

Bəxtiyar Vahabzadə 
(Vahabzadə Bəxtiyar Mah-
mud oğlu): biblioqrafiya / 
Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi, 
M.F.Axundov ad. Azərb. 
Milli Kitabxanası; tərt. ed.: 
M.Vəliyeva, S.Əsədova, 
G.Misirova; ixt. red. və 
burax. məsul K.Tahirov; 
red. G.Səfərəliyeva. Bakı: 
Zərdabi LTD MMC, 2015.- 
590 s. 

Xəlilov, B. Bəxtiyar 
Vahabzadənin dilçi-
lik görüşləri / Bulud-
xan Xəlilov; elmi red. 
İ.Məmmədli.- Bakı: Bakı 
Çap Evi, 2014.- 243 s.

Müşviq, S. Bəxtiyar 
Vahabzadə “Ustada sayğı 
gecəsi” ilə yad edildi / 
Ş.Müşfiq // 525-ci qəzet.- 
2019.- 14 fevral.- S.7.

16 Şair
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Fikrət Göyüş oğlu Qocayev (Fikrət 
Qoca) 1935-ci il avqust ayının 25-də 
Ağdaş rayonunun Kotanarx kəndində 
anadan olmuşdur. 

İlk qələm təcrübəsi 1956-cı ildə 
“Kirpi” jurnalının səhifələrində nəşr 
edilən “Bacıqızı” şeiri olmuşdur. 1959-
cu ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
tövsiyəsi ilə Moskvaya Qorki adına 
Ədəbiyyat institutuna göndərilmişdir. 
Beşillik Qorki adına Ədəbiyyat İnsti-
tutunu müvəffəqiyyətlə bitirib Azər-
baycana qayıdan şair 1963-cü ildə 
“Qağayı” adlı ilk şeir kitabını nəşr et-
dirmişdir. 

Daha sonra bir-birinin ardınca işıq 
üzü görmüş “Hamıya borcluyam” 
(1965), “Dənizdə ay çiməndə” (1967) 
və s. kitabları Azərbaycan poeziya-
sına tamamilə yeni üsluba və estetik 
dünyagörüşünə malik parlaq bir iste-
dadın gəlişindən xəbər verirdi.

Azərbaycan Radio və Televiziya 
Verilişləri Komitəsində, Azərbaycan 
Yazıçılar İttifaqında beynəlxalq əla-
qə lər üzrə məsul katib, “Azərbaycan 
gəncləri” qəzeti redaksiyasında ədəbi 
işçi olmuş, “Azərbaycan” jurnalında 
fəaliyyət göstərmişdir. 1987-2004-cü 
illərdə “Qobustan” incəsənət toplusu-
nun baş redaktoru olmuşdur. 1998-ci 
ildən Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının 
katibidir.

Şeir kitablarının əksərində vətən 
məhəbbəti, vətənpərvərlik duyğuları, 

insan və zaman haqqında düşüncələri 
öz əksini tapmışdır. 

1990-cı illərdə yazdığı “Oddan 
keçənlər”, “İnsan səviyyəsi”, “Ölüm 
ayrılıq deyil” , “Hələlik, - qiyamətədək” 
povestlərində 1990-cı ilin 20 Yanvar 
hadisələri öz əksini tapmışdır. 

Əsərləri “Komsomolskaya prav-
da”, “Drujba narodov”, “Novıy mir” 
kimi çox məşhur qəzet və jurnallarda 
tərcümə edilərək çap edilmişdir. 

Şairin “Anacan dostum evlənir”, 
“Könlüm”, “Çiçək tapa bilmədim”, 
“Gecə yaman uzundur”, “Payız gəldi”, 
“Qaytar eşqimi” və b. şeirlərinə musi-
qi bəstələnmiş, Azərbaycanın məşhur 
müğənnilərinin ifasında səslənmiş və 
sevilmişdir. 

Şair gənclərin qəhrəmanlıq və 
fədakarlığından bəhs edən “Təkərlər 
geri fırlanır”, “Yaralı çiçəklər” və 
“Rəssam düşünür” poemalarına görə 
1968-cı ildə “Azərbaycan komsomo-
lu” mükafatını almışdır.  

1978-ci ildə “Əməkdar incəsənət 
xadimi”, 1995-ci ildə “Şöhrət” orde-
ni, 1998-ci ildə “Humay” mükafatı 
laureatı, 1999-cu ildə isə “Xalq şairi”, 
2010-cu ildə “Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin fəxri diplomu”, 2015-
ci ildə “Şərəf” ordeni, 2016-cı ildə isə 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
mükafatı ilə təltif edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri / Fikrət 
Qoca; burax. məsul 
G.Pənah; red. T.Teymurova; 
dizayn Ş.Əliyeva; rəss. 
Ayxan.- Bakı: UniPrint, 
2015.- Cild 7.- 373 s.
Sönən deyil bu ocaq: 
[şeirlər və poemalar] 
/ Fikrət Qoca; red. 
T.Teymurova.- Bakı: Elm və 
təhsil, 2012.- 239 s.
Od oğluyam, alovlardan do-
ğuldum...: [Fikrət Qoca 80] 
/ Tərt. ed. G.Pənah; red. 
A.Arifqızı; İ.Fəhmi.- Bakı: 
Günəş-B, 2015- 319 s.
Pənah, G. Fikrət Qocanın 
yaradıcılıq yolu / Gül-
xani Pənah; elmi red.: 
Q.Namazov, E.Əlibəyzadə, 
İ.Əliyeva.- Bakı: Elm, 
2014.- 507 s.
Əhmədova, S. Fikrət Qoca-
nın musiqi aləmi / Salatın 
Əhmədova // Kredo.- 2018.- 
29 noyabr.- S.5; 7.
Nadir, F. “Fikrət Qocanın 
poetik dünyası” / F.Nadir // 
Kredo.- 2019.- 18 yanvar.- 
S.6; 16.

25 Şair
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Əlibala Qüdrət oğlu Hacızadə 1935-
ci il avqust ayının 28-də Biləsuvar 
rayonunun Ağalıkənd kəndində ana-
dan olmuşdur. Rayonun Xırmanda-
lı kənd orta məktəbində təhsil almış, 
1953-cü ildə ADU-nun (indiki BDU) 
şərqşünaslıq fakültəsinə, fars şöbəsinə 
qəbul olunmuşdur. 

Əmək fəaliyyətinə 1958-ci ildə 
Azərbaycan EA-nın Yaxın və Orta 
Şərq xalqları İnstitutunda (indiki 
Şərqşünaslıq İnstitutu) kiçik elmi işçi 
kimi başlamışdır. 1964-cü ildə filologi-
ya elmləri namizədi alimlik dərəcəsini 
almışdır. 1976-cı ildən yenidən Yaxın 
və Orta Şərq xalqları İnstitutunda baş 
elmi işçi vəzifəsində işə başlamış və 
ömrünün sonuna kimi həmin institutun 
İran filologiyası şöbəsində çalışmışdır. 
1994-1996-cı illərdə “Nizami” jurnalı-
nın baş redaktoru olmuşdur. 

Ə.Hacızadə ədəbi aləmə 1956-cı ildə 
Uşaqgəncnəşrin buraxdığı “Gəncliyin 
səsi” almanaxında dərc olunan “Mənim 
müəllimim” hekayəsi ilə qədəm 
qoymuşdur. “Heykəl gülür” adlı ilk 
hekayələr kitabı 1961-ci ildə işıq üzü 
görən yazıçının sonralar “Unutmaq ol-
mur”, “Cehiz”, “Pəhləvan”, “Dünyanı 
tanı”, “Vəfalım mənim” və s. kitabları 
nəşr edilmişdir. 1962-ci ildən Yazıçılar 
Birliyinin üzvü olmuşdur. 

Əlibala Hacızadənin “Əfqanıstan” 
trilogiyası da onun roman yaradıcılı-
ğında mühüm yer tutur. O, ömrünün 
dörd ilini 1966-70-ci illəri mütərcim

kimi Əfqanıstanda keçirmişdi, orada 
baş verən hadisələri yaxından müşahidə 
etmişdir. 

Yazıçının XX əsr İran poeziyası-
nın məşhur nümayəndələrindən olan 
Fərrux Yəzdiyə həsr olunmuş monoq-
rafiyası dünya şərqşünaslığında bu bö-
yük şairin həyat və yaradıcılığı haqqın-
da ilk geniş tədqiqat olmuşdur. 

Ə.Hacızadə həm də gözəl novel-
la ustası idi. Bu novellalarda kəskin, 
öldürücü satiradan çox, incə yumor, 
zarafat nəzərə çarpır. Ədibin həyati re-
alist inikas bacarığı, təsvir imkanları, 
konkret, dəqiq lövhə çəkmək məharəti 
bədii surətlərin zahiri görkəmində və 
kiçik məişət epizodlarının təsvirində 
diqqəti cəlb edir. 

1993-1994-cü illərdə “İtkin gəlin” 
romanı əsasında yazdığı ssenarisinə 
12 seriyalı bədii televiziya filmi 
çəkilmişdir.  Onun sözlərinə bəstələnmiş 
mahnılar populyar müğənnilərin reper-
tuarında özünəməxsus yer tutmuşdur. 

Yazıçı Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü olmuş, 
İranda “Ölməz şəxsiyyətlər” müka-
fatına layiq görülmüş, çoxillik elmi 
fəaliyyətinə görə AMEA Rəyasət 
Heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif edil-
mişdir. 

Əlibala Hacızadə 2009-cu il oktyabr 
ayının 9-da Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Əsərləri: 10 cilddə / 
Əlibala Hacızadə; red. 
M.Mahmudov.- Bakı: Nafta-
Press, 2004-2005.
Mənim yazıq ürəyim: şeirlər 
/ Əlibala Hacızadə; tərt. ed. 
R.Sultan.- Bakı: NaftaPress, 
2007.-145 s. 
Əlibala Hacızadə 70 / 
AMEA; tərt. ed. Q.Paşayev, 
G.İbrahim qızı; red. 
M.Məhəmmədi.- Bakı: 
Bakınəşr, 2005.- 72 s.
Azayev, Ə. Gözəl yazıçı / 
Əlisəfa Azayev // Ədalət.- 
2019.- 18 yanvar.- S.5.
Şəmkirli, M. Hamının 
sevdiyi yazıçı / Məhərrəm 
Şəmkirli // Ədalət.- 2018.- 
27 sentyabr.- S.4.
Şəmkirli, M. Yaddaşımda 
yaşayan insan / Məhərrəm 
Şəmkirli // Ədalət.- 2018.- 
20 fevral.- S.7.

28 Yazıçı
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Gi de Mopassan 5 avqust 1850-ci 
ildə Qustav de Mopassanın ailəsində 
dünyaya gəlmişdir. Uşaq vaxtında ata-
anası ayrılmışdır və iki qardaş - Gi və 
Hreve anasının himayəsində yaşamış-
dır. Klassik ədəbiyyatla maraqlanan 
anası Mopassanın həyatında mühüm 
rol oynamışdır. On üç yaşında olan Gi 
seminariyada təhsil almağa başlamış-
dır. Təhsil aldığı zaman böyük yazıçı 
Qüstav Floberlə tanış olmuşdur. 1870-
ci ildə kollecdən məzun olmuş və or-
duya qoşulmuşdur.

Qustav Flober onu himayə etmiş və 
burada Mopassan Emil Zolya və İvan 
Turgenyevlə tanış olmuşdur.

İlk hekayəsini Gi 1875-ci ildə Flo-
berdən gizlin çap etdirmişdir: “Cəsəd 
qolu” adlanan bu əsər Jozef Prünye im-
zasıyla işıq üzü görmüşdür. 1876-cı ilin 
martında Gi de Valmon təxəllüsüylə 
nəşr olunan “Sahildə” adlı poeması-
nı isə öz ustadının xeyir-duasını ala-
raq, “Ədəbi respublika” dərgisinin 
səhifələrində çap etdirmişdir. 

“Gonbul” adlı iri hekayəsinin mi-
silsiz uğurundan sonra “Qolua” qəzeti 
Mopassanı daimi əməkdaşlığa dəvət 
eləyir və az sonra qəzetin səhifələrində 
“Paris burjualarının həftəsonu gəzin-
tiləri” adı altında silsilə novellalarının 
çapını gerçəkləşdirir. 

1881-1883-cü illərdə Mopassan gör-
kəmli rus yazan İ.S.Turgenevlə sıx dost-
luq əlaqələri qurmuş, öz əlyaz malarını 
ona göstərməklə faydalı məsləhətlər al-

mışdır. Bir-birinin ardınca o, “Madma-
zel Fifi”, “Valdşnep hekayələri” novella 
toplularını çap etdirir. 1883-cü ildə nəşr 
olunan “Həyat” romanı məşhur rus ya-
zarlarından İ.S.Turgenev və L.N.Tolstoy 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, onun 
aparıcı fransız yazarlarından birinə 
çevrilməsinə səbəb olur. Təkcə 1884-cü 
ildə Mopassan dörd hekayə toplusu çap 
etdirir: “Ay işığı”, “Rondoli bacıları”, 
“Miss Harriyet” və “Günəş altında”. 

1885-ci ildə işıq üzü görən üç 
hekayə kitabının (“İvetta”, “Gecə və 
gündüz nağılları”, “Tuan”) ardınca, 
elə həmin il dərc olunan  “Əziz dost” 
romanı isə onu dünyanın seçilmişləri 
sırasına çıxarmışdır.

1886-cı il Mopassanın həyatında 
xeyli məhsuldar il olur: iki hekayə 
toplusu (“Balaca Rok”, “Cənab Pa-
ran”) ilə yanaşı, onun “Mont-Oriol” 
romanı işıq üzü görür. Sonrakı illərdə 
yazarın ədəbi məhsuldarlığı qismən 
aşağı düşür və hər il yalnız bir kitab 
nəşr etdirməyə imkan tapır: “Orlya” 
(1887), “Xanım Hüssonun adaxlısı” 
(1888), “Sol əllə” (1889), “Gərəksiz 
gözəllik” (1890).

Gi de Mopassan 1893-cü il iyul ayı-
nın 6-da vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Bizim ürəyimiz: roman 
/ Gi De Mopassan; tərc. 
ed. R.Ə.Musayev; red. 
Ə.M.Zeynalov.- Bakı: 
Mütərcim, 2014.- 143 s. 
Gonbul / Gi de Mopassan; 
tərc. ed. İ.Şıxlı.- Bakı: Qa-
nun, 2018.- 79 s. 
Seçilmiş əsərləri / Gi De 
Mopassan; tərc. ed.: fransız 
dilindən H.Qoca, rus 
dilindən A.Yaşar, İ.Şıxlı; ön 
sözün müəl. A.Yaşar; red. 
A.Dadaşov.- Bakı: Şərq-
Qərb, 2010.- 796 s. 
Seçmə hekayələr / Gi de 
Mopassan; tərc. ed.: İ.Şıxlı, 
H.Qocayev, E.Şıxlı; red. 
F.Şıxlinski; rəss. E.Cabarov.- 
Bakı: Altun kitab, 2015.- 207 
s.
Kor: hekayə / Gi De Mopas-
san; tərc. ed.: A.Babayev // 
Ədalət.- 2019.- 28 fevral.- 
S.8.
Mənim üçün Mopassan... 
/ Şahanə Müşfiq // 525-ci 
qəzet.- 2017.- 5 avqust.- 
S.24.

5 Fransız yazıçısı
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Qazax şairi, yazıçısı, ictimai xa-
dim, müasir qazax yazılı ədəbiyyatının 
banisi Abay Kunanbayev 10 avqust 
1845-ci ildə Semey vilayətində, Ağa-
soltan ailəsində anadan olmuşdur. İlk 
təhsilini mollaxanada almış, ərəb, fars 
dillərini mükəmməl öyrənmiş, eyni 
zamanda rus məktəbinə də getmişdir.
Əsl adı İbrahim olmuş, nənəsinin ver-
diyi “Abay” (diqqətli, ehtiyatlı) adı ilə 
məşhurlaşmışdır. 

Beşinci sinifdə oxuyarkən  ilk 
qələm təcrübəsi olan “Dəvə qovan” şe-
irini yazmışdır. Sonra “Dövlətlinin bir 
dərdi var”, “Xoş söz eşitmədim mən” 
və “Mal-qaranı qoruyub firavan gün 
sürür bəy” kimi şeirlərini qələmə al-
mış, öz  aullarının tamahkar bəylərini 
tənqid etmişdir. Abay Kunanbayev 
yaradıcılığı qazax folkloru, poeziya-
sıyla sıx bağlıdır. O, qazax poeziyasını 
yeni formalarla (müsəddəs, müsəlləs, 
məsnəvi) zənginləşdirmiş, ona yeni 
ictimai məzmun gətirmişdir. Təmiz, 
saf məhəbbəti tərənnüm etmiş, ilin 
fəsillərinə həsr olunan şeirləri ilə qa-
zax poeziyasının gözəl nümunələrini 
yaratmışdır.

Müasirləri “Əqliyyə” əsərini onun 
yaradıcılığının zirvəsi hesab edirlər. 
Əsərdə rus və tatar xalqları ilə qazax 
xalqı müqayisə olunur və yazıçı xalqı-
nın vəziyyətinə acıyır. 

Abay Kunanbayevin dünyagörü-
şünün formalaşmasında Yaxın Şərqin 
alim və şairlərinin (Firdovsi,  İbn-Sina, 

Nizami, Nəvai, Füzuli və s.) hüma-
nist ideyalarının böyük təsiri olmuş və 
ədəbi irsində Şərq və Qərb klassikləri-
ini xatırladan motivlər, hikmətli sözlər, 
fikirlər də az olmamışdır. 

İnsan ləyaqətini onun mənəvi-zehni 
inkişafında görən filosof Abayla Niza-
mi Gəncəvini bağlayan tellər də var-
dır. Əmək və əmək adamına məhəbbət 
Nizami yaradıcılığını səciyyələndirən 
əsas keyfiyyətlərdən biri olmuşdur. Bu 
keyfiyyətlər A.Kunanbayev yaradıcılı-
ğındada seçilir. Ona görə insan daim 
əməklə məşğul olmalı, öz əməyinin 
bəhrəsi ilə dolanmalıdır.  

Şairin “İsgəndər” və “Maqsud” po-
emalarıda onun yaradıcılığının diqqə-
təlayiq nümunələrindən biridir. 

Abay Azərbaycan dastanı Kitabi 
Dədə Qorquddan da bəhrələnmişdir. 
Həmçinin Azərbaycan dramaturqu 
Mirzə Fətəli Axundovun əsərlərindən 
örnəklər götürmüş, qazax bəylərinin 
satirik tipini geniş etnik əsər, yaxud ko-
mediya boyaları ilə yox, aforizmləri ilə 
yaratmışdır. Abay Kunanbayevin yara-
dıcılığı XX əsrdə xüsusilə tədqiq edil-
miş, müxtəlif sənədlərə əsasən onun 
şəxsiyyəti araşdırılmışdır.

59 illik ömründə 200-ə yaxın şeir, 
üç poema, 45 nəsr əsəri qələmə alan 
Abay Kunanbayev 1904-cü il iyulun 
6-da vəfat etmişdir.

TÜRKSOY 2020-ci ili türk dün-
yasında “Abay Kunanbayev ili” elan 
edib.

Ə d ə b i y y a t

Şeirlər və poemalar / 
Abay Kunanbayev; red. 
S.Almazov.- Bakı: Azərnəşr, 
1970.-  206 s. 

“Пушкин-Абай и Казахская 
литература”: материалы 
Международной научной 
конференции / М-во 
Образования и Науки 
Республики Казахстан, 
Ин-т Литературы 
и Искусства имени 
М.О.Ауэзова; Российская 
Акад. Наук Ин-т Мировой 
Литературы имени 
А.М.Горького.- Алматы: 
Unique Service, 2006.- 591 
c.

Сабден, О. Абай и 
будущее Казахстана: 
рычаги воплощения “Слов 
назиданий” Абая в жизнь 
в XXI веке / О.Сабден; 
Союз Ученых Казахстана.- 
Алматы: [б. и.], 2016.- 361 
s.

Abay Kunanbayev // 
Azərbaycan Milli En-
siklopediyası / Red. hey. 
sədri İ.H.Əliyev; baş red. 
M.K.Kərimov; məsul katib 
T.M.Nağıyev.- Bakı, 2009.- 
Cild 1: A-Argelander.- S.11.

10
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Toğrul Fərman oğlu Nərimanbəyov 
1930-cu il avqust ayının 7-də Bakı 
şəhərində doğulmuşdur. 1950-ci il-
də Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan 
Rəssamlıq Məktəbini, 1955-ci ildə isə 
Litvada Vilnüs Rəssamlıq İnstitutunu 
bitirmişdir. XX əsrin 50-ci illərindən 
etibarən yaradıcılığa başlamışdır. 

Hələ Litvada təhsil alarkən Qərbə 
məxsus barokko üslubunun təmtəraq 
və qotika arxitekturası ilə tanış olmuş, 
Delakrua sənətinə xas olan romantik 
gözəllik, Cotto əsərlərindən süzülüb 
gələn səmimiyyət, Rembranta xas tra-
gik vüsət, Pol Sezanda rəssam fikrinin 
ifadə dəqiqliyi onun dünya miqyaslı bir 
rəssam kimi yetişib formalaşmasında 
mühüm rol oynamışdır.  

O, ayrı-ayrı dönəmlərdə çəkilmiş 
“Bayıl mənzərəsi”, “Səadət”, “Sevinc”, 
“Həyat naminə”, “Bakı”, “Göyçay bağ-
larında”, “Talış dağlarında”, “Yaylaq-
da”, “Bağda çayxana”, “Məhsul bay-
ramı”, “Şəkidə bazar”, “Bakıda bazar”, 
“Anna Andreyevanın portreti”, “Səttar 
Bəhlulzadənin portreti”, “İçəri şəhər”, 
“Qız qalası”, “Şirvanşahlar sarayı”,  
“İçərişəhərdə küçə”, “Köhnə Bakı” 
kimi rənkkarlıq nümunələrində öz ya-
radıcılıq və eksperiment axtarışlarını 
davam etdirib ortaya  qoymuşdur.

1952-ci ildən əsərləri Kubada, Hin-
distanda, Polşada, Çexiyada, Slovaki-
yada, Almaniyada, Fransada, İtaliya-
da, Moskvada, ABŞ-da Azərbaycan 
rəssamlığının qiymətli nümunələri kimi 
mötəbər sərgi salonlarında, rəsm qale-
reyalarında və incəsənət muzeylərində 
uğurla nümayiş etdirilir, ayrı-ayrı 
şəxslərin kolleksiyalarında saxlanılır. 

1966-cı və 2011-ci illərdə haqqın-
da qısametrajlı sənədli televiziya filmi 
çəkilmiş, bir sıra filmlərdə “Qobustan”, 
“Əllər və rənglər”, “Dədə Qorqud”, 
“Rənglərin melodiyası”, “Yeddi gözəl” 
və s. rəssam kimi çıxış etmiş, onun rəsm 
əsərlərindən istifadə edilmişdir.  

Rəssam 1992-ci ildə yaşayıb işləmək 
üçün Amerikanın Boston şəhərindən 
Lüksenburqa üz tutmuş və burada cəmi 
bir il (1992-1993) yaşayıb yaratmışdır. 
“Lüksenburq mənzərəsi”, “Lüksen-
burqun ümumi ponaramı”, “Lüksen-
burq sarayı”, “Lüksenburqda yağışlı 
bir gün”, “Lüksenburqlu qız”, “Qədim 
küçə”, “Manternaxda fırtına”, “Güllər 
və çiçəklər”, “Çingiz Aytmatov oğlu 
Eldarla”, “Yaddaşımdakı Qarabağ”, 
“Göyçayda nar bağları” və onlarla baş-
qa diqqəti çəkən əsərləri məhz həmin 
dövrlərdə yaranmışdır. 

1974-cü ildə F.Əmirovun “Nəsimi 
haqqında poema” baletinin tərtibatına 
görə Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı, 
1980-ci ildə yenidən F.Əmirovun “Min 
bir gecə” baletinin tərtibatına görə SSRİ 
dövlət mükafatı ilə təltif olunmuşdur. 
1964-cü ildə “Azərbaycanın Əməkdar 
rəssamı”, 1967-ci ildə Azərbaycan 
SSR-in, 1989-cu ildə SSRİ-nin “Xalq 
rəssamı” fəxri adlarına layiq görülmüş, 
bir sıra orden və medallarla - 2000-ci 
ildə “İstiqlal”, 2010-cu ildə “Şərəf” 
ordenləri ilə təltif olunmuş, 2009-cu 
ildən Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin fərdi təqaüdçüsü olmuşdur. 

Toğrul Nərimanbəyov 2013-cü il 
iyun ayının 2-də Parisdə vəfat etmiş, 
Parisin Passi qəbiristanlığında dəfn 
edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Anar. Kərəm kimi: Nazim 
Hikmətin həyat və yara-
dıcılığı haqqında anılar, 
düşüncələr romanı / Anar; 
red. və ön söz. müəl. Pərvin; 
üz qabığındakı rəsmin müəl. 
T.Nərimanbəyov.- Bakı: 
Azərbaycan, 2015.- 967 s. 

Toğrul Nərimanbəyov: 
İzomaterial: 1930-
2013: rəngkarlıq, qra-
fika / Layihənin rəhb. 
Ç.Fərzəliyev; mətnin 
müəl. Ə.Abdullayev; foto. 
Ə.Ağasiyev [və b.]; ing. 
dilində tərc. ed. İ.Peart, 
S.İbrahimova, Ə.Məlikova.- 
Bakı: Sərvət, [Şərq-Qərb], 
2013.- 104 s. 

Toğrul Nərimanbəyov: İzo-
material: (1930-2013): xalq 
rəssamı: [böyük formatlı 
fotoportret] / Azərb. Resp. 
Məd. və Turizm Nazirliyi.- 
Bakı: Azərbaycan Respub-
likası Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi, [2018?].

Toğrul Nərimanbəyovun 
rənglər melodiyası Kann-
da nümayiş olunur // 
Mədəniyyət.- 2017.- 19 iyul.- 
S.15.

Yaradıcılığı ilə zirvələri fəth 
edən sənətkar // Palitra.- 
2017.- 8 avqust.- S.15.

7 Rəssam



332

AV
Q

U
ST

19

Heykəltəraşlıq.Rəssamlıq.Memarlıq

80
illiyi Elturan Avalov    

1940                         

AV
Q

U
ST

Elturan Vəli oğlu Avalov 1940-cı 
il avqust ayının 20-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1963-cü ildə Azərbaycan Politexnik 
İnstitutunun memarlıq fakültəsini bi-
tirmişdir. 

Onun hələ gənclik illərində “Şuşa 
şəhərinin memarlığı və onun tarixi si-
masının qorunması” mövzusunda yaz-
dığı və 1973-cü ildə müdafiə etdiyi dis-
sertasiya işində “Qarabağın incisi”nə 
maraq və məhəbbət sonrakı illərdə 
yaradılacaq çoxsaylı qrafik işlərin əsas 
leytmotivinə çevrilmişdir.

Yaradıcılığında Qarabağ mövzu-
su geniş yer tutmuşdur. Onun çəkdiyi 
əsərlərdə Azərbaycanın təbiəti, Şuşa 
memarlığı, İçərişəhər, Gəncə və Or-
dubad abidələri böyük ustalıqla təsvir 
olunmuşdur. 

“Şuşanın memarlığı” (1977), “Me-
marın gözü ilə” (1978), “Elturan” 
(1986) adlı kitabların müəllifidir. 

30-dan çox sərginin iştirakçısıdır. 
Bakıda (1985, 1994, 2005), Mosk-
vada (1986), Türkiyədə (1999) fərdi 
sərgiləri keçirilmişdir. 2003-cü ildə 
professor elmi dərəcəsinə layiq gö-
rülmüşdür. Onun “Zöhrabbəyovların 
evi”, “Çuxur məhəllə”, “Mehman-
darovların evi”, “Saatlı məhəlləsinin 
məscidi” və “Çuxur məhəllə meydanı” 
əsərlərindəki ağacların təqdimatındakı 
şaşırdıcı rəngarənglik kimi, “Gəncə 
qapısı”, “Xan Şuşinskinin evi”, “Mir-
canlı məhəlləsi”, “Aşağı Gövhər ağa 
məscidi”, “Xan evi” lövhələrində də 
müxtəlif formalı daşlardan “boylanan” 
gözəllik qabarıq və yaddaqalan əks 
olunmuşdur.

Elturan Avalov Cüzeppe Verdi-
nin “Aida” və “Karmen” operala-
rına rəsmlər, Üzeyir Hacıbəylinin 
musiqili komediyalarına, Bəxtiyar 
Vahabzadənin “Muğam” poemasına 

illüstrasiyalar çəkmişdir.
Yaradıcılığında portret janrına da 

üstünlük vermiş və yaratdığı obraz-
larda bizi əhatə edən müxtəlif insan 
talelərini ustalıqla əks etdirmişdir. Onun 
“Naməlum adam”, “Qatıqçı”, “Kisəçi” 
və s. portretləri bu qəbildəndir. 

2005-ci ildən Azərbaycan Rəs-
sam lar İttifaqının, 2006-cı ildən 
Azərbaycan “Karikaturaçı Rəssamlar 
Birliyi”nin, FECO-nun (Karikaturaçı-
lar Təşkilatının Beynəlxalq Federasi-
yası) Azərbaycan qrupunun üzvüdür. 
2003-cü ildə professor elmi rütbəsini 
almışdır.

2011-ci ildə Dünya Turizm Günü 
ilə əlaqədar “Şirvanşahlar Sarayı 
Kompleksi” Dövlət Tarixi-Memarlıq 
Qoruq-Muzeyində tanınmış rəssam, 
sənətşünas, professor Elturan Avalo-
vun əsərlərindən ibarət sərgi açılmışdı. 
Sərgidə müəllifin İçərişəhər, eləcə də 
Azərbaycan memarlıq abidələrini əhatə 
edən əsərləri nümayiş olunmuşdur. 

O, həmçinin bəstəkarlıqla da məşğul 
olmuş, musiqi əsərləri həm yerli, həm 
də xarici səhnələrdə səslənmişdir. 
Skripka və fortepiano üçün yazdığı 
“Adacio”, görkəmli bəstəkar Fikrət 
Əmirovun xatirəsinə həsr etdiyi “Eks-
promt” və “Fantaziya” Türkiyədə 
B.Axundov və L.Axundova tərəfindən 
ifa edilmiş, Abdulla Şaiqin sözlərinə 
bəstələdiyi “İdman marşı” isə Rusiya-
da keçirilən festivalda Sumqayıt Uşaq 
xoru tərəfindən səslənmişdir. 

Elturan Avalov 1991-ci ildə 
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı-
na layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Qarabağlı, R. Akademik Sa-
dıq Dadaşov / R.Qarabağlı; 
baş məsl. və elmi red. 
A.Əlizadə; red. E.Avalov.- 
Bakı: Elm, 2015.- 127 s.
Memar rəsm çəkməyi bacar-
mırsa, onun memarlığı bütöv 
olmayacaq: “Vaxtilə arşın-
malçı kimi Şuşanın bütün 
küçələrini, həyətlərini bir-bir 
gəzib rəsmlər çəkmişəm” / 
E.Avalov; müsahibəni apardı 
S.Soltanlı // Mədəniyyət.- 
2015.- 24 iyul.- S.8.
Əliyev, Z. Şuşamızın me-
marlıq salnaməsi: Bir əsərin 
tarixçəsi: [memar-rəssam, 
Əməkdar incəsənət xadimi, 
professor Elturan Avalov 
haqqında] / Z.Əliyev // 
Mədəniyyət.- 2017.- 5 may.- 
S.13.
Шуша [Электронный 
ресурс]: графика / 
Э.Авалов; Фонд Гейдара 
Алиева, Общественная 
организация развития 
регионов.- Баку: Чашыоглу, 
2008. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).- (“Nizami” layihəsi). 
Schuscha [İsomaterial]: 
grafische kunst / E. Avalov.- 
Baku: Tschaschioglu, 2013.- 
107 p.

20 Memar
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Bəhram Tofiq oğlu Əfəndiyev  
1910-cu il avqust ayının 25-də Tiflis 
quberniyasının Ahalkələki qəzasında 
anadan olmuşdur. 

1927-1931-ci illərdə Bakı Rəssamlıq 
Məktəbində dekorçu rəssam ixtisasına 
yiyələnmişdir. 

1929-1932-ci illərdə Akademik 
Milli Dram Teatrında təcrübəçi-rəssam 
kimi çalışmışdır. 1932-ci ildə Peter-
burq Rəssamlıq Akademiyasına qəbul 
olunmuş və burada yarım il oxuduq-
dan sonra səhhəti ilə bağlı təhsilini ya-
rımçıq qoymuşdur. 1933-cü ildə Nuxa 
(indiki Şəki) Dövlət Dram Teatrında, 
1934-1935-ci illərdə Aşqabad Dövlət 
Azərbaycan Dram Teatrında rəssam 
işləmişdir. 1944-1945-ci illərdə Qa-
zax Dövlət Dram Teatrının direkto-
ru, 1945-1948-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Musiqili Komediya Teatrında 
rəssam və quruluş hissə müdiri, 1948-
1949-cu illərdə Göyçay Dövlət Dram 
Teatrında quruluşçu rəssam, 1950-
1956-cı illərdə Göyçay sənət artelində 
texniki rəhbər, 1934-1944 və 1956-
1967-ci illərdə Cəfər Cabbarlı adı-
na Gəncə Dövlət Dram Teatrında baş 
rəssam vəzifələrində işləmişdir. 

Bəhram Əfəndiyev Milli səh nəq-
rafiya sənətimizin inkişafında mühüm 
rol oynayan sənətkarlardan biri olmuş-
dur. Yaradıcılığında monumentalizmə 
daha çox maraq göstərmişdir.

Gəncə teatrında bədii tərtibat ver-
diyi əsas tamaşalar: “Lənkəran xanı-

nın vəziri”, “Hacı Qara” (Mirzə Fətəli 
Axundzadə), “Müsibəti-Fəxrəddin” 
(Nəcəf bəy Vəzirov), “Ölülər” (Cəlil 
Məmmədquluzadə), “Eşq və inti-
qam” (Süleyman Sani Axundov), 
“Fərhad və Şirin”, “Vaqif” (Səməd 
Vurğun), “Xoşbəxtlər”, “Toy” (Sa-
bit Rəhman), “Od gəlini”, “1905-ci 
ildə”, “Almaz”, “Yaşar”, “Nəsrəddin 
şah”, “Sevil” (Cəfər Cabbarlı), 
“Səyavuş”, “Şeyx Sənan” (Hüseyn 
Cavid), “Məşədi İbad”, “Arşın mal 
alan” (Üzeyir bəy Hacıbəyli), “Qaçaq 
Nəbi” (Süleyman Rüstəm), “Kişilər” 
(Altay Məmmədov), “Sən həmişə 
mənimləsən” (İlyas Əfəndiyev), “Du-
manlı Təbriz” (Məmməd Səid Ordu-
badi), “Jorj Danden”, “Cancur Səməd” 
(Jan Batist Molyer), “Kələkbaz sevgili” 
(Lope de Veqa), “İki ağanın bir nökəri” 
(Karlo Qoldoni), “Qaçaqlar”, “Məkr ve 
məhəbbət” (Fridrix Şiller), “İki qardaş” 
(Mixail Lermontov), “Kəllə” (Nazim 
Hikmət), “Azmış oğul” (Eqon Rannet), 
“Tülkü və üzüm” (Gilerma Fiqeyredu).

Bəhram Əfəndiyev yaradıcılıq uğur-
larına görə 1961-ci ildə “Əməkdar 
incəsənət xadimi” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür.

Rəssam B.Əfəndiyev 1967-ci il av-
qust ayının 3-də Gəncə şəhərində vəfat 
etmişdir.

25 Teatr rəssamı

Ə d ə b i y y a t
Buaçidze, K. Həyətdə 
qapan it var: 4 pərdə 8 
şəkildə faciəli komediya 
/ K.Buaçidze; AzSSR 
Mədəniyyət Nazirliyi, 
C.Cabbarlı ad. Kirova-
bad Dövlət Dram Teatrı; 
tərc. ed. M.Muradov; 
qur. rej. H.Ağayev; rəss. 
B.Əfəndiyev.- Kirovabad: 
[s. n.], 1965.- 2 s.
Əfəndiyev, İ. Sən 
həmişə mənimləsən: 3 
pərdə 9 şəkildə dra-
ma / İ.Əfəndiyev; 
qur. rej. H.Ağayev; 
rəss. B.Əfəndiyev; 
bəs. F.Əmirov; AzSSR 
Mədəniyyət Nazirliyi, 
C.Cabbarlı ad. Kirovabad 
Dövlət Dram Teatrı.- Ki-
rovabad: [s. n.], 1965.- 2 
s.
Rəhimli, İ. Bəhram 
Əfəndiyev / İlham Rəhimli 
// Azərbaycan teatr 
ensiklopediyası: 3 cilddə 
/ İlham Rəhimli.- Bakı, 
2016.- Cild 1.- S.237-238.
Rəhimli, İ. Bəhram 
Əfəndiyev / İlham Rəhimli 
// Səhnə fədailəri: 3 cilddə 
/ İlham Rəhimli.- Bakı, 
2018.- Cild 3.- S.574-579.
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Tahir Abdulla oğlu Abdullayev 
1915-ci il avqust ayının 25-də Nax-
çıvan şəhərində anadan olmuşdur. 
Atası gənc yaşlarında vəfat etmiş, 
ailənin dörd övladı – iki qız və iki oğ-
lan anaları Surə xanımın himayəsi ilə 
böyümüşdülər.

Tahir Abdullayev 1933-cü ildə 
N.Nərimanov adına Sənaye Texniku-
munu, 1939-cu ildə isə Azərbaycan 
Sənaye İnstitutunu (indiki ADN-
SU) bitirərək memarlıq ixtisasına 
yiyələnmişdir. Təyinatla Bakı Şəhər 
Soveti İcraiyyə Komitəsinin Memarlıq 
Planlaşdırma İdarəsinə göndərilmiş və 
1941-ci ilə qədər burada çalışmışdır.

1940-cı ildən SSRİ Memarlar 
İttifaqına üzv olan T.Abdullayev 
1941-1944-cü illərdə müxtəlif tikinti 
idarələrində baş mühəndis vəzifəsində 
fəaliyyət göstərmişdir. 1944-1951-
ci illərdə Şəki şəhərinin Baş memarı 
vəzifəsinə təyinat almışdır. 1946-cı 
ildə Böyük Vətən müharibəsində arxa 
cəbhədə göstərdiyi fədakarlığa görə 
“Qafqazın müdafiəçisi” medalı ilə 
təltif olunmuşdur.

1951-ci ildə Azərbaycan SSR 
Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə “Azər-
dövlətlayihə” Dövlət Baş Layihə 
İnstitutuna direktor təyin olunan 
T.Abdullayev 1992-ci ilə qədər - 41 il 
burada fəaliyyət göstərmişdir.

Yüzlərlə yaşayış evi, ictimai bina 
və qurğuların layihə müəllifi olan 
Tahir Abdullayev, 1993-cü ildən öm-

rünün sonunadək “Bakıdövlətlayihə” 
institutunda əmək fəaliyyətini davam 
etdirmişdir. Heydər Əliyev adına İd-
man Sarayı, Milli Məclis, Milli Arxiv 
və Milli Dram Teatrının binaları, çox-
saylı yaşayış evləri Tahir Abdullayevin 
yadigarları kimi ona əbədi yaşamaq 
haqqı qazandırmışdır.

“Azərbaycan” mehmanxanasının 
binası, Sumqayıt şəhərinin Baş pla-
nı və bir sıra digər layihələri ilə mil-
li memarlığımızın inkişafına verdiyi 
töhfələrə görə Tahir Abdullayev iki 
dəfə SSRİ Nazirlər Soveti tərəfindən 
Dövlət mükafatına layiq görülmüş, 
“Qırmızı Əmək Bayrağı”, “Şərəf ni-
şanı” ordenləri ilə təltif olunmuşdur. 
1964-cü ildə “Əməkdar mühəndis”, 
1979-cu ildə “Əməkdar memar” fəxri 
adlarına layiq görülmüşdür.

 Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin fərdi təqaüdçüsü, Layihələndirmə 
- tikinti sahəsində ustad adı alan  əsl zi-
yalı, nəcib insan kimi qəlblərdə yaşa-
yan Tahir Abdullayev 5 yanvar 2004-
cü ildə vəfat etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t
Abdullayev Tahir Abdulla 
oğlu // Azərbaycan Milli 
Ensiklopediyası / Red. hey. 
sədri İ.H.Əliyev; baş red. 
M.K.Kərimov; məsul 
katib T.M.Nağıyev.- Cild 1: 
A-Argelander.- Bakı, 2009.- 
S.38.
Hüseynli, T. Əbədi yaşamaq 
haqqı qazanan memar: 
Əməkdar memar Tahir 
Abdullayev haqqında / 
T.Hüseynli // Xalq qəzeti.- 
2015.- 11 oktyabr.- S.6.
Namazov, M. Tahir 
Abdulla oğlu Abdullayev 
/ M.Namazov; E.Əliyev 
// Azərdövlətlayihə / 
M.Namazov (nəşrin ideya-
sı), E.Əliyev.- Bakı, 2015.- 
S.18-21.

25 Memar
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Məmmədtağı Abbas oğlu Bağırov 
1890-cı il avqust ayının 5-də Bakı 
şəhərində fəhlə ailəsində anadan ol-
muşdur. 

O, iki il mollaxana təhsili alıb, 
sonra beş il türk-rus məktəbində oxu-
muşdur. Səhnəyə ilk dəfə 1904-cü ildə 
“Nicat” mədəni-maarif cəmiyyətinin 
teatr truppasında göstərilən Üzeyir bəy 
Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” ope-
rasında xorun tərkibində çıxmışdır.

1913-cü ildən başlayaraq opera 
və operetta tamaşalarında solist kimi 
çıxış etmiş, dram və komediya tama-
şalarında oynamışdır. 1914-1919-cu 
illərdə “Səfa” dəstəsində,  Hüseynqu-
lu Sarabskinin yaratdığı “Müsəlman 
opera truppası”nda, “Zülfüqar bəy və 
Üzeyir bəy Hacıbəyli qardaşlarının 
müdiriyyəti”ndə çıxış etmişdir. 1920-
1925-ci illərdə Azərbaycan Dövlət 
Milli Dram Teatrında aktyor işləmişdir. 
1925-1961-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Opera və Balet Teatrında solist 
olmuşdur. 

Azərbaycan musiqisinin, habelə, 
dramaturgiyasının əvəzsiz nümunəsi 
sayılan “Arşın mal alan” komediyası-
nın ilk səhnə quruluşunda M.Bağırovun 
zəhməti az olmamış, o, operettanın 
maraqlı surətlərindən olan Süleyman 
və Soltan bəy obrazlarını ifa etmişdir. 

Oynadığı əsas dramatik rollar: Əziz 
ağa (“Lənkəran xanının vəziri”, Mirzə 
Fətəli Axundzadə), Kəndli, Əcinnə, 
Dərviş, Mustafa xan (“Bəxtsiz cavan”, 

“Pəri cadu”, “Dağılan tifaq” və “Ağa 
Məhəmməd şah Qacar”, Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyev), Yaralı zabit, Xa-
lid (“Ədirnə fəthi” və “Ulduz, yaxud  
Trablis müharibəsi”, Cəfər Cabbar-
lı), Kor ərəb, İxtiyar (“Şeyx Sənan” 
və “İblis”, Hüseyn Cavid), Fəraməz 
(“Dəmirçi Gavə”, Şəmsəddin Sami), 
Cansuar (“Şahın bərbəri”, Anatoli Lu-
naçarski).

Opera tamaşalarında ifa etdiyi əsas 
partiyalar: Kərəm və Hələb paşası, 
Nofəl və Leylinin atası, Həsən xan 
(“Əsli və Kərəm”, “Leyli və Məcnun” 
və “Koroğlu” Üzeyir bəy Hacıbəyli), 
Aslan şah (“Şah İsmayıl”, Müslüm 
bəy Maqomayev), Onegin (“Yevgeni 
Onegin”, Pyotr Çaykovski), Doktor 
Bartolo (“Sevilya”, Coakkino Rossi-
ni), Süleyman, Əsgər və Soltan bəy, 
Rüstəm bəy və Məşədi İbad (“Arşın 
mal alan” və “Məşədi İbad”, Üzeyir 
bəy Hacıbəyli), Kərəm kişi (“Durna”, 
Süleyman Rüstəm və Səid Rüstəmov). 

Aktyor-müğənni səhnəmizdə mil-
li aktrisaların olmadığı 1915-1919-cu 
illərdə “Leyli və Məcnun”, “Əsli və 
Kərəm”, “Şah İsmayıl” operalarında 
Əslinin və Ərəbzənginin partiyalarını 
oxumuşdur.

1933-cü ildə “Əməkdar artist”, 
1938-ci ildə “Xalq artisti” fəxri adları-
na layiq görülmüşdür.

Məmmədtağı Bağırov 1961-ci il ap-
rel ayının 16-da Bakı şəhərində vəfat 
etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t
Bağırov Məmmədtağı 
Abbas oğlu // Üzeyir 
Hacıbəyli ensiklopediya-
sı / E.Abbasova [və b.]; 
red. hey.: E.Abbasova [və 
b.]; red.: S.Ağababayeva, 
T.Dadaşova.- Bakı, 2008.- 
S.30.
Rəhimli, İ. Məmmədtağı 
Bağırov / İlham Rəhimli // 
Azərbaycan teatr ensiklo-
pediyası: 3 cilddə / İlham 
Rəhimli.- Cild 2.- Bakı, 
2017.- S.294.

İ n t e r n e t d ə  
 
www.anl.az 
www.az.wikipedia.org

5 Opera müğənnisi 
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Lyudmila Karagiçeva-Bretanitskaya 
1920-ci il avqust ayının 19-da Rusiya-
nın Adıgey Respublikasının Maykop 
şəhərində anadan olmuşdur.  

1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının tarix-nəzəriyyə 
fakültəsini (indiki Üzeyir Hacıbəyli 
adına Bakı Musiqi Akademiyası) bitir-
mişdir. Həmin ildən də orada “Xarici 
ölkələrin musiqi tarixi, “Opera drama-
turgiyasının əsasları”, “Musiqi tənqidi”  
və “Musiqi ədəbiyyatı” ixtisaslarını 
tədris etməyə başlamışdır. 

1962-ci ildə “Qara Qarayev” kitabı 
əsasında sənətşünaslıq dissertasiyası 
müdafiə edərək sənətşünaslıq elmləri 
namizədi elmi dərəcəsini, 1964-cü ildə 
isə dosent adını almışdır.

1972-ci ildə “Əməkdar incəsənət 
xadimi” adına layiq görülmüşdür. 

1982-ci ildə professor elmi adını al-
mışdır.

Moskvaya köçdüyü müddətə qədər 
(1988) konservatoriyada işləmişdir. 

Qara Qarayev, Fikrət Əmirov və 
digər Azərbaycan bəstəkarlarının yara-
dıcılığına dair elmi-tədqiqat əsərlərinin 
müəllifidir.

Böyük yaradıcılıq qabiliyyətinə və 
diapazonuna malik olan musiqişünas 
alimin elmi fəaliyyətinin əsas mövzusu 
Qara Qarayevin yaradıcılığıdır. “Qara 
Qarayev”, “Qarayevin baletləri”, “Qa-
rayevin “İldırımlı yollarla” baletində 
Afrikanın musiqi folkloru”, “Don 
Kixot” simfonik qravürü və Qara-
yevin digər əsərləri haqqında işləri 
diqqətəlayiqdir. 

Onun bəstəkar və dirijor Niyazi 
haqqında monoqrafiyası, Azərbaycan 
musiqisinə aid müxtəlif mövzularda 
məqalələri də nəşr olunmuşdur. 

Lyudmila Karagiçeva-Bretanitskaya 
2015-ci ildə vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Qara Qarayev / L.V.Karagiçeva; tərc. ed. İ.Yaqubov; red. F.Sahib.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 70 s.
Кара Караев: Личность. Суждения об искусстве: монографическое исследование / Л.В.Карагичева.- Москва: [б. и.], 2014.- 
286 c.
Ниязи. Народный Артист Азербайджанской ССР Композитор: очерк творчества композитора и дирижера / Л.Карагичева.- 
Москва: 1959.- 42 c.
Абасова, Э.А. Узеир Гаджибеков / Э.А.Абасова; ред. Л.В.Карагичева.- Баку: Азернешр, 1975.- 140 c. 
Исмайлова, Г. Муслим Магомаев / Гамар Исмайлова; ред. Л.В.Карагичева.- Баку: Азернешр, 1986.- 148 c.
Карагичева-Бретаницкая Л. В. // Музыкальная энциклопедия / Под ред. Ю.В.Келдыша.- М, 1974.- Т.2.- С.711

İ n t e r n e t d ə 
www.anl.az 
http://musicacademy.edu.az

19 Musiqişünas
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Dadaş Hacıbala oğlu Dadaşov 30 
avqust 1935-ci ildə Bakıda anadan ol-
muşdur. 

1950-1954-cü illərdə Asəf Zeynallı 
adına orta ixtisas musiqi məktəbində 
(indiki Asəf Zeynallı adına musiqi 
kolleci) tar ifaçısı kimi püxtələşərək 
tanınmış pedaqoq, bir sıra mahnı və 
pyeslərin müəllifi Adil Gərayın tar sin-
fini bitirmşdir. 1958-1963-cü illərdə 
Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq 
sinfində təhsilini davam etdirən 
D.Dadaşov respublikanın Xalq artis-
ti, Dövlət mükafatı laureatı Cövdət 
Hacıyevdən bu çətin sənətin sirlərinə 
yiyələnmişdir. 

Dadaş Dadaşovun fortepiano üçün 
24 prelüd silsiləsi (1977-1978) kamera-
instrumental janrda yazan və bu sahədə 
səylə iş aparan bəstəkarın yaradıcı 
uğurlarından biri olmuşdur. 1985-
ci ildə bəstəkarın növbəti üç maraqlı 
əsəri meydana çıxır. Bunlar Cövdət 
Hacıyevə ithaf olunmuş fortepiano 
üçün 24 prelüd silsiləsi, Rəsul Rzanın 
sözlərinə “Rənglər” vokal silsiləsi və 
Böyük Vətən müharibəsində həlak ol-
muş azərbaycanlıların xatirəsinə həsr 
olunmuş simfoniyadır.

D.Dadaşovun kamera-instrumental 
əsərləri içərisində önəmli yer tutan 
Simli trio (1986) və Kvartet-poema 
(1990) bəstəkarın instrumental an-
sambl çərçivəsində məzmun və ifadə 
vasitələrinə gətirdiyi yeni nəfəs aşkar

olunur. Kvartet-poemadakı daxili 
tamlıq, forma tənasüblüyü və musi-
qi komponentlərinin qarşılıqlı əlaqəsi 
müəllifin yetkinliyinə dəlalət edirdi. 
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan ka-
mera-instrumental musiqisində skrip-
ka, viola və violonçel tərkibli ilk trio 
nümunələrinin müəlliflərindən biri 
məhz elə D.Dadaşovdur.

2009-cu ildə Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqının 75 illiyinə həsr olunmuş fes-
tival çərçivəsində Dadaş Dadaşovun 
yeni əsəri olan qanun və simfonik or-
kestr üçün 3 hissəli “Konsert”in prem-
yerası olmuşdur. Bu əsər Azərbaycan 
musiqisində qanun aləti üçün yazı-
lan ilk konsert nümunəsidir. Son illər 
ərzində meydana çıxan 3 saylı Kame-
ra simfoniyası, kamança və fortepia-
no üçün “Əlvan naxışlar” kapriççiosu, 
“Uğur olsun” vokal-instrumental süi-
tası, səs və kamera orkestri üçün “Ay 
üzlü nigarım” və “Dəniz” romansları 
bəstəkarın digər əsərləri kimi musiqi 
tədqiqatçılarının diqqətini çəkmişdi.

2005-ci ildə “Əməkdar incəsənət xa-
dimi”, 2008-ci ildə “Xalq artisti” fəxri 
adlarına layiq görülmüşdür.

2015-ci ildə Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə tanınmış 
bəstəkar, Xalq artisti, professor Dadaş 
Dadaşovun 80 illiyinə həsr edilmiş mu-
siqi festivalı keçirilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t
Qobustan lövhələri; 4 saylı 
süita: [Notlar]: Azərbaycan 
xalq çalğı alətləri orkestri 
üçün / Dadaş Dadaşov.- 
Bakı: 2008.- 77 s.
Konsert: [Notlar]: qanun 
və simfonik orkestr üçün 
/ Dadaş Dadaşov.- Bakı: 
2009.- 254 s.
12 prelüd: [Notlar]: fortepi-
ano üçün / Dadaş Dadaşov.- 
Bakı: 1995.- 26 s.
Ələsgərli, K.V. Dadaş 
Dadaşov / K.V.Ələsgərli; 
red. H.Babayeva; baş red. 
S.Bektaşi; burax. məsul 
S.İsmayılova; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi.- Bakı: Şərq-Qərb, 
2015.- 31 s.
Azəri, L. Bəstəkar ömrünün 
naxışları: [Xalq artistinin 
yubileyinə həsr olunmuş 
musiqi festivalı haqqında] 
/ L.Azəri // Mədəniyyət.- 
2015.- 9 dekabr.- S.11.
Azəri, L. Vətənə sevgidən 
yaranan musiqi əsərləri: 
[Xalq artisti Dadaş Dadaşo-
vun 80 illiyinə həsr olunmuş 
musiqi festivalı] / L.Azəri 
// Mədəniyyət.- 2015.- 4 
dekabr.- S.4.

30 Bəstəkar
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Fəxrəddin Manaf oğlu Mana-
fov 1955-ci il avqust ayının 2-də 
Xankəndidə anadan olmuşdur. Orta 
təhsilini başa vurduqdan sonra 
Nərimanov rayonundakı 12 saylı tex-
niki peşə məktəbinə daxil olmuş və 
oranı kino mexanikliyi ixtisası üzrə 
bitirmişdir.    

1971-1974-cü  illərdə  A.M.Şərifzadə 
adına Aktyor evində kinomexanik 
kimi çalışmışdır. Orada “Yuğ” Teat-
rının təməlini qoyan bədii rəhbər, baş 
rejissor, direktor Vaqif İbrahimoğlu-
nun köməyi ilə səhnə danışığını, səhnə 
mədəniyyətini, səhnə plastikasını 
öyrənmişdir. 

1975-1980-ci illərdə M.Əliyev adı-
na Azərbaycan Dövlət İncəsənət İns-
titutunda təhsil almış, 1976-1978-ci 
illərdə Tədris teatrında, 1989-1993-cü 
illərdə “Yuğ” Dövlət Teatrında  aktyor 
kimi fəaliyyət göstərmişdir. Tədris te-
atrında Buğac, Dəli Domrul, Məcnun, 
“Yuğ” Dövlət Teatrında Şəhriyar, “İb-
rus” Teatrında Murad, Akademik Milli 
Dram Teatrında Həbib və s. rollarını 
oynayıb. 1978-ci ildən bu günədək 
C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasında aktyor kimi filmlərə 
çəkilir. 

İlk dəfə “İşgüzar səfər” adlı bədii 
filmə çəkilmiş, Fəxrəddin Manafovun 
yaradıcılığında kino fəaliyyəti daha 
mühüm yer tutur. “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasında “Park” (Marat), 
“Üzeyir ömrü” (İsgəndər), “Əlvida, 

cənub şəhəri” (Rza), “Sübhün səfiri” 
(Abbasqulu ağa Bakıxanov), “Gecə 
qatarında qətl” (Rüstəm), “Qətldən 
yeddi gün sonra” (Rauf), “Otel ota-
ğı” (Kərim), Rusiya kinostudiyala-
rında “Drinqo” (Narkobaron), “Qraf 
Krestovski” (Qraf Krestovski) bədii 
filmlərinə çəkilib.

Anarın “Beşmərtəbəli evin altıncı 
mərtəbəsi” romanı əsasında ekranlaş-
dırılan “Təhminə” filmində tamaşaçı-
ların yaddaşına Zaur obrazı ilə həkk 
olunub. 

F.Manafovun ən maraqlı obrazların-
dan biri Xalq yazıçısı Elçinin eyniadlı 
romanı əsasında çəkilmiş, Azərbaycan 
və Türkiyə arasında ilk müştərək kino 
layihəsi olan “Mahmud və Məryəm” 
filmində baş qəhrəman Mahmudun 
atası Ziyad xan roludur. Ziyad xan rolu 
aktyorun tarixi bir filmdə canlandırdı-
ğı ilk obraz deyil. Onun 2008-ci ildə 
“Hökmdarın taleyi” filmində yaratdığı 
İbrahimxəlil xan obrazı da öz milli ka-
loriti, tarixiliyi və həyatiliyi ilə seçilir. 
Hətta aktyor İbrahim xan roluna görə 
“Zirvə” mükafatı ilə təltif edilmişdir. 

Fəxrəddin Manafovun yaradı-
cı lı ğı dövlət tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmiş, 1987-ci ildə 
“Əməkdar artist”, 2000-ci ildə isə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq gö-
rülmüşdür. 2006-cı ildə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərdi 
təqaüdü ilə təltif edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
“Yaradıcı adam gərək 
ac qarına sənət yarat-
sın”: [Xalq artisti aktyor 
Fəxrəddin Manafovun 
müsahibəsi] / F.Manafov; 
müsahibəni apardı Tahirə 
// Şərq.- 2017.- 16 dekabr.- 
S.13.
Rəhimli, İ. Fəxrəddin 
Manafov / İlham Rəhimli // 
Azərbaycan teatr ensiklo-
pediyası: 3 cilddə / İlham 
Rəhimli.- Bakı, 2016.- Cild 
1.- S.393-394.
Fəxrəddin Manafovun 
60 yaşı tamam oldu // 
Hürriyyət.- 2015.- 3-6 
avqust.- S.14.

2 Aktyor
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Məmmədrza İsa oğlu Şeyxzamanov 
1915-ci il avqust ayının 4-də Gəncədə 
anadan olmuşdur. Bəzi mənbələrdə do-
ğum günü 30 avqust göstərilmişdir. İki 
yaşı olanda atası vəfat etmiş, ailənin 
dolanışığı, digər məişət ağırlığı anası 
Böyükxanımın üzərinə düşmüşdür. 

Məmmədrza Şeyxzamanov Şah 
Abbas məscidinin yanında yerləşən bi-
rinci dərəcəli məktəbdə təhsil almışdır. 
1928-ci ildə onun ədəbiyyat müəllimi 
Səməd Vurğun olmuşdur. Yeniyetmə 
Məmmədrzada şeirə, incəsənətə mara-
ğı Səməd Vurğun oyatmışdır. 

1934-1936-cı illərdə Gəncə Dövlət 
Dram Teatrının nəzdindəki aktyor stu-
diyasını bitirmişdir. 1954-cü ilədək 
Gəncə teatrının aktyoru olmuşdur. Ya-
radıcılığının ikinci dövrü Akademik 
Milli Dram Teatrı ilə bağlı olmuşdur. 
Bu kollektivdə 1954-1984-cü illərdə 
çalışmışdır. 

Akademik teatrda ifa etdiyi əsas 
rollar: Poliksen, Enobarb, Poloni, Kral 
Alonso (“Qış nağılı”, “Antoni və Kle-
opatra”, “Hamlet” və “Fırtına”, Uil-
yam Şekspir), Talbot (“Orlean qızı”, 
Fridrix Şiller), Rüstəm, Müfti, Şeyx 
Mərvan (“Səyavuş”, “Xəyyam” və 
“Şeyx Sənan”, Hüseyn Cavid), Hacı 
Əhməd, Altunbay (“Almaz” və “Od 
gəlini”, Cəfər Cabbarlı), Qılınc (“Ca-
vanşir”, Mehdi Hüseyn), Xosrov, Qa-
car (“Xosrov və Şirin” və “Vaqif”, 
Səməd Vurğun), Coşua (“Mariya Tü-
dor”, Viktor Hüqo) və s.

M.Şeyxzamanov   “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasında istehsal olunmuş 
“Qızmar günəş altında” (Əmir dayı), 
“Bir qalanın sirri” (Həkimbaşı), 
“Bəxtiyar” (Professor), “Vulkana 
doğru” (Usta Ramazan), “Kölgələr 
sürünür” (Qafar Niyazov), “Onu ba-
ğışlamaq olarmı?” (Polkovnik Qurba-
nov), “Liftçi qız” (Rəssam), “Leyli və 
Məcnun” (Dərviş), “Əhməd harada-
dır?” (Şirin), “Qızıl qaz” (Mahmud), 
“Tütək səsi” (İsfəndiyar kişi), “Qı-
zıl uçurum” (Qurban), “Qaçaq Nəbi” 
(Kəndli), “Nəsimi” (Şeyx Əzəm), 
“Yeddi oğul istərəm” (Kərəm), 
“Skripkanın sərgüzəşti” (Odessa-
lı), “Qeyri-adi ov” (Kənd ağsaqqalı), 
“Qatır Məmməd” (Qubernator) bədii 
filmlərinə çəkilmişdir.

1959-cu ildə “Əməkdar artist”, 
1974-cü ildə isə “Xalq artisti” fəxri 
adlarına layiq görülmüşdür. Hüseyn 
Cavidin “İblis” faciəsindəki İxtiyar 
roluna görə 1984-cü ildə (ölümündən 
sonra) Respublika Dövlət mükafatı ilə 
təltif olunmuşdur.

Məmmədrza Şeyxzamanov 1984-
cü il yanvar ayının 21-də Bakıda vəfat 
etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Rəhimli, İ. Məmmədrza 
Şeyxzamanov / İl-
ham Rəhimli; baş red. 
G.Cəfərova; red. Q.Nuriyev; 
burax. məsul S.İsmayılova.- 
Bakı: Şərq-Qərb, 2017.- 167 
s.
Abbaslı, T. Unudulmaz 
obrazlar OBRAZı: [Xalq 
artisti, nəsil-nəsil tamaşa-
çılar sevimlisi Məmmədrza 
Şeyxzamanov] / T.Abbaslı 
// Mədəniyyət.- 2017.- 2 
avqust.- S.13.
Əsgərov, H. Zamanın 
müasiri: [xalq artisti 
Məmmədrza Şeyxzamanov 
haqqında] / H.Əsgərov 
// Respublika.- 2017.- 23 
iyul.- S.5.
Müşfiq, Ş. Səhnə və ekran 
sənətimizin ulu korifeyi: 
[Məmmədrza Şeyxzamanov] 
/ Ş.Müşfiq // 525-ci qəzet.- 
2018.- 3 avqust.- S.6.
Rəhimli, İ. Məmmədrza 
Şeyxzamanov / İlham 
Rəhimli // Azərbaycan teatr 
ensiklopediyası: 3 cilddə 
/ İ.Rəhimli.- Cild 2.- Bakı, 
2017.-  S.288-289.
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Afaq Bəşir qızı Səfərova (Afaq 
Bəşirqızı) 1955-ci il avqust ayının 
15-də Bakı şəhərində, sevilən aktyor 
Bəşir Səfəroğlunun ailəsində anadan 
olmuşdur.

1962-ci ildə 31 saylı orta məktəbin 
1-ci sinifinə getmiş və 1972-ci ildə 20 
saylı orta məktəbi bitirmişdir. 

Bir müddət Tibb işçiləri Mədəniyyət 
evinin dram dərnəyinə getmişdir. 
1974-1979-cu illərdə Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət İnstitutunda (indiki 
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və 
İncəsənət Universiteti) təhsil almış-
dır. Aktrisa kimi  fəaliyyətə 1973-cü 
ildə Lənkəran Dövlət Dram Teatrın-
da başlamışdır. 1975-1989-cu illərdə 
Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında  ça-
lışmışdır. 

1989-cu ildən Azərbaycan Dövlət 
Musiqili Komediya Teatrına (indiki 
Azərbaycan Dövlət Musiqili Teat-
rı) göndərilən Afaq Bəşirqızı bugünə 
kimi həmin teatrda öz fəaliyyətini 
davam etdirir. Bu illər ərzində o, 
S.Ələsgərov, İ.Məlikzadə “Su-
baylarınızdan görəsiniz” əsərində 
Səməni, Ü.Hacıbəyli “O olmasın, bu 
olsun”da Sənəm, “Ər və arvad”da 
Minnət, C.Məmmədov “Məsmə xala 
dayımdır”da Məsmə, S.Fərəcov, 
T.Vəliyeva “Mən dəyərəm min 
cavana”da Güldəstə, V.Dolidze, 
A.Saqarelli, “Xanuma”da Xanu-
ma, S.Kərimi, Ə.Ol “Kimyagər”də 
Kimyagər və s. tamaşalarda baş və 

əsas rolları ifa edərək bir-birindən ma-
raqlı obrazlar yaratmağa nail olub. 

Azərbaycan Televiziyasında hazır-
lanmış Anarın “Evləri köndələn yar” 
(Darçınbəyim), Vaqif Səmədoğlu “Ya-
şıl eynəkli adam” (Zəhra), Məcnun Va-
hidov “Yarımştat” (Ayna) əsərlərinin 
teletamaşalarında müxtəlif xarakterli 
rollar və “Afaq gülür güldürür” şou-
sunda müxtəlif obrazlar yaratmışdır. 

Azərbaycanfilmin istehsalı olan 
Bəxt üzüyü Söylü rolunda və Mozalan 
Satirik kinojurnalında “Uşaq bağça-
sı”, “Ət kombinatında”, “Xaricdə belə 
deyil”, “Belə də olur” nömrələrinin 
süjetlərində çıxış etmişdir. Onun “Bəxt 
üzüyü” tamaşasında yaratdığı Söylü 
obrazı öz koloritinə, tutumuna, yüksək 
bədii keyfiyyətlərinə görə nümunədir.

Afaq Bəşirqızı 1989-cu ildə 
“Əməkdar artist”, 1993-cü ildə “Xalq 
artisti” fəxri adlarına layiq görülmüş-
dür. 

1993 və 2003-cü illərdə “Qızıl 
Dərviş” mükafatı  ilə, 2013-cü ildə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir. 
2015-ci ildə Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin fərdi təqaüdü, 
“Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin fəxri diplomu”, “Zirvə” mükafatı, 
“Sənətkar ordeni” ilə təltif olunmuş, 
dəfələrlə Prezident mükafatçısı ol-
muşdur.

Ə d ə b i y y a t
“Həkimlərimizin xalatları 
kimi, bəxtləri də ağ olsun” / 
Afaq Bəşirqızı; müsahibəni 
apardı Ü.Fərzəliyeva // Tibb 
qəzeti.- 2016.- 30 dekabr.- 
S.8-12.
Zəif olsan, parçalayarlar... / 
Afaq Bəşirqızı; müsahibəni 
apardı N.Məmmədli // 
Ekspress.- 2018.- 17-19 
noyabr.- S.9;13.
Xəlilzadə, F. Bu mənim tale 
yolum: [Publisistik oçerk] 
/ Flora Xəlilzadə; red. 
Y.Hüseynov.- Bakı: ŞirAk, 
1999.-  98 s. 
Rəhimli, İ. Afaq Bəşirqızı / 
İlham Rəhimli // Azərbaycan 
teatr ensiklopediyası: 3 
cilddə / İ.Rəhimli.- Cild 1.-
Bakı, 2016.- S.15-16.
Müşfiq, Ş. Səhnənin gülən 
üzü - Afaq Bəşirqızı / 
Ş.Müşfiq // 525-ci qəzet.- 
2018.- 15 avqust.- S.8.

15 Aktrisa
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Cəfər Namiq Kamal oğlu Əhmədov 
1950-ci il avqust ayının 17-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur.

1967-1972-ci illərdə M.A.Əliyev 
adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İns-
titutunun (indiki ADMİU) dram və kino 
aktyorluğu fakültəsində təhsil almışdır. 

1972-1996-cı illərdə Azərbaycan 
Dövlət Gənc Tamaşaçılar teatrında 
aktyor işləyən Cəfər Əhmədov: Rəcəb 
(“Şirinbala bal yığır” S.Qədirzadə), 
Elçi (“Bir parça Vətən” F.Sadıq), Qasid 
(“Rüstəm və Zöhrab” İ.Coşqun), Apa-
rıcı (“Şəhidlər” B.Vahabzadə), Uçitel 
Həsənov (“Danabaş kəndinin məktəbi” 
C.Məmmədquluzadə), Qaçay bəy 
(“Qonşu qonşu olsa, kor qız ərə gedər” 
R.Əfəndiyev) və s. tamaşalarda yadda-
qalan  rollar yaratmışdır.

Cəfər Namiq Kamal 1996-cı ildən 
Akademik Milli Dram Teatrının ar-
tist heyətinə qəbul olunub və teatrın 
səhnəsində bu rolları oynayıb: Eyn-
şteyn (“Ah, Paris…Paris!..” Elçin), 
2-ci Tiqran (“Pompeyin Qafqaza yü-
rüşü” N.Həsənzadə), Ədhəm Tağıyev 
(“Dəlilər və ağıllılar” İ.Əfəndiyev), 
Ədəbi işçi (“Mənim sevimli dəlim” 

Elçin), Dost (“Mənim ərim dəlidir” 
Elçin), Xəlil (“Poçt şöbəsində xəyal” 
Elçin), Vəzir Mirzə Həbib (“Lənkəran 
xanının vəziri” M.F.Axundov), Kam-
ran Qızılsəs (“Köhnə ev” Ə.Əmirli), 
Qulaməli (“Bu dünyanın adamları” 
Hidayət), Gülməyən Adam (“Hərənin öz 
payı” X.Qoca), Şeyx Əhməd (“Ölülər” 
C.Məmmədquluzadə), Şahzadə (“Xur-
şidbanu Nətavan” İ.Əfəndiyev), ge-
neral (“Generalın son əmri”, Vaqif 
Səmədoğlu).

Aktyor eləcə də “Qız atası” (Yarik), 
“Anamın kitabı” (Rüstəm), “Duel” 
(Əziz), “Yurd yeri” (Sədrəddin) teleta-
maşalarında da rol almışdır.

“Bir ananın həqiqəti” (Vaqif Axun-
dov), “Bomba” (Baş həkim), “Günay-
dın, mələyim!” (Kişi), “Yük” (Qonaq) 
bədii filmlərinə çəkilib.

Cəfər Əhmədov 1999-cu ildə Azər-
baycan Teatr Xadimləri İttifaqının 
“Qızıl Dərviş” mükafatı, 2002-ci ildə 
“Əməkdar artist”, 2013-cü ildə “Xalq 
artisti”, 2014-2015-ci illərdə Prezident 
Mükafatı, 2016-cı ildə Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin fərdi təqaüdü ilə 
təltif olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Aktyorluq sənəti ömür qısaldan sənətdir: [“Bəzi aktyorlar yalnız səsi ilə oynayır, cürbəcür səslər çıxarır, amma ürəyini və beynini 
işlətmirlər”] / C.Əhmədov; müsahibəni apardı Rəqsanə // Üç nöqtə.- 2018.- 27 fevral.- S.12.
65 yaşın qəhqəhəsi: və ya birhissəli üçpərdəli yubiley: [Xalq artistinin yubileyi ilə bağlı müsahibəsi] / N.Kamal; müsahibəni apardı 
Həmidə Nizamiqızı // Mədəniyyət.- 2015.- 1 may.- S.6.
Nəzərli, E. İki qardaşın nağılı / E.Nəzərli // Qobustan: Sənət toplusu.- 2016.- № 2.- S.40-47.
Rəhimli, İ. Cəfər Namiq Kamal / İlham Rəhimli // Üç əsrin yüz otuz ili: (Akademik Milli Dram Teatrı bu gün) / İ.Rəhimli; red. 
T.Əfəndiyev.- Bakı, 2003.- S.167-169.
Rəhimli, İ. Cəfər Namiq Kamal / İlham Rəhimli // Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası: 3 cilddə / İ.Rəhimli.- Cild 1.- Bakı, 2016.- S.268.

17 Aktyor
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Vəfa Nüsrət qızı Fətullayeva 25 av-
qust 1945-ci ildə Bakıda anadan olmuş-
dur. 

Vəfa Fətullayeva 1964-cü ildə Ba-
kıda 1 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 
1966-cı ildə Mirzağa Əliyev adına 
Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun 
(indiki ADMİU)  rejissorluq fakültəsinə 
daxil olmuşdur. İkinci kursda ixtisasını 
dəyişərək teatrşünaslıq fakültəsinə keç-
mişdir. 1971-ci ildə teatrşünas diplomu-
nu almışdır. Səhnəyə ilk dəfə 1955-ci 
ildə Uilyam Şekspirin “Qış nağılı” dra-
mının tamaşasında Mamili oğlan rolun-
da çıxmışdır. Teatrşünaslıq fakültəsinin 
dördüncü kursunda oxuyanda rejissor 
Tofiq Kazımovun dəvəti ilə 1969-cu ildə 
Akademik Milli Dram Teatrında İlyas 
Əfəndiyevin “Məhv olmuş gündəliklər” 
tamaşasında baş qəhrəmanı Fəridəni ifa 
etmişdir.

1970-ci ildən Akademik Milli Dram 
Teatrının ştatına aktrisa götürülmüşdür. 
Hüseyn Cavidin “İblis” faciəsinin tama-
şasındakı Rəna roluna görə 1984-cü ildə 
Azərbaycan Dövlət mükafatına layiq 
görülmüşdür. 1982-ci ildə “Əməkdar 
artist” fəxri adı ilə təltif edilmişdir.

İfa etdiyi əsas rollar: Şərəfnisə 
(“Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah”, 

Mirzə Fətəli Axundzadə), Bənövşə 
(“Kəndçi qızı”, Mirzə İbrahimov), 
Gülgəz (“Mahnı dağlarda qaldı”, İlyas 
Əfəndiyev), Veroçka (“Sevgi... sev-
gi...”, Emil Braginski və Eldar Ryaza-
nov), Beatriçe (“Heç nədən hay-küy”, 
Uilyam Şekspir), Xəyalə, Pakizə, 
Tənzilə (“Əks-səda”, “Mirzə Şəfi” və 
“Sən yanmasan...”, Nəbi Xəzri), Qız, 
Şirin (“Şöhrət və ya unudulan adam” və 
“Məhəbbət əfsanəsi”, Nazim Hikmət), 
Gülnar və Xuraman, Dildar (“Vaqif” və 
“İnsan”, Səməd Vurğun), Qadın (“Ka-
rıxmış sultan”, Taufıq əl Hakimi), Arzu, 
Göyərçin, (“Kimdir haqlı?” və “Yol-
lara iz düşür”, Bəxtiyar Vahabzadə), 
Zeynəb (“Sizi deyib gəlmişəm”, Anar), 
İnanc xatun (“Atabəylər”, Nəriman 
Həsənzadə), Nataşa (“Həyatın dibində”, 
Maksim Qorki). 

Vəfa Fətullayeva İlyas Əfəndiyevin 
“Atayevlər ailəsi” (Lətafət), İslam 
Səfərlinin “Göz həkimi” (İradə) televi-
ziya tamaşalarında da çıxış etmişdir.

“Azərbaycanfilm”də istehsal olun-
muş “Firəngiz” (Firəngiz) bədii filminə 
çəkilmişdir. 

Vəfa Fətullayeva 1987-ci il may ayı-
nın 21-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Məhərrəmova, T. Ömür Vəfa etsəydi...: [O, əksəriyyətdən fərqlənən, sənətini sevən, yüksək mədəniyyət sahibi olan aktrisa idi] / 
T.Məhərrəmova // Kaspi.- 2018.- 22 may.- S.9. 
Rəhimli, İ. Vəfa Fətullayeva / İlham Rəhimli // Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası: 3 cilddə / İ.Rəhimli.- Cild 3.- Bakı, 2017.-  S.362-363. 
Sarıyeva, İ. Vəfasız yubiley...: [Akademik Milli Dram Teatrda Vəfa Fətullayevanın 70 illik yubileyi qeyd edildi] / İ.Sarıyeva // Bakı xəbər.- 
2015.- 2 oktyabr.- S.14. 
“Sənin vəfasız Vəfan” // Azad Azərbaycan.- 2018.- 7 dekabr.- S.7.

25 Aktrisa
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Böyükxanım Həsənbala qızı  
Əliyeva 1945-ci il avqust ayının 28-də 
Xaçmaz rayonunda anadan olmuşdur. 

Böyükxanım Əliyeva 1966-
1968-ci illərdə Cəfər Cabbarlı adı-
na “Azərbaycanfilm” kinostudiya-
sının yaradıcılıq laboratoriyasında 
işləmişdir. 1969-1973-cü illərdə Mir-
zağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət 
İncəsənət İnstitutunun (indiki ADMİU) 
dram və kino aktyorluğu fakültəsində 
təhsil almışdır. 1973-cü ildən Nəcəf 
bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət 
Dram Teatrında çalışır. 

Teatrda çalışdığı bu illərdə: Ziba xa-
nım, Zalxa (“Lənkəran xanının vəziri” 
və “Xırs quldurbasan”, Mirzə Fətəli 
Axundzadə), Səadət xanım (“Dağı-
lan tifaq”, Əbdürrəhim bəy Haqver-
diyev), Səadət xanım (“Müsibəti-
Fəxrəddin”, Nəcəf bəy Vəzirov), 
Dilşad (“Topal Teymur”, Hüseyn Ca-
vid), Gültəkin (“Aydın”, Cəfər Cab-
barlı), Mehinbanu (“Fərhad və Şirin”, 
Səməd Vurğun), Dilşad xanım, Anjel 
(“Atayevlər ailəsində” və “Məhv ol-
muş gündəliklər”, İlyas Əfəndiyev), 
Təhminə (“Təhminə və Zaur”, Anar), 
Nihal (“Yağışdan sonra”, Bəxtiyar 
Vahabzadə), Sevinc (“Sənsiz”, Şıxəli 
Qurbanov), İokasta (“Şah Edip”, So-
fokl), Hermiona (“Qış nağılı”, Uil-
yam Şekspir), Dorina (“Tartüf”, Jan 
Batist Molyer), Klyea (“Ezop”, Gi-
lerma Fiqeyredu), Jivka (“Nazirin 
xanımı”, Branislav Nuşiç), Amaliya 

(“Qaçaqlar”, Fridrix Şiller), Fəxrəndə 
xanım (“Bayramın birinci günü”, 
Nazim Hikmət), Anna Andreyevna 
(“Müfəttiş”, Nikolay Qoqol), Merçut-
kina (“Yubiley”, Anton Çexov), Mül-
lerova (“Əsgər Şveykin macəraları”, 
Yaroslav Qaşek), Beatriçe (“İki ağa-
nın bir nökəri”, Karlo Qoldoni) kimi 
tamaşaçılar tərəfindən sevilən, uğurlu 
obrazlar yaratmışdır.

“Azərbaycanfilm” kinostudiyasın-
da “Şəhərli biçinçilər” (Hümmətin ar-
vadı) bədii filminə çəkilmişdir.

Teatr sənətindəki xidmətlərinə 
görə o, 1979-cu ildə “Əməkdar ar-
tist”,  2000-ci ildə isə “Xalq artisti” 
fəxri adlarına layiq görülmüşdür. Akt-
risa Lənkəran Dövlət Dram Teatrında 
gənc aktyor nəslinin yetişməsinə də 
töhfələrini verir.

B.Əliyeva Yeni Azərbaycan Parti-
yasının və həmkarlar təşkilatının idarə 
heyətinin üzvüdür. 

2018-ci ildə Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin mükafatına layiq 
görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Onlar 20 nəfər idilər... / 
B.Əliyeva; müsahibəni 
apardı Babayev Ağəddin // 
Mədəniyyət.az.- 2015.- № 
12.- S.36-39.
Cənub şəhərinin səhnə 
sevdalısı / B.Əliyeva // 
Mədəniyyət.- 2015.- 4 de-
kabr.- S.7.
Rəhimli, İ. Böyükxanım 
Əliyeva / İlham Rəhimli // 
Azərbaycan teatr ensiklo-
pediyası: 3 cilddə / İlham 
Rəhimli.- Bakı, 2016.- Cild 
1.- S.248-249.
Lənkəran teatrının akt-
risası mükafatlandırılıb: 
[Xalq artisti Böyükxa-
nım Əliyevanın 70 illik 
yubileyi münasibətilə] 
// Mədəniyyət.- 2015.- 4 
noyabr.- S.7.

28 Aktrisa
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Fərhad İslam oğlu Ağayev 1975-ci 
il avqust ayının 4-də Sabirabad rayo-
nunun Ələmbəyli kəndində anadan ol-
muşdur. 

O, 1992-ci ildə Ələmbəyli kənd 
məktəbini bitirdikdən sonra, 1993-cü 
ildə Sabirabad rayon Hərbi Komissar-
lığı tərəfindən Milli Ordu sıralarına 
çağırılmış, Prezident Qvardiyasında 
xidmətə başlamışdır. 

Fərhad Ağayev 24 yanvar 1994-
cü ildə cəbhəyə yola düşmüş, ilk 
döyüşlərini Füzuli rayonunun 
Seyidəhmədli kəndində keçirmişdir. 
O, Murovdağ, Güzgü, Ömərdağ kimi 
əhəmiyyətli ərazilərin müdafiəsində 
şücaət göstərmişdir. 

1995-ci ilin mart ayında bir qrup 
silahlı dəstə namərdlik edərək yenicə 
təşəkkül tapmağa başlayan dövlətimizə 

xəyanət etmiş, Fərhad dövlət çevrili-
şinin qarşısını almaq üçün Ağstafaya 
göndərilmişdir.

1995-ci il mart ayının 13-də Fərhad 
Ağayev qardaş gülləsindən ağır yara-
lanmış, mart ayının 15-də isə aldığı ya-
radan həlak olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 1995-ci il 4 aprel tarixli, 307 saylı 
fərmanı ilə Ağayev Fərhad ölümündən 
sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Sabirabad rayonundakı Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn edilmişdir. Bitirdiyi 
orta məktəb qəhrəmanın adını daşıyır. 

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi 
haqqında: [Ağayev Fərhad İslam oğlu-Müdafiə Nazirliyi, sıravi - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşunun 
müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət 
göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il // Azərbaycan.- 1995.- 5 aprel.- (Ölümündən 
sonra). 
Ağayev Fərhad İslam oğlu (1975-1995) // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. 
H.M.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.24. 
Əsgərov, V. Ağayev Fərhad İslam oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- S.26. 
Seyidzadə, M. Ağayev Fərhad İslam oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.22. 

4 Milli Qəhrəman
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illiyi Əli Məmmədov 
1955-1992
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Əli Hüseyn oğlu Məmmədov 
1955-ci il avqust ayının 11-də Naxçı-
van şəhərində anadan olmuşdur. Orta 
təhsilini Bakı şəhərindəki 255 saylı 
məktəbdə almışdır. 1975-ci ildə ordu 
sıralarına çağırılmış, Macarıstanda 
xidmətini başa vurmuşdu.  

1982-ci ildə Polis Akademiyasına 
daxil olmuş, 1992-ci ildən cəbhəyə 
getməyə başlamışdı.  

1992-ci ilin sentyabr ayında Laçın 
cəbhəsində vuruşmağa başlayır. Qızartı 
yüksəkliyini ələ keçirən döyüşçülərimiz 
oktyabr ayının 1-də, səhər tezdən güc-
lü hücuma məruz qalırlar. Yaralıları 
təhlükəsiz yerə çıxaran və döyüşün 
qaynar nöqtəsində vuruşan Əli başın-

dan ağır yaralanır, cəsur döyüşçü bu ya-
radan da, əbədiyyətə qovuşur.  

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 19 oktyabr 1992-ci il tarixli 
273 saylı Fərmanı ilə polis kapita-
nı Məmmədov Əli Hüseyn oğluna 
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir. 

Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanın-
da dəfn edilmişdir. 

Bakı küçələrindən biri qəhrəmanın 
adını daşıyır. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Məmmədov Əli Hüseyn oğlu – polis kapitanı – Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc 
əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidliyə və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 
19 oktyabr 1992-ci il // Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 20.- S.18.- (Ölümündən sonra). 

Əsgərov, V. Məmmədov Əli Hüseyn oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- S.195. 

Nazim, N. Məmmədov Əli Hüseyn oğlu / N.Nazim // İstiqlal ulduzları.- Bakı, 1995.- S.111. 

Seyidzadə, M. Məmmədov Əli Hüseyn oğlu / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.-S.142. 

Məmmədov Əli Hüseyn oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.Həmidova.- 
Bakı, 2008.- S.137. 

11 Milli Qəhrəman
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illiyi Sərdar Səfərov  

1960-1991

AV
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Sərdar  Mədəd oğlu Səfərov 1960-
cı il avqust ayının 12-də Kəlbəcər ra-
yonunda anadan olmuşdur.

1977-ci ildə burada məktəbi bitir-
miş və kolxozda işləmişdir. 

1979-cu ildə hərbi xidmətə gedərək, 
Ermənistan və Gürcüstan respublika-
sında xidmət keçmişdir.

1981-ci ildə ordudan tərxis oluna-
raq, 1982-ci ildə Bakı Avtomobil zavo-
duna işə düzəlmişdir. 3 il Daxili İşlər 
Şöbəsinin mühafizə bölməsində milis 
nəfəri kimi fəaliyyət göstərmişdir. 

1987-ci ildə SSRİ-nin Kaunas 
Xüsusi Milis Məktəbini bitirmişdir. 
1991-ci ildə Vətənə dönmüş və Qusar 
rayonunda sahə müvəkkili işləməyə 
başlamışdır. 

1991-ci il sentyabr ayının 25-də 
erməni terrorçuları Əsgəran rayonu 

ərazisində “QAZ-53” markalı sərnişin 
avtomobilinə hücum etmişdilər. 
Buraya göndərilən istintaq qrupu-
nun müstəntiqi Sərdar Səfərov idi. 
Hadisə yerindən qayıdan istintaq 
qrupu Xankəndi yaxınlığında “Ağa 
körpüsü”ndə erməni yaraqlılarının 
hücumuna məruz qalmış, Sərdar yol-
daşlarını xilas edərək qəhrəmancasına 
həlak olmuşdu. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 
264 saylı Fərmanı ilə Sərdar Mədəd 
oğlu Səfərov ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 

Kəlbəcər rayonunda dəfn edilmişdir. 
Kəlbəcər küçələrindən biri qəhrəmanın 
adını daşıyır. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Səfərov Sərdar Mədəd oğlu - polis mayoru - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 8 oktyabr 
1992-ci il // Azərbaycan.- 1992.- 9 oktyabr.- S.1.- (Ölümündən sonra). 

Əsgərov, V. Səfərov Sərdar Mədəd oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- S.261. 

Seyidzadə, M. Səfərov Sərdar Mədəd oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.202. 

Səfərov Sərdar Mədəd oğlu (1960-1991) // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. 
H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.188-189. 

12 Milli Qəhrəman
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illiyi Hidayət Rüstəmov 

1970-1991
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Hidayət Eldar oğlu Rüstəmov 1970-ci 
il avqust ayının 19-da Ağdam rayonunun 
Xıdırlı kəndində anadan olmuşdur. 

Burada orta məktəbi bitirən Hidayət 
daha sonra Ağdam rayon 50 saylı 
texniki-peşə məktəbində təhsilini da-
vam etdirmişdir. 

1988-1990-cı illərdə Sovet Ordu-
sunda hərbi xidmətdə olmuşdur. 1991-
ci il Ağdam rayon Daxili İşlər Şöbəsinin 
post-patrul alayına daxil olmuşdur. 
Şərəfli döyüş yolu keçən Hidəyət bu 
yolda çox yürüyə bilməmişdir... 

1991-ci il dekabr ayının 23-də 
erməni işğalçıları Meşəli kəndinə hü-
cum edərək ağlasığmaz vəhşiliklər 
törədirdilər. Boş evlərin birini özünə 
istehkam seçən cəsur polis çavuşu 

Hidayət qəfil sərrast atəşlərlə erməni 
quldurlarının xeyli qüvvəsini məhv 
etmişdi. Murdar erməni faşistləri 
Hidayətin sığındığı evə od vurmuş-
du. Qorxunun nə olduğunu bilməyən 
Azərbaycan döyüşçüsü son nəfəsinə 
qədər vuruşmuş və qəhrəmancasına 
həlak olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 
saylı Fərmanı ilə Rüstəmov Hidayət 
Eldar oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir.  

Ağdam rayonunun Şəhidlər Xiya-
banında dəfn edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Rüstəmov Hidayət Eldar oğlu - polis nəfəri - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc 
əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 8 
oktyabr 1992-ci il // Azərbaycan.- 1992.- 9 oktyabr.- S.1.- (Ölümündən sonra). 

Əsgərov, V. Rüstəmov Hidayət Eldar oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- 
S.245. 

Rüstəmov Hidayət Eldar oğlu (1970-1991) // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. 
H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.175-176. 

Seyidzadə, M. Rüstəmov Hidayət Eldar oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.187. 

19 Milli Qəhrəman
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illiyi Elnur Nuriyev 
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Elnur Eyvaz oğlu Nuriyev 1975-ci 
il avqust ayının 22-də Zəngilan rayo-
nunun Cahangirbəyli kəndində anadan 
olmuşdur.

1982-1992-ci illərdə burada kənd 
orta məktəbində təhsil almış, 1993-cü 
ildə Zəngilan rayon Hərbi Komissarlı-
ğı tərəfindən Milli Ordu sıralarına ça-
ğırılmışdır. 

Bir müddət təlim keçdikdən sonra 
Elnur Nuriyev cəbhəyə göndərilmişdi. 
O, Füzuli rayonunun Kürdmahmud-
lu, Alxanlı kəndlərində rəşadətlə vu-
ruşmuşdur. Elnur minaaxtaranlar 
bölüyünə komandir təyin edilmişdi. 
Tərtər cəbhəsində ermənilər güclü 
əks hücuma keçərək bir neçə kəndi 
işğal etmişdi. Elnur bölüyü ilə həmin 
əraziyə göndərilmiş, Qapanlı, Sey-

sulan kəndləri azad edilmişdi. Elnur 
döyüşlərdə şücaət göstərərək vuruş-
muşdu. 

1994-cü il 4-5 oktyabr hadisələri 
zamanı onu Gəncəyə göndərmişdilər. 
Dövlət çevirilişinə cəhd edən silah-
lı dəstənin zərərsizləşdirilməsi za-
manı Elnur döyüş tapşırığını yerinə 
yetirərkən həlak olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 5 oktyabr 1994-cü il tarixli 
215 saylı Fərmanı ilə Nuriyev El-
nur  Eyvaz oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir.

Kürdəmir şəhərinin Şəhidlər Xiya-
banında dəfn edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin bir qrup hərbi qulluqçusuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Nuriyev Elnur Eyvaz oğlu - çavuş - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşunun müdafiəsi zamanı göstərdiyi şəxsi 
qəhrəmanlıq və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 5 oktyabr 1994-cü il // Azərbaycan Respublikası Ali 
Sovetinin Məlumatı.- 1994.- № 19.- S.10.- (Ölümündən sonra). 

Əsgərov, V. Nuriyev Elnur Eyvaz oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- S.233. 

Nuriyev Elnur Eyvaz oğlu (1975-1994) // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. 
H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.167-168. 

Seyidzadə, M. Nuriyev Elnur Eyvaz oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.180. 

22 Milli Qəhrəman
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illiyi Əjdər Babayev 
1950-1995

AV
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Əjdər Xalıqverdi oğlu Babayev 
1950-ci il avqust ayının 26-da Qazax 
rayonunun Mollacəfərli kəndində ana-
dan olmuşdur. 

Sonradan onun ailəsi Ağstafaya 
Xətai kəndinə köçmüşdür. 

1958-ci ildə burada məktəbə getmiş 
və 1967-ci ildə həmin məktəbi bitir-
mişdir. 

1969-cu ildə hərbi xidmətə çağırıl-
mış, sonra isə ordudan tərxis olunan 
Əjdər Nərimanov rayon polis şöbəsinə 
işə qəbul edilmişdir. Polis orqanların-
da işlədiyi dövrdə 1978-1981-ci illərdə 
Sumqayıt Politexnik Texnikumunda 
təhsil almışdır. 

Dörd il Qazax Rayon Polis Şöbə-
sində çalışmış, sonra isə iş yerini Ağs-
tafa Rayon Polis Şöbəsinə dəyişmişdir. 
Nümunəvi polis işçisi kimi dəfələrlə 

Daxili İşlər Nazirliyinin mükafatlarına 
layiq görülmüşdü. 

1995-ci il 13-17 mart hadisələrində 
dövlət çevrilişinə cəhd edən silah-
lı dəstələrin zərərsizləşdirilməsində 
Əjdər Babayev böyük şücaət göstərmiş 
və həlak olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı 
Fərmanı ilə Babayev Əjdər Xalıqverdi 
oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür. 

Ağstafa rayonunda dəfn edilmişdir. 
Rayonda qəhrəmanın adını daşıyan 
məktəb var. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilməsi haqqın-
da: [Babayev Əjdər Xalıqverdi oğlu - Daxili İşlər Nazirliyi, polis starşinası, Ağstafa Rayon Polis Şöbəsi - Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiya, dövlət quruluşunun müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması 
zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il // Azərbaycan 
Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1995.- № 2.- S.38; Azərbaycan.- 1995.- 5 aprel.- (Ölümündən sonra). 

Babayev Əjdər Xalıqverdi oğlu (1950-1995) // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. 
H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.37. 

Əsgərov, V. Babayev Əjdər Xalıqverdi oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- 
S.47. 

Seyidzadə, M. Babayev Əjdər Xalıqverdi oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.41. 

26 Milli Qəhrəman
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illiyi Eldar Məcidov 
1965-1992
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Eldar Tofiq oğlu Məcidov 1965-ci 
il avqust ayının 26-da Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur.

1972-1982-ci illərdə Yasamal ra-
yonu 52 saylı məktəbdə təhsil almış, 
1983-cü ildə ordu sıralarına hərbi 
xidmətə çağırılmışdır. Eldar hərbi 
xidmətini Almaniya Demokratik Res-
publikasında keçmişdir.

1985-ci ildə ordudan tərxis olunmuş 
və 1989-cu ildə Azərbaycan İncəsənət 
İnstitutuna (indiki ADMİU) imtahan 
verərək mədəni-maarif fakültəsinə da-
xil olmuşdur. Ermənilərin Dağlıq Qa-
rabağda törətdikləri vəhşiliklərə dözə 
bilməyən Eldar könüllü olaraq cəbhəyə 
getməyi qərara almışdır. 

1992-ci il may ayının 9-da “N” say-
lı hərbi hissəyə qeyd olunaraq cəbhəyə 
yola düşmüşdür. O, cəbhədə tezliklə 
öz şücaətini göstərmiş, yaralıların və 

mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsində müstəsna xidmətləri ol-
muşdur. 

1992-ci il may ayının 15-də Şuşa 
rayonunun Zarıslı kəndində gedən 
döyüşlərdə Eldar rəşadətlə vuruşmuş, 
yoldaşlarını xilas edərkən sağ aya-
ğından yaralanmışdır. Onu Qubadlı 
xəstəxanasına çatdırsalar da, çoxlu 
qan itirdiyindən Eldarın həyatını xilas 
etmək mümkün olmamışdı. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 16 sentyabr 1994-cü il ta-
rixli 202 saylı Fərmanı ilə Eldar To-
fiq oğlu Məcidova ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir. 

Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanın-
da dəfn edilmişdir. Yaşadığı binanın 
önünə xatirə lövhəsi vurulmuşdur. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Məcidov Eldar Tofiq oğlu - çavuş - Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, Vətənimizin 
torpaqlarının erməni işğalçılarından müdafiə edilməsində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə, 
öz müqəddəs əsgəri və xidməti borcunun şərəflə yerinə yetirilməsində göstərdiyi misilsiz xidmətlərinə görə]: Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı, 16 sentyabr 1994-cü il // Azərbaycan.- 1994.- 21 sentyabr.- (Ölümündən sonra). 

Əsgərov, V. Məcidov Eldar Tofiq oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- S.182. 

Məcidov Eldar Tofiq oğlu (1965-1992) // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. 
H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.130-131. 

Seyidzadə, M. Məcidov Eldar Tofiq oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.155. 

26 Milli Qəhrəman
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Çingiz Fuad oğlu Mustafa-
yev 1960-cı il avqust ayının 29-da 
Həştərxan vilayətinin Vladimir ra-
yonunda hərbçi ailəsində dünyaya 
gəlmiş, 1964-cü ildə ailəsi ilə Bakı-
ya köçmüşdür. O, 1977-ci ildə Tibb 
İnstitutunun Sanitariya-Gigiyena 
fakültəsinə qəbul olmuş, 1983-cü ildə 
oranı bitirmiş, təyinatla Dəvəçi rayo-
nunda üç il həkim işləmişdir. 1985-
ci ildə yaratdığı “Cəngi” birliyindəki 
fəaliyyəti ilə Azərbaycan gənclərinin 
lideri səviyyəsinə yüksəlmişdir. 

Qarabağ müharibəsi başlayandan 
sonra Çingiz jurnalistikaya üz tutmuş-
du. 1991-ci ildən Azərbaycan Dövlət 
Televiziyasında reportyor kimi ça-
lışmağa başlamışdır. Onun reportaj-
ları, informasiya blokadasında olan 
Azərbaycan haqqında gerçəklikləri 
Amerika və Avropanın aparıcı 
teleagentlikləri və televiziyaları-
na çatdırırdı. Dövlət televiziyasında 
mövcud olan senzura və ciddi yasaq-
lar səbəbindən Çingiz əlahiddə olaraq 
“215 kl” studiyası kimi muxtar quru-
mun yaradılmasının təşəbbüskarı və 
yaradıcısı olmuşdu. O, Azərbaycan-
Ermənistan müharibəsinin 1992-ci ilə 
qədər olan dövrünün əsl salnaməsini 
yaratmışdı. Ölkənin döyüş gedən bü-
tün bölgələrindən operativ xəbərlər, 
ayrı-ayrı əsgərlər haqda xüsusi re-
portajlar və bütün bunlarla yanaşı 
Azərbaycanda gedən siyasi proseslər 
barədə ətraflı informasiyalar onun 
müəllifliyi ilə pərvəriş tapmışdı. Dün-
ya onu daha çox Xocalıda çəkdiyi 
filmlə tanımışdı. Onun məhz bu filmi 
ilə Ermənistanın imici bütün dünyada 

ciddi sarsıntıya məruz qalmışdı. O, dö-
yüş zonalarına yalnız reportyor kimi 
yollanmırdı. O, cəbhədə bir əsgər, 
bir zabit və hətta bir komandan kimi 
çox vəzifəni öz üzərinə götürmüşdü. 
Laçından çıxan əsgərlərlə onun geri 
qayıtmaq barədə verdiyi kəskin və 
qısa göstərişlər, bu əmrlərin yerinə 
yetirilmədiyi təqdirdə Çingizin emo-
sional davranışı ən yeni teletarixin ən 
dramatik səhifələri olmuşdur. 

1992-ci il iyun ayının 15-də 
Xocalı yaxınlığındakı Naxçıva-
nik kəndində çəkiliş zamanı aldığı 
mərmi qəlpəsindən həlak olan Çingiz 
sonadək kameranı söndürmədi. Bu 
həm də onun öləndən sonra da yaşa-
yacağına işarə idi. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 6 noyabr 1992-ci il tarixli 
294 saylı Fərmanı ilə Mustafayev 
Çingiz Fuad oğlu ölümündən son-
ra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyaba-
nında dəfn edilmişdir. Daxili İşlər Na-
zirliyinin Şüvalandakı istirahət guşəsi, 
Bakı küçələrindən biri, Azərbaycan 
gəmilərindən biri qəhrəmanın adını 
daşıyır. Yaşadığı binanın önündə barel-
yefi vurulmuşdur. Uzun illər ANS-ÇM 
radiostansiyası qəhrəmanın şərəfinə 
adlandırılmışdır. C.Naxçıvanski adı-
na Hərbi Liseydə büstü qoyulmuşdur. 
2011-ci ilin avqust ayında Almaniya-
da 3 min nüsxə ilə onun təsviri olan 
poçt markası buraxılmışdı.

Ə d ə b i y y a t

S.Ə.Əskərovaya, 
A.M.Mustafayevə 
və Ç.F.Mustafayevə 
“Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adı verilməsi 
haqqında: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı, 6 noyabr 1992-ci il 
// Azərbaycan Respublikası Ali 
Sovetinin Məlumatı.- 1992.- 
№ 21.- S.27.- (Ölümündən 
sonra). 

Ağa Ramiz qızı, K. Ölümdə 
yaşanan həyat / K.Ağa Ramiz 
qızı.- Bakı: Qanun, 2005.- 184 
s. 

Mustafayev Çingiz Fuad oğlu 
(1960- 1992) // Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanları: biblioq-
rafiya / Tərt. ed. H.Həmidova.- 
Bakı, 2008.- S.155-158. 

Seyidzadə, M. Mustafayev Çin-
giz Fuad oğlu / M.Seyidzadə 
// Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- 
Bakı, 2010.- S.167. 

29 Milli Qəhrəman
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Əmiraslan  Rza oğlu Əliyev 1960-
cı il avqust ayının 30-da Naxçıvan 
şəhərində anadan olmuşdur.

1967-1977-ci illərdə Ü.Hacıbəyov 
adına Naxçıvan şəhər 1 saylı orta 
məktəbdə təhsil almışdır.

1977-1979-cu illərdə Naxçıvan 
Şərabçılıq zavodunda fəhlə işləmişdir. 
1979-1981-ci illərdə SSRİ Silahlı 
Qüvvələrində hərbi xidmətdə olmuş-
dur. Bir müddət Ukrayna Respublika-
sında, sonra Polşada hərbi xidmətini 
davam etdirmişdir.  

1981-1982-ci illərdə Naxçıvan 
Şüşə Qablar zavodunda, 1982-1992-ci 
illərdə isə Vayxır Su-Tikinti İdarəsində 
fəhlə işləmişdir. İstehsalda çalışmaqla 
yanaşı, o, təhsilini də davam etdirməyi 
unutmamış, 1982-1987-ci illərdə Nax-
çıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun 
tarix-filologiya fakültəsində təhsil al-
mışdır. 

1992-ci ildə Azərbaycan Respubli-
kası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 
sərhəd qoşunlarında hərbi xidmətə 
çağırılmışdır. Nümunəvi xidmətlərinə 

görə Əmiraslan Əliyev qərərgahın 
baş zabiti kimi yüksək vəzifəyə təyin 
olunmuşdur. Baş leytenant Əmiraslan 
Əliyev xidmət etdiyi hərbi hissə 
tərəfindən 8 oktyabr 1994-cü ildə 
Fəxri fərmanla təltif edilmişdir. 

Əmiraslan Əliyev 17 mart 1995-
ci ildə Mart hadisələri zamanı Azər-
baycan Respublikasında dövlət çev-
rilişi cəhdinin qarşısının alınmasında 
qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 
saylı Fərmanı ilə Əliyev Əmiraslan 
Rza oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycan Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir.

Naxçıvan şəhərindəki Şəhidlər Xi-
yabanında dəfn edilmişdir. 

“N” saylı sərhəd zastavasında qəh-
rəmanın xatirə otağı açılmış və büstü 
qoyulmuşdur. “N” saylı sərhəd mən-
təqəsinə Ə.Əliyevin adı verilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Əliyev Əmiraslan Rza oğlu (1960-1995) Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”adı verilməsi haqqında: [Əliyev Əmiraslan Rza oğlu – Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, baş leytenant - 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşunun müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və dövlət çevrilişi 
cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 
aprel 1995-ci il // Azərbaycan.- 1995.- 5 aprel.- S.1.- (Ölümündən sonra).  

Əliyev Əmiraslan Rza oğlu (1960-1995) // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. 
H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.58-59. 

Əsgərov V. Əliyev Əmiraslan Rza oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- S.82. 

Seyidzadə, M. Əliyev Əmiraslan Rza oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.57. 
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353

Siyasət.Hərbi iş

125
illiyi Cəmşid Naxçıvanski 

1895-1938
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Cəmşid Cəfərqulu oğlu Naxçıvanski 
1895-ci il avqust ayının 10-da Naxçı-
van şəhərində anadan olmuşdur. 1915-
ci ildə Yelizavetqrad (Qərbi Ukrayna) 
qvardiya məktəbini bitirmişdir. 

1914-1918-ci illərdə Birinci Dünya 
müharibəsində müsəlmanlardan təşkil 
olunmuş süvari eskadronun koman-
diri olmuş, “Brusilov cəbhəsi”nin ya-
rılmasında iştirak etmiş, 4-cü dərəcəli 
“Müqəddəs Georgi” ordeni ilə təltif 
olunmuşdur. Avstriya-Rumıniya cəb-
həsində üç dəfə yaralanan Naxçıvanski 
igid süvari zabiti kimi gümüş silahla 
mükafatlandırılmış, II, III, IV dərəcəli 
Anna, II dərəcəli Stanislav ordenləri ilə 
təltif olunmuşdur. 

Cənub-Qərb cəbhəsi dağıdıldıqdan 
sonra ştab-rotmistri başçılıq etdiyi alay-
la birlikdə Azərbaycana qa yıtmış, 1918-
ci il sentyabrın 15-də türk qoşunları və 
Azərbaycan Əlahiddə korpusu ilə birgə 
Bakını daşnaq, eser-menşeviklərdən 
ibarət olan və ingilislərə arxalanan 
“Sentrokaspi diktaturası” qüvvələrindən 
təmizləmişdir. Azərbaycanın müs tə qilliyi 
uğrun da da inamla vuruşmuşdur. 1920-
ci ilin martında onun  Qarabağda (Şu-
şada) yerləşən alayı daşnaklara və daxili 
düşmənlərə qarşı döyüş əməliyyatlarında 
fəal iştirak etmişdir. 

Bakıda yaradılmış Azərbaycan 
Bir  ləşmiş Komanda Məktəbinin 
rəi  si, 1921-ci ilin dekabrında isə 
Azər baycanın ilk milli atıcı divi-
ziyasının komandiri təyin edilmiş, 
yüksəkixtisaslı hərbi kadr hazır lığında  

mühüm rol oynamışdır.
1923-1928-ci illərdə Moskvada Ali 

Hərbi Akademiyanın qısa müddətli 
kurslarında oxumuş, Azərbaycana qa-
yıtdıqdan sonra yenidən diviziya ko-
mandiri təyin edilmişdir. 

1923-1929-cu illərdə “Hərbi bilik” 
jurnalının redaktorlarından biri olmuş-
dur. 1931-ci ildə Moskvaya M.V.Frunze 
adına Ali Hərbi-Siyasi Akademiyaya 
oxumağa göndərilmişdi. 1933-cü ildə 
oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən 
sonra, orada müəllim saxlanılmış, üç il 
Ümumi taktika kafedrasına rəhbərlik 
etmiş, akademiyada əsas fakültənin 
kurs rəisi olmuşdur. 1935-ci ildə Nax-
çıvanski briqada komandiri (Komb-
riq) hərbi vəzifəsinə təyin olunmuşdu. 
1938-1939-cu illərdə o, repressiyaya 
məruz qalmışdır. 

Naxçıvanski Azərbaycan SSR və 
Zaqafqaziya SFSR Mərkəzi İcraiyyə 
Komitələrinin üzvü idi. “Qırmızı bay-
raq”, “Qırmızı Əmək Bayrağı”, “Qırmı-
zı Ulduz” ordenləri ilə təltif edilmişdir. 

Cəmşid Naxçıvanski 26 avqust 
1938-ci ildə Moskvada güllələnmişdir. 
1956-cı ildə Cəmşid Naxçıvanski tam 
bəraət almışdı. 

1971-ci ildə ümummili lider Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış hərbi 
liseyə 1997-ci ildə Cəmşid Naxçıvans-
ki adı verilmişdir. Bakıda və Naxçıvan-
da adına küçə vardır. Həmçinin Naxçı-
vanda ev-muzeyi yaradılmışdır.

Ə d ə b i y y a t

Naxçıvanski Cəmşid 
Cəfərqulu oğlu // 
Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti Ensiklopedi-
yası: 2 cilddə.- Bakı, 2005.- 
Cild 2.- S.253-254.  

Nəzirli, Ş. General Cəmşid 
xan Naxçıvanski (Sonun-
cu Kəngərli generalı) / 
Şəmistan Nəzirli // 1920-ci 
ildə Qarabağ döyüşləri.- 
Bakı, 2009.- S.317-330.

Əliyev, İ. Cəmşid Nax-
çıvanskinin fəaliyyəti və 
erməni daşnaklarına qarşı 
mübarizəsi: [Görkəmli 
hərbi xadimin bir niyyəti 
olmuşdur -Vətəni qoru-
maq] / İ.Əliyev // Kaspi.- 
2017.- 4 aprel.- S.15.

Hüseynova, L. Unudulmaz 
sərkərdə: [Hərb tariximiz] / 
L.Hüseynova // Azərbaycan 
ordusu.- 2018.- 8 avqust.- 
S.5.

Иванов, Р.Н. Именем 
Союза советских... 
Жизнь и гибель комбрига 
Нахичеванского / 
Р.Н.Иванов.- М.: Герои 
отечества, 2007.- 832 с.

10 Hərbi xadim
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Ə d ə b i y y a t

Zərif tellər / Ş.Qurbanov; 
tərt. ed. İ.Qurbanov.- Bakı: 
Yazıçı, 1991.- 264 s.   

Budaqov, B. Novruz yaşarlı 
ömür / B.Budaqov; red. 
R.Kərimova.- Bakı: Elm, 
1996.- 48 s.

Hüseynov, B. Şıxəli Qurba-
novun həyat və yaradıcılıq 
yolu / Bəhlul Hüseynov; 
red. Leyla Nəqşican.- Bakı: 
Şirvannəşr, 2006- 152 s.

Əhmədov, R. Unudulmaz 
şəxsiyyət - Şıxəli Qurbanov / 
R.Əhmədov // Kaspi.- 2018.- 
26-29 may.- S.15.

Rəhimli, İ. Şixəli Qurbanov 
// Azərbaycan Teatr Ensiklo-
pediyası: üç cilddə / İlham 
Rəhimli.- Bakı, 2017.- S.272.
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Şıxəli Qurban oğlu Qurbanov 1925-
ci il avqust ayının 16-da Bakıda do-
ğulmuşdur. 1941-ci ilin iyul ayında 
könüllü cəbhəyə getmiş, ön cəbhədə 
döyüşmüşdür. 

1950-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji 
İnstitutunda (indiki ADPU) təhsil al-
dıqdan sonra Azərbaycan ədəbiyyatı 
kafedrasında aspirant, eyni zamanda 
rus ədəbiyyatının tədrisi üzrə müəllim 
kimi çalışmışdır. 1956-cı ilin iyununda 
“A.S.Puşkin və Azərbaycan poeziyası” 
mövzusunda dissertasiya müdafiə edib 
filologiya elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsi almışdır. 

O, həm də dövlət xadimi idi. 1954-
1955-ci illərdə Azərbaycan KP Bakı 
Komitəsi təbliğat və təşviqat şöbəsinin 
müdiri olmuşdur. 1955-1957-ci illərdə 
Bakı şəhəri indiki Səbail rayonu parti-
ya komitəsinin birinci katibi, 1958-ci 
ilin yanvarından Pedaqoji İnstitutda 
baş müəllim, dosent vəzifələrində ça-
lışmışdır. 

1957-1961-ci illərdə Azərbaycan KP 
MK təbliğat və təşviqat şöbəsinin mü-
diri işləmiş, 1966-cı ildən Azərbaycan 
KP MK katibi və büro üzvü olmuşdur. 
1961-1966-cı illərdə Azərbaycan SSR 
EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İns-
titutunun Ədəbi əlaqələr şöbəsinin mü-
diri işləmişdir. 1964-cü ildə filologiya 
elmləri doktoru elmi adını almışdır. 
Müxtəlif ictimai-siyasi vəzifələrdə ça-
lışmışdır. Azərbaycan SSR Ali Soveti-
nin (5 və 7-ci çağırış) deputatı olmuş-
dur. 

Onu müasirlərindən fərqləndirən 
cəhət, heç bir üstünlüyü, imtiya-
zı, maaşı-muzdu olmayan, əksinə, 
fədakarlıq və məhrumiyyət tələb edən 
vətəndaşlıq vəzifəsini daşıdığı titulların 
hamısından yüksək tutması olmuşdu. 

Məlumdur ki, sabiq   SSRİ dönəmində 
imperiya xalqların əksəriyyətinə milli 
dəyərləri unutdurmağa, yaddan çıxar-
mağa cəhd göstərirdi. Mərkəzin təkid 
və tələbi ilə ölkəmizdə Orucluq, Qur-
ban və Novruz bayramının qeyd olun-
masına qadağa qoyulmuşdu. İmperiya-
nın bu ədalətsiz, hegemon qadağasına 
ilk dəfə barışmaz mövqe tutan, milli 
adət-ənənəyə sadiq Şıxəli Qurbanov 
olmuşdur. O, uzunmüddətli fasilədən 
sonra 1967-ci ildə Azərbaycanda ilk 
dəfə dövlət səviyyəsində Novruz bay-
ramının keçirilməsinə müvəffəq olmuş 
və sübut etmişdir ki, Novruz bayramı 
heç də dinlə əlaqəli bayram deyil və 
Azərbaycan xalqının tarixi ənənələrə 
söykənən milli bayramıdır. 

1958-1961-ci illər ərzində bir sıra 
səhnə əsərləri “Rəis məşğuldur”, “Əcəb 
işə düşdük”, “Özümüz bilərik”, “Olma-
dı elə, oldu belə”, “Sənsiz” pyeslərini, 
“Bahadır və Sona” librettosunu qələmə 
almışdır. 1966-cı ildə yazdığı “Milyon-
çunun dilənçi oğlu” komediyasında 
burjua əxlaqı və ailə münasibətləri ifşa 
olunmuşdur. Onun lirik şeirləri, poe-
ma, hekayə və tənqidi məqalələri dövri 
mətbuatda müntəzəm çap olunmuşdur. 

1967-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına 
Respublika Dövlət  mükafatı laurea-
tı olmuş, ölümündən sonra “İgidliyə 
görə”, “Köniqsberqin alınmasına 
görə”, “1941-1945-ci illər Böyük Vətən 
müharibəsində Almaniya üzərində 
qələbəyə görə” medalları və “Lenin” 
ordeni ilə təltif edilmişdir.

Şıxəli Qurbanov 1967-ci il may ayı-
nın 24-də Bakıda vəfat etmiş, Fəxri Xi-
yabanda dəfn olunmuşdur. 

Azərbaycan Musiqili Komediya Te-
atrına, Bakı küçələrindən birinə onun 
adı verilmişdir.

İctimai xadim
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Əhmədov, Y. Əzablı 
yollarla: Sənədli, bədii 
roman / Y.Əhmədov; red. 
A.M.Məhərrəmov.- Bakı: 
Bakı Universiteti, 2000.- 
200 s.

Abdullayev, B. Məlik 
Məlik oğlu Məhərrəmov 
/ Bəhruz Abdullayev // 
Azərbaycanın Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanları: [oçerklər] / 
Q.Mədətov [və b.]; tərt. ed. 
B.Abdullayev; burax. məsul 
A.Zeynallı; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. 
Dövlət İqtisad Un-ti.- Bakı: 
İqtisad Universiteti, 2015.- 
S.88-91. 

Həsənəli, N. Qəhrəmanlar 
komandiri / Nəriman 
Həsənəli // Vətənin 
şöhrətini ucaldan-
lar / N.Həsənəli; red. 
K.İsmayılov.- Bakı, 2002.- 
S.41-50.

Qəhrəmanlar rotasının ko-
mandiri // Ağır sınaq illəri: 
Sənədli oçerklər toplusu / 
Red. hey.: B.M.Hüseynov, 
Ç.M.Məmmədov, 
A.T.Haqverdiyev və b.; 
tərt. ed: E.İ.Əliyeva, 
A.A.Qritçenko.- Bakı, 
1995.- S.21-26.
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Məlik Məlik oğlu Məhərrəmov 
1920-ci il avqustun 29-da Zərdab ra-
yonunun Bıçaqçı kəndində anadan ol-
muşdur.

1936-cı ildə natamam orta təhsilini 
başa vuraraq, Bakıda Xalq Təsərrüfatı 
Texnikumunda oxumuş, 1939-cu ildə 
texnikumu bitirdikdən sonra isə keç-
miş sovet ordusu sıralarına çağırılmış-
dır. 1942-ci ildə Rusiyanın Vladimir 
şəhərində hərbi məktəbi bitirmişdir. 

Məlik Məhərrəmov 1941-1945-
ci illər müharibəsində Berlinədək 
şərəfli döyüş yolu keçmiş, Belorusi-
ya, Ukrayna uğrundakı döyüşlərdə 
xüsusilə fərqlənmişdir. Onun koman-
dir olduğu rota 1943-cü ilin payı-
zında Dneprin keçilməsində böyük 
məharət göstərmişdir. Həmin döyüş 
əməliyyatına görə Məlik Məhərrəmova 
və onun rotasından 17 nəfərə Sovet İt-
tifaqı Qəhrəmanı adı verilmişdir. 1943-
cü ildə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni, 
1944-cü ildə “Lenin ordeni”, “Qırmızı 
Ulduz” ordeni, 3-cü dərəcəli “Kutu-
zov ordeni”, 1945-ci ildə “1-ci dərəcəli 
Vətən müharibəsi ordeni”, 1985-ci ildə 
“1-ci dərəcəli Vətən müharibəsi orde-
ni” ilə təltif edilmişdir.

Məlik Məhərrəmov müharibədən 
sonra atıcı diviziyada batalyon ko-
mandiri olmuşdur. 1954-cü ildə Frun-
ze adına Hərbi Akademiyanı bitir-
miş, polk qərargah rəisi vəzifəsində 
işləmişdir.

Məlik Məhərrəmov 1966-cı ilə 
qədər Azərbaycan Respublikasının 
Hərbi Komissarlıq sistemində məsul 
vəzifələrdə çalışmış, Xızı, Ağdaş, Sabi-

rabad, Kürdəmir rayonlarında və Bakı 
şəhərinin Nərimanov rayonunda hərbi 
komissar olmuşdur. 1966-73-cü illərdə 
isə Azərbaycan Dövlət Universitetində 
(indiki BDU) hərbi kafedranın rəisi 
olmuşdur. 1973-cü ildə ehtiyata çıxsa 
da, universitetdə fəaliyyətini davam 
etdirmiş, əvvəl kadrlar şöbəsinin, son-
ra isə ömrünün sonuna qədər Birinci 
şöbənin rəisi vəzifəsində çalışmışdır.

1995-ci ildə Məlik Məhərrəmovun 
yubileyi təntənəli surətdə qeyd edilmiş, 
müstəqil respublikamızın “Şöhrət” or-
deni ilə təltif olunmuşdur.

O, ömrünün son çağlarına kimi 
ölkəmizdə hərbi vətənpərvərliyin təb-
liği sahəsində çalışmış, gənclərin ordu-
ya hazırlanmasında, silahlı qüvvələrin 
şəxsi heyətinin mənəvi-psixoloji 
ha zırlığının, döyüş qabiliyyətinin 
yüksəldilməsində səylərini əsirgə mə-
mişdir. Ölkəmizin müxtəlif bölgə-
lərində ön xətdə hərbçilərlə keçirdiyi 
görüşlər gənc döyüşçülərin yaddaşına 
həmişəlik həkk olunmuşdur.

Məlik Məhərrəmovun Vətənə mə-
həbbət, xalqa xidmət, əsl qəhrəmanlıq 
nümunəsi olan şərəfli ömür yolu gənc 
nəslin hərbi vətənpərvərlik ruhunda 
tərbiyəsi üçün bir məktəbdir.

Məlik Məhərrəmov 2004-cü il iyul 
ayının 16-da Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir.

İctimai xadim
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 İshaq Məmmədrza oğlu Cəfərzadə 
1895-ci il avqust ayının 14-də Azər-
baycanın qədim şəhəri Gəncədə ana-
dan olmuşdur. İlk təhsilini mədrəsədə 
almış, 1910-1916-cı illərdə 6 illik şəhər 
məktəbində oxumuşdur. 1924-1927-ci 
illərdə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu-
nun (indiki ADPU) Tarix fakültəsində 
təhsil almışdır. Təhsilini davam 
etdirərək  Azərbaycan Dövlət Univer-
sitetinin (indiki BDU) Şərqşünaslıq 
fakültəsinə daxil olmuş və 1930-cu 
ildə həmin fakültəni bitirmişdir.

1925-ci ildən “Azərbaycanı tədqiq 
edən və öyrənən cəmiyyətin” və 
“Azərbaycanın qədim abidələrini qoru-
yan komitə”nin üzvü olmuşdur. Həmin 
illərdə İ.Cəfərzadə Azərbaycan Dövlət 
Muzeyində elmi fəaliyyətə başlamış və 
bütün ömrünü Azərbaycan abidələrinin 
tədqiqinə həsr etmişdir.

Tədqiqatçının orta əsrlər tarixinin 
öyrənilməsindəki ən böyük fəaliyyəti 
isə Gəncə şəhərində 1938-1940-cı 
il lərdə aparılan arxeoloji qazıntı-
lar olmuşdur. Həmin dövrdə dahi 
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 
anadan olmasının 800 illik yubileyinə 
hazırlıq işləri ilə əlaqədar olaraq şai-
rin vətəni qədim Gəncə şəhərinin xa-
rabalığında İ.Cəfərzadənin rəhbərliyi 
ilə arxeoloji ekspedisiya aparılmışdır. 
Bu qazıntılar nəticəsində İ.Cəfərzadə 
“Qədim Gəncənin tarixi-arxeoloji 
oçerki” adlı fundamental əsər yazmış 
və onu namizədlik dissertasiyası kimi 
müdafiə etmişdir.

Görkəmli alim Bakı buxtasında 
Xəzərin suları altında qalmış məşhur

“Bayıl qəsri”, “Bayıl daşları”, 
“Səbayıl” və s. kimi adlarla tanınmış 
orta əsr abidəsini arxeoloji qazıntılarla 
tədqiq etmişdir. Burada möhtəşəm me-
marlıq kompleksinə məxsus, üzərində 
XIII əsrə aid epiqrafik yazıları olan 
250-dən çox daş aşkara çıxarmışdır. 

Onun tərəfindən aşkar edilmiş daş 
dövrünün sonlarından başlayaraq orta 
əsrlərə qədərki bütün tarixi mərhələlərə 
aid zəngin qayaüstü təsvirlərin, eyni 
zamanda qədim düşərgələrin və ya-
şayış yerlərinin, kurqanların mövcud 
olduğu Qobustan arxeoloji kompleksi 
nəinki Azərbaycan və Qafqaz, eyni za-
manda ümumdünya maddi mədəniyyət 
və incəsənət tarixinə mühüm töhfədir. 
Görkəmli alim Qobustanda 730 daş 
üzərində 5300-dən artıq müxtəlif 
məzmunlu qayaüstü təsvirlər qeydə al-
mışdır.  Bütün bunların nəticəsi olaraq 
1973-cü ildə İ.Cəfərzadənin “Qobus-
tan” adlı fundamental albom-kitabı rus 
dilində nəşr olunmuşdur. 

Elmi fəaliyyətinin nailiyyətləri 
nəzərə alınaraq İshaq Cəfərzadə “Qır-
mızı Əmək Bayrağı” ordeni, “Əməkdə 
fərqlənməyə görə”, “1941-1945-ci 
illər Böyük Vətən müharibəsində şanlı 
əməyə görə”, “Qafqazın müdafiəsinə 
görə” medalları, Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin fəxri fərmanı ilə təltif edil-
miş, “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı-
na layiq görülmüşdür.

İshaq Cəfərzadə 1982-ci il yanvar 
ayının 5-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Qobustan: qayaüstü rəsmlər 
/ İ.M.Cəfərzadə; red. 
İ.Əliyev; rəss.: Ə.Hacıyev, 
V.Seytin; Azərb. SSR EA 
Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 
1973.- 346 s.
Историко-
археологический очерк 
старой Ганджи: родина 
Низами / И.М.Джафар-
заде; ред. В.Н.Левиатов; 
Акад. наук Азерб. ССР. 
Ин-т истории им. 
А.Бакиханова.- Баку: Изд-
во АН Азерб. ССР, 1949.- 
101 c.
Şəfiyev, Ə.C. İshaq 
Məmmədrza oğlu Cəfərzadə 
/ Ə.C.Şəfiyev // Qalaçalar 
/ Ə.C.Şəfiyev; məsləhətçi 
Ş.Bayramov.- Bakı, 2011.- 
S.43.
Fərəcov, S. Qobustanın sir-
rini açan alim / S.Fərəcov 
// Mədəniyyət.- 2016.- 6 
yanvar.- S.10.
İsmayılzadə, Q. Azərbaycan 
arxeologiyasının sarbanı 
/ Q.İsmayılzadə // Xalq 
qəzeti.- 2015.- 20 dekabr.- 
S.7.
Müseyibli, N. Görkəmli 
arxeoloq və etnoqraf: 
İshaq Cəfərzadə - 120 / 
N.Müseyibli // Azərbaycan.- 
2015.- 14 avqust.- S.5.

14 Arxeoloq, etnoqraf
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Azərbaycan Respublikası 
əhalisinin dinamikası və 
quruluşu: əsas demoq-
rafik və etno-demoqrafik 
dəyişikliklər (1897-2007-
ci illər): monoqrafiya / 
Şahbaz Muradov; red. 
A.Gözəlova.- Bakı: Elm, 
2008.- 235 s.

Azərbaycan Respublika-
sında etno-demoqrafik 
proseslər: tarixi 
dəyişikliklər və reallıqlar / 
Şahbaz Muradov, Ç.Baxış; 
red. A.Q.Gözəlova.- Bakı: 
Avropa, 2013.- 135 s.

Şahbaz Musa oğlu Mu-
radov: biobiblioqrafik 
göstərici: 75 illiyinə həsr 
olunur / AMEA, Mərkəzi 
Elmi Kitabxana; tərt. ed. 
K.Məmmədova (red.), 
M.Əmirli.- Bakı: Elm, 
2017.- 415 s.

Əsl ziyalı, böyük alim 
/ Şahbaz Muradov // 
Azərbaycan.- 2018.- 9 
dekabr.- S. 5.

Kərimov, X. Tanınmış iqti-
sadçı alim: [Elm xadimləri] 
/ X.Kərimov // Azərbaycan.- 
2016.- 13 fevral.- S.7.
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Şahbaz Musa oğlu Muradov 1940-
cı il avqust ayının 10-da Laçın rayonu-
nun Xumarta kəndində doğulmuşdur. 

1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetini (indiki BDU) fərqlənmə 
diplomu ilə bitirmiş, gənc mütəxəssis 
kimi Azərbaycan SSR EA-nın İq-
tisadiyyat İnstitutuna elmi işçi 
göndərilmişdir. 

1961-1966-cı illərdə kiçik elmi 
işçi, 1966-1968-ci illərdə baş elmi 
işçi vəzifələrində çalışmış, 1968-ci 
ildən İnstitutun Demoqrafiya və iş 
qüvvəsinin təkrar istehsalı şöbəsinə 
rəhbərlik etmişdir. 1965-ci ildə iqti-
sad elmləri namizədi, 1972-ci ildə iq-
tisad elmləri doktoru alimlik dərəcəsi 
almış, 1977-ci ildə isə professor elmi 
rütbəsinə layiq görülmüşdür. 1991-ci 
ildən institutun elmi işlər üzrə direktor 
müavini vəzifəsində çalışmış, 1999-cu 
ilin əvvəlindən instituta rəhbərlik et-
mişdir. 

1966-cı ildən BDU, ADİU, ADNA 
və s. təhsil ocaqlarında “Siyasi iqti-
sad”, “İqtisadi nəzəriyyə”, “Demoq-
rafiya”, “Əməyin iqtisadiyyatı və so-
siologiyası” fənlərindən dərs deməklə, 
ali təhsil sahəsində kadr hazırlanması 
işinə köməkliyini göstərməkdədir. 

Professorun apardığı başlıca tədqiqat 
işlərinin nəticələri 300 elmi əsərdə öz 
əksini tapmışdır.  “Azərbaycan SSR-in 
əmək ehtiyatları”, “Azərbaycan Res-
publikası əhalisinin dinamikası və qu-
ruluşu”, “Azərbaycan Respublikasında 
etno-demoqrafik proseslər”, “Müa-
sir mərhələdə demoqrafiya siyasəti”, 
“Biznesin etikası”, “İnsan potensialı: 
əsas meyllər, reallıqlar, problemlər” və 

s. kitabların müəllifidir.
Əsas elmi fəaliyyəti demoqrafi-

yanın sosial iqtisadi problemləri, iş 
qüvvəsinin təkrar istehsalı və əmək 
ehtiyatlarından istifadənin sosi-
al iqtisadi problemləri, məşğulluq, 
işsiz lik və demoqrafiya siyasətinin 
nəzəri-metodoloji əsasları və regional 
aspektlərinin, habelə müxtəlif sosial-
demoqrafik qruplardan olan əhalinin 
məşğulluq problemlərinin tədqiqi ol-
muşdur. 

2001-ci ildə AMEA-nın müxbir 
üzvü seçilmişdir. Onun rəhbərliyilə 50 
nəfərdən çox namizədlik və 10 nəfər 
doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş-
dir. 40-dan çox namizədlik və doktor-
luq dissertasiyasına rəsmi opponentlik 
etmiş, onlarca elmi kitabın redaktoru 
və rəyçisi olmuşdur. 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun 
nəzdində fəaliyyət göstərən İxtisaslaş-
dırılmış doktorluq elmi şurasının sədri, 
YUNESKO-nun Azərbaycan Respub-
likasında “Bioetika elmi bilikləri və 
texnologiyaların etikası” üzrə Milli 
Komitənin üzvü, bir sıra elmi şurala-
rın və jurnalların redaksiya şuraları-
nın üzvü və s. kimi də mühüm ictimai 
fəaliyyət göstərir. 

Şahbaz Muradov 2000-ci ildə 
Beynəlxalq İslam Xeyriyyə Təşkilatı 
Asiya Müsəlmanları Komitəsinin Elmi 
Şurasının I dərəcəli mükafatı, 2004-
cü ildə isə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin müvafiq sərəncamı  üzrə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Alim
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Mirzə Məhəmməd Axundzadə 
1875-1923 

145 
illiyi

Maarif xadimi
Mirzə Məhəmməd Axundzadə 

(Axundov) 1875-ci il avqust ayının 
9-da Gəncədə ruhani ailəsində anadan 
olmuşdur. İlk savadını atasından almış, 
Şah Abbas məscidindəki mədrəsədə, 
şəhər gimnaziyasında oxumuşdur. 1894-
1908-ci illərdə Gəncə sənət məktəbində 
və “Məktəbi-rühaniyyə”də müəllimlik 
etmişdir. Gəncədə “Sənayeyi-nəfisə” 
ədəbi dərnəyinin, “Nəşri-maarif” 
cəmiyyətinin və “Difai” təşkilatının ya-
radılmasında iştirak etmişdir.

1905-ci ildə Azərbaycan müəllim-
lə rinin I qurultayında iştirak etmişdir. 
Gəncədə teatr truppasının yaradılması və 
fəaliyyətinə yaxından kömək etmişdir. 

1908-ci ildə evində axtarış aparılmış, 
“bir mauzer tüfəng və bir tapança”, “Di-
fai” təşkilatına məxsus möhür tapılmış, 
həbs edilərək beş il Zakaspi vilayətinə 
sürgün olunmuşdur. Zakaspidən po-
lis nəzarəti altında İrana aparılmışdır. 
Orada Səttar xan hərəkatında iştirak 
etmişdir. Qürbətdə ikən Əli Nəzmiyə 
göndərdiyi “Nələr çəkdim bu qürbətdə, 
əzizim” mənzum məktubunda Axun-
dov sürgün həyatının ağırlığından və 
əzablarından  bəhs etmişdir. 

1913-cü ildə sürgündən qayıtdıq-
dan sonra siyasi, pedaqoji və ədəbi 
fəaliyyətini davam etdirmiş, 1917-
ci ilin iyununda “Müsavatla” “Türk 
Ədəmi-Mərkəziyyət Partiyası”nın 
birləşmə qurultayında yaradılmış 
ilk Mərkəzi Komitənin üzvü olmuş-
dur. 1918-ci il iyunun 16-da Tiflisdən 
Gəncəyə köçmüş Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti Hökümətinin işinin 
təşkilində M.M.Axundov fəal rol oy-
namışdır. 1918-ci ilin sentyabrında 
Hökumət üzvləri ilə birlikdə Bakı-

ya köçmüş, burada birləşmiş “Türk 
Ədəmi-Mərkəziyyət Müsavat” par-
tiyasının katibi işləmişdir. Axundov 
partiya işinin təşkilinə və partiyadaxili 
ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasına 
böyük əmək sərf etmişdir.

XIX əsrin sonlarında yaradıcılığa 
başlamış, müxtəlif janrlarda bədii və 
elmi-kütləvi əsərlər yazmış, dramaturq 
(“Məhəbbətsizlik, yaxud ata-ananın 
təqsiri”, “Analıq”, “Hər nə əkərsən, 
onu biçərsən”, “Yaşına-yaşına, çıxdı 
ocaq başına”, “Sonrakı peşmançılıq 
fayda verməz”, “Səd Vəqqas” və b.), 
tərcüməçi (“Vətən, yaxud silistrə”), 
dilçi alim-metodist (“Sərfi-türki”), 
xalq ədəbiyyatı toplayıcısı (“Məclis 
yaraşığı”) kimi məşhurlaşmışdır. 
Ədəbiyyatşünas və sənət nəzəriyyəçisi 
kimi Axundovun xidmətləri xüsusilə 
böyükdür. O, Nizami (“Şeyx Nizami”, 
1909) və teatr sənəti (“Teatro nədir?”, 
1909) haqqında ilk monoqrafiyaların 
müəllifidir.  

XX əsrin əvvəlində Azərbaycan döv-
ri mətbuatında “Şərqi-Rus”, “Həyat”, 
“İrşad”, “Yeni həqiqət”, “Günəş”, “İq-
bal”, “Açıq söz” qəzetlərində publisist 
məqalələrlə çıxış edir, aktual sosial-
mədəni problemləri müzakirəyə qoyur-
du. Onun “Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə 
əlaqələri daha sıx olmuşdur. 1906-cı 
ildən başlayaraq jurnalda “Yoncasa-
tan”, “Mollapərəst”, “Hatif”, “Gözü ilə 
görən”, “Gəncə şairi” və s. imzalarla 
satirik şeirlər və felyetonlar dərc etdir-
mişdir.

Mirzə Məhəmməd Axundzadə 1923-
cü ildə Gəncədə vəfat etmiş və Səbiskar 
məzarlığında dəfn olunmuşdur.

9

Ə d ə b i y y a t

Əqaidül-müslimin: [təmrin 
qismi] / Mirzə Məhəmməd 
Axundzadə.- Gəncə: [s.n.], 
1908 (1326 h.).- Cild 1.- 
26 s.

Məclis yaraşığı / Mirzə 
Məhəmməd Axundzadə; 
transfoneliterasiya, ön 
söz və lüğətin müəl. 
C.Muradov.- Bakı: Ziya-
Nurlan, 2010.- 98 s.

İsrafiloğlu, N.R. Mirzə 
Məhəmməd Axundzadə 
/ Nazim Rza İsrafiloğlu; 
elmi red. H.Şəlalə; AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutu.- 
Bakı: Mütərcim, 2006.- 
308 s.

İsrafiloğlu, N.R. Günəşə 
baxan insan: Mirzə 
Məhəmməd Mirzəkərim 
oğlu Axundzadə (Axun-
dov): biblioqrafiya / 
N.R.İsrafiloğlu [tərt. ed. 
və ön söz]; biblioqraf 
G.Səfərəliyeva.- Bakı: 
[Zərdabi Nəşr], 2019.- 
371, [5] s. 

Axundov (Axundzadə) 
Mirzə Məhəmməd Mirzə 
Kərim oğlu // Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti ensiklo-
pediyası: 2 cilddə / Baş 
red. Y.Mahmudov.- Bakı, 
2004.- Cild 1.- S.109-110.
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Bəkir Nəbiyev  
1930-2012 

90 
illiyi

Akademik
Bəkir Əhməd oğlu Nəbiyev 1930-

cu il avqust ayının 21-də Ağdaş rayonu 
Üçqovaq kəndində ziyalı ailəsində ana-
dan olmuşdur. 1947-ci ildə Ağdaşda 1 
saylı orta məktəbi bitirmişdir.

Əmək fəaliyyətinə müharibə illərində 
başlamışdır. 1945-47-ci illərdə Ağdaş 
radio şəbəkəsinin diktoru işləmişdir. 
1947-1949-cu illərdə Ağdaş şəhərində 
və Yeniarx kəndində müəllimlik etmiş-
dir. 1949-1954-cü illərdə ADU-nun 
(indiki BDU) filologiya fakültəsində 
təhsil almışdır. Tələbəlik illərində ilk 
tənqidi qeydləri “Lenin tərbiyəsi uğ-
runda” qəzetində dərc olunmuşdur.

Universiteti bitirdikdən sonra 
“Azərbaycan gəncləri”, “İnşaatçı” 
qəzetlərində məsul katib müavini, 
ədəbi işçi vəzifələrində, 1959-1961-ci 
illərdə “Kommunist” qəzeti redaksi-
yasında mədəniyyət şöbəsinin mü-
diri  vəzifələrində işləmişdir. Ədəbi 
fəaliyyətə 1951-ci ildə “Ədəbiyyat 
qəzeti”ndə  çap edilən “Dama-dama 
göl olar” rəyi ilə başlamışdır. 

1958-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin, 1960-cı ildən Azərbaycan 
Jurnalistlər Birliyinin üzvü olmuşdur.

ADU-nun aspiranturasına daxil ol-
muş, 1960-cı ildə “F.Köçərlinin həyat və 
yaradıcılığı” mövzusunda namizədlik 
dissertasiyası müdafiə etmişdir.

1961-1971-ci illərdə Azərbaycan EA 
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 
sovet ədəbiyyatı şöbəsində kiçik elmi 
işçi, şöbə müdiri və institutun elmi ka-
tibi, 1971-1987-ci illərdə Azərbaycan 

EA Nizami adına Azərbaycan Dövlət 
Ədəbiyyat Tarixi Muzeyinin direkto-
ru, 1982-1986-cı illərdə Azərbaycan 
Mədəniyyət Fondunun sədri, 1987-
1991-ci illərdə isə Azərbaycan 
Ədəbiyyat Fondunun sədri işləmişdir. 
1989-cu ildə Azərbaycan EA-nın 
həqiqi üzvü seçilmişdir.

B.Nəbiyev “Fədakar əməyə 
görə” yubiley medalı (1970); “Qı-
zıl qələm” mükafatı laureatı (1974); 
Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı la-
ureatı (1978); “Xalqlar dostluğu” or-
deni (1986); “Əməkdar elm xadimi” 
(1990); “Məmməd Araz” mükafatı 
(1993); “Şöhrət” ordeni (2000), “İs-
tiqlal” ordeni (2005), “Akademik Yu-
sif Məmmədəliyev” medalı (2005) və 
s. fəxri adlar ilə təltif olunmuş, 2010-
cu ildə Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Mükafatına layiq görülmüşdür.

1987-2001-ci illərdə Azərbaycan EA 
Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət bölməsinin 
rəhbəri olmuşdur. “Müasirlərimiz bədii 
ədəbiyyatda”, “Ölümsüzlüyün sirri”, 
“Roman və müasir qəhrəman” və s. on-
larca monoqrafiyaların müəllifidir.

2003-2012-ci illərdə AMEA Rə-
yasət Heyətinin üzvü və Nizami adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru ol-
muşdur. 

Bəkir Nəbiyev 2012-ci il mart ayının 
15-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir. 

Alimin xatirəsini əbədiləşdirmək 
məqsədilə 4 aprel 2013-cü ildə 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Sərəncam imzalamışdır.

21

Ə d ə b i y y a t

Şamaxı torpağının yetirdiyi 
böyük Azərbaycan şairləri: 
elmi-kütləvi oçerklər / 
Bəkir Nəbiyev; Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası, 
Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutu.- Bakı: Ozan, 
2012.- 287 s.

Üzeyir Hacıbəylinin 
ömürnaməsi: fraqmentlər 
/ Bəkir Nəbiyev; red. 
C.Məmmədov; Heydər 
Əliyev Fondu.- Bakı: 
Azərbaycan Mədəniyyət 
Fondu AMF, [Şərq-Qərb], 
2012.- 519 s. 

Akademik Bəkir Nəbiyev 
haqqında soraq kitabı 
/ Tərt. ed. G.Rəsulova; 
AMEA, Nizami ad. 
Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: 
Nafta-press, 2009.- 387 s. 

Vətəndaş, alim, ziyalı: aka-
demik Bəkir Nəbiyevin   85 
illiyinə: biblioqrafik soraq 
kitabı / AMEA, Nizami ad. 
Ədəbiyyat İn-tu, Mərkəzi 
Elmi Kitabxana; tərt. ed.: 
G.Rəsulova, X.İsmayılova, 
S.B.Nəbiyev, B.S.Nəbiyev.- 
Bakı: [s. n.], 2015.- 271 s.
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Ərtegin Əbdülvahab oğlu Salamzadə 
1965-ci il avqust ayının 28-də Kiyev 
şəhərində anadan olmuşdur.

Ərtegin Salamzadə 1987-ci ildə 
M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət 
İncəsənət İnstitutunun (indiki ADMİU) 
Təsviri sənət tarixi və nəzəriyyəsi 
bölməsini bitirmişdir. 1987-ci ildən 
etibarən Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyasının Memarlıq və İncəsənət 
İnstitutunda çalışır.

1992-ci ildə Bakıda namizədlik, 
2002-ci ildə isə Moskvada doktor-
luq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, pro-
fessordur.

1996-2010-cu illərdə İnstitutun elmi 
işlər üzrə direktor müavini vəzifəsini 
icra etmiş, 2010-cu ildən isə institutun 
direktorudur. Həmin ildən etibarən eyni 
zamanda İnstitutun Təsviri və dekorativ-
tətbiqi sənətləri şöbəsinə rəhbərlik edir,  
“İncəsənət və mədəniyyət problemləri” 
Beynəlxalq elmi jurnalının baş redak-
toru vəzifəsində çalışır.

2009-cu ildə Sənətşünaslıq və Me-
marlıq Problemləri üzrə Şuranın sədri 
təyin edilmişdir.

2014-cü ilin iyun ayında AMEA-nın 
müxbir üzvü seçilmişdir.

Azərbaycan Memarlıq-İnşaat Uni-
versitetinin Dizayn kafedrasının pro-
fessoru da olmuşdur. Azərbaycan 
Dizaynerlər İttifaqının üzvüdür.

Bakı, İstanbul, Daşkənd, Alma-
tı, London, Budapeşt, Tunis, Mosk-

va, Sankt-Peterburq və Krasnodar 
şəhərlərində nəşr olunmuş, Azərbaycan 
sənətşünaslığının tarixi və metodolo-
giyasına, dizayn və heraldikanın vizu-
al dilinin problemlərinə həsr olunmuş 
160-ə yaxın elmi əsərin müəllifidir. On-
lardan “Azərbaycan sənətşünaslığı. XX 
əsr” (2001), “Elçin Əlibəyli: rəssam 
və bədii ənənə” (2001), “Dizayn və 
informasiya” (2006), “İncəsənət və 
sənətşünaslıq” (2009) monoqrafiyala-
rı, “Dizayn tarixi” (1995), “Vizual in-
formasiya” (2003) ali məktəblər üçün 
tədris vəsaitləri, “Məlik Ağamalov. 
Boyakarlıq” (2000), “Tofiq Rəsulov. 
Şəbəkə” (2009) və “Akmal Nur. Boya-
karlıq” (2011) kataloqları qeyd olun-
malıdır.

Moldovada keçirilmiş MDB ölkələri 
yaradıcılıq və elmi ziyalıların IV Foru-
munun, Rusiya, İtaliya və Tunisdə ke-
çirilmiş bir sıra elmi konfransların işti-
rakçısıdır. 

Azərbaycanda yeni elm sahəsi 
olan türkoloji sənətşünaslığın for-
malaşması da Ərtegin Salamzadənin 
nailiyyətlərindən biri olmuşdur. 

Ərtegin Salamzadə 3 noyabr  2015-
ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin fəxri diplomuna layiq görül-
müşdür.

Ə d ə b i y y a t
İncəsənət haqqında / Tərt. 
ed. F.Rzayev; elmi red.: 
A.Rüstəmova, İ.Kərimov; 
rəy. Ə.Salamzadə; AMEA, 
Memarlıq və İncəsənət 
İn-tu.- Bakı: Sabah, 
2003.- 158 s. 
İncəsənət və mədəniyyətin 
problemləri: [Akade-
mik M.Hüseynovun 
anadan olmasının 100 
illiyinə həsr olunmuş 
məqalələr toplusu] / Red.: 
R.Əfəndiyev, Ş.Fətullayev, 
C.Qiyaslı, Ə.Salamzadə; 
Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası, Memarlıq 
və İncəsənət İnstitutu.- 
Bakı: Səda, 2005.- Cild: 
XIV buraxılış.- 148 s.
Tofig Rasulov, shebeke 
/ Ərtegin Salamzadə; 
reviewers R.Abdullayeva, 
O.Jeylan Azerbaijan 
National Academy of Sci-
ences, İnstitute of Archi-
tecture and Art.- Istanbul: 
Mega, 2009.- 47s.
Açıq səma altında sərgi: 
AMEA əməkdaşlarının 
VIII rəssamlıq sərgisi 
barədə qeydlər / 
Ərtegin Salamzadə // 
Mədəniyyət.- 2017.- 21 
iyul.- S.11.
Xocalı faciəsi Azərbaycan 
təsviri sənətində / Ərtegin 
Salamzadə // Xalq qəzeti.- 
2019.- 23 fevral.- S.6.

28 Sənətşünas
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Dilqəm Qasım oğlu Quliyev 1950-
ci il avqust ayının 6-da Naxçıvan MR 
Şərur rayonunun Şahtaxtı kəndində 
(indi bu kənd Kəngərli rayonu inzibati 
ərazisinə daxildir) anadan olmuşdur. 

1970-ci ildə beşnövçülük üzrə idman 
ustası normasını yerinə yetirmiş, 1972-
ci ildən isə sərbəst güləş üzrə idman 
ustası kimi fəaliyyət göstərməyə baş-
lamışdır. Həmin ildə də Bakı Maliyyə-
Kredit Texnikumunu bitirmişdir. 

1972-1974-cü illərdə əvəzçilik 
üzrə Naxçıvan MR “Spartak” Könül-
lü İdman Cəmiyyətində sərbəst güləş 
üzrə məşqçi vəzifəsində çalışmışdır. 
1974-78-ci illərdə Azərbaycan Dövlət 
Bədən Tərbiyəsi İnstitutunda (indiki 
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi 
və İdman Akademiyası) təhsil almış-
dır. 1991-2001-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Aka-
demiyasının (ADBTİA) tərbiyə işləri 
üzrə prorektoru, 2001-ci ildə isə idman 
işləri və xarici əlaqələr üzrə prorektoru 
vəzifəsində çalışmışdır. 

1972-1999-cu illər ərzində müəl-
limliklə yanaşı məşqçilik fəaliyyətini 
də davam etdirmişdir.

1994-cü ildə Fəxri Bədən Tərbiyəsi 
və İdman İşçisi və Bədən Tərbiyəsi və 
İdman Əlaçısı adlarına layiq görülmüş-
dür. Pedaqoji elmlər namizədi, əməkdar 
məşqçidir. AAK-ın qərarı ilə 1996-cı 
ildə dosent, 2004-cü ildə isə professor 
adına layiq görülmüşdür.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin Sərəncamları ilə 2001-ci ildə 
“Tərəqqi” medalına, 2006-cı ildə isə 

“Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman 
xadimi” adına layiq görülmüşdür.

Azərbaycan Olimpiya Akademiyası-
nın “Kütləvi İdman” bölməsinin sədri, 
ADBTİA-nin “İdmançı” qəzetinin baş 
redaktoru olmuşdur.

O, idman və vətənpərvərlik mövzu-
sunda bir sıra kitabların, o cümlədən, 
“Şəhid idmançılar”, “XX əsrin qan 
yaddaşı”, “İlqar İsmayılovun şəhidlik 
zirvəsi”, “Azərbaycan ulduzları Olim-
piya Oyunlarında”, “Bədən tərbiyəsi və 
idmana dövlət qayğısı”, “Azərbaycanda 
cüdo”, “Azərbaycan idmanının dünəni 
və bu günü”, “İdman və Olimpiya 
Hərəkatının inkişafında İlham Əliyevin 
rolu”, “Azərbaycanın Avropa, dünya 
çempionları və mükafatçıları” və digər 
kitabların müəllifidir. 

Dilqəm Quliyev Azərbaycan Res-
publikası Gənclər və İdman Nazir-
liyi tərəfindən 1997, 2005, 2006-
cı illərdə “İlin ən yaxşı tədqiqatçı 
jurnalisti”, 2007, 2008, 2009 və 2010-
cu illərin ən yaxşı “İdman tarixi yaza-
rı” adına, həmçinin, Azərbaycan İdman 
Jurnalistləri Assosiasiyası tərəfindən 
Olimpiya Hərəkatının təbliği, idmanın 
tədqiqi üzrə yazdığı məqalə və kitab-
larına görə 2008-ci ilin idman laureatı 
adına layiq görülmüşdür.

O, Azərbaycan Milli Olimpiya 
Komitəsinin, Azərbaycan Jurnalistlər 
Birliyinin, Azərbaycan Yazıçılar Birli-
yinin, Azərbaycan İdman Jurnalistləri 
Assiosiasiyasının üzvüdür. 

6 İdman xadimi

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycanın idman 
tarixində Heydər 
Əliyev mərhələləri: 
1969-1982, 1993-2003 
/ D.Q.Quliyev; red. 
M.Q.Fərzəliyev; ön söz 
A.Abiyev.- Bakı: Təknur, 
2013.- 239 s.
Müstəqil Azərbaycan 
Respublikasında bədən 
tərbiyəsi və idmanın 
inkişafı: 1991-2011: dərs 
vəsaiti / D.Q.Quliyev; 
Azərb. Resp. Təhsil Na-
zirliyi, Azərbaycan Dövlət 
Bədən Tərbiyəsi və İdman 
Akademiyası.- Bakı: 
Mütərcim, 2012.- 214 s.
Heydər Əliyevin xatirəsi 
idmançıların da qəlbində 
həmişə yaşayır və ya-
şayacaqdır / D.Quliyev 
// Olimpiya dünyası.- 
2017.- 12-18 dekabr.- S.2.
Azərbaycan əməkdar 
bədən tərbiyəsi və idman 
xadimi Dilqəm Qasım 
oğlu Quliyevin həyat 
fəlsəfəsi: biblioqrafiya 3 
dildə (Azərbaycan, rus və 
ingilis ) nəşr olunmuşdur 
/ Tərt. ed. E.Quliyev; 
red. İ.H.Əliyev, 
S.D.Qurbanova, 
E.S.Tağıyeva; rus, 
ingilis dillərinə tərc. ed. 
S.D.Qurbanova.- Bakı: 
Təknur, 2013.- 245 s.
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Mustafa Ağabəy oğlu Topçubaşov 
1895-ci il avqust ayının 5-də Qərbi 
Azərbaycanın Göykümbət kəndində 
anadan olmuşdur. 

1904-1914-cü illərdə gimnaziya-
da təhsil aldıqdan sonra Kiyev Uni-
versitetinin tibb fakültəsinə qəbul 
olmuşdur. 1919-cu ildə təhsilini 
başa çatdırmış, Naxçıvan və Bakı 
xəstəxanalarında cərrahlıq etmişdir. 
1920-1923-cü illərdə ADU-nun (indi-
ki BDU) tibb fakültəsinin Cərrahiyyə 
kafedrasında koordinator, 1923-1930-
cu illərdə isə assistent vəzifələrində 
çalışmışdır. 1930-cu ildə doktorluq 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. Bu 
işin əhəmiyyətinə görə ona professor 
adı verilmiş və Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin Cərrahiyyə kafedrasının 
müdiri seçilmişdir. 

1937-ci ildə dünya anesteziolo-
giya elmi tarixində ilk dəfə olaraq 
orijinal keyitmə üsulunu - inyeksion 
efir-yağ narkozunu - anelgeziya üsu-
lunu kəşf etmişdir. 1945-ci ildə SSRİ 
Xalq Səhiyyə Komissarlığı Elmi Tib-
bi Şurası tərəfindən Farmakologiya 
Komitəsinin iclasında efir-yağ qarışı-
ğının “Analgezin” adı altında istehsal 
edilməsinə icazə verilmişdi. 

Müharibə illərində Azərbaycan 
Xalq Səhiyyə Komissarlığı Hərbi 
Xəstəxanalar İdarəsinin baş cərrahı 
vəzifəsində çalışmışdır. SSRİ-də ilk 
dəfə olaraq təxliyə hospitallarının 
yaradılmasının təşəbbüskarı olmuş-
dur. Müharibədən sonra Azərbaycan 
SSR Səhiyyə Nazirliyinin baş cərrahı 
vəzifəsinə təyin edilmişdir. 1945-ci 
ildə Azərbaycan EA-nın həqiqi üzvü

seçilmiş, 1947-1949-cu illərdə Eks-
perimental Tibb İnstitutunda direk-
tor vəzifəsində çalışmışdır. İki dəfə 
(1951-1956 və 1969-1981) AEA-nın 
vitseprezidenti vəzifəsini daşımışdır. 
1954-cü ildə özü işlədiyi kafedrada 
operasion-auditoriya təşkil etmişdir.

Ümumittifaq Cərrahlar Cəmiy-
yə tinin, Azərbaycan Cərrahlar və 
Uroloqlar Cəmiyyətinin fəxri sədri 
olmuşdur. Dəfələrlə Azərbaycan Ali 
Sovetinə deputat seçilmiş, 1955-1959-
cu illərdə Ali Sovetin sədri olmuşdur. 

Əsas elmi tədqiqatları “Ürək-damar 
xəstəlikləri və onların profilaktikası”, 
“Xüsusi cərrahlıq”, “Uzunmüddətli 
analgeziyanın tibbdə tətbiqi” 
əsərləridir. M.Topçubaşov 1940-cı 
ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı-
nı almış, 1953-cü ildə Stalin mükafatı 
laureatı olmuş, 1960-cı ildə SSRİ Tibb 
EA-nın akademiki seçilmiş, 1975-
ci ildə “Sosialist Əməyi Qəhrəmanı” 
adına layiq görülmüşdür.

M.Topçubaşov 1981-ci il noyabr 
ayının 23-də Bakı şəhərində vəfat et-
miş, Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti, ulu öndər Heydər Əliyev 1995-
ci ildə Azərbaycanda tibb elminin in-
kişafında xüsusi xidmətlərini nəzərə 
alaraq akademik Mustafa Topçubaşo-
vun anadan olmasının 100 illik yubile-
yinin dövlət səviyyəsində keçirilməsi 
haqqında sərəncam imzalamışdır. 

AMEA Elmi-Tədqiqat Eksperimen-
tal Klinik Təbabət İnstitutuna və Bakı-
dakı küçələrdən birinə onun adı veril-
miş, 2011-ci ildə akademik haqqında 
sənədli televiziya filmi çəkilmişdir.

5

Ə d ə b i y y a t

Baş və üzün cərrahi 
xəstəlikləri: Tibb Uni-
versiteti tələbələri üçün 
dərslik / M.Topçubaşov.- 
Bakı, 2010.- C.1.- 348 s.; 
C.2. Ağız boşluğu, çənə, 
əng və boynun cərrahi 
xəstəlikləri.- Bakı, 2010.- 
347 s.; C.3. Qalxanabənzər 
vəzi, yemək borusu, süd 
vəzisi, döş qəfəsi, or-
qanları və diafraqmanın 
cərrahi xəstəlikləri.- Bakı, 
2010.- 671 s.; C.4. Qarnın 
ön divarının və qarın boş-
luğu orqanlarının cərrahi 
xəstəlikləri.- Bakı, 2010.- 
664 s.; C.5. Sidik-cinsiyyət 
sistemi orqanlarının 
cərrahi xəstəlikləri.- Bakı, 
2010.- 397 s.

Əmiraslanov, Ə. Akade-
mik Mustafa bəy Topçu-
başov / Ə.Əmiraslanov, 
M.Allahverdiyev; baş məsl. 
və elmi red. A.Əlizadə; 
red. Ş.Əliyev.- Bakı: Elm, 
2015.- 254 s.

Camalov, F. Azərbaycan 
tibb elminin fəxri: [akade-
mik Mustafa Topçubaşov 
haqqında] / F. Camalov, 
Ş. Əliyev // 525-ci qəzet.- 
2018.- 3 avqust.- S.8.

125 
illiyi

Akademik
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Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan 
Dili Günü 
2001 
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1 avqust  ölkəmizdə ən əziz günlərdən 
biri kimi qeyd olunur. Bu gün milli 
varlığımızın əsas atributlarından olan 
Ana dilimizlə bağlıdır. Dil millətin si-
masını səciyyələndirən amillərdən biri, 
onun milli sərvətidir. Millətin dilinin 
dövlət dili statusuna yüksəlməsi isə 
tarixi hadisə, milli dövlətçilik tarixi-
nin qızıl səhifəsidir. Ulu öndər milli-
mənəvi dəyərlərimizin ən qiymətlisi 
və bir millət kimi milli varlığımızın 
rəmzi olan Azərbaycan dilinin saflaş-
dırılması və inkişafı istiqamətində çox 
mühüm addımlar atmışdır. Ölkəmizdə 
Azərbaycan dilinin hərtərəfli inkişa-
fı, işlək dilə çevrilməsi, beynəlxalq 
münasibətlər sisteminə yol tapması Ana 
dilimizin gözəl bilicisi, mahir natiq, ulu 
öndər Heydər Əliyevin dilin qorunma-
sına yönələn düşünülmüş siyasətinin 
nəticəsidir.

Azərbaycan SSR-in 1978-ci il Kons-
titusiyasında  Azərbaycan dilinin dövlət 
dili kimi qəbul edilməsi isə həmin dövr 
üçün əhəmiyyətli hadisə idi. 1993-cü 
ildə Heydər Əliyevin Azərbaycanda 
ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından 
sonra Azərbaycan dili öz inkişafın-
da yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. 
1995-ci ildə müstəqil dövlətimizin 
ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul 
edilən ilk Konstitusiyası ilə dövlət dili-
nin adı bərpa edildi. Bu, ulu öndərin Ana 
dilimizə dəyişməz mövqeyinin daha bir 
parlaq nümunəsi olmuşdur.

Bundan sonra hökumət səviy-
yəsində Ana dilinin inkişafı və qorun-
ması istiqamətində əhəmiyyətli sənədlər 
qəbul edilmişdir. “Dövlət dili işinin 
təkmilləşdirilməsi haqqında” 18 iyun 
2001-ci il tarixli Fərman, yeni əlifbaya 
keçidin 2001-ci ilin avqustuna kimi 
ölkəmizdə bütünlüklə təmin edilməsi 

ulu öndərin öz doğma dilinə bağlılığını 
bir daha təsdiq etmişdir. 

Ümummilli liderin 9 avqust 2001-
ci il tarixli “Azərbaycan əlifbası və 
Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi 
haqqında” Fərmanı ilə avqustun 1-i 
ölkəmizdə Azərbaycan Əlifbası və 
Azərbaycan Dili Günü kimi qeyd olunur. 

2002-ci il 30 sentyabr tarixində 
“Azərbaycan Respublikasında Dövlət 
dili haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununun qəbul edilməsi 
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi 
işlədilməsi, onun tətbiqi, qorunma-
sı və inkişaf etdirilməsi istiqamətində 
daha bir addım olmuşdur. Bu ənənələri 
ölkə Prezidenti İlham Əliyev uğur-
la davam etdirməkdədir. Dövlət baş-
çısının müxtəlif vaxtlarda imzaladığı 
“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə 
kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi 
haqqında” və “Azərbaycan Milli Ensik-
lopediyasının hazırlanması haqqında” 
Sərəncamları və bu istiqamətdə görülən 
işlər də dilimizin inkişafına böyük qay-
ğının təzahürüdür.

Prezident İlham Əliyev 2018-ci il  
noyabr ayının  1-də Azərbaycan dilinin 
saflığının qorunması və dövlət dilindən 
istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı tədbirlər haqqında fərman imzala-
mışdır. Fərmanda Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabinetinə Azərbaycan 
Respublikasının dövlət dilinin tətbiqinə 
nəzarət edən, kütləvi informasiya 
vasitələrində, internet resurslarında və 
reklam daşıyıcılarında ədəbi dil norma-
larının qorunmasını təmin edən, dövlət 
büdcəsindən maliyyələşən “Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Dil Komissiya-
sı yanında Monitorinq Mərkəzi” publik 
hüquqi şəxs yaratmaq tapşırılmışdır.

1

Ə d ə b i y y a t
İsaxanlı, İ. Azərbaycanda 
latın əlifbasına keçid 
və Fərhad Ağazadə 
/ İ.İsaxanlı; red. 
H.İsaxanlı.- Bakı: Xəzər 
Universiteti, 2011.- 171 s.
Aydınoğlu, T. Ana dili 
xalqımızın mənəvi beşiyi-
dir: 1 Avqust Azərbaycan 
dili və Əlifbası Günüdür 
/ T.Aydınoğlu // Xalq 
qəzeti.- 2018.- 1 avqust.- 
S.5.
Azərbaycan dilinin 
saflığının qorunması və 
dövlət dilindən istifadə ilə 
bağlı fərman imzalanıb 
// Mədəniyyət.- 2018.- 2 
noyabr.- S.1-2. 
1 avqust - Azərbaycan 
Əlifbası və Azərbaycan 
Dili // Yeni Azərbaycan.- 
2016.- 2 avqust.- S.5.
Əliyeva, S. Azərbaycan 
əlifbası və Azərbaycan dili 
günü / S.Əliyeva // 525-ci 
qəzet.- 2018.- 1 avqust.- 
S.2.

İ n t e r n e t d ə

www.anl.az  
www.azterm.az  
www.aztv.az
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Azərbaycan Kinosu Günü 
2000

Hərbi-Dəniz Qüvvələri Günü
1996
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1898-ci il avqust ayının 2-də yeni 
proqram hazırlanmış və bu proqra-
ma “Bibiheybətdə neft fontanı yan-
ğını”, “Əlahəzrət Buxara əmirinin 
“Великий князь Алексей” paroxo-
dunda yolasalma mərasimi”, “Qafqaz  
rəqsi” xronikal-sənədli və “İlişdin” 
bədii kinosüjetləri daxil edilmişdir. Bu 
kinosüjetləri fransız yəhudisi, 25 ildən 
artıq Bakıda yaşayıb işləmiş, Bakı elmi 
foto dərnəyinin katibi, naşir və fotoq-
raf Aleksandr Mixayloviç Mişon lentə 
almışdır. Bununla da Azərbaycanın 
kino tarixində ilk süjetlər yaranmış-
dır. Həmin kinosüjetlərdən 2-si – 
“Bibiheybətdə neft fontanı yanğını” və 

“Balaxanıda neft fontanı” 2001-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Film Fondunun 
təşəbbüsü ilə Fransanın kino arxivindən 
Azərbaycana göndərilmiş və hazırda 
filmfondda 35 mm-lik plyonkada və 
videokasetdə qorunub saxlanılır.

Azərbaycan Respublikasının mədəni 
inkişafı sahəsində kino işçilərinin 
xidmətlərini və ölkəmizdə çəkilmiş 
kinosüjetlərin 1898-ci il avqustun 2-də 
ilk kino seansının həyata keçirildiyini 
nəzərə alaraq, ulu öndər Heydər Əliyev 
18 dekabr 2000-ci il tarixli Sərəncamı 
ilə avqustun 2-si tarixini kino işçilərinin 
peşə bayramı - Azərbaycan Kinosu 
Günü elan etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t
Azəri, L. Cümhuriyyətin 
simaları milli filmlərimizdə: 
Azərbaycan kinosu 120 / 
Lalə Azəri  // Mədəniyyət.- 
2018.- 2 mart.- S.10.
Kazımzadə, A. Azərbaycan 
maarifçi-realist kinosu: 
Azərbaycan kinosu - 120 /
Aydın Kazımzadə // Kaspi.- 
2018.- 10-12 mart.- S.7.

Ə d ə b i y y a t

Baxşəliyev, R. Azərbaycan 
Xəzərdə ən böyük donan-
malardan birinə malikdir: 
Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 
maddi-texniki bazası 
gündən-günə möhkəmlənir 
və müasir texnika ilə 
təchiz edilir: [5 avqust 
Azərbaycan Hərbi Donan-
ma Günü münasibətilə] 
/ R.Baxşəliyev // 
Azərbaycan.- 2018.- 5 
avqust.- S.1; 4.

2

Azərbaycanın hərbi dəniz donan-
ması 1918-ci ildə yaradılmışdır. Daha 
sonra Bakını tərk edən ingilis əsgərləri 
özlərinin döyüş gəmilərinin və yar-
dımçı üzgüçü vasitələrinin bir hissəsini 
Azərbaycana vermişdir. Demokratik 
cüm huriyyətin süqutundan sonra do-
nanma Sovet Azərbaycanının Qırmızı 
donanması adlandırılmış və 1920-ci 
ilin yayında bu donanma Xəzər Dəniz 
Qüvvələrinin tərkibinə daxil olunmuş-
dur.

Keçmiş SSRİ-nin Qırmızı bayraqlı 
Xəzər Donanmasının Bakı və Mosk-
va arasında bölünməsi 1992-ci ildə 
həyata keçirilmişdir. Hərbi gəmilərin 
Azərbaycanın balansına qəbul 
edilməsində HDQ-nın keçmiş koman-

danı, kontr-admiral Rafiq Əsgərov 
mühüm rol oynamışdır. 1992-ci ilin 
iyul ayında Azərbaycan hərbi gəmiləri 
ölkəmizin bayrağı altında reydə çıx-
mışlar. Hazırda Azərbaycanın Hərbi 
Dəniz Qüvvələrinin şəxsi heyətinin 
sayı 3000 nəfərdən çoxdur.

1996-cı ildə Ali Hərbi Dənizçilik 
Məktəbi əsasında Dəniz Akademiyası 
təşkil olunmuş və həmin ildə ulu öndər 
Heydər Əliyevin Fərmanı əsasında 5 
avqust tarixi - Azərbaycanda Hərbi-
Dəniz Qüvvələri Günü kimi qeyd 
olunmağa başlanmışdır.

5
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Sərhəd Qoşunları Əməkdaşlarının Peşə 
Bayramı Günü
2000

Digər tarixi hadisələr

Bеynəlxalq Gənclər Günü
1999
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1998-ci il 8-12 avqust tarixində 
Lissabon şəhərində keçirilmiş Gənclər 
nazirlərinin I toplantısında Beynəlxalq 
Gənclər Gününün keçirilməsi BMT-
nin Baş Assambleyasının 54/120 saylı 
qətnaməsi ilə 17 dekabr 1999-cu ildən 
bəri 12 avqust tarixində qeyd olunur.

Respublikamızda Bеynəlxalq Gənc-
lər Günü ilk dəfə 2000-ci il avqust ayı-
nın 12-də qeyd edilmişdir. 

Hazırda dünya əhalisinin təqribən 
3 milyard nəfəri, yaşı 25-ədək olan 
gənclərdir. Onların yarım milyarddan 
çoxu kasıbçılıq həddində yaşayır. 100 
milyondan artıq uşaq məktəbə gedə 
bilmir. Hər gün 30 min uşaq aclıqdan 

ölür. BMT-nin Baş katibi dünya birliyi-
ni gənclərin problemlərini həll etməyə 
çağırmışdır. 

Azərbaycanda gənclər dövlətin qay-
ğısı ilə hərtərəfli şəkildə əhatə olun-
muşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin 
Sərəncamı ilə 2 fevral tarixi 1996-cı 
ildən etibarən Azərbaycan Gəncləri 
Günü kimi təsdiq olunmuşdur. Bu, 
ulu öndər Heydər Əliyevin gəncliyə 
göstərdiyi diqqət və qayğının bir 
nümunəsi idi. Onu da qeyd edək ki, 
gənclər günü MDB məkanında və Şərqi 
Avropa ölkələri arasında ilk dəfə olaraq 
Azərbaycanda qeyd olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Şahbazlı, F. Gənclik 
İlham Əliyevin ən böyük 
və fəal dəstəkçisidir 
/ F.Şahbazlı; söhbət 
etdi: F.Əhmədova // 
Azərbaycan.- 2019.- 1 
fevral.- S.7.

12

18

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda mil-
li sərhəd xidmətinin  yaranma  tarixi 1918-ci  il 
dövrünə   təsadüf edir. 1918-ci il iyun ayının 22-
də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Poylu sərhəd 
postu yaradılmış, digər istiqamətlərdə də ox-
şar məntəqələrin yaradılması işinə başlanılmış-
dır. 1919-cu il avqust ayının 18-də Azərbaycan 
Demokratik Respublikası Nazirlər Kabineti 
“Azərbaycan Respublikasının gömrük baxımın-
dan sərhəd mühafizəsinin təsis edilməsi haqqında” 
qanun qəbul etdikdən sonra əlavə olaraq 99 post 
yaradılaraq Azərbaycan sərhədlərinin mühafizəsi 
təşkil edilmişdir. 

Müstəqillik illərində Azərbaycan Ordusu-
nun yaradılması, formalaşdırılması proseslərinə 
bilavasitə rəhbərlik edən ulu öndər Heydər 
Əliyev Sərhəd Qoşunlarının formalaşdırılması, 

ölkəmizin sərhədlərinin qorunması işinin təşkili 
istiqamətində əvəzsiz xidmət göstərmiş, milli 
sərhəd siyasətinin əsasını qoymuş, sərhəd stra-
tegiyasını müəyyənləşdirmişdir. Ümumiyyətlə, 
üçrəngli bayrağımızın Silahlı Qüvvələrdə ilk dəfə 
Naxçıvan Sərhəd Dəstəsində qaldırılmasından, 
sərhədlərimizdə ilkin zəruri infrastrukturların ya-
radılmasından tutmuş Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
təşkilinə qədər bütün proseslər ümummilli lider 
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.

2000-ci il avqust ayının 16-da Prezident Heydər 
Əliyev ADR-in ilk sərhəd mühafizəsinin təsis edil-
diyi tarixin - 18 avqustun Azərbaycan Respublika-
sının Sərhəd Qoşunları Əməkdaşlarının Peşə Bay-
ramı Günü kimi elan edilməsi haqqında Sərəncam 
imzalamışdır. 
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Cəbrayıl rayonunun işğalı günü
1993
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1993-cü il avqust ayının 23-də 
Cəbrayıl rayonu işğalçı erməni silahlı 
qüvvələri tərəfindən zəbt edilmişdir.

1994-cü il  Horadiz əməliyyatı   zama-
nı Milli Ordunun hərbi silahlı qüvvələri 
şəhər mərkəzinə və Xudafərin körpüsü 
istiqamətində irəliləsə də, Cəbrayılın 
yalnız Cocuq-Mərcanlı kəndi düşmən 
işğalından azad olunmuşdur.

Ərazisi 1050 kv.km olan Cəbrayıl 
rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən tutulması ilə 72 ümumtəhsil 
məktəbi, 8 xəstəxana, 5 məscid, 2 mu-
zey, 129 tarixi abidə, 149 mədəniyyət 
ocağı işğal altında qalıb.

Cəbrayıldan olan 61 100 nəfər 
məcburi köçkün ölkənin 58 rayonunun 
2000-dən artıq yaşayış məntəqəsində 
məskunlaşıb.

Ümumiyyətlə, döyüşlərdə 180, 
atəş kəs dövründə isə 16 nəfər həlak 
olmuş, 14 nəfər polis, 60 nəfər mül-
ki şəxs dünyasını dəyişmiş, 90 nəfərə 
yaxın isə əsir və itkin düşmüşdür. 
Cəbrayıllılar içərisində 180 nəfərə ya-
xın Qarabağ müharibəsi əlili statusu 
almış, 6 nəfər isə “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görül-
müşdür. Cəbrayıllılar arasında 351 
nəfər şəhid ailəsi var.

2006-2007-ci illər ərzində erməni 
işğalçıları tərəfindən rayonun 16 min 
hektardan artıq ərazisində yanğınlar 
törədilmişdir. 

2016-cı ilin aprel döyüşlərində Füzuli 
rayonunda geniş ərazini nəzarətdə sax-
lamaq imkanı verən strateji əhəmiyyətli 

Lələ Təpə yüksəkliyi Azərbaycan 
qüvvələrinin nəzarətinə keçdi. Lələ 
Təpənin ələ keçirilməsi ilə Cəbrayıl 
rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində 
tam təhlükəsiz həyat şəraiti təmin edil-
di. Bu gün Cocuq Mərcanlıda geniş 
tikinti-quruculuq işləri davam edir. Bi-
rinci mərhələdə yaşayış məntəqəsində 
50 fərdi ev, məktəb binası və müva-
fiq infrastrukturun tikintisindən son-
ra ikinci mərhələdə 100 fərdi yaşayış 
evinin, 50 yerlik uşaq bağçasının, tibb 
məntəqəsi və klub-icma mərkəzi üçün 
binaların, poçt binasının və digər zəruri 
infrastruktur obyektlərinin inşası apa-
rılmışdır.

Qəsəbədəki evlərə Cocuq Mərcanlı 
kəndindən olan məcburi köçkünlər kö-
çürülür. Bu gün bütün ölkə ictimaiyyəti, 
qaçqın və məcburi köçkünlər hesab 
edirlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev tərəfindən atılan bu qətiyyətli 
addımlar növbəti uğurlarımızın, doğ-
ma ellərə “Böyük qayıdış”ın başlanğı-
cıdır.

Biz inanırıq ki, qələbə uzaqda de-
yil. Ali baş komandanın yürütdüyü 
uzaqgörən siyasət, apardığı danışıq-
lar nəticəsində torpaqlarımız işğaldan 
azad olacaq, bütün həmvətənlərimiz öz 
yurd-yuvalarına dönəcəklər.

Ə d ə b i y y a t

İmanzadə, İ.M. Cəbrayıl 
şəhidləri / İ.M.İmanzadə, 
T.Abbaslı; red. Y.Məğrur.- 
Bakı: Təknur, 2013.- 671 s.

Təhməzli, H. Cəbrayıl  
/ H.Təhməzli; red. 
B.Zeynalov.- Bakı: Nurlan, 
2007.- 61 s.

Abdullayev, S.Ə. Tarixi 
təhrif etmək və ya onu 
unutmaq gələcək nəsillərin 
qınağı üçün əsaslı 
zəmindir / Sahib Abdulla-
yev // Kredo.- 2015.- 10 
iyul.- S.11; 14.

Babayeva, M. ...25 il 
Füzuli və Cəbrayılsız / 
M. Babayeva // İki sahil.- 
2018.- 22 avqust.- S.14.

Faxralı, R. Bu yol hara 
aparır?! / Rəşid Faxralı     
// Azərbaycan.- 2016.- № 
6.- S.3-13.

Nərimanoğlu, M. 
Cəbrayıllılar doğma 
yurdda: Cəbrayılın 
işğalından 24 il ötür /
Məhəmməd Nərimanoğlu 
// Azərbaycan.- 2017.- 23 
avqust.- S.6.

23



367

Digər tarixi hadisələr

Füzuli rayonunun işğalı günü
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1993-cü il avqust ayının 23-də ümumi sahəsi 
1386 km²  hektar olan Füzuli rayonunun qərb 
hissəsindən (50 kənd) 125368 hektar ərazinin 
erməni bədxahları tərəfindən işğal olunmasından 
27 il ötür.

Rayonun əsası 1827-ci ildə qoyulmuş və ilkin 
adı Qarabulaq olmuşdur. Rayon 8 avqust 1930-cu 
ildə yenidən təşkil olunmuş və Qaryagin adlandı-
rılmışdır. 1959-cu ilin aprelində böyük şairimiz 
Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 400 illiyi 
şərəfinə Qaryagin rayonunun adı dəyişərək Füzuli 
rayonu adlandırılmışdır.

Qarabağımızın dilbər guşəsi olan Füzuli rayonu 
ərazisində müxtəlif dövrlərdə Qaraköpəktəpədə, 
Qarabulaq kurqanlarında, Günəştəpədə, Quruçay 
sahillərində və digər yerlərdə tədqiqatlar apa-
rılmış, Azərbaycanın qədim kökə sahib olduğu 
sübut edilmişdir. 1968-ci ilin yayında mərhum 
arxeoloq-alim Məmmədəli Hüseynov tərəfindən 
aşkar olunmuş preneandertal – Azıxantrop ada-
mının alt çənəsinin sümükləri rayon mərkəzindən  
15 km aralı məsafədə yerləşən Azıx mağarasında 
tapılmışdır. Azərbaycan arxeologiya elminin bö-
yük nailiyyətləri olan bu abidə Qarabağın Füzuli 
ərazisində vaxtilə qədim paleolit dövrünün möv-
cudluğunu aşkarlamışdı.

İşğaldan əvvəl rayonda 1 şəhər, 1 şəhər tipli 
qəsəbə, 75 kənd, 70 kitabxana, 20 mədəniyyət evi, 
45 klub, xalq və dövlət dram teatrları, 685 çarpa-
yılıq 13 xəstəxana, 40 feldşer-mama məntəqəsi, 
vərəm və dəri-zöhrəvi xəstəlikləri dispanseri, 20 
kinoqurğu, texnikum, 2 texniki peşə məktəbi, 
38 məktəbəqədər müəssisə, 2 muzey, stadion, 
65 kolxoz və sovxoz, 12 fermer təsərrüfatı və s. 
obyektlər var idi. Məhsuldarlıq baxımından kənd 
təsərrüfatına yararlı boz, şabalıdı, boz-qəhvəyi 

kimi torpaq sahələri olan rayonda taxılçılıq, hey-
vandarlıq, üzümçülük, qoyunçuluq, quşçuluq, ba-
ramaçılıq geniş inkişaf etmişdi. Kənd təsərrüfatı 
ilə yanaşı, tikinti tresti, 6 nəqliyyat təşkilatı, 13 
sənaye müəssisəsi və s. fəaliyyət göstərirdi.

1988-ci ildən başlayan erməni təcavüzünə qar-
şı mübarizədə minlərlə Füzuli sakini döyüşmüş, 
yüzlərlə insan şəhid olmuş, yaralanmış, itkin düş-
müşdür. Qarabağ müharibəsində ölkəmizdə ən çox 
itkin və şəhid verən Füzuli rayonunun əhalisi ol-
muşdur. Füzulinin 1100-dən çox şəhid və itkini, 
113 girovu, 1450 nəfər müxtəlif dərəcəli əlili var.  
Füzuliyə erməni təcavüzü nəticəsində 36 361 nəfər 
uşaq zərər çəkmiş, onlardan 155 nəfəri yetim qal-
mışdır. Müharibənin əsas ağırlığını Qacar, Divan-
nalar, Yuxarı Veysəlli, Aşağı Veysəlli, Qaradağlı, 
Üçbulaq, Arış, Qoçəhmədli, Cuvarlı, Güzdək, 
Gorazıllı, Cəmilli, Dilağarda, Yağlıvənd, Govşad, 
Xələfşə, Mollavəli kəndlərinin əhalisi  çəkmişlər. 
Hazırda 51 kənd və rayon mərkəzi erməni tapda-
ğı altında zillət çəkir, 55 min nəfərə yaxın füzulili 
köçkün həyatı yaşayır.

Rayonun işğaldan azad olunmuş ərazisində 
13 qəsəbə və 20 kənd vardır. Qəsəbələrdən 12-si 
işğaldan azad olunmuş ərazidə yeni salınmış və 
məcburi köçkün ailələri müvəqqəti olaraq bura-
da yerləşdirilmişlər. Hazırda ərazidə 51 min nəfər 
məcburi köçkün məskunlaşmışdır.

2006-2009-cu illər ərzində rayonun 35 000 
hektardan artıq ərazisi ermənilər tərəfindən yan-
dırılmışdır. Ümid edirik ki, işğal olunmuş torpaq-
larımız yaxın zamanlarda erməni zülmündən azad 
ediləcək. Minlərlə köçkün öz yurd-yuvalarına 
qayıdacaqdır. O gün gələcək ki, Füzuli rayonu 
yenidən öz əvvəlki qüdrətini, əzəmətini bərqərar 
edəcəkdir.  
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
Fərmanı ilə 1993-cü il avqust ayı-
nın 23-də yaradılan Ali Dövlət, 
Hakimiyyət və İdarəetmə Orqanla-
rı Baş Mühafizə İdarəsi ulu öndərin 
2002-ci il 6 may tarixli Sərəncamı 
ilə Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti 
adlanmışdır. Xidmətin 1990-cı illərin 
əvvəllərində ölkəmizdə mövcud olan 
mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə 
mühafizə işinin yüksək peşəkarlıqla 
təşkil edilməsində mühüm xidmətləri 
olmuşdur. Ölkəmizin müstəqilliyinin 
çətin sınaqlar qarşısında qaldığı bir 
vaxtda xidmətin şəxsi heyəti ulu öndər 
Heydər Əliyevin Azərbaycanın xilası 
naminə həyata keçirdiyi işlərdə yüksək 
sadiqlik nümayiş etdirmişdir.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev 2008-ci ildə avqustun 23-nü 
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti 
əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi 
təsis edilməsi haqqında sərəncam im-
zalamışdır. Əsas vəzifələri Azərbaycan 
Prezidentinin, dövlət obyektlərinin 
mühafizəsi, həmçinin respublikamızda 
səfərdə olan xarici ölkələrin dövlət və 
hökumət başçılarının təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi olan Xüsusi Dövlət 
Mühafizə Xidməti ötən dövrdə şərəfli 
yol keçmişdir. Xidmətin fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət 
yetirən dövlətimizin başçısının 2010-
cu ilin martında qurumun Xüsusi 
Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi 
Departamentinin İdarəetmə Mərkəzi-
nin açılışında iştirakı onun işinin 

keyfiyyətcə yeni mərhələyə yük səl-
məsinə səbəb olmuşdur. Döv lət orqan-
ları üçün operativlik və təhlükəsizlik 
tələblərinə cavab verən TETRA 
rabitə sistemi ixrac neft və qaz boru 
kəmərləri boyunca genişləndirilib. 
Hazırda bir çox dövlət orqanlarının 
operativ radiorabitə əlaqəsi bu sistem 
üzərində qurulub. Mərkəzdə dövlət 
orqanlarının internet, informasiya re-
surslarının operativlik və təhlükəsizlik 
tələblərinə cavab verən TETRA 
radiorabitə sisteminin, AZSTATENET 
şəbəkəsinin və mərkəzləşdirilmiş in-
formasiya təminatı sisteminin avadan-
lığı yerləşdirilib.

Beynəlxalq terrorizmin geniş vüsət 
aldığı bir vaxtda mühafizə işinin 
təkmilləşdirilməsinə, müasir tələblərə 
cavab verən təlimlərin keçirilməsinə, 
yüksək peşəkar kadrların hazırlanması-
na xüsusi diqqət yetirməklə ölkəmizin 
ordu quruculuğuna töhfə verən Xüsusi 
Dövlət Mühafizə Xidmətinin yüksək 
döyüş qabiliyyətinə malik şəxsi heyəti 
öz fəallığı ilə seçilir.

Dövlətimizin başçısının tapşırıqla-
rını hər an yerinə yetirməyə qadir olan 
xidmətin şəxsi heyəti müstəqilliyi uca 
tutaraq Azərbaycan dövlətçiliyinin 
və dövlətimizin başçısının etibar-
lı mühafizəsini özünün müqəddəs 
vəzifəsi hesab edir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası Xü-
susi Dövlət Mühafizə Xidməti 
/ Məsul red. M.Seyidov; tərc. 
ed. Q.Bayramov.- Bakı: Şərq-
Qərb, 2011.- 551 s.

Cavadov, S.C. Təhlükəsizlik 
xidmətinin əsasları: mühafizə 
xidməti əməkdaşları üçün: 
dərs vəsaiti / S.C.Cavadov.- 
Bakı: Qanun, 2014.- 232 s.

Qasımov, C. Azərbaycanın 
təhlükəsizlik orqanları-
nın qısa tarixi: dərslik / 
C.Qasımov, X.Bağırov; 
Azərb. Resp. Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyinin 
Heydər Əliyev ad. Akad.; baş 
məsləhətçi E.Mahmudov; 
elmi red. Z.Yusif-zadə; rəy.: 
M.Qasımlı, O.Sultanov.- 
Bakı: MTN-nin nəşriyyatı, 
2008.- 492 s.

Ümummilli liderin 
Azərbaycan qarşısında ən 
böyük xidmətlərindən biri də 
odur ki, siyasi tariximizdən 
ilk dəfə təhlükəsizlik orqan-
larının milliləşdirilməsinə 
nail olmuşdur // Azərbaycan.-
2017.- 4 may.- S.6.
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26 avqust - Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı 
Günü və İpək Yolu üzərində yerləşən ölkələrin 
musiqisi günü elan olunmuşdur. Qərar Kanadanın 
Niaqara şəhərinin meriyası və ənənəvi olaraq hər 
il keçirilən Beynəlxalq Niaqara musiqi festivalının 
rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunmuşdur. Muğam 
Azərbaycanın qədim musiqisi olub, 
1975-ci ildə YUNESKO tərəfindən 
“Musiqi mənbələri” seriyasına daxil 
edilmişdir.

Azərbaycanın müstəqilliyi 
dövründə milli muğam ifaçılığı yeni 
inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş-
dur. Yüzilliklərlə cilalanan, zaman-
zaman üslub, obraz, məzmun, ifaçılıq 
mahiyyəti zənginləşən Azərbaycan 
muğamının müasir tarixində Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı 
səfiri, Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən çoxşaxəli silsilə 
tədbirlər müstəsna rol oynamışdır. Bu fəaliyyətin 
nəticəsidir ki, son illər muğam ifaçılığı ən müxtəlif 
aspektlərdən hərtərəfli dəstək alaraq, sözün əsl 
mənasında, intibah dövrünü yaşayır.

Bakıda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü 
və təşkilati dəstəyi ilə, dünyada ilk dəfə olaraq, 
“Muğam aləmi” Beynəlxalq Muğam Festivalının 
keçirilməsi xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Fes-
tival çərçivəsində keçirilən Respublika Muğam 
Müsabiqəsi, Beynəlxalq Muğam Müsabiqəsi və 
Beynəlxalq Elmi Simpoziumda muğamsevərlər, 
elmi tədqiqatçılar və dünyanın bir çox ölkələrindən 
dəvət olunmuş xarici qonaqlar iştirak etmişlər.

Son illərdə “Qarabağ xanəndələri” albomu 
buraxılmış, “Muğam” jurnalı, “Muğam ensik-
lopediyası” nəşr edilmişdir. Muğama dair müa-
sir texnologiyalara əsaslanan və 8 diskdən ibarət 
“Azərbaycan muğamı” multimedia toplusu ilk 
tədris vəsaiti kimi hazırlanmışdır.

Bəşəriyyətin şifahi və mənəvi irsinin bən-zərsiz 
xəzinələrindən olan muğam ötən əsrin əvvəllərindən 
başlayaraq dünya mədəniyyəti məkanına daxil ol-
mağa başlamışdır. 1971-ci ildə YUNESKO 50 al-
bomdan ibarət olan “Dünya ənənəvi musiqisinin 
antologiyası” kolleksiyasına “Şərqin musiqi anto-

logiyası” seriyasında çıxan “Azərbaycan musiqisi” 
plastinkasını da daxil etmişdir. Azərbaycan muğa-
mı Andrey Tarkovskinin bütün dünya ekranlarını 
dolaşan “Stalker” filmində də səslənmişdir.

Bütün bunlarla yanaşı muğamlarımız təkcə Yer 
kürəsi sakinlərini deyil, həm də göy cisimlərini 

özünə cəlb etmişdir. ABŞ Mil-
li Kosmik Agentliyi (NASA) 
Azərbaycanın milli sərvəti olan 
muğam musiqi nümunəsini 1977-ci 
ildə peyklə kosmosa göndərmişdir.

Muğam Şərqin ən qədim mu-
siqi janrlarından biri olduğu 
üçün dünya musiqişünaslarının, 
sənətsevərlərin daim diqqətini cəlb 
etmişdir. Qədim və orta əsr Şərq 
musiqi mədəniyyətinin, folkloru-
nun öyrənilməsində bu janr əsas 

amillərdən biri kimi tədqiqatçıların təhlil obyektinə 
çevrilmişdir.

YUNESKO-nun qərarı ilə muğamın dün-
ya mədəniyyətinin qeyri-maddi irsinin bəşəri 
əhəmiyyətə malik sərvətləri sırasına daxil edilməsi 
təkcə xalqımızın deyil, bütün bəşəriyyətin mi-
silsiz mədəni sərvətinin ayrılmaz hissəsi kimi 
qiymətləndirilməsinə bariz nümunədir.

 Bu gün Azərbaycan muğam sənətinin nüfuz-
lu simaları dünya miqyasında Azərbaycan mu-
ğam sənətini təbliğ edərək bu sənəti nadir əsər 
tək tamaşaçılara çatdırırlar. Demək olar ki, bu 
gün Azərbaycan muğamı dünyanı fəth edib. Bu 
sənətin qocaman, yaşlı, gənc sənətkarları hər za-
man öyrənir, öz üzərlərində çalışır və Azərbaycan 
muğamını çoxsaylı tamaşaçılara təqdim edirlər. 
Belə bir sənət növü ilə hər bir azərbaycanlı qürur-
lanmaqda haqlıdır.

26

Ə d ə b i y y a t
Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı və Musiqisi Günü qeyd olunub // 
525-ci qəzet.- 2016.- 27 avqust.- S.12.
Fərəcova, Z. Gözəlliyin və məhəbbətin rəmzi: 26 avqust 
Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı Günüdür / Zöhrə Fərəcova //
Azərbaycan.- 2017.- 26 avqust.- S.4-5.
Zümrüd. Sərhədləri aşan Azərbaycan muğamı: [26 Avqust 
Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı və Musiqisi Günü kimi qeyd 
olunur] / Zümrüd // Səs.- 2018.- 25 avqust.- S.11.
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Ginnesin Rekordlar Kitabı (ing. 
The Guinness Book of Records) in-
sanlar tərəfindən göstərilən və təbiətdə 
qeydə alınan ən yüksək nəticələri 
ümumiləşdirən məcmuədir. İlk dəfə 
1955-ci ildə İrlandiyanın “Ginness” 
pivə zavodunun sifarişi ilə nəşr olun-
muşdur. 

“Ginness” pivə zavodunun direk-
toru Hyu Biver 4 may 1951-ci ildə 
tanışı ilə birlikdə ova çıxmış və ovda 
onların arasında qızılı cüllütün, yox-
sa şotland tetra quşunun daha sürətlə 
uçması barədə mübahisə düşmüşdür. 
Həmin vaxt bu barədə soraq kitabı ol-
madığına görə, kimin haqlı olduğunu 
müəyyənləşdirmək mümkün olmamış-
dur. Bundan sonra ser Hyu belə bir so-
raqça tərtib etdirməyi qərara almışdır. 
İdeyanı həyata keçirmək üçün o, bu işi 
Londonda məlumat agentliyi saxlayan 
Norris və Ross Makuirter qardaşlarına 
tapşırmışdı. 

1954-cü ildə soraq kitabının ilk 
variantı hazırlanmış və 1000 nüsxə 
pulsuz paylanmışdır. Növbəti ilin av-
qust ayının 27-də isə kitab formasında 
197 səhifəlik ilk nəşri çap edilmiş və 
pulla satılmağa başlamışdır və Milad 
bayramı ərəfəsində İngiltərədə ən çox 
satılan kitablar siyahısında ön sıraları 
tutmuşdur. 1956-cı ildə rekordlar kita-
bı ABŞ-da 70 min nüsxə ilə satışa çı-
xarılmışdır. Birinci kitabın nəşri üçün 
pivə zavodunun sahibi tərəfindən 
“Guinness World Records Limited” 
şirkəti yaradılmış, sonradan kitabın 

çap hüququ bir neçə dəfə satılmışdır. 
1995-ci ildə kitabın konsepsiya-

sı dəyişmişdir. Yalnız mətndən ibarət 
olan kitab şəkilli alboma çevrilmişdir. 
Hazırda “Ginnessin rekordlar kita-
bı” dünyanın 100-dən çox ölkəsində, 
24 dildə çap olunur. O, kitab ticarəti 
tarixində ən uğurlu kommersiya 
nəşriyyatıdır. Kitab sahibləri iddia 
edirlər ki, onlar müəlliflik hüququ ilə 
qorunan ən çox satılan kitabdır. 

Azərbaycanla bağlı rekordlar: 
28 oktyabr 1995-ci ildə “Ulduz” və 
“Nərimanov” stansiyaları arasındakı 
tuneldə qatarın alışması nəticəsində 
300 nəfər həlak olmuş, 400 nəfər isə 
xəsarət almışdır. Bu qəza “Ginnes Re-
kordlar Kitabı”na ən dəhşətli metro 
qəzası kimi düşmüşdür. 

Cəbrayıl rayonunda anadan ol-
muş, hazırda Belçikada yaşayan və 
həyatının 25 ilini qrafika sənətinə və 
kölgə rəsmləri çəkməyə həsr etmiş 
Fəxrəddin Vəliyev 2004-cü ildə adı 
“Ginnesin Rekordlar Kitabı”na düş-
müş ilk azərbaycanlıdır. O, 5 dəqiqəyə 
20 nəfərin siluetini çəkməklə bu şərəfə 
nail olub. 

Lənkəran rayonunun Aşağı Nüvədi 
kənd sakini 7 yaşlı Ələsgər Rəhim 
oğlu Həsənzadə “Ginnesin Rekordlar 
Kitabı”na düşən ən azyaşlı şəxsdir. O, 
1 saat 45 dəqiqə ərzində barmaqlarının 
ucu ilə sinəsini yerə vurmamaq şərti 
ilə 3 min dəfə qalxıb enmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Книга рекордов Гиннесса. 
1988 / Ред. А.Рассел, 
Н.Маквиртер; Перевод 
с англ. С.Федотова.- 
Москва: Сов. Россия, 
1989.- 352 с. 

Guinness World Records 
2013.- U.K.: Bantam 
Books, an imprint of The 
Random House Publishing 
Group, 2013.- 606 p. 

Ən kiçik kitabların ən 
böyük muzeyi: [Miniatür 
Kitab Muzeyi “Ginnesin 
rekordlar kitabı”na daxil 
edilib] // Mədəniyyət.- 
2015.- 27 fevral.- S.8.

Nərimanoğlu, M. Ömrü 
kitab dünyasında keçir...: 
[“Ginnesin Rekordlar 
Kitabı”na düşmüş yeganə 
Miniatür Kitab Muzeyi Ba-
kıdadır] / M.Nərimanoğlu 
// Azərbaycan.- 2017.- 4 
fevral.- S.4.
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Digər tarixi hadisələr

Qubadlı rayonunun işğalı günü
1993

AV
Q

U
ST

Qubadlı rayonunun 31 avqust 1993-
cü il tarixində ermənilər tərəfindən iş-
ğalından artıq 27 il ötür.

Qubadlı rayonu 1933-cü ildə ya-
radılmışdır. İnzibati mərkəzi Qubadlı 
şəhəridir. İnzibati bölgüsünə 1 şəhər, 
93 kənd, 31 inzibati-ərazi dairəsi aid 
idi. Qubadlı rayonu şimaldan Laçın, 
cənubdan Zəngilan, şərqdən Xocavənd 
və Cəbrayıl rayonları, qərbdən 
Ermənistanla həmsərhəddir.

Qubadlının iqtisadiyyatının əsasını 
taxılçılıq, heyvandarlıq, tütünçülük, 
baramaçılıq və üzümçülük təşkil etmiş-
dir. Rayonda 27-si mexanikiləşdirilmiş 
olan 31 süd-əmtəə ferması mövcud ol-
muşdur. Rayonda üzümün ilkin ema-
lı üzrə 2 zavod fəaliyyət göstərmişdi. 
Tam gücü ilə işləyən asfalt zavodu 
təkcə Qubadlıya deyil, eyni zamanda 
qonşu rayonlara da xidmət etmişdir. 
Daş karxanası və mərmər sexi əhalinin 
tələbatını əsaslı şəkildə ödəmişdi. Qu-
badlıda 21 rabitə müəssisəsi var idi. 
8 avtomat stansiyası quraşdırılmışdı. 
1950 nömrəlik həmin stansiyalar gecə-
gündüz xalqın xidmətində dururdu.

Ümumiyyətlə, Qubadlı rayonun-
da 62 idarə və müəssisə fəaliyyət 
göstərmişdir.

Rayonun 33 səhiyyə müəssisəsində 
56  həkim və 511 orta tibb işçisi fəaliyyət 
göstərirdi. 4 xəstəxana, 5 həkim ambu-
latoriyası, 54 feldşer-mama məntəqəsi, 
4 əczaxana əhalinin sağlamlığının 
keşiyində durmuşdu. Rayon gigiyena-

epidemiologiya mərkəzi və profilaktik 
dezinfeksiya şöbəsi yüksək səviyyədə 
iş aparırdı.

Erməni işğalçıları Qubadlıda 94 
kənd və qəsəbəni, 205 mədəni-məişət 
obyektini, 12 tarixi abidəni yandır-
mış və talan etmişlər. İşğala qədər 33 
800 nəfər əhalisi olan Qubadlıda 21 
orta, 15 səkkizillik, 15 ibtidai məktəb, 
7 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi 
fəaliyyət göstərirdi və bu təlim-tərbiyə 
və təhsil müəssisələrində 1280 nəfər 
müəllim çalışırdı. Qubadlının işğa-
lı zamanı ermənilər 5 mindən çox 
nadir eksponat saxlanılan Qubadlı 
Tarix-diyarşünaslıq Muzeyini də talan 
etmişlər. 

IV əsrə aid “Gavur dərəsi”ndəki 
ibadətgah, 5-ci əsrə aid “Qalalı” və 
“Göyqala” abidələri, 14-cü əsrdə tikil-
miş “Dəmirçilər” türbəsi, Hacı Bədəl 
körpüsü, Laləzar körpüsü, eləcə də 
Əyin, Yusifbəyli, Seytas, Qarağaclı, 
Xocamsaxlı kəndlərindəki digər tarixi 
abidələr hazırda işğal altındadır.

Rayonda 111 mədəni-maarif müəs-
sisəsi, o cümlədən 60 kitabxana, 10 
mədəniyyət evi və 28 klub, 6 avto-klub 
olmuşdur. Qubadlı uğrunda gedən 
döyüşlərdə 54 nəfər şəhid olmuş, Qa-
rabağ müharibəsində isə Qubadlının 
ümumilikdə 232 sakini şəhid, 146-sı 
əlil olmuşdur.

Rayonun 30 min əhalisi məcburi 
köçkün həyatı yaşayır.

31
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Bəşəri, K. Gözümüzün 
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lar: [Qubadlı rayonunun 
işğalından 24 il ötür] / 
M.Mükərrəmoğlu // Xalq 
qəzeti.- 2017.- 31 avqust.- 
S.6.

Şahmar, E. Ocaq yanğısı / 
E.Şahmar; red.: H.Əfəndi, 
A.Eldaroğlu.- Bakı: Nurlan, 
2004.- 584 s.



372

SE
N

TY
A

B
R Ç.A. 

Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 
B. 
B.E. 
Ç.A. 
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 
B. 
B.E. 
Ç.A. 
Ç. 
C.A. 
C. 
Ş. 
B. 
B.E. 
Ç.A. 
Ç.
C.A. 
C. 
Ş. 
B.
B.E. 
Ç.A. 
Ç.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29
30 

 
• Bilik Günü (15.09.2004)
• Milli Musiqi Günü (18.09.1995)
• Beynəlxalq Sülh Günü (21.09.1981)

    Dövrünün əksər ziyalılarını öz ətrafında birləşdirən “Molla Nəsrəddin”in ya-
zarlarından biri də Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev olmuşdur. Mollanəsrəddinçi 
mühərrirlərin çoxundan fərqli olaraq, Ə.Haqverdiyev jurnalda iştiraka başlayanda 
artıq tanınmış yazıçı-dramaturq idi. “Molla Nəsrəddin” jurnalı isə ədibin daxilində 
gizlənmiş, bakir halda yatıb qalan yeni cəhətini, onun kəskin gülüş qabiliyyətini, 
satirik-yumoristik istedadını üzə çıxardı.
   O, “Ceyranəli”, “Xortdan”. “Həkimi-nuni-səqir”, “Lağlağı”, “Mozalan”, 
“Süpürgəsaqqal” və s. imzalarla “Molla Nəsrəddin” jurnalında bir sıra hekayələr, 
felyetonlar çap etdirmişdir.
    Ədib 1907-ci ilin yanvar ayından başlayaraq “Molla Nəsrəddin“jurnalında 
Azərbaycan nəsrinin klassik nümunələrindən оlan “Cəhənnəm məktubları”nı çap 
еtdirmişdir.“Mоlla Nəsrəddin” jurnalında çap оlunan “Cəhənnəm məktubları” 
(1907), “Bоmba” (1908), “Mоzalan bəyin səyahətnaməsi” (1908) və “Marallarım” 
adı altında gеdən hеkayələrdə ədib dövrün bir sıra mühüm məsələlərinin bədii həllini 
vеrmişdir. 

24 avqust- 
23 sentyabr

Qız bürcü 
Nişanəsi yerdir. 
Günəşin Qızlar 
bürcünün keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
hər işdə aydınlıq, 
dəqiqliyin olmasını 
istəyirlər. 

150 il 1870-1933Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 
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Milli ədəbiyyat

Yazıçı-publisist və jurnalist Salamzadə Oqtay Məmmədhəsən oğlunun 
(01.09.1930-02.04.2012) anadan olmasının 90 illiyi
Yazıçı-dramaturq Səmədli (Səmədov) Əli Qafur oğlunun (01.09.1930-
30.05.2006) anadan olmasının 90 illiyi
Şair İbrahimov Vaqif Əliyar oğlunun (Vaqif İbrahim) (30.09.1945-
1983) anadan olmasının 75 illiyi

Folklor

Əməkdar mədəniyyət işçisi, folklorşünas Hüseynzadə Əbülqasım 
Nurməhəmməd oğlunun (25.09.1890-02.09.1988) anadan olmasının 
130 illiyi

Dünya ədəbiyyatı

İngilis yazıçısı və publisisti Defo Danielin (13.09.1660-26.04.1731) 
anadan olmasının 360 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq. Memarlıq

Əməkdar rəssam Hüseynov Hüseyn Əli Gülbala oğlunun (02.09.1930-
23.12.1987) anadan olmasının 90 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Xalq artisti, akademik Hacıbəyli Üzeyir Əbdülhüseyn oğlunun 
(18.09.1885-23.11.1948) anadan olmasının 135 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar, dirijor Maqomayev Müslüm 
(Əbdülmüslüm) Məhəmməd oğlunun (18.09.1885-28.07.1937) anadan 
olmasının 135 illiyi
Xalq artisti, kamança ifaçısı Dadaşov Fəxrəddin Əlisahib oğlunun 
(26.09.1950) anadan olmasının 70 illiyi

2020
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Teatr.Kino

Xalq artisti, sirk ustası, pəhləvan, peşəkar güləşçi Yusifov Rəşid 
Əliməmməd oğlunun (01.09.1900-1982) anadan olmasının 120 illiyi
Xalq artisti Aslanov Səyavuş Məmmədağa oğlunun (Səyavuş Aslan) 
(05.09.1935-27.06.2013)  anadan olmasının 85 illiyi
Aktyor və rejissor Şərifzadə (Şərifov) Hacıbaba Səttar oğlunun 
(08.09.1895-03.11.1920) anadan olmasının 125 illiyi
Xalq artisti, rejissor Babayev Vasif Hacıağa oğlunun (16.09.1940) 
anadan olmasının 80 illiyi
Aktyor və rejissor, teatr təşkilatçısı Zeynalov Kərbalayı Cahangir 
Məşədi Rza oğlunun (21.09.1865-22.10.1918) anadan olmasının 155 
illiyi
Xalq artisti, aktyor Yakuşev Sergey İliçin (25.09.1910-30.04.1995) 
anadan olmasının 110 illiyi
Xalq artisti, aktyor Məmmədov Alim Tahir oğlunun (25.09.1950) 
anadan olmasının 70 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, aktyor, peşəkar kinorejissor Səfərov Lətif 
Bəşir oğlunun (30.09.1920-09.12.1963) anadan olmasının 100 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Quliyev Vahid Həbibulla oğlunun 
(20.09.1955) anadan olmasının 65 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Ağayev Eldar Əsgər oğlunun 
(29.09.1955-17.05.2013) anadan olmasının 65 illiyi 

Siyasət.Hərbi iş

Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafi zə Xidmətinin rəisi, 
general-polkovnik Axundov Vaqif Əlibala oğlunun (16.09.1950) 
anadan olmasının 70 illiyi
İkinci Dünya müharibəsinin iştirakçısı, partizan, Fransa Müqavimət 
Hərəkatının görkəmli nümayəndələrindən biri Cəbrayılov Əhmədiyyə 
Mikayıl oğlunun (22.09.1920-10.10.1994)  anadan olmasının 100 illiyi

Tarix

AMEA-nın müxbir üzvü, tarixçi İsmayılov Mahmud Əliabbas oğlunun 
(01.09.1920-16.08.2002) anadan olmasının 100 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Tənqidçi, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, publisist Hacıyev Maqsud 
İbrahim oğlunun (10.09.1935) anadan olmasının 85 illiyi
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Filologiya elmləri doktoru, professor Allahyarov Kamil Hüseyn 
oğlunun (22.09.1950) anadan olmasının 70 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb

Əməkdar elm xadimi, kimyaçı Şaxtaxtinski Həbibulla bəy Baxşəli 
oğlunun (09.09.1900-22.09.1986) anadan olmasının 120 illiyi
Baytarlıq elmləri doktoru, profesor Əhmədova (Qayıbova) Saqibə 
İsmayıl qızının (25.09.1925) anadan olmasının 95 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, biologiya elmləri doktoru, professor 
Məhərrəmov Saleh Heydər oğlunun (25.09.1965) anadan olmasının 
55 illiyi
Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru Məmmədhəsənov Rafiq 
Musa oğlunun (26.09.1945)  anadan olmasının 75 illiyi

Texnika.Mühəndis işi

AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor Bədəlov 
Rza Əbdül oğlunun (25.09.1915-1987) anadan olmasının 105 illiyi

Digər tarixi hadisələr

Bakıda Şərq xalqlarının I qurultayı  keçirilmişdir (01.09.1920)
Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanının açılışı olmuşdur (01.09.2010)
Jurnalistlərin  Beynəlxalq Həmrəylik Günü (08.09.1958)
Neft ixrac edən ölkələrin təşkilatı - OPEK-in (The Organization of the 
Petroleum Exporting Countries) yaradılması günü (09.09.1960)
“Greenpeace” (Yaşıl sülh) təşkilatının yaranma günü (15.09.1971)
Bilik Günü (15.09.2004)
Ümumdünya Ozon Qatının Mühafizəsi Günü (16.09.1994)
Üzeyir Musiqi Günü (18.09.1995)
Neftçilər Günü (20.09.2001)
Beynəlxalq Sülh Günü (21.09.)
Beynəlxalq Lal-Karlar Günü (24.09.1951)
Beynəlxalq Dəniz Günü (24.09.1978)
Beynəlxalq Turizm Günü (27.09.1979)
Turizm İşçiləri Günü (27.09.2016)

399

400

404
405

401

402

403

406

406

407
408
409
410

411



376

Milli ədəbiyyat
90 

illiyi Oqtay Salamzadə  
1930-2012

SE
N

TY
A

B
R

Oqtay Məmmədhəsən oğlu 
Salamzadə 1930-cu il sentyabr ayı-
nın 1-də Füzuli rayonunun Cuvarlı 
kəndində anadan olmuşdur.

1948-1953-cü illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) 
fəlsəfə şöbəsində təhsil almış, bilik 
və bacarığı nəzərə alınaraq gənclər 
təşkilatının rəhbəri vəzifəsinə irəli 
çəkilsə də, yaradıcı mühitə daim üstün-
lük vermişdir. 

1954-1959-cu illərdə Bakı Şəhər 
Komsomol Komitəsinin, Komsomolun 
Mərkəzi Aparatının katibi vəzifəsində 
çalışmışdır. 

1959-1963-cü illərdə Azərbaycan 
Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri 
Komitəsində uşaq və gənclər verilişləri 
redaksiyasının məsul redaktoru olmuşdur. 

Oqtay Salamzadə 1963-cü ildə 
Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqı-
nın məsul katibi seçilmiş, sonralar 
Beynəlxalq Jurnalistlər Təşkilatının 
Rəyasət Heyətinin üzvü, SSRİ 
Jurnalistlər İttifaqı Təftiş Komissiyası 
sədrinin müavini olmuşdur.

1976-1979-cu illərdə “Kitabsevər-
lər” cəmiyyətinin baş redaktoru, 1979-
1984-cü illərdə “Yazıçı” nəşriyyatında 

böyük redaktor, 1989-1993-cü illərdə 
“Karvan” jurnalının baş redaktoru ol-
muşdur. O, ömrünün 60 ildən çoxu-
nu qələmə, yaradıcılığa həsr etmiş, 
yüzlərlə oxunaqlı mətbu yazıları, ədəbi-
bədii əsərləri yadigar qalmışdır. Bu 
nümunələr janr, mövzu rəngarəngliyinə, 
dil, üslub xüsusiyyətlərinə görə daim 
diqqəti çəkmiş, müəllifinə medianın da, 
ədəbiyyatsevərlərin də rəğbətini qazan-
dırmışdı.

1993-cü ildən Azərbaycan KİV 
İşçiləri Həmkarlar İttifaqının sədri, 
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Elmi-Dini 
Şurası sədrinin müavini olmuşdur.

Oqtay Salamzadənin dövri mətbuatda 
işıq üzü görən 500-dən çox məqaləsi, 
“Bizim nəsil”, “Tahirə”, “Qızıl tor-
paq” romanları, “İsgəndərin övladla-
rı”, “İkinci pillə”, “Yaz yağışı”, “Səma 
elçiləri” povestləri, ölkənin dram teatr-
larında səhnəyə qoyulan əsərləri onun 
gərgin və mənalı axtarışlı həyat yolun-
dan xəbər verir.

Tanınmış yazıçı-publisist, jurnalist 
Oqtay Məmmədhəsən oğlu Salamzadə 
2012-ci il aprel ayının 2-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Dünyanın zinəti / O.Salamzadə.- Bakı: Gənclik, 1983.- 306 s.
Əsrlərin sirri: roman / O.Salamzadə.- Bakı: Yazıçı, 1989.- 589 s.
Odlu peşə / O.Salamzadə; [red. M.Namaz; rəssamı F.Əfəndiyev].- Bakı: Gənclik, 1986.- 253 s.
Sevgi iztirabı: ikihissəli tarixi roman / O.Salamzadə; red.: X.Cəlilova, E.Salamov.- Bakı: El-Aliance, 2003.- 565 s.
Həşimov, Ə. Oqtay Salamzadənin “Əsrlərin sirri” romanında Naxçıvan  / Ə.Həşimov, R.Hüseynzadə // Dil və ədəbiyyat: Beynəlxalq 
elmi- nəzəri jurnal.- 2013.- № 2 (86) - S.117-120.
Qurbanqızı, Z. Kamil qələm sahibi, ğözəl insan... / Zümrüd Qurbanqızı // Respublika.-2019.- 31 yanvar.- S.6.

1 Yazıçı-publisist
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Əli Qafur oğlu Səmədli 1930-cu il 
sentyabr ayının 1-də Göyçay rayonunun 
Mallışıxlı kəndində, müəllim ailəsində 
anadan olmuşdur. O, 1948-ci ildə Göy-
çay şəhərində orta təhsilini başa vura-
raq, Bakı şəhərinə gəlmiş, İncəsənət 
İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti) 
teatrşünaslıq fakültəsinə daxil olmuş-
dur. Əmək fəaliyyətinə 1953-cü ildə 
Pirallahı adasındakı fəhlə yataqxana-
sında tərbiyəçi müəllim kimi başlamış-
dır. Sonra Azərbaycan SSR Mədəniyyət 
Nazirliyində inspektor, Respublika 
kinoprokat idarəsində rəis müavini, 
Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifa-
qında sovet incəsənətinin təbliği büro-
sunun direktoru, “Azərbaycan pioneri” 
qəzeti redaksiyasında “Ədəbiyyat və 
incəsənət” şöbəsinin müdiri olmuşdur. 
Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio 
Verilişləri Komitəsində ədəbi-dram re-
daksiyasında redaktor kimi çalışmışdır. 
Ə.Səmədli ədəbi yaradıcılığa 1959-cu 
ilin mayında “Ədəbiyyat və incəsənət” 
qəzetində çap olunan “Unuda bilmirəm” 
hekayəsi ilə başlamışdır. Bundan sonra 

dövri mətbuatda hekayələrlə müntəzəm 
çıxış etmişdir. Əli Səmədli ədəbiyyatın 
bütün janrlarında qələmini sınamış-
dır. Yazıçının “Ən böyük yalançı” adlı 
nağılı ilk dəfə “Azərbaycan pioneri” 
qəzetində dərc edilmiş, “Aqil babanın 
nağılları” adlı ilk kitabı isə 1962-ci ildə 
işıq üzü görmüşdür. Onun “Artıq tamah 
baş yarar”, “Hərənin bir ulduzu”, “Kib-
rit çöplərinin macərası”, “Sehrli xalça”, 
“Siçanların toyu” və s. əsərləri respub-
lika dövlət teatrında tamaşaya qoyul-
muşdur. Əli Səmədli 55 ildən artıq uşaq 
və gənclər ədəbiyyatı sahəsində ədəbi 
fəaliyyət göstərmişdir. O, 40-a yaxın 
kitabın və 33 səhnə əsərinin müəllifidir. 
Ayrı-ayrı əsərləri 20-dən artıq xarici 
dilə tərcümə edilmişdir. Türk, özbək, 
türkmən, qırğız, belarus və başqa 
dillərdə kitabları nəşr olunmuşdur. “Ar-
tıq tamah baş yarar” nağıl-pyesi 1964-
1983-cü illərdə A.Şaiq adına Dövlət 
Kukla Teatrında 1500 dəfə tamaşaya 
qoyulmuşdur. 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının 
görkəmli yazıçısı Əli Səmədli 2006-cı 
il may ayının 30-da vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Çinarlı şəhərim mənim / Ə.Səmədli; red. İ.Tapdıq. - Bakı: Turan, 2003.- 341 s.

Qanlı bənövşə: nağıl və hekayələr / Ə.Səmədli; red. H.Sadıqova; rəs. N.Babayev.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1996.- 48 s.

Ömür karvanı: hekayə, şeir, əfsanə / Ə.Səmədli; red. R.İsmayılov.- Bakı: Ulu, 2005.- 204 s.

Dünyanın qəm yükü: Əli Səmədlinin son yazısı: [Turan Cavid haqqında]  / Ə. Səmədli // Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 27 fevral.- S.7.

Əlili-Əlisiz günlər: [məqalələr, xatirələr] / nəşrə hazırlayan və ön söz müəl. S.Xəyal; red. A.İsgəndərli.-Bakı: [MBM], 2012.- 99 s. 

Uşaq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi // Mədəniyyət.- 2015.- 11 sentyabr.- S. 13.

Milli Kitabxanada yubiley sərgiləri:  [şair-publisist Əli Səmədlinin anadan olmasının 85 illiyi münasibətilə kitab sərgisinın açılışı haq-
qında] // Mədəniyyət.- 2015.- 4 sentyabr.- S.4.

1 Yazıçı-dramaturq 
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Vaqif Əliyar oğlu İbrahimov (Va-
qif İbrahim) 1945-ci il sentyabr ayının 
30-da Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 
Sonralar ailəsi Sumqayıta köçmüş, orada 
Kimya-Texnologiya Texnikumunda oxu-
muşdur. Daha sonra isə M.Əzizbəyov adı-
na Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu-
na daxil olmuş və oranı müvəffəqiyyətlə 
bitirmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə jurnalist kimi baş-
lamışdır. 1968-1970-ci illərdə Sumqayıt 
şəhər radio verilişləri redaksiyasında 
redaktor, 1971-1975-ci illərdə məsul re-
daktor, Sumqayıtda 1970-1971-ci illərdə 
yaratdığı Əli Kərim adına gənclik poezi-
ya klubunun sədri, 1975-1976-cı illərdə  
“Ulduz” jurnalı redaksiyasında ədəbi 
işçi, ömrünün sonuna qədər “Göyərçin”  
jurnalının məsul katibi olmuşdur. Eyni 
zamanda 1980-1983-cü illərdə özünün 
təşəbbüsü və təşkilatçılıq istedadı ilə ya-
ratdığı Azərbaycan LKGİ MK nəzdində 
gənc yazıçıların respublika ədəbi 
birliyinə rəhbərlik etmişdir. 

Azərbaycan komsomolunun XXX-
XXXI qurultaylarında nümayəndə, 
XXXI qurultayında respublika LKGİ 
MK-ya üzv seçilmişdir. 

V.İbrahim SSRİ-nin və Bolqarıstanın 

birgə almanaxı olan “Drujba” jurnalının 
respublikamız üzrə məsul nümayəndəsi - 
redaksiya heyətinin üzvü idi. 

1970-ci ildə “Gənclik” nəşriyyatı 
tərəfindən “Bu torpaqda doğulanlar” adlı 
ilk kitabı işıq üzü görmüşdür. 

1979-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü olmuşdur. Azərbaycan 
dilində dörd, rus dilində (Moskvada) 
bir kitabı nəşr edilmişdir. “Oqonyok”, 
“Literaturnaya qazeta”, “Komsomols-
kaya pravda”da şeirləri dərc edilirdi. 
“Vaxt” (“Vremena”) adlı kitabı Mosk-
vanın məşhur “Molodaya qvardiya” 
nəşriyyatında 25 min tirajla çap olun-
muşdur. V.İbrahimin poeziya nümunələri 
çex, polyak, bolqar və başqa dillərə 
tərcümə edilmişdir.

1976-cı ildə Azərbaycan komsomolu 
mükafatı laureatı, 1978-ci ildə M.Qorki 
adına Ümumittifaq mükafatı laureatı ol-
muş, Baykal-Amur magistralının fəxri 
inşaatçısı adına layiq görülmüşdür.

Vaqif İbrahim 1983-cü ildə faciəli 
şəkildə avtomobil qəzasında həlak ol-
muş, Sumqayıtda dəfn olunmuşdur. 

Ölümündən sonra Sumqayıt şəhərin-
dəki 35 saylı tam orta məktəbə şairin adı 
verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
İbrahim, V. Vaxtla üz-üzə: şeirlər və poemalar / Vaqif İbrahim; [red. M.Ələkbərli].- Bakı: Gənclik,1982. -223, [4] s.
Bahar çiçəkləri: [şeirlər və hekayələr]: [almanax] /tərt. ed. Vaqif İbrahim.- Bakı: Gənclik, 1982.- 198, [2] s.
İbrahim, V. Taleyimə yazılanlar  / Vaqif  İbrahim.- Bakı: Gənclik , 1985.- 187, [1] s.
Abiyeva, K. Bizim Vaqif İbrahim - 70 / Kəmalə Abiyeva  // Ədalət.- 2015.- 30 sentyabr.- S.3.
Əlioğlu, P. Vaqif İbrahim sədaqəti: Dünya səndən kimlər keçdi / Paşa Əlioğlu // Azərbaycan.- 2018.- №7-8.- S.186-187.
Mədətoğlu, Ə. Bizim Vaqif  İbrahim / Əbülfət Mədətoğlu // 525-ci qəzet.- 2015.- 6 oktyabr.- S.7.
Yusifli, V. Yetmiş yaşında görə bilmədiyimiz Vaqif  İbrahim:  (“Dünya, səndən kimlər keçdi” silsiləsindən) / V.Yusifli // Ədalət.-2017.- 4 
mart.- S.15.
Orxan, R. Poeziyası ilə dünya arenasına çıxırdı, yolu... yolda kəsildi: M.Qorki adına Beynəlxalq mükafat laureatı, respublikanın gənc 
qələm sahiblərinin qayğıkeş himayədarı, bütün varlığı ilə şair olan Vaqif İbrahimin faciəli ölümündən 35 il ötdü / Rəhman Orxan // 
Вышка.- 2018.- 23 ноября.- С.12; Azad Azərbaycan.-2018.- 21 noyabr.- S.7.

30 Şair 
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Əbülqasım Nurməhəmməd oğlu 
Hüseynzadə 1890-cı il sentyabr ayının 
25-də Bakı şəhərində anadan olmuş-
dur. Əvvəlcə molla yanında, sonra  isə 
H.Z.Tağıyevin köməyi ilə 6 sinifli şəhər 
məktəbində təhsil almış, sonra qiyabi 
yolla təhsilini davam etdirmişdir. Əmək 
fəaliyyətinə Bakı tütün fabrikində baş 
mühasib kimi başlamışdır. 1920-1975-
ci illərdə müxtəlif müəssisələrdə baş 
mühasib kimi çalışmışdır. 

Beş-altı yaşında olarkən atasının hər 
gün  evə gələndə ona gətirdiyi  rəng-
bərəng kağızlara bükülmüş konfetlərin 
üstündəki atalar sözlərini  çətinliklə 
oxuyub, yazılı kağızları üst-üstə yığıb  
saxlayır. Sonralar da asudə vaxtların-
da atalar sözlərini toplamaqla məşğul 
olur. 1910-cu ildə Bakıda “Səadət” 
məktəbində hesabdar-katib vəzifəsində 
işləyərkən görüşdüyü dahi bəstəkar 
Üzeyir Hacıbəyli də onun atalar 
sözlərini topladığı dəftəri vərəqləyərək 
onun nəcib  işini dəyərləndirmiş, bu işi 
davam etdirməsini məsləhət görmüş-
dür. Bundan həvəslənən Ə.Hüseynzadə 
atalar sözlərindən ibarət kitab çap 
etmək fikrinə düşmüşdür. 1925-ci 
ildə baş mühasib vəzifəsinə işlədiyi 
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında 
Azərbaycan Ədəbiyyat Cəmiyyətinin 
sədri Böyükağa Talıblı ilə tanış olan 
Ə.Hüseynzadə ondan illər boyu topla-
dığı atalar sözlərini kitab halında çap 
olunmasını xahiş etmiş və müsbət ca-
vab almışdır. 1926-cı ildə iki minə ya-
xın atalar sözündən ibarət kitab “Bakı 

işçisi” nəşriyyatının mətbəəsində çap 
olunmuşdur.  

1938-ci ildə M.A.Dadaşzadənin re-
daktorluğu, H.Araslının müqəddiməsi 
ilə müəllifin ikinci dəfə “Atalar sözü” 
kitabı çapdan çıxmışdır. O, Azərbaycanı 
kəndbəkənd, şəhərbəşəhər dolaşmış, 
atalar sözləri ilə bərabər tapmaca və 
nağılları da toplayaraq kitabça şəklində 
nəşr etdirmişdir. Sonrakı illərdə onun 
“Atalar sözü” (1949, 1956, 1965, 1981, 
1985), “El sözləri” (1944), “Hikmətli 
sözlər” (1961), “Müdrik sözlər” (1970), 
“Rəvayətlər” ( 1974), “Müxtəsər rusca-
azərbaycanca və azərbaycanca-rusca 
atalar sözü lüğəti” (B.Tahirbəyovla 
birgə, 1983),  habelə “Bayatılar”, “Tap-
macalar” (1944), “Məzəli rəvayətlər” 
(1981) və başqa kitabları nəşr olun-
muşdur. Onun topladığı atalar sözləri 
və məsəllər rus və Ukrayna dillərinə 
tərcümə olunmuşdur. 

Azərbaycan folkloru sahəsində gös-
tərdiyi xidmətlərə görə 1981-ci ildə 
Azərbaycanın “Əməkdar mədəniyyət 
işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Əbülqasım Hüseynzadə 1988-ci ildə 
sentyabr ayının 2-də Bakı şəhərində 
vəfat etmişdir.

2013-cü ildə “Elm və təhsil” nəş-
riyyatında AMEA M.Füzuli ad. Əl-
yaz malar İnstitutunun əməkdaşı 
Z.Hacıyevanın “Əbülqasım Hüseyn-
zadə. Atalar sözləri və məsəllər”, 
2014-cü ildə “Əbülqasım Hüseynzadə 
arxivinin təsviri” kitabları işıq üzü gör-
müşdür. 

Ə d ə b i y y a t

Aşı mollanın başı mollanın  
/ Topl. tərt. ed. və nəşrə ha-
zırl. Ə.Hüseynzadə.- Bakı: 
Yazıçı, 1983.- 90, [6] s.

Atalar sözü / Topl. 
Ə.Hüseynzadə; tərt. 
ed. H.Qasımzadə; red. 
B.Tahirbəyov.- Bakı: Yazıçı, 
1985.- 690, [2] s. 

Məzəli rəvayətlər  / Topl. və 
tərt. ed. Ə.N.Hüseynzadə; 
[red. T.Cahangirov].- Bakı: 
Azərnəşr, 1981.- 81, [3] s.

Əbülqasım Hüseynzadə 
arxivinin təsviri /  AMEA, 
M.Füzuli ad. Əlyazmalar 
İn-tu; red. M.Məmmədova; 
nəşrə hazırl. Z.Hacıyeva.- 
Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 
31, [1] s.

Əlifoğlu, Ş. Xalq müdrikli-
yinin daşıyıcısı Əbdülqasım 
Hüseynzadə - 125 / Şakir 
Əlifoğlu // Azərbaycan.- 
2015.- 23 sentyabr.- S.6., 
Kredo.- 2015.- 9 oktyabr.- 
S.4.

Çəmənli, M. Nəşriyyatlarda 
keçən ömrüm: (folklorşünas 
Əbülqasım Hüseynzadə haq-
qında) / Mustafa Çəmənli  // 
Ədalət.- 2016.- 31 dekabr.- 
S.9.

25 Folklorşünas 
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Hüseyn Əli Gülbala oğlu Hüseynov 
1930-cu il sentyabr ayının 2-də Bakının 
Buzovna kəndində anadan olmuşdur. 
Əzim Əzimzadə adına Bakı Rəssamlıq 
Texnikumunu, sonra isə V.İ.Muxina 
adına Leninqrad Dövlət Rəssamlıq-
sənaye məktəbini bitirmişdir. 

H.Hüseynov ilk əsərlərini dəzgah 
rəngkarlığı növündə yaratmışdır.

 “Şuşa motivləri” mənzərələr silsiləsi 
hələ tələbə olduğu zamandan tanınma-
ğa başlamışdır.

H.Hüseynovun əsərləri ilk dəfə 
1954-cü ildə respublika rəssamlıq 
sərgisində nümayiş olunmuşdur.
Azərbaycan Dövlət Sirkinin bədii 
tərtibat kompleksinə daxil olan “Atlar” 
(1966), Aeroport mehmanxanasında 
“Kosmos” (1969), M. Əzizbəyov adına 
doğum evində “Analıq” (1976), Bakı 
Dəniz limanında “Tərəqqi” mozaika-
ları, həmçinin Azərbaycan və Mosk-
va mehmanxanalarının  interyerlərini 
bəzəyən orijinal süjetli vitrajlar 
rəssamın yaradıcılıq nailiyyətləridir. 
Eləcə də “Poladəridənlər” (1961), 

“Tələbə qız” (1963), Azərbaycan qızı, 
Poladəridən (1964) “Rüstəm” (1965), 
“Sara” (1968), “Gənclik” (1970), “And 
(1972), “Yeni həyata doğru” (1977) 
əsərləri müəllifə şöhrət qazandırmış-
dır.

H.Hüseynov Azərbaycanda ilk Azər-
baycan dilində rəssamlıq dərsliklərin 
müəl lifi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Uni  versitetinin Rəssamlıq və onun tədrisi 
kafedrasının yaradıcısı və müdiri olmuş-
dur. 

Əsərləri R.Mustafayev adına Azər-
baycan Dövlət İncəsənət Muzeyində və 
Azərbaycan Dövlət Şəkil Qalereyasında 
saxlanılır. 

Rəssam bir sıra dövlət mükafatlarına 
eləcə də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
Fəxri Fərmanına, Azərbaycan SSR-nin 
Dövlət Mükafatlarına və Azərbaycan 
SSR-in “Əməkdar rəssam” fəxri adına  
layiq görülmüşdür. 

H.Hüseynov 1987-ci il dekabr ayı-
nın 23-də Bakıda vəfat etmiş, Buzovna 
kəndində dəfn olunmuşdur. 

Ə d ə b i y y a t
Рисование: Учебник для 1-го кл. / Гусейн Али Гусейнов.- 8-е изд.- Баку: Маариф, 1982.- 89 с.
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCseyn_%C6%8Fli_H%C3%BCseynov
http://www.biblus.ru/Default.aspx?book=1b0a1b05f4e2

2 Rəssam





mühüm rol oynamış, o, “Arşın mal alan” musiqili 
komediyasını məhz burada yaratmışdır. Görkəmli 
bəstəkar 1921-ci ildə Bakıda Azərbaycanlı 
tələbələr üçün ilk musiqi məktəbini - Azərbaycan 
Dövlət Türk Musiqi Məktəbini (sonralar texni-
kum) təşkil etmişdir. 1926-cı ildən Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasında fəaliyyət göstərmiş 
və burada nəzəriyyə, harmoniya, Azərbaycan mu-
siqisinin əsasları fənlərindən dərs demiş, konser-
vatoriya yanında ilk çoxsəsli Azərbaycan xor kol-
lektivini yaratmış, 1931-ci ildə Azərbaycan Radio 
Komitəsi yanında ilk notlu xalq çalğı alətləri or-
kestrini təşkil etmişdir. 1937-ci ildə Ü.Hacıbəyli 
Avropa operasının prinsiplərini milli musiqimizin 
üslubu ilə mükəmməl səviyyədə əlaqələndirərək 
xalq dastanı əsasında özünün şah əsəri - “Koroğ-
lu” operasını yazmışdır. Bu operada ilk dəfə olaraq 
klassik opera formasına riayət edərək bitkin ari-
yalar, kütləvi xor səhnələri, müxtəlif ansambllar, 
balet nömrələri, reçitativlər yaratmışdır. Onun mu-
siqi səhnə əsərləri içərisində məhəbbət və xeyir-
xahlığı tərənnüm edən, cəhalətə qarşı çıxan “Ər və 
arvad”, “O olmasın, bu olsun”, “Arşın mal alan” 
musiqili komediyaları xüsusi qeyd olunmalıdır. 
Bəstəkarın “Arşın mal alan” musiqili komediyası 
ingilis, alman, çin, ərəb, türk, fars, polyak, ukray-
na, rus, belarus, gürcü və s. dillərə tərcümə edil-
miş, Moskvada, Nyu Yorkda, Parisdə, Londonda, 
Tehranda, İstanbulda, Qahirədə, Berlində, Varşa-
vada, Pekində, Sofiyada, Budapeştdə, Buxarestdə 
və s. şəhərlərdə tamaşaya qoyulmuş, dəfələrlə ek-
ranlaşdırılmışdır. O, həmçinin bir neçə kantatanın 
xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Çahargah” və 
“Şur” fantaziyalarının, “Aşıqsayağı”, “Şəfqət ba-
cısı”, “Yaxşı yol” və digər mahnıların, Nizaminin 
sözlərinə məşhur “Sənsiz” və “Sevgili canan” ro-
manslarının müəllifidir. Azərbaycan Respublikası-
nın hazırki, eləcə də keçmiş himnini məhz Üzeyir 
bəy Hacıbəyli bəstələmişdir. 

Azərbaycanda, eləcə də müsəlman Şərqində ilk 
musiqi təhsil ocağı - konservatoriya (hazırki Bakı 
Musiqi Akademiyası) 1921-ci ildə məhz onun 
səyi nəticəsində yaradılmışdır. Üzeyir bəy özü də 
konservatoriyada dərs demiş, 2 dəfə Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasının rektoru (1928-1929, 
1939-1948) vəzifəsində çalışmışdır. Azərbaycan 
musiqisinin görkəmli xadimləri Qara Qarayev, 
Fikrət Əmirov, Niyazi, Soltan Hacıbəyov, Ağaba-
cı Rzayeva, Şəfiqə Axundova və başqaları Üzeyir 
Hacıbəylinin sinfində təhsil almışdır. Ölkəmizdə 

ilk çoxşaxəli xoru, notla çalan ilk çalğı orkestrini 
də Üzeyir bəy yaratmışdır. 

Hacıbəyli həm də böyük musiqişünas alim idi. 
O, müasir Azərbaycan elmi musiqişunaslığının 
əsasını qoymuş, musiqiyə dair çoxlu məqalələr 
yazmış, tədqiqatlar aparmışdır. Milli musiqimizin 
tədqiqinə son dərəcə böyük əhəmiyyət verən dahi 
bəstəkar 1927-ci ildə Müslüm Maqomayevlə birgə 
Azərbaycanda ilk dəfə el nəğmələrinin not yazıla-
rını dərc etdirmişdir. “Azərbaycan xalq musiqisi-
nin əsasları” adlı sanballı elmi əsərin müəllifidir. 

1935-ci idə Azərbaycanın “Əməkdar incəsənət 
xadimi”, 1938-ci ildə “SSRİ Xalq artisti” fəxri 
adlarına layiq görülmüş, 1941-ci ildə Stalin Mü-
kafatı, “Lenin Ordeni” və “Qırmızı Əmək Bay-
rağı” ordeni laureatı olmuşdur. O, 1940-cı ildə 
professor, 1945-ci ildə Elmlər Akademiyasının 
(indiki AMEA) akademiki seçilmişdir. 1938-
1948-ci illərdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 
sədri, 1945-1948-ci illərdə Azərbaycan EA (indiki 
AMEA) İncəsənət İnstitutunun direktoru olmuşdur. 
Ü.Hacıbəyli təmiz qəlbli, yüksək mənəviyyatlı, 
təvazökar və xeyirxah bir insan kimi də xüsusi 
məhəbbətlə xatırlanır.

Dünya şöhrətli bəstəkar, görkəmli musiqişü-
nas alim, publisist, dramaturq, pedaqoq və icti-
mai xadim, müasir Azərbaycan professional mu-
siqi sənətinin və milli operasının banisi Üzeyir 
Hacıbəyli 1948-ci il noyabr ayının 23-də vəfat et-
mişdir. 

Üzeyir bəy Hacıbəylinin anadan olmasının 
100 illik yubileyi böyük təntənə ilə keçirilmişdir. 
UNESKO-nun görkəmli şəxsiyyətlərin ildönümü 
və 1985-ci ilin mühüm hadisələri təqviminə əsasən 
Ü.Hacıbəylinin yubileyi beynəlxalq miqyasda da 
qeyd edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İl-
ham Əliyevin 23 fevral 2010-cu il tarixli Sərəncamı 
ilə Üzeyir Hacıbəylinin 125 illik yubileyi təntənəli 
şəkildə keçirilmişdir. 18-28 sentyabr 2015-ci ildə 
Təhsil Nazirliyi və Bakı Musiqi Akademiyası-
nın birgə təşkilatçılığı ilə dahi bəstəkar Üzeyir 
Hacıbəylinin anadan olmasının 130 illik yubile-
yi münasibətilə respublika elmi-nəzəri və prakti-
ki konfransı, sentyabr ayınının 21-də Ağcabədi 
şəhərindəki Qarabağ Muğam Mərkəzində VII 
Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı 
çərçivəsində konsert, bir sıra tədbirlər, eləcə də 
Bişkekdə, Tbilisidə və başqa şəhərlərdə  yubiley 
münasibətilə müxtəlif tədbirlər keçirilmişdir. 
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Akimova, E. Müslüm 
Maqomayev  / Elnarə 
Akimova; [baş red. 
Ü.Məmmədova; burax. 
məsul S.İsmayılova; 
dizayn. Z.Abbasov].- Bakı: 
Şərq-Qərb, 2017.- 151, 
[1] s.

Hidayətqızı, S.  Operamı-
zın ilk dirijoru / Saminə 
Hidayətqızı // Muğam qəsri 
/ S.Hidayətqızı.- Kitab 2: 
Sarı sim.- Bakı, 2016.- 
S.108-111.

Qasımova, S. Müslüm 
Maqomayev  ( 1885- 
1937) // Azərbaycan 
musiqi ədəbiyyatı / S. 
Qasımova, Ü.İmanova, 
Z.Abdullayeva.- Bakı, 
2017.- S.114-141.

Talıbzadə, Ü. Müslüm 
Maqomayev  / Ü.Talıbzadə 
// Azərbaycan musiqi ta-
rixi.- Cild 2.- Bakı, 2017.- 
S.183-217. 

İlk Avropasayağı operanın 
bəstəçisi...: Azərbaycan 
musiqisinin korifeyi 
Müslüm Maqomayev // 
Azadlıq.- 2011.- 3 dekabr.- 
S.14. 
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Əbdülmüslüm Məhəmməd oğlu Ma-
qomayev 1885-ci il sentyabr ayının 18-
də Qroznı şəhərində anadan olmuşdur. 
1899-1904-cü illərdə Qroznıda ikiillik 
şəhər məktəbini bitirdikdən sonra Qori 
Müəllimlər Seminariyasında oxumuş-
dur. Təhsil illərində musiqiyə böyük 
maraq göstərmiş, burada ilk əsərlərini 
yazmış, Üzeyir Hacıbəyli ilə tanış ol-
muşdur. 

1905-1911-ci illərdə Şimali Qaf-
qazın Bekoviç kəndində, Lənkəran 
şəhər məktəbində müəllimlik etmişdir. 
Məktəbdə xor, dram dərnəyi, orkestr 
təşkil etmiş, bir çox xalq mahnılarını 
nota yazmışdır. 1911-ci ildə Bakıya 
köçmüş, Azərbaycan opera teatrın-
da skripkaçı işləmişdir. 1912-ci ildən 
etibarən opera tamaşalarına dirijorluq 
edən Müslüm Azərbaycanın ilk opera 
dirijoru olmuşdur. 1916-cı ildə yazdı-
ğı ilk əsəri “Şah İsmayıl” operası onun 
fitri istedada malik olduğunu aydın 
göstərmişdir. Azərbaycan opera reper-
tuarında görkəmli və şərəfli yer tutan 
“Şah İsmayıl” əsəri, onun gözəl melo-
diyaları, əsərdə gördüyümüz surətlərin 
musiqi səciyyəsi, mahir ustadın sənətə 
bəslədiyi saf və səmimi bir məhəbbətin 
gözəl nümunəsidir.

1927-ci ildə onun ümumi redaktəsi 
ilə “Azərbaycan türk el nəğmələri” 
məcmuəsi nəşr edilmişdir. 1929-cu 
ildən Azərbaycan radio verilişlərinin 
musiqi şöbəsinə bədii rəhbər təyin olun-
muş, 1934-cü ildən Azərbaycan Ope-
ra və Balet Teatrının direktoru, bədii 
rəhbəri və baş dirijoru vəzifələrində 
çalışmışdır. Bəstəkarın yaradıcılığın-
da ən önəmlisi, yeni musiqi əsərinin 

“Nərgiz” operasının yaradılması ol-
muşdu. Bu operada ilk dəfə olaraq baş 
qəhrəman rolunda sadə kəndli qızı çı-
xış etmişdir. 1935-ci ildə böyük yara-
dıcılıq müvəffəqiyyəti olan “Nərgiz” 
operası ictimaiyyətin diqqətini cəlb 
etmiş, musiqi mütəxəssislərinin yük-
sək qiymətinə layiq görülmüşdür. 
Klassik opera ənənələri əsasında bəs-
tə lənmiş “Nərgiz” operasının musiqi 
dili Azərbaycan xalq musiqisi into-
nasiyaları ilə aşılanmışdır. 1938-ci 
ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan 
mədəniyyəti ongünlüyündə bu opera 
çox böyük müvəffəqiyyət qazanmış-
dır. O, həmçinin “Ölülər”, “1905-ci 
ildə” dram tamaşalarına, “Azərbaycan 
incəsənəti”, “Bizim raport” və s. 
sənədli filmlərinə musiqi bəstələmişdir. 
O, böyük sənətkar, tarzən Q.Pirimovun 
çalğısından “Rast” muğamını nota yaz-
mış və bu, Azərbaycan musiqisində 
muğamın nota yazılması sahəsində ilk 
təcrübə hesab edilmişdir. Həmçinin, 
300-dən artıq xalq mahnı və rəqslərini 
nota köçürmüşdür. Onun son əsəri 
“Xoruz bəy” musiqili komediyasına 
yazmağa başladığı musiqi idi, lakin bu 
iş tamamlanmamış qalmışdır. 

1936-cı ildə Azərbaycan SSR-in 
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı-
na layiq görülmüşdür. 

Müslüm Maqomayev 1937-ci il iyun 
ayının 28-də Nalçik şəhərində vəfat et-
miş, Bakıda dəfn olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev 2005-ci il sentyabr 
ayının 20-də Müslüm Maqomayevin 
120 illik yubileyinin keçirilməsi haq-
qında Sərəncam imzalamışdır.

18

135 
illiyi

Bəstəkar, dirijor
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Fəxrəddin Əlisahib oğlu Dadaşov 
1950-ci il sentyabr ayının 26-da Ba-
kıda anadan olmuşdur. 1963-cü ildə 2 
saylı uşaq musiqi məktəbini başa vur-
muş, 1972-ci ildə Bülbül adına orta-
ixtisas musiqi məktəbini, 1977-ci ildə 
Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasını kamança ixtisası 
üzrə bitirmişdir. 

Hazırda, hələ məktəbli ikən - 1966-cı 
ildə tarzən Həbib Bayramov tərəfindən 
dəvət edildiyi Azərbaycan Dövlət Ra-
dio və Televiziyasının Əhməd Bakıxa-
nov adına xalq çalğı alətləri ansamblı-
nın konsertmeysteridir. Eyni zamanda, 
1989-cu ildən tarzən Möhlət Müslü-
movla birgə yaratdığı Cabbar Qaryağ-
dıoğlu adına muğam üçlüyünə rəhbərlik 
edir. Dünyanın bir neçə ölkəsində, o 
cümlədən Hollandiya, Fransa, Alma-
niya, İtaliya və Kanadada kompakt 
diskləri buraxılmışdır.

1988-ci və 1998-ci illərdə Fransada 
keçirilən Beynəlxalq festivalın laureatı 
olmuşdur. Mahir kamança ifaçısı 49 xa-
rici ölkədə, o cümlədən Kanada, ABŞ-
ın Texas ştatında, Nikaraqua, Kuba, 
Braziliya, Meksika, İngiltərə, Almani-
ya, Fransa, İsveç, İsveçrə, İtaliya, İspa-
niya, Norveç, Avstriya, Tayland, Tay-
van, Hindistan, Mərakeş və s. ölkələrdə 
konsertlərlə çıxış etmişdir. Klassik 
xanəndələrdən başlamış, hazırda səsi efi-
ri bəzəyən görkəmli sənətkarlara qədər, 
ayrı-ayrı nəsillərin nümayəndələri 
ilə saysız-hesabsız çıxışları olmuş, 
Xan Şuşinski, Yaqub Məmmədov, 

Mütəllim Mütəllimov, Əbülfət Əliyev, 
Rübabə Muradova, Zeynəb Xanlaro-
va, Nəzakət Məmmədova, Hacıba-
ba Hüseynov, Tükəzban İsmayılova, 
Şövkət Ələkbərova, Arif  Babayev, 
Ağaxan Abdullayev, Alim Qasımov, 
Ruzə İbişova, Səkinə İsmayılova, Za-
bit Nəbizadə, Mələkxanım Əyyubova, 
Qəndab Quliyeva, Aygün Bayramova, 
Nəzakət Teymurova kimi sənətkarları 
məharətlə müşayiət etmişdir. 

F.Dadaşov gərgin ifaçılığı ilə yana-
şı, həm də pedaqoq kimi Azərbaycan 
musiqi mədəniyyətinə xidmət göstərir. 
İlk pedaqoji fəaliyyətə 13 saylı Uşaq 
Musiqi Məktəbindən başlayan ifa-
çı Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi 
Məktəbində, Asəf Zeynallı adına Mu-
siqi Kollecində, Bakı Musiqi Akademi-
yasında, Milli Musiqi Konservatoriya-
sında neçə-neçə tələbəyə kamançanın 
sirlərini öyrətmişdir. Azərbaycan Milli 
Konservatoriyasının dosenti F.Dadaşov 
2010-cu ildə Milli Musiqi Konserva-
toriyasının professoru elmi rütbəsinə 
layiq görülmüşdür. Azərbaycan Radio 
və Televiziya fondunda onun ifasında 
“Mahur Hindi”, “Şüştər”, “Çahargah”, 
“Bayatı-Şiraz”, “Rahab”, “Vilayəti-
Dilkəş”, “Şur” muğamlarının lent yazı-
ları saxlanılır. 

Fəxrəddin Dadaşov 28 oktyabr 
2000-ci ildə “Əməkdar artist”, 16 sent-
yabr 2005-ci ildə “Xalq artisti” fəxri 
adlarına layiq görülmüşdür. 2009-cu 
ildən Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin fərdi təqaüdçüsüdür.

Ə d ə b i y y a t

“Kamança mənim dün-
yamdır” / F. Dadaşov // 
Mədəniyyət .- 2010.- 24 
sentyabr.- S.7.

Kamança musiqi alətinin 
bədii-texniki ifaçılıq imkan-
larına dair / F.Dadaşov // 
Musiqi dünyası.- 2011.- № 
2/47.- S. 67-69.

Muğamımızı dünyaya daha 
geniş açdı: F.Dadaşov: 
“Mənə görə qadın-kişi 
fərq etməz, alət onu ifa 
edənindir...”  / F.Dadaşov; 
müsahibəni apardı 
G.Camalqızı // Ekran-efir.- 
2013.- 1 noyabr.- S.10. 

Hüsniyyə. Kamançaçı 
Fəxrəddin Dadaşovun 60 
yaşı Muğam Mərkəzində 
qeyd olunub / Hüsniyyə // 
525-ci qəzet.- 2010.- 13 
oktyabr. - S.7.

Səmədov, A. Ürəkləri 
titrədən kaman: Fəxrəddin 
Dadaşov - 60  / A.Səmədov 
// Xalq qəzeti.- 2010.- 10 
oktyabr.- S. 8. 

Milli Konservatoriyada 
Fəxrəddin Dadaşovun 
yubileyi qeyd olunub // 
Mədəniyyət.- 2015.- 23 
oktyabr.- S.11.

26 Kamança ifaçısı 
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Fərəcov, S. Dünya 
şöhrətli pəhləvan / 
Savalan Fərəcov // 
Mədəniyyət.-2015.- 17 
iyun.- S. 15. 

Fərəcov, S. Yenilməz 
bahadır: Rəşid pəhləvan  
/ Savalan Fərəcov  // 
Mədəniyyət.- 2008. - 12 
aprel. - S.14.

Kərimov, Ş. Təyyarəçinin 
qeydləri: sənədli 
povest / Ş.H.Kərimov; 
rəy. M.Miriyev; [red. 
T.Məmmədov].- Bakı: 
Azərnəşr, 1987.- 143, [1] 
s. Kitab tanınmış pələvan 
Rəşid Yusifovun həyat 
yolundan bəhs edir.

Kərimli, Ş. Rəşid Yusifov;  
Rəşid pəhləvanla görüş 
/ Şərif Kərimli // Ötən 
illərin harayı:  3 cilddə: 
seçilmiş publisistik 
əsərlər / Ş.Kərimli.- Cild 
2.- Bakı, 2015.- S. 65-68; 
79-81. 

Məhərrəmova, T. 
“Qafqaz şiri” / Təranə 
Məhərrəmova // Kaspi.- 
2010. - 1 sentyabr.- S.15.
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Rəşid Əliməmməd oğlu Yusifov 1900-
cü ildə Borçalı mahalının Gorarxı kəndində 
(indiki Gürcüstanın Marneuli rayonunun 
Gorarxı (Algeti) kəndində anadan olmuş-
dur. 1910-1912-ci illərdə Gorarxı kəndində 
fəaliyyət göstərən dini məktəbdə təhsil al-
mışdır. Gəncliyindən heyrətamiz fiziki gücü 
ilə seçilmışdir. Ailəsinin Tiflisə köçməsi ilə 
əlaqədar 1914-1915-ci illərdə təhsilini ora-
da dini məktəbdə davam etdirmişdir.

1914-cü ildə atasının vəfatı səbəbindən 
ağır işlərdə çalışmağa başlamışdır. Məşhur 
sirk ustaları sayılan Tesikovski qardaşları-
nın Tiflisə qastrolu ərəfəsində tanınmış gür-
cü güləşçi Maysuradze ilə tanış olmuş və 
onunla məşq etməyə başlamışdır. 1915-ci 
ildən etibarən Tiflisdə müxtəlif sirk tama-
şalarında pəhləvan kimi çıxış etmiş, hətta 
1916-cı ildə gürcü pəhləvanı Pavliyaşvilini 
də məğlub etmişdir.  1916-1917-ci illərdə 
təcrübəli güləşçilər Maysuradze ilə yanaşı 
Yemelyanovla da məşq edir. Daha sonra 
məşqlərinə güləş üzrə dünya çempionu, 
“Parisin şarfının fəxri sahibi” titulunu da-
şıyan Karazakumov rəhbərlik edir. 1919-cu 
ildə onun fiziki-idman hazırlığı təçrübəli 
gürcü idmançısı Lado Kavsadzenin 
rəhbərliyi altında davam edir. 1919-cu ildə 
Tiflisdə məşhur gürcü pəhləvanı David Be-
riaşvili, 1920-ci ildə yenə Tiflisdə Osmanlı 
imperiyasının məşhur pəhləvanı Mustafa 
Xamırçı üzərində parlaq qələbə qazanır. 
1920-ci ildə Moskvada turnirlərdə qazan-
dığı qələbələrə görə “Qafqaz çempionu” 
fəxri adını alır. Qeyri-rəsmi olaraq isə onu 
“Qafqaz şiri” adlandırırdılar. 1924-cü ildə 
Tiflis sirkində keçirilən turnirdə Fransalı 
pəhləvan, “Fransız güləşinin texniki” ad-
landırılan Petr Paraşek üzərində 17 saniyə 
ərzində inanılmaz qələbə qazanır. 1924-ci 
ilin mayında Almaniyalı güləş ustası Abek 
Andersonu məğlub edir. Bu turnir zamanı 
R.Yusifova gürcü kinorejissoru İ.Perestiani 
“Üç həyat”, “Qaçaq Arsen” və “Tariyel 

Mklavadzenin işi” filmlərində rollarda iş-
tirak etməyi təklif edir. 1924-cü ilin sonla-
rında R.Yusifov Azərbaycan SSR Mərkəzi 
İcraiyyə Komitəsinin sədri Mir Bəşir Qası-
mov tərəfindən Azərbaycana, Bakı sirkində 
fəaliyyət göstərməyə dəvət olunur. 1929-cu 
ildə o, Azərbaycan SSR adından Aşqabad 
(Türküstan MSSR) sirkində görüş zama-
nı məşhur fransız pəhləvanı Nikolye Bre-
dix üzərində qələbə qazanmışdır. Aşqabad 
sirkində o, həmçinin türkmən pəhləvanı 
Başkirovu və rus güləşçisi Şatskini də 
məğlubiyyətə uğratmışdır. 

1933-cü ildən etibarən Moskva Dövlət 
Sirkinin truppasında müxtəlif qastrollarda 
çıxış etməyə başlamışdır. Bu dövrdə dünya 
şöhrətli rus pəhləvanı İvan Poddubnı onun 
məşqlərinə rəhbərlik etmişdir. 1934-cü ildə 
Türkiyəli pəhləvan Kara Yusif, Almaniyalı 
pəhləvan Rudolf Albert, ABŞ pəhləvanları 
Çembers Tsips və Frenk Qud üzərlərində par-
laq qələbə qazanmışdır. Almaniyalı pəhləvan 
Rudolf Alberti məğlub etməsi Adolf Hitlerin 
qəzəbinə səbəb olmuşdur. 1950-ci il mar-
tın 8-dən 11-nə qədər Bakı dövlət sirkində 
keçirilən klassik güləş üzrə yarışlarda 14 
qələbə qazanmış, 2 oyunu heç-heçə bitirmiş-
dir. R.Yusifovun pəhləvan və güləş karyerası 
1958-ci ilə qədər davam etmişdir. 1958-ci 
ildən etibarən peşəkar fəaliyyətini dayandır-
mış, əməyini güləş üzrə idmançıların hazır-
lanmasına sərf etmişdir. 

R.Yusifov Azərbaycan SSR-in 
“Əməkdar artist” (1957, 20 aprel),  “Xalq 
artisti” (1980) fəxri adlarına layiq gö-
rülmüş, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
Fəxri Fərmanı (1957, 20 aprel), “SSRİ İd-
man Komitəsinin Fəxri Fərmanı (1958), 
“Gənclərin Ümumdünya 6-cı Festivalının 
Fəxri Fərmanı” (1958) ilə təltif olunmuşdur. 

Dünya şöhrətli Azərbaycan pəhləvanı 
Rəşid Yusifov 1982-ci ildə mart ayının 4-də 
Bakıda vəfat etmişdir. 

1
120
illiyi

Sirk pəhləvanı
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Səyavuş Məmmədağa oğlu Aslanov 
(Səyavuş Aslan) 1935-ci il sentyabr 
ayının 5-də Bakı şəhərində anadan 
olmuşdur. Aktyorluğa 1947-1953-cü 
illərdə dram dərnəyində həvəskar kimi  
başlamışdır. 1954-cü ildə Musiqili 
Komediya Teatrının xoruna işə qəbul 
olunmuş və elə həmin il ordu sıralarına 
xidmətə getmişdir. Hərbi xidməti başa 
vurduqdan sonra Azərbaycan Dövlət 
Filarmoniyasının nəzdindəki Kukla 
Teatrına işə qəbul olunmuşdur. 1958-
ci ildə Quba Dövlət Dram Teatrında 
aktyor kimi fəaliyyətə başlamışdır. Bir 
ildən sonra Bakıya qayıdan Səyavuş 
Aslan musiqili komediya teatrının yar-
dımçı heyətinə işə qəbul edilmişdir. 
1959-cu ildə A.Məşədibəyovun “Toy 
kimindir?” tamaşasında Qoşun rolunu 
uğurla ifa etdiyinə görə aktyor heyətinə 
keçirilmişdir. Azərbaycan Dövlət Mu-
siqili Komediya Teatrının aparıcı akt-
yoru kimi bir çox obrazların mahir ifa-
çısı olmuşdur: Bayram (“Kəndimizin 
mahnısı”, K.Kərimov), İbişov (“Özü-
müz bilərik”, Ş.Qurbanov), Füruzbala 
(“Altı qızın biri Pəri”, M. Əlizadə), Şu-
bay (“Ulduz”), Dadaşbala (“Hicran”, 
S.Rəhman) və s. 1984-cü ildən Akade-
mik Milli Dram Teatrının səhnəsində 
bir çox rəngarəng obrazlar yaratmışdır: 
Mindilli (“Nişanlı qız”, S.Rəhman), 
Luka (“Həyatın dibində”, M.Qorki), 
Ağaəli (“Günah”, R.Əlizadə), Oddam-
dı (“Od gəlini”, C.Cabbarlı), Fəriş (“Bi-
zim qəribə taleyimiz”, İ.Əfəndiyev), 
Cabbar (“Sevgililərin cəhənnəmdə vü-

salı”, İ.Əfəndiyev), Ağamusa Fərəcov 
(“Dəlilər və ağıllılar”, İ.Əfəndiyev), 
Vanya Koxa (“Hökmdar və qızı”, 
İ.Əfəndiyev), Qərib Qulam (“Mənsiz 
dünya”, N.Xəzri), Əsədulla (“Ah, Pa-
ris...Paris!..”, Elçin), Kişi (“Mənim 
ərim dəlidir”, Elçin), Baş redaktor 
(“Mənim sevimli dəlim”, Elçin),  Sarı 
(“Varlı qadın”, Ə.Əmirli) və s. 

Aktyor televiziya tamaşalarında da 
yüzdən çox obraz ifa etmişdir. Teatr və 
kino aktyoru kimi fəaliyyət göstərdiyi 
müddət ərzində bir sıra fəxri adlar, 
mükafatlar, orden və medallarla təltif 
edilmişdir. 1965-ci ildə teatr və kino 
yaradıcılığındakı səmərəli fəaliyyətinə 
görə Ali Sovetin Fəxri Fərmanına, 
1973-cü ildə Azərbaycan SSR-in 
“Əməkdar artist”, 1982-ci ildə “Xalq 
artisti” fəxri adlarına, 1995-ci ildə 
“Şöhrət” ordeninə, 2002-ci ilin iyul 
ayında Prezident mükafatına, 2003-
cü ildə Prezident təqaüdünə, 2004-
cü ildə Azərbaycan Teatr Xadimləri 
İttifaqının “Teatr xadimi” medalına 
(qızıl suyuna salınmış) layiq görül-
müşdür. 2010-cu ildə Azərbaycan 
Respublikasının  Prezidenti cənab  İl-
ham Əliyev Azərbaycan incəsənətinin 
inkişafındakı xidmətlərinə görə 
Səyavuş Məmmədağa oğlu Aslanovun 
“Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin fəxri diplomu” ilə, 2013-cü ildə isə 
ən ali “Şərəf” ordeni ilə təltif edilməsi 
barədə  sərəncamlar imzalamışdır. 

Səyavuş Aslan 2013-cü il iyun ayı-
nın 27-də Bakıda vəfat etmişdir.

5
85 

illiyi Aktyor
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Hacıbaba Səttar oğlu Şərifov (Ha-
cıbaba Şərifzadə)  1895-ci il sentyabr 
ayının 8-də Şamaxı şəhərində anadan 
olmuşdur. O, Azərbaycan teatrı ilə sıx 
bağlı bir nəslin nümayəndəsi olmuş-
dur. Dörd qardaş - Ağasəlim, Hacıba-
ba, Niyaz və Ağakərim Şərifovların 
həyatı teatrla bağlı olmuşdur. Ağasəlim 
və Ağakərim Şərifovlar həvəskar kimi 
uşaq rollarını oynamışlar. O zamanın te-
atr afişa və proqramlarında onların adla-
rına da rast gəlinir. Hacıbaba Şərifovun 
o biri qardaşı görkəmli rejissor Niyaz 
Şərifov bir çox musiqili komediyaların 
quruluşçusu olmuşdur. 

Hacıbaba Şərifov 1914-cü ilin son-
larında “Nicat” mədəni-maarif Cəmiy-
yətinin teatr truppasına daxil olmuş, 
müxtəlif vaxtlarda “Səfa” və “Zülfüqar 
bəy və Üzeyir bəy Hacıbəyli qardaşla-
rının müdiriyyəti” truppalarının tamaşa-
larında da çıxış etmişdir.  

Hacıbaba Şərifov ilk milli operalarda 
həm aktyor, həm rejissor kimi çıxış et-

mişdir. O, Ü.Hacıbəyovun “Şeyx Sənan” 
operasının rejissoru olmuş, 1919-cu il 
martın 7-də Hüseynqulu Sarabskinin 
benefisində - M.Maqomayevin “Şah İs-
mayıl” operasının premyerasında Aslan 
şah partiyasını ifa etmişdir.

H.Şərifov 6 opera librettosunun 
müəllifi olmuşdur: 1920-ci ilədək Ha-
cıbaba Şərifovun rus musiqiçisi və di-
rijoru D.Slavinski ilə yazdığı 3 operası 
– “Əsli və Kərəm”, “Mehr və Mah”, 
“Tahir və Zöhrə” tamaşaya qoyulmuş-
dur. Hacıbaba Şərifov öz operaların-
da aktyor kimi də çıxış edirdi: “Mehr 
və Mah”da o, Kürdoğlunun, “Tahir və 
Zöhrə” operasında Çingizin partiyaları-
nı ifa etmişdir. H.Şərifovun 1916-cı ildə 
yazdığı “Mehr və Mah” operası Nicat 
cəmiyyəti tərəfindən alınmış, bir neçə 
quruluşda tamaşaya qoyulmuşdur.

 Hacıbaba Şərifzadə 1920-ci ildə no-
yabr ayının 3-də Bakı şəhərində vəfat 
etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Rəhimli, İ. Hacıbaba Şərifzadə / İlham Rəhimli // Azərbaycan Teatr ensiklopediyası: 3 cilddə / İ.Rəhimli.- Cild 2.- Bakı, 2017.- S.46.
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görüşümdən: Hər şey 
olduğu kimi...: [ulu öndər 
Heydər Əliyev haqqında] 
/ Vasif Babayev // Ədalət.- 
2017.- 8 iyun.- S.3.
Hər  bir televiziyanın intel-
lekti, xətti olmalıdır / Vasif 
Babayev; müsah. apardı 
T.Məmmədqızı // Şərq.- 
2015.- 14 iyul.- S.11.
Yanvar faciəsi televiziyadan 
başlandı / Vasif  Babayev // 
Ədalət.- 2015.- 20 yanvar.- 
S.3.
Vasif  Babayev / layihə 
rəhb. H. Babayeva; red., 
[ön söz] K. Qasımov.- Bakı: 
[OL],  2015.- 367, [1] s.
Cəbrayıloğlu, E. 
İçərişəhərli yubilyar: Bütün 
təbriklər milli televiziya-
mızın canlı əfsanələrindən 
biri - Xalq artisti Vasif 
Babayevə ünvanlanıb / 
Etibar Cəbrayıloğlu  // 
Ədalət.-2015.- 12 sent-
yabr.- S.9. 
Qasımov, K. Zaman-zaman 
tanıdığım Vasif Babayev / 
Kamran Qasımov  // 525-ci 
qəzet.- 2015.- 16 sentyabr.- 
S.8.
Tarverdiyev, F. Vasif haq-
qında bir neçə kəlmə / Fuad 
Tarverdiyev // Ədalət.- 
2015.- 17 sentyabr.- S.11.
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Vasif Hacıağa oğlu Babayev 
1940-cı il sentyabr ayının 16-da Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 1965-
ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət 
İnstitutunu bitirmişdir. 1964-cü ildən 
Azərbaycan Dövlət Televiziya və Ra-
dio Verilişləri Komitəsində əvvəlcə 
rejissor köməkçisi, assistent, rejissor 
olmuş, 1966-cı ildə Leninqrad Televi-
ziyası nəzdində Ali Televiziya rejisso-
ru kurslarını bitirmişdir. 1969-cu ildən  
televiziyanın baş rejissoru, 1969-1987-
ci illərdə onlarla genişformatlı “Yeni 
il mavi işıq” televiziya proqramları və 
bayram verilişlərinin quruluşçu rejis-
soru olmuşdur. 1967-1986-cı illərdə 
Bolqarıstan, Yuqoslaviya, Avstriya, 
Macarıstan, Yunanıstan, İran, Türkiyə, 
Malta, İspaniya Fransa, İtaliya kimi 
xarici ölkələrdə çəkilişlər apararaq 
verilişlər və kinofilmlər yaratmışdır. 
O, jurnalist Nadejda İsmayılova ilə 
birlikdə 1988-ci ilin əvvəllərində kino-
televiziya tarixində ilk dəfə olaraq 
araşdırmalar apararaq “Mikayıl Müş-
fiq”, “Abbas Mirzə Şərifzadə”, “Ülvi 
Rəcəb”, “Ruhulla Axundov”, “Hü-
seyn Rəhmanov”, “Salman Mümtaz” 
kimi “siyasi məhbuslar”ın şəxsi işləri 
əsasında bir sıra silsilə verilişlər hazırla-
mışdır. 1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Tele-radio Verilişləri Komitəsinin 
bədii rəhbəri vəzifəsinə təyin edil-
mişdir. 1994-1996-cı illərdə “MİR” 
dövlətlərarası Teleradio şirkətinin di-
rektoru, 1996-1999-cu illərdə “Sara” 
müstəqil Teleradio şirkətinin icraçı di-
rektoru, 2001-2006-cı illərdə Moskvada 
Rusiyanın “İnter-Az” müstəqil Telera-
dio şirkətinin vitse-prezidenti olmuş-

dur. 40-a yaxın sənədli filmin müəllifi 
və rejissorudur. Bu filmlərin bəziləri 
müxtəlif  kinoforumlarda mükafatla-
ra layiq görülmüşdür. 1970-1982-ci 
illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin iş-
tirakı ilə keçirilən  dövlət və hökumət 
tədbirlərinin, televiziya verilişlərinin 
və canlı yayımlanan proqramların apa-
rıcı rejissoru olmuşdur. 1973-cü ildən 
Kinematoqrafçılar İttifaqları Konfe-
derasiyasının üzvüdür. O, 1972-1987-
ci illərdə R.Həsənoğlu ilə birlikdə iki 
ildən bir SSRİ Mərkəzi televiziyasın-
dan İntervideniye sistemi ilə Avropaya 
yayımlanan iki saatlıq Azərbaycan haq-
qında proqramların müəllifi və rejisso-
ru olmuşdur. V. Babayev ümummilli li-
der Heydər Əliyevin televiziya və kino 
salnaməsinin yaradıcılarından biridir. 
2000-ci ildən Peşəkar Azərbaycan ki-
norejissorları gildiyasının üzvüdür. 

Görkəmli televiziya və kino re-
jissoru Vasif Babayev 1967-ci ildə 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri 
fərmanı ilə təltif edilmiş, 1977-ci ildə 
Azərbaycanın “Əməkdar artist”, 1989-
cu ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına, 
1981-ci ildə “SSRİ Televiziya və ra-
dio əlaçısı” adına layiq görülmüşdür. 
1995-ci ildə “MİR” Dövlətlərarası 
teleradio şirkətinin Azərbaycan 
nümayəndəliyinin direktoru işləyərkən 
beynəlxalq “Humay” mükafatı al-
mış, 1999-cu ildə “Akademik Yu-
sif Məmmədəliyev” medalı ilə təltif 
edilmişdir. 2004-cü ildə Beynəlxalq 
Televiziya və Radio Akademiyası-
nın akademiki olmuş, 2005-ci ildən 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin fərdi təqaüdçüsüdür.

16
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Kərbəlayı Cahangir Məşədi Rza oğlu 
Zeynalov 1865-ci il sentyabr ayının 21-də 
Bakıda anadan olmuşdur. İbtidai təhsil almış, 
rus və fars dillərini mükəmməl öyrənmişdir. 

Səhnəyə ilk dəfə 1885-ci ildə qız rolunda 
çıxmışdır. 1900-cü illərdə Müsəlman dram 
artistləri şirkətinin  təşkilində C.Zeynalovun 
müstəsna rolu olmuşdur. “Nicat” (1906) və 
“Səfa” (1912), “Nəşri-maarif” mədəni-maarif 
cəmiyyətləri nəzdindəki teatr truppalarında  
əsasən aktyorluq etmiş və həm də tamaşalara 
quruluşlar vermişdir. “Səfa”cəmiyyətin  ki-
tabxanasının təşkilində böyük işlər görmüş, 
eyni zamanda “Səfa” məktəbində  də dərs 
demişdir. Dəfələrlə “Səfa” teatr bölməsi 
idarə heyətinin rəhbərləri sırasına seçilmiş, 
1914-cü ildə sədr vəzifəsini C.Zeynalov, 
müavin isə M.Hacınski olmuşlar. 

Səhnə fəaliyyətinin 25 illiyi münasibətilə  
“Nicat”  cəmiyyətinin 30  noyabr 1910-
cu  ildə Tağıyev teatrında keçirdiyi yu-
biley təntənəsində  MF.Axundzadənin 
“Lənkəran xanının vəziri” komediyası oy-
nanılmış, Mirzə Həbib rolunu C.Zeynalov 
ifa etmişdir. O, M.F.Axundzadənin “Hacı 
Qara”sında Hacı Qara, “Müsyö Jordan və 
dərviş Məstəli şah”da Şahbaz bəy və Məstəli 
şah, “Molla İbrahimxəlil kimyagər”də Mol-
la İbrahimxəlil və b.; N.Vəzirovun “Hacı 
Qəmbər”ində Hacı Qəmbər, “Müsibəti-
Fəxrəddin”də Vəli və b.; Ə.Haqverdiyevin 
“Ağa Məhəmməd şah Qacar” faciəsində Ta-
vad Maqobeli, Rzaqulu Mirzə, Mirzə Cəfər 
xan, “Bəxtsiz cavan”, “Kimdir müqəssir?”, 
“Millət dostları” dramlarında Kişi, Hacı 
Səməd ağa, Mahmud və b.; N.Nərimanovun 
“Dilin bəlası”nda Şamdan bəy və Hacı 
İbrahim, “Nadir şah”da Ədhəm və Ca-
vad, İ.Rüstəmbəyovun “Dövləti-bisəmər”, 
M.Hacınskinin “Sultan Əbdüləzizin xəli” 
pyeslərində Hacı Fərəc, Həsən Xeyrulla 
Əfəndi, S.S.Axundovun “Tamahkar”ında 
Hacı Murad və başqa tamaşalarda əsas obraz-

ları yaratmışdır. Eyni zamanda L.Tolstoyun 
“Əvvəlinci şərabçı” (Potap), F.Şillerin “Qa-
çaqlar” (Qoca Moor), J.B.Molyerin “Zorən 
təbib” (Eyvaz), Ş.Saminin “Dəmirçi Gavə” 
(Qubad və Fərhad), “Əhdə vəfa” (Zübeyr), 
H.Bədrəddin və M.Rüfətin “Əmir Əbül 
Üla” (Rəbi), S.Lanskoyun “Qəzavat” (Qoca 
səraərdə), V.Mçedaşvilinin “Qaçaq Kərəm” 
(Çinovnik və Xanın katibi), N.Kamalın 
“Vətən” ( Şeyxülislam) tamaşalarında oyna-
mışdır. Bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəyovun “O 
olmasın, bu olsun” operettasında Rza bəy və 
Rüstəm bəy obrazlarını da yüksək məharətlə 
yaratmışdır. 

Rejissor kimi də səmərəli fəaliyyət 
göstərən C.Zeynalov “Səfa”da dramaturq-
lardan M.F.Axundzadənin “Hacı Qara”, 
N.Vəzirovun “Hacı Qəmbər”, N.Kamalın 
“Vətən”, Z.Hacıbəyovun “Evliykən su-
bay”, Ə.Haqverdiyevin “Millət dostları”, 
Molyerin “Zorən təbib”, N.Kamalın “Əhdə 
vəfa”, digər illərdə müxtəlif truppalarda 
C.Yusifzadənin “Fərhad və Şirin” (opera), 
Ş.Saminin “Dəmirçi Gavə”, N.Nərimanovun 
“Nadir şah” əsərlərinə quruluşlar vermışdir. 

1918-ci ilin 17 martında erməni daşnak-
ları Bakıda vəhşiliklə yanğınlar və qırğınlar 
törədəndə ailəsi  ilə İranın Ənzəli şəhərinə,  
qayınatasının yanına getmiş, ara sakitləşəndə 
ailəsi ilə birgə “Ardahan” gəmisinə minib 
Bakıya qayıdarkən dənizdə fırtına qopmuş 
və 8 gün dənizdə qalan gəmidə yaranan 
natəmizlikdən yatalaq (tif) xəstəliyinə tu-
tulmuşdur. Bakıya çatandan sonra 1918-ci il 
oktyabr ayının 22-də elə həmin xəstəlikdən 
vəfat etmişdir. 

23 dekabr 2015-ci ildə Azərbaycan Res-
publikası Mədəniyyət və Turizm Nazirli-
yi, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının 
təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Dövlət Akade-
mik Milli Dram Teatrında Cahangir Zeyna-
lovun 150 illik yubileyi keçirilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Cahangir Zeynalov: 
həyat və yaradıcılığı 
haqqında sənədlər / 
Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Naz. ; topl., 
tərt. və şərh. müəl. 
Q. Məmmədli ; red. 
C. Cəfərov; [burax. 
məsul S. İsmayılova].-
Bakı:Şərq-Qərb, 2015.- 
213, [3] s.

Əliyeva, İ. Teatr vurğunu 
/ Cahangir Zeynalov - 
150 / İradə Əliyeva // 
Azərbaycan.-2016.- 15 
yanvar.

Mükərrəmoğlu, M. Milli 
teatrımızın unudulmaz 
aktyoru: Cahangir 
Zeynalov-150  / M. 
Mükərrəmoğlu // Xalq 
qəzeti.- 2015.- 27 de-
kabr.- S.8.

Pirimova, Nigar. Cahan-
gir Zeynalov - 150 / Ni-
gar Pirimova // Kaspi.-
2015.- 25 dekabr.- S.11.

Rəhimli, İ. Cahangir 
Zeynalov:  [həyat və 
yaradıcılığı haqqın-
da] / İlham Rəhimli / 
Azərbaycan Teatr ensik-
lopediyası .-Üç cilddə.- I 
cild.-Bakı.-2016.-S.258-
259.

21 Aktyor, rejissor
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Sergey İliç Yakuşev 1910-cu il sent-
yabr ayının 25-də Həştərxanda anadan 
olmuşdur. 

1933-cü ildə A.Lunaçarski adına 
Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunu bitir-
mişdir. Moskva, Leninqrad, Düşənbə, 
İrkutsk teatrlarında işləmişdir.

1948-ci ildən S.Vurğun adına Azər-
baycan Dövlət Rus Dram teatrında 
işləməyə başlamış, daha sonra teatrın 
direktoru, Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti 
Rəyasət Heyətinin üzvü olmuşdur.

1942-ci ildən Sov.İKP-nin üzvü, 
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 
6-8-ci çağırış deputatı seçilmişdir.   

S.Yakuşev müxtəlif xarakterli rolla-
rın ifaçısıdır. O, “Kreml saatı” , “Üçün-
cü patetik”, “Altı iyul” pyeslərində 
V.İ.Lenin, “Gənc qvar diya” əsərində 
Oleq Koşevoy, “Canlı meyit” əsərində 
Fyodr Protasov rollarını məharətlə ifa 
etmişdir. Onun A.Qriboyedovun “Ağıl-
dan bəla” əsərində Repetilov, A.Suxovo-
Koblinin “Tarelkinin ölümü”ndə  Ra-
silyuyev, V. Mayakovskinin “Hamam” 
əsərində Optimistenko, M.Bulqakovun 

“İvan Vasilyeviç” əsərində İvan Vasil-
yeviç, A.Ostrovskinin “Cehizsiz qız” 
əsərində Karandışev, M.Qorkinin “Zı-
kovlar” əsərində Mixail, L.Tolstoyun 
“Canlı meyit” Protokov, A.Arbulovun 
“İrkutski əhvalatı” əsərində Seryogin və 
başqa rolları ifa etmişdir. S.Yakuşevin 
yaradıcılığında Ə.Məmmədxanlının 
“Şərqin səhəri” əsərində S.M.Kirov, 
İ.Popovun “Ailə” əsərində V.İ.Lenin ob-
razları xüsusi yer tutur. Yakuşev eyni za-
manda “Qara daşlar”, “Dəli Kür”, “Bi-
zim küçə” və s. filmlər də  çəkilmişdir. 

Aktyor 1945-ci ildə Tacikistan SSR, 
1959-cu ildə Azərbaycan Respublika-
sının “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. 1980-ci ilin sentyabr ayı-
nın 24-də “Xalqlar Dostluğu” ordeni 
ilə təltif olunmuşdur. “Qırmızı Əmək 
Bayrağı” ordeni,  “Şərəf nişanı” ordeni 
və digər medallarla təltif edilmişdir.

Sergey Yakuşev 1995-ci il aprel ayı-
nın 30-da vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Seygey İliç Yakuşev (25.9.1910-30.04.1995) // Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi.- Kitab 2.- Bakı, 2010.- S.76.

Yakuşev Sergey İliç // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası.- Cild 5.- Bakı, 1981.- S.57.

25 Aktyor 10
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Alim Tahir oğlu Məmmədov 1950-
ci il sentyabr ayının 25-də Gəncə 
şəhərində anadan olmuşdur. Hələ  orta 
məktəbdə oxuyarkən, 1964-cü ildən 
C.Cabbarlı adına Gəncə Dövlət Dram 
Teatrının tamaşalarında iştirak etməyə 
başlamış, 1967-ci ildə orta məktəbi 
bitirdikdən sonra teatra qəbul olun-
muşdur. 1982-ci ildə M.Əliyev adına 
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitu-
tunun mədəni maarif fakültəsinə (qi-
yabi) qəbul olmuş, 1987-ci ildə həmin 
fakültəni bitirmişdir.

Tariyel (“Tariyel”, Məmmədəli 
Nəsirov), Tahirov (“Mezozoy əh-
valatı”, Maqsud İbrahimbəyov), Şah 
Abbas (“Ulduzlar görüşəndə”, Altay 
Məmmədov), Mehdi-Mixaylo (“Uzaq 
sahillərdə”, İmran Qasımov və Həsən 
Seyidbəyli), Hemon (“Antiqona”, 
Sofoki), Pivonka (“Qəribə dilənçi”, 
Yan Saloviç), Fuad, Oqtay (“Almaz” 
və “Oqtay Eloğlu”, Cəfər Cabbar-
lı), Bəxtiyar (“Komsomol poeması”, 
İsgəndər Coşqun), Əfqan (“Səadət sora-
ğında”, Teymur Məmmədov), Bəhmən 
(“Yaxın adam”, İsi Məlikzadə), Qa-
sım (“İlk busə”, Abduqəhhar İbrahi-
mov), Yuri (“İki qardaş”, Mixail Ler-
montov), Heydər bəy (“Hacı Qara”, 
Mirzə Fətəli Axundzadə), Qaçaq Nəbi 
(“Qaçaq Nəbi”, Süleyman Rüstəm), 
Ərşad (“Üçatılan”, İlyas Əfəndiyev), 
Elməddin (“İtkin gəlin”, Əlibala 
Hacızadə), Aptekçinin oğlu (“Demo-
kiisin qılıncı”, Nazim Hikmət), Nadir 
bəy (“Maral”, Hüseyn Cavid), Ture-

ulets (“İctimai rəy”, Aurel Baranqa), 
Nihat (“Yad qızı”, Orxan Kamal), 
Ələkbər (“Yeddi oğlan və bir qız”, 
Rövşən Ağayev), Prometey (“Odu atı-
na, Prometey!”, Mustay Kərim), Eldar 
və Vaqif (“Vaqif”, Səməd Vurğun), Ab-
bas (“Həyat”, Mirzə İbrahimov), İvan 
Mastakov (“Qoca”, Maksim Qorki) və 
s. A.Məmmədovun əsas rollarındandır.

Aktyor  “Azərbaycanfilm” kinostu-
diyasında istehsal olunmuş  “Bir cənub 
şəhərində”, “Qara volqa”, “Qisas al-
madan ölmə”,“Şeytan göz qabağında” 
(1987), Qəzəlxan (1991), O dünya-
dan salam (1991), Uluxanlı məktəbi 
(2007) və başqa bədii-sənədli filmlərdə 
çəkilmişdir.

Xalq artisti Alim Məmmədov Ni-
zami Gəncəvi, Cavanşir, Cavad xan, 
Mücirəddin Beyləqani, general Əliağa 
Şıxlinski, ilk hərbiyyə nazirimiz 
Səməd bəy Mehmandarov və başqa 
şəxsiyyətlərin obrazlarının mahir ifa-
çısı kimi tanınır.

A.Məmmədov 24 dekabr 1981-ci   
ildə Azərbaycan SSR-nin “Əməkdar 
artist”, 4 mart 1992-ci ildə Azərbaycan 
Respublikasının “Xalq artisti” fəxri 
adlarına layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t

Rəhimli, İ. Alim Məmmədov 
/ İlham Rəhimli // 
Azərbaycan Teatr Ensiklo-
pediyası: 3 cilddə.- Cild 1.- 
Bakı, 2016.- S.41-42.

https://az.wikipedia.org/
wiki/

25 Aktyor
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Lətif Bəşir oğlu Səfərov 1920-ci il 
sentyabr ayının 30-da Şuşada anadan 
olmuşdur. Yeddi yaşında ikən rejissor 
Leo Murun “Gilan qızı” (“Tunc ay”) 
(1928) filmində çəkilmişdir. Sonra ya-
radıcı heyətlə birlikdə, xüsusilə rejis-
sor M.Mikayılovun səyi nəticəsində 
Bakıya gəlmiş, studiyada ştata qəbul 
olunmuşdur. O, “Sevil” (1929), “Lətif” 
(1930), “Şərqə doğru” (1930), “Qızıl 
kol” (1930) filmlərində uşaq rollarını 
oynamışdır. 1931-ci ildə Gəncə Peda-
qoji Texnikumuna daxil olmuş və qiyabi 
təhsil almışdır. Kinostudiyanın dublyaj 
şöbəsində, sonra isə filmlərdə rejissor 
assistenti kimi çalışmışdır. Aktyor kimi  
dublyaj şöbəsində “Çapayev”, “Le-
nin oktyabrda”, “Biz Kronştatdanıq”, 
“Lenin 1918-ci ildə” və başqa məşhur 
sovet filmlərinin səsləndirilməsində 
iştirak etmişdir. 1940-cı ildə Moskva-
dakı Ümumittifaq Dövlət Kinematoq-
rafiya İnstitutuna daxil olmuş, məşhur 
rus kinorejissoru Qriqori Kozintsevdən 
sənətin sirlərini öyrənmişdir. Bir il sonra 
müharibə başladığından həmkarlarıyla 
birgə Smolensk vilayətində müdafiə 
xəttinin tikintisində iştirak etmiş, qısa 
müddət “Mosfilm”də çalışmışdır. 
İnstitut arxa cəbhəyə - Alma-Ataya 
köçürüləndə təhsilini yarımçıq qoyaraq 
Azərbaycana - Bərdədə yaşayan ana-
sının yanına qayıtmışdır. Səhhətindəki 
problemlə bağlı orduya yaramadığı 
nəzərə alınaraq, Bərdə rayon mülki tədris 
şöbəsində hərbi inspektor təyin edilmiş-
dir. 1946-cı ildə Moskvaya geri dönmüş 
və təhsilini davam etdirmişdir. Özünü 
hər cəhətdən nümunəvi göstərən tələbə-
rejissor institut illərində müəlliminin 
“Piroqov” filminin çəkilişlərində işti-
rak etmiş, pambıqçı, əmək qəhrəmanı 
Sürəyya Kərimova və onun briqadası-

nın fəaliyyətindən söhbət açan “Çağı-
rışa cavab” kinooçerkini lentə almışdır. 
Astara rayonunun “İskra” kolxozunda 
çalışanların həyatından bəhs edən “Yeni 
həyat qurucuları” sənədli filmi diplom 
işi kimi əla qiymət almışdır. 1950-ci 
ildə təhsilini başa vurmuş və peşəkar 
kinematoqrafçı kimi Bakıya dönmüş, 
kinostudiyada işləməyə başlamış-
dır. Üç rejissorun - İ.Xeyfits, A.Zarxi 
və R.Təhmasibin müştərək məhsulu 
olan “Bakının işıqları”, X.Babayev 
və T.Axundovla birgə “Gədəbəyin 
sərvəti” sənədli filmini çəkmişdir. Son-
ra bir-birinin ardınca “Gənc leninçilər”, 
“Azərbaycan sərhədçiləri”, “Quba bağla-
rında”, Bakının uşaqları” və “Qığılcım” 
sənədli filmləri, “Ordenli Azərbaycan” 
və “Gənc nəsil” kinojurnalları, Mosk-
vadakı mərkəzi xronika studiyası üçün 
süjetlər araya-ərsəyə gəlmişdir.  1955-ci 
ildə ona “Sevimli mahnı” (“Bəxtiyar”) 
filmini çəkmək həvalə olunmuş, bu 
lentlə o, böyük kinoda ilk filmini ya-
ratmışdır.   “Qızmar günəş altında” 
(1957), “Leyli və Məcnun” (1961) 
kimi filmləri ilə Azərbaycan kinosuna 
yeni nəfəs gətirən Lətif Səfərov ekra-
nın estetik funksiyası ilə bağlı nəzəri 
görüşlərini müəyyən qədər də olsa re-
allaşdıra bilmişdir. 1962-ci ilin noyab-
rında Gəncədə və Bakıda keçirilən kino 
günləri çərçivəsində nümayiş etdirilən 
“Leyli və Məcnun” filmi tamaşaçıların 
müsbət qiymətini almışdır.

Lətif Səfərov 1958-1963-cü illərdə 
Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı-
nın sədri işləmişdir.

Sevilən rejissor Lətif Səfərov 1963-
cü il dekabr ayının 9-da özünə ov tüfəngi 
ilə atəş açaraq intihar etmişdir. 

Azərbaycan Dövlət Film Fondunda 
rejissorun şəxsi arxivi yaradılmışdır.

Ə d ə b i y y a t

Elsevər, S. İlğıma bənzər / 
Seymur Elsevər // Ulduz.-  
2011.- № 1.- S.50-57.

Əbdülrəhmanlı, N. Lətif 
Səfərovun “lətif”i  / 
Nəriman Əbdürəhmanlı 
// Aydın yol.-2016.- 19 
avqust.- S.11.

Kazımzadə, A. 60 yaşlı 
“Bəxtiyar”: [rejissor 
Lətif Səfərovun eyniadlı 
filmi haqqında] / Aydın 
Kazımzadə // Kaspi.- 2015.- 
16 iyul.- S.13.

Qurbanlı, R. Məşhur 
kinorejissorun müəmmalı 
intiharı / Ramilə Qurbanlı 
// Üç nöqtə.- 2018.- 22 
iyun.- S.12.

Qurbanlı, R. “Əgər 
onlar mənim  şəhərimə  
gəlməsəydilər, bəlkə də 
həyatım başqa cür qurular-
dı”: “Bəlkə həkim olardım, 
yaxud müəllim” / Ramilə 
Qurbanlı // Üç nöqtə.- 
2019.- 29, 30 yanvar.- S.12.

Müşfiq, Ş. Kino kimi bir 
həyat və ya Lətif Səfərovun 
ömürdən uzun ağrıları / 
Şahanə Müşfiq // 525-ci 
qəzet.- 2018.- 9, 10 okt-
yabr.- S.6.
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Vahid Həbibulla oğlu Quliyev 1955-
ci il sentyabr ayının 20-də Cəbrayıl 
rayonunun Qumlaq kəndində anadan 
olmuşdur. Uşaqlıq illəri Niyazqul-
lar kəndində keçmişdir. 1972-ci ildə 
Zəngilan rayonunda Hacallıkənd orta 
məktəbini bitirmiş, bir müddət Niyaz-
qullar kəndində təsərrüfat işlərində 
çalışmışdır. 1974-cü ildə ordu sırala-
rına çağırılmışdır. O, hərbi xidmətini 
Özbəkistan Respublikasında və Rusi-
yanın Obninsk şəhərində keçmişdir. 
1976-cı ildə hərbi xidmətini başa vura-
raq, Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
fizika fakültəsinə daxil olmuşdur. 1981-
ci ildə universiteti bitirərək, təyinatla 
Laçın rayonunun Fərəcan kəndinə 
göndərilmişdir. 3 il burada müəllimlik 
etdikdən sonra Bakıya qayıtmış, 
“Azon” Cihazqayırma zavodunda sahə 
rəisi vəzifəsinə işə qəbul edilmişdir. 
1992-ci ilə qədər bu zavodda çalış-
mış və öz işinin öhdəsindən layiqincə 
gəlmişdir. 1992-ci ilin avqust ayında 
Yasamal Rayon Hərbi Komissarlığına 
gələrək, cəbhəyə göndərilməsini xahiş 
etmiş, onu bir zabit kimi döyüş xəttinə 
yola salmışlar. Sentyabrın 7-də Ağdam 
istiqamətindən döyüşə girmişdir. O, 

bu döyüşdə düşmənin bir tankını vur-
muş, beləliklə, erməni yaraqlılarının 
hücumunun qarşısı alınmışdır. Oktyab-
rın 14-də Qubadlıya gedərək, burada 
da rəşadətlə vuruşmuş, düşmənin bir 
neçə döyüş texnikasını və xeyli canlı 
qüvvəsini sıradan çıxarmışdır. 1994-cü 
il fevral ayının 28-də yenidən Ağdam 
döyüş bölgəsinə dönmüşdür. V.Quliyev 
xidmətə başlayan gündən atəşkəs elan 
olunana qədər düşmənin on zirehli tex-
nikasını sıradan çıxarmışdır. Bunun 
səkkizi tank, ikisi isə PDM (Piyada Dö-
yüş Maşını) idi. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 9 noyabr 1994-cü il tarix-
li Fərmanı ilə göstərdiyi şücaətlərə 
görə Vahid Həbibulla oğlu Quliyevə 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adı verilmişdir. O, 1996-cı ildə 
BDU-nun hərbi kafedrasında müəllim, 
2000-2002-ci illərdə Azərbaycan Ali 
Hərbi Məktəbində baş müəllim kimi 
fəaliyyətini davam etdirmişdir. 26 okt-
yabr 2002-ci ildə isə ordudan tərxis 
olunmuşdur. Polkovnik-leytenant Va-
hid Quliyev hazırda Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin Təlim-Tədris Mərkəzində 
müəllim kimi çalışır.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Quliyev Vahid Həbibulla 
oğlu - kapitan - Azərbaycan Respublikası suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, Vətənimizin torpaqlarının erməni işğal-
çılarından müdafiə edilməsində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə, öz müqəddəs əsgəri və 
xidməti borcunun şərəflə yerinə yetirilməsində misilsiz xidmətlərinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 9 oktyabr 
1994-cü il // Azərbaycan Ordusu.- 1994.- 11 oktyabr.- S.1; Əsgərov, V. Quliyev Vahid Həbibulla oğlu / V. Əsgərov // Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- S.174-175 . 

Məhərrəm. Qəhrəmanlar unudulmur!: [Milli Qəhrəmanlar Arif Qubadov və Vahid Quliyev haqqında] / Məhərrəm  // Üç nöqtə.- 2011.- 
20 sentyabr.- S. 3.

Şərifli, B. Bu yurdun varisləri böyüyür...: [ehtiyatda olan polkovnik-leytenant Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Vahid Quliyev haqqında] / 
Bəşir Şərifli // Azərbaycan.- 2013.- 20 dekabr.- S.14.

Vahid Həbibulla oğlu Quliyev: Milli qəhrəmanlarımız // Hərbi bilik.- 2015.- № 5.- S.113.

20 Milli Qəhrəman
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Eldar Əsgər oğlu Ağayev 1955-
ci il sentyabr ayının 29-da Tbilisi 
şəhərində hərbçi ailəsində anadan 
olmuşdur. Sonralar ailəsi ilə Bakıya 
köçmüş, 1962-ci ildə 20 saylı orta 
məktəbə getmiş, sonra təhsilini 134 
saylı məktəbdə davam etdirmişdir. 
1972-ci ildə Bakı Ali Ümumqoşun 
Komandirlər Məktəbinə daxil ol-
muş, 1976-cı ildə motoatıcı ixtisası 
ilə Qusev şəhərində hərbi xidmətə 
başlamışdır.1978-ci ildə Kamçat-
ka yarımadasında, 1981-1984-cü 
illərdə Amur vilayətinin Obluçye 
şəhərində motoatıcı bölüyünün ko-
mandiri olmuşdur. 1984-1986-cı 
illərdə Əfqanıstanda motoatıcı bö-
lüyün kəşfiyyat rəisi, sonra isə ko-
mandiri olmuşdur. Bacarıqlı koman-
dir olduğunu görən rəhbərlik onu 
əvvəlcə tank alayınının rəisi, sonra 
isə Drezden kəşfiyyat taboruna ko-
mandir təyin etmişdir. Ermənilər tor-
paqlarımıza hücum edən zaman Eldar 
Vətənə qayıtmış və 1992-ci ildə Milli 
Ordunun tərkibində “N” saylı alayını 
yaratmışdır. Daha sonra ikinci taboru 
yaratmış və ona komandirlik etmiş-
dir. Onun komandirlik etdiyi tabor 
dəfələrlə qaynar döyüşlərə atılmış 
və onlarla erməni quldurunu məhv 
etmişdir. Eldarın yaratdığı tabor 
1995-ci ildə Bakıda dövlət çevrilişi-

nin qarşısının alınmasında da iştirak 
etmişdir. Bu taborun 18 əsgər və za-
biti “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adına layiq görülmüşdür.1997-ci 
ildən 2000-ci ilədək Azərbaycan Po-
litexnik İnstutunda hərbi kafedranın 
rəisi olmuşdur. 2000-2001-ci illərdə 
isə BakıAli Ümumqoşun Komandirlər 
Məktəbinin kəşfiyyat kafedrasının 
rəisi vəzifəsində çalışmışdır. Sovetlər 
birliyi zamanı “Qırmızı Ulduz”, 
“İgidliyə görə” ordenləri ilə, Qara-
bağ döyüşlərində iştirak etdiyi üçün 
“Azərbaycan Bayrağı”ordeni ilə təltif 
olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 
Fərmanı ilə Ağayev Eldar Əsgər oğlu 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Ağayev Eldar Əsgər oğlu 2013-cü 
il may ayının 17-də vəfat etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının 
hərbi qulluqçularının və 
polis işçilərinin bir qru-
puna “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adı verilməsi 
haqqında: [Ağayev Eldar 
Əsgər oğlu-Müdafiə Nazir-
liyi, polkovnik -Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiya, 
dövlət quruluşunun müdafiəsi, 
onun müstəqilliyinin qorunub 
saxlanılması və dövlət çevrili-
şi cəhdinin qarşısının alınması 
zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və 
şücaət göstərdiyinə görə]: 
Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin Fərmanı, 4 aprel 
1995-ci il // Azərbaycan.- 
1995.- 5 aprel.

Azərbaycanın müstəqilliyini 
reallaşdıran qayıdış: [Ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyev 
haqqında] / Eldar Ağayev // 
Respublika.-2011.- 15 iyun.- 
S. 5.

Daşdəmirli, Ə. Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanları: Abdul-
layev Namiq; Ağayev Bəylər; 
Ağayev Faiq; Ağayev Eldar /  
Ədalət Daşdəmirli // Təhsil.- 
2014.- № 3.- S.82-83.

Eldar Əsgər oğlu Ağayev 
(1955-2013)  // Hərbi bilik.-
2016.- № 2.- S.113. 

29 Milli Qəhrəman



395

Siyasət.Hərbi iş

70 
illiyi Vaqif Axundov 

1950

SE
N

TY
A

B
R

Vaqif Əlibala oğlu Axundov 1950-
ci il sentyabr ayının 16-da Astara 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1968-1972-ci illərdə Azərbaycan 
Neft və Kimya İnstitutunda oxumuş, 
1989-1994-cü illərdə Bakı Dövlət Uni-
versitetinin hüquq fakültəsində, 1999-
2002-ci illərdə isə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasında təhsil al-
mışdır.  

Əmək fəaliyyətinə 1971-ci ildə 
Kuybışev şəhərində qazma-balta zavo-
dunda tornaçı kimi başlamışdır. 1972-
1975-ci illərdə Sovet Ordusu sıraların-
da zabit kimi hərbi xidmətdə olmuşdur. 
Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra 
Bakıda leytenant Şmidt adına Maşın-
qayırma Zavodunda normalaşdırıcı, 
böyük mühəndis, iqtisadçı işləmişdir. 

1975-ci ildə Azərbaycan Daxi-
li İşlər Nazirliyində növbətçi hissə 
üzrə növbətçi köməkçisi, 1975-1978-
ci illərdə Bakı şəhər Daxili İşlər 
İdarəsində komsomol komitəsinin ka-
tibi, 1978-1992-ci illərdə DİN-də şöbə 
rəisinin müavini, şöbə rəisi işləmişdir. 

1992-1993-cü illərdə Azərbaycan Ali 
Dövlət Hakimiyyəti və İdarəetmə Or-
qanları Mühafizə İdarəsinin rəisi, 1993-
cü ildən isə Ali Dövlət Hakimiyyəti 
və İdarəetmə Orqanları Baş Mühafizə 
İdarəsinin rəisi vəzifələrində çalışmış-
dır. Azərbaycan Atıcılıq Federasiyası-
yasının prezidentidir. 

Vaqif Əlibala oğlu Axundov Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 
2 iyun 2003-cü il tarixli Fərmanı  ilə 
Azərbaycan Respublikası Xüsusi 
Dövlət Mühafizə Xidmətinin rəisidir. 

General-polkovnik Vaqif Axundo-
vun fəaliyyəti dövlət tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmiş, o, Azərbaycan SSR 
Ali Sovetini Rəyasət Heyətinin Fəxri 
Fərmanı, “Azərbaycan Bayrağı” or-
deni və medallarla, Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin sərəncamı ilə 
2010-cu ildə 2-ci dərəcəli, 2018-ci ildə 
1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” 
ordenləri ilə təltif edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti / məsul red. M.Seyidov; tərc. ed. Q.Bayramov; məsləhətçi V.Axundov; çapa 
məsul şəxs V. İsgəndərov; fotoqraf: Ə.Abbasov, Ə.Məmmədov, R.Bağırov; dizayn E.İsgəndərov, M.Əliyev, Ə.Mikayılov.- Bakı: Şərq-Qərb, 
[2011].- 551, [2] s.

General-polkovnik V.Ə. Axundovun 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı, 15 sentyabr 2010-cu il  // Azərbaycan.- 2010.- 16  sentyabr.- S.4.

Görüşdə ikitərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilmişdir: [Türkiyənin Jandarma Qüvvələrinin  Baş Qərargah rəisi İbrahim Açıq 
Meşə ilə Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin rəisi, general-polkovnik Vaqif Axundov arasında] // Azərbaycan.-
2008.-24 may.- S. 3.

16 General-polkovnik
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Əhmədiyyə Mikayıl oğlu Cəbrayılov  
1920-ci il sentyabr ayının 22-də Şəki rayo-
nunun Oxud kəndində anadan olmuşdur. 
1935-1938-ci illərdə Şəki Kənd Təsərrüfatı 
Texnikumunda oxumuşdur. 1940-cı ildə 
Kommunist Partiyası sıralarına daxil olmuş-
dur. Böyük Vətən müharibəsinin başlaması 
ilə könüllü olaraq cəbhəyə yollanmış, Orco-
nikidze diyarının Nevinnomıssk şəhərindəki 
aviasiya məktəbində hazırlıq keçmişdir. Kiçik 
leytenant rütbəsi alaraq 1942-ci ilin aprelində 
Ukraynanın Donbas şəhərinə göndərilmiş , 
Ukraynanın Barvinki-Lozovaya-İzyum ra-
yonu ətrafındakı döyüşlərdə iştirak etmiş, 
baş leytenant rütbəsi almışdır. 

1942-ci ildə təyyarəsi Kursk ətrafında 
vurulmuş, ağır yaralı halda almanlara əsir 
düşmüş, Barvinka və Lvov yaxınlığındakı 
həbs düşərgələrinə göndərilmişdir. 1943-cü 
ildə Daxau həbs düşərgəsinə göndərilmiş, 
qaçmağa cəhd etsə də baş tutmamış, al-
manlar tərəfindən Fransanın Tuluza şəhəri 
yaxınlığındakı Montoban həbs düşərgəsinə 
göndərilmişdir. Burada vərəm xəstəliyinə 
tutulmuş, 1943-cü ildə həbsxana komen-
dantının qulluqçusu madam Jannanın 
köməyi ilə fransız vətənpərvərləri alman-
ların diqqətini yayındırmaq üçün tabutda 
gizlənmiş Əhmədiyyəni xilas edərək Janna-
nın evindəki zirzəmiyə gətirmişlər. Sağaldıq-
dan sonra faşistlərdən qisas almaq üçün ma-
dam Jannanın sayəsində onun vətənpərvər 
dostları və partizan hərəkatları ilə əlaqəyə 
girmiş, müqavimət hərəkatının kapitan 
Delplankın  rəhbərlik etdiyi Tarn və Qaron 
departamentlərindəki 4-cü eskadronun üzvü 
olmuşdur. Gizli fəaliyyət ləqəbləri “Xarqo”, 
“Fraji”, “Qoçaq”, “Ryus Armed” və s. ol-
muşdur. 1944-cü ildə əvvəlcə Kaberta parti-
zan dəstəsinə, sonra isə kapitan Delplankın 
komandanlıq etdiyi Düma Gizli Ordusuna 
keçirilərək Tarn və Qaronun azad edilməsi 
uğrunda bütün döyüşlərə, 1944-cü ildə Mon-
tobanın azad edilməsi və buna qədərki digər 
əməliyyatlara qatılır. 20 avqustda azad edil-
miş Parisdə general Şarl de Qoll Əhmədiyyə 
Cəbrayılov ilə görüşür. O, Montobanda yara-

dılan 3-cü briqadaya daxil olaraq Vozj və El-
zasdakı döyüşlərdə iştirak edir. Bir sıra tapşı-
rıqlarla yanaşı, dəmir yol xətlərini partladaraq 
düşmənin minlərlə fransızı Almaniyadakı 
həbs düşərgələrində apararaq işlətmələrinə 
mane olmuşdur. Həbs düşərgəsinə aparılan 
500-ə yaxın fransız uşağı xilas edən zaman 
yaralanır və alman zabiti formasında olduğu 
üçün bir müddət alman hərbi qospitalında 
müalicə alır. Müalicəsi bitdikdən sonra, Albi 
şəhərinə hərbi komendant təyin olunur. 3-cü 
briqadadan tərxis olunaraq 1945-ci ildə Bi-
rinci Fransız Ordusu ilə Vozj və Elzasdakı 
döyüşlərə qatılır. 

1946-cı ildə Şarl de Qollun köməyi ilə 
SSRİ-yə qayıdır, burada vətən xaini kimi 
qəbul olunaraq Moskvadakı yoxlamalar-
da mükafatlarının bir hissəsi əlindən alınır. 
1964-cü ildə Kirovabad Kənd Təsərrüfatı 
İnstitutunda təhsilini davam etdirir. 1966-
cı ildə Şarl de Qoll SSRİ-yə səfəri zamanı 
Ə.Cəbrayılovu görmək istədiyini bildirmiş 
və o, Moskvaya çağırılmışdır. 1968-ci ildə 
“vətən xaini” adı götürülmüş, bəraət qazan-
mışdır. 1970-ci ildə Kənd Təsərrüfatı İnstitu-
tunu bitirmiş, Şəki rayonu Nərimanov adına 
kolxozda baş aqronom işləmişdir. 1971-ci 
ildə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni ilə, 
1976-cı ildə “Oktyabr İnqilabı” ordeni ilə 
təltif olunmuşdur. Ümumilikdə Fransanın 8 
hərbi mükafatı ilə təltil olunmuşdur. 1990-
cı ildə Şarl de Qollun anadan olmasının 100 
illiyinə həsr olunmuş mərasimlərdə iştirak 
etmək üçün Parisə dəvət olunmuşdur. 1994-
cü ildə Fransa Müqavimət hərəkatında iştira-
kını təsdiqləyən sənədi almışdır.

Ə.Cəbrayılov 1994-cü il oktyabr ayının 
10-da Şəkidə yol qəzası nəticəsində həlak 
olmuşdur. Ölümündən xəbərsiz olan Fran-
sa hökuməti 1995-ci ildə faşizm üzərində 
qələbənin 50 illiyi münasibətilə ona fəxri 
təqaüd və xatirə medalları göndərmişdir. 
1995-ci ildə məzarı üzərində bürünc heykəli 
qoyulmuşdur. 1998-ci ildə Fransanın azad-
lığı uğrunda döyüşlərdə iştirakına görə 
Minnətdarlıq Diplomu ilə təltif edilmişdir. 
Şəkidə ev-muzeyi yaradılmışdır.

Ə d ə b i y y a t

Aslanov, L. Yenə vətən 
yaxşı: (tarixi sənədli 
publisistik povest) / 
Lətif Aslanov; ideya 
müəl. Ü.Ə.Əliyeva.- 
Bakı, 2013.- 215 s. 

Fransanın Milli 
Qəhrəmanı Əhmədiyyə 
Cəbrayılovun xatirə 
abidəsi açılıb : 
Əfsanəvi partizan 
“Xarko”nun şücaəti 
bu gün də unudulmur: 
[Fransanın Montauban 
şəhərinin yaxınlığında] 
// Mədəniyyət.- 2016.- 
24 iyun.- S. 12.

Hüseynov, R. 
Azərbaycanlı 
qəhrəman Fransa-
nın da fəxri oldu / 
Rafiq Hüseynov // 
Azərbaycan.- 2017.-11 
may.- S.15.

Sinaria, Ş. Şahin 
Sinaria: “Əhmədiyyə 
Cəbrayılov haqqındakı 
həqiqət uydurmalardan 
min dəfə gözəldir”: 
[Fransada yaşayan 
azərbaycanlı yazıçı 
Şahin Sinarianın 
müsahibəsi] / Şahin 
Sinaria; müsah. apardı 
Şahanə Müşfiq // 525-
ci qəzet.- 2018.- 15 
fevral.- S.7.  

22 Partizan
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Mahmud Əliabbas oğlu İsmayılov 
1920-ci il sentyabr ayının 1-də Şəki 
şəhərində anadan olmuşdur. 1941-ci 
ildə ADU-nun tarix fakültəsini bitirmiş, 
1949-cu ildə namizədlik, 1961-ci ildə 
doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş-
dir. 1963-cü ildə professor elmi rütbəsini 
almış, 1983-cü ildə Azərbaycan EA-nın 
müxbir üzvü seçilmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə 1946-cı ildə 
Azərbaycan EA-nın Tarix İnstitutun-
da laborant kimi başlamış, sonra aspi-
rant, kiçik elmi işçi, baş elmi işçi ol-
muş, 1952-ci ildə Azərbaycanın yeni 
tarixi şöbəsinin rəhbəri, 1954-1968-ci 
illərdə Tarix institutunda direktor müa-
vini, 1968-1983-cü illərdə şöbə müdiri 
işləmişdir. 1983-cü ildən yenidən elmi 
hissə üzrə direktor müavini olmuş-
dur. Onun elmi yaradıcılığının əsas 
istiqaməti XIX-XX əsrin əvvəllərində 
Şimali Azərbaycanda kapitalizmin ge-
nezisi və inkişafı, kənd təsərrüfatının 
tarixi problemlərinin tədqiqi olmuşdur. 
Onun “Azərbaycan dövlət kəndliləri 
XIX əsrin sonunda” (1957), “XX 
əsrin əvvəllərində Azərbaycanın kənd 
təsərrüfatı” (1960), “XIX əsrin sonu və 
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın 
kənd təsərrüfatında kapitalizm” (1964), 
“İmperializm dövründə Azərbaycanın 
sosial-iqtisadi strukturu” (1982) və 
başqa əsərlərində Şimali Azərbaycanın 
kənd təsərrüfatı və iqtisadiyyatının 
dünya sivilizasiyasına müvafiq ola-
raq qanunauyğun inkişaf etdiyi sübut 
olunmuşdur.

M.İsmayılov onlarla monoqra-
fiyanın, 40-dan artıq elmi-kütləvi 
məqalənin müəllifidir. Onun redaktəsi 
ilə 30-a yaxın kitab çapa hazırlan-
mışdır. 3 cildlik “Azərbaycan tarixi” 
kitabının əsas müəlliflərindən biri, 7 
cildlik “Azərbaycan tarixi” kitabının 
IV və V cildlərinin məsul redaktoru 
olmuşdur. 1992-ci ildə çapdan çıxmış 
“Azərbaycan tarixi” əsəri dəfələrlə nəşr 
olunmuşdur. O, eyni zamanda yeddi: 
“Ağ yapıncı”, “Xaqani”, “El üçün yan”, 
“İki od arasında”, “Sənin ulu baban”, 
“Qara Yusif”, “Uzun Həsən” tarixi ro-
manlarının müəllifidir. M.Ə.İsmayılov 
Moskvada nəşr olunmuş “SSRİ-də 
tarix elminin tarixi” (1955), “Qafqaz 
xalqları” (1962) və b. əsərlərin yazıl-
masında yaxından iştirak etmişdir. O, 
bir sıra respublika, ümumittifaq və 
beynəlxalq elmi konfransların, simpo-
ziumların və sessiyaların iştirakçısı ol-
muşdur. Ankara, Kayseri, Paris, Roma, 
Moskva və başqa şəhərlərdə keçirilən 
beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak 
etmişdir.Tarixçi alimin rəhbərliyi ilə 
25-ədək namizədlik və doktorluq dis-
sertasiyası müdafiə olunmuşdur. 

M.Ə.İsmayılov “1941-1945-ci il-
lərdə Almaniya üzərində qələbəyə 
görə”, “Qafqazın müdafiəsinə görə” 
medalları və Fəxri fərmanlarla təltif 
olunmuşdur.

Mahmud İsmayılov 2002-ci il av-
qust ayının 16-da Bakıda vəfat etmiş, 
Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan tari-
xi / M.İsmayılov; red. 
E.Məmmədyarova.- Bakı: 
Azərnəşr, 1992.-260 s.

Azərbaycan tarixi: 
yeddi cilddə  / AMEA, 
A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; 
məsul red. M.İsmayılov.- 
Cild 4: XIX əsr.- Təkrar 
nəşr.- Bakı: Elm, 2007.- 
503, [1] s.

Azərbaycan tarixi:  yeddi 
cilddə / AMEA, A. Ba-
kıxanov ad. Tarix İn-tu; 
məsul red. M.İsmayılov, 
N.Maksvell.- Cild 5: 1900-
1920-ci illər.- Təkrar nəşr.- 
Bakı: Elm, 2008.- 693, [3] 
s.

Qara Yusif: roman  / 
M.İsmayılov; red. 
N.Bayramova.- Bakı: Yazıçı, 
1991.- 286 s. 

Şəki: tarixi oçerk / 
M.İsmayılov; elmi red. 
S.Əliyarov.- Bakı: Azərnəşr, 
1982.- 150 s.

Məmmədova, N. Unudul-
maz alim  / N. Məmmədova  
// Respublika.-2011.- 28 
yanvar.- S.7.

1 Alim
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illiyi Maqsud Hacıyev 
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Maqsud İbrahim oğlu Hacıyev 
1935-ci il sentyabr ayının 10-da keçmiş 
Qonaqkənd rayonunun (indiki Quba ra-
yonu) Gümür kəndində anadan olmuş-
dur. Cimi kənd uşaq evində böyümüş-
dür. 1954-cü ildə orta məktəbi bitirmiş, 
ADU-nun şərqşünaslıq fakültəsinə daxil 
olmuş, İran filologiyası və Azərbaycan 
dili müəllimi ixtisasını almışdır. 1959-
cu ildən AEA Şərqşünaslıq İnstitutunda 
baş laborant, kiçik elmi işçi, baş elmi 
işçi vəzifələrində işləmişdir. Sonralar 
MEA-nın Dilçilik, Milli Münasibətlər, 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitut-
larında çalışmış, İran filologiyası üzrə  
namizədlik dissertasiyası müdafiə et-
mişdir. 1962-ci ildən ayrı-ayrı vaxtlarda 
Əfqanıstan və İranda  tərcüməçi işləmiş, 
eyni zamanda İrandakı İsfahan metal-
lurgiya zavodunda  sovet mütəxəssisləri  
rəhbərinin müavini, Əfqanıstanın Kabul  
şəhərindəki sovet səfirliyində ikinci ka-
tib, 1987-1988-ci illərdə “Əfqanıstan 
Siyasi klubu” siyasi-elmi mərkəzinin 
sədri, Əfqanıstan müharibəsi iştirak-
çısı, Əfqanıstan İctimai EA-nın  əfqan 
ədəbiyyatı kafedrasının ustad-pro-
fessoru kimi çalışmışdır. Beynəlxalq 
Şərqşünaslıq  Assosiasiyasının həqiqi 
üzvü, Azərbaycan-Tat Mədəniyyət 
Mərkəzinin sədri, Azərbaycan Ziyalıları  
Cəmiyyətinin, Yazıçılar və Jurnalistlər 
Birliyinin üzvü olmuşdur. Milli Aviasiya 
Akademiyasının dosenti, Ali Diplomati-
ya Kollecinin professoru, 1995-ci ildən 
Ziyalılar Cəmiyyətinin fəxri doktoru, 
Ziyalılar Universitetinin professoru ol-
muşdur. 1995-1997-ci illərdə Lənkəran 
Dövlət Universitetinin ixtisaslaşdırılmış 
müdafiə şurasının üzvü olmuş, 1995-ci 
ildə Ziyalılar Universitetinin jurnalisti-
ka fakultəsinin dekanı işləmişdir.

“Tat dilinin Qonaqkənd ləhcəsi” 

(1971), “İranın tarixi-etnoqrafik oçerki, 
fars dilinin qısa qrammatikası və farsca-
rusca texniki lüğət” (İsfahan, 1973, 1974), 
“Beş il qonşu diyarda” (1976), “İran 
etüdləri” (1979), “Dörd ildə gördüklərim” 
(1985), “Əfqan ədəbiyyatında milli ba-
rışıq siyasətinin inikası” (rus və dəri 
dillərində, Kabul, 1988), “Əfqanıstan 
görüşləri” (1989), “Azərbaycan tatla-
rının dili” (1995) “Ədəbiyyat və sülh 
mövzusu”, “Azərbaycan  tatlarının dili: 
Tatların tarixi-etnoqrafik oçerki” (2009), 
“Zamanın özü, zamanın sözü” (4 cilddə, 
2003, 2005, 2008), “Azərbaycanlıların 
bəzi adətləri haqqında (rus dilində, 
2003) və s. elmi-publisistik yazıları ma-
raqla qarşılanıb. “Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyası”nın 4-cü, 7-ci və 9-cu 
cildlərinin əsas müəllifl ərindəndir.  

Əfqanıstanda və İranda yaşadığı 
illlərdə qəzet və jurnallarda  elmi və 
publisistik məqalələri çap olunmuş,  
İran və Əfqanıstanın bir sıra görkəmli 
ədəbi simalarının əsərlərini dilimizə 
tərcümə etmişdir. 

M.Hacıyev bədii yaradıcılıqla da 
məşğul olmuşdur. Şeir və poemalardan 
ibarət olan “Bahar” (1994), “Dünyam 
mənim” (1996) , Günəşlə birgə” (1997), 
“İblis yığnağı” (1997), “Cəngi çalın” 
(2001), “Sevgi nəğmələri” (2004) və s. 
kimi kitabları nəşr edilmişdir. 

Şərqşünas  kimi bir çox beynəlxalq  
simpozum və elmi-ədəbi konfranslarda 
Azərbaycanı layiqincə təmsil etmişdir. 
“Əmək rəşadətinə görə” medalına  la-
yiq görülmüş, fəxri fərmanlar almışdır. 
“Kamil sənətkar” (1995), “Nailiyyət” 
(1995), “Qızıl qələm” (1995) “Araz 
ədəbi mükafatı” (2005), akademik 
Y.Məmmədəliyev adına “Qızıl medal” 
(2006) mükafatları laureatıdır.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan tatlarının dili: 
Tatların tarixi-etnoqrafik 
oçerki: [fonetika, leksika, 
morfologiya, sintaksis] 
/ M.İ.Hacıyev.- Kitab 
1.- Bakı: Mütərcim, 2009.-  
547 s.

Bu mənim həyatımdır: 
Povestlər, hekayələr, ta-
maşalar / M.Hacıyev; tərt. 
ed. M.Hacıyeva.- Bakı: 
Mütərcim, 2006.- 400 s.

Kəlamnamə: Şeirlər və 
poema / M.Hacıyev; tərt. 
ed. M.Hacıyeva.- Bakı: 
Mütərcim, 2006.-68 s.

Zamanın özü, zamanın sözü 
/ Maqsud Hacıyev; topl. 
və tərt. ed. M.Hacıyeva; 
naşiri Т.Vəlixanlı.- Kitab 
4: Tərcümələr - I.- Bakı: 
Mütərcim, 2008.- 436 s.

Zamanın özü, sözü / 
M.Hacıyev; topl. və tərt. 
ed. M.Hacıyeva; naşir 
T.Vəlixanlı.- Kitab 5: 
Tərcümələr - II.- Bakı: 
Mütərcim , 2011.- 512, 
[1] s.

Maqsud Hacıyev: 75 ilin 
işığında: biblioqrafiya: 
1954-2010  / Topl. və tərt. 
ed., ön söz M.Hacıyeva; 
naşir. T.Vəlixanlı.- Bakı: 
Mütərcim, 2010.- 203, 
[1] s.

10 Ədəbiyyatşünas
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Kamil Hüseyn oğlu Allahyarov 
(Hüseynoğlu) 1950-ci il sentyabr ayı-
nın 22-də Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının Babək rayonunda anadan 
olmuşdur. 1973-cü ildə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) 
şərqşünaslıq fakültəsinin fars filologi-
yası şöbəsini bitirmiş və Azərbaycan 
EA-nın Əlyazmalar İnstitutunun as-
piranturasına qəbul olunmuş, 1979-cu 
ildə oranı bitirmişdir. 1979-1990-cı 
illərdə Əlyazmalar İnstitutunda elmi 
işçi və baş elmi işçi vəzifələrində ça-
lışmışdır. 1990-cı ildə Azərbaycan 
EA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnsti-
tutunun baş elmi işçisi olmuşdur. 

1997-ci ildə üzərində işlədiyi elmi 
işini uğurla müdafiə edərək filologi-
ya elmləri doktoru elmi dərəcəsini 
almışdır. Azərbaycan ədəbiyyatı, 
mədəniyyəti və etnoqrafiyasına, o 
cümlədən şifahi xalq poeziyası və klas-
sik yazılı şeirin formalaşması və inki-

şafına, orta əsrlər əlyazma sənətinə, 
qədim türk xalqlarının mənşəyinə, türk 
toponim və etnonimlərinin etimologi-
yasına dair araşdırmaların müəllifidir. 
Bu elmi araşdırmalar “Nizami Gəncəvi 
əsərlərinin əlyazmaları dünya kitab 
xəzinələrində” (1987, rus dilində), 
“Azərbaycan şeir mədəniyyəti (yaran-
ma və təkamül dövrü)” (1996), “Qədim 
Turan: mifdən tarixə doğru” (2006)  
kitablarında öz əksini tapmışdır.

Professor Kamil Allahyarov 120-
dən çox elmi əsərin, bir neçə monoq-
rafiya, Azərbaycanda və xarici (Ru-
siya, İran, Türkiyə) dövri mətbuatda 
dərc edilmiş onlarla elmi məqalənin 
müəllifidir.

Hazırda  AMEA-nın  Nizami 
Gən cəvi adına Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyinin Elmi inkişaf 
və tədris layihələri şöbəsinin müdiri 
vəzifəsində çalışır. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan şeir mədəniyyəti: Yaranma və təkamül dövrü / K.Hüseynoğlu; red. A.Rüstəmli; AEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu, Folklor 
Sarayı Elmi-Mədəni Mərkəzi.- Bakı: Ozan, 1996.- 88 s. 

Qədim Turan: mifdən tarixə doğru / K.Hüseynoğlu; elmi red. A.Hacıyev; AMEA, Folklor İnstitutu.- Bakı: MBM, 2006.-120 s.

Qız qalalarının sirləri / K.Hüseynoğlu  // Kredo.-2019.- 24 yanvar.- S.5;13.

Nizami əsərlərinin ideya-üslubi xüsusiyyətləri / K.Hüseynoğlu // Kredo.- 2012.- 7 yanvar.- S.13.

Novruz mərasimləri və onların mənaları / K.Hüseynoğlu  // Xalq cəbhəsi.-2018.- 20 mart .- S.14.

Novruz bayramı: tarixi və ənənələri /  K.Hüseynoğlu  // Kredo.- 2019.- 14 mart .- S.2;14.

Türk şeir dilinin təkamülündə Nəsiminin rolu / K. Allahyarov  // Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün... mövzusunda AMEA-nın müxbir üzvü, 
Əməkdar Elm Xadimi, professor, R. Azadənin xatirəsinə ithaf olunmuş  III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları.- Bakı, 2017.-  S.120-
123.

Allahyarov Kamil Hüseyn oğlu // Naxçıvan ensiklopediyası.-Bakı, 2002.- S.22.

22 Alim
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Həbibulla Baxşəli oğlu Şaxtaxtinski 
1900-cü il sentyabr ayının 9-da Naxçı-
van MR-nın indiki Kəngərli rayonunun 
Şahtaxtı kəndində anadan olmuşdur. 
Orta təhsilini başa vurduqdan sonra  
Azərbaycan  Dövlət Universitetinin 
(indiki BDU) tibb fakültəsinə daxil 
olmuş, 1926-cı ildə oranı bitirmişdir. 
Sonra Azərbaycan  Politexnik İnstitu-
tunun kimya-texnologiya fakültəsinə 
daxil olmuş, 1930-cu ildə  bitirmişdir. 
1930-1972-ci illərdə respublikanın ali 
məktəblərində dərs demiş, Politexnik 
İnstitutunda Miqdari kimyəvi analiz 
kafedrasının, 1937-1959-cu illərdə 
Azərbaycan Sənaye İnstitutunda (indi-
ki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universiteti) analitik kimya kafedra-
sının müdiri olmuşdur. 1949-cu ildə 
kimya elmləri doktoru, 1950-ci ildə 
professor adı almışdır. 1959-1986-cı 
illərdə Azərbaycan EA Qeyri-Üzvi 
və Fiziki Kimya İnstitutunda mineral 
maddələr texnologiyası laboratoriya-
sının müdiri işləmişdir. 1967-ci ildən 
Azərbaycan  Milli EA-nın akademiki 
seçilmişdir.

 Əsas elmi tədqiqatları analitik və 
qeyri-üzvi kimya texnologiyasının 
nəzəri və təcrübi problemlərinə həsr 
edilmişdir. H.Şahtaxtinski analitik 
kimya elmində yeni səhifə açan “Yo-
dometriyanın arsenat metodu” mövzu-
sunda geniş elmi tədqiqatlar aparmış 
və bir çox elementlərin analitik təyini 
üçün yeni arsenat-yodometrik üsul 

vermiş, Azərbaycanın faydalı qazıntı 
sərvətlərindən alunitin, dəmir filizi-
nin, titanlı dəniz qumunun, tərkibində 
faydalı komponentlər olan polimetal 
filizlərin kompleks emalı üçün orijinal 
texnoloji sxemlər işləyib hazırlamış, 
bunların birinin laboratoriya qurğula-
rında və yarımsənaye miqyasında sı-
naqdan keçirilməsinə nail olmuşdur.

H.Şahtaxtinskinin rəhbərliyi ilə 
metallurgiya zavodlarının tullantı 
qazlarından konversiya olunmuş təbii 
qazla elementar kükürdün alınması 
üzrə iş başa çatdırılmış və istehsala-
ta tətbiq olunması tövsiyə edilmişdir. 
H.Şahtaxtinski kimya fənnini respub-
likada ilk dəfə tədris edənlərdən bi-
ridir. Onun 1937 ildə çapdan çıxmış 
“Miqdari kimyəvi analiz” dərsliyi 
sonralar 1953-cü ildə nəşr olunmuş 
və bu günədək ali məktəb tələbə 
və müəllimlərinin istifadə etdiyi ən 
qiymətli vəsaitdir. H.Şahtaxtinski 7 
monoqrafiya və dərsliyin, 380-dən çox 
məqalə və digər elmi əsərin müəllifidir. 
H.Şahtaxtinskinin rəhbərliyi ilə 3 
elmlər doktoru, 35 fəlsəfə doktoru ye-
tişmişdir.

Görkəmli alim 1971-ci ildə “Okt-
yabr İnqilabı” ordeni ilə, bir sıra me-
dallarla təltif olunmuşdur, 1974-cü ildə 
Azərbaycanın “Əməkdar elm xadimi” 
fəxri adına layiq görülmüşdür.

Həbibulla bəy Şahtaxtinski 1986-cı 
il sentyabr ayının 22-də Bakıda vəfat 
etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Miqdari kimyəvi analiz: dərs 
vəsaiti / H.B.Şahtaxtinski; 
red. İ.L.Bağbanlı.- Bakı: 
Azərneftnəşr, 1953.- 302, 
[2] s.
Zülfüqarlı, C. Qeyri-
üzvü kimyadan təcrübə 
məşğələləri / C.İ.Zülfüqarlı; 
red. H.B.Şaxtaxtinski; 
S.M.Kirov adına Azərbaycan 
Dövlət Universiteti.- Bakı: 
S.M.Kirov adına ADU, 
1955.- 446, [2] s.
Hüseynzadə, S. Anali-
tik kimya: vəsfi kimyəvi 
analizdən metodik dərs 
vəsaiti / Azərb. SSR Ali və 
Orta İxtisas Təhsili Nazirli-
yi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. 
Neft və Kimya İn-tu; [red. 
H.B.Şaxtaxtinski].- Bakı: 
Azərb. NKİ, 1971.- 110, 
[2] s. 
Попутное извлечение 
галлия при комплексной 
переработке алунитов 
/ Г.Б.Шахтахтинский.- 
Баку: Изд-во АН Азерб. 
ССР, 1968.- 67 c.
Получение 
алюминиевых солей из 
бедноалунитизированых 
пород загликского 
месторождения / 
Г.Б.Шахтахтинский.- 
Баку: Элм, 1972.- 126 с.
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Saleh Heydər oğlu Məhərrəmov 
1965-ci il sentyabr ayının 25-də Naxçı-
van Muxtar Respublikası Şərur rayonu-
nun Alışar kəndində anadan olmuşdur. 
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1982-ci 
ildə  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İns-
titutuna daxil olmuş, 1987-ci ildə  ali 
məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitir-
mişdir. 

1987-1990-cı illərdə aspiranturada 
təhsil almışdır. 1991-ci ildə Moskva-
da Ümumittifaq Helmintologiya İns-
titutunda namizədlik dissertasiyasını 
müdafiə etmişdir. 

1991-ci ildən Naxçıvan Dövlət 
Universitetində müəllim, baş müəllim, 
dosent vəzifələrində işləmişdir. 

1999-2000-ci illərdə NDU-da Zo-
ologiya kafedrasının, 2000-2013-cü 
illərdə Təməl tibb fənləri kafedrasının, 
2013-cü ildə yenidən Zoologiya kafed-
rasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. 
2011-ci ildə AMEA Zoologiya İns-
titutunda doktorluq dissertasiyasını 

müdafiə etmişdir. 
Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin 17 may 2013-cü il tarixli 
Sərəncamı ilə Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetinin rektoru təyin edilmişdir. 

Saleh Məhərrəmov 100-dən çox  
elmi məqalənin, monoqrafiyaların, 
dərs vəsaitlərinin, proqram, təklif və  
metodik vəsaitlərin müəllifidir. Onun 
rəhbərliyi altında onlarla fəlsəfə dokto-
ru dissertasiya işi yerinə yetirilir.

1993-cü ildən Yeni Azərbaycan 
Partiyasının üzvüdür. ABŞ, Türkiyə, 
Rusiya və Ukraynada rəsmi səfərlərdə 
olmuş, beynəlxalq simpozium, qurul-
tay və konfranslarda elmi məruzələrlə 
çıxışlar etmişdir.

Saleh Məhərrəmov Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Qa-
baqcıl Təhsil İşçisi” medalı ilə təltif 
olunmuş, 2014-cü ildə “Əməkdar elm 
xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Ə d ə b i y y a t

Bal arısının xəstəlikləri və zərərvericiləri / S.Məhərrəmov, E.Əsədov, H.Hüseynov, Ə.Tahirov, Y.Rüstəmli.- Naxçıvan: Əcəmi, 2014.- 240 
s.
Naxçıvan Muxtar respublikasının dağlıq ərazilərinin yem bitkiləri (müxtəlif otlar) / S.Məhərrəmov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 222 s.
Yovşan-üzərlik qarışığının selikli qişalara yerli təsiri / S.Məhərrəmov // Naxçıvan  Dövlət Universitetinin  Elmi əsərləri.- 2015.- № 3 
(68).- S. 3-6.
Naxçıvan Dövlət Universitetində elektron təhsil şəbəkəsi Azərbaycanda Təhsil Quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar / 
S.Məhərrəmov // Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Naxçıvan, 2015.- Bakı, 2015.- S.19-20.
Acılıq-alben qarışığının antihelmint səmərəliliyi / S.Məhərrəmov //  Azərbaycan MEA-nın Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri.- 2018.- C.14.- 
№ 2.-S. 83-86.
Sultan, M. NDU Ərzurum Universiteti ilə beşillik əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb / Mehriban Sultan  // Palitra.- 2016.- 1 noyabr.- 
S.11.
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Rafiq Musa oğlu Məmmədhəsənov 
1945-ci il sentyabr ayının 26-da 
Gədəbəy rayonunda anadan olmuş-
dur. Gədəbəydə orta məktəbi bitirərək 
Bakı şəhərinə gəlmiş və 1963-cü 
ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan 
Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə-
profilaktika fakültəsinə qəbul olmuş, 
1969-cu ildə həmin institutu bitir-
mişdir. 1969-1971-ci illərdə Naftalan 
sanatoriyasında həkim işləmiş, son-
ra 1971-1973-cü illərdə Mərdəkan 
mədə-bağırsaq sanatoriyasında 
çalışmışdır. 1974-1976-cı illərdə 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun 
II müalicə-profilaktika fakültəsinin 
Daxili xəstəliklər kafedrasının as-
pirantı olmuş, 1977-1986-cı illərdə 
həmin kafedrada assistent vəzifəsində 
işləmişdir. O, tədqiqat prosesi zamanı 
böyük uğurlar əldə edərək namizədlik 
dissertasiyasını vaxtından qabaq başa 
çatdırmışdır. Respublikada İxtisaslaş-
mış müdafiə elmi şurası olmadığına 
görə 1979-cu ildə Tbilisi Dövlət Tibb 
İnstitutunda namizədlik dissertasi-
yası müdafiə etmişdir. 1986-1990-cı 
illərdə Moskvada Ümumittifaq En-
dokrinologiya və Hormonlar Kimyası 
İnstitutunda doktorluq dissertasiyası-
nı müdafiə edərək tibb elmləri dokto-
ru alimlik dərəcəsinə yiyələnmişdir. 

1990-cı ildən Tibb Universitetinin 
Daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri 
vəzifəsində çalışmış və həmin ildən 
eyni zamanda Azərbaycan Respubli-
kası Səhiyyə Nazirliyinin baş endok-
rinoloqu olmuşdur. Azərbaycan Tibb 
Universitetinin elmi işlər üzrə prorek-
toru vəzifəsində çalışmışdır. 2013-cü 

ildən Azərbaycan Tibb Universitetinin 
təlim-tərbiyə işləri üzrə prorektorudur. 
2005-ci ildən Azərbaycan Tibb Jurna-
lının baş redaktorudur. 2006-2009-cu 
illərdə Azərbaycan Respublikası Pre-
zidenti yanında Ali Attestasiya Ko-
missiyasında Tibb üzrə ekspert şurası-
nın sədri işləmişdir. 250-dən artıq elmi 
əsərin müəllifidir. Tibb Universiteti-
nin tələbələri üçün “Daxili xəstəliklər” 
və “Endokrinologiya” fənnlərindən 
dərsliklər yazmışdır. Əsərlərinin  bir 
çoxu xarici olkələrdə çap olunmuş-
dur. Azərbaycan Respublikasının baş 
endokrinoloqu kimi Rusiya, Almani-
ya, Türkiyə, Meksika, Belçika, İsra-
il, İran və başqa ölkələrdə keçirilən 
konqreslərdə Azərbaycanın endokri-
nologiya elmini təmsil etmişdir. 

R.Məmmədhəsənov 2000-ci ildə 
ümummilli lider Heydər Əliyev 
tərəfindən imzalanmış müvafiq 
sərəncamla Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin 70 illiyi münasibətilə 
elm, təhsil və səhiyyə sahəsində 
nailiyyətlərinə görə “Əməkdar elm 
xadimi” fəxri adına layiq görülmüş-
dür. 2010-cu ildə isə Azərbaycanda 
tibb təhsilinin və elminin inkişafın-
dakı xidmətlərinə görə Azərbaycan 
Respublikasının “Tərəqqi” medalı ilə 
təltif edilmişdir. 

1992-ci ildən YAP siyasi şurasının 
üzvüdür. 2006 və 2010-cu il çağırışla-
rında Milli Məclisin üzvü olmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Endokrinologiya: Tibb Univer-
sitetinin tələbələri üçün dərslik 
/ R.Məmmədhəsənov; Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. 
Tibb Un-ti.- Bakı: Qismət, 
2008.- 238 s.
Şəkərli diabet: [dərslik] 
/ R.Məmmədhəsənov, 
T.Mehdiyev.- Bakı: [Təbib], 
2017.- 319, [1] s.
Milyonların sevinci: Prezident 
İlham Əliyevin imzaladığı 
fərman və sərəncamlar ilə 
bağlı / R.Məmmədhəsənov  // 
Azərbaycan.- 2019.- 5 mart.- 
S.4.
Prezident İlham Əliyev 
diaspor quruculuğunun yeni 
hədəflərini müəyyənləşdirdi 
/ R.Məmmədhəsənov // 
Azərbaycan.- 2016.- 14 iyun.- 
S.6.
Tariximizin bütöv bir qərinəsi 
Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlıdır: Heydər Əliyev - 90 / 
R.Məmmədhəsənov // Respub-
lika.- 2013.- 14 may.- S.7.
Ziyalılıq nümunəsi: Ta-
merlan Əliyev - 95 
/  R.Məmmədhəsənov //
Azərbaycan.- 2016.- 2 okt-
yabr.- S.6.
Əsədov, O. Rafiq 
Məmmədhəsənov - 70 / Oqtay 
Əsədov // Milli Məclis.- 2015.-  
sentyabr-oktyabr.- S.56-57. 
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Bədəlov Rza Əbdül oğlu 1915-
ci il sentyabr ayının 25-də Bakı şə-
hərində anadan olmuşdur. 1941-ci 
ildə mühəndis-mexanik ixtisası üzrə 
Azərbaycan Sənaye İnstitutunun 
neft-mexanika fakültəsini bitirmiş-
dir.  R.Bədəlov 1941-1944-cü illərdə 
Əzizbəyovneft trestinin Mexaniki təmir 
zavodunda mühəndis-konstruktor, sex 
rəisi işləmişdir. 

1944-1947-ci illərdə Azərbaycan 
Sənaye İnstitutunun aspirantı olmuşdur. 
1947-1968-ci illərdə ANKİ-də böyük 
müəllim, neft-mexanika fakültəsinin 
dekanı, dosent, nəzəri mexanika kafed-
rasının müdiri olmuşdur. 1953-cü ildə 
texnika elmləri üzrə namizədlik, 1965-
ci ildə isə “Üçşaroşkalı baltaların işinin 
səmərəliliyinin tədqiqi” mövzusunda 
doktorluq dissertasiyalarını müdafiə et-
miş, 1966-cı ildə professor elmi adını 
almışdır. 

1968-1976-cı illərdə  Ç.İldırım adına 
APİ-nun rektoru və “Nəzəri mexanika” 
kafedrasının müdiri olmuşdur. 1976-
1987-ci illərdə ANKİ-nun Neft-mədən 
mexanikası, maşın və mexanizmləri ka-
fedrasının professoru olmuşdur. 1968-

ci ildə R.Bədəlov Azərbaycan EA-nın 
müxbir üzvü seçilmişdir.

R.Bədəlovun elmi fəaliyyəti mə-
dən maşın və mexanizmlərinin nəzə-
riyyə və praktikasının tədqiqi, sü-
xurdağıdıcı alətlərin formasının 
op ti mal parametrlərinin təyini və işçi 
elementlərinin yerləşdirilməsinə həsr 
olunmuşdur. Dağ süxurlarının dağıl-
ma mexanikası, neft və qaz quyuları-
nın qazılması texnikası və texnologi-
yasının təkmilləşdirilməsi sahəsində 
apardığı nəzəri və təcrübi tədqiqatlar 
mədən şəraitində meydana çıxan bir 
çox problemlərin həllinə imkan yarat-
mış, istehsalatda müvəffəqiyyətlə tətbiq 
olunmuşdur. O, 100-dən artıq elmi 
məqalənin və bir sıra monoqrafiyaların 
müəllifidir. 

R.Bədəlov “Qırmızı Əmək Bayrağı” 
ordeni, “Rəşadətli əməyə görə” medalı 
ilə təltif olunmuşdur.

Rza Bədəlov 1987-ci ildə Bakı 
şəhərində vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Neft və qaz quyularının qazıma maşınları və avadanlığı:  qazıma asqısı: dərs vəsaiti  / R.Ə.Bədəlov; red. M.H.Ağayev; rəy. 
K.S.Əliverdizadə; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M. Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu.-  Bakı: Azərb.NKİ, 1984.- 59, 
[1] s.
Mirzəcanzadə, Azad. Rəqslər nəzəriyyəsi neft-mədən işində: dərs vəsaiti  / A.Mirzəcanzadə, Z.Kərimov, M.Kopeykis; orjinaldan tərc. ed.: 
Z.Kərimov; elmi red. Q.Q.Əliyev; rəyçilər S.M.Tarq, R.Ə.Bədəlov.- Bakı: Maarif, 1981.- 365, [3] s.
Bədəlov Rza Əbdül oğlu // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası.- Cild 2.- Bakı, 1978.- S.133.
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1920-ci ildə Yaxın və Orta Şərqin qo-
vuşuğunda yeni bir dövlətin - Azərbaycan 
SSR-in yaranması bu regiondakı 
ölkələrin qarşılıqlı münasibətlərinə və 
ictimai-siyasi vəziyyətə təsir göstərməyə 
başlayır. Bu arada Komintern icraiyyə 
komitəsi Şərq xalqlarının qurultayını ça-
ğırmaq barədə təklif irəli sürür. RK(b)P 
MK bu məsələni müzakirə edərək, bi-
rinci qurultayın  Bakıda - ilk müsəlman 
sovet respublikasının paytaxtında ça-
ğırmağı qərara alır, N.Nərimanovun və 
İ.V.Stalinin rəyləri soruşulduqdan sonra 
Siyasi Büro Bakıda qurultayın çağırıl-
ması haqqında məsələni iyunun 29-da 
müzakirə edir və qurultayın təşkili üzrə 
büro yaradılır.

1920-ci ilin avqustundan etibarən 
Azərbaycanda bütün əməkçi əhalinin 
iştirakı ilə şərq xalqlarının birinci qu-
rultayına seçkilər başlanır. Qurul-
taya gələn nümayəndələrə Antanta 
imperialistləri hər vasitə ilə mane ol-
mağa çalışırlar.  Təzyiqlərə baxmayaraq 
Şərq xalqlarının Bakı qurultayı 1920-ci 
il sentyabrın 1-də keçirilir. Bakıya 1891 
nümayəndə - 37 millətin nümayəndəsi 
gəlir. Nümayəndələrin 55 nəfəri qadın 
olmuşdur. Qurultayda bir sıra Avropa 
ölkələrinin və Amerika kommunist par-
tiyalarının nümayəndələri də iştirak et-
mişdir. Qurultayı Kominternin icraiyyə 
komitəsi adından N.Nərimanov açır. 

İclasda 18 nəfərdən ibarət Rəyasət 
Heyətinə partiyanın və bitərəf fraksi-
yaların nümayəndələri seçilir, habelə 
katiblik təşkil olunur. Qurultayda aqrar 
məsələyə, milli məsələyə və müstəmləkə 
məsələsinə, sovet quruculuğu məsələsinə 
və təşkilat məsələsinə dair bölmələr 
təşkil edilir. 

Aqrar məsələyə dair məruzədə  “tor-
pağın alınıb, heç bir ödəncsiz, keçmiş 
sahiblərinə heç bir haqq verilmədən, 

zəhmətkeş kəndlilərə paylanması” 
məsələsi, eləcə də beynəlxalq vəziyyət və 
ġərgin zəhmətkeş kütlələrinin vəzifələri, 
milli məsələ, müstəmləkə məsələsi,  Şərq 
ölkələrində sovet quruculuğu haqqında 
və s. məsələlər müzakirə edilir. 

Qurultayda iki müraciətnamə qəbul 
edilir: “Şərq xalqlarını müstəmləkəçilərə 
qarşı mübarizəyə çağırış” və “Şərq xalq-
larının azadlıq hərəkatını dəstəkləmək” 
barədə Avropa, Amerika və Yaponiya 
zəhmətkeşlərinə müraciət. Qurultayda 
ilk dəfə belə bir şüar elan edilir: “Bütün 
ölkələrin proletarları və bütün dünyanın 
məzlum xalqları, birləşin!” Şərq xalq-
larının qurultayı 48 nəfərdən ibarət (35 
kommunist və 13 bitərəf) Şərq xalqları-
nın “Təbliğat və Fəaliyyət şurasını” se-
çir. Şuranın daimi məkanı Bakı şəhəri ol-
muşdur. 1920-ci il sentyabrın 17-də Şərq 
xalqları birinci qurultayının İran, Hindis-
tan, Türküstan, Xivə, Buxara, Qafqaz və 
s. yerlərdən olan 27 nəfərlik nümayəndə 
heyəti Bakıdan Moskvaya yola düşür. 
RK(b)P MK Siyasi Bürosunun iclasın-
da məruzələr və məlumatlar şərq xalq-
larının birinci qurultayının 27 nəfər 
nümayəndəsi ilə müzakirə olunduqdan 
sonra, V.İ. Lenin (oktyabrın 13 və ya 14-
də) şərq xalqlarının yaşadıqları yerlərdə 
RK(b)P-nin vəzifələri haqqında partiya 
MK-sı Siyasi bürosunun qərar layihəsini 
yazır. 1920-ci il oktyabrın 14-də RK(b)P 
MK Siyasi bürosu Leninin yazdığı qərar 
layihəsini əlavələrlə birlikdə qəbul edir.

2010-cu ildə AMEA Z.Bünyadov adı-
na Şərqşünaslıq İnstitutu və Hollandiya 
Beynəlxalq Sosial Tarix İnstitutunun 
birgə təşkilatçılığı ilə “Şərq xalqlarının 
Bakı qurultayı - 1920: tarix və reallıqlar” 
mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans 
keçirilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t
Şərq xalqlarının Bakı 
qurultayı 1920: Tarix 
və Reallıq” mövzusun-
da konfrans keçirilib: 
[AMEA-nın Şərqşünaslıq 
İnstitutunda] // Kaspi.-
2010.- 24 noyabr.- S. 8.
Məmmədov, V. “Şərq 
xalqlarının Bakı 
qurultayı-1920: tarix 
və reallıqlar” adlı 
beynəlxalq elmi konfrans 
keçirildi: [AMEA-nın 
Şərqşünaslıq İnstitutu və 
Niderlandın Beynəlxalq 
Sosial Tarix İnstitutu-
nun birgə təşkilatçılığı 
ilə keçirilən konfrans 
haqqında]  / Vüqar 
Məmmədov // Elm.- 
2010.- 30 noyabr.- S.8.
Сорокин, Г.З. Первый 
съезд народов Востока 
/ Г.З.Сорокин.- Москва, 
1963.
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Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev 2007-ci il noyabr ayı-
nın 17-də Bakıda Dövlət Bayrağı Mey-
danının yaradılması barədə Sərəncam 
imzalamışdır. 2007-ci il dekabr ayının 
30-da Bakının Bayıl qəsəbəsində - Hərbi 
Dəniz Qüvvələrinin bazası yaxınlığın-
da Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə 
Dövlət Bayrağı Meydanının təməli qo-
yulmuşdur.  

Amerika Birləşmiş Ştatlarının “Tri-
dent Support” şirkəti tərəfindən hazır-
lanmış layihənin icrasını Azərbaycanın 
“Azenko” şirkəti yerinə yetirmiş-
dir. Ümumi ərazisi 60 hektar, yuxarı 
hissəsinin sahəsi 31 min kvadratmetr 
olan meydanda bütün infrastruktur ya-
radılmışdır.  İnşa olunmuş dayağın hün-
dürlüyü 162, bünövrəsinin diametri 3,2, 
bünövrənin üst hissəsinin diametri 1,09 
metrdir. Qurğunun ümumi çəkisi 220 
tondur. Bayrağın eni 35 metr, uzunluğu 
70 metr, ümumi sahəsi 2450 kvadrat-
metr, çəkisi isə təqribən 350 kiloqram-
dır.

Meydanda qurulmuş Azərbaycan 
Respublikasının gerbi, dövlət himninin 
mətni və ölkəmizin xəritəsi qızıl suyu-
na salınmış bürüncdən hazırlanmışdır. 
Bu dövlət rəmzləri Bayraq Meydanının 
görkəminin möhtəşəmliyini daha da 
artırmış, onun görünüşünə əlavə çalar-
lar qatmışdır. Prezident İlham Əliyevin 
təşəbbüsü ilə meydanda Dövlət Bayrağı 
Muzeyi də yaradılmışdır. 

2010-cu il sentyabr ayının 1-də Ba-
kıda Prezident İlham Əliyev və xanımı 

Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə Dövlət 
Bayrağı Meydanının açılış mərasimi 
olmuşdur. Mərasimdə dövlət başçısı 
İlham Əliyev təntənəli nitq söyləmiş, 
bu münasibətlə bütün Azərbaycan xal-
qını təbrik etmişdir. Prezident Bayraq 
Meydanının Bakının bir mədəniyyət 
mərkəzinə, Azərbaycanın bir siyasi 
mərkəzinə çevriləcəyini vurğulamış-
dır. Sonra dövlət bayrağı Azərbaycan 
əsgərlərinin çiyinlərində meydana 
gətirilmişdir. Dövlət başçısı İlham 
Əliyev bayrağı açmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət 
himni səsləndirilib, toplardan yaylım 
atəşi açılıb, fəxri qarovul dəstəsi hərbi 
marşın sədaları altında Dövlət Bayrağı 
Meydanından keçmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının 
döv lət bayrağının xalqımızın mil-
li həmrəyliyinin yaradılması və 
möhkəmləndirilməsindəki rolundan, 
Dövlət Bayrağı Meydanının tikintisindən 
bəhs edən film nümayiş olunmuşdur. 

Daha sonra dövlət bayrağının ucal-
dılması şərəfinə Bakı səmasında möh-
təşəm lazer-şou nümayiş olunmuşdur. 

Ginnes dünya rekordları təşkilatı 
2010-cu il mayın 29-da Azərbaycan 
dövlət bayrağı dirəyinin dünyada ən 
hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq 
etmişdir. 

Prezident İ.Əliyevin 2009-cu il no-
yabr ayının 17-də  imzaladığı sərəncama 
əsasən noyabr ayının 9-u Dövlət Bayra-
ğı Günü kimi qeyd olunur. 

Ə d ə b i y y a t
Dövlət Bayrağı Meyda-
nı.- Bakı,  2010.- 75 s.
İmamverdiyeva, K. 
Azərbaycan bayrağı: 
[məlumat kitabı] / Könül  
İmamverdiyeva; [red. 
A. Məmmədov; elmi 
məsləhətçi, ön söz Y. 
Mahmudov; dizayner 
ALF Group Design]; 
Dənizkənarı Bulvar 
İdarəsi.- Bakı:2017.- 44, 
[4] s.
Dalğalan, üç rəngli 
al Bayrağım!: Bu gün 
Dövlət Bayrağı Günüdür  
// Cümhuriyət.-2018.- 
9-12 noyabr.- S. 4.
İsmayılqızı, X. Üçrəngli 
bayrağımız milli 
əbədiyyət rəmzimizdir: 
9 noyabr  Azərbaycan 
Dövlət Bayrağı Günüdür  
/ Xuraman İsmayılqızı 
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Bu təşkilatın üzvləri iqtisadiyyatı 
əsasən neftdən asılı olan dövlətlərdir. 

Venesuela 1949-cu ildə neft ix-
rac edən ölkələr tərəfindən neftin 
qiymətinin tənzimlənməsi məqsədi ilə 
bir təşkilatın  yaranması fikrini irəli sür-
müşdür, lakin  OPEC daim fəaliyyətdə 
olan qeyri-hökumət təşkilatı kimi 1960-
cı il sentyabr ayının 10-14-də Bağdad-
da keçirilən konfransda yaradılmışdır. 
Əvvəlcə İran, İraq, Küveyt, Səudiyyə 
Ərəbistanı və Venesuela təşkilata daxil 
olmuşdur. 

Bu 5 ölkəyə sonradan Qətər, (1961), 
İndoneziya (1962), Liviya (1962), 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (1967), 
Əlcəzair (1969), Nigeriya (1971), 
Ekvador (1973-1992), Qabon (1975-
1994), Anqola (2007) qoşulmuşdur. 

Ekvador 1993-cü ildə təşkilatdan çıx-
mışdır. 2007-ci ildə isə İndoneziya 
təşkilatı tərk etmişdir. 

Təşkilatın qərargahı 1965-ci ildən 
Vyanada yerləşir. Hazırda OPEC-in 12 
üzvü var. 

Boliviya,  Meksika,  Sudan və Su-
riya OPEC-ə iştirak etməyə dəvət 
edilmişlər. Sudan və Ekvador hazırda 
ümumi üzvlük üçün namizəddirlər. 

Vyanada OPEC Nazirlər Şurasının 
172-ci iclası çərçivəsində Neft İxrac 
Edən Ölkələr Təşkilatına (OPEC) üzv 
və qeyri-üzv dövlətlərin neft hasilatının 
azaldılmasına dair sazişin müddətinin 
2018-ci ilin birinci rübünədək uzadıl-
ması qərarına Azərbaycan da qoşul-
muşdur.

Bilik günü - Azərbaycanda 
məktəblərdə dərslərin başladığı gün 
qeyd edilir.  2004-cü ilə qədər həmin 
gün sentyabrın 1-nə təsadüf etmiş-
dir. Lakin  Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyevin 21 
avqust 2004-cü il tarixli Fərmanı 
ilə Azərbaycanın bütün təhsil 
müəssisələrində dərslərin 15 sent-
yabrdan başlanması qərara alınmış,  
beləliklə, həmin gün Bilik Günü elan 
edilmişdir. Ümumiyyətlə tarix boyu 
elmə, biliyə yiyələnmək şərəfli iş he-
sab olunmuşdur.

Müəllim əməyinin nəticəsində for-
malaşan cəmiyyətdə savadli, bilikli, 
geniş dünyagörüşlü, nümunəvi əxlaqa 
malik insanlar yetişir. Bu insanlar isə 

cəmiyyəti daha da inkişaf etdirirlər.
Son illərdə Azərbaycan təhsili yeni 

inkişaf dövrünə qədəm qoymuşdur. 
Xalqımız elmi, biliyi yüksək 

qiymətləndirmiş, öz övladlarının sa-
vadlanması üçün əllərindən gələn səyi 
əsirgəməmişdir. Azərbaycan elminin 
tarixində Nəsirəddin Tusi, Bəhmənyar, 
Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Mirzə Ka-
zım bəy, Yusif Məmmədəliyev kim 
yüzlərlə nəhəng alim və filosoflar ol-
muşdur ki, onlar dünya elminin inki-
şafına öz töhfələrini vermişlər.

Prezident İlham Əliyevin qayğı-
sı, Heydər Əliyev Fondunun həyata 
keçirdiyi layihələr ulu öndərin 
təhsil siyasətinin ugurlu davamının 
göstəricisidir.  

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan ilə OPEC ara-
sında əməkdaşlıq uğurla 
həyata keçirilir: Prezident 
İlham Əliyev Neft İxrac 
edən Ölkələr Təşkilatının 
(OPEC) baş katibi 
Məhəmməd Barkindoini 
qəbul edib // Azərbaycan.- 
2019.-17 mart.- S.1.

Ə d ə b i y y a t
Qaraxanlı, R. Dünya Bilik 
bayramı: Ənənələr müxtəlif 
olsa da, hər yerdə ilk məktəb 
günü eynidir / Rüstəm 
Qaraxanlı // Azərbaycan 
müəllimi.- 2018.- 15 sent-
yabr.- S.1;6.
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Bakıxanov, T. Dahi bəstəkar 
Üzeyir bəy Hacıbəylini 
hər zaman böyük ehtiram 
və rəğbətlə xatırlayıram: 
18 sentyabr - Milli Musiqi 
Günüdür / Tofiq Bakıxanov 
//Xalq qəzeti.- 2016.- 18 
sentyabr.- S.10.

Fariz. Dahi bəstəkarın əbədi 
sənət işığı:Milli musiqi günü 
təntənəli şəkildə qeyd olun-
du  / Fariz // Mədəniyyət.-
2018.- 19 sentyabr.- S.3. 

Fərəcova, Z. Üzeyir 
Hacıbəyli zirvəsi: 18 
sentyabr Milli Musiqi 
Günüdür / Zöhrə Fərəcova 
// Azərbaycan.-2018.- 18 
sentyabr.- S.11.

Müşfiq, Ş. Milli Musiqi 
Günü təntənələri / Ş.Müşfiq 
// 525-ci qəzet.-2017.- 19 
sentyabr.- S.7.

Sarıyeva, İ. 18 sent-
yabr - Milli Musiqi Günü 
azərbaycançılıq təcəssümü 
kimi... /İ.Sarıyeva // Bakı 
xəbər.- 2016.- 17-19 sent-
yabr.- S.12.
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18
Milli musiqi günü - sentyabr ayının 

18-i dahi Ü.Hacıbəyovun doğum günü 
ilə bağlıdır. Çünki milli musiqimiz, 
mədəniyyətimiz öz inkişaf zirvəsinə 
görə Üzeyir Hacıbəyova borcludur. 

Görkəmli bəstəkar və dirijor Ni-
yazinin təşəbbüsü ilə Üzeyir bəyin 
vəfatından sonra hər il bu gün dahi 
bəstəkarın anadan olduğu gün kimi  
qeyd edilib, Azərbaycan Dövlət Kon-
servatoriyasının (indiki - Bakı Musiqi 
Akademiyası) önündə minlərlə insan 
toplaşıb və burada Üzeyir Hacıbəyovun 
adını daşıyan Azərbaycan Dövlət Sim-
fonik Orkestri Niyazinin rəhbərliyində 
bəstəkarın əsərlərini ifa etmişdir. 

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində 
Azərbaycanda, xüsusilə də Bakıda 
yaşanan siyasi böhranla əlaqədar bu 
ənənə bir müddət unudulmuşdur. Ni-
yazinin təşəbbüsü 1995-ci ildə ulu 
öndər Heydər Əliyevin dahi bəstəkarın 
anadan olmasının 110 illik yubileyi 
ərəfəsində imzaladığı 18 sentyabrın 
Milli Musiqi Günü kimi qeyd olun-
ması haqqında Fərmanı ilə bu ənənə 
rəsmi status alır. Bu nəcib qərar bütün 
insanların, musiqisevərlərin ürəyincə 
olur. Ü.Hacıbəyli bəstəkar, alim, ya-
zıçı, publisist və siyasi xadim kimi 
çoxşaxəli fəaliyyəti ilə yanaşı, Şərqdə 
ilk operanın banisi kimi də məşhurdur. 
Məhz onun fədakar əməyi sayəsində 
Azərbaycan milli opera sənətinin tari-
xi Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” 
operası ilə başlanmışdır. Bütün ömrü 
boyu Azərbaycan mədəniyyətinə, 
musiqisinə xidmət edən bu unudulmaz 
şəxsiyyət 300-dən çox xalq mahnısı-
nı nota salmış, marş, kantata, fanta-

ziya, mahnı və romanslar, kamera və 
xor əsərlərini yazmışdır. Azərbaycan 
və dünya musiqi mədəniyyətinin in-
kişafında misilsiz xidmətləri olmuş 
Ü.Hacıbəylinin anadan olmasının 100 
illik yubileyi YUNESKO-nun qərarı ilə 
beynəlxalq miqyasda qeyd olunmuşdur.  
Ölkəmizdə davamlı olaraq keçirilən 
beynəlxalq musiqi festivalları, müxtəlif 
müsabiqələr bütövlükdə, Azərbaycan 
mədəniyyətinin, Azərbaycan musiqi-
sinin daha geniş miqyasda təbliğinə 
xidmət edir. Üzeyir Hacıbəylinin 
taleyində ən möhtəşəm səhifə bir də odur 
ki, bəstəkar Azərbaycan Dövlət him-
ninin müəllifidir. Bu gün Azərbaycan 
bayrağı məhz həmin himnin sədaları 
altında dünyanın ən mötəbər salonla-
rında ucalır,  bütün tədbirlərimiz bu 
himnin sədaları ilə başlayır. 

Mədəniyyət Nazirliyi Milli Musi-
qi Günü ilə əlaqədar bir sıra tədbirlər 
keçirirː Bakı Musiqi Akademiyası 
önündə bu tarixi günlə bağlı təntənəli 
mərasim keçirilir, Üzeyir Hacıbəyovun 
ev-muzeyində mədəni tədbirlər təşkil 
olunur, Üzeyir Hacıbəyovun xatirəsinə 
həsr olunmuş təntənəli gecə keçirilir.

“Bakı Metropoliteni” QSC 
tərəfindən də Milli Musiqi Günü ilə 
bağlı getdikcə hər il üçün ənənəvi hal 
alan sosial layihə gerçəkləşdirilir. Bu 
münasibətlə stansiyalarda artıq ənənə 
halını alan musiqili proqram təşkil 
olunur. Metropolitendən istifadə edən 
sərnişinlərə bayram ovqatı bəxş etmək 
məqsədilə sentyabrın 18-i sərnişin axı-
nı daha çox olan bir neçə stansiyanın 
vestibülündə konsert proqramı təşkil 
edilir. 
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20 sentyabr Azərbaycanda ən böyük 
bayramlardan biri - Neftçilər Günüdür. 
2001-ci ildə Azərbaycanın neft strate-
giyasının müəllifi, ulu öndər Heydər 
Əliyevin Sərəncamı ilə 20 sentyabr 
“Neftçilər Günü” elan olunmuşdur. 
1994-cü il sentyabrın 20-si müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin inkişafında ta-
rixi, mühüm bir gün oldu. Həmin gün 
xalqımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış və 
bütün dünyada “Əsrin müqaviləsi” 
adı ilə tanınmış neft müqaviləsi im-
zalandı. Bu kontraktlar Azərbaycanın 
neft və yeni iqtisadiyyat tarixinin şan-
lı səhifəsini açdı. Azərbaycan ilk dəfə 
idi ki, 6 ölkəni təmsil edən dünyanın 
məşhur xarici neft şirkətləri ilə belə 
böyük miqyasda saziş imzalayırdı. 
Bu saziş Xəzər dənizində beynəlxalq 
əməkdaşlığın əsasını qoydu, xarici 
sərmayədarların Azərbaycana axınını 
sürətləndirdi. “Əsrin müqaviləsi” həm 
də Azərbaycanda yeni neft-qaz kontrakt-
larının bağlanmasına güclü təkan verdi. 
1997-ci il noyabrın 12-də “Çıraq-1” 
platformasında “Əsrin müqaviləsi” 
üzrə ilkin neftin hasilatına başlandı. 
2005-ci ilin fevralında isə “Azəri-
Çıraq-Günəşli” yataqlarının Mərkəzi 
Azəri hissəsində ilkin neftin hasilatına 
başlandı. “Əsrin müqaviləsi”nə ilkin 
qoşulan şirkətlər bunlardır: “AMOKO”, 
“Yunokal”, “Pennzoyl” (ABŞ), “Britiş 
Petroleum”, “Remko” (Böyük Brita-
niya), “Statoyl” (Norveç), “LUKoyl” 
(Rusiya), “Türk Petrolları” (Türkiyə), 
“Delta” (Səudiyyə Ərəbistanı). Son-
radan müqaviləyə “İtoçu” (Yaponi-
ya), “Ekson”, “Amerada Hess” (ABŞ) 
şirkətləri də qoşuldu. Azərbaycan Res-
publikasının Milli Məclisində ratifi-
kasiya olunduqdan dərhal sonra neft-

qaz əməliyyatlarının idarə edilməsi və 
əlaqələndirilməsi məqsədi ilə Azər-
baycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti 
(ABƏŞ) yaradıldı. Ölkəmizin neft stra-
tegiyasının əsas istiqamətlərindən biri 
Azərbaycan neftinin və qazının dünya 
bazarına nəql edilməsindən ibarətdir. 
Bu sahədə “Bakı-Tbilisi-Ceyhan” Əsas 
İxrac Boru Kəməri layihəsinin hazır-
lanması və reallığa çevrilməsi mühüm 
rol oynayır. Bu layihənin də baş me-
marı, onun bünövrəsini qoyan, həyata 
keçirilməsinə şəxsən rəhbərlik edən 
Heydər Əliyev olmuşdur.  ATƏT-in 
İstanbul sammitində (1999, 18 no-
yabr) ABŞ Prezidenti Bill Klintonun 
iştirakı ilə Azərbaycan, Qazaxıstan, 
Gürcüstan və Türkiyə Prezidentləri 
tərəfindən layihənin dəstəklənməsinə 
və qısa müddətdə həyata keçirilməsinə 
yönəlmiş İstanbul Bəyannaməsi im-
zalandı. 2002-ci il avqustun 18-də 
Səngəçal terminalında “Bakı-Tbilisi-
Ceyhan” Əsas İxrac Boru Kəmərinin 
təməli qoyuldu. 2005-ci il mayın 25-də 
kəmərin Azərbaycan, oktyabrın 13-də 
isə Gürcüstan hissələrinə ilkin neftin 
doldurulması mərasimi keçirilmiş-
dir. 2006-cı ilin yazında isə kəmərin 
Türkiyə hissəsi istifadəyə verilmişdir. 
Bu layihə Şərq-Qərb enerji dəhlizinin 
əsasını təşkil edir. Ümumi uzunluğu 
1762 km olan kəmərin 443 kilometri 
Azərbaycan, 249 kilometri Gürcüstan, 
1070 kilometri isəTürkiyə ərazisindən 
keçir. Kəmər ildə 50 milyon ton, sut-
kada isə 1 milyon barrel xam neft 
ötürmək gücündədir. Heydər  Əliyevin 
bu layihənin gerçəkləşdirilməsində 
əvəzsiz xidmətləri qiymətləndirilərək 
“Bakı-Tbilisi-Ceyhan” Əsas İxrac Boru 
Kəmərinə onun adı verilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

“Neftçilər Günü” peşə 
bayramının təsis edilməsi 
haqqında: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı // Azərbaycan.- 
2001.- 17 avqust.- S.1. 

Bu gün Azərbaycanda 
Neftçilər Günü qeyd olu-
nur  // Üç nöqtə.- 2015.- 
20 sentyabr.- S. 8

“İki sahil” Neftçilər 
Gününə həsr olunmuş 
xüsusi buraxılış hazırla-
yıb  // İki sahil.-2018.- 21 
sentyabr.- S.10.

Qarayev, F. “Əsrin 
müqaviləsi”nin iqtisadi 
dividentləri: 20 sentyabr - 
Neftçilər Günü  / F. Qara-
yev  // İqtisadiyyat.- 2018.- 
20-26 sentyabr.- S.5.

Rövnəq Abdullayev: 
Dənizdə neftçinin hər günü 
mərdlik, igidlik, rəşadət 
nümunəsidir:  Çilovda 
neftçilərin xatirəsinə abidə 
ucaldılıb // İki sahil.-
2016.- 6 dekabr.- S.6.
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BMT 1981-ci il sentyabr ayının 21-ini dünya-
nın 192 ölkəsinin səs çoxluğu ilə “Beynəlxalq Sülh 
Günü” qeyd olunması barədə qərar qəbul etmişdir.   
Bu əlamətdar günün əhəmiyyəti zaman keçdikcə, 
münaqişə ocaqları alovlandıqca üzə çıxır. 21 sent-
yabr nəinki xalqlar arasında, həmçinin, ailələrdə, 
məktəblərdə köklü zorakılığa qarşı mübarizənin 
əldə olunmasına nail olmaq üçün bir gündür. Bu 
səbəbdən də 21 Sentyabr bütün planet insanları 
üçün çox vacibdir. 

İnsanları sülhə, sabitliyə, təhlükəsizliyə çağıran 
bu gün BMT-nin Nyu-Yorkdakı Baş qərargahında 
quraşdırılan “Sülh zəngi”nin çalınması ilə başlayır.

1999-cu ildə rejissor Ceremi Cilli insan 
cəmiyyətinin əsas problemləri və nisbətən təcili 
həll olunmalı olan məsələlər barəsində “Peace one 
day”i yaratdı. Onun əsas cəhd etdiyi o idi ki, heç 
olmasa ildə bircə gün bütün dünyada insan zora-
kılığının baş verməsinin qarşısını alsın, atəşkəs 
olsun.

BMT-nin 60 illik yubileyinə  həsr olunmuş 
“Qızıl Göyərçin” beynəlxalq sülh mükafatı 2008-
ci ildən etibarən inteqrasiya, sülh, insan hüquqla-
rı bərabərliyi, sosial tərəqqi və azadlıq şəraitində 
yaşayış səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması 
uğrunda mübarizə aparan şəxslərə təqdim edilir. 
Bu  yüksək və ali mükafata dünyanın tanınmış si-
malarından olan Roma papası XVI Benedikt, Da-
lay Lama, Nobel mükafatları laureatları Desmond 
Tutu və Lex Valensa, Çexiya prezidenti Vatslav 
Havel, Almaniya Prezidenti Roman Hersoq, Al-
maniya Bundestaqının spikeri Lammert, Almani-
yanın təhsil naziri xanım Annete Şavan, Almani-
yanın ailə naziri xanım dr. Kristina Şröder və digər 
görkəmli şəxsiyyətlər layiq görülmüşlər.

Azərbaycan xalqının Beynəlxalq Sülh Gününü 
qeyd etməsi isə, təbii ki, Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən keçir. 
Beynəlxalq vasitəçilərin  apardıqları sülh danışıq-

larının səmərə verməməsi  regionda təhlükəsizliyin 
təminatına əngəl yaratmaqdadır. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti  İlham Əliyevin istər 
beynəlxalq tribunalardan, istərsə də doğma yurd-
yuvasını itirmiş bir milyon qaçqın və  məcburi 
köçkünlə görüşlərində bəyan etdiyi kimi, NATO-
nun “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramına qoşu-
lan respublikamız münaqişənin dinc vasitələrlə,  
beynəlxalq norma və prinsiplər əsasında, sülh yolu 
ilə həllinə tərəfdar olduğunu dəfələrlə təsdiqləsə 
də, təcavüzkar Ermənistan tamamilə bunun əksini 
göstərməkdədir. Bütün bunlara baxmayaraq, res-
publikamızda son illər Beynəlxalq Sülh Günü xü-
susi olaraq qeyd edilməkdədir. Bu əlamətdar gün 
münasibətilə İsveçrə səfirliyinin Bakı Ofisi ilə 
Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə 
müvəkkili  (Ombudsman) və BMT-nin İctimai 
İnformasiya Departamenti daim birgə tədbirlər 
keçirirlər.

Ombudsmanın təşəbbüsü ilə hər il ənənəvi 
olaraq, avqustun 21-dən sentyabrın 21-dək 
Azərbaycanda “İnsan hüquqları aylığı”, “Uşaq 
hüquqları aylığı” ilə yanaşı, “Sülh aylığı” elan 
olunur. Bu aylıq çərçivəsində “Azərbaycan Res-
publikasında İnsan hüquq və azadlıqlarının 
müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində 
Milli Fəaliyyət Proqramı”nın müddəaları əsasında 
respublikanın bütün regionlarında insan hüquqları 
ilə bağlı silsilə tədbirlər və müzakirələr təşkil olu-
nur, əhalinin hüquqi maarifləndirməsi işinə mü-
hüm töhfələr verməklə, ölkəmizdə insan hüquqla-
rı sahəsində müsbət təcrübə formalaşdırır.

Sülh mövzusu bu gün torpaqlarının 20 faizi 
işğal altında olan, bir milyondan çox qaçqın və 
məcburi köçkünü olan Azərbaycan üçün də xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan hər zaman sül-
hün tərəfdarıdır. 

Ə d ə b i y y a t
Ağayev, F. Sülh və insan hüquqları / Faiq Ağayev // Respublika.-2018.- 30 sentyabr.- S. 7.
Bayramova, Z. Sülhsevər Azərbaycan dünyaya nümunədir: 21 Sentyabr - Beynəlxalq Sülh Günüdür / Zümrüd  Bayramova  // Səs.- 2018.- 
21 sentyabr.- S.12.
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24 sentyabr - Beynəlxalq Lal-
Karlar Günü 1951-ci ildə Beynəlxalq 
Lal-karlar Federasiyasının yaranması 
şərəfinə təsis olunmuşdur.

Bu günün hədəfi lal-kar la  rın 
üzləşdikləri  gündəlik   prob lem lər-
lə  bağlı cəmiyyətin məlumat lan dırıl-
masıdır.

Statistikaya görə, dünyada təx-
minən 650 milyon nəfər, başqa sözlə, 
hər doqquz nəfərdən biri eşitmə 
problemlərindən əziyyət çəkir. Dün-
ya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına 
görə, onlardan təxminən 328 milyon 
nəfəri, o cümlədən 32 milyon eşitmə 
qabiliyyətini uşaq vaxtı itirənlərdir.

Eşitmə problemləri daha çox trav-
ma, xəstəlik və ya anadangəlmə çatış-
mazlıqlar nəticəsində yaranır.

Yer kürəsində 2500 dil var, lakin 
bundan əlavə alimləri maraqlandıran 
bir dil - jestlər dili də mövcuddur. 
Karlar Federasiyası 50-ci illərdə kar-
ların beynəlxalq tədbirlərdə iştirakını 
asanlaşdırmaq üçün jestlər sistemi 
yaratmışdır.  

Lal-karlar üçün ilk məktəbin 
əsasını 1760-cı ildə Parisdə rahib de 
Lepe qoymuşdur. O, mimikalarda da-
nışıq üsulunun banisi, jest dilinin bö-
yük tərəfdarı olmuşdur. 

Lal-karların qapalı və ünsiyyətsiz 
olduqları barədə deyilənlər həqiqətə-
uyğun deyil. Halbuki lal-kar olmasına 
baxmayaraq, onlarca məşhurun adla-
rını sadalamaq mümkündür. Məsələn, 
İntibah dövrünün şairi Pyer de Ron-
sarı “fransız şairlərinin şahzadəsi” 
adlandırırdılar, o həm də gözəl qılınc 
oynadan və rəqqas idi. Məşhur “Pis 
eşitməklə sarayda heç nəyə nail ola 
bilməzsən” frazası ona məxsusdur. 
Tarixdə başqa məşhurların da adı 

var. Fransız yazıçısı Viktor Hüqo, 
bəstəkar Lüdviq van Bethoven, ital-
yan rəssamı Antonio Stanoli, fransız 
heykəltəraşı Klod-Andre Desen, fran-
sız filosofu və yazıçısı Jan Jak Russo 
və başqalarının adlarını çəkmək olar. 

Beynəlxalq Lal-Karlar Federasi-
yası eşitmə pozğunluğundan əziyyət 
çəkən insanların problemlərinə siya-
sətçi, hakimiyyət nümayəndələri, 
kütləvi-informasiya vasitələri işçiləri 
və ictimaiyyətin diqqətini yönəltmək 
üçün müxtəlif tədbirlər keçirməyə ça-
ğırır.

Azərbaycanda da kifayət qədər 
eşitmə qüsurlu insanlar var. Dövlət 
tərəfindən lal-kar uşaqların cəmiyyətə 
inteqrasiyası üçün müəyyən işlər gö-
rülür. Azərbaycanda belə məktəb  ilk 
dəfə 1932-ci  ildə  Bakıda fəaliyyətə 
başlamışdır. 1969-cu ildə respub-
likamızda ikinci  məktəb  açılır. 
Məktəblərdən  biri  1 nömrəli, digəri  
isə  3 nömrəli  respublika  xüsusi  
internat  məktəbi  adlandırılmışdır. 
2012-ci  ildə  Nazirlər  Kabinetinin  
qərarı ilə 1 və  3 nömrəli  məktəblər 
birləşdirilib və onların  bazasında  3  
nömrəli Respublika  xüsusi  internat  
məktəbi  yaradılmışdır.

İnternat məktəbində “Bacarıq-
lı əllər”, dama, futbol, rəsm dərnəyi 
fəaliyyət göstərir.  Bununla yanaşı, 
məktəbin şagirdlərindən ibarət rəqs 
qrupu var.

Defektoloq  ixtisası üzrə müəl-
limlərə    ehtiyac  yarandığından    
1990-cı  ildə  N.Tusi  adına  ADPU-da  
defektologiya  fakültəsi  açılmışdır.

24

Ə d ə b i y y a t

Məsud, Y. Lal-kar uşaqlar 
üzərində odioloji araşdır-
maların nəzəri və praktik 
məsələləri: (Azərbaycan 
Respublikasının material-
ları əsasında): pedaqoji 
e. n. a. dər. iddiası üçün 
e. məruzə şəklində təq. ed. 
dis.: 13.00.02 / Gözəl Məsud 
Yalçın; Аzərb. Elmi-Tədqiqat 
Pedaqoji Elmlər İn-tu.- 
Bаkı:1996.- 43 s.

Rəhimov, N. Taleyinə acı 
qismət olmuş uşaqlar:  
Lal, kar uşaqların təhsil 
aldığı Bakı şəhəri 3 nömrəli 
Respublika xüsusi internat 
məktəbindən reportaj  / Ni-
yazi Rəhimov  // Azərbaycan 
müəllimi.-  2015.- 14 mart.- 
S.11.

Специальная психология:  
учебное пособие для 
студентов дефектол. 
фак. высш. пед. 
учеб. Заведений.-[В. 
И. Лубовский, В.Г. 
Петрова, Т.В. Розанова 
и др.]; под ред. В. И. 
Лубовского; Рецензенты: 
И.Ю. Левченко, И.А. 
Коробейников.- Москва: 
Academia, 2005.-ГУП 
Сарат. полигр. комб.- 462, 
[1] с.
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27 sentyabr Ümumdünya Turizm Günüdür. 
1925-ci ildən Cenevrədə müxtəlif adlar altında 
fəaliyyət göstərən turizm təşkilatları 1970-ci ilin 
27 sentyabrında Ümumdünya Turizm Təşkilatı 
kimi formalaşmışdır. 1979-cu ildə Baş Qərargahı 
Madrid şəhərinə köçürülən Təşkilat 27 sentyabr 
- Ümumdünya Turizm Gününü təsis etmişdir. 
Ümumdünya Turizm Günü artıq dünyanın 150-
dən çox ölkəsində qeyd olunur.

Azərbaycanın zəngin tarixi, mədəni və təbii 
irsi dünyanın hər yerindən qonaqları ölkəmizə 
cəlb edir. Son illər dövlətimizin bu sahəyə ayırdı-
ğı diqqət və qayğı sayəsində  turizm inkişafımızın 
prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir.  

2001-ci il sentyabrın 25-də Koreya Respub-
likasının paytaxtı Seulda keçirilən Ümumdünya 
Turizm Təşkilatının XIV Baş Assambleyasında 
Azərbaycan Respublikası bu beynəlxalq turizm 
təşkilatına üzv oldu və müstəqil respublikamızda 
ilk dəfə olaraq hər il 27 sentyabr - Ümumdünya 
Turizm Günü  kimi qeyd olunmağa başlandı. 

Turizm sahəsi üçün ölkəmizdə  təsdiq edil-
miş “Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-
ci illərdə turizmin inkişafı üzrə Dövlət Proqra-
mı”, “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə 
Dövlət Proqramı”, habelə “2010-2014-cü illərdə 
Azərbaycanda turizmin inkişafına dair” dövlət 
proqramlarının qəbul olunması  böyük əhəmiyyət 
kəsb etmiş, onların həyata keçirilməsi zəngin inf-
rastrukturun qurulması və ölkəmizin beynəlxalq 
turizm bazarına inteqrasiyasının təməlinin qoyul-
ması  üçün şərait yaratmışdır. 

Bakının daxili şəhəri olan İçərişəhər, Şirvanşah-
lar Sarayı, Qız qalası və habelə  qayaüstü rəsmlər 
muzeyi  Qobustan, Şəki Xan Sarayı və Şəkinin 
tarixi mərkəzi YUNESKO-nun dünya mədəni irsi 
siyahısına salınmışdır. Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən 2011-ci ilin Turizm İli elan edilməsi və 
“Eurovision - 2012” nüfuzlu mahnı müsabiqəsinin 
Azərbaycanın paytaxtında keçirilməsi bütün dün-

yadan turistlərin ölkəmizə gəlməsi  üçün şərait 
yaratdı və ölkənin turizm sənayesinin inkişafına 
güclü təkan verdi. Ölkədə hər il beynəlxalq “Tu-
rizm və Səyahətlər” sərgisi AITF keçirilir, ölkə isə 
20-dək ən nüfuzlu beynəlxalq turizm forumların-
da: Londonda (WTM), Berlində (ITB), Moskvada 
(MITT), İstambulda (MTE) və digərlərində iştirak 
edir.

Azərbaycanın turizm potensialını dünyaya 
nümayiş etdirmək, həmçinin turist axınını cəlb 
etmək məqsədilə ölkəmizin turizm imkanlarını 
əks etdirən filmlər və reklam çarxları 2006-cı ildən 
etibarən dünyanın nüfuzlu televiziya kanallarında 
(CNN, Euronews, Travel Channel, BBC, CNBC, 
Eurosport, National Geographic, TV5 MONDE) 
yayımlanır, eyni zamanda xarici ölkələrdə turiz-
min təbliği məqsədilə 50-yə yaxın müxtəlif növ 
və dillərdə informasiya xarakterli reklam-çap 
məhsulları hazırlanmışdır.

2014-cü ildə Azərbaycan Turizm Assosiasiyası, 
Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzi və Azərbaycan 
Turizm İnstitutu BMDTT-yə qoşulmuş üzv (Af-
filiate member) seçilmişdir. Bu o deməkdir ki, 
Azərbaycan turizmi DTT-nin üzvü olan ölkələrdə 
kifayət qədər geniş təbliğ oluna biləcək. Bu gün 
assosiativ üzvlərinin sayına görə Dünya Turizm 
Təşkilatında birinci yeri İspaniya, ikinci yeri 
Azərbaycan, üçüncü yeri isə Braziliya tutur. Bu 
o deməkdir ki, Azərbaycan artıq turizm sahəsində 
dünyada öz sözünü deyir. Azərbaycanda tu-
rizm sahəsi günü-gündən inkişaf edir və tezliklə 
iqtisadiyyatın ən mühüm sahələrindən birinə 
çevriləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Res-
publikasında “Turizm İşçiləri Günü” peşə bayra-
mının təsis edilməsi haqqında 1 sentyabr 2016-cı 
il tarixli Sərəncamına əsasən, sentyabrın 27-si 
ölkəmizdə Turizm İşçilərinin Peşə Bayramı kimi 
qeyd olunur.

Ə d ə b i y y a t
Hüseynov, F. Turizm qeyri-neft sektorunun prioritet istiqaməti kimi dinamik inkişaf edir: Bu sahədə çalışanların peşə bayramı 
münasibətilə mətbuat konfransı keçirildi / Fariz Hüseynov // Mədəniyyət.- 2017.- 29 sentyabr.- S.5.
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• Bеynəlxalq Ahıllar Günü (01.10.1992) 
• Xocavənd rayonunun işğalı günü (02.10.1992)
• Dövlət Müstəqilliyi Günü (18.10.1991)
• Zəngilan rayonunun işğalı günü (29.10.1993)

24 sentyabr-  
23 oktyabr

Tərəzi bürcü 
Nişanı havadır. 
Veneranın 
himayəsindədir. 
Günəşin Tərəzi 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
yumşaq xasiyyətli, 
parlaq zəkalı 
olurlar. 

Milliyyətcə azərbaycanlı olan, İranda şahlıqları yüz otuz il davam edən 
qacarilər sülaləsinin banisi Məhəmməd Şah Qacar obrazını ədəbiyyatımıza ilk 
dəfə Əbdürrəhim bəy gətirmişdir. O, “Ağa Məhəmməd şah Qacar” faciəsində 
təkcə əsərin qəhrəmanının deyil, eyni zamanda tarixi şəxsiyyətlər olmuş Cəfərqulu 
xanın, Əliqulu xanın, Mürtəzaqulu xanın, Mustafa xanın, Rzaqulu xanın, Əli xa-
nın, vəzir Hacı İbrahim xanın, II İraklinin, Tavad Keyxosrov Avelianinin zəngin 
bədii səciyyəli xarakterlərini təsvir etmişdir. Faciənin ən dolğun obrazları Qa-
car və İraklidir. Dramaturq həmin surətlərin təsvirində faciə janrının psixoloji-
fəlsəfi, psixoloji-dramatik xüsusiyyətlərindən yüksək sənətkarlıqla bəhrələnə 
bilmişdir. Belə bədii təsvirdə tirançılıq ideyaları, vətən və vətənpərvərlik an-
layışları, zəka və güc, vicdan və əxlaq təsəvvürlərinin dramaturji təqdimi daha 
bədii möhtəşəmliklə təcəssüm tapıb.

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin, hətta səhnəcik tipli birpərdəli məsxərələrində 
də (məsələn, “Ədalət qapıları”) insan amili ilkindir.

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Ağa Məhəmməd şah Qacar”, “Pəri cadu”, 
“Köhnə dudman”, “Baba yurdunda” dram əsərləri ictimai-sosial konfliktin 
kəsərinə, ehtiraslı xarakterlərinə, romantik-dramatik ruhuna görə monumental-
romantik teatr məktəbinin tərəqqisində mühüm rol oynayıb.

Onun “Ac həriflər”, “Millət dostları” səpkili komediyaları realist aktyor 
məktəbinin formalaşmasında teatrların repertuarlarında dəyərli yer tutub. Mil-
li səhnə estrada janrında yazan ilk dramaturqların sırasında Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyevin öz şərəfli mövqeyi var. Bakı Azad Tənqid və Təbliğ Teatrında 
onun məzhəkə intermediyaları uğurla oynanılıb.

150 il 1870-1933Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 
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Milli ədəbiyyat

Şair, nasir, tərcüməçi Məmmədzadə Səyavuş İmran oğlunun (02.10.1935) 
anadan olmasının 85 illiyi 
Əməkdar incəsənət xadimi, şair Abbasov Həmid Məmmədəli oğlunun 
(Həmid Abbas) (10.10.1935-19.11.1999) anadan olmasının 85 illiyi
Şair İsgəndərov Əliağa Məmmədqulu oğlunun (Əliağa Vahid) 
(15.10.1895-30.09.1965) anadan olmasının 125 illiyi
Görkəmli mühacir yazıçı Məhəmməd Əsəd bəy (Lev Nussimbaum (Əsəd 
bəy)) (20.10.1905-27.08.1942) anadan olmasının 115 illiyi
Yazıçı Axundov Süleyman Sani Rzaqulu bəy oğlunun (21.10.1875-
29.03.1939) anadan olmasının 145 illiyi
Nasir Ağayev Məmməd Salman oğlunun (Məmməd Aranlı) (22.10.1920-
08.10.1950) anadan olmasının 100 illiyi
Yazıçı, kinodramaturq, tarix elmləri namizədi, şərqşünas alim Hüseynov 
Əbdül Ənbiyə oğlunun (25.10.1925-14.05.2017) anadan olmasının 95 
illiyi

Dünya ədəbiyyatı

Rus şairi Yesenin Sergey Aleksandroviçin (03.10.1895-28.12.1925) 
anadan olmasının 125 illiyi
Rus yazıçısı Bunin İvan Alekseyeviçin (22.10.1870-08.11.1953) anadan 
olmasının 150 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Xalq artisti, xanəndə İbrahimov Mənsum İsrafil oğlunun (01.10.1960) 
anadan olmasının 60 illiyi 
Xalq artisti, bəstəkar Mirzəzadə Xəyyam Hadı oğlunun (05.10.1935-
30.07.2018) anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar, pedaqoq və musiqişünas Əliyev 
Rəşid Camal oğlunun (Rəşid Şəfəq) (13.10.1940-24.08.2017) anadan 
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olmasının 80 illiyi 
Xalq artisti, tarzən Abdullayev Ağasəlim Sahib oğlunun (15.10.1950) 
anadan olmasının 70 illiyi
Xalq artisti, professor İsmayılova Gülnaz Əmir qızının (18.10.1960) 
anadan olmasının 60 illiyi
Xalq artisti, fl eytaçalan Babayev Rəhim Sadıq (Sadıx) oğlunun 
(19.10.1930-20.07.2010) anadan olmasının 90 illiyi
Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, professor, dirijor və pedaqoq 
Paşayev Ağaverdi Ağaəli oğlunun (27.11.1950) anadan olmasının 70 illiyi
Xalq artisti, tarzən Pirimov Qurban Baxşəli oğlunun (30.10.1880- 
29.08.1965) anadan olmasının 140 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar və musiqişünas Şəfi yeva Nərgiz 
Mahmud qızının (31.10.1940) anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Zülfüqarov Cahangir Oqtay oğlunun 
(31.10.1955) anadan olmasının 65 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

İlk azərbaycanlı qadın teatr rəssamlarından biri Seyidova İzzət Əli qızının 
(20.10.1910-30.11.1973) anadan olmasının 110 illiyi
Xalq rəssamı, qrafi k Şaxtaxtinskaya Elmira Həbibulla qızının (25.10.1930-
13.10.1996) anadan olmasının 90 illiyi

Teatr.Kino

Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor, ssenari müəllifi  Abbasov Ziyafət Əmir 
oğlunun (01.10.1935) anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, kino rejissoru Seyidzadə Hüseyn Əli oğlunun 
(15.10.1910-02.06.1979) anadan olmasının 110 illiyi
Xalq artisti, rejissor Məmmədov Cavanşir Musa oğlunun (17.10.1915-
1997) anadan olmasının 105 illiyi
Xalq artisti, aktyor və rejissor Jarov Mixail İvanoviçin (27.10.1900-
15.12.1981) anadan olmasının 120 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyev İmamverdi Barat oğlunun 
(01.10.1950-15.11.1991) anadan olmasının 70 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hüseynov Elşad Eynulla oğlunun 
(08.10.1960-15.06.1992) anadan olmasının 60 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı İsgəndərov Eltun Xaləddin oğlunun 
(21.10.1990-18.06.2009) anadan olmasının 30 illiyi
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Siyasət.Hərbi iş

Kəşfiyyatçı, jurnalist Zorge Rixardın (04.10.1895-07.11.1944) anadan 
olmasının 125 illiyi
Rusiya İmperator ordusunun artilleriya generalı, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin hərb naziri, sovet hərb xadimi Mehmandarov Səməd bəy 
Sadıq bəy oğlunun (16.10.1855-12.02.1931) anadan olmasının 165 illiyi
Siyasi və dövlət xadimi, diplomat, alim, tarix elmləri doktoru Həsənov 
Həsən Əziz oğlunun (20.10.1940) anadan olmasının 80 illiyi
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin görkəmli siyasi və dövlət xadimi 
Xasməmmədli Xəlil bəy Hacıbaba oğlunun (25.10.1875-1947) anadan 
olmasının 145 illliyi
İqtisad elmləri doktoru, professor Möhbalıyev Səttar Suliddin oğlunun 
(28.10.1955) anadan olmasının 65 illiyi

Fəlsəfə.İqtisadiyyat

Neftçi, geoloq Hacıyev Hümmət Ələkbər oğlunun (10.10.1935) anadan 
olmasının 85 illiyi
Din xadimi Həsənli Hacı Sabir Hüseyn oğlunun (12.10.1945) anadan 
olmasının 75 illiyi

Tarix

AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, 
professor Aslanov Səlvər Rza oğlunun (11.10.1930-03.08.2000) anadan 
olmasının 90 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Görkəmli ictimai və maarif xadimi, nasir, mühərrir Cəfərzadə Əlisgəndər 
Hacıbaba oğlunun (14.10.1875-1941) anadan olmasının 145 illiyi
Filologiya elmləri doktoru, professor Vəlixanova Fəridə Ağaəli qızının 
(21.10.1935) anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar jurnalist, tərcüməçi, publisist Muradxanova Mailə Balabəy 
qızının (Mailə Muradxanlı) (22.10.1940-12.06.2010) anadan olmasının 80 
illiyi
Filologiya elmləri doktoru, professor Baxşiyev Həsən Hüseynəli oğlunun 
(23.10.1925) anadan olmasının 95 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Nəsirov Vaqif İbad oğlunun 
(04.10.1945) anadan olmasının 75 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, fizika-riyaziyyat elmləri 
doktoru Məmmədov Yəhya Cəfər oğlunun (10.10.1930-26.01.2000) 
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anadan olmasının 90 illiyi
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Abasov Səməndər Abas 
oğlunun (18.10.1930) anadan olmasının 90 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb

AMEA-nın müxbir üzvü, biologiya elmləri doktoru, pofessor Ağayev 
Telman Məmmədəli oğlunun (10.10.1935) anadan olmasının 85 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, kimya elmləri doktoru, professor Məmmədov 
Şamxal Əliməmməd oğlunun (15.10.1910-1984) anadan olmasının 110 
illiyi
Akademik Şaxtaxtinski Toğrul Nemət oğlunun (22.10.1925-08.10.2010) 
anadan olmasının 95 illiyi
SSRİ EA-nın fəxri üzvü, biologiya elmləri doktoru, ÜİKTEA fəxri üzvü 
Miçurin İvan Vladimiroviçin (27.10.1855-07.06. 1935) anadan olmasının 
165 illiyi 

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

M.Ə.Sabir adına şəhər kitabxana-klubun (indi Xətai Rayon M.Ə.Sabir 
adına Şəhər Kütləvi Kitabxanası)  (05.10.1985) yaranmasının 35 illiyi

Texnika.Mühəndis işi

Akademik Əliyev Ağadadaş Mahmud oğlunun (16.10.1940) anadan 
olmasının 80 illiyi
Texnika elmləri doktoru,  professor, Beynəlxalq Mühəndis 
Akademiyasının akademiki Eyyubov Yaqub Abdulla oğlunun (24.10.1945) 
anadan olmasının 75 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor Süleymanov 
Nizami Məmməd oğlunun (25.10.1945-02.12.2016) anadan olmasının 75 
illiyi

Digər tarixi hadisələr

Beynəlxalq Musiqi Günü (01.10.1975)  
Bеynəlxalq Ahıllar Günü (01.10.1992)
Prоkurоrluq İşçiləri Günü (01.10.1998)
Xocavənd rayonunun işğalı günü (02.10.1992)
“Açıq söz” qəzeti nəşrə başlamasının (02.10.1915) 105 illiyi
Beynəlxalq Qeyri-zorakılıq Günü (02.10.2007)
Heyvanların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü (04.10.1931)
Beynəlxalq Müəllim Günü (05.10.1966)
Ümumdünya Quşları Müşahidə Günü (5-6.10.1993)

445

446

447

448

449
450

452
451



Ümumdünya Yaşayış Yerini Qoruma Günü (06.10.1979)
Ümumdünya Poçt Günü (09.10.1969)
Ümumdünya yoxsulluqla mübarizə Günü (17.10.1992)
Dövlət Müstəqilliyi Günü  (18.10.1991)
Beynəlxalq Kulinariya Günü (20.10.2007)
Ümumdünya Statistika Günü (20.10.2010)
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Günü (24.10.1945)
Bakı metrosunun “N.Nərimanov” və “Ulduz” stansiyaları arasında 
sərnişin qatarında dəhşətli yanğın olmuşdur (28.10.1995) 
Zəngilan rayonunun işğalı günü (29.10.1993)
Ümumdünya Siyasi Repressiya Qurbanlarının Xatirə Günü (30.10.1974)
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Əliağa Məmmədqulu oğlu 
İsgəndərov (Əliağa Vahid) 1895-ci il 
oktyabr ayının 15-də Bakıda doğul-
muşdur. İbtidai təhsilini mədrəsədə 
almış, mollaxanada iki il oxuduqdan 
sonra, yoxsulluq üzündən təhsilini 
yarımçıq qoyub işləməyə başlamış-
dır. Atası çox erkən vəfat etdiyi üçün 
əmisinin himayəsində böyümüşdür. 

Ədəbi fəaliyyətə 1914-1915-ci 
illərdən başlamışdır. Məktəbdə təhsil 
almaq imkanı olmasa da, öz üzərində 
müstəqil çalışmışdır. Erkən yaşlarından 
dahi qəzəl ustadı M.Füzulinin bir çox 
qəzəllərini əzbər bilmiş, M.Ə.Sabirin 
satiralarını, Seyid Əzimin mənzum 
hekayələrini, qəzəllərini dönə-dönə 
oxumuşdur. Bakı ədəbi mühitinin ta-
nınmış qəzəl şairi M.Ə.Yusifi Əliağaya 
“Vahid” təxəllüsünü götürməyi 
məsləhət görmüşdür. Qəzet və jurnal-
ları müntəzəm mütaliə etmiş, bədii 
yaradıcılıqla dərindən maraqlanmış, 
dövrün problemlərinə, tələblərinə 
diqqət yetirmişdir. Bir müddətdən 
sonra mətbuatda Sabiranə şeirlər çap 
etdirməyə başlamışdır. 1915-1916-cı 
illərdən “Məzəli”, “Babayi-Əmir”, 
“Tuti”, “Molla Nəsrəddin” kimi jur-
nallarla əməkdaşlıq etmiş və həmin 
jurnallarda çoxlu satirik şeirlər dərc 
etdirmişdir. Bu şeirlərin həm ideya-
məzmununda, həm poetikasında usta-
dı M.Ə.Sabirin təsiri aydın duyulsa da, 
getdikcə ahəngdə, məcazlı deyimlərdə 
və bədii ifadə vasitələrində gənc şa-

irin dəsti-xətti özünü hiss etdirmiş-
dir. Ə.Vahidin 1916-cı ildə ayrıca 
nəşr olunmuş “Tamahın nəticəsi” adlı 
ilk kitabçasında uşaqlar üçün nəzmə 
çəkdiyi üç mənzum hekayəsi verilmiş-
dir. 1919-1920-ci illərdə Azərbaycan 
Cümhuriyyəti ordusunda xidmət et-
miş, yazdığı şeirlərini “Əsgər”, “Əsgər 
Əliağa Vahid”, “Əxz əsgər şöbəsi 
əsgərlərindən Əliağa Vahid” imzaları 
ilə nəşr etdirmişdir. Ədəbiyyata “Ol-
madım bir ləhzə, ya rəbb, mən ca-
han mülkündə şad” misrası ilə başla-
nan müxəmməslə gələn şair I Dünya 
müharibəsinin, 1918-1920-ci illərdə 
xalqımızın başına gələn faciələrin, 
1937-ci ilin repressiyasının, II Dünya 
müharibəsinin törətdiyi fəlakətlərin 
şahidi olmuş, əzablarını çəkmişdir. O, 
1935-ci ildə “Kommunist” qəzeti re-
daksiyasında ədəbi işçi, Azərbaycan 
Dövlət Nəşriyyatında korrektor olmuş-
dur. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında 
- Nizami, Xaqani, Fələki və Nəvai po-
eziyasından tərcümələr etmişdir. 

II Dünya müharibəsində “Əmək 
igidliyinə görə” medalı ilə təltif edil-
mişdir. 1959-cu ilin oktyabr ayından 
respublika əhəmiyyətli fəxri təqaüd 
almışdır. 

Əliağa Vahid 1965-ci il sentyabr 
ayının 30-da Bakıda vəfat etmiş, Fəxri 
Xiyabanda dəfn olunmuşdur. Bakıda 
heykəli ucaldılmış, 1991-ci ildə haq-
qında “Qəzəlxan” adlı tammetrajlı 
bədii film çəkilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Əsərlər: [şeirlər] 
/  Ə.Vahid; toplayan 
Ə.Müznib; translitera-
siya edib nəşrə haz. və 
ön söz müəl. S.Xəyal; 
red. M.Zəki; AMEA, 
Məhəmməd Füzuli ad. 
Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: 
[Ecoprint] , 2016.-163, 
[1] s.

Qəzəllər  / Ə.Vahid; elmi 
red. və ön söz. müəl. 
T.Əhmədov; rəssam və 
tərt. ed. F.Əli; Azərb. 
Resp. Mədəniyyət və Tu-
rizm Nazirliyi.- Bakı: [İn-
novativ Tədris Mənbələri], 
2015.- 334, [2] s.

Əlilicanzadə, Q. Əliağa 
Vahid - arxivin açılma-
mış səhifələri  / Qorx-
maz Əlilicanzadə  // 
Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Xəbərləri: 
Humanitar elmlər seriya-
sı.- 2016.- № 1.- S.74-78.

Qaraoğlu, F. Tarixdə iz 
buraxanlar: Əliağa Vahid  
/ Fazil  Qaraoğlu  // Bakı 
xəbər.- 2018.- 8 avqust.- 
S.15.

15 Şair 21
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Süleyman Rzaqulu bəy oğlu Axun-
dov 1875-ci il oktyabr ayının 21-də 
Şuşa şəhərində bəy ailəsində doğul-
muşdur. Hələ körpə ikən Süleymanın 
təlim-tərbiyəsi ilə bilavasitə dayısı, 
görkəmli maarif xadimi Səfərəli bəy 
Vəlibəyov məşğul olmuşdur. 1885-ci 
ildə Qori Müəllimlər Seminariyası-
na daxil olmuş, burada milli, klassik 
rus və dünya ədəbiyyatı ilə dərindən 
tanışlıq onun dünyagörüşünə fay-
dalı təsir göstərmişdir. 1894-cü ildə 
seminariyanı bitirərək Bakıdakı III 
dərəcəli rus-tatar məktəbinə müəllim 
təyin edilmişdir. 1906-cı ildə Bakıda 
çağırılan müəllimlərin I qurultayında 
fəal iştirak edən Süleyman Sani ərəb 
əlifbasını islah etmək üçün faydalı 
təşəbbüs göstərmiş, həmin qurultayda 
ana dilində proqram tərtib etmək üçün 
ayrılan komissiyaya seçilmiş, 1908-ci 
ildə A.Şaiq, M.Mahmudbəyov və başqa 
qabaqcıl maarif xadimləri ilə birlikdə 
Azərbaycan pedaqoji fikri tarixində 
mütərəqqi bir hadisə olan məşhur “İkin-
ci il” dərsliyini tərtib etmişdir. 1918-ci 
ildə Bakıda Sovet hakimiyyəti qurulan-
da o, Azərbaycanda ilk Maarif komis-
sarı olmuşdur. 1920-ci ildə Qarabağ 
İnqilab Komitəsinin qərarı ilə avqustun 
9-da Qarabağ vilayət maarif şöbəsinə 
müdir təyin edilmişdir. Qarabağ və 
Zəngəzurda məktəb, uşaq evi, klub, 
qiraətxana və başqa mədəni-maarif ocaq-
larının açılmasında fəal iştirak etmişdir. 
1922-ci ildə S.Sani M.Mahmudbəyov, 
S.Əbdürrəhmanzadə, F.Ağazadə, 

A.Şaiq, Ə.Əfəndizadə ilə birlikdə 
“Yeni türk əlifbası” dərsliyini yazmış-
dır. Həmin ildə o, “Azərbaycan ədib və 
şairlər ittifaqı”nın sədrliyinə seçilmişdir. 
O, dramaturgiyamıza M.F.Axundovun 
“Hacı Qara” əsərinin təsiri ilə yazdığı 
“Tamahkar” komediyası ilə gəlmişdir. 
1906-cı ildə o, “Dibdat bəy” və “Türk 
birliyi” komediyalarını yazmışdır.  
Ədib, “Qorxulu nağıllar” (1912-1914) 
ilə Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında 
forma, məzmun, üslub yenilikləri 
gətirmisdir.  “Laçın yuvası” (1921) 
dramı, bir sıra pyeslər “Cərxi fələk” 
(1921), “Qaranlıqdan işığa” (1921), 
“Eşq və intiqam” (1922) və komedi-
ya janrının ilk nümunələri də “Molla 
Nəsrəddin Bakıda” (1921), “Şahsənəm 
və Gülpəri” (1921), “Bir eşqin nəticəsi” 
(1922), “Yeni həyat” (1923) onun 
qələmindən çıxmışdır.   Onun 1923-
1935-ci illərdə yazmış olduğu “Qan bu-
lağı”, “Ümid çırağı”, “Cəhalət qurbanı”,  
“Nə üçün?”, “Təbrik”, “Sona xala”, 
“Namus”, “Mister Qreyin köpəyi” və 
s. hekayələri Azərbaycan nəsrinin ilk 
nümunələrindəndir.

Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə 
Komitəsi 1932-ci ildə Süleyman Sani 
Axundovun pedaqoji-ədəbi, həmçinin 
ictimai-mədəni fəaliyyətini nəzərə ala-
raq ona “Əmək qəhrəmanı” fəxri adı 
vermişdir. 

Süleyman Sani Axundov 1939-cu il 
mart ayının 29-da Bakıda vəfat etmiş, 
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Qaraca qız: qorxu-
lu nağıllar və uşaqlıq 
xatirələri / S.S.Axundov; 
illüstrator: V.Allahyarova, 
F.Allahyarova; [ön söz 
K.A.Nəhmətova].- [Bakı]: 
[“Üç alma” TEAS Press],  
[2018].- İstanbul, 272 s.

Seçmə hekayələr  / 
S.S.Axundov; tərt. 
ed. R.İsmayılov; red. 
F.Şıxlinski; rəssam 
E.Cabarov [Bakı]: [Altun 
kitab MMC], [2015].- 207, 
[1] s.

Qaraoğlu, F. Tarixdə iz 
buraxanlar: Süleyman Sani 
Axundov / Fazil Qaraoğlu  
// Bakı xəbər.- 2017.- 28 
noyabr.- S.15.

Rəsulova, Ə. Süleyman Sani 
Axundovun yaradıcılığın-
da hekayə janrı / Ədalət 
Rəsulova  // Olaylar.- 
2018.- 30 ; 31 oktyabr.- 
S.15; 1, 3-5 noyabr.

21 Yazıçı
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Əbdül Ənbiyə oğlu Hüseynov 
1925-ci il oktyabr ayının 25-də Ba-
kının Əmircan kəndində anadan ol-
muşdur. Hələ orta məktəbi bitirməmiş 
könüllü olaraq müharibəyə getmiş, 
müharibədən qayıtdıqdan sonra bir 
müddət Ukraynada, Türkmənistanda 
işləmiş, Krasnovodsk şəhərində rus 
dilində nəşr olunan “Krasnovodsk 
fəhləsi” qəzetinin baş redaktor müa-
vini vəzifəsində çalışmışdır. 1956-cı 
ildə Aşqabad Dövlət Universitetinin 
hüquq-tarix fakültəsini bitirmişdir. 
1958-ci ilə qədər Türkmənistan Res-
publikası Mədəniyyət nazirinin mü-
avini olmuş, 1960-cı ildə Moskvaya 
köçmüş və 1971-ci ildən diplomatik 
sahədə fəaliyyət göstərmişdir. 

Ə.Hüseynov tarixçi alim kimi uzun 
illər Türkiyədə, İranda, Monqolustan-
da işləmişdir. Yazıçının qələmindən 
bir-birinin ardınca “Mustafa xanın 
xəzinəsi”, “Arzamaslı qadın”, “İslam 
dünyasının cəngavəri”, “Taxta çıxan 
əkinçi”, “Qan qardaşları”, “Cənuba 
yürüş”, “Bəhrəmgurun məhəbbəti və 
kədəri”, “Müdrik adamın arzuları”, 
“Məhəbbət haqqında üç dastan”, “Üs-
yankar Xaqani”, “Xocalı fəryadı”, 
“Müharibənin sədası” kimi tarixi ro-
manlar, ümumilikdə isə otuzdan çox ro-
man, povest və digər əsərlər çıxmışdır. 

Hələ Sovetlər dönəmində bir sıra 
məşhur azərbaycanlılarla, o cümlədən, 
Tofiq Tağızadə, Eldar Quliyev, Hü-
seyn Seyidzadə kimi rejissorlarımızla 

sıx əlaqə saxlamış, “Sönmüş ocaqların 
işığı”, “Babək”, “Koroğlu”, “Qayna-
na” kimi filmlərin beynəlxalq arena-
ya çıxmasında müstəsna xidmətləri 
olmuşdur. Rasim Ocaqovun “Tütək 
səsi” filmi haqqında Amerikada nəşr 
olunan “Sinema” jurnalında sanbal-
lı məqaləylə çıxış etmişdir. Onun 
əsərləri ingilis, ispan, alman, fransız, 
ərəb dillərinə tərcümə  edilərək nəşr 
edilmişdir. Ə.Hüseynov 400-dən çox 
elmi-publisist məqalənin, “Türkiyədə 
həmkarlar hərəkatı”, “Yılmaz Qüney 
- həyat və qəhrəmanlıq”, “Türkiyənin 
ictimai-siyasi həyatında kütləvi in-
formasiya vasitələrinin rolu” kimi 
monoqrafiyaların müəllifidir. Ya-
zıçının ssenariləri əsasında 7 film 
çəkilmişdir. O, doğma vətəndən 
kənarda yaşasa da, ədəbiyyatımızı və 
mədəniyyətimizi layiqincə təmsil et-
mişdir. Ümumiyyətlə, Əbdül Hüsey-
novun Azərbaycandan yazdığı əsərlər 
Rusiya ilə, Rusiyadan yazdığı əsərlər 
isə Azərbaycanla əlaqəlidir. Onun ya-
radıcılığı iki xalq, iki mədəniyyət ara-
sında körpü təsiri bağışlayır. 

Ə.Hüseynov III dərəcəli “Şöhrət” 
ordeni, I dərəcəli “Böyük Vətən 
müharibəsi” ordeni, 16 medalla təltif 
edilmişdir. 

Əbdül Hüseynov 2017-ci il may 
ayının 14-də, 91 yaşında Moskvada 
vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Əbdül Ənbiya oğlu Hüsey-
nov: [yazıçının vəfatı ilə 
bağlı AYB-nin başsağlığı]  
// Ədəbiyyat qəzeti.- 
2017.- 20 may.- S.32.

Fərzullayev, M. Böyük 
insan, nümunəvi vətəndaş: 
[yazıçı həmyerlimiz Əbdül 
Hüseynovun vəfatı ilə 
bağlı]  / M.Fərzullayev  // 
525-ci qəzet.-2017.- 14 
iyun.- S.4.

Fərzullayev, M. Unudul-
maz Əbdül müəllim... 
/ M.Fərzullayev  // 
Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 
20 may.- S.32.

Азербайджанцы и 
в истории России 
/А.А.Гусейнов.- Москва: 
Оверлей, 2006.- 559, 
[3] с.

Мы родом из Баку: 
[Повесть] /Абдул 
Гусейнов.- Москва: 
Оверлей, 2005.- 124 с.

Унесенные чумой: 
повесть о скорби и 
любви / А.Гусейнов; пер. 
с русского на англ. яз. 
С.Ибрагимова.- Москва: 
ИД Содружества, 2012.-
60, [1] с., [7] л.

25 Yazıçı, kinodramaturq 18



421

18

Dünya ədəbiyyatı 

125 
illiyi

Sergey Aleksandroviç Yesenin 
1895-1925

O
K

TY
A

B
R

Sergey Aleksandroviç Yesenin 1895-
ci il oktyabr ayının 3-də Ryazan quber-
niyasının Kozmin mahalındakı Kons-
tantinovo kəndində anadan olmuşdur. 
Uşaqlığı ana babasının himayəsində 
keçən Yesenin 1909-cu ildə kənd 
dördillik məktəbini əla qiymətlərlə 
bitirərək təhsilini Spas-Klepikovski 
müəllim məktəbində davam etdirmiş-
dir. 9 yaşında şeir yazmağa başlamış 
gənc şair 1912-ci ilin yayında Mosk-
vaya gələrək ədəbi həyata qoşulmuş, 
o vaxtlar xalq içərisindən çıxmış gənc 
ədəbiyyatçıları birləşdirən Surikov 
adına ədəbi-musiqi dərnəyinin üzvü 
olmuşdur. O, müntəzəm olaraq Şan-
yavski Xalq universitetinə gəlmiş, 
tərəqqipərvər əhvali-ruhiyyəli profes-
sorların mühazirələrini dinləmişdir. 
Sonra İ.D.Sıtinin mətbəəsində işə 
düzələn gənc Sergey inqilabi hərəkata 
qoşulmuş və 1914-cü ildə “Put prav-
dı” qəzetində onun “Dəmirçi” şeiri 
dərc olunmuşdur. 1915-ci ildə Peter-
burqa köçmüş, Peterburq həyatı şai-
rin dünyagörüşünün formalaşmasında 
müstəsna rol oynamışdır. 1916-cı ildə 
ilk şeirlər kitabı “Radunitsa” çap olun-
muşdur. Sonrakı illərdə yazdığı poe-
malarda (“Coşğunluq”, “Yad diyar”, 
“Qüdrətli”) kənd ab-havası çox güclü 
olmuşdur. Şeirləri “Русская мысль”, 
“Ежемесячный журнал”, “Северние 
записки” və s. jurnallarda çap olunur-
du. O, 1919-1923-cü illərdə imajinizm 
ədəbi cərəyanına qoşulmuş, bu, şai-
rin müvəqqəti olaraq ictimai həyatdan 
uzaqlaşmasına səbəb olmuşdur. O, 
“Meyxanalı Moskva” şeirlər silsiləsi, 
“Qara adam” poemasını yazmışdır. 

1924-1925-ci illər onun yaradıcılığında 
dönüş illəri olmuşdur. 

1924-1925-ci illərdə Bakıda olmuş, 
bir müddət Mərdəkanda yaşamışdır.    
Yesenin bir sıra məşhur əsərlərini, o 
cümlədən “Anna Snegina” poeması-
nı, eləcə də sevgi poeziyasında xüsusi 
yeri olan Yeseninin sevgi himni sayı-
la biləcək “İran nəğmələri” silsiləsinə 
daxil olan şeirlərin bir çoxunu burada 
yazmışdır. Ümumilikdə, 1924-1926-cı 
illərdə Yeseninin Bakı mətbuatında 51 
əsəri (48 seir və 3 poema) dərc edil-
miş, onlardan 50-si (47 şeir və 3 poe-
ma) “Bakinski raboçi” qəzetində işıq 
üzü görmüşdür. Yesenin, Bakıya olan 
böyük sevgisini və rəğbətini məşhur 
“Прощай, Баку” şeirində ifadə etmiş-
dir. Şeirləri dünyanın 50-dən çox dilinə 
tərcümə edilmişdir. 

Sergey Aleksandroviç Yesenin 1925-
ci il dekabr ayının 28-də intihar etmişdir.

 Yeseninin ölümünə şeir həsr et-
miş ilk azərbaycanlı  Əli Nazim-
dir.  Eyni vaxtda Süleyman Rüstəm 
də “Yeseninə” adlı şeirini yazmışdır. 
Bundan sonra Əliağa Kürçaylı, Əli 
Saləddin, Məmməd Rahim, Mənsur 
Vəkilov, Mustafa İskəndərzadə və b. 
Yeseninə şeirlər həsr etmişlər.

Mərdəkanda Yeseninin yaşadığı 
evdə onun xatirə muzeyi (otaq-muzey) 
yaradılmış, 1975-ci il oktyabr ayının 
3-də fəaliyyətə başlamışdır. Muze-
yin yerləşdiyi həmin küçəyə şairin adı 
verilmişdir. 1990-cı illərdə muzeyin 
fəaliyyəti dayandırılsa da Azərbaycan 
EA RH-nin 24 iyul 1998-ci il tarixli 
sərəncamı ilə bərpa edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Bakı, sağ-salamat qal: 
şeirlər / S.Yesenin; tərc. 
ed. R.Təhməzoğlu // 
Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 
25 noyabr.- S.30.

Qafqaza ithaf: şeirlər 
/ S.Yesenin; tərc. ed. 
S.Məmmədzadə // 
Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 
27 yanvar.- S.7.

Qismət, A. Yeseninin in-
tiharında sirli məqamlar  
/ Azər Qismət  // 
Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 
11 fevral.- S.7. 

Tağısoy, N. Yesenin da-
vam edir / Nizami  Tağı-
soy // Ədəbiyyat qəzeti.- 
2017.- 25 noyabr.- S.30.

3 Rus şairi
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İvan Alekseyeviç Bunin 1870-ci il 
oktyabr ayının 22-də  Rusiyanın Vo-
ronej vilayətində  zadəgan ailəsində  
anadan ollmuşdur. 3 yaşında ikən 
ailəsi ilə Orlov quberniyasının Yelits 
əyalətinə gəlmiş, burada Butırkı xu-
torunda yaşamışdır. İvan Bunin  ilk 
təhsilini evdə almış, 11 yaşında isə 
Yeletsk gimnaziyasında oxumağa 
başlamışdır. Ailənin maddi vəziyyəti 
ağırlaşdığından gimnaziyanı yarım-
çıq buraxmağa məcbur olmuşdur. İvan 
Alekseyeviç Buninin ilk müəllimi 
Nikolay Romaşkov onun dünyagö-
rüşünün formalaşmasında böyük rol 
oynamış, poeziyaya, rəssamlığa, eyni 
zamanda Şərq ölkələrinə  məhəbbətini 
artırmışdır. İvan Buninin  tərbiyəsində, 
formalaşmasında anasının da böyük 
rolu olmuşdur.  Bu arada ailənin mad-
di vəziyyəti daha da çətinləşdiyindən 
İvan Bunin 1889-cu ildə yerli “Or-
lovski vestnik” qəzetində korrektor 
kimi işəbaşlamışdır. 

O, ilk şeirini 1887-ci ildə  Peter-
burqda çap olunan “Rodina” jurnalın-
da nəşr etdirmişdir. İlk şeirlər kitabı 
1900-cü ildə çap edilmişdir. 

Onun “Xutorda”, “Vətəndən 
xəbər”, “Dünyanın o biri başında” 
hekayələri rus cəmiyyətinin acı re-
allıqlarına - 1892-ci ildəki aclığa, 
növbəti ilin vəba epidemiyasına, kiçik 
torpaq sahiblərinin müflisləşməsinə, 
kəndlilərin Sibirə sürgün edilmələrinə 
və s. həsr olunmuşdur. 

Bunin   Tennisonun “Ledi Qodiv”, 
Bayronun “Manfred” poemalarını, 
habelə Alfred de Müssö və Fransua 
Koppenin şeirlərini rus dilinə çevir-
mişdir. 

Yazıçının Birinci Dünya müharibə-
sinə qədərki dövrdə qələmə aldığı “An-

ton almaları”, “Şamlar”, “Kənd”, “Qu-
raqlıq” və s. əsərlərində rus kəndinin 
dəhşətli vəziyyəti təsvir olunmuşdur. 

İvan Buninin “Natali”, “Gözəl”, 
“Gicgici”, “Antiqona”, “Zümrüd”, 
“Qurdlar”, “Vizit kartları”, “Bir ta-
nış küçədə”, “Xaç analığı”, “Gəcə 
vaxtı”, “Ballada”, “Qafqaz”, “Hen-
rix”, “Parisdə”, “Qisas”, “Gecə qo-
nağı”, “Başlanğıc”, “Quzğun” və s. 
hekayələri real həyatı əks etdirmək 
baxımından bədii dəyəri ilə seçilən 
hekayələrdir.  

Bunin Oktyabr inqilabını qəbul 
etməmiş, 1920-ci ilə qədər Odessada 
yaşamış, 1920-ci ildə isə vətəndaş ni-
kahında olduğu Vera Muromtseva ilə 
birlikdə Fransaya mühacirət etmışdir. 
Parisdə, sonra isə Qrass şəhərində 
yaşayan yazıçı bolşevik rejiminə 
nifrətini “Lənətə gəlmiş günlər” adlı 
gündəliyində (1925-1926) əks et-
dirmişdir. Yazıçının mühacirət döv-
rü yaradıcılığında “İerixon gülü” 
(1924), “Mityanın məhəbbəti” (1925), 
“Günvurma” (1927) və avtobioqrafik 
səciyyəli “Arsenyevin həyatı” (1933) 
kimi əsərləri mühüm yer tutur. 

İ.Bunin 1909-cu ildə  Peterburq 
Elmlər Akademiyasının fəxri akade-
miki adına, 1933-cü ildə “klassik rus 
nəsrinin ənənələrini davam etdirən 
ciddi sənətkarlığına görə” Nobel mü-
kafatına layiq görülmüşdür. 

Buninin mühacirət illərində yaxın 
dostluq əlaqələri saxladığı ziyalılar 
içərisində azərbaycanlı Ümmülbanu-
Banin də olmuşdur. 

Bunin 1953-cü il noyabr ayının 
8-də Parisdə vəfat etmiş və orada da 
dəfn edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Seçmə hekayələr  / İ.Bunin; 
tərc. ed.: H.Şərif, İ.Mövləli, 
T.Kazımlı; red. F.Şıxlinski.- 
[Bakı]: [Altun kitab],  
[2016].- 191, [1] s.

Xəlilov, B. İvan Bunin: 
həyatı və yaradıcılığı / Bu-
ludxan Xəlilov // Əbədiyaşar 
ədəbiyyat / B.Xəlilov.- Bakı, 
2016.- S.79-92.

Qismət, A. Bunin məhəbbət 
üçbucağı: Doyl yoxsa Bell 
/ Azər Qismət  // Ədəbiyyat 
qəzeti.- 2018.- 3 fevral.- 
S.31.

Təkləli, M. Həsrət və 
məhəbbətin heykəli - İvan 
Bunin  /  Minaxanım Təkləli 
// Xalq cəbhəsi.- 2017.- 7 
oktyabr- S.14.

Тёмные аллеи: цикл 
новелл / И.А.Бунин; 
[вед. ред.и подбор. ил. 
В.Мирзоева].-Москва: 
ОЛМА Медиа Групп, 
2015.- 303 с.- (Классика в 
иллюстрациях).

22 Rus yazıçısı
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Musiqi.Opera.Balet

85 
illiyi Xəyyam Mirzəzadə  

1935-2018  
Xəyyam Hadı oğlu Mirzəzadə 1935-

ci il oktyabr ayının 5-də Bakıda anadan 
olmuşdur. O, 1952-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyası nəzdində 
10 illik musiqi məktəbini bitirdikdən 
sonra 1957-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası-
nı Qara Qarayevin sinfində bəstəkarlıq 
ixtisası üzrə bitirmişdir.  

Əmək fəaliyyətinə 1957-ci ildə 
Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasında müəllim 
kimi başlayan Xəyyam Mirzəzadə 
burada 1969-1983-cü illərdə Kompo-
zisiya kafedrasının müdiri olmuşdur. 
1979-cu ildə professor elmi rütbəsini 
almış, 1983-cü ildən 2005-ci ilədək 
həmin təhsil müəssisəsinin professoru 
kimi fəaliyyət göstərmişdir.

Əsərləri Avstriya, İngiltərə, Maca-
rıstan, Hollandiya, Almaniya, İtaliya, 
Fransa və s. ölkələrdə ifa olunur. Ağ-
lar və qaralar” (2000) baleti, kamera 
orkestri üçün “Musiqi” (1964), “Üç 
xoreoqrafik şəkil” (1969), “Simfonik 
orkestr üçün” I Simfoniya (1957), II 
Simfoniya (Triptix, 1970), Kiçik lirik 
süita (1963), Oçerklər-63 simfonik 
poema (1963), “Muğan çöllərində” 
süitası (1967); xor, solist və simfo-
nik orkestr üçün “Çiçəklən, Vətənim” 
(1964, E.Mahmudovla birgə), Par-
tiya haqqında oda (1975-sözləri: 
B.Vahabzadənindir); ağacdan nəfəs 
alətləri üçün “Sekstet” (1962); misdən 
nəfəs alətləri üçün “Kvartet” (1970), 
simli kvartet üçün I Kvartet (1956), II 
Kvartet (1961), Dörd miniatür (1958), 
Noraşen rəqsləri (1972); skripka və 
fortepiano üçün Sonatina (1950), 

Poema və sketso (1952) əsərlərin 
müəllifidir.

1959-cu ildə İ.Qasımovun sse-
narisinə əsasən çəkilmiş “Bizim küçə” 
filmi bəstəkarın musiqi bəstələdiyi 
ilk filmdir. Bundan sonra “Bu, Qum 
adasında olmuşdur”, “Yeddi oğul 
istərəm...”, “Bakıda küləklər əsir”, 
“Arxadan vurulan zərbə”, “Bağ 
mövsümü”, “Kinorejissor Arif  Ba-
bayev”, “Havalansın Xanın səsi”, 
“Çay daşı”, “Güllələnmə təxirə sa-
lınır!...”, “Müstəqillik yollarında”, 
“Arxada qalmış gələcək”, “Ev”, 
“Düyün” və s. təxminən 40-a ya-
xın filmə musiqi bəstələmiş, kinoda 
T.Tağızadə, A.Babayev, M.Dadaşov, 
Ə.Atakişiyev, Y.Qusman kimi rejis-
sorlarla işləmişdir. 

Xəyyam Mirzəzadə 1970-ci ildə 
Azərbaycan Lenin Komsomolu Mü-
kafatı laureatı olmuş, 1972-ci ildə 
Azərbaycanın “Əməkdar incəsənət xa-
dimi” fəxri adını almış, 1975, 1986-cı 
illərdə 2 dəfə SSRİ Dövlət Mükafatı la-
ureatı olmuş, 1987-ci ildə Azərbaycan 
SSR-in “Xalq artisti” fəxri adına layiq 
görülmüşür. 2000-ci ildə “Şöhrət”, 
2010-cu ildə “Şərəf” ordenləri ilə təltif 
edilmişdir. 

Xəyyam Hadı oğlu Mirzəzadə 
2018-ci il iyul ayının 30-da ömrünün 
83-cü ilində vəfat etmişdir.

2011-ci ildə Tofiq İsmayılovun 
rejissorluğu və ssenarisi əsasında 
bəstəkar haqqında “Maestro. Özüm 
və zaman haqqında. Bəstəkar Xəyyam 
Mirzəzadə” sənədli bioqrafik film 
çəkilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Ağ və Qara: orqan üçün 
12 prelüd: metodik tövsiyə 
/ X.Mirzəzadə; red. 
R.Babayeva.- Bakı: [s.l.], 
2008.- 50, [1] s.

9 pyes [Notlar]: qitara üçün / 
X.Mirzəzadə.- Bakı, 2003.-
11 s.

Gəzinti [Notlar] / 
X.Mirzəzadə.- Bakı, 2008.- 
17 s.

İthaf [Notlar]: qaboy , 
zənglər və simlilər üçün / 
X.Mirzəzadə.- Bakı, 1989.-
30 s. 

Oçerklər 63 [Notlar]: simli 
orkestr, truba, 6 litavr, 2 sinc 
və royal üçün / X.Mirzəzadə.- 
Bakı: Azərnəşr, 1966.- 78 s.

Abbaslı, T. Dünya bir 
pəncərədir... : Bir var 
sadəcə baxıb, bir də 
var - Xəyyam Mirzəzadə 
demişkən “ildırımtək çaxıb” 
gedəcəm!”  /  Tahir Abbaslı  
// Mədəniyyət.- 2018.- 10 
oktyabr.- S.6.

Quliyeva, D. Özündən son-
rakı doğum günü...: Xəyyam 
Mirzəzadə ilə tanışlığın 
maraqlı tarixçəsi  / Dilarə  
Quliyeva  // Türküstan.- 
2018.- 9-15 oktyabr.- S.16.

Bəstəkar
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80 
illiyi Rəşid Şəfəq 

1940-2017  
Rəşid Camal oğlu Əliyev (Rəşid 

Şəfəq) 1940-cı il oktyabr ayının 13-də 
Bakıda anadan olmuşdur. Əslən Go-
ranboy rayonunun Şəfəq kəndindəndir. 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası 
nəzdində 10 illik musiqi məktəbinin vi-
olonçel sinfində oxuyub, sonra təhsilini 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriya-
sının Bəstəkarlıq fakültəsində Cövdət 
Hacıyev və Qara Qarayevin sinfində 
davam etdirmişdir. 

Rəşid Şəfəq 1970-ci ildə Bakı şəhər 
190 saylı ümumtəhsil məktəbinin 
nəzdində uşaq opera studiyasını yaradır, 
“Tülkü həccə gedir” komik-alleqorik 
opera-nağılını yazır.   “Beynəlxalq 
uşaq ili” münasibətilə 1979-cu ildə 
“Göyərçinik biz” adlı mahnılar toplu-
su çap etdirir. 1986-cı ildə uşaqlar və 
yeniyetmələr üçün “Məktəblinin musi-
qi aləmi” kitabı işıq üzü görür. 1988-ci 
ildə xor almanaxı şəklində “Məktəbli 
mahnıları” adlı yeni əsəri çap olunur.  

1985-ci ilin yayında dahi bəstəkar 
Üzeyir Hacıbəylinin 100 illik yubileyi 
“Ey Vətən”  mahnısını qadın xoru üçün 
işləyir. Şair V.Dubrovin mətni rus dilinə 
tərcümə edir, bu xor əsəri “Sovetskaya 
muzıka” və “Muzıkalnaya jizn” jurnal-
larında çap olunur. 

Rəşid Şəfəq 80-ci illərdə tanın-
mış rus şairi S.Marşakın poemaları 
əsasında “Səfeh siçan balası”, “Ağıllı 
siçan balası” nağıllarını musiqi dilinə 
çevirərək maraqlı uşaq operaları yara-
dır. Bəstəkarın Moskvada nəşr olunan 
“Ana yurdumuz” mahnılar almana-

xında xor və solistlər üçün nəğmələri, 
“Cəngavərlər” vokal-xor silsiləsindən 
miniatürləri keçmiş SSRİ miqyasında 
geniş yayılır.  

R.Şəfəq 1995-ci ildə Şəhriyar adına 
Bakı Mədəniyyət Mərkəzində ilk Uşaq 
Mahnı Teatrını təşkil etmişdir. 

O, birpərdəli “Ana” operasının, “Bir 
saatlıq xəlifəlik” və “Baş tutmayan 
hiylə” operettalarının, uşaqlar üçün 12 
musiqili səhnə əsərinin, o cümlədən 
“Tülkü həccə gedir” və “Bayquşla-
rın söhbəti” uşaq opera-nağıllarının, 
“Rəqəmlərin bəhsi” və “Tənbəl ayı 
balası” adlı musiqili tamaşaların, 
“Qiymətlərin sərgüzəşti” uşaq müzik-
linin, habelə 2 simli kvartetin, Ömər 
Xəyyamın sözlərinə 3 romans-rübainin, 
“Rahab” muğam-poemasının, “Beş 
portret” vokal-simfonik silsiləsinin, 
“Nəsimi” freskalarının, H.Cavidə həsr 
olunmuş “Rekviem-poema”nın, kanta-
taların, uşaqlar üçün 500-ə qədər mah-
nının və vokal məcmuələrinin, çoxlu 
sayda xor əsərlərinin müəllifidir. 

Rəşid Şəfəq uzun illər Azərbaycan 
Televiziya və Radio Verilişləri Qa-
palı Səhmdar Cəmiyyətinin Niyazi 
adına Simfonik orkestrinin direktoru 
vəzifəsində çalışmışdır. 

1998-ci ildə “Əməkdar incəsənət 
xadimi” fəxri adına, Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin xüsusi təqaüdünə 
layiq görülmüşdür. 

Rəşid Şəfəq 2017-ci il avqust ayı-
nın 24-də ömrünün 78-ci ilində Bakıda 
vəfat etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Xor qravürləri “A capella” 
[Notlar] / R.Şəfəq.- Bakı, 
2010.- 160 s.
Qız məktəbində [Notlar]: 
ballada-duet fortepiano 
ilə oxumaq üçün / R.Şəfəq; 
[xüsusi red. F. Qasımova].- 
Bakı: 2010.- 15, [1] s.
Unudulmaz Vaqif  
Mustafazadə / R.Şəfəq  // 
Kredo.- 2015.- 6 mart.- S. 
12;13;19;27 mart.- S.13.
Rəşid Şəfəq : həyat və 
yaradıcılığı / N.Mirzəyeva; 
elmi red. Ə.Ağayev [ön 
söz əvəzi]; red. A.Məlikov; 
rəssam R.Əbdülhüseyn.- 
Bakı: [MBM], 2010.- 119, 
[1] s.
Fərəcov, S. Uşaq musiqisi-
nin görkəmli nümayəndəsi: 
[Abdulla Şaiqin ev-
muzeyində  Rəşid Şəfəqin 
75 illik yubileyinin qeyd 
olunması haqqında] / Sava-
lan Fərəcov  // Mədəniyyət.-
2015.- 25 noyabr.-  S. 12.
Talıbzadə, Ü. İstedadlı 
bəstəkar, yorulmaz peda-
qoq, vətəndaş sənətkar : 
Rəşid Şəfəqin əziz xatirəsinə 
/ Ülkər Talıbzadə  // 
Mədəniyyət.-2017.- 18 okt-
yabr.- S.12.

Bəstəkar, pedaqoq13
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70 
illiyi

Ağasəlim Abdullayev 
1950  
Ağasəlim Sahib oğlu Abdullayev 

1950-ci il oktyabr ayının 15-də Ba-
kıda anadan olmuşdur. 5 saylı Musiqi 
Məktəbində, sonra Asəf Zeynallı adı-
na Orta İxtisas Musiqi Texnikumu-
nun tar sinfində təhsil almışdır. 1971-
ci ildə Hacı Məmmədovun sinfini 
bitirdikdən sonra, Ü.Hacıbəyov adına 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriya-
sına daxil olub orada Səid Rüstəmov 
kimi sənətkardan dərs almışdır. 
1976-cı ildə konservatoriyanı bitir-
mişdir.  1970-ci ildən Azərbaycan 
Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri 
Komitəsinin S.Rüstəmov adına 
xalq  çalğı alətləri orkestrinin solisti, 
B.Salahovun rəhbərlik etdiyi Xalq çal-
ğı alətləri ansamblının konsertmeys-
teri, 1982-ci ildən B.Salahov adına 
“Araz” Xalq çalğı alətləri ansamblının 
rəhbəridir. 2000-ci ildən Azərbaycan 
Milli Konservatoriyasının dossenti-
dir. Repertuarında Bayatı-Şiraz, Rast, 

Xaric Segah, Şüstər, Şahnaz və s. mu-
ğamlar əsas yer tutur.

YUNESKO-nun təşəbbüsü ilə 
1987-ci ildə Səmərqənddə keçirilmiş 
beynəlxalq muğam simpoziumunda iş-
tirak  etmişdir. Görkəmli xanəndələrdən 
A.Abdullayev, Ş.Ələkbərova, Ə.Əli yev,  
H.Hüseynov, S.Qədimova, Y.Məm-
mədov, R.Muradova,  Z.Xanla rova, 
A.Qasımov və başqalarını müşayiət et-
mişdir. 

Bir çox Türkiyə, İsveç, Hollandiya, 
Danimarka, Belçika, İslandiya, Alma-
niya, İspaniya, İngiltərə, Fransa, İran, 
İraq, Yaponiya, ABŞ, Kanada və s. 
kimi xarici ölkələrdə qastrollarda ol-
muşdur. 

Ağasəlim Abdullayev Prezident 
İlham Əliyev cənablarının 2005-ci 
il 16 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə 
“Əməkdar artist”, 2007-ci il 6 oktyabr 
tarixli Sərəncamı ilə “Xalq artisti” 
fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t

Ustadların qədrini bilən sənətkar / Ağasəlim Abdullayev; müsahibəni apardı S.Elsevər // Kaspi.- 2015.- 28 oktyabr.- S.10.
Tarın siminə toxunanda hər şeyi unuduram: Müsahibimiz Xalq artisti, ustad tarzən, professor Ağasəlim Abdullayevdir / Ağasəlim Abdul-
layev; müsahibəni apardı: Ş.Əliqızı, Ş.Dadaşova // İki sahil.- 2016.- 8 oktyabr.- S.19.
Səmədov, A. Musiqiyə bərabər ömür / Ayıq Səmədov  // Azad Azərbaycan.- 2010.- 2 mart.- S.7; Mədəniyyət.- 2010.- 26 fevral.- S. 8.

Tarzən
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90 
illiyi

70 
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Rəhim Babayev  
1930-2010  

Ağaverdi Paşayev
  1950  

Rəhim Sadıq oğlu Babayev 1930-cu 
il oktyabr ayının 19-da Bakıda anadan 
olmuşdur. 1973-cü ildə Ə.İsgəndərovun 
sinfində Azərbaycan Dövlət Konser-
vatoriyasını bitirmişdir. R.Babayev 
1952-ci ildən Azərbaycan Dövlət Ope-
ra və Balet Teatrının simfonik orkest-
rinin, 1978-ci ildən həmçinin Üzeyir 
Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət 
Simfonik Orkestrinin solisti olmuşdur. 

Rəhim Babayevin  Azərbaycanda  
fleytaçılar nəslinin yetişməsində böyük 

zəhməti olmuşdur. O, 1958-2010-cu 
illərdə pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir. 

Görkəmli fleyta ifaçısı R.Babayev 
2008-ci il sentyabr ayının 17-də 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin Sərəncamı ilə “Xalq artisti” fəxri 
adına layiq görülmüşdür.

Rəhim Babayev 2010-cu il iyul ayı-
nın 20-də Bakıda vəfat etmişdir. 

Ağaverdi Ağaəli oğlu Paşayev 1950-
ci il oktyabr ayının 27-də Bakıda anadan 
olmuşdur. 1966-cı ildə A.Zeynallı adına 
Musiqi Texnikumunun tar sinfinə daxil ol-
muş, 1971-ci ildə təhsilini uğurla başa vu-
raraq Ü.Hacıbəyli adına Dövlət Konserva-
toriyasına (indiki BMA) daxil olmuşdur. 
1976-cı ildə oranı bitirmişdir. 1979-cu 
ildən Ü.Hacıbəyli adına Dövlət Konser-
vatoriyasında pedaqoji fəaliyyətə başla-
yır, eyni zamanda İncəsənət İnstitutunda 
(indiki ADMİU) Xalq çalğı alətləri kafed-
rasında dirijorluq fənnindən dərs deymiş, 
tələbələrdən ibarət xalq çalğı alətləri or-
kestri yaratmışdır. 1994-cü ildən  Bülbül 
adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində 
müəllimlik etməklə bərabər  uşaq orkestri 
də  yaratmışdır. 1999-cu ildə Filarmoni-
yada fəaliyyət göstərən Dövlət Mahnı və 

Rəqs Ansamblına rəhbər təyin edilmiş-
dir. Bir neçə ay bu kollektivlə işlədikdən 
sonra ona Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Or-
kestrini yaratmaq təklif edilmiş, 2000-ci 
ildə Heydər Əliyev Sarayında Beynəlxalq 
Qadınlar Gününə həsr olunmuş tədbirdə  
Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin ilk 
konserti olur.  

Ağaverdi Paşayev 2005-ci ildə 
“Əməkdar incəsənət xadimi”, 2008-ci 
ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq gö-
rülmüşdür. 2002-2008-ci illərdə Prezident 
mükafatçısı, 2003, 2004-cü illərdə “Qızıl 
Cəng” Beynəlxalq mükafatı laureatı, 2 
dəfə “Humay” mükafatı laureatı olmuş, 
“TÜRKSOY”-un 20 illik yubiley meda-
lı, 2016-cı ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
olunmuşdur. 2009-cu ildən Prezident 
təqaüdçüsüdür.

Ə d ə b i y y a t

Babayev Rəhim Sadıq oğlu 
// Azərbaycan Milli Ensiklo-
pediyası: [25 cilddə].-Bakı, 
2010.- Cild 2.- S.586.

Ə d ə b i y y a t

A.A.Paşayevin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 22 sentyabr 
2016-cı il: [Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə] // Azərbaycan.-2016.- 23 sentyabr.- S.2.
Azərbaycanlı dirijora “Mədəniyyət əlaçısı” mükafatı: [Ağaverdi Paşayevə Qazaxıstanda  eyniadlı döş nişanının təqdim edilməsi haq-
qında] // Mədəniyyət.-2017.- 20 dekabr.- S.8.

Fleyta ifaçısı

Dirijor, pedaqoq
10527
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140 
illiyi Qurban Pirimov 

1880-1965  
Qurban Bəxşəli oğlu Pirimov 1880-

cı il oktyabr ayının 30-da Ağdam ra-
yonunun Gülablı kəndində anadan 
olmuşdur. Görkəmli tarzən Sadıqcan-
dan dərs almış, Qarabağ muğam ifaçı-
lığı məktəbinin ənənələrini dərindən 
mənimsəyən Qurban Pirimov sənətdə 
öz yolunu açmışdır. Qurban Pirimov 
klassik ənənələrə əsaslanaraq, mu-
ğam ifaçılığını yeni dövrdə inkişaf et-
dirmiş, özünə məxsus xüsusiyyətlərlə 
zənginləşdirmişdir. Buna görə də, 
Qurban Pirimovun yaradıcılığı, ifa-
çılıq sənəti öz orijinallığı ilə seçilir. 
Onun ifa edərək yaratdığı “Mahur-
Hindi”, “Çahargah”, “Xaric segah”, 
“Şur”, “Zabul segah”, “Çoban bayatı” 
nadir sənət nümunələri kimi musiqi 
xəzinəsinə daxil edilmişdir. 1905-ci 
ildən başlayaraq, xanəndə Cabbar 
Qaryağdıoğlu və kamançaçı Saşa 
Oqanezaşvili ilə birlikdə yaratdığı mu-
ğam üçlüyündə 20 ilə yaxın fəaliyyət 
göstərərək məhşurlaşmış, bir sıra xa-
rici ölkələrdə - Rusiyanın, Zaqafqazi-
yanın, Orta Asiyanın və Yaxın Şərqin 
müxtəlif şəhərlərində konsertlər ver-

mişdir. Onun solo və ansamblda ifa 
etdiyi muğamlar qrammofon valla-
rına yazılmışdır. Qurban Pirimovun 
müşayiəti ilə Keçəçioğlu Məhəmməd, 
Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev, İslam 
Abdullayev, Ələsgər Abdullayev, Se-
yid Şuşinski və b. xanəndələrin ifa-
sı qrammofon vallarına yazılmışdır. 
1934-cü ildə Tiflisdə Zaqafqaziya 
incəsənəti olimpiadasının, 1939-cu 
ildə Ümumittifaq baxışının qalibi 
olmuşdur. Qurban Pirimov Üzeyir 
Hacıbəylinin yaratdığı ilk Azərbaycan 
operası “Leyli və Məcnun”da (1908) 
solist tarzən kimi çıxış etmişdir. 

Azərbaycan tar ifaçılığı sahəsindəki 
xidmətlərinə ona görə 1931-ci ildə 
Azərbaycan SSR-nin “Xalq artisti” 
fəxri adı verilmiş, “Şərəf nişanı” or-
deni, “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni 
ilə təltif olunmuşdur. 

Qurban Pirimov 1965-ci il avqust 
ayının 29-da Bakı şəhərində vəfat 
etmiş, I Fəxri Xiyabanda dəfn edil-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t

İsaqoğlu, V. Qurban Pirimov / Vaqif İsaqoğlu; [burax. məsul S. İsmayılova; red. Q. Təbiətoğlu; dizayner Z. Abbasov].- Bakı: Şərq-Qərb, 
2017.- 199, [1] s.
Abbaslı, T. TARın ustadlıq YARı: “Tarı sinəsinə bütün Şərq balasıtək alan” Qurban Pirimov / Tahir Abbaslı  // Mədəniyyət.- 2015.- 30 
oktyabr.- S. 11.
Abbaslı, T. Oxu, tar!.. : Səndə ustad Qurban Pirimov nişanələri, tər-təzanələri də var... / Tahir Abbaslı // Mədəniyyət.-2016.- 28 oktyabr.- 
S. 13.

Tarzən
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80 
illiyi

Nərgiz Şəfiyeva 
1940  
Nərgiz Mahmud qızı Şəfiyeva  1940-

cı il oktyabr ayının 31-də Bakıda ana-
dan olmuşdur. Üzeyir Hacıbəyov adına 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası 
nəzdində onillik musiqi məktəbinə da-
xil olmuş, 1957-ci ildə həmin məktəbi 
bitirdikdən sonra konservatoriyanın 
musiqi nəzəriyyəsi fakültəsinə daxil 
olmuşdur. Bir ildən sonra burada oxu-
maqla yanaşı, bəstəkarlıq şöbəsinə də 
qəbul edilmiş və 1958-1964-cü illərdə 
böyük bəstəkar, Xalq artisti Qara Qa-
rayevin sinfində təhsil almışdır. Eyni 
vaxtda iki fakültədə oxuyan N.Şəfiyeva 
musiqişünaslığın, bəstəkarlığın sir-
lərini dərindən mənimsəmişdir. 1959-
cu ildə Nərgiz xanım Azərbaycan 
bətəkarlarının plenumunun və 1962-ci 
ildə keçirilən 3-cü qurultayının iştirak-
çısı olmuşdur. Elə həmin ildə Mosk-
vada gənc bəstəkarların ümumittifaq 
müsabiqəsində qalib gələrək birinci 
dərəcəli diploma layiq görülmüşdür. 

Nərgiz xanım 1965-ci ildə pedaqoji 
fəaliyyətə başlamış, Bakıdakı 2 say-
lı yeddillik uşaq musiqi məktəbində 
nəzəriyyədən dərs demişdir. 1971-ci 
ildə isə bu məktəbdə musiqi nəzəriyyəsi 
şöbəsinin müdiri təyin edilmişdir. 
N.Şəfiyeva 2 saylı musiqi məktəbində 
çalışmaqla yanaşı, Mədəniyyət Na-
zirliyinin metodiki kabinetində mu-
siqi nəzəriyyəsi bölməsinin meto-
disti olmuş, musiqi məktəbləri üçün  
“Azərbaycan ladları” dərs vəsaitləri 
və tövsiyələr hazırlayıb çap etdirmiş-
dir. 1995-ci ildən Nərgiz xanım Bülbül 
adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində 
musiqi nəzəriyyəsi və bəstəkarlıq 
fənlərindən dərs deməyə başlayır. 

1995-ci ildə Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqına üzv qəbul edilmişdir. Nərgiz 
xanım fortepiano üçün prelüdlər, silsilə 

pyeslər, sonatina, sonata, fortepia-
no üçün  “Skertso”, vialino və piano 
üçün “Poema”, Böyük Simfonik Or-
kestr üçün “Musiqi”, Nazim Hikmətin 
“Oystraxa məktubum” şeiri əsasında 
yazılmış vokal “Dialoq”, gənc ifa-
çılar üçün “Gün gələr, həftə keçər” 
silsiləsi (Azərbaycan xalq muğamları 
əsasında), violençel, fleyta və arfa üçün 
“Damlalar”, “Pastoral” triosu, “Mahnı 
dağlarda qaldı” instrumental kompozi-
siya və s. əsərlərin müəllifidir. 

2007-ci ildə Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqının 8-ci qurultayında təşkil edil-
miş kamera-instrumental konsertdə 
Nərgiz Şəfiyevanın  Nazim Hikmətin 
sözlərinə yazdığı “David Oystraxa 
məktubum” vokal “Dialoq”u ifa olun-
muş, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 
yaranmasının 75-ci illiyinə həsr edil-
miş (12-17 noyabr 2009) Beynəlxalq 
Musiqi Festivalında  Qarabağa ithaf 
olunmuş “Mahnı dağlarda qaldı” kom-
pozisiyası səsləndirilmişdir.  

Nərgiz xanım eyni zamanda Nigar 
Cərullaqızı ilə birlikdə Bülbül adı-
na Orta İxtisas Musiqi məktəbinin 70 
illiyinə həsr edilmiş kitabça və “Qara 
Qarayev tələbələrinin xatirəsində” top-
lusunu hazırlayıb nəşr etdirmişdir. 

Nərgiz Şəfiyeva musiqi sahəsindəki 
xidmətlərinə görə Azərbaycan və 
SSRİ Mədəniyyət Nazirliklərinin fəxri 
fərmanlarına, diplomlarına layiq gö-
rülmüş, təşəkkürnamələr almışdır. 30 
dekabr 2015-ci ildə Azərbaycan Res-
publikasının “Əməkdar incəsənət xa-
dimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t

Hafizi anarkən (“Soruşma” 
qəzəli): [Notlar]: tenor və 
piano üçün / N. Şəfiyeva; 
söz H.Şirazi.- Bakı, 2014.- 
8 s.
Üç pyes: [Notlar]: violin, 
v-cello və fortepiano üçün / 
N.Şəfiyeva.- Bakı, 2015.- 9s.
Xalıqzadə, F. Nərgiz 
Şəfiyeva / Fəttah Xalıqzadə; 
elmi red. H. Babayeva; 
[baş red. S. Bektaşi; burax. 
məsul S. İsmayılova]; 
Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi.- 
Bakı:Şərq-Qərb, 2014.- 31, 
[1] s.
Xalıqzadə, F. Musiqi-
li ömrün 75-ci baharı: 
Musiqi xadimləri / Fəttah 
Xalıqzadə  // Azərbaycan.-
2015.- 11 yanvar.-  S.8.

Bəstəkar
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İzzət Əli qızı Seyidova 1910-cu il 
oktyabr ayının 20-də Xarkovda ana-
dan olmuşdur. 1927-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Rəssamlıq Texnikumuna, 
1931-ci ildə Leninqrad Boyakarlıq, 
Heykəltəraşlıq və Memarlıq İnstitu-
tuna  qəbul olmuşdur. 1938-ci ildən 
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet 
Teatrında əmək fəaliyyətinə başlamış, 
1950-ci ildən Sov. İKP-nin üzvü olmuş-
dur.

1938-ci ildə  C.Rossininin  “Sevilya 

bərbəri”, 1941-ci ildə P.Çaykovskinin  
“Qaratoxmaq qadın”, 1941-ci ildə 
Q.Qarayev və C.Hacıyevin “Vətən”,  
1953-cü ildə  F.Əmirovun “Sevil”, 
1958-ci ildə Ü.Hacıbəylinin “Leyli və 
Məcnun”, 1963-cü ildə Q.Qarayevin 
“İldırımlı yollarda” və s. opera və balet 
tamaşalarına tərtibat vermişdir. 

1943-cü ildə “Əməkdar incəsənət xa-
dimi” fəxri  adına layiq görülmüşdür.

İzzət Seyidova 1973-cü il noyabr 
ayının 30-da Bakıda vəfat etmişdir. 

Elmira Həbibulla qızı Şaxtaxtins-
kaya 1930-cu il oktyabr ayının 25-də 
Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1950-
cı ildə Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan 
Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin təsviri 
incəsənət şöbəsini bitirmişdir. 1956-cı 
ildə V.İ.Surikov adına Moskva Dövlət 
Rəssamlıq İnstitutuna daxil olmuşdur. 
Qrafika şöbəsində oxumuş, siyasi plakat 
janrı üzərində seçim etmişdir. 40 illik ya-
radıcılığı ərzində müxtəlif mövzulara həsr 
olunmuş 100-dən artıq plakat yaratmışdır. 
Əsərləri arasında “Bizə sülh lazımdır”, 
“Yeni rekordlara doğru”, “Təcavüzə son 
qoymaq - mədəniyyəti müdafiə etmək”, 
“İnsan, Yer üzündə həyatı qoru”, “Bakı 
ən yaşıl, ən gözəl olacaq” və s. silsilə pla-
katlar yaratmışdır. Dəzgah rəsmləri və 
akvarellərindən “Çexoslovakiyada”, “So-
sialist Bakısı” seriyası, “Bolqarıstanda”, 
“Qutablar” və “Novruz bayramı” tabloları 
rəssama böyük şöhrət gətirmişdir. XX əsrin 
70-ci illərində çəkdiyi “Azərbaycan qədim 
mədəniyyət diyarıdır” plakat silsiləsində 

Azərbaycanın orta əsrlərdə yaşamış elm, 
ədəbiyyat və incəsənət xadimlərindən 
N.Tusi, M.Gəncəvi, İ.Nəsimi, C.Urməvi, 
Ə.Naxçıvani, Sultan Məhəmməd və b.-nın, 
XX əsrin 80-ci illərində isə Ü.Hacıbəyli, 
S.Vurğun, H.Cavid, S.Bəhlulzadə, 
Q.Qarayev, F.Əmirov və b. portretlər qale-
reyasını yaratmışdır.

SSRİ və Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı-
nın İdarə Heyətinin üzvü, Azərnəşrin bədii 
redaktoru, Nəşriyyat və Poliqrafiya üzrə 
Dövlət Komitəsinin baş rəssamı, eləcə də 
“Plakat” nəşriyyatının Zaqafqaziya üzrə 
komissiyasının üzvü olmuşdur. Rəsmləri 
dünyanın bir sıra şəhərlərində nümayiş 
olunmuşdur. 

Görkəmli rəssam “Şərəf” ordeni ilə təltif 
edilmiş, 1963-cü ildə “Əməkdar incəsənət 
xadimi”, 1977-ci ildə “Xalq rəssamı” fəxri 
adlarına layiq görülmüşdür.  

Elmira Şaxtaxtinskaya 1996-cı il okt-
yabr ayının 13-də Moskvada vəfat etmiş, 
Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.

Reyhan Topçubaşova, 1905-1970: rəngkarlıq, qrafika, teatr geyimi; İzzət Seyidova, 1910-1973: rəngkarlıq, qrafika, teatr geyimi; 
Bədurə Əfqanlı, 1912-2002: rəngkarlıq, qrafika, teatr geyimi  [İzomaterial] / lay. rəhb. Ç.Fərzəliyev; mətnin müəl. X.Əsədova; ing. 
dilinə tərc. E.Paşayev, Ə.Məlikova; fotolar Ə.Ağasiyev; dizayn və kompüter yığımı K.Bayramzadə.- Bakı: Sərvət, [Şərq-Qərb], 2013.- 
104 s.

Elmira Şahtaxtinskaya, 1930-1996: qrafika, rəngkarlıq, plakat  [İzomaterial] / layihənin rəhbəri Ç.Fərzəliyev; mətnin müəl. G. Qacar; 
foto. Ə.Ağasiyev; ing. dilində tərc. İ. Peart, S. İbrahimova, Ə. Məlikova.- Bakı:  Sərvət [Şərq-Qərb], 2013.- 104 s.

20 Teatr rəssamı
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110 
illiyi

Hüseyn Seyidzadə    
1910-1979  
Hüseyn Əli oğlu Seyidzadə 1910-

cu il sentyabr ayının 15-də İrəvanda 
anadan olmuşdur. 1918-ci ildə Hü-
seynin ailəsi doğma yurdu tərk etmək 
məcburiyyətində qaldığından Bakıya 
köçmüşdür. Hüseyn 15 yaşında ikən 
fabrikdə fəhləlik etmiş, 1928-ci ildə 
Bakı İşçi Teatrının səhnəsində aktyor 
kimi fəaliyyətə başlamış, 1929-cu ildə 
Leninqrada göndərilmişdir. Dövlət 
Fəhlə Gənclər Teatrında təcrübə keç-
miş, 1930-cu ildə Bakıya, kinostu-
diyaya qayıtmışdır. Həmin il o, “İlk 
komsomol buruğu” bədii filmində 
neftçi rolunda çəkilmişdir. 1931-
ci ildə Moskvaya, Dövlət Kinema-
toqrafiya İnstitutunda təhsil almağa 
göndərilmiş, S.Eyzenşteyn, M.Romm, 
L.Kulicanovdan dərs almışdır. 1936-
cı ildə institutu bitirib Bakıya qayıdan 
gənc mütəxəssis kinostudiyada “Ba-
kılılar”, “Bir ailə” bədii filmlərində 
rejissor assistenti, dublyaj rejissoru 
işləmişdir. 1940-cı ildə N.Bədəlovla 
birgə “Ayna” bədii filmini çəkməyə 
başlamış, lakin məlum olmayan 
səbəblərə görə filmin çəkilişi dayan-
dırılmışdır. Sonra N.Bədəlovla birgə 
1942-ci ildə “Ayna”nın materialları 
əsasında “Sovqat” qısametrajlı bədii 
filminə quruluş vermişdir. Bir müddət 
“Lenfilm”, “Mosfilm” və M.Qorki 
adına kinostudiyalarda təcrübə keç-
miş, bu studiyalarda istehsal olunan 
filmlərdə rejissor assistenti, ikin-
ci rejissor işləmişdir. 1953-cü ildə 
“Doğma xalqımıza” bədii-sənədli 

filminin çəkilişi rejissor Yan Fridlə 
birgə H.Seyidzadəyə tapşırılmış, film 
1954-cü ildə müvəffəqiyyətlə çəkilib 
ekranlara buraxılmışdır. 1956-cı ildə 
Ü.Hacıbəylinin “O olmasın, bu olsun” 
operettasını ekranlaşdırmışdır. Bu, 
Azərbaycan kino tarixində ilk rəngli 
bədii film idi. S.Rəhmanın ssenarisi 
əsasında lentə alınan musiqili kino-
komediya Asiya və Afrika ölkələrinin 
Beynəlxalq Daşkənd kinofestivalın-
da göstərilmiş, 60-dan artıq ölkəyə, 
o cümlədən İran, İraq, Yuqoslaviya, 
Yaponiya, Avstriya, ABŞ, İsveçrə və 
Macarıstana satılmışdır. 1959-cu ildə 
çəkilən “Koroğlu” qəhrəmanlıq kino-
dastanı onun ikinci filmi idi. 1965-ci 
ildə Qılman İlkinin ssenarisi üzrə is-
tehsal olunmuş “Yenilməz batalyon” 
tarixi-inqilabi filmi onun növbəti işi 
olur. 1969-cu ildə İ.Şıxlının eyniadlı 
romanı əsasında çəkilmiş “Dəli Kür” 
filmi isə Azərbaycan kinosunun ən 
yaddaqalan nümunələrindəndir. 1978-
ci ildə H.Seyidzadə sonuncu filmi-
ni - “Qayınana” kinokomediyasını 
çəkmişdir. Film Aşqabad şəhərində 
keçirilən XII Ümumittifaq kinofestiva-
lında nümayiş etdirilmiş, baş rolun ifa-
çısı N.Zeynalova və bəstəkar T.Quliyev 
mükafata layiq görülmüşlər.   

1970-ci ildə Azərbaycan SSR-nin 
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri 
adına layiq görülmüşdür.

Görkəmli kinorejissor Hüseyn 
Seyidzadə 1979-cu il iyun ayının 2-də 
Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Xəlilzadə, F. Cəmisi 5 filmlə 
Azərbaycan kino sənətində 
əbədi yer tutan rejissor: 
Rac Kapur ona “Hindistana 
gəl, səni milyoner edərəm” 
demişdi /  Flora Xəlilzadə  // 
Kaspi.-2018.- 5-7 may.-  S.7.
Kazımzadə, A. 40 ildir hökm 
edən “Qayınana”: Bu musi-
qili kinokomediya ulu öndər 
Heydər Əliyevin tövsiyəsi ilə 
çəkilib / Aydın Kazımzadə 
// Kaspi.-2019.- 10 yanvar.- 
S.13.
Nicat, Ə. 100 Böyük 
Azərbaycanlı: Hüseyn 
Seyidzadə / Əlisa  Nicat // 
Hürriyyət.- 2018.- 7 noyabr.- 
S.13.

Kinorejissor
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Teatr.Kino

105 
illiyi Cavanşir Məmmədov  

1915-1997  
Cavanşir Musa oğlu Məmmədov 

1915-ci il oktyabr ayının 17-də 
Lənkəranda anadan olmuşdur. 1937-
ci ildə Aşqabad Kino Texnikumunu 
bitirmişdir. 

1932-ci ildə kinoda operator şagir-
di, 1934-cü ildə operator köməkçisi, 
operator assistenti, 1935-ci ildə II 
dərəcəli operator, 1938-ci ildə xro-
nikal filmlər üzrə I dərəcəli operator 
işləmişdir. 1937-ci ildə Aşqabad ki-
nostudiyasında operator işləmişdir. 
Müharibə illərində Mərkəzi Sənədli 
Filmlər Studiyasının operator qrupun-
da fəaliyyət göstərmiş, 1950-1960-
cı illərdə Bakı kinostudiyasında 12 
sənədli film çəkmişdir. 1960-cı ildə 
Mərkəzi Elmi-Kütləvi Filmlər Stu-
diyasında (“Sentrnauçfilm”) “Kino 
Səyahəti” almanaxının yaradıcıların-
dan biri olmuş,  kinojurnallar üçün 
mindən çox süjet çəkmişdir.

C.Məmmədov “416-cı”, “Xəzər 
dənizçiləri”, “Əbədi odlar ölkəsi”, 
“Sovet Azərbaycanı”, “Azərbaycan 
zeytunu”, “Respublika stadionu”, 
“Azərbaycan atları”, “Xəzər neftçiləri 
haqqında dastan”, “Mahnı bayramı”, 
“S.M.Kirov adına körfəzdə”, “Gö-

rüş”, “Keçmişin şahidləri”, “Mah-
nı belə yaranır”, “Ağ qızıl” ustaları, 
“Təbiətin dostları”, “Azərbaycan 
mədəniyyətinin baharı”, “Dənizi fəth 
edənlər”, “İlk müjdələr”, “Yeddiil-
liyin adamları və illəri” filmlərinin 
operatoru, “416-cı”, “S. M. Kirov adı-
na körfəzdə”, “Keçmişin şahidləri”, 
“Təbiətin dostları”, “Azərbaycan 
mədəniyyətinin baharı”, “Azərbaycan 
elmi”, “Oktyabrın şəfəqləndirdiyi yol” 
filmlərinin rejissoru, “S.M.Kirov adı-
na körfəzdə”, “Keçmişin şahidləri”, 
“Təbiətin dostları”, “Lahıc dağlarında 
əks-səda” filmlərinin ssenari müəllifi 
olmuşdur.

C.Məmmədov 1954-cü ildə Kann 
festivalının mükafatına, 1960-cı ildə 
“Dənizi fəth edənlər” və “Xəzər 
neftçiləri haqqında dastan” filmlərinə 
görə Lenin Mükafatına, 1948-ci ildə 
Türkmənistanın, 1959-cu ildə  isə 
Azərbaycanın “Əməkdar incəsənət 
xadimi” adlarına, 1982-ci il dekabr 
ayının 1-də Azərbaycan SSR-nin 
“Xalq artisti” fəxri adına layiq görül-
müşdür.

Cavanşir Məmmədov 1997-ci ildə 
Moskvada vəfat etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Kazımzadə, A. Kinokamera gəzdirən adam: respublikanın Xalq artisti, Lenin mükafatı laureatı, kinorejissor-kinooperator Cavanşir 
Məmmədovun 100 illiyinə həsr olunur  /A.Ə.Kazımzadə; red. Ş.Əmirli, X.Hidayətzadə; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 
Azərb. Döv. Film Fondu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2016.- 70, [2] s.
Abdullayeva, S. Xalq artisti Cavanşir Məmmədovun 100 illiyi qeyd olunub:[Nizami Kino Mərkəzində] / S.Abdullayeva // 525-ci qəzet.- 
2015.-24 oktyabr.- S.16; Mədəniyyət.-2015.- 23 oktyabr.- S.2.
Fərəcov, S. Kinokameranın yaddaşında: Cavanşir Məmmədovun 100 illiyinə həsr olunmuş xatirə gecəsi: [Nizami Kino Mərkəzində] / 
Savalan Fərəcov  // Mədəniyyət.-2015.- 28 oktyabr.- S.10.

Kinorejissor
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İmamverdi Barat oğlu Əliyev 1950-
ci il oktyabr ayının 1-də İmişli rayonu-
nun Qulubəyli kəndində anadan olmuş-
dur. 1969-cu ildə Kürdmahmudlu kənd 
orta məktəbini bitirmiş, sonra İmişli ra-
yonu Hərbi Komissarlığının göndərişi 
ilə Saatlı rayonunda sürücülük kursu-
na getmişdir.1970-ci ildə həqiqi hərbi 
xidmətə çağırılmışdır. 1972-ci ildə 
ordudan tərxis olunduqdan sonra Bakı 
şəhəri Yasamal rayonunun Daxili İşlər 
Şöbəsində sürücü-milis nəfəri kimi işə 
başlamış, 1973-1977-ci illərdə Bakı 
Maliyyə-Kredit Texnikumunda təһsil 
almışdır. 1978-ci ildə isə Bakı Xüsusi 
Milis məktəbinin kursantı olmuşdur. 
Zabit rütbəsi ilə 1980-ci ildə İmişli 
rayon DİŞ-də mühafizə bölməsində 
baş inspektor vəzifəsində çalışmışdır. 
1987-ci ildən İmişli rayonunda qanun-
çuluğun keşiyində durmuşdur. Daһa 
sonra məlum Qarabağ hadisələri baş-

ladıqda, 1991-ci il 15 noyabr tarixində 
Cəbrayıl rayonunun müdafiəsində dörd 
erməni tankını məһv etmiş, Hadrud ra-
yonunun Şaqax kəndi yaxınlığında iki 
yüz azğın düşmənə qarşı on altı saat 
döyüşmüş, 28 nəfər erməni quldurunu 
məhv etmişdir. Bu döyüşdə İmamver-
di Əliyev özü də şəһid olmuşdur. İmiş-
li rayonunda dəfn edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 
264 saylı Fərmanı ilə Əliyev İmam-
verdi Barat oğlu ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 

Rayonda İmamverdi Əliyevin adını 
daşıyan küçə var. Doğulub boya-başa 
çatdığı Qulubəyli kənd orta məktəbi 
onun adını daşıyır. İmişli rayon Daxi-
li İşlər Şöbəsi binasının önündə büstü 
qoyulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”adı verilməsi haqqında: 
[Əliyev İmamverdi Barat oğlu – polis baş leytenantı – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasın-
da, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin Fərmanı, 8 oktyabr 1992-ci il // Azərbaycan.- 1992.- 9 oktyabr.- S.1.- (Ölümündən sonra).

Əsgərov, V. Əliyev İmamverdi Barat oğlu // Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşri.- Bakı, 2010.- 
S.85.

Seyidzadə, M. Əliyev İmamverdi Barat oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.60. 

Seyidzadə, T. Vətən öz qəhrəman oğulları ilə fəxr edir / Hacı Tofiq  Seyidzadə // Azad Azərbaycan.-2017.- 13 yanvar.- S.7.

1 Milli Qəhrəman
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Elşad Eynulla oğlu Hüseynov 1960-
cı il oktyabr ayının 8-də Masallı rayo-
nunun Xıl kəndində anadan olmuşdur. 
1978-ci ildə burada məktəbi bitirib 
sovxozda işləmiş, 1979-1981-ci illərdə 
Batumidə hərbi xidmətdə olmuşdur. 
1981-ci ildə ordudan tərxis olunduq-
dan sonra Vətənə dönmüş və Bakının 
Səbail rayonunda DİŞ-nin nəzdindəki 
mühafizə şöbəsində milis nəfəri kimi 
işə qəbul olunmuşdur. 1986-cı ildə 
N.Rzayev adına Bakı Xüsusi Orta Mi-
lis məktəbinin qiyabi şöbəsinə daxil 
olmuş və 1989-cu ildə təhsilini başa 
vurmuşdur. Ermənilərin doğma tor-
paqlarımıza basqınlarını görən Elşad 
müharibəyə getmək istəyi ilə bir neçə 
dəfə müraciət etdikdən sonra cəbhəyə 
yola düşmüşdür. Elşad Cuvarlı, Ağ-
bulaq və bir çox başqa kəndlərin azad 
edilməsində rəşadətlə vuruşmuşdur. 

Onun şücaəti erməni qəsbkarlarını 
lərzəyə salmışdır. 15 iyun 1992-ci 
il, döyüşçülərimiz Fərrux kəndini 
düşməndən azad edərkən, Elşad döyü-
şün qızğın yerində olmuş, mövqeyini 
dəyişmək istəyərkən düşmən gülləsinə 
tuş gəlmişdir. Cəsur polis işçisi 
1992-ci il iyun ayının 15-də Ağdam-
Fərrux istiqamətində gedən döyüşdə 
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 
264 saylı Fərmanı ilə Hüseynov El-
şad Eynulla oğlu ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 

Masallı rayonunda adını daşıyan 
küçə var və Xıl kəndində büstü qoyul-
muşdur.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Hüseynov Elşad Eynulla oğlu – polis baş serjantı – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc 
əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 8 
oktyabr 1992-ci il //Azərbaycan.-1992.- 9 oktyabr.-S.1.- (Ölümündən sonra). 
Məhərrəmova, T. Əgər qayıtmasam davadan geri...:[Hüseynov, Elşad Eynulla oğlu haqqında] / Təranə Məhərrəmova // Kaspi.-2014.- 6 
mart.- S.7.
Seyidzadə,T. Şəhidlərimizlə fəxr edirik:[Hüseynov, Elşad Eynulla oğlu və Hüseynov, Elman Süleyman oğlu haqqında] / Hacı Tofiq 
Seyidzadə  // Azad Azərbaycan.- 2017.- 3 fevral.- S.7.
Şükürov, Ə. Yaxşı ənənə: [Masallı rayonunun Xıl kəndində Milli Qəhrəman Elşad Hüseynova həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib] / 
Əlihüseyn Şükürov // Azad Azərbaycan.- 2014.- 24 iyun.- S.7.
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Eltun Xaləddin oğlu İsgəndərov 
1990-cı il oktyabr ayının 21-də Samux 
rayonu Əhmədbəyli kəndində anadan 
olmuşdur. 1996-2007-ci illərdə Sa-
mux rayon Əhmədbəyli kənd tam orta 
məktəbində təhsil almışdır. 

E.İsgəndərov 2008-ci ilin oktyab-
rında Samux rayon Hərbi Komissarlığı 
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırıl-
mış,  qısa müddət ərzində Sərhəd Qoşun-
larında təlim keçdikdən sonra Cəlilabad 
rayonunun Göytəpə şəhərindəki “N” 
saylı Hərbi Hissədə xidmətə başlamış-
dır. Təsadüfi deyil ki, xidmət etdiyi 
dövrdə Sərhəd Xidmətinin Koman-
danlığı tərəfindən dəfələrlə ailəsinə 
“Təşəkkür məktubu” göndərilmiş, 
“Dövlət sərhədlərinin mühafizəsində 
göstərdiyi xidmətə görə” döş nişanı ilə 
təltif edilmişdir.

E.İsgəndərov 2009-cu il iyunun 

18-də Cəlilabad rayonu istiqamətində 
sərhəd pozucuları ilə döyüşə girmiş-
dir. Bu zaman sərhəd pozucularından 
birinin sərhədçilərimizin cəm dayan-
dığı mövqeyə atdığı qumbaraya sinə 
gərən cəsur əsgər özü həlak olsa da 
əsgər və zabitlərimizin həyatını xilas 
etmişdirdir. E.İsgəndərov Samux rayo-
nu Əhmədbəyli kənd qəbiristanlığında 
dəfn edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 25 iyun 2009-cu il tarixli 349 saylı 
Fərmanı ilə İsgəndərov Eltun Xaləddin 
oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
E.X.İsgəndərova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Dövlət sərhədinin mühafizəsi üzrə döyüş tapşırığının yerinə 
yetirilməsi zamanı qəhrəmanlıq nümayiş etdirərək komandirlərinin və əsgər yoldaşlarının həyatını öz həyatı bahasına xilas etdiyinə 
görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 iyun 2009-cu il // Azərbaycan.- 2009.- 26 iyun.- S.2. (Ölümündən sonra).
Quliyev, F. “Milli qəhrəmanlar” / Fəxrəddin Quliyev // Məktəb.-  2014.- 20 oktyabr.- S.1.
Şərifli, B. Qorxunun yox olduğu an / Bəşir Şərifli // Azərbaycan.-2014.- 17 iyul.- S.11.
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Rixard Zorge 1895-ci il oktyabr 
ayının 4-də Bakı şəhərinin Sabunçu 
qəsəbəsində Qafqaz Neft Şirkətində ça-
lışan alman Vilhelm Zorge ilə rus əsilli 
Nina Semyonovnanın  ailəsində anadan 
olmuşdur. Ailəsi bir müddət sonra Berlin 
şəhərinə köçmüş, 1914-1916-cı illərdə 
Birinci Dünya müharibəsində iştirak  
etmişdir. Müharibədə kapral rütbəsi al-
mış, Almaniya İmperiyasının II dərəcəli 
Dəmir xaç ordeninə layiq görülmüşdür. 

1917-ci ildə kommunist hərəkatına 
qoşulmuş,  təzyiqlərə məruz qaldığın-
dan  SSRİ-yə qaçmaq məcburiyyətində 
qalmışdır.  Sovet Kəşfiyyat idarəsində 
işə götürülmüş, jurnalist kimi Avropanın 
müxtəlif ölkələrinə göndərilmişdir. 1920-
1922-ci illərdə Şimali Reyn-Vestfaliya 
əyalətinin Solingen şəhərində yaşamış, 
Kristina Herlax ilə evlənmişdir. Burada 
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi 
dərəcəsi almışdır. 

Zorgenin kəşfiyyatçı peşəsi 
səbəbindən ailə dağılmış və o Moskva 
şəhərinə qayıtmışdır. 1929-cu ildə  Bö-
yük Britaniyaya daha sonra Almaniyaya  
göndərilmişdir. Almaniyada “Deuts-
che Getreide-Zeitung” qəzetinin xüsusi 
müxbiri kimi işləməyə başlamışdır. 

1930-cu ildə Şanxay şəhərinə 
göndərilmiş, burada “Frankfurter Ze-
itung” qəzetinin xüsusi müxbiri və 
araşdırmaçı əməkdaşı kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. Katya ləqəbli rus qadın 
Yekaterina Maksimovna ilə evlənmiş və 
Rusiyaya qayıtmış, 1933-cü ildə Yaponi-
yaya göndərilmişdir. 1933-1934-cü illər 
ərzində Yaponiyada Zorge tərəfindən 
xəfiyyə şəbəkəsi yaradılmışdır.  

Rixard Zorge 1941-ci il 18 oktyabr 
tarixində SSRİ-nin cəsusu olmaqda gü-
nahlandırılaraq Tokioda həbs olunmuş, 
xəfiyyə olduğunu etiraf etsə də SSRİ 
üçün işlədiyini inkar etmişdir. 

Rixard Zorge saxlanıldığı həbsxanada 
1944-cü ilin 7 noyabr tarixində Tokio 
vaxtı ilə 10:20-də edam edilmiş və ümu-
mi məzarlıqda dəfn edilmişdir. Sonralar  
Almaniyada yaşayan anası Anna Klau-
senin səyi nəticəsində cəsəd həbsxana 
məzarlığından çıxarılıb Tokionun Füçi 
səmtində yerləşən tama məzarlığında 
dəfn edilmişdir. R.Zorgenin adı-
nın əbədiləşdirilməsi uğrunda  ya-
pon məşuqəsi Hanako İshi ömrünün 
sonunadək əzmlə çalışmışdır.

1954-cü ildə alman rejissoru 
V.Harlan tərəfindən Zorgenin həyatını 
və fəaliyyətini əks etdirən “Verrat an 
Deutschland” (Almaniyaya xəyanət) adlı 
bədii film çəkilmişdir. 1961-ci ildə Fran-
sada çəkilən, Qərbi Almaniya, İtaliya 
və Yaponiyanın birgə istehsalı olan film 
SSRİ-də böyük məşhurluq qazanır. 1964-
cü ildə ölümünün 20 illiyi münasibəti ilə 
Moskvada tədbir təşkil olunur və ona 
“Sovet İttifaqı Qəhrəmanı” adı verilir. 
1965-ci ildə Şərqi Almaniyadan olan üç 
jurnalist tərəfindən “Dr. Sorge funkt aus 
Tokyo” adlı kitab yazılır. 70-ci illərdə 
xəfiyyə müxtəlif dedektiv romanların 
və komikslərin personajları kimi təsvir 
olunur. 2003-cü ildə şotland aktyorların 
iştirakı ilə Yaponiyada çəkilən “Xəfiyyə 
Zorge” filmi şərqdə böyük izləyici 
kütləsi tərəfindən izlənir. 

1965-ci ildə  SSRİ-də, 1976-cı ildə  
ADR-də  adına poçt markası buraxılmış, 
1969-cu ildə Berlində xatirə lövhəsinin 
açılışı olmuş, Berlində və Bakının 
Nəsimi rayonunda küçələrdən birinə adı 
verilmişdir. Sabunçu qəsəbəsində  yaşa-
dığı evin divarına xatirə lövhəsi vurul-
muş, adına Bakıda park salınmış, 1981-
ci ildə heykəltəraş V.Tsiqal və arxitektor  
R.Əliyev tərəfindən orijinal abidəsi 
ucaldılmışdır.  

Ə d ə b i y y a t
Rixard Zorge / 
M.Kolesnikova, 
M.Kolesnikov; tərc. ed. 
C.Məmmədov.- Bakı: 
Gənclik, 1977.- 318, 
[2] s.
Zülfüqarlı, M. Rixard 
Zorge:Sovet dövrünün 
heykəlləri:[Kəşfiyyatçı 
Rixard Zorge haqqında ] 
/ Məhərrəm Zülfüqarlı  // 
525-ci qəzet.-2009.-  15 
may. - S.4.
Hadiyev, E. Rixard 
Zorgenin 120 il-
lik yubileyi qeyd 
olundu:[Azərbaycan 
Hərb Tarixi Muzeyində] 
/ Elnur Hadıyev // 
Azərbaycan.-2015.- 1 
oktyabr.- S.11.
Рихард Зорге. Кто 
он на самом деле? 
/Е.Прудникова.- 
Москва: Алгоритм, 
2015.- 269, [2] с.- 
(Гроссмейстеры 
тайной войны).
Рихард Зорге: 
легенда разведки / 
Е.А.Прудникова; [ред. 
С.В.Чертопруд].-  
Москва: Алгоритм, 
2018.- 269, [2] с.- 
(Жизнь замечательных 
разведчиков).

4 Kəşfiyyatçı



436

Siyasət.Hərbi iş

165 
illiyi Səməd bəy Mehmandarov 

1855-1931

O
K

TY
A

B
R

Səməd bəy Sadıq bəy oglu Meh-
mandarov 1855-ci il oktyabr ayının 
16-da Lənkəranda anadan olmuşdur. 
Əslən Şuşalıdır. Bakıda ibtidai təhsil 
almış, 16 yaşında Peterburqdakı II 
Konstantin artilleriya məktəbinə da-
xil olmuşdur. 1875-ci ilin dekabrında 
podporuçik rütbəsi almış və üçüncü 
dərəcəli “Muqəddəs Stanislav” orde-
ni ilə təltif olunmuşdur. 1890-cı ildə 
kapitan, 1898-ci ildə podpolkovnik, 
1901-ci ildə polkovnik, 1904-cü ildə 
general-mayor rütbəsi almışdır. Rus-
Yapon müharibəsində böyük rəşadət 
göstərdiyinə görə 1908-ci ildə ona 
general-leytenant rütbəsi verilmişdir. 
Birinci Dünya müharibəsi başlanarkən 
Varşava ətrafında xidmət edən general 
S.Mehmandarovun  komandir oldugu 
21-ci piyada diviziyasının tərkibində 
dörd alay var idi: 81-ci Abşeron ala-
yı, 82-ci Dağıstan alayı, 83-cü Samur 
alayı və 84-cü Şirvan alayı. Visla çayı 
yaxınlığındakı İvanoqorod şəhərində 
21-ci diviziya 52-ci piyada diviziya-
sı tərkibində 205-ci Şamaxı və 206-
cı Salyan alayları da var idi. Divizi-
ya komandiri S.Mehmandarov Lodz 
istiqamətində aparılmış döyüşdə alman 
generalı Makenzenin ordusu üzərində 
qələbə əldə etmişdir. 1915-ci ildə kor-
pus komandiri təyin edilmişdir. 1917-
ci ilin əvvəlində Rusiyanın bütün hərbi 
ordenləri ilə, eləcə də İngiltərənin, 
Fransanın, Rumıniyanın bir neçə hərbi 
ordeni ilə təltif edilmişdir. 1917-ci il 
fevral burjua inqilabı baş verərkən 
S.Mehmandarov Qafqazda idi. Həmin 
ilin aprel ayında o, vəzifəsini həmişəlik 
tərk edib istefaya çıxmış, bir müddət 

Vladiqafqaz şəhərində yaşamış, sonra 
Azərbaycana gəlmişdir. 

S.Mehmandarov AXC hökumətində 
1918-ci ildən hərbi nazir vəzifəsini 
tutmuş və qısa müddətdə 30 min-
lik ordu yaratmağa nail olmuşdu. 
1919-cu ilin yazında ingilis hərbi 
hissələri Azərbaycanda oldugu dövrdə 
S.Mehmandarov AXC hökuməti baş-
çısı N.Yusifbəyliyə göndərdiyi rəsmi 
məktubda, ingilis hərbi dəstələrinin 
Azərbaycanda talanlar etməsi, kəşfiyyat 
işi aparmalarına etiraz olaraq İngiltərə 
hökumətinin Birinci Dünya müharibəsi 
illərində ona verdiyi ordenlərdən imti-
na etmişdir. 

Sovet hakimiyyəti qurulduqdan 
sonra N.Nərimanovun şəxsi zəmanəti 
əsasında hərbi fəaliyyətini davam et-
dirmiş və Azərbaycanda yaradılmış 
hərbi komandirlər məktəbində 1921-
1928-ci illərdə müəllimlik etmişdir. 
S.Mehmandarov 1924-1927-ci illərdə 
Azərbaycanda hərbi sahədə aparılan 
geniş islahatlarda və tədbirlərdə fəal 
iştirak etmişdir. 1928-ci ildə səhhətinə 
görə ordudan tərxis olunmuş və ona 
fərdi dovlət təqaüdü verilməsi müəyyən 
edilmişdir. General-polkovnik türk və 
fars dillərini yüksək səviyyədə bilirdi. 
Ömrünün son üç ilində islam tarixi və 
fəlsəfə ilə məşğul olmuşdur. 

General Səməd bəy Mehmandarov 
1931-ci il fevral ayının 12-də Bakı 
şəhərində vəfat etmişdir.

16  Hərbi xadim

Ə d ə b i y y a t

Nəzirli, Ş. Tam artilleriya 
generalı Səməd bəy Meh-
mandarov / Ş.Nəzirli.- Bakı: 
Hərbi, 1997.- 120 s.

Süleymanov, M. Mehman-
darov: Həyatı, xidmət 
yolu və silahdaşları / 
M.Süleymanov; ön söz. 
müəl. S.Əbiyev; elmi red.: 
P.Darabadi, N.Maksvel; 
rəyçi T.Qaffarov.- Bakı, 
2000.- 376 s.

Salmanlı, R. ...Hərə bir 
qəhrəman oldu / Rəhman 
Salmanlı  // Azərbaycan.- 
2018.- 5 avqust.- S.4.

Şahbazov, A. Brilyantla   
bəzədilmış qızıl  Georgi si-
lahını alan ilk azərbaycanlı  
sərkərdə / Atamalı Şahbazov 
// Hərbi And.- 2019.- 12 ap-
rel.- S.17; 22 fevral.- S.10; 
Azərbaycan ordusu .- 2019.- 
9 yanvar .- S.6.

Şüküroğlu, L. Azərbaycanın 
ilk Ordu generalı: Səməd 
bəy Mehmandarov  / Lətif 
Şüküroğlu  // 525-ci qəzet.- 
2018.- 21, 22, 23 fevral.- 
S.6.
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Həsən Əziz oğlu Həsənov 1940-cı il 
oktyabr ayının 20-də Tbilisi şəhərində 
anadan olmuşdur. 1958-ci ildə orada 
43 saylı orta məktəbi bitirərək Bakıya 
gəlmiş və Azərbaycan Politexnik İns-
titutuna daxil olmuşdur. 1962-ci ildə 
Azərbaycan tələbələrinin təmsilçisi 
kimi Moskvada keçirilən XIV Ümu-
mittifaq Komsomol Qurultayına 
nümayəndə seçilmiş, Azərbaycanın və 
SSRİ-nin bir sıra gənclər təşkilatının 
üzvü olmuşdur. 1963-cü ildə təhsilini 
başa vuraraq komsomol işində çalış-
mış, 1966-cı ildə Tikinti Materialları və 
Konstruksiyaları Elmi-Tədqiqat İnsti-
tutunda aspiranturaya qəbul olunmuş-
dur. 1967-ci ildə Azərbaycan KP MK-
ya təlimatçı vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. 
1969-1971-ci illərdə Moskvada Ümu-
mittifaq Komsomolu MK-da məsul 
təşkilatçı vəzifəsində çalışmış, 1971-ci 
ildə Azərbaycan KP MK-da təlimatçı, 
bölmə müdiri, şöbə müdirinin müa-
vini vəzifələrində işləmişdir. 1975-ci 
ildən Bakının Səbail rayonu Partiya 
Komitəsinin, 1978-ci ildə Sumqayıt 
şəhər Partiya Komitəsinin, 1979-cu 
ildə Gəncə şəhər Partiya Komitəsinin 
birinci katibi vəzifələrində çalışmışdır. 
1981-ci ildə Bakı Ali Partiya məktəbini 
bitirmişdir. 

1981-1983-cü illərdə Azərbaycan 
KP MK-nın ideoloji məsələlər üzrə, 
1983-1988-ci illərdə tikinti məsələləri 
üzrə, 1988-1990-cı illərdə iqtisadiyyat 
məsələləri üzrə katibi vəzifələrində 
çalışmışdır. 1990-1992-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasının Baş nazi-
ri olmuşdur. 1992-ci ildən xarici siyasət 
və diplomatiya sahəsində fəaliyyət 

göstərmişdir. 1992-1993-cü illərdə 
Azərbaycan Respublikasının BMT-də 
(Nyu-York) ilk daimi nümayəndəsi 
və ilk fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, 
1993-1998-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasının Xarici İşlər naziri, 
2004-cü ildən Azərbaycan Respubli-
kasının Macarıstan Respublikasında, 
2010-cu ildən isə Polşa Respublika-
sında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
vəzifəsində çalışır. 

1977-1995-ci illərdə Azərbaycan 
Ali Sovetinin, 1979-1984-cü illərdə 
SSRİ Ali Sovetinin, 1995-2000-ci 
illərdə Milli Məclisin deputatı və Mil-
li Məclisin Beynəlxalq əlaqələr üzrə 
Komissiyasının üzvü kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. Müstəqil Azərbaycanın 
ilk Əsas Qanununu hazırlayan Konsti-
tusiya komissiyasının üzvü olmuşdur. 

H.Həsənov elmi və bədii yaradıcılıq-
la da məşğuldur. O, Azərbaycan Dövlət 
Dram Teatrının səhnəsində tamaşaya 
qoyulmuş M.F.Axundovun həyat və 
fəaliyyətinə həsr edilmiş “Brüsseldən 
məktublar” pyesinin müəllifidir. “Tari-
xin hədəfi” (Tarixin fəlsəfəsi), “Nəriman 
Nərimanovun milli dövətçilik baxışla-
rı və fəaliyyəti”, “Türklüyümüz, Misir 
amuleti və ieroqlifləri Azərbaycanda” 
adlı monoqrafiyaların, “Azərbaycanın 
Avropaya inteqrasiyası”, “Qız qala-
sı” əsərinin və məqalələr toplularının 
müəllifidir. 

2004-cü ildə Bakıda namizədlik, 
2006-cı ildə Tiflisdə doktorluq disser-
tasiyasını müdafiə etmişdir.

Keçmiş SSRİ-nin,Macarıstanın, 
Azərbaycanən, Qazaxıstanın orden və 
medalları ilə təltif olunmuşdur. 

20  Siyasi xadim

Ə d ə b i y y a t

Bakı tanrıçılıq kompleksi: 
[monoqrafiya]: rus dilindən 
tərcümə / H.Həsənov; tərc. 
ed. H.Orucov; elmi red. 
R.Əfəndiyev.- Kitab 2.- 3-cü 
nəşr.- Bakı: TEAS Press, 
2017. – İstanbul,  315, [1] s.

Makedoniyalı İsgəndər 
və Atropat: Atarpatena: 
Atropatena: Azərbaycan 
adlı ölkənin dirçəlməsi: E.ə. 
331-321-ci illər: [monoq-
rafiya] / H.Ə.Həsənov; rus 
dil. tərc. M.Süleymanov.- 
[Bakı]: TEAS Press, 
[2017].-297 [3] s.

Atropatena (Azərbaycan) 
dövlətinin yaranma 
tarixi geniş müzakirə 
olunub: [AMEA Tarix İns-
titutunda Həsən Həsənovla 
tarixçilərin görüşü keçiri-
lib] // Azərbaycan.- 2019.- 
12 yanvar.- S.6.

Mürvətqızı, S. “Qız qalası” 
kitabı - Azərbaycan tarixi və 
mədəniyyəti üçün əlamətdar 
hadisə: Tanınmış alim 
və ictimai xadim Həsən 
Həsənovun müəllifi olduğu 
bu əsər ölkə kitabxanala-
rına hədiyyə edilir / Sevinc 
Mürvətqızı  //525-ci qəzet.- 
2015.- 30 sentyabr .- S.7.
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Səttar Suliddin oğlu Möhbalıyev 
1955-ci il oktyabr ayının 28-də Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Şərur ra-
yonunun Qıvraq kəndində anadan ol-
muşdur. 1979-cu ildə D.Bünyadzadə 
adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı 
İnstitutunu (indiki ADİU) bitirmiş, 
1973-cü ildə Bakı şəhərində dəmir-
beton məmulatı zavodunda qəlibçi, 
1976-cı ildən Bakı İstehsalat Ti-
kiş Birliyində fəhlə, əmtəəşünas, 
mühəndis-iqtisadçı və baş mühasibin 
müavini vəzifələrində çalışmışdır. 
1980-1993-cü illərdə Avtonəqliyyat və 
Şosse Yolları İşçiləri Həmkarlar İttifa-
qı Respublika Komitəsində müfəttiş-
təlimatçı, maliyyə şöbəsinin müdiri 
işləmişdir. Respublikamız müstəqillik 
qazandıqdan sonra ölkənin bütün 
sahələrində olduğu kimi həmkarlar 
ittifaqlarında da islahatların həyata 
keçirilməsi zərurəti yaranmışdır. 1992-
ci ildə S.Mehbalıyevin rəhbərliyi ilə 
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları 
Şurasının və ümumilikdə həmkarlar 
ittifaqlarında struktur islahatlarının 
aparılması və yeni nizamnamənin ha-
zırlanması məqsədi ilə təşkilat komis-
siyası yaradılmış və 1993-cü ilin fev-
ralında Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı 
Konfederasiyasının (AHİK) təsis qu-
rultayı keçirilmişdir. Təsis qurultayı-
nın iştirakçılarının yekdil təklif və səsi 
ilə Səttar Möhbalıyev AHİK-in sədri 
seçilmişdir. 1998, 2003, 2008, 2013-
cü illərdə AHİK-in I-II, III və IV qu-
rultaylarında yenidən bu vəzifəyə se-

çilmişdir. 2006-cı ildə Təhsil İşçiləri 
Azad Həmkarlar İttifaqının Məclisində 
İttifaqın sədri olmuşdur. 

O, Azərbaycan Respublikasının 
ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak 
edir. Milli Məclisin deputatı, respub-
likada aparılan islahatlarla bağlı yara-
dılmış bir sıra dövlət komissiyalarının 
üzvüdür. 

Elmi  məqalələrin, bir sıra dərslik-
lərin və   tədris   metodiki vəsaitlərin  
müəllifidir. İqtisad elmləri dokto-
ru, professordur. Polşa-Azərbaycan 
par la mentlərarası əlaqələr üzrə işçi 
qrupunun rəhbəri, Azərbaycan-Fran-
sa, Azərbaycan-Moldova parlament-
lərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun 
üzvü, Azərbaycan Respublikası Mil-
li Məclisinin İqtisadi Siyasət Daimi 
Komitəsinin, Beynəlxalq Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyasının Sədrlər 
Şurasının, Ümumhəmkarlar İttifaq-
ları Konfederasiyasının İcraiyyə 
Komitəsinin üzvüdür.

S.Mehbalıyev “Şöhrət” ordeni, 
Ümumhəmkarlar İttifaqları Konfedera-
siyasının gümüş medalı, Rusiya Fede-
rasiyasının Rabitə İşçilərinin Ümum-
rusiya Həmkarlar İttifaqı Mərkəzi 
Komitəsinin Rəyasət Heyətinin qızıl or-
deni, Neftqaztikinti həmkarlar ittifaqları 
Beynəlxalq Federasiyasının diplomu və 
mükafatı ilə təltif edilmişdir.

28 Siyasi xadim

Ə d ə b i y y a t

Hüquqi dövlət quruculu-
ğuna böyük töhfə: [Kons-
titusiyaya bəzi əlavə və 
dəyişikliklərin edilməsi, 
onun müasir tələblərə 
uyğunlaşdırılması haq-
qında] / S. Mehbalıyev // 
Azərbaycan.-2016.- 27 
iyul.-  S.3.

Xalqımıza qarşı soyqırı-
mı siyasətinin ən  qanlı 
səhifəsi:  [Xocalı soyqırımı] 
/ S. Mehbalıyev // Respubli-
ka.- 2017.- 17 fevral .- S.6.

S.S.Mehbalıyevin 
“Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fəxri dip-
lomu” ilə təltif edilməsi 
haqqında: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı, 28 oktyabr 
2015-ci il // Azərbaycan.-
2015.- 29 oktyabr.- S. 2.

Bayramov, R. Azərbaycan 
həmkarlar İttifaqlarının ya-
ranmasının - 110 illiyi qeyd 
edilib: [Dövlət Musiqili 
Teatrında] /  R.Bayramov // 
Yeni Azərbaycan.-2015.- 26 
noyabr .- S.3.



439

Fəlsəfə.İqtisadiyyat

75 
illiyi Hacı Sabir Həsənli 

1945 

O
K

TY
A

B
R

Sabir Hüseyn oğlu Həsənli 1945-
ci il oktyabr ayının 12-də Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Şərur rayo-
nunun Mahmudkənd kəndində ana-
dan olmuşdur. 

1968-ci ildə ADU-nun şərq şü-
naslıq  fakültəsini, 1982-ci ildə 
Daşkənd İslam Universitetini bitir-
mişdir. 1966-1967-ci illərdə Yəmən 
Ərəb Respublikasında tərcüməçi 
işləmişdir. 1994-cü ildə “Orta-
çağ (XII-XVI əsrlər) Azərbaycan 
dini-fəlsəfi fikrində iman və bilik” 
mövzusunda dissertasiya müdafiə 
edərək  Azərbaycanda ilk dəfə ola-
raq ilahiyyat elmləri üzrə alimlik 
dərəcəsi almışdır. 

Din tarixi və İslam fəlsəfəsinə 
dair “İman və elm”, “Adəmdən 
Xatəmə”, “Haqqa doğru”, “İslam 
mədəniyyətində elm” kitablarının 

və elmi məqalələrin müəllifidir. 
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 

sədr müavini, “Simurğ” Beynəlxalq 
Mədəniyyət assosiasiyasının vitse-
prezidentidir. 1991-ci ildən Bakı İs-
lam Universitetinin rektorudur.

S.Həsənli 1985-ci ildən ABŞ-nın 
fəxri vətəndaşıdır.

2014-cü il iyul ayının 18-dən 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti yanında Bilik Fondunun 
Himayəçilik Şurasının üzvüdür.

Ə d ə b i y y a t

Ortaçağ (XII-XVI əsrlər) Azərbaycan dini-fəlsəfi fikrində iman və bilik: ilahiyyat e. n. а. dər. iddiası üçün ol. dis.: 09.00.06 /S. H. Həsənli 
; AzEA, Şərqşünaslıq İn-tu.- Bakı: 1994.- 127 s.

Peyğəmbərlər tarixi / Hacı Sabir Həsənli; ixt. red. A.M.Məmmədov.-Bakı: “İdrak” İctimai Birliyi, 2012.- 436, [4] s.

Məmmədov, A. İslam fundamentalizmi: mahiyyəti, əsas prinsipləri və təzahür formaları /Abutalıb Məmmədov; Elmi red.: 
Q.B.Baxşəliyeva, S. H. Həsənli.- Bakı: Nurlan, 2004.- 112 s.

İslam mədəniyyətinin dəyərlər sistemində elm / H.S.Həsənli // Dirçəliş XXI əsr.- 2006. - № 100/101.- S. 260-280 .

12 Dinşünas
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Səlvər Rza oğlu Aslanov 1930-cu il 
oktyabr ayının 11-də Goranboy rayo-
nunda anadan olmuşdur. 1954-cü ildə 
Moskva Dövlət Universitetinin tarix 
fakültəsini bitirmişdir. Moskva Dövlət 
Universitetində dissertasiya müdafiə 
edərək 1960-cı ildə fəlsəfə doktoru, 
1965-ci ildə elmlər doktoru, 1966-
cı ildə professor elmi adını almışdır. 
1989-cu ildə Azərbaycan EA-nın müx-
bir üzvü seçilmişdir. 

S.Aslanov 1955-1956-ci illərdə 
respublika və keçmiş ittifaq miqya-
sında müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 
O, 1966-1973-cü illərdə Azərbaycan 
Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (hazırda 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universi-
teti) rektoru olmuşdur. 1973-1998-ci 
illərdə isə Azərbaycan Dövlət Peda-
qoji İnstitutunun (hazırda Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji Universiteti) pro-
fessoru, kafedra müdiri vəzifələrində 
çalışmış, daha sonra həmin institutun 
rektoru vəzifəsinə təyin edilmişdir.

1963-1967-ci illərdə Azərbaycan 
SSR Ali Sovetinin və 1991-1995-ci 
illərdə Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin deputatı olmuşdur.

S.Aslanov 1998-2000-ci illərdə 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sının Milli Münasibətlər İnstitutunun 
baş elmi işçisi olmuşdur.

Azərbaycanda sənayenin inkişafına 

həsr olunmuş coxsaylı və sanballı elmi 
tədqiqat işləri nəşr olunmuşdur.

S.Aslanovun yüksəkixtisaslı tarixçi 
alimlərin yetişdirilməsində də misilsiz 
xidmətləri olmuşdur. Onun rəhbərliyi 
altında onlarla elmlər namizədi və 
elmlər doktorluğu üzrə dissertasiyalar 
müdafiə olunmuşdur.

S.Aslanov Azərbaycan Dövlət Pe-
daqoji İnstitutunda tarix ixtisası üzrə 
İxtisaslaşmış Müdafiə Şurasının sədri, 
Azərbaycan Dövlət Universitetində 
(hazırda Bakı Dövlət Universiteti) 
isə tarix ixtisası üzrə İxtisaslaşmış 
Müdafiə Şurasının üzvü olmuşdur.
Həmçinin, SSRİ Ali və Orta İxtisas 
Təhsili Nazirliyində Tədris-metodiki 
şuranın, Sovet Sosioloqlar Assosiasi-
yasının və SSRİ Jurnalistlər İttifaqının 
üzvü olmuşdur.

S.Aslanov Y.Məmmədəliyev adı-
na mükafatın laureatı olmuş, “Şərəf 
nişanı” ordeni, eləcə də bir sıra orden 
və medallarla təltif olunmuşdur. 1992-
ci ildə Azərbaycan Respublikasının 
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına la-
yiq görülmüşdür.

Səlvər Aslanov 2000-ci il avqust 
ayının 3-də Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Sovet Azərbaycanı sənaye respublikasıdır / S.Aslanov; [elmi red. M. Bağırov].- Bakı: Maarif, 1971.- 273, [3] s.

Köçərli, X. Unudulmaz alim və nəcib insan / Xəlil Köçərli // Respublika.- 2015.- 7 oktyabr.- S.11.

Азербайджан в составе многонационального государства: успехи и деформации, борьба за суверенитет / С.Асланов.- Баку, 
1999.

11 Alim
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Fəridə Ağaəli qızı Vəlixanova 1935-
ci il oktyabr ayının 21-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. M.V.Lomonosov adı-
na Moskva Dövlət Universitetinə daxil 
olmuş, SSRİ EA M.Qorki adına Dünya 
Ədəbiyyatı İnstitutunun aspiranturasında 
təhsil almışdır. Filologiya elmləri dok-
toru, professordur. Çapdan çıxmış elmi 
əsərlərinin ümumi sayı 130-dan çoxdur. 
Onlardan bir neçəsi xaricdə nəşr edilmiş-
dir. Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanda 
tərcüməşünaslıq elminin ilk tədqiqatçısı 
olması, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və tarixinin 
dünya ədəbiyyatı kontekstində Qərb-Şərq 
probleminin tədqiqidir. “Səməd Vurğun 
poeziyasının rus tərcümələri” (1968), 
“Dostluq carçıları” (1974), “Azərbaycan 
sovet poeziyası rus dilində” (1977), 
“Tərcümə sənəti (ikidilli)” (1990), 
“Azərbaycanın tərcümə tarixi” (1994), 

“Azərbaycanın rusdilli nəsri” (1999), 
“Təkrarolunmaz milli ədəbiyyatların 
dialoqu” (2003), “XX əsr rusdilli mil-
li ədəbiyyatlar” (2005), “Veymarlı dahi 
Şərqdə (İ.V.Höte “Qərb-Şərq Divanında” 
(2009) və tərcümə və tədqiqat əsərlərinin 
müəllifidir.

Həmçinin, kadr hazırlığı ilə də məşğul 
olmuş, onun rəhbərliyi ilə 16 elmlər 
namizədi, 5 elmlər doktoru müdafiə 
etmişdir. Bakı Dövlət Universiteti və 
Slavyan Universitetində dərs demişdir. 
AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunda baş elmi işçi kimi fəaliyyət 
göstərir.

2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı ilə “Əməkdar 
elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüş, 
AMEA-nın Fəxri fərmanı ilə təltif edil-
mişdir.

Baxşıyev  Həsən Hüseynəli oğlu 1925-ci il okt-
yabr ayının 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın Ordubad rayonunun Gənzə kəndində anadan 
olmuşdur. 1954-cü ildə Azərbaycan pedaqoji Rus 
Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu bitirmişdir. 1963-
1986-cı illərdə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun 
rus dili kafedrasında, 1986-cı ildən ADU-nun rus 
dili kafedrasında, 2001-ci ildən Azərbaycan dilçi-
liyi kafedrasında dosent vəzifəsində çalışmışdır. 

2005-ci ildə “Azərbaycan və rus frazeologiya-
sının müqayisəsi və frazeoloji lüğətlərin tərtibi 
prinsipləri” mövzusunda dissertasiya müdafiə 
edərək filologiya еlmləri  dokroru adı almış, 2007-
ci ildə professor adına layiq görülmüşdür.

H.Baxşıyevin tədqiqatları rus dilinin milli 
məktəblərdə tədrisi metodikasına, Azərbaycan 
atalar sözləri və zərbi-məsəllərinin rus dilində qar-
şılığı mövzusuna həsr olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Əsgərli, Ə.Fikir və düşüncə mənəviyyatımızın kübarı / Əlizadə Əsgərli  // Respublika.-2015.- 6 oktyabr.- S.11.
Quliyeva, S. Beynəlxalq nüfuzlu alim / Səfurə Quliyeva // Ədəbiyyat qəzeti.- 2015.- 31 oktyabr.- S.26-27.
Quliyeva, S. Məktəb yaradan alim / Səfurə Quliyeva // Elm və həyat: Elmi-populyar jurnal.-2016.-№ 2.- S.48-53.
Самед Вургун в первой антологии азербайджанской поэзии на русском языке /Ф.А.Велиханова; науч. ред. Ш.Алышанлы; НАНА, 
Ин-т Литературы им. Низами.- Баку: Элм, 2014.- 424, [3] с.

21 Alim

Alim

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan və rus frazeologiyasının müqayisəsi və frazeoloji lüğətlərin tərtibi prinsipləri: filol. е. d-ru а. dər. аl. üçün təq. ol. dis.: 
10.02.19.- H. H. Baxşıyev; Аzərb. Dillər Un-ti.- Bakı: 2004.- 274 s.

10523
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Mailə Balabəy qızı Muradxanova 
1940-cı il oktyabr ayının 22-də Salyan 
şəhərində müəllim ailəsində anadan ol-
muşdur. 1946-cı ildə ailəsi ilə birlikdə 
Bakıya köçmüş, burada 1947-1957-ci 
illərdə Maştağa qəsəbəsindəki 187 say-
lı orta məktəbdə təhsil almışdır. Orta 
təhsilini tamamladıqdan sonra 1957-
1962-ci illərdə ADU-nun filologiya 
fakültəsinin jurnalistika bölməsində 
təhsilini davam etdirmişdir. Əmək 
fəaliyyətinə təyinatla göndərildiyi 
Azərbaycan Dövlət Televiziya və Ra-
dio Verilişləri Şirkətində radionun uşaq 
verilişləri şöbəsinin kiçik redaktoru 
kimi başlamış, 1962-1967-ci illərdə 
redaktor, 1967-1972-ci illərdə Ədəbi 
dram verilişləri baş redaksiyasında, 
İncəsənət, bədii ədəbiyyat şöbələrində 
müdir, 1972-1994-cü illərdə Ədəbi-
dram verilişləri baş redaksiyasında baş 
redaktor vəzifəsində işləmiş, 1994-
2010-cu illərdə televiziyanın Ədəbi 
dram verilişləri baş redaksiyasında baş 
redaktor olmuşdur. 

1965-ci ildən Jurnalistlər Birliyi-
nin üzvü, 1988-ci ildən Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur. 
“Azərbaycan”, “Azərbaycan qadı-
nı” jurnallarında, “Kommunist”, 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetlərində 
müntəzəm çıxış etmişdir. Onun “Qı-
namayın məni” pyesi 1990-cı ildə 
Sumqayıtda tamaşaya qoyulmuşdur. 
Tərcümə etdiyi Ə.Əbubəkrin “Du-
lusçunun hekayəti”, O.Kamalın “Yad 

qızı”, A.Koşutanın “Vətənə dönmək 
istəyirəm”, B.Şounun “Sezar və Kleo-
patra”, Evripidin “İfigeniyalı Avlitdə”, 
Brextin “Kurja ana və ya sərbəst qa-
dın” pyesləri respublikanın dram te-
atrlarında göstərilmişdir. Ruscadan 
Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş 
yüzdən artıq filmin sinxron mətninin 
müəllifidir. Azərbaycan radiosunda 
“Sənətkarlar öz qəhrəmanları arasında” 
silsilə verilişlərin və həftəlik əyləncəli 
“Sabahınız xeyir” proqramının ssenari 
müəllifi olmuşdur.  1990-2010-cu illərdə 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin kati-
bi vəzifəsində çalışmışdır. Jurnalistlər 
heyətinin tərkibində 1972-ci ildə Su-
riya, Livan, 1975-ci ildə Yunanıstan, 
1980-ci ildə Türkiyədə, Azərbaycan 
Qadınlar Cəmiyyəti nümayəndələri 
tərkibində isə Türkiyədə (1992), İranda 
(1992) olmuşdur. 1990-cı ildə İstanbul-
da keçirilən I Azərbaycan konqresində 
iştirak etmişdir. “Bakıfilm” kinostudi-
yasının baş redaktoru idi.

1967-ci ildə Jurnalistlər İttifaqının 
“Qızıl qələm” mükafatı laureatı ol-
muş, 1970-ci ildə “V.İ.Leninin anadan 
olmasının yüz illiyi” medalı, 1984-cü 
ildə Monqolustan Böyük Xalq Xuralı-
nın “Dostluq” medalı ilə təltif edilmiş, 
1989-cu ildə Azərbaycanın “Əməkdar 
jurnalist” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Mailə Muradxanlı 2010-cu il iyun 
ayının 12-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Hər şey irəlidədir, Vasif!: 
[Görkəmli televiziya 
və kino rejissoru Va-
sif Babayevin 70 illiyi 
münasibətilə] /  Mailə 
Muradxanlı  // Həftə içi.- 
2010.- 14 sentyabr.- S. 7.

Bayramqızı, Ə. Onu audi-
toriyaya sevdirən istedadı, 
səmimiyyəti və sadəliyi 
idi / Əfsanə Bayramqızı  
// Xalq qəzeti.-2015.- 6 
dekabr.- S.9.

Mirməmməd, G. O, 
fantaziyası tükənməyən 
sənətkar idi... / 
G.Mirməmməd  // 
Mədəniyyət.- 2010.- 18 
iyun. - S.6. 

22  Publisist

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil 
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Vaqif İbad oğlu Nəsirov 1945-ci il 
oktyabr ayının 4-də Masallı rayonunun 
Mollaoba kəndində anadan olmuşdur. 
1963-cü ildə Boradigah qəsəbə onbiril-
lik məktəbini qızıl medalla bitirmişdir. 
1967-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin 
(indiki ADPU-nun) fizika fakültəsini 
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1967-
1968-ci illər ADPU-nun Ümumi fizika 
və astronomiya kafedrasının baş labo-
rantı, 1971-1973-cü illərdə assistenti, 
1973-1978-ci illərdə Elektrik və optika 
kafedrasının baş müəllimi, 1978-1994-
cü illərdə kafedranın dosenti olmuş-
dur. 1978-ci ildə Fransa Kimyəvi-fizika 
Cəmiyyətinə üzv seçilmişdir. 1972-ci 
ildə “KNO3, AgNO3, və TINO3 mo-
nokristallarında polimorf çevrilmələrin 
tədqiqi” mövzusunda namizədlik dis-
sertasiyasını BDU-da müdafiə edərək 
fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adını 
almışdır. 1983-1987-ci illərdə Əlcəzair 
Demokratik Respublikası Bumerdes 
Yüngül Sənaye İnstitutuna ezam olun-
muş və həmin institutun Fizika ka-
fedrasına rəhbərlik etmiş, əlcəzairli 
tələbələrə fizikanı fransız dilində tədris 
etməklə yanaşı, Ümumi fizika kursunun 
müxtəlif bölmələrindən 4 dərs vəsaiti 
(fransız dilində) yazmışdir. 1993-cü 
ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə 
edərək fizika-riyaziyyat elmləri dok-
toru alimlik dərəcəsi almışdır. 1994-
cü ildən ADPU-nun Elektrik və optika 
kafedrasının professorudur. Üzvi və 
qeyri-üzvi birləşmələrin kristallarda 
polimorf çevrilmələrin mexanizminin 

araşdırılması, polimorf çevrilmələrin 
morfologiya və kinetikasının tədqiqi, 
polimorf modifikasiyaların kristal qu-
ruluşunun rentgenoqrafik tədqiqi ali-
min əsas tədqiqat sahəsidir. İlk dəfə 
olaraq polimorf çevrilmə zamanı kristal 
daxilində kristalın ritmik, pilləli, elas-
tiki böyümələrini, qarşılıqlı çevrilən 
modifikasiyalar arasında kristalloqrafik 
istiqamət əlaqələrinin saxlanılması, qar-
şılıqlı çevrilən modifikasiya kristalları-
nın böyümə sürətlərinin ossilyasiyası 
effektlərini müəyyən etmiş, optik şəffaf 
kristalların daxilində monokristallar 
yetişdirilməsi metodikasını işləyib ha-
zırlamış, polimorfizmə malik kristallar-
da polimorf çevrilmə yolu ilə monok-
ristallar yetişdirilməsinin metodikasını 
işləmişdir. 100-dən artıq elmi-metodiki 
əsərin, o cümlədən 24-dən çox kitabın 
müəllifidir. Dəfələrlə beynəlxalq semi-
nar, simpozium və konfranslarda iştirak 
etmişdir. 

Alim ədəbi fəaliyyətlə də məşğuldur.  
“Sonradan bilmişəm”, “Qardaş harayı”, 
“Dünya çətin düzələ”, “Dərd budur”, 
“Anamın duaları”, “Etiraf”, “Şairlər 
vaxtsız qocalır” şeirlər, “Öz odunda ya-
nan ürək”, “Ömrün qürbət payı”, “Əsrin 
loğmanı” bədii-publisistik kitabların 
müəllifidir. Azərbaycan Yazıçıları Birli-
yinin üzvüdür. 

2004-cü ildə Yusif Məmmədəliyev 
mükafatına layiq görülmüş, 2012-ci 
ildə “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl 
təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olun-
muşdur.

Ə d ə b i y y a t

Elektrik dövrələrinin 
nəzəri əsasları: dərs 
vəsaiti / V.İ.Nəsirov 
(red.), E.V.Nəsirov, 
S.A.Səmədov; Azərb. 
Resp. Müdafiə Nazir-
liyi, Azərb. Ali Hərbi 
Dənizçilik Məktəbi.- 2-ci 
nəşr.- Bakı: ADPU, 
2015.- 294, [1] s.

Optika:  nəzəri material-
lar, test tapşırıqları: me-
todik vəsait / V.Nəsirov; 
red. M.İ.Murquzov; 
rəyçi: C.İ.Hüseynov, 
A.S.Ələkbərov.- Bakı: 
ADPU, 2011.- 281, [1] s.

Optika: nəzəri mate-
riallar: test tapşırıq-
ları: [dərs vəsaiti] 
/ V.İ.Nəsirov  red. 
M.İ.Murquzov; 
rəyçi: İ.H.Cəfərov, 
C.İ.Hüseynov, 
A.S.Ələkbərov.- Bakı: 
[ADPU-nun nəşriyyatı], 
2012.- 347 s.

4 Alim
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Yəhya Cəfər oğlu Məmmədov 1930-
cu il oktyabr ayının 10-da Naxçıvanda 
anadan olmuşdur. 1954-cü ildə ADU-nu 
fərqlənmə diplomu ilə bitirərək aspi-
ranturada saxlanılmış, 1957-ci ildə vax-
tından əvvəl namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmiş, universitetdə müəllim, 
baş müəllim, dosent kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. 1966-cı ildə doktorluq 
dissertasiyasını müdafiə edərək həmin 
il universitetin Hesablama riyaziyya-
tı kafedrasının müdiri seçilmiş, 35 il 
bu vəzifəni uğurla icra etmişdir. 1971-
1987-ci illərdə BDU-nun elmi işlər 
üzrə prorektoru, 1987-1989-cu illərdə 
isə BDU-nun rektoru vəzifəsində çalış-
mışdır. 1967-ci ildə professor, 1983-cü 
ildə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü 
seçilmişdir. Alim prorektor kimi 17 illik 
gərgin fəaliyyəti ərzində universitetdə 
elmin inkişafına, onun beynəlxalq nü-
fuzunun yüksəlməsinə, bir çox elmi-
tədqiqat laboratoriyalarının yaradılması-
na, elmi tədqiqatların inkişafına, onların 
səmərəliliyinin artırılmasına, elmin is-
tehsalat və tədris prosesi ilə əlaqələrinin 
yaxınlaşdırılmasına xüsusi diqqət və 
qayğı göstərmişdir. Onun rəhbərliyi al-
tında Azərbaycan, Rusiya, Özbəkistan, 
Türkmənistan, Əlcəzair, Misir, Polşa, 
Almaniya, Türkiyə kimi ölkələrin 32 
nəfər nümayəndəsi namizədlik disser-
tasiyası və onlardan 7 nəfəri doktorluq 
dissertasiyası müdafiə etmiş, 60-dan çox 
namizədlik və doktorluq dissertasiyala-
rına opponentlik etmişdir. 

Y.C.Məmmədov Moskvada (1966), 
Varşavada, Krakovda (1974) və b. 
ölkələrdə keçirilən beynəlxalq konf-
ranslarda məruzələr etmiş, Polşa, Çe-
xiya, Almaniya, Bolqariya, Türkiyə və 
İranda mühazirələr oxumuşdur. O, 109 
elmi məqalənin, 5 dərsliyin və 7 mo-

noqrafiyanın müəllifidir. Tədqiqatları 
əsasən diferensial və inteqral tənliklər, 
qeyri-xətti funksional analiz, hesablama 
riyaziyyatı və başqa sahələri əhatə edir. 
Sağ tərəfi birtərəfli qiymətləndirməyə 
tabe olan qeyri-xətti operator-diferensial 
tənliklərin təqribi həlli üçün yeni üsul-
lar vermiş, eləcə də abstrakt qeyri-xətti 
Volter operator-tənliklər nəzəriyyəsinin 
yaradıcılarından biri olmuşdur. 
Y.C.Məmmədov həllin tez yığılan ite-
rasiyalar şəklində axtarılan ekvivalent 
tənliklərə gətirilməsi üçün maraqlı üsul 
təklif etmişdir.  Bu üsul riyazi ədəbiyyatda 
“Məmmədov üsulu” adlandırılır. Onun 
elmi işləri, araşdırmaları və əsərləri 
Azərbaycan elminə misilsiz töhfələr 
vermiş, alimin elmi nailiyyətləri yalnız 
respublikada deyil, ölkədən kənarda da 
uğurla tətbiq olunmuşdur. 

1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət mü-
kafatı laureatı olmuş, 1980-1981-ci 
illərdə (2 dəfə) Azərbaycan Respublikası 
Ali Sovetinin Fəxri fərmanları, 1981-ci 
ildə “Xalqlar dostluğu” ordeni ilə təltif 
olunmuşdur. 1980-ci ildə Azərbaycanın 
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq 
görülmüşdür. 1988-ci ildə akademik Va-
vilov adına medalla, iki dəfə (1971, 1986-
cı illərdə) SSRİ Ali Təhsil Nazirliyinin 
medalları ilə təltif edilmişdir. O, 1981-ci 
ildə ABŞ-in Minneopolis şəhərinin Fəxri 
vətəndaşı adına layiq görülmüşdür.

Professor Yəhya Məmmədov 2000-ci 
il yanvar ayının 26-da vəfat etmişdir.

2010-cu    ildə   BDU-da Y.Məmmə-
dovun anadan olmasının 80 illiyi 
mü nasibəti ilə “Yəhya Məmmədov 
auditoriyası”nın açılış mərasimi, həm-
çinin ona həsr olunmuş “Riyaziyyat və 
Mexanikanın aktual problemləri” adlı 
beynəlxalq konfransın plenar iclası ke-
çirilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t
Təqribi hesablama üsul-
ları: ali məktəblər üçün 
dərslik / Y.Məmmədov; 
elmi red. C.İsmayılov; 
rəy.: V.Kələntərov, 
R.Şəfiyev.- Bakı: Bakı 
Universiteti, 2008.- 286 
s.
BDU-da professor 
Yəhya Məmmədovun 
85 illik yubileyi qeyd 
olunub // Azərbaycan.- 
2015.- 11 dekabr.- S.4.
Dünyaminqızı, Q. “24-
lər”dən on səkkizinci: 
BDU-100, O, riyaziyyat 
elminə yeni üsullar 
gətirmişdi / Qərənfil 
Dünyaminqızı // Kaspi.- 
2018.- 11 sentyabr.- 
S.15.
Riyaziyyatda 
“Məmmədov üsulu”nun 
müəllifi: Böyük insan, 
nüfuzlu alim //Azadlıq.- 
2013.- 6 fevral.- S.14. 

10 Alim
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Telman Məmmədəli oğlu Ağa-
yev 1935-ci il oktyabr ayının 10-da 
Qərbi Azərbaycanın Sisyan rayonu-
nun Vaqudi kəndində anadan olmuş-
dur. 1953-cü ildə Azərbaycan Kənd 
Təsərrüfatı İnstitutunun zootexnika 
fakültəsinə daxil olmuş, 1959-cu ildə 
oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş-
dir. Əmək fəaliyyətinə 1960-cı ildə 
Naxçıvan MSSR Nazirlər Sovetində 
başlamışdır. 1963-cü ildə Naxçıvan 
MSSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi-
nin Heyvandarlıq şöbəsinin müdiri 
vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1964-cü 
ildə Azərbaycan EA-nın Fiziologi-
ya bölməsində biokimya ixtisası üzrə 
aspiranturaya daxil olmuşdur. 1969-
cu ildə insan və heyvan fiziologiyası 
ixtisası üzrə elmlər namizədi alimlik 
dərəcəsi almışdır. 1967-ci ildən fiziolo-
giya bölməsində kiçik elmi işçi, 1973-
cü ildən isə A.İ.Qarayev adına Fiziolo-
giya İnstitutunda baş elmi işçi, 1976-cı 
ildə isə laboratoriya rəhbəri vəzifəsinə 
seçilmişdir. 1983-cü ildə Leninqrad 
Dövlət Universitetində doktorluq dis-
sertasiyası müdafiə edərək biologiya 
elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almış, 
1989-cu ildən professor rütbəsinə la-
yiq görülmüşdür. 

1993-1995-ci illərdə Azərbaycan 
EA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziolo-
giya İnstitutunda elmi işlər üzrə di-
rektor müavini vəzifəsində fəaliyyət 
göstərmiş, 2001-ci ildə həmin institu-
tun  direktoru təyin edilmişdir. 

2001-ci ildə AMEA-nın müxbir 
üzvü seçilmişdir. Onun rəhbərliyi ilə 
9 elmlər doktoru, 34 elmlər namizədi 
hazırlanmışdır. O, magistr dissertasi-

yalarına və diplom işlərinə də rəhbərlik 
etmişdir. 

Elmi əsərlərinin 130-u xari-
ci ölkələrin nəşriyyatlarında çap 
olunmuşdur. O, bir çox beynəlxalq 
konqreslərdə məruzələrlə çıxış etmiş-
dir. XIV Ümumittifaq İ.P.Pavlov adına 
fizioloqların qurultayının məsul katibi, 
1985-1990-cı illərdə Ümumittifaq Bio-
kimyaçılar Cəmiyyətinin Mərkəzi Şu-
rasının üzvü, 1985-1999-cu illərdə isə 
Azərbaycan Biokimya Cəmiyyətinin 
rəhbəri seçilmişdir. T.Ağayev 1999-
cu ildən Federativ Avropa Biokimya-
çılar Cəmiyyətinin üzvüdür. Tanınmış 
alim 1999-cu ildən Respublika Bio-
kimyaçılar və Molekulyar Bioloqlar 
Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin üzvü, 
1995-2004-cü illərdə A.İ.Qarayev 
adına Fizioloqlar Cəmiyyətinin vitse-
prezidenti, 2005-ci ildən isə prezidenti 
kimi fəaliyyət göstərir. AMEA-nın bi-
ologiya elmləri seriyasının “Xəbərlər”, 
“Ekoenergetika” və Gürcüstan EA-
nın “Xəbərlər” jurnallarının redak-
siya heyətinin üzvüdür. AMEA-nın 
A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitu-
tunda doktorluq və namizədlik disser-
tasiyaları üzrə Dissertasiya Şurasının 
sədr müavini və sədri vəzifələrində 
çalışmış, hazırda həm də institutun 
Elmi Şurasının sədridir. O, həmçinin 
YUNESKO-nun Azərbaycan Respub-
likasında elmi biliklərin və texnologi-
yanın (bioetika) Milli Komitəsinin və 
Beyin Tədqiqatçıları üzrə Beynəlxalq 
Büronun üzvüdür.

Ə d ə b i y y a t

Elm yolunda həyat necə 
davam edir / T.Ağayev; 
tərt. və red.: A.Qazıyev, 
G.Qurbanova; baş 
red. Ə.Fərəcov; AMEA 
A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya 
İn-tu.- Bakı: Elm, 2011.- 
604 s.  

Görkəmli oftalmoloq alim / 
T.Ağayev // Elm.- 2013.- 24 
aprel.- S.9.

Əmiraslanov, Ə. Funda-
mental problemləri araşdı-
ran alim / Ə.Əmiraslanov 
// Azərbaycan.- 2012.- 25 
noyabr.- S.7.

Амигдалярная регуляция 
зрительной перцепции 
(нейрофизиологические и 
биологические механизмы) 
/ Т.Агаев.- Баку: Элм, 
2009.- 580 с.

Обмен глутаминовой 
кислоты в стуктурах 
зрительного анализатора 
и разных областей коры 
головного мозга при 
зрительной деактивации / 
Т.Агаев.- Баку: Элм, 1997.- 
231 с.

10 Alim
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Şamxal Əliməmməd оğlu  
Məmmədov 1910-cu il oktyabr ayı-
nın 15-də Qaryagin (hazırkı Füzuli) 
şəhərində anadan olmuşdur. Qaryagin 
şəhər orta məktəbini bitirdikdən sоnra 
1922-1926-ci illərdə Qaryagin kəndli-
gənclər məktəbində təhsilini davam et-
dirmişdir. 1928-ildə Qaryagin Pedoqoji 
Texnikumuna qəbul olmuş, 1930-cu ildə 
oranı bitirmişdir. 1930-cu ildə V.İ.Lenin 
adına APİ-nin (indiki APU) hazırlıq kur-
suna qəbul olmuş, bir il hazırlıq kursunda 
oxuduqdan sonra 1931-ci ildə V.İ.Lenin 
adına APİ-nin kimya fakültəsinə daxil 
оlmuşdur. 1935-ci ildə оranı fərqlənmə 
diplоmu ilə bitirmişdir. 

Ş.Məmmədov 1936-1943-cü illərdə 
Bakı Dövlət Universitetinin Üzvi kimya 
kafedrasında assistent, dosent,  1937-
1943-cü illərdə SSRİ EA Azərbaycan 
filialının Kimya İnstitutunun üzvü kim-
ya laboratоriyasının müdiri işləmişdir. 
1943-cü ildən 1952-ci ilədək həmin 
institutun direktоru vəzifəsində çalış-
mışdır. Eyni zamanda da ADU-nun 
(indiki BDU) Üzvi kimya kafedrasının 
müdiri vəzifəsini icra etmişdir. 1956-
1959-cu illərdə V.İ.Lenin adına APİ-nin 
Kimya kafedrasının müdiri vəzifəsində 
işləmişdir. 

Şamxal Məmmədоv 1959-1978-
ci illərdə Azərbaycan SSR EA 
Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya-
sı Prоsesləri İnstitutunun Biоlоji aktiv 
maddələrinin sintezi və texnolоgiyası 
laboratоriyasının müdiri vəzifəsində 
çalışmış, ömrünün sonuna kimi həmin 

laboratoriyanın elmi məsləhətçisi ol-
muşdur.

Ş,Məmmədоv 1954-cü ildə kim-
ya elmləri dоktоru, 1956-cı ildə 
prоfessоr elmi adını almış, 1967-ci 
ildə Azərbaycan SSR EA-nın müxbir 
üzvü seçilmişdir. Onun yüksəkixtisaslı 
elmi kadrların hazırlanmasında böyük 
xidmətləri vardır. Ş.Məmmədov 400 
elmi əsərin, o cümlədən 70 müəlliflik 
şəhadətnaməsi və 3 monoqrafiyanın 
müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə 3 elmlər 
doktoru və 50-dən artıq fəlsəfə doktoru  
yetişmişdir.

Ş.Məmmədоv tərəfindən qlikol efir-
lərinin sintezinin onlarla üsulu işlənib 
hazırlanmış və bu üsulların köməyilə 
5000-ə qədər maddə alınmış və ABŞ-
ın İndex Chemicalsın qeydiyyatından 
keçmişdir. Alimin rəhbərliyi ilə qlikol 
efirləri əsasında bioloji aktiv birləşmələr 
sinfinə mənsub olan yeni herbisidlər, 
insektisidlər, akarisidlər, baytarlıqda 
işlədilən Efiran-111 və Efiran -67 tipli 
müalicəvi preparatların sintezi üsulları 
işlənib hazırlanmışdır. 

Ş. Məmmədоv  “Qafqazın müdafiəsi”, 
“1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən 
müharibəsində rəşadətli əməyə görə”, 
“Zəfər nişanı” və “Əmək veteranı” 
medalları, “Sosializm yarışının qalibi” 
nişanı, “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif 
olunmuşdur.

Şamxal Məmmədov 1984-cü ildə  
Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Zəhərli kimyəvi maddələr 
kənd təsərrüfatında / 
Ş. Ə. Məmmədov, A. S. 
Ağayev, İ. L. Nizker; [red. 
C. Məmmədzadə].- Bakı: 
Azərnəşr,1964.- 347, 
[2] s.

Seyidov, N. Görkəmli 
alimin ömür yolu:Şamxal 
Məmmədov-100  / Nadir 
Seyidov // Elm.-2010.- 12 
noyabr.- S.8.

Исследование в 
области простых 
эфиров гликолей = 
Qlikolların bəsit etirləri 
sahəsində tədqiqat / 
Шамхал Мамедов; [ред. 
О.Г.Пипик]; Академия 
Наук СССР, Азерб. 
филиал, Ин-т. химии.- 
Баку: Азфан, 1944.- 94, 
[2] с.
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Ağadadaş Mahmud oğlu Əliyev 
1940-cı il oktyabr ayının 16-da Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1958-ci ildə M.Əzizbəyov adına 
Azərbaycan  Neft və Kimya İnstitutu-
nun neft-mexanika fakültəsinə daxil 
olmuş 1963-cü ildə həmin fakültəni  
bitirmişdir.

1967-ci ildən Azərbaycan SSR 
EA Kimya Texnologiyasının Nəz-
ri Problemləri İnstitutunda baş 
mühəndis, kiçik elmi işçi, böyük elmi 
işçi, elmi katib, şöbə müdiri, laborato-
riya müdiri, 1994-2010-cu illərdə di-
rektor müavini, 2011-2014-cü illərdə 
isə akademik M.Nağıyev adına Kim-
ya Problemləri İnstitutunun direktoru 
olmuş, hazırda Kataliz və Qeyri-üzvi 
Kimya İnstitutunda laboratoriya mü-
diri vəzifəsində çalışır.

1969-cu ildə kimya üzrə fəlsəfə 
doktoru, 1985-ci ildə elmlər dokto-
ru,  professor adını almış, 1989-cu 
ildə Azərbaycan SSR EA-nın müxbir 
üzvü, 2001-ci ildə AMEA-nın həqiqi 
üzvü  seçilmişdir.

O, qeyri-stasionar katalitik pro-
seslərin riyazi modelləşdirilməsi və 
optimallaşdırılması nəzəriyyəsinin 
yaradıcısıdır. Kimyəvi reaksiyaların 
kinetika və mexanizminin tədqiqi, 
çoxmərhələli reaksiyalar üçün yüksək 
effektivliyə malik çoxfünksiyalı me-
talseolit katalizatorları sintezinin 
elmi əsaslarının işlənib hazırlanması 

onun əsas elmi fəaliyyətini təşkil edir.
A.Əliyev 550-dən çox elmi əsərin, 

50 müəlliflik şəhadətnaməsi və pa-
tentin müəllifidir.

Akademik A.Əliyev çox sayda 
Beynəlxalq konfrans, simpozium və 
konqreslərdə məruzə ilə çıxış etmişdir.

Onun rəhbərliyi ilə 7 qrant layihəsi 
(NATO, Ukrayna ETM, Səudiyyə 
Ərəbistanı Kral Əbdüləziz adına Elm 
və Texnologiya Mərkəzi, Elmin İn-
kişafı Fondu, SOCAR) üzrə elmi 
tədqiqat işləri müvəffəqiyyətlə yerinə 
yetirilmiş,  rəhbərliyi altında 4 elmlər 
doktoru və 40 fəlsəfə doktoru yetiş-
dirilmişdir.

A.Əliyev Azərbaycan Ali Soveti-
nin Fəxri Fərmanı ilə, 60 illik yubi-
leyi münasibəti ilə AMEA-nın Fəxri 
fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Görkəmli kimyaçı alim, 
səmimi insan: [Professor 
Mübariz Əhmədovun 
65 illiyi münasibətilə] /
Ağadadaş Əliyev // Elm.-
2010.- 27 oktyabr.- S.5.
Fərzəliyev, V. Elmə həsr 
olunan ömür / Vaqif 
Fərzəliyev // Elm.- 2010.- 
12 oktyabr.- S.7.
Manafov, M. “Ən dəyərli 
tədqiqatlarım hələ 
irəlidədir”: Akademik 
A.M.Əliyevin 70 illik 
yubileyinə həsr olunur / 
Manaf Manafov // Kredo.- 
2011.- 17 sentyabr.- S. 13; 
24 sentyabr;1 oktyabr; 22 
oktyabr.- S.7.
Расчет 
предварительного 
материального 
баланса химико-
технологического 
комплекса по 
переработке газов 
крекинга и пиролиза / 
А.М.Алиев, А.Р.Сафаров, 
А.М.Гусейнова  // Хим. 
пром. сегодня.- Москва, 
2016.- № 3.- C.16-28.

16 Akademik
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Yaqub Abdulla oğlu Eyyubov 1945-
ci il oktyabr ayının 24-də Mingəçevir 
şəhərində anadan olmuşdur. 1968-
1972-ci illərdə Azərbaycan Politexnik 
İnstitutunda təhsil almışdır. 

Əmək fəalliyyətinə 1964-cü ildə 
Leytenant Şmidt adına zavodda tornaçı 
kimi başlamışdır. 1970-1972-ci illərdə 
Azərbaycan Politexnik İnstitutunun in-
şaat fakültəsinin komsomol komitəsinin 
katibi, 1972-1974-cü illərdə həmin ins-
titutda baş laborant, institutun aspiran-
tı, 1973-1974-cü illərdə institut partiya 
komitəsi katibinin müavini olmuşdur. 
1975-1997-ci illərdə Azərbaycan 
Mühəndis-İnşaat İnstitutunda 0,5 ştat-
la əvəzçilik yolu ilə baş müəllim, de-
kan müavini, dosent, dekan vəzifəsini 
müvəqqəti icra edən, dosent, elmi 
işlər üzrə prorektor, kafedra müdiri 
vəzifələrində çalışmışdır. 1994-cü ildə 
Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyası-
nın akademiki seçilmişdir.

 1997-1998-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Sənayedə İşlərin 
Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və 

Dağ Mədən Nəzarəti Komitəsinin 
sədri, 1998-1999-cu illərdə həmin 
komitənin sədrinin səlahiyyətlərini 
icra edən, 1999-cu ildən Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Sənayedə İşlərin 
Təhlükəsiz Görülməsinə Nəzarət və 
Dağ-Mədən Nəzarəti Komitəsinin 
sədri olmuşdur. 

1999-2003-cü illərdə Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetində 
Baş nazirin müavini, 2003-cü ildən 
Azərbaycan Respublikası Baş naziri-
nin birinci müavinidir. 

Yaqub Eyyubov 23 oktyabr 2015-
ci ildə Azərbaycan Respublikasının 
sosial-iqtisadi inkişafında səmərəli 
fəaliyyətinə görə “Şərəf” ordeni, 
həmçinin,  Belarus və Azərbaycan ara-
sında ticarət-iqtisadi münasibətlərin 
inkişafında və möhkəmləndirilməsində 
əhəmiyyətli töhfələrinə görə “Şərəf” 
ordeni ilə təltif edilmişdir. 2016-cı 
ildə Rusiya prezidenti Vladimir Putin 
tərəfindən “Dostluq” ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Bütün gələcək həyatımı müəyyən edən həlledici bünövrə: Azərbaycanın özü qədər əbədi: Heydər Əliyev mənim həyatımda / Yaqub Eyyu-
bov //Azərbaycan.- 2013.- 10 aprel.- S. 3.

Abdullayeva, F. Rusiya Prezidenti Azərbaycanın Baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubova “Dostluq” ordeni təqdim edib / Fəridə 
Abdullayeva  // Azərbaycan.- 2016.- 11 mart.- S. 8.

Moskvada MDB İqtisadi Şurasının 77-ci iclası keçirilib: [iclasda Azərbaycanı Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov təmsil edir]  // 
Azərbaycan.- 2018.-3 mart.- S.4. 

Moskvada MDB İqtisadi Şurasının 81-ci iclası keçirilib: [iclasda Azərbaycan Baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, 
Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu iştirak ediblər] // Azərbaycan.- 2019.- 16 mart.- S.2.
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Bəşəriyyətin musiqi ilə tanışlığı çox 
qədim dövrlərdən başlamışdır. 2000-ci 
ildə Çin arxeoloqları iki min illik tari-
xi olan musiqi alətləri muzeyini aşkar 
etmişlər.

Azərbaycanda da musiqinin tarixi 
çox qədimlərə gedib çıxır. Qobustan-
dakı qavaldaş daş dövründə yaşamış 
insanların istifadə etdikləri musiqi 
alətidir. Qobustan qayalarında qədim 
Azərbaycanın “Yallı” rəqs səhnələri 
təsvir olunmuşdur. Bu rəqsin uğurlu ov 
üçün ovsun mərasimi olduğu vurğu-
lanmışdır. Azərbaycan dilinin musiqi 
dili olması da buradan qaynaqlanır. 

UNESCO-nun qərarı ilə Beynəlxalq 
Musiqi Günü 1975-ci il oktyabrın 
1-də təsis edilmişdir. Bu bayram hər 
il bütün dünyada ən yaxşı musiqiçi və 
incəsənət kollektivlərinin iştirak etdiyi 
möhtəşəm konsert proqramları ilə qeyd 
olunur. Beynəlxalq Musiqi Günündə 
dünya xəzinəsinin qeyri-adi, bənzərsiz 
inciləri ifa edilir.

Azərbaycan musiqiçiləri də bu ta-
rixi, əlamətdar günə daim öz töhfəsini 
verir. Xalqımızın milli-mənəvi 
sərvətlərinin yaşadılması və gələcək 
nəsillərə çatdırılması, eyni zamanda 
bəşəriyyətə layiqincə təqdim edilməsi 
istiqamətində bir çox layihələrin 
müəllifi olan Heydər Əliyev Fondunun 
təşəbbüsləri və onları gerçəkləşdirməsi 
də bu istiqamətdə həyata keçirilən 
tədbirlərdəndir. Onu da qeyd etməliyik 
ki, Heydər Əliyev Fondunun prezi-
denti, UNESCO-nun və İSESCO-nun 
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım 
Əliyevanın milli mədəniyyətin dün-
ya miqyasında təbliği və qorunması 

naminə həyata keçirdiyi nəcib missiya 
son illərlə məhdudlaşmır. Fondun bir-
başa himayəsi ilə Azərbaycanda mu-
ğam sənətinin qorunması, inkişafı və 
təbliği sahəsində çox böyük layihələrə 
imza atılmışdır. Məhz vitse-prezident 
Mehriban Əliyevanın gərgin səyləri 
nəticəsində muğam 2008-ci ildə 
UNESCO tərəfindən şedevr əsər kimi 
Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrs 
Siyahısına daxil edilmişdir.

Hələ 2009-cu ilin mart ayında vitse-
prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə reallaşdırılan Beynəlxalq Muğam 
Festivalı Azərbaycan mədə niyyətinin 
və musiqisinin təbliği istiqamətində ən 
möhtəşəm tədbirlərdən biri kimi yadda 
qalmışdır. Heydər Əliyev Fondu muğam 
sənətinin qorunub saxlanılması, zəngin 
tarixə malik ifaçılıq sənətinin gələcək 
nəsillərə çatdırılması, yeni ifaçılar 
nəslinin yetişdirilməsi məqsədi ilə 2005-
ci ildən “Muğam televiziya müsabiqəsi” 
keçirir. Bakıda - Dənizkənarı Milli Park-
da Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin ti-
kilib istifadəyə verilməsi fondun qlobal 
mədəniyyət layihələri sıyahısında mü-
hüm yer tutur. Dünyada ilk dəfə olaraq  
muğam haqqında təşkil olunmuş “Mu-
ğam aləmi” Beynəlxalq Muğam Festivalı 
da məhz bu mədəniyyət mərkəzində ke-
çirilmişdir. 

Ölkəmizdə Heydər Əliyev Fon-
dunun təşkilatçılığı, Mədəniyyət Na-
zirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən 
Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı  
da milli və dünya musiqiçilərini bir 
araya gətirilməsində bir ənənəyə çev-
rilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Musiqi Mədəniyyəti Dövlət 
Muzeyində Beynəlxalq mu-
siqi günü // Mədəniyyət.- 
2017.- 4 oktyabr.- S.2.
https://azertag.az/xeber/1_
oktyabr___Beynelxalq_
Musiqi_Gunudur-799797
http://mct.gov.az/az/
umumi-xeberler/qebelede-
x-beynelxalq-musiqi-
festivali-kecirilir\
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BMT-nin inkişaf proqramın-
da son illər ərzində ahıllar proble-
mi geniş yer tutmuşdur. 2002-ci ilin 
aprel ayında İspaniyanın paytaxtı 
Madrid şəhərində BMT-nin ahıl-
lar üzrə II Ümumdünya məclisinin 
keçirilməsi də buna misaldır. Bu 
ümumdünya tədbirində belə bir fikir 
səslənmişdi ki, yaşlılar da cəmiyyətin 
bərabərhüquqlu vətəndaşlarıdır, onla-
ra ehtiram göstərmək yüksək insani 
keyfiyyətdir.

Adı-sanı, nəcib əməlləri ilə tanı-
nan, bəlkə də heç tanınmayan, lakin 
ləyaqətlə yaşayan, həyat təcrübəsi ilə 
yeni nəsillərə nümunə olan ahıllar, 
həqiqətən hörmətə layiqdirlər.

İnsanın qocalıq dövründə heç nəyə 
qadir olmadığını söyləmək səhv olardı. 
Lap qədim zamanlardan ağsaqqal, ahıl 
insanlar ən hörmətli, müdrik adamlar 
hesab olunmuşlar. Onlara cavanlar 
da, böyüklər də hörmətlə yanaşmış, 
fikirləri ilə hesablaşmışlar. Qocala-
rın sərvəti onların həyat təcrübəsidir. 
Onlara qulaq asıb, dediklərinə əməl 
etməklə bu sərvətə sahib olmaq müm-
kündür.

BMT-nin Baş Məclisi 1992-ci ildə 
Ahılların müdafiəsi ilə bağlı Qətnamə 
qəbul etmişdir. Həmin Qətnamənin 
prinsiplərinə uyğun olaraq hər il okt-
yabr ayının 1-i Beynəlxalq Ahıllar 
Günü kimi qəbul edilmiş, həmçinin 
1999-cu il Beynəlxalq Ahıllar İli elan 
olunmuşdur.

Bu məsələyə respublikamızda da 

ciddi diqqət yetirilir. 
Həmin günün keçirilməsində 

məq səd ahıl vətəndaşların sosial 
problemləri ilə tanış olmaq, ehti-
yaclarını müəyyənləşdirərək imkan-
lı müəssisələr, təşkilatlar və qeyri-
hökumət təşkilatları ilə birlikdə əməli 
tədbirlər görməkdən ibarətdir. 

2001-ci il iyun ayının 22-də 
“Ahıllara sosial xidmət haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nu qəbul edilmişdir. Qanuna əsasən 
ölkədə 70 yaşına çatmış Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşları, habelə 
Azərbaycan Respublikasında daimi 
yaşayan əcnəbi və vətəndaşlığı olma-
yan şəxslər ahıl sayılır. 

Beynəlxalq Ahıllar Günü ərəfəsində 
bütün dünyada olduğu kimi, Respubli-
kamızın şəhər və rayonlarında da İcra 
hakimiyyətləri, əmək kollektivləri, 
ictimai təşkilatlar və qeyri-hökumət 
təşkilatları rayon ərazisində yaşa-
yan ahıl vətəndaşların ehtiyacla-
rını öyrənərək onlar üçün bayram 
süfrələri, ərzaq bağlamaları təşkil edir, 
müxtəlif xeyriyyə, şəfqət və mədəni-
kütləvi tədbirlər həyata keçirirlər. 
Həmin tədbirlərdə respublika üzrə 10 
minlərlə ahıl və əlil vətəndaş bayram 
süfrələrinə dəvət olunur, onlara ərzaq 
paylanır, maddi yardım göstərilir.

Ə d ə b i y y a t

Fərəcova, Z. Ömrün də 
qocalıq adlı bir payızı 
var: 1 oktyabr Beynəlxalq 
Ahıllar Günüdür / Zöhrə 
Fərəcova // Azərbaycan.-
2017.- 1 oktyabr.- S.7.

İsmayıloğlu, Z. Suraxanı 
rayonunda Beynəlxalq 
Ahıllar Günü qeyd 
olunub: [rayon İcra 
Hakimiyyətinin və Dövlət 
Sosial Müdafiə Fon-
dunun rayon şöbəsinin 
birgə təşkilatçılığı ilə] / 
Zahid İsmayıloğlu // Yeni 
Azərbaycan.-2017.- 4 
oktyabr. - S. 7.

Kamalqızı, R. Bilgəhdə 
Beynəlxalq Ahıllar Günü 
münasibətilə tədbir keçi-
rilib / Rəfiqə Kamalqızı // 
Səs.-2018.- 29 sentyabr.- 
S. 7.
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Ərazisi:  1458 km²
Əhalisi:  42 871

Xocavənd rayonunun erməni 
qəsbkarları tərəfindən işğalından 28 
il ötür.

Azərbaycan Respublikasının 26 
noyabr 1991-ci il tarixli Qanunu-
na əsasən Dağlıq Qarabağ Mux-
tar Vilayəti ləğv edilmiş, Martuni 
şəhəri Xocavənd şəhəri, Martuni 
rayonu Xocavənd rayonu adlandı-
rılmışdır. Hadrut rayonu isə  ləğv 
edilərək ərazisi Xocavənd rayonunun 
tərkibinə verilmişdir.

Ərazisi alçaq dağlıq və düzənlikdən 
ibarət olan Xocavənd rayonunun ümu-
mi sahəsi 1458 km², əhalisi 42871  (o 
cümlədən azərbaycanlılar-10.648) 
nəfər olmuşdur. Rayonda 1 şəhər 
(Xocavənd şəhəri-rayon məkəzi), 2 
iri qəsəbə (Qırmızı Bazar və Hadrut), 
81 kənd vardı. 

Olduqca əlverişli coğrafi mövqeyə 
və şəraitə malik Xocavənd rayonu 
Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Cəbrayıl, 
Qubadlı, Laçın, Şuşa, Xocalı rayon-
ları ilə həmsərhəddir. 

Qədim yaşayış məskənlərindən 
sayılan Xocavəndin ərazisi təbii 
sərvətlərlə - tikinti materialları və 
faydalı qazıntılarla, meşə zolaqları və 
şirin su ehtiyatları ilə zəngindir. Dəniz 

səviyyəsindən 900 metr hündürlükdə 
yerləşən, uzunluğu 190 metr olan 
Azıx mağarası Xocavəndin Füzuli 
rayonuna yaxın, Azıx kəndinin 1 ki-
lometr cənub-şərqində yerləşir. 

1988-ci ilin fevralından başlayan 
Qarabağ müharibəsində Xocavənd 
rayonu 145 şəhid vermiş, 3600 uşaq 
zərər çəkmişdir. 

2 oktyabr 1992-ci il tarixində 
Xocavənd rayonu Ermənistan Silahlı 
Qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş-
dur. 

İşğal nəticəsində Xocavənddə 
71 arxeoloji-memarlıq abidəsi, 41 
klub, 40 kitabxana, 12 ziyarətgah, 
10 məktəbəqədər müəssisə, 21 
səkkizillik məktəb məhv edilmişdir. 
İşğal altında olan Xocavəndin ərazisi 
bütövlükdə ekoloji terrora məruz qal-
mış, Azıx mağarasını ermənilər silah 
anbarına çevirmişlər. 

Rayonun ərazisində yerləşən və 
ümumi sahəsi 25,5 min hektar olan 
meşədəki palıd ağacları qırılaraq da-
şınmış, Xonaşen çayının kənarlarında 
bitən təbii meşə isə tamamilə məhv 
edilmişdir. Xocavəndin Yelli Gədik 
sahəsində Füzuliyə gedən yolun sağ 
və sol tərəfl ərində avtomobil yolla-
rının mühafizəsi məqsədilə əkilən 
ağaclar da kəsilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t
Xocavənd rayonu // Qarabağ.
Yaddaş.- Bakı, 2010.- S.179-
186.
Məmmədov, N. Azərbaycan 
Respublikasının Xocavənd 
rayonunun tarixi / Na-
zim Məmmədov; elmi red. 
Y.Mahmudov; AMEA, 
A.A.Bakıxanov ad. Tarix 
İn-tu.- Bakı: Avrora, 2016.-     
678 s.
Babayev, S. Xocavənd: tarixin 
və bu günün aynasında / 
S.Babayev // Respublika.- 
2014.- 26 aprel.- S.9.
Dərdlər böyük olanda...: 
...Zamanda yaralara məlhəm 
ola bilmir, Xocavənd və 
Zəngilanın işğal günləri          
// Mədəniyyət.az.- 2015.- № 
10.- S.14-17.
Mədətoğlu, Ə. Bu ellər bizim 
ellər / Əbülfət Mədətoğlu         
// Ədalət.- 2015.- 10 iyun.- 
S.7.
Mədətoğlu, Ə. Qarabağın 
Xocavəndi: Salınan qəsəbələr 
ümid yeridir / Əbülfət 
Mədətoğlu // Ədalət.- 2014.- 
17 yanvar.- S.7.
Nərimanoğlu, M. Doğma 
yurdlarına qayıdacaqları günü 
gözləyirlər: Xocavəndin işğa-
lından 24 il keçir / Məhəmməd 
Nərimanoğlu // Azərbaycan.- 
2016.- 2 oktyabr.- S.7.

2

Biz heç vaxt yol verməyəcəyik ki, Azərbaycan torpaqları işğal altında 
qalsın. Biz buna heç vaxt yol verməyəcəyik! Nəyin bahasına olursa-olsun, 
Azərbaycanın işğal altındakı torpaqları azad ediləcəkdir! 

                                                           Heydər Əliyev, ümummilli lider 
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“İqbal” qəzetinin (1912-1915) da-
vamı olan “Açıq söz” qəzetinin əsa-
sı 1915-ci il oktyabr ayının 2-də 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərə-
findən qoyulmuşdur. “Müsavat” par-
tiyasının rəsmi orqanına çevrilmiş  
qəzetin  ilk sayı “İqdam” mətbəəsində 
çap edilmişdir.

Qəzetin ilk sayında, sərlövhə al-
tında “Türkləşmək, islamlaşmaq, 
müasirləşmək” şüarı və “gündəlik türk 
qəzetidir” sözləri yazılmışdı. 

“Açıq söz” qəzetinin ilk sayının 
baş məqaləsi “Tutacağımız yol” adla-
nır. Müəllifi M.Ə.Rəsulzadə olan yazı 
bu sonluqla bitir: “Tutacağımız yolda 
önümüzə çıxacaq olanlara qarşı yeganə 
vasitəmiz olacaq açıq söz!”. 

Qəzetin dolğun və rəngarəng çıx-
masında, mövzu genişliyində ədib, 
jurnalist və ictimai xadimlərdən 
Nəriman Nərimanov, Əhməd bəy 
Ağayev, Hüseyn Cavid, Əhməd Ca-
vad, Abdulla Şaiq, Tağı Şahbazi, Yu-
sif Vəzir Çəmənzəminli, Nəcəf bəy 
Vəzirov, Əbdürrəhim bəy Haqver-
diyev, Ömər Faiq Nemanzadə, Üze-
yir bəy Hacıbəyli, Sənətullah Eynul-
layev, Əzim Əzimzadə, Mirzə Bala 
Məmmədzadə, Hüseyn Cavid, Əhməd 
Cavad, Cəfər Cabbarlı, Məhəmməd 
Hadi və b.-nın böyük xidmətləri ol-
muşdur. 

“Açıq söz” xalqı milli varlığını və 
hüququnu qorumaq, milli azadlığa və 
müstəqilliyə nail olmaq üçün bir fikir 
və əməl ətrafında birləşməyə, məfkurə 
birliyinə çağırırdı. Qəzet bu amal və bu 
qayə ilə milləti oyatmağa başlamışdı. 
M.Ə.Rəsulzadə bir lider olaraq xalqın 

düşdüyü ağır vəziyyətdən çıxmaq ba-
carığını məhz bu qəzetdə nəşr olunan 
yazılarında ortaya qoyub. 

 Qəzetin 1918-ci il 15 mart tarix-
li 702-ci sayında tanınmış jurnalist 
Sənətullah Eynullayev “S.İbrahim”  
imzası ilə yazdığı “Dəhşətli saat 
gəlir, birlik gərək” məqaləsində Bakı 
faciəsindən 3 gün əvvəl siyasi parti-
ya rəhbərlərini xəbərdar edirdi. Mart 
hadisələri zamanı qəzet öz fəaliyyətini 
dayandırmalı olur. 

“Açıq söz” qəzeti 1918-ci il 6 okt-
yabr tarixli 718-ci sayında özündən 
asılı olmayan səbəblərə görə fasiləyə 
yol verdiyi üçün oxuculardan üzr 
istəyərək yazırdı: “Qanlı mart hadisəsi 
zamanı mətbəəmiz fəhlə şurası və 
erməni qoşunları tərəfindən talan edi-
lib yandırıldığı üçün qəzetimiz dayan-
dırılmağa məcbur olunmuşdu. 1918-ci 
il sentyabr ayının 15-də Qafqaz İslam 
Ordusu Bakını işğaldan azad etdikdən 
sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Gəncədən Bakıya köçür, həmin ayın 17-
də “Açıq söz” fəaliyyətini bərpa edir. 
“Azərbaycan dövri mətbuatı. 1832-
1920” kitabında (1987) “Açıq söz” 
qəzetinin 724 sayının çıxdığı göstərilir. 
Digər məlumata görə, qəzetin 750-ci 
sayı işıq üzü görmüşdür. 

“Açıq söz” qəzetinin naşirləri 
və redaktorları müxtəlif vaxtlarda 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Üzeyir 
bəy Hacıbəyli, Oruc, Qənbər və Abuzər 
Orucov qardaşları olmuşlar.

Ə d ə b i y y a t

Aşırlı, A. “Açıq söz”ün 
bərpası və son sayları: / 
Akif  Aşırlı // Şərq.- 2016. - 
26 iyul.- S. 5.

Dünyaminqızı, Q. “Tatar” 
sözünü “türk” sözü ilə əvəz 
edən qəzet:  “Açıq söz” 
qəzetinin nəşrə başlaması-
nın 100 illiyi tamam olur 
/ Qərənfil Dünyaminqızı 
// Kaspi.- 2015.- 10-12 
oktyabr.- S.7.

Məmmədova, R. “Açıq 
söz”ün nəşr tarixi və 
fəaliyyəti / Ruxsarə 
Məmmədova // Dil və 
ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi- 
nəzəri jurnal.-  2014.- № 4 
(92). - S. 295-297.
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Ümumdünya Poçt Günü baş 
qərargahının Bern şəhərində yerləşən 
Ümumdünya Poçt İttifaqının (ÜPİ) 
yaranma tarixi ilə bağlıdır. Ümumdün-
ya Poçt İttifaqının yaradılması barədə 
müqavilə 1874-cü il oktyabrın 9-da  
İsveçrənin Bern şəhərində keçirilən 
beynəlxalq poçt konqresində imzalan-
mışdır. 22 ölkənin nümayəndələrinin 
imzaladığı Bern müqaviləsi ilə 
beynəlxalq təşkilat kimi təsis olun-
muş konqres beynəlxalq poçtun vahid 
qaydada qəbulunu, daşınmasını və 
tranzitlə göndərilməsini tənzimləyən 
Ümumdünya Poçt Konvensiyasını 
qəbul etmiş və həmin gün Ümum-
dünya Poçt İttifaqı təsis olunmuşdur. 
1880-ci ildən ÜTİ-nin üzvləri arasında 
məktub korrespondensiyasından əlavə, 
poçt bağlamalarının, 1891-ci ildən 
etibarən isə çap nəşrlərinin mübadiləsi 
müəyyən edilmişdir. İttifaqın yaradıl-
ması beynəlxalq poçt mübadiləsinin 
həmçinin böyük həcminin artmasına 
səbəb olmuşdur.

9 oktyabrın Ümumdünya Poçt Günü 
kimi qeyd olunması ilə bağlı qərar isə 
1969-cu ildə Yaponiyanın paytax-
tı Tokio şəhərində keçirilən ÜPİ-nin 

konqresində qəbul edilmişdir. Yaran-
dığı vaxtdan ötən illər ərzində çox bö-
yük tarixi inkişaf yolu keçmiş Ümum-
dünya Poçt İttifaqı hazırda dünyanın 
193 ölkəsini üzv-ölkə kimi özündə 
birləşdirməklə təkcə poçt sahəsində 
deyil, həm də bütün beynəlxalq aləmdə 
vacib rolu olan və digər beynəlxalq 
təşkilatlarla sıx əlaqəli şəkildə fəaliyyət 
göstərən bir quruma çevrilmişdir.

Azərbaycan Respublikası müs-
təqillik əldə etdikdən sonra bir çox 
beynəlxalq təşkilatlarla yanaşı, 1993-
cü ildən ÜPİ üzvlüyünə qəbul olun-
muş və hazırda tamhüquqlu üzv kimi 
fəaliyyət göstərir.Müstəqil ölkə kimi 
ÜPİ üzvü olduğu qısa zaman ərzində 
Azərbaycan poçtu ölkə iqtisadiyya-
tının digər sahələrində olduğu kimi, 
çox sürətli inkişaf yolu keçmiş və öz 
fəaliyyətinin ÜPİ-nin müəyyən etdiyi 
beynəlxalq standartlar səviyyəsində 
qurulması istiqamətində mühüm uğur-
lar əldə etmişdir. Bu sahədə əldə edilən 
uğurların məntiqli nəticəsidir ki, son bir 
neçə ildə, Azərbaycan poçtu Ümum-
dünya Poçt İttifaqının qızıl səviyyəli 
sertifikatına layiq görülmüşdür.  

Ə d ə b i y y a t

Əhmədova, F. Çapar, carçı, poçtalyon... : 9 oktyabr Ümumdünya Poçt Günüdür / Fərizə Əhmədova // Azərbaycan.-2018.- 9 oktyabr.- 
S.6.

Məmmədov, Ə. Peşə bayramını yüksək göstəricilərlə: [Ümumdünya Poçt İşçiləri Günü münasibətilə] / Əlizamin Məmmədov // Respubli-
ka.- 2015.- 8 oktyabr.- S.6.
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18 oktyabr Azərbaycanın Dövlət 
Müstəqilliyi Günüdür. 29 il öncə bu 
gün Azərbaycan Ali Soveti Dövlət 
Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı-
nı qəbul etmişdir. Oktyabrın 8-də işə baş-
layan növbədənkənar sessiya məsələni 4 
gün müzakirə etsə də, qərar verməyi bir 
həftə sonraya saxlayır. Nəhayət, 1991-
ci il oktyabrın 18-də Ali Sovetin sessi-
yasında tarixi sənəd - Konstitusiya Aktı 
qəbul edilir. 

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində 
keçmiş SSRİ-nin demək olar ki, əksər 
regionlarında millətlərin və xalqların 
azadlıq hərəkatı başlamış, 1991-ci ilin 
avqustunda İttifaqın ləğv edilməsi haq-
qında qərar verilmiş və Sovetlər Birliyi 
dünya xəritəsindən silinmişdir. Digər 
müttəfiq respublikalar kimi, həmin ilin 
oktyabrın 18-də Azərbaycan Ali Soveti 
də dövlət müstəqilliyi haqqında Konsti-
tusiya aktı qəbul etmiş və suveren dövlət 
kimi Azərbaycan Respublikası dünya 
birliyinin üzvü olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasında 1991-ci 
il dekabrın 29-da ümumxalq səsverməsi 
keçirildi. Səsvermə hüququ olanla-
rın 95%-dən çoxu referendumda işti-
rak etdi. Azərbaycan xalqı yekdilliklə 
respublikanın dövlət müstəqilliyinə 
tərəfdar çıxdı. Müstəqilliyi elan edilmiş 
Azərbaycan Respublikası çox mürəkkəb 
tarixi şəraitdə fəaliyyət göstərməyə baş-
lamışdır. Azərbaycan Respublikasının 
müstəqilliyini dünya dövlətləri - ilk 
olaraq 1991-ci il noyabrın 9-da Türkiyə 
Cümhuriyyəti, 1991-ci il dekabrın 11-də 
Rumıniya, 1991-ci il dekabrın 13-də Pa-
kistan, 1991-ci il dekabrın 23-də İsveçrə, 
1991-ci il dekabrın 25-də İran, 1992-ci 

il yanvarın 23-də ABŞ, 1992-ci il apre-
lin 10-da Rusiya və b. dövlətlər tanıdı-
lar. 2 mart 1992-ci ildə Azərbaycanın 
BMT-yə üzv qəbul olunması ilə onun 
beynəlxalq aləmdə de-fakto tanınması-
na başlanıldı. Lakin müstəqilliyini qa-
zandıqdan iki il sonra xalqımız yenidən 
onu itirmək təhlükəsi ilə üzləşdi. Bir 
tərəfdən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
təcavüzü nəticəsində geniş miqyas al-
mış Birinci Qarabağ müharibəsi, digər 
tərəfdən dövlət rəhbərliyində olan sa-
vadsız, səriştəsiz adamların yeritdikləri 
səhv siyasət və daxildə gedən siya-
si çəkişmələr, separatçılıq hərəkatı 
müstəqilliyin beşiyindəcə boğulması 
təhlükəsini reallaşdırırdı. Lakin böyük 
siyasi təcrübəyə malik olan Heydər 
Əliyevin ölkədə hakimiyyətə qayıdışı ilə 
bu təhlükə sovuşdu.

Azərbaycan bu gün həm siyasi, həm 
də iqtisadi cəhətdən dünyanın qüdrətli 
dövlətlərindən birinə çevrilmişdir. İqti-
sadi artım tempinə görə ölkəmiz nəinki 
regionda, həm də dünyada lider mövqeyə 
çatmışdır.

Azərbaycan xalqı yekdilliklə respub-
likanın dövlət müstəqilliyinə tərəfdar 
çıxdı. 1992-ci ilin mayında Milli 
Məclis tərəfindən Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət himni (musiqisi Üzeyir 
Hacıbəyovun, sözləri Əhməd Cavadın), 
az sonra üçrəngli bayraq, içində alov 
olan səkkiz guşəli ulduz təsvirli dövlət 
gerbi təsdiq edildi. 1991-ci il oktyabrın 
18-dən Azərbaycan istiqlal, suveren bir 
ölkədir və xalq bunu bir bayram kimi 
qeyd edir. Dövlətimiz və müstəqilliyimiz 
möhkəmlənir, Azərbaycan qüdrətlənir.

Ə d ə b i y y a t

Cəfərli, R. Əbədi, daimi, 
dönməz istiqlal: Heydər 
Əliyevin şah əsəri olan 
müasir Azərbaycan 
İlham Əliyevin liderliyi 
ilə tarixinin ən qüdrətli 
dövrünü yaşayır / Rəşad 
Cəfərli  // Azərbaycan.-
2018.- 18 oktyabr.- S.1. 

Məmmədov, C. 
Müstəqillik xalqımızın 
böyük tarixi nailiyyəti 
və milli sərvətidir:  
18 oktyabr Dövlət 
Müstəqilliyi Günüdür / 
Ceyhun Məmmədov  // 
Respublika.-2018.- 14 
oktyabr.- S.5.

Məmmədov, S. 
Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyinin da-
imi olacağına inam 
tükənməzdir / Səbuhi 
Məmmədov // Xalq 
qəzeti.-2018.- 18 okt-
yabr.- S.3.

Məmmədov, T. 
Müstəqilliyimiz 
əbədi və dönməzdir: 
18 Oktyabr Dövlət 
Müstəqilliyi Günüdür 
/ Telman Məmmədov // 
Respublika.-2018.- 14 
oktyabr.- S.5.

18



455

Digər tarixi hadisələr

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Günü
1971

O
K

TY
A

B
R

Oktyabrın 24-ü Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı Günüdür. 1971-ci ildən Baş 
Assambleyanın tövsiyəsi ilə bu tarix bü-
tün üzv ölkələrdə qeyd edilir. Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı - BMT (ing. United Na-
tions Organization, UNO) 1945-ci il okt-
yabr ayının 24-də yaradılmışdır. Müstəqil 
dövlətlərdən yalnız Vatikan BMT-nin üzvü 
deyil.

Qərargahı Nyu-York şəhərindədir. Əsas 
vəzifəsi beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi 
qorumaq və möhkəmlətmək, dövlətlər 
arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir. 
BMT İkinci Dünya müharibəsindən son-
ra, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin 
qorunub saxlanılması, millətlər arasın-
da dostluq əlaqələrinin inkişafı və so-
sial tərəqqiyə yardım, insan həyatının 
və hüquqlarının müdafiəsi səviyyəsinin 
yüksəldilməsi məqsədilə yaradılmışdır. 
BMT-nin Nizamnaməsi 1945-ci il iyul 
ayının 26-da San-Fransisko konfransında 
50 dövlətin nümayəndəsi tərəfindən imza-
lanmış və 1945-ci il oktyabr ayının 24-də 
qüvvəyə minmişdir. 

Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildən 
BMT-nin üzvüdür. Üzv ölkələr öz arala-
rında BMT-nin Nizamnaməsinin - onların 
dünya birliyinin üzvləri kimi hüquq və 
vəzifələrini müəyyənləşdirən beynəlxalq 
müqavilənin prinsipləri ilə əlaqələnirlər.

BMT “ailəsi” aşağıdakı 6 əsas qurum-
lardan ibarətdir:

Baş Assambleya, Təhlükəsizlik Şura-
sı, İqtisadi və Sosial Şura, Hamilik Şu-
rası, Beynəlxalq Məhkəmə və Katiblik. 
Niderlandın Haaqa şəhərində yerləşən 
Beynəlxalq Məhkəmədən başqa, digər 
qurumlar Nyu-Yorkda, BMT-nin Mərkəzi 
idarələrində yerləşirlər.

BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət 
Təşkilatı (UNESCO), BMT-nin Uşaq Fon-
du (UNICEF), BMT-nin İnkişaf Proqramı 

(BMTİP) və BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali 
Komissarlığı (BMTQAK) kimi inkişaf, 
humanitar yardım və insan hüquqlarının 
müdafiəsi sahələrində fəaliyyətləri həyata 
keçirən ixtisaslaşmış təşkilatları mövcud-
dur.

Məqsədləri:
- münаqişələrin sülh yоlu ilə tənzim-

lənməsi və kоllеktiv tədbirlər qəbul еtməklə 
bеynəlхаlq sülhün və təhlükəsizliyin 
qоrunub sахlаnmаsı;

- хаlqın özünü dərkеtmək və bərаbərlik 
prinsipinə hörmət еtmək əsаsındа ölkələr 
аrаsındа dоstluq münаsibətlərinin inkişаf 
еtdirilməsi;

- bеynəlхаlq humаnitаr, mədəni, 
sоsiаl, iqtisаdi хаrаktеrli prоblеmlərin 
həllində bеynəlхаlq əməkdаşlığı həyаtа 
kеçirmək, insаnlаrа hеç bir fərq qоymаdаn 
аzаdlıq, insаn hüquqlаrınа hörmət və оnun 
gеnişləndirilməsi;

- müхtəlif ölkələrin rаzılаşmаsı üzrə; bu 
məqsədlərə çаtmаğа yönəldilmiş mərkəzi 
оrqаnın funksiyаlаrının yеrinə yеtirilməsi.

Prinsipləri:
- оnun bütün üzvlərinin bərаbərliyi;  

nizаmnаmə üzrə qəbul еdilən öhdəçiliyi 
vicdаnlа yеrinə yеtirmək; bеynəlхаlq 
münаsibətlərin sülh vаsitəsi ilə həll 
еdilməsi; bеynəlхаlq münаsibətlərdə bir 
ölkənin digər ölkəyə güc tətbiq еtməsindən 
imtinа еtmək; bu prinsipləri qəbul еtməklə 
bütün hərəkətlərdə BMT-nin bütün 
üzvlərinə köməklik göstərmək; bеynəlхаlq 
sülhü və təhlükəsizliyi təmin еtmək 
(BMT-nin üzvü оlmаyаn dövlət BMT-nin 
prinsiplərinə uyğun оlаrаq lаzım gələrsə 
hər şеyi təmin еtməlidir); dövlətlərin dахili 
işlərinə qаrışmаmаq; insаnlаrın əsаs hüquq 
və аzаdlıqlаrınа hörmət еtmək; хаlqlаrın 
özünü idаrə еtməsi və bərаbər hüquqlu 
оlmаsı; əməkdаşlıq və tərksilаh.

24
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Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı nədir?.- 
Bakı: Azərbaycan, 
1994.- 24 s.

Birləşmiş Millətlərin 
Minillik Bəyannaməsi: 
Minillik Sammit Nyu 
York, 6-8 Sentyabr 
2000 /Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı; 
[tərc. ed. Z.Səfərova; 
ön söz K.Annan; 
məsləhətçi F. 
Abbaszadə].- [Bakı]: 
[s. n.], [2004].- 14, 
[1] s.

İshaqzai, Q. Məqsəd 
dayanıqlı inkişafa nail 
olmaqdır: 24 oktyabr 
Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı Günüdür 
/ Qulam İshaqzai //
Azərbaycan.- 2016.- 
23 oktyabr.- S.6.
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Digər tarixi hadisələr

Bakı metrosunun “N.Nərimanov” və “Ulduz” 
stansiyaları arasında sərnişin qatarında yanğın 
1995
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1995-ci il oktyabr ayının 28-də Bakı 
metrosunun “N.Nərimanov” və “Ul-
duz” stansiyaları arasında sərnişin qata-
rında yanğının baş verməsi nəticəsində 
rəsmi mənbələrə görə 289 nəfər həlak 
olmuşdur. Bunlardan 286-sı sərnişin 
(28-i uşaq olmaqla), 3-ü isə xilasedici 
idi. Qəzada 270 nəfər yaralanmışdır.
Tələfatın böyük olması qatarın tuneldə 
alışması və xilasetmə əməliyyatının 
yetərsizliyi ilə bağlı idi. Elə qəzanın 
əsas səbəbi kimi də köhnə avadanlıq-
larla təchiz olunmuş qatarın nasazlığı, 
habelə maşinistin səhv qərar verməsi 
göstərilmişdir.  

Təhlükəsizlik qaydalarına riayət 
edilməməkdə günahlandırılan qatarın 
maşinisti və dispetçeri 10 il müddətinə 
azadlıqdan məhrum edilmişdir. 

Qatarı tərk edənlərin çoxu sağ qal-
sa da, yanğın tarixin ən ölümcül qa-
tar fəlakəti hesab olunur. Dünya 
ölkələrindəki heç bir metropolitendə 
indiyədək bu qədər genişmiqyaslı itki ilə 
nəticələnən qəza olmadığına görə, Bakı 

metrosundakı 28 oktyabr qəzası “Ginne-
sin rekordlar kitabı”na düşmüşdür. 

Sərnişinlərdən biri olan Çingiz Adil 
oğlu Babayev (1964-1995) qatarda baş 
vermiş qəzada sərnişinlərin həyatını xi-
las edərkən faciəli surətdə həlak olmuş-
dur. Çinqiz Babayev digər sərnişinləri 
xilas etdiyinə görə “Azərbaycanın Mil-
li Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görül-
müşdür.

Onun şərəfinə Bakı Metrosunun 
“Ulduz” stansiyasında abidə kompleksi 
ucaldılmış, C.Naxçıvanski adına hərbi 
liseydə isə büstü qoyulmuşdur. Təhsil 
aldığı orta məktəbə və yaşadığı binanın 
önünə xatirə lövhəsi vurulmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti Heydər Əliyevin Sərəncamı 
ilə ölkədə 3 gün matəm elan edilmiş; 
qəzada həlak olanların dövlət hesabına 
dəfn olunması və ailələrinə bir milyon 
manatlıq yardım verilməsi təmin olun-
muşdur.

Ə d ə b i y y a t

Qacar, Mərkəz. Metroda terror: Sənədli povest /  Mərkəz Qacar; Rəssam: Yavər  Əsədov.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 116 s.

Cabbarov, X. Millətinin adını ucaldan oğul: [Metro qəzasında qəhrəmanlıq göstərərək həlak olan Milli qəhrəman Çingiz Babayev haq-
qında] / Xəlil Cabbarov // Respublika.- 2004.- 2 oktyabr.-S.3.
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Digər tarixi hadisələr

Zəngilan rayonunun işğalı günü
1993 
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Zəngilan rayonu 1993-cü il okt-
yabr ayının 29-da erməni işğalçıları 
tərəfindən işğal olunmuşdur. Zəngilan 
ərazisi ən qədim insanların yaşayış 
məskənlərindən hesab olunur. Bölgə 
ərazisində mövcud olan bir neçə ma-
ğara (Əsgülüm və Süsən dağlarında) 
burada ibtidai insanların yaşayışından 
xəbər verir. 

Zəngilan rayonu 1930-cu ildə təşkil 
olunmuşdur. Rayonun sahəsi 707 km², 
əhalisi isə 42707 nəfərdir. Rayonda bir 
şəhər, bir şəhər tipli qəsəbə, bir qəsəbə, 
81 kənd var idi. Mərkəzi Zəngilan 
şəhəridir. 

 XX əsrin sonu Azərbaycan xalqının 
tarixinə faciələrlə dolu bir dövr kimi ya-
zılmışdır. Ölkədə mövcud ictimai-siya-
si vəziyyət, daxili çəkişmələr, bir-birinə 
xəyanət edən silahlı birləşmələrin bəd 
əməlləri torpaqlarımızın itirilməsi ilə 
nəticələnmiş, Zəngilan da, digər rayon-
larımız kimi xəyanətin qurbanı olmuş, 
təqvimimizdə daha bir qara günün sayı 
artmışdı - 29 oktyabr 1993-cü il.

Zəngilanın işğalı artıq 1992-
ci ildə faktiki olaraq reallaşmışdı. 
Ermənilərin hücumu iyunun 29-da ol-
muş, çox ağır və qanlı döyüşlər iki saat 
çəkmişdi. Artıq iyulun 6-da düşmən 
rayon mərkəzini atəşə tutmuş, bütün 
yayı Zəngilanın kəndləri və rayon 
mərkəzi düşmən atəşinə məruz qalmış-
dı. Bir müddət fasilə verdikdən sonra 
oktyabrın 20-də ermənilərin döyüş 
təyyarələri rayon mərkəzini bombala-
mışdır. Beləliklə də, 1992-ci ilin sonu-
na Zəngilanın 13 yaşayış məntəqəsi, 
bir çox strateji yüksəklikləri düşmənin 
əlinə keçmişdi. Oktyabrın sonuna ya-

xın rayon tam mühasirə vəziyyətinə 
düşmüş,  oktyabrın 25-26-da Sığırt və 
Bartaz yüksəklikləri işğal olunmuş, 
bununla da Zəngilanın mühasirəsi başa 
çatmışdır.

Təxminən 34 min əhali İran sər-
hədinə - Araz çayının kənarına top-
laşmışdır. Gur sulu Araz çayını isə 
keçmək mümkün deyildi. Xalqımızın 
xilaskarı, ulu öndərimiz H.Əliyev bu 
dəfə də xalqın köməyinə gəlmişdir. O, 
İran hökuməti ilə danışıqlar aparmış 
və Araz çayı üzərindəki bənddə suyu 
bağlatdırmışdı. Yalnız bundan sonra 
əhali çayı keçib xilas olmuşdur. Buna 
görə də, zəngilanlılar Heydər Əliyevə 
daim minnətdardırlar.

Zəngilanda nəyimiz qaldi?   
Zəngilan boyda Vətən;
Dünyada II, Avropada I nadir Çinar 

meşələri;
Torpaq üzərində olan bütün var-

dövlət; 
67 məktəb, 56 kitabxana, 34 klub, 

9 mədəniyyət evi, 7 xəstəxana, 6 iri 
dəmiryol stansiyası, 2 şərab zavodu, 
konserv zavodu, dəmiryol deposu...

Hazırda Zəngilan rayonunun məc-
buri köçkünləri Bakıda və respub-
likamızın 43 rayonunda müvəqqəti 
məskunlaşmışdır. Zəngilan rayo-
nunda erməni təcavüzü nəticəsində 
Milli Ordunun 33 nəfər döyüşçüsü 
qəhrəmancasına həlak olmuş, 7 nəfər 
polis işçisi itkin düşmüşdür. Zəngilan 
200 nəfərdən çox şəhid vermiş, 12800 
uşaq zərər çəkmiş, 395 uşaq yetim qal-
mışdır. 44 nəfərin aqibəti bəlli deyil, 
127 nəfər isə müharibə əlilidir. 

Ə d ə b i y y a t

Cabbarov, M. Zəngilan 
ensiklopediyası: ilk dəfə / 
M. A. Cabbarov; məsləhətçi 
red. H. Şıxəliyev; red. T. 
Alırzayev.-Bakı:[Red N 
Line], 2017.- 339, [1] s.

Azəri, Ə. Ahın dağlara, dağ-
lara... : (Zəngilansızlığın 
25 ili) / Əli bəy Azəri // 
Ədalət.-2018.- 30 oktyabr.- 
S.12.

Əhmədova, F. Zəngilanı ya-
şadan “Zəngilan” / Fərizə 
Əhmədova  // Azərbaycan.- 
2018.-28 oktyabr.- S.1; 4.

Əliyev, A. O gün tezliklə 
gələcək / Akif Əliyev // 
Azərbaycan.- 2019.-24 
fevral.- S.1; 5.

Qonaq, Ə. Son dayanacaq:  
Ömrümün Qarabağ səhifəsi 
/ Əntiqə Qonaq // Olaylar.-
2018.- 26 oktyabr.- S.13.

Zümrüd. Zəngilanın işğa-
lından 25 il ötür / Zümrüd  
// Səs.-2018.- 25 oktyabr.- 
S.12.
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Digər tarixi hadisələr

Ümumdünya Siyasi Repressiya 
Qurbanlarının Xatirə Günü 
1974
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1974-cü il 30 oktyabr tarixində keç-
miş SSRİ-də məhkum olunmuş siyasi 
məhbus Kronid Lyubarski tərəfindən 
Mordoviya və Perm düşərgələrinin 
digər məhbusları “Beynəlxalq Siyasi 
Məhbuslar Günü”nü həbsxanada ac-
lıq edərək siyasi repressiya qurban-
larının xatirəsinə şam yandırmaqla 
qeyd etməyə başlayıblar. Elə həmin 
gün Sergey Kavalyov Andrey Sa-
xarovun evində mətbuat konfransı 
təşkil edərək həbsxanada keçirilmiş 
bu aksiya barədə məlumat verərək 
həbsxana düşərgəsindən bəzi sənədləri 
ictimailəşdirilib və siyasi məhbusların 
sözləri ictimaiyyətə çatdırılıb. Bir neçə 
aydan sonra bu mətbuat konfransının 
təşkili Kavalyovun ittihamnaməsinin 
tərkib hissələrindən birinə çevrilib.

O vaxtdan bəri həmin tarix əvvəlcə 
sovet dissidentləri arasında, sonra isə 
Rusiyada da repressiya qurbanlarının 
xatirəsi günü kimi qeyd olunur.

1991-ci il oktyabrın 18-də Rusiya 
parlamenti “Siyasi repressiya qurban-
larını anım günü barədə” qanun qəbul 
edərək ənənəni rəsmiləşdirib.

Azərbaycan da keçmiş SSRİ 
dönəmində siyasi repressiyalardan öz  
nəsibini almış ölkələrdəndir. 1920-ci 
illərdən başlayıb  30  ildən artıq davam 
edən repressiya adlı qanlı terror dönəmi 
Azərbaycanda çox böyük miqyasda zi-
yalı təbəqəsinin məhvinə səbəb olub.  
Azərbaycanda repressiya nəticəsində 
öldürülənlərin sayının təxmini olaraq 
70-120 min nəfər arasında dəyişdiyi 
ehtimal olunur ki, bunların  da 29 min 
nəfəri ziyalılar idi.  Bu dəhşətli repressi-
ya təkçə öldürülənlərlə yekunlaşmayıb. 

O qanlı illərdə  Azərbaycan ərazisindən 
intellektual təbəqənin 100 mindən ar-
tıq nümayəndəsi - yazıçı və şairlər, 
mədəniyyət və incəsənət xadimləri, 
alimlər, pedaqoqlar, hərbçilər, 
din xadimləri, eləcə də repressiya 
nəticəsində öldürülmüş ziyalıların ailə 
üzvləri, qohumları Qazaxıstanın ilan 
mələyən çöllərinə, eləcə də ilikdondu-
ran soyuq Sibirə sürgün ediliblər. 

1937-ci və 38-ci illərdə repressi-
ya amansızlığı etibarilə pik nöqtəsinə 
çatmışdı. İnsanlar 15-20 dəqiqə çəkən 
qondarma məhkəmələrin “qərarı” ilə 
güllələnir, məhv edilirdi.  

Repressiya qurbanlarına tarixin son-
rakı dönəmlərində  “bəraətlər” verildi, 
bu, məhv edilmiş günahsız ömürləri, 
darmadağın olmuş məsum həyatları 
geri gətirməsə də, onların xələfləri, 
bütövlükdə Azərbaycan xalqı üçün ki-
çik də olsa mənəvi təsəlli idi.

Azərbaycanda repressiya qurbanla-
rının xatirəsi həmişə uca tutulub. Hələ 
sovet rejiminin qılıncının kəsərli oldu-
ğu vaxtda - 1982-ci ildə məhz ulu öndər 
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə repres-
siya qurbanı dahi şair Hüseyn Cavi-
din nəşinin Sibirin əlçatmaz yerindən 
tapılıb gətirilməsi, 2018-ci ildə Pre-
zident İlham Əliyevin Azərbaycan 
ədəbiyyatının inkişafına dəyərli töhfələr 
vermiş görkəmli şair Mikayıl Müşfi-
qin anadan olmasının 110-cu ildönü-
mü münasibətilə imzaladığı sərəncam 
və bu kimi digər addımlar bütövlükdə 
Azərbaycan  dövlətinin repressiya qur-
banlarına verdiyi  ali dəyərin təzahürü 
kimi yaddaşlarda yaşayır. 

Ə d ə b i y y a t

Qasımov, C. Bolşevik 
qurşununun qurbanla-
rı  / C.Qasımov; red. 
H.Hacıyev.- Bakı: ADPU, 
2011.- 315, [1] s.
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Repressiya qurbanı Vəli 
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20 may.- S.9.
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Müşfiq... / Sevinc Abdulla-
yeva  // İki sahil.- 2018.-30 
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24 oktyabr-  
22 noyabr

Əqrəbin Nişanı 
sudur. Marsın 
və Neptunun 
himayəsindədir. 
Günəşin Əqrəb 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
güclü xarakterli 
olurlar. 

1927-ci ildə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin ədəbi-ictimai 
fəaliyyətinin otuz beş illik yubileyi keçirilmişdir. 1928-ci ildə 
ədəbiyyat və incəsənət sahəsindəki xidmətləri nəzərə alınaraq 
qocaman ədibə “Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı veril-
mişdir.

150 il 1870-1933Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 

• Azərbaycan Bayrağı Günü (09.11.2009)
• Kоnstitusiya Günü (12.11.1995)
• Beynəlxalq Tolerantlıq Günü (16.11.1995)
• Milli Dirçəliş Günü (17.11.1992)
• Qarakənd faciəsi (20.11.1991)
• Qadın Zorakılığına Qarşı Beynəlxalq Mübarizə 

Günü (25.11.1999)
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Milli ədəbiyyat

Şair, publisist, folklorçu İbrahimov Aydın Qurban oğlunun (Aydın 
Qurbanoğlu) (08.11.1935) anadan olmasının 85 illiyi
Şair, nasir, publisist Alimov Gəray Fəzli oğlunun (Gəray Fəzli) 
(14.11.1925-26.12.1995) anadan olmasının 95 illiyi
Xalq şairi, tərcüməçi Cəfərov Vahid Əziz oğlunun (Vahid Əziz)  
(23.11.1945) anadan olmasının 75 illiyi

Dünya ədəbiyyatı

Rus şairi Blok Aleksandr Aleksandroviçin (16/28.11.1880-07.08.1921) 
anadan olmasının 140 illiyi
Amerika yazıçısı Klemens Semuel Lenqhornun (Mark Tven) 
(30.11.1835-21.04.1910) anadan olmasının 185 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Əməkdar incəsənət xadimi, teatr rəssamı Fətəliyev Əyyub Cəfər 
oğlunun (07.11.1925-21.04.2000) anadan olmasının 95 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, kino və televiziya rejissoru, kino 
rəssamı, ssenari müəllifi və aktyor Nəcəfzadə Şamil Kamil oğlunun 
(13.11.1960) anadan olmasının 60 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Xalq artisti, xanəndə Mirzəyev Baba Mahmud oğlunun (Baba 
Mahmudoğlu) (07.11.1940-06.12.2006) anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Cavanşirov Əfsər Bayram 
oğlunun (08.11.1930-20.05.2006) anadan olmasının 90 illiyi
Xalq artisti, xanəndə Rüstəmov Qədir Çərkəz oğlunun (20.11.1935-
14.12.2011) anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar inсəsənət xadimi, skripkaçı, müğənni, professor Adıgözəlov 
Rauf  Zulfüqar oğlunun (22.11.1940-29.06.2002) anadan olmasının 80 
illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Quliyev Cavanşir Rəhim oğlunun 
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(22.11.1950) anadan olmasının 70 illiyi
Əməkdar artist, xanəndə Behbudov Qaraxan İmran oğlunun 
(25.11.1935) anadan olmasının 85 illiyi

Teatr.Kino

Xalq artisti, diktor Cabbarova Fatma Ağacabar qızının (07.11.1920-
29.11.2010) anadan olmasının 100 illiyi
Xalq artisti Ağakişiyeva Zərnigar Fəti qızının (07.11.1945-08.02.2018) 
anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti İsmayılova Elmira Məhərrəm qızının (13.11.1945) anadan 
olmasının 75 illiyi
Kino aktyoru, yazıçı, tərcüməçi və rəssam Abbasov Gündüz Şəmsəddin 
oğlunun (20.11.1930-21.08.1995) anadan olmasının 90 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əsgərova Gültəkin Məlik qızının 
(20.11.1960-20.06.1992) anadan olmasının 60 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Kovalyov Yuri Petroviçin (29.11.1965-
03.10.1991) anadan olmasının 55 illiyi

Siyasət.Hərbi iş

Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin vitse-prezidenti, iqtisad 
elmləri doktoru Ağalarov Araz İskəndər oğlunun (08.11.1955) 65 illiyi
Dövlət xadimi, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Vəzirov Süleyman Azad 
oğlunun (18.11.1910-07.02.1973) anadan olmasının 110 illiyi
Görkəmli siyasi və dövlət xadimi, AXC-nin banilərindən biri Xoyski 
Fətəli xan İsgəndər xan oğlunun (25.11.1875-19.06.1920) anadan 
olmasının 145 illiyi

Fəlsəfə.İqtisadiyyat

İqtisad elmləri doktoru, professor Hacıyev Şəmsəddin Hümmət oğlunun 
(08.11.1950) anadan olmasının 70 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Filologiya elmləri doktoru, professor Əlibəyzadə Elməddin Məhəmməd 
oğlunun (05.11.1925-26.03.2015) anadan olmasının 95 illiyi
Filologiya elmləri doktoru, professor Verdiyeva Zemfi ra Nadir qızının 
(19.11.1935-08.11.2010) anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, professor Xəlilov Qulu 
Qasım oğlunun (20.11.1930-18.11.1995) anadan olmasının 90 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, fi lologiya elmləri doktoru, professor Orucov 
Əliheydər Əli Abbas oğlunun (25.11.1905-27.10.1987) anadan
olmasının 115 illiyi
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Coğrafiya.Geologiya

Akademik, geologiya-minerologiya elmləri doktoru, professor 
Feyzullayev Əkbər Əkbər oğlunun (02.11.1945) anadan olmasının 75 
illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb

AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi Quliyev Abasqulu 
Məmməd oğlunun (13.11.1940) anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar elm xadimi, biologiya elmləri doktoru, professor 
Şahtaxtinskaya Zəhra Mustafa qızının (17.11.1895-16.09.1977) anadan   
olmasının 125 illiyi

Texnika.Mühəndis işi

Texnika üzrə elmlər doktoru, professor Ağayev Əmirçoban Nəsir 
oğlunun (10.11.1940- 26.11.2016) anadan olmasının 80 illiyi
Mexanika sahəsində alim Kəngərli Ayaz Mahmud oğlunun 
(11.11.1930-13.01.2016) anadan olmasının 90 illiyi

İdman

Beynəlxalq dərəcəli hakim, şahmatçı Həsənov Faiq Zülfüqar oğlunun 
(15.11.1940) anadan olmasının 80 illiyi

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

Əməkdar mədəniyyət işçisi Tahirova Nazilə Rəhman qızının 
(12.11.1955) anadan olmasının 65 illiyi
Filologiya elmləri namizədi, biblioqraf Bayramov Fərman Ağalar 
oğlunun (23.11.1935-2006) anadan olmasının 85 illiyi

Digər tarixi hadisələr

Kənd Təssərrüfatı İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (01.11.2008)
YUNESKO-nun - Elm, Təhsil və Mədəniyyət üzrə Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının (04.11.1945) yaranmasının 75 illiyi
Azərbaycanda Tеlеviziya və Radiо İşçiləri Günü (06.11.)
Azərbaycan Bayrağı Günü (09.11.2010)
Bakıda Dövlət Bayrağı Muzeyi açılmışdır (09.11.2010)
Kоnstitusiya Günü (12.11.1996)
Beynəlxalq Gözdən Əlillər Günü (13.11.)
Ümumdünya Diabet Günü (14.11.1991)
Beynəlxalq Tolerantlıq Günü (16.11.1995)
Azərbaycan xalçaları YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs 
siyahısına daxil edilmişdir (16.11.2010)
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Milli Dirçəliş Günü (17.11.1992)
Ümumdünya Uşaq Hüquqları Günü (20.11.1954)
Üzeyir bəy Hacıbəylinin xatirə ev-muzeyinin yaradılmasının 
(20.11.1975) 45 illiyi
Qarakənd faciəsi (20.11.1991)
Ümumdünya Salam Günü (21.11.1973)
Respublika Gənclər Təşkilatı Milli Şurasının yaradılması (21.11.1995)
Ümumdünya Televiziya Günü (21.11.1996)
Ədliyyə İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (22.11.2000)
Qadın Zorakılığına Qarşı Beynəlxalq Mübarizə Günü (25.11.1999)
Azərbaycan SSR-nin adı dəyişdirilərək Azərbaycan Respublikası 
adlandırılmış və üçrəngli bayrağın Azərbaycanın dövlət bayrağı elan 
edilməsi barədə Fərman verilmişdir (29.11.1990) 
Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Günü (30.11.1988) 491

489

490
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Gəray Fəzli oğlu Alimov (Gəray 
Fəzli) 1925-ci il noyabr ayının 14-də 
Qax rayonunun İlisu kəndində anadan 
olmuşdur.  

Gənc yaşından cəbhəyə yollanmış, 
ağır döyüşlərdə səsini itirmişdir. Or-
dudan tərxis olunduqdan sonra Pede-
qoji İnstitutda təhsilini davam etdir-
mişdir. 

1953-1957-ci illərdə Qax rayo-
nunda müəllimlik etmişdir. Soyadı 
Alimov olan kənd müəllimi, atası 
Fəzlinin adını özünə təxəllüs gö-
türmüşdür. Elə həmin illərdə res-
publika mətbuatında dərc olunan 
“Gəray Fəzli” imzalı şeirləri oxucular 
tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, ədəbi 
ictimaiyyətin diqqətini çəkmişdir. 

1956-cı ildə Azərbaycan Dövlət 
Nəşriyyatı tərəfindən şair ömrünün ən 
ağrılı məqamları haqqında “Mənim 
səsim” şeirlər kitabı çap olunmuşdur. 
Sonralar “Yeni ünvan” və “Səadətin 
ünvanı” şeirlər toplularını çap etdir-
mişdir. Xalq şairi Nəriman Həsənzadə 
Gəray Fəzli haqqında “İtirilmiş səs” 
adlı poema da yazmışdır. 

Gəray Fəzli müharibə illərindən 
bəhs edən “Kəhrəba işığında”, “Yeddi 
ulduzlu səma”, “Gecə günəşi”, “Bir 
qəlbin asimanı” romanları və xeyli 
cəbhə şeirləri yazmışdır. “İldırımlı 
dağlar” adlı kəskin süjetli romanı ona 
şöhrət qazandırmışdır. 

1957-ci ildən ömrünün sonunadək 

Azərbaycan Televiziyası və Radio-
sunda müxtəlif vəzifələrdə çalışmış-
dır. 

Gəray Fəzli 1991-ci ildə  “Hikmət”, 
1992-ci ildə “Axtarış”, 1993-cü ildə 
isə “Kəndin səsi” qəzetlərinə redak-
torluq etmişdir.

1952-ci ildən Azərbaycan Yazıçı-
lar İttifaqının üzvü olmuşdur.

Onun sözlərinə görkəmli bəstə-
karlar Əfrasiyab Bədəlbəyli, Sü-
leyman Ələsgərov, Telman Ha-
cıyev, Emin Sabitoğlu tərəfindən 
musiqi bəstələnmişdir. “Ay günah-
sız əzizim”, “Sən olmuşam”, “Kür 
boyunda”, “Bağçada gül”, “Ana 
kəndim”, “Xatirə” və s. mahnıla-
rı Şövkət Ələkbərova, Rübabə Mu-
radova, Zeynəb Xanlarova, Yalçın 
Rzazadə kimi korifeylər, Hüseynağa 
Hadıyev, Təranə Vəlizadə və başqa 
tanınmış sənətkarlar oxumuşlar. 

Azərbaycan Televiziyası və Ra-
diosunun fondunda qorunub saxla-
nan verilişlərdə tez-tez Gəray Fəzli 
poeziyasına müraciət olunmuş, 
onun sözlərinə yazılmış mahnılar 
səslənmişdir. 

Görkəmli şair, nasir, publisist 
Gəray Fəzli 26 dekabr 1995-ci ildə 
vəfat etmişdir.

Gəray Fəzli  
1925-1995 

7

14
95 

illiyi Şair, publisist

Ə d ə b i y y a t
Bir qəlbin asimanı / Gəray 
Fəzli.- Bakı: Gənclik, 
1983.- 403 s.
Xatirəli dünyam: şeirlər və 
poemalar / Gəray Fəzli; 
[red. Z.Yaqub].- Bakı: 
Yazıçı, 1988.- 170  s.
Gecə günəşi: romanlar 
/ Gəray Fəzli.- Bakı: 
Gənclik, 1981.- 337 s.
Yeddi ulduzlu səma: roman 
/ Gəray Fəzli.- Bakı: 
Gənclik, 1978.- 325 s.
Əlibəyli, Ş. Unudulmaz 
Gəray Fəzli: insan, döyüş-
çü və şair taleyi  / Şəfəq 
Əlibəyli // 525-ci qəzet.-
2017.-5 may .- S.4.   
Quliyeva, A. “Gənc şairin 
ilk kitabı” - Gəray Fəzli /
Aytac Quliyeva // Kaspi.-
2018.- 5-7 may.- S.17.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/kaspi_az/2018/
may/590067.jpg
http://www.anl.az/
down/meqale/525/2017/
may/540961.htm
lib.aliyevheritage.org/
az/7427519.html
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Vahid Əziz oğlu Cəfərov (Vahid 
Əziz) 1945-ci il noyabr ayının 23-də 
Dərələyəz mahalında anadan olmuş-
dur. Ailəsi ilə birlikdə Azərbaycanın 
Tərtər rayonuna köçmüş və 1963-cü 
ildə orta məktəbi burada bitirmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə 1963-1964-cü 
illərdə Əli Bayramlı (indiki Şirvan) 
şəhərində Şirvanneft trestində başla-
mışdır. 

1971-ci ildə Azərbaycan Politex-
nik İnstitutunu (indiki Azərbaycan 
Texniki Universiteti) bitirmişdir. 

Bədii yaradıcılığa 1967-ci ildə 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində 
çıxan ilk şeirindən sonra başlamışdır. 
Həmin vaxtdan dövri mətbuatda yeni 
şeirlərlə müntəzəm çıxış edir. 

1971-1976-cı illərdə “Xəbər 
mətbuat agentliyi”ndə müxbir, 1976-
1982-ci illərdə Bakı şəhər Partiya 
Komitəsində Təbliğat və təşviqat 
şöbəsində təlimatçı, 1982-1989-
cu illərdə Azərbaycan KP MK-da 
təlimatçı, mətbuat bölməsinin müdi-
ri, 1989-1991-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Mətbuat Komitəsində sədr 
müavini vəzifələrində çalışmışdır.

1974-cü ildən Jurnalistlər Birli-
yinin, 1978-ci ildən Yazıçılar Birli-
yinin üzvüdür. 1991-1997-ci illərdə 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi idarə 
heyətinin katibi olmuşdur. 

1989-cu ildə Dağlıq Qarabağ üzrə 
respublika təşkilat komitəsinin üzvü 
olmuşdur. İnqilabdan əvvəl görkəmli 
rus ədiblərinin yazdıqları əsərlərin 
yenidən nəşrini bilavasitə təşkil et-
mişdir. 

Bakı   Şəhər   İcra Hakimiyyətinin 
Reklam və şəhər tərtibatı depar-
tamentində “Reklamların Azərbaycan 
dilində yazılışına nəzarət bölməsi”nin 
müdiri kimi çalışmışdır. 

“Oğuz eli” adlı ədəbi-publisistik 
qəzetin nəşrində xidmət göstərmişdir. 

1991-ci ildə Bakıda keçirilən 
Beynəlxalq-biznes konqresinin təşkilat 
komitəsi qərargahının rəisi olmuşdur. 

“Ergün” firmasını və eyniadlı nəş-
riyyatı təsis etmişdir. Burada bazar 
iqtisadiyyatı ilə sıx bağlı olan sorğu, 
lüğət kitablarını, müasir Avropa və 
Amerika iqtisadçılarının əsərlərini 
kütləvi tirajla nəşr etdirmişdir.

Son illər 200-dən çox publisistik mə-
qaləsi və müsahibəsi dərc olunmuşdur.

Onun “Mən küləyi görürəm” 
(1969), “Aylı pəncərə” (1974), “İllərin 
baharı” (1980), “Əllərimin kölgəsi” 
(1986) “Тень моих рук” (1988) və 
başqa kitabları nəşr edilmişdir. Şair 
bədii tərcümə ilə də məşğul olur. 
1997-ci ildə çap edilmiş “Dözmək ol-
mur” şeirlər kitabı oxucular tərəfindən 
rəğbətlə qarşılanmışdır. 40-dan çox 
mahnısına musiqi bəstələnmişdir. 
Sözlərinə bəstələnmiş mahnıların dis-
ki buraxılmışdır. 

Azərbaycanın rəsmi nümayəndə 
heyətinin tərkibində dəfələrlə xarici 
ölkələrdə səfərdə olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin   25 may  2019-cu il tarixli Sərən- 
camı ilə Azərbaycan ədəbiyyatının 
və mədəniyyətinin inkişafındakı xid-
mətlərinə görə Vahid Əzizə “Xalq şai-
ri” fəxri adı verilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərlər: [şeirlər, 
poemalar, tərcümələr, 
publisistika] / V.Əziz; red. 
Ə.Ağalarov.-C.3: Alça 
çiçəyinə bənzəyən ömür... : 
məhəbbət dramı : Şeirlər.- 
Bakı: Azərnəşr, 2008.- 671 s.

Səninlə... : seçilmişlərdən 
seçmələr: 1966-2016 /Vahid 
Əziz; red. Ə. Ağalarov.-Bakı: 
Azərnəşr, 2016.- 496, [2] s.

Şerlər, poemalar, tərcümələr, 
publisistika: 4 cilddə= 
Şeirlər 1/Vahid Əziz; red.: 
Ə.Əliyev, S.Sərxanlı; üz qa-
bığı, titul və bölmə başlıqları 
tərtibatı İ.Səfərli.-  Bakı: 
Gənclik, 2005.-C. 1.- 1995-
2004 seçmələri.-416 s.; C.2.- 
2005. -1995-2005 seçmələri.-
434 s.

Xəyal, S. Vahid Əziz: (poezi-
yası əsasında) / Sona Xəyal; 
red. İ. Z. Kamiyab; ön söz 
müəl. T.Həsənzadə.- Bakı: 
[MBM], 2010.-87 s.

Murtuzayev, S. Vahid Əziz 
yaradıcılığındakı satira 
xətti haqqında bir neçə söz / 
S.Murtuzayev // 525-ci qəzet.-
2018.- 6 fevral.- S.7.

İ n t e r n e t d ə

http://anl.az/down/me-
qale/respublika/2017/
fevral/528378.jpg

23 Şair
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Dünya ədəbiyyatı

140 
illiyi Aleksandr Aleksandroviç Blok 
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Aleksandr Aleksandroviç Blok 
1880-ci il noyabr ayının 16 (28)-da 
Sankt-Peterburqda zadəgan ailəsində 
anadan olmuşdur.

O, gimnaziyanı bitirib Peterburq 
universitetinə hüquq fakültəsinə da-
xil olmuş, bir müddət sonra tarix-
filologiya fakültəsinə dəyişmişdir. 
Uşaqlıq illərindən rus ədəbiyyatının 
böyük ənənələrinə dərin hörmətlə 
yanaşmış, qədim fəlsəfə və filologi-
ya elmlərinə, xüsusən də teatra meyl 
göstərmişdir.

Aleksandrın ilk qələm təcrübələri 
real həyat hadisələrinə əsaslanmayan, 
romantik mistik şeirlərdən ibarət ol-
muşdur. 1904-cü ildə nəşr olunmuş 
“Gözəl qadın haqqında şeirlər” adlı ilk 
kitab Aleksandr Bloku lirik-simvolist 
şair kimi tanıtmışdır. 1905-ci ildən 
etibarən yaradıcılığında ictimai 
motivlər güclənmişdir. 1905-1907-
ci illərdə yazdığı əsərlərdə (“Tox-
lar” (1905); “Gözlənilməz sevinc” 
(1907)) həyatın kəskin ziddiyyətləri, 
kapitalist şəhərində insanın faciəsi 
əks olunmuşdur. “Qar maska” (1907), 
“Qarlı torpaq”, “Lirik dramlar”(1908) 
əsərlərində burjua cəmiyyəti tənqid 
edilmişdir. Blok lirikasında (“Rusi-
ya”, “Kulikova çölündə” 1908) rus 
mədəniyyəti və vətənin taleyi haq-
qında dərin düşüncələr mühüm yer 
tutmuşdur. 

1910-cu ildən yazmağa başla-
dığı “İntiqam” adlı tamamlanma-

mış poemasında mülkədar burjua 
cəmiyyətinin məhvə məhkumluğu 
göstərilmişdir.

İnqilabi motivlər Blokun yaradı-
cılığında əsas yer tutur. O, Oktyabr 
inqilabını əsl mənəvi təmizləyici bir 
fırtına kimi qiymətləndirirdi və buna 
özünün ən ölməz əsərini- “Onikilər” 
poemasını, “Skiflər” (1918) şeirini 
həsr etmişdir.

“Naməlum qadın” (1906), “Ba-
laqan” (1906), “Qızılgül və xaç” 
(1912-13) və s. pyesləri var. 

“Lirika haqqında” (1906), “Rus 
simvolizminin müasir vəziyyəti haq-
qında” (1910); “Ziyalılar və inqilab” 
(1918) adlı tənqidi, publisist məqalə 
və oçerklər də yazmışdır.

Əsərləri bir çox dilə, o cümlədən 
Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş-
dur.

Aleksandr Aleksandroviç  Blok 
1921-ci ildə avqust ayının 7-də Pet-
roqradda vəfat etmişdir.

Rus poeziyasının ən böyük sima-
larından biri kimi Aleksandr Blo-
kun adı haqlı olaraq A.S.Puşkin, 
M.Y.Lermantov, N.A.Nekrasov, 
V.V.Mayakovski və başqaları ilə bir 
sırada çəkilir. Anadan olmasından 
140 il ötməsinə baxmayaraq Blok bu 
gün də oxunan, sevilən bir şairdir. 

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri / A.Blok; rus 
dilindən tərc. ed. E.Borçalı, 
C.Novruz, T.Mahmud, 
İ.İsmayılzadə; ön söz. 
C.Novruz.-Bakı: Şərq-Qərb, 
2007.-144 s.

Onikilər: şeirlər və poema 
/A.Blok; [red. F.Sadıq].-Bakı: 
Gənclik, 1972.-69, [3] s.

Tale gəmisi: şeirlər və poema-
lar /A.Blok; [red. M.İsmayıl].-
Bakı: Yazıçı, 1980.-154, [2] s.

Blokun Axmatovaya məktubları 
/ A. Blok // Ədəbiyyat qəzeti.-
2016.- 23 aprel.- S.7.

Axmatova, A. Anna Axma-
tova: Aleksandr Blok haqda 
xatirələrim / A.Axmatova  //
Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 23 
aprel.- S.7.

Blok Aleksandr Aleksandroviç 
// Azərbaycan Sovet Ensiklope-
diyası: 10 cilddə.- Bakı, 1978.- 
Cild 2.- S.210.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/edebiyyat/2016/
aprel/487776.jpg

http://www.anl.az/down/
meqale/edebiyyat/2016/
aprel/487779.jpg
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Semuel Lenqhorn Klemens (Mark 
Tven) 1835-ci il noyabr ayının 30-da 
Missuri ştatında anadan olmuşdur. 

Daha çox ingilis realist ədəbiyyatının 
ənənələrinə istinad edən yazıçı ABŞ 
ədəbiyyatı üçün tamamilə yeni olan 
yumor yarada bilmişdir. Yerli hindu 
tayfalarının silah gücünə sıxışdırılma-
sı, müxtəlif lokal müharibələr M.Tven 
dövrü Amerikası üçün çox xarakterik 
idi. Mark Tven ədəbi yaradıcılığa baş-
layanda satira və yumor qəzet və jur-
nalların aparıcı janrı kimi diqqəti cəlb 
edirdi. 

 “Kalaveras ölkəsinin məşhur tul-
lanan qurbağası” adlı yumoristik  
hekayəsi ona yazıçılıq fəaliyyətində  
ilk uğuru qazandırmışdır. Hekayə 
“New York Saturday Press” qəzetində  
18 noyabr 1865-ci ildə çap olunmuş-
dur. Az bir müddətdə hekayə bütün 
ölkə boyu nəşr edilmiş və  onu “Ame-
rikada indiyədək yazılmış ən yaxşı yu-
moristik ədəbi əsər” adlandırmışlar.

Mark Tvenin bir yazıçı kimi for-
malaşıb ümumxalq məhəbbəti qazan-
ması yaradıcılığının birinci dövrünə 
təsadüf etsə də, yazıçıya əsl şöhrəti 
ikinci dövrdə - XIX əsrin 70-80-
ci illərində qələmə aldığı iri həcmli 
əsərləri gətirmişdir. “Tom Soyyerin 
macəraları” (1876), “Avara adam 
xaricdə” (1880), “Şahzadə və dilənçi” 
(1882), “Heklberri Finnin macəraları” 
(1885) əsərlərində müəllif hadisələri 
incə, zərif yumor hissi ilə qələmə alsa 
da, oxucunun mühakiməsinə verilən 
problemlər qlobal mahiyyəti, dağıdı-
cı, məhvedici gücü ilə yadda qalır.

Ona xas olan ən xarakterik xüsu-

siyyətlərdən biri də öz vəzifəsini təkcə 
ədəbi əsər yazmaqla bitirməməsi idi. 
M.Tven fəal  həyat mövqeyi tutan zi-
yalı  idi. 1885-ci ildə ABŞ pre zidentinə 
yazdığı məktubunda o, qərbdə ya-
şayan hindulara qarşı hakimiyyət 
dairələrinin vəhşi münasibətinə ciddi 
etirazını bildirmiş, bu özbaşınalığa 
son qoyulmasını tələb etmişdir. 

Mark Tven 1910-cu il aprel ayının 
21-də vəfat etmişdir. 

Onun yaradıcılığına hələ yazıçı-
nın sağlığında dünyəvi maraq var idi. 
Tvenin gülüş obyektinin təkcə Ame-
rika olmadığını görən, bu gülüşü həm 
də öz dərdlərinə məlhəm bilən, bu gü-
lüşün gücü ilə öz xalqlarının yaşayış 
tərzində və məişətində çevriliş etməyə 
ümid bəsləyən mütərcimlər hələ XIX 
əsrin axırları, XX əsrin əvvəllərində 
onun zəngin yaradıcılığına müraciət 
edirdilər. Müəllifin əsərləri fransız, al-
man, türk, rus və digər dillərə tərcümə 
olunmuşdur. 

Mark Tvenin Azərbaycan dilinə 
ilk tərcüməsi türk dilindən olmuşdur. 
1910-cu ildə Bakıda Orucov qardaş-
larının mətbəəsində Amerika yazıçı-
sının “İyirmi beş milyonluq çek” ki-
tabı çapdan çıxmışdır. Əsəri məşhur 
teatr tənqidçisi Hacı İbrahim Qasımov 
türkcədən dilimizə çevirmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri / Mark 
Tven; tərc. ed.: Ş.Ağayeva, 
H.Qasımzadə; ön sözün 
müəl. Z.Ağayev.- Bakı: 
Öndər, 2005.- 464 s.

Şahzadə və dilənçi / Mark 
Tven; tərc. ed. İ.Nəfisi.- 
Bakı: Qanun, [2013].- 191, 
[1] s.

Tom Soyerin macəraları 
/ Mark Tven; red. hey.: 
Ə.Quliyev (baş red.) və 
b.; red. və ön sözün müəl. 
C.Nağıyev; tərc. ed. 
Ş.Ağayeva.- Bakı: Çaşıoğlu, 
2004.- 184 s.

Qismət, A. Yaddaşını itirən 
Mark Tven / A.Qismət // 
Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 27 
may.- S.6. 

Şnakenberq, R. Böyük 
yazarların sirli həyatı: Mark 
Tven / R.Şnakenberq // 
Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 31 
mart.- S.32.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/edebiyyat/2017/
may/544848.jpg
http://www.anl.az/down/
meqale/edebiyyat/2018/
mart/583718.htm

30 Amerika yazıçısı

Dünya ədəbiyyatı
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Əyyub Cəfər oğlu Fətəliyev 1925-ci 
il noyabr ayının 7-də İrəvan şəhərində 
anadan olmuşdur. 

Onun rəssamlığa marağı erkən yaş-
larından yaranmağa başlamış, 1944-cü 
ildə Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan 
Dövlət Rəssamlıq Texnikumunu bi-
tirmiş, bir müddət işlədikdən son-
ra V.İ.Surikov adına Moskva Dövlət 
Rəssamlıq İnstitutuna qəbul edilmişdir. 

1952-ci ildə Ə.Fətəliyev Azər-
bay canın tanınmış bəstəkarı Sol-
tan Hacıbəyovun “Gülşən” baletinin 
səhnə tərtibatı mövzusunda diplom 
işini müdafiə edərək, institutun teatr 
rəssamlığı fakültəsini müvəffəqiyyətlə 
bitirmişdir. 

Əsəri müsabiqədə müvəffəqiyyət qa-
zanan Ə.Fətəliyev 1952-1955-ci illərdə 
Moskvada yerləşən SSRİ məkanında ən 
nüfuzlu teatr hesab olunan SSRİ Dövlət 
Akademik Böyük Teatrında əvvəlcə 
təcrübəçi rəssam, sonra isə baş rəssam 
assistenti olaraq çalışmışdır.

Gənc rəssam Böyük teatrda re-
jissorlar B.Pokrovski, L.Baratov, te-
atrın baş rəssamı Vadim Rindinin 
rəhbərliyi ilə çox böyük yaradıcı-
lıq təcrübəsi keçərək, teatr sənətinin 
ən incə mətləblərini mənimsəmişdir. 
Ə.Fətəliyev üç il müddətində baş 
rəssamın assistenti kimi C.Verdinin 
“Traviata”, N.A.Rimski-Korsakovun 
“Qar qız”, D.Kabalevskinin “Nikita 
Verşinin”, A.Rubinşteynin “Demon” 
tamaşalarının bədii tərtibatının hazır-
lanmasında iştirak etmişdir. 

1955-ci ildə rəssam Bakıya qayıda-

raq, ömrünün sonuna kimi Azərbaycan 
Dövlət Opera və Balet Teatrında çalış-
mışdır. O, teatrda əvvəlcə quruluşçu 
rəssam, 1957-ci ildən isə teatrın baş 
rəssamı kimi bir çox məşhur opera ta-
maşalarına bədii tərtibat vermişdir.

Ə.Fətəliyevin bədii tərtibatını və 
quruluşunu hazırladığı opera tamaşa-
larına C.Cahangirovun “Azad” (1957), 
“Xanəndənin  taleyi” (1979),   F.Əmirovun 
“Sevil” (1959), Ü.Hacıbəyovun “Ko-
roğlu” (1959, 1975, Xalq rəssamı Tahir 
Salahovla birgə), S.Ələsgərovun “Ba-
hadur və Sona” (1961), Cüzeppe Ver-
dinin “Aida” (1961), “Traviata” (1964), 
“Otello” (1982), Aleksandr Borodinin 
“Knyaz İqor” (1964, 1975), Modest 
Musorqskinin “Boris Qodunov” (1966), 
Vasif Adıgözəlovun “Ölülər” (1967),  
Qara Qarayevin və Cahangir Hacıyevin 
“Vətən” (1973),  Zakir Bağırovun ”Ay-
gün” (1973)  və başqalarını qeyd etmək 
olar.

Ə.Fətəliyev bədii yaradıcılıq fəaliy-
yəti ilə yanaşı Ə.Əzimzadə adına 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Texni-
kumunda pedaqoji fəaliyyətlə məşğul 
olmuşdur.

Rəssamın uzunmüddətli uğur-
lu bədii və pedaqoji yaradıcılıq 
fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmiş, o, 1964-cü ildə 
Azərbaycanın “Əməkdar incəsənət xa-
dimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Əyyub Fətəliyev 2000-ci il aprel 
ayının 21-də vəfat etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Quliyev, Ə. Operaya bağ-
lanan rəssam / Ə.Quliyev //
Qobustan: Sənət toplusu.-
2016.- № 4.- S.49-51.

Quliyev, Ə. Teatr 
rəssamlığımızda silinməz 
imza - Əyyub Fətəliyev / 
Ə.Quliyev // 525-ci qəzet.-
2015.- 22 dekabr.- S. 6.

Quliyev, Ə.Görkəmli 
teatr rəssamı Əyyub 
Fətəliyev - 90 / Ə.Quliyev 
//Mədəniyyət.- 2015.- 25 
dekabr.- S.12.

Əyyub Cəfər oğlu Fətəliyev 
// Azərbaycan Sovet En-
siklopediyası: 10 cilddə.- 
Bakı, 1986.- Cild 9.- S.539.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2015/
dekabr/470017.htm

http://www.anl.az/
down/meqale/525/2015/
dekabr/469063.htm
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Baba Mahmud oğlu Mirzəyev 
(Baba Mahmudoğlu) 1940-cı il no-
yabr ayının 7-də Ağstafa rayonunun 
Muğanlı kəndində  anadan olmuşdur. 

1956-1961-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Neft və Kimya İnstitutun-
da təhsil almışdır.  İlk kursdan ali 
məktəbin özfəaliyyət ansamblının so-
listi olmuş, eyni zamanda A.Zeynallı 
adına musiqi məktəbində Seyid Şu-
şinskinin sinfində dinləyici olaraq mu-
ğamın sirlərini öyrənmişdir. 

1959-cu ildə Moskvanın Qurultay-
lar Sarayında “Heyratı” muğamı ilə 
Həmkarlar İttifaqının V konqresi işti-
rakçıları qarşısında çıxış etmişdir.  

1961-ci ildə Səttarxan adına zavod-
da əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 

1962-ci ildə Opera vo Balet Te-
atrı üçün keçirilən “Gözəl səslər” 
müsabiqəsində birinci yeri tutaraq, 
maestro Niyazi tərəfindən teatra dəvət 
edilmişdir. 

1967-ci ildə muğama, musiqi sənətinə 
olan böyük sevgisi onu təhsil almaq 
həvəsi ilə M.Əliyev adına Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət İnstitutuna (indi-
ki Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və 
İncəsənət Universiteti) gətirmişdir. 

Baba Mirzəyev 1969-cu ildə 
Azərbaycan Dövlət Akademik  Ope-
ra və Balet Teatrına dəvət olunmuş, 
1970-ci ildən teatrın daimi truppasına 
daxil olmuşdur. 

2005-ci ilə kimi fasiləsiz olaraq 
muğam bölməsinin aparıcı solisti 
kimi bir çox operalarda baş rollarda: 

Ü.Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” 
operasında Məcnun, “Əsli və 
Kərəm”də Kərəm, M.Maqomayevin 
“Şah İsmayıl” operasında Şah İsma-
yıl, Z.Hacıbəyovun “Aşıq Qərib” ope-
rasında Aşıq Qərib, C.Cahangirovun 
“Xanəndənin taleyi” operasında Mir-
seyid, Ş.Axundovanın “Gəlin  qaya-
sı” əsərində Camal rolunda çıxış edən 
xanəndə parlaq, yaddaqalan səhnə 
obrazları yaratmışdır. “Gəlin qayası”, 
“Xanəndənin taleyi”, “Aşıq Qərib” 
operaları və 200-dək mahnı və mu-
ğamlar onun ifasında radionun qızıl 
fonduna yazılmışdır.

1980-ci ildə Azərbaycan musi-
qi tarixində ilk dəfə olaraq xalqın 
hafizəsindən silinmiş və yaddan çıx-
mış xalq mahnılarını gələcək nəsillərə 
çatdırmaq üçün “Dastan” folklor an-
samblını yaratmışdır. İlk dəfə olaraq 
klassik aşıq havalarını orijinal şəkildə 
folklor ansambılının ifasında lentə 
yazdırmışdır. 

Dünyanın 63 ölkəsində Azərbaycan 
musiqisini uğurla təmsil etmişdir.

Azərbaycan milli musiqi sənətinin 
inkişafında xidmətlərinə görə o, 1982-
ci ildə Azərbaycan Respublikasının 
“Əməkdar artist”, 1993-cü ildə “Xalq 
artisti” fəxri adlarına layiq görülmüş, 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin fəxri təqaüdçüsü olmuşdur.  

Xalq artisti Baba Mahmudoğlu 
2006-cı il dekabr ayının 6-da Bakı 
şəhərində vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Baba Mahmudoğlu 
[Səsyazma]: CD Mp3.-
[Bakı]: [s. n.], [2013?].-
C.2.-1 CD: portr., 
Mən dünyada olmayanda: 
Baba Mahmudoğlu - 80 /
tərtibat. A.Cəfərzadə; red. 
F.Ləman, S.Əhmədli; ön söz 
müəl. İ.Qəsəbova.-Bakı: 
[Ecoprint], 2018.-262, [2] s.
Rəhmanlı, Ə.Səhnəmizin 
Məcnunu Baba Mahmudoğlu 
/ Ə.M.Rəhmanlı; naşir və 
red. Ə.Sayılov.- Bakı: Araz, 
2012.- 559 s.
Rəhmanlı, Ə. Xalq ar-
tisti Baba Mahmudoğlu 
- təkrarsız ifaçı, fədakar 
xanəndə /Ə.Rəhmanlı // 525-
ci qəzet.- 2018.- 6 dekabr.- 
S.6.
Ürəyəyatan zəngulələr: 
“Yaradanlar və yaşadanlar” 
layihəsində xanəndə Baba 
Mahmudoğlu xatırlanıb //
Mədəniyyət.- 2018.- 14 no-
yabr.- S.1; Ekspress.-2018.- 
15 noyabr.- S.13.
İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2018/
noyabr/616540.htm
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Əfsər Bayram оğlu Cavanşirov  
1930-cu il noyabr ayının 8-də Füzuli 
rayonunun Horadiz kəndində anadan 
olmuşdur. 

1948-ci ildə оrta məktəbi və 2 say-
lı Uşaq Musiqi Məktəbini bitirmiş 
və Bakı Musiqi Tеxnikumuna daxil 
оlmuşdur. 

1952-ci ildə Azərbaycan Döv-
lət Kоnsеrvatоriyasının (indiki 
Bakı Musiqi Akademiyası) bəs-
təkarlıq fakültəsinə qəbul оlunan 
Ə.Cavanşirov 1958-ci ildə prоfеssоr 
Cövdət Hacıyevin sinfini bitirmişdir. 
O, burada iki simfonik poema, sona-
tina, simli kvartet və romanslar yaz-
mışdır.

Sərbəst yaradıcılıq yoluna qədəm 
qoyduqdan sonra həm irihəcmli, həm 
də miniatür janrlarda bəstələmələrini 
davam etdirmişdir. “Ən əziz ad” 
vokal-simfonik poema, “Gəncliyin 
səsi” kantatası ifa olunduğu ilk vaxt-
dan musiqi ictimaiyyəti tərəfindən 
bəyənilmiş və musiqi fondumuza da-
xil olmuşdur. 

Ə.Cavanşirov xalq çalğı alətləri 
orkestri üçün də bir sıra əsərlər yaz-
mışdır. Onun maraqlı əsərlərindən 
“Azərbaycan, Vətənim mənim” üver-
türasını xüsusi qeyd etməliyik. 

Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun 
yetirməsi olan Əfsər Cavanşirov ya-
radıcılığında əsasən simfonik musiqi 
janrı yer almışdır. Bəstəkar Böyük 
Simfonik Orkestr üçün 7 simfоniya, 
pоеmalar, akapеlla xоru üçün və 

uşaq xoru üçün əsərlər yaratmış-
dır. Bəstəkarın dillər əzbəri olan 
“Ağacdələn”, “Oyun-oyuncaqlarım”, 
“Quşlar” kimi uşaq mahnıları indi də 
maraqla dinlənir. 

Ə.Cavanşirov 1958-ci ildən həya-
tının sonuna qədər öz yaradıcılığını 
Azərbaycan Dövlət Televiziyası və 
Radiosunun nəzdindəki “Bənövşə” 
uşaq xoru ilə bağlamışdır. “Bənövşə” 
uşaq xorunun (hazırda uşaq mahnı və 
rəqs ansamblının) bədii rəhbəri kimi 
Ə.Cavanşirovun Azərbaycan, xari-
ci ölkələr musiqisinin, xalq musiqi 
nümunələrinin təbliğində çox mü-
hüm xidmətləri vardır. 

Ə.Cavanşirov respublikada 
keçi  rilən dörd mahnı bayramının 
təşkilatçılarından olmuşdur. O, üçün-
cü və dördüncü mahnı bayramlarında 
həm baş xormeyster, həm də baş diri-
jor kimi iştirak etmişdir. 

Təsadüfi deyil ki, məktəblilər 
və gənclər arasında fəal musiqi 
tərbiyəsinə görə o, Azərbaycanın 
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri 
adına layiq görülmüş, Təhsil Nazirli-
yinin “Qabaqcıl maarif xadimi” adını 
almış, Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin fərdi təqaüdçüsü olmuşdur.

Əfsər Cavanşirоv 2006-cı il may 
ayının 20-də Bakı şəhərində vəfat 
еtmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Ən əziz ad [Notlar]: 
poema: bas, qarışıq xor 
və simfonik orkestr üçün 
/Ə.Cavanşirov; sözləri 
H.Ziya.-Bakı: [n. y.], 1980.-
97 s.

Günəşli Azərbaycanım 
[Ноты]: simfonik poema 
/Ə. Cavanşirov.-Bakı: 
1984.-158 s.

Qurban olum [Notlar] 
/Ə. Cavanşirov; söz. R. 
Kərimli.-Bakı: 1988.-4 s.

Mənim xalqım [Notlar] : 
qarışıq xor üçün (a capel-
la) /Ə. Cavanşirov; söz. 
Ə.Qiyaslı.-Bakı: 1988.-6 s.

Odlar diyarı Vətən 
mənimdir [Notlar]: tenor və 
qarışıq xor üçün (a capella) 
/Ə.Cavanşirov; söz. M. 
Rahim.-Bakı: 1988.-16 s.

Sevən ürəklər [Notlar] : 
deyişmə /Ə.Cavanşirov; 
söz. R.Kərimli/ -Bakı: 
1988.-5 s.

İ n t e r n e t d ə

musicacademy.edu.az/
struktur/.../217.../734-
mahnilar.html

8 Bəstəkar
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Qədir Çərkəz oğlu Rüstəmov 
1935-ci il noyabr ayınıın 20-də Ağ-
dam rayonunda anadan olmuşdur.

O, musiqi beşiyi olan bir məkanda 
xanəndə kimi yetişmiş, yaşadığı mü-
hitin təbiəti, ətrafında olan insanla-
rın sənətlə bağlı olan görüşləri Qədir 
Rüstəmovun ilk sənət məktəbi ol-
muşdur. 

Orta məktəbi bitirərək əvvəlcə 
Asəf Zeynallı adına Bakı Orta İxtisas 
Musiqi Məktəbində ustad-xanəndə 
Hacıbaba Hüseynovdan muğam 
dərsləri almış, daha sonralar isə 
Üzeyir Hacıbəyli adına Ağdam Orta 
İxtisas Musiqi Məktəbində təhsil al-
mışdır. 

Ustad sənətkarlarımızdan muğa-
mın incəliklərini mənimsəyən Qədir 
Rüstəmov bu illər ərzində xanəndəlik 
sənətinin sirlərinə daha da dərindən 
yiyələnməyə müvəffəq olmuşdur.   
Nadir istedadı, məlahətli səsi və 
özünəməxsus ifa tərzi sayəsində ge-
niş dinləyici auditoriyasının böyük 
məhəbbətini qazanmışdır. 

O, çoxəsrlik parlaq keçmişə malik 
Azərbaycan musiqisində layiqli yer 
tutaraq milli mədəniyyətimizin in-
kişafına sanballı töhfələr vermişdir. 
Unudulmuş xalq mahnılarımızdan 
bir çoxu məhz onun ifası ilə yenidən 
həyat qazanmışdır. Sənətkarın oxu-
duğu “Sona bülbüllər”, “Apardı 
sellər Saranı”, “Laçın”, “Ay dili-

dili”, “Sarı gəlin” və neçə-neçə digər 
mahnılar hər kəsin qəlbində kövrək 
duyğular və səmimi hisslər oyadır.

Qədir Rüstəmovun ifasında bir 
sıra muğam dəsgahları “Rast”, “Ça-
hargah” məharətlə səsləndirilmiş, 
Azərbaycan mədəniyyətinin qızıl 
fonduna daxil edilmişdir. “Sona 
bülbüllər”i isə onun səsinin avazın-
da daha möhtəşəm təqdim olunmuş 
və bu ifadan sonra Qədir Rüstəmov 
daha çox sevilmişdir. 

Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcı-
lığına həsr edilmiş filmdə Cabbar 
Qaryağdı oğlu roluna çəkilən Qədir 
Rüstəmov klassik muğamları böyük 
məharətlə ifa etmişdir. 

Qədir Rüstəmovun milli musiqi 
mədəniyyəti sahəsində nailiyyətləri 
daim dövlətimiz tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. O, 1992-ci ildə 
Azərbaycan Respublikasının “Xalq 
artisti” fəxri adına layiq görülmüş, 
1997-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 1997-ci ildən Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərdi 
təqaüdçüsü olmuşdur.

Qədir Rüstəmov 2011-ci il dekabr 
ayının 14-də Türkiyənin İstanbul 
şəhərində vəfat etmiş, Bakıda dəfn 
edilmişdir.

Qədir Rüstəmov 
1935-2011

85 
illiyi

Xanəndə

Ə d ə b i y y a t
Cəmilzadə, H. Qədir 
bizdə qalan Qarabağ-
dır / H.Cəmilzadə; red. 
S.Nəzərli.- Bakı: Nağıl Evi, 
2001.- 15 s.

Əlibəyli, S. Qeybdən gələn 
səs / S.X.Əlibəyli; red. 
S.Ağayev; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Na-
zirliyi.- Bakı: Aspoliqraf, 
2013.- 463 s.

Ağsəs, Q.”Qədirin ifasında 
bir neçə mahnı var ki, 
misilsizdir” / Q.Ağsəs 
// Bizim yol.- 2017.- 19 
aprel.- S.15.

Aydınoğlu, T. Milyonların 
sevgisini qazanmış əfsanəvi 
xanəndə: Qədir Rüstəmov 
- 80 / T.Aydınoğlu // Xalq 
qəzeti.- 2015.- 20 dekabr.- 
S.7.

Çəmənli, M. Qədir 
Rüstəmova açıq məktub 
/ M.Çəmənli // Sənət 
hekayələri.- Bakı, 2014.-
S.503-512.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/bizim_yol/2017/
aprel/538252.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2015/
dekabr/469077.htm
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Fatma Ağacabar qızı Cabbarova 

1920-ci il noyabr ayının 7-də Bakıda 
anadan olmuşdur.

1941-ci ildə  Azərbaycan Dövlət 
Pe daqoji İnstitutunu, 1950-ci ildə  
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitu-
tunu bitirmişdir. Professional diktor 
sənətinin ilk nümayəndələrindən biridir.

1941-1991-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkətində 
işləmiş, Azərbaycan radiosunun diktoru 
olmuşdur. İnformasiya, xəbərlər, siyasi 
və ədəbi mövzuda verilişlərin aparıcısı 

olmuşdur. Azərbaycan və dünya drama-
turqlarının əsərlərini ilk dəfə radioda 
səsləndirmiş və radio kompozisiyaların-
da çıxış etmişdir. Gənc diktorlar nəslinin 
yetişməsində mühüm xidmətləri olmuş-
dur. “Odlar yurdu” televiziya verilişinin 
aparıcısı idi.

1990-cı ildə  Azərbaycan Respubli-
kasının “Xalq artisti” fəxri adına layiq 
görülmüşdür.  

Fatma Cabbarova 29 noyabr 2010-cu 
ildə vəfat etmişdir.

Elmira Məhərrəm qızı İsmayılova 
1945-ci il noyabr ayının 13-də İrəvanda 
ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 

1968-ci ildə İrəvan Pedaqoji İns-
titutunu bitirmiş, həmin ildən İrəvan 
Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında 
aktrisa kimi fəaliyyətə başlamışdır. Bu 
illər ərzində teatrda səhnəyə qoyulan 
tamaşalarda xarakterik qadın rolları-
nın ifaçısı kimi tanınmış və ömrünün 
47 ilini bu sənətə həsr etmişdir.

E.İsmayılova aktrisa kimi fəaliyyət 
göstərdiyi illər ərzində bir çox müxtəlif 
janrlı obrazlar yaratmışdır.  Aktri-
sanın səhnə obrazlarından Humay 
(S.Rəhman, “Əliqulu evlənir”), Afət 
(M.Şamxalov “Qayınana”), Qrafinya 
(U.Şekspir, “Axırı xeyir olsun”), Dilarə 
(Anar, “Şəhərin yay günləri”), Oqu-

dalova (A.Ostrovski, “Cehizsiz qız”), 
Smeraldina (K.Qoldoni, “İki ağanın 
bir nökəri”), Xala (Ü.Hacıbəyli, “Ar-
şın mal alan”) və s. rolları qeyd etmək 
olar. “Ömürdən uzun gecə” (Hidayət), 
“Əkizlərin nağılı” (P.Pançev) televizi-
ya tamaşalarında da maraqlı obrazlar 
yaratmışdır.

Elmira İsmayılova 2000-ci 
ildə Azərbaycan Respublikasının 
“Əməkdar artist”, 2007-ci ildə “Xalq 
artisti” fəxri adlarına layiq görülmüş-
dür. 2005-ci ildən Prezident mükafat-
çısıdır.

70 illik yubileyi münasibətilə və 
teatr sənəti sahəsində uzunmüddətli, 
səmərəli fəaliyyətinə görə Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi tərəfindən müka-
fatlandırılmışdır. 

Elmira İsmayılova  
1945

Fatma Cabbarova  
1920-2010

100 
illiyi

75 
illiyi

Diktor

Aktrisa

Ə d ə b i y y a t
Cabbarova Fatma Ağacabar qızı // Azərbaycan Milli Ensiklopediyası.- C.5: Brüssel-Çimli-Podzol torpaqlar.- Bakı, 2014.-S.162.

Cabbarova Fatma Ağacabar qızı // Əhmədli Z. Diqqət mikrofon! / Z. Əhmədli.- Bakı: [s. n.], 2013.- S.25-27.

Ə d ə b i y y a t
Rəhimli, İ. Elmira İsma-
yılova / İlham Rəhimli // 
Azərbaycan teatr ensik-
lopediyası: 3 cilddə / 
İ.Rəhimli.- Cild 1.- Bakı, 
2016.- S.305-306.
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Zərnigar Fəti qızı Ağakişiyeva 

1945-ci il noyabr ayının 7-də Quba 
rayonunun Rustov kəndində anadan 
olmuşdur.

1963-1966-cı illərdə Bakı Koope-
rativ Texnikumunda, 1966-1967-ci 
illərdə Moskva Kooperativ Texniku-
munun nəzdində ticarət reklamı üzrə 
xüsusi kursda oxumuşdur.

O, 1972-ci ildə M.A.Əliyev adına 
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitu-
tunun dram və kino aktyoru fakültəsini 
bitirmişdir. Təhsilini tamamlayandan 
sonra, bir müddət Tədris teatrında 
aktrisa kimi çalışan Z.Ağakişiyevanı, 
rejissor Əşrəf Quliyev Azərbaycan 
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı-
na dəvət etmişdir. İlk tamaşası 1973-
cü ildə A.Ostrovskinin “Müdriklər” 
dramında Mamayeva rolu olmuşdur. 

1974-cü ildən isə Akademik Mil-
li Dram Teatrının aktyor heyətinə 
aktrisa kimi qəbul olunmuş, 2011-ci 
ilədək burda çalışmışdır. Eyni zaman-
da  1992-1999-cu illərdə özünün ya-
ratdığı kamera truppasında fəaliyyət 
göstərmişdir.

Zərnigar Ağakişiyevanın yarat-
dığı obrazlar tamaşaçılar tərəfindən 
həmişə maraqla qarşılanmışdır. O, 
Tatyana (M.Qorki “Meşşanlar”), Xu-
raman (S.Vurğun “Vaqif”), Şəfəq 
(S.Dağlı “Kölgələr pıçıldaşır”), 
Zeynəb (B.Vahabzadə “Kimdir haq-
lı?”),  Zivər (Anar “Təhminə və 
Zaur”), Kəmalə (İ.Əfəndiyev “Qəribə 
oğlan”), Fəxrəndə xanım (İ.Əfəndiyev 
“Mahnı dağlarda qaldı”), Bernar-
do (Federiko Qarsia Lorka “Dişi ca-
navar”), Pəri xanım (M.F.Axundov 

“Lənkəran xanının vəziri”), Qadın ( El-
çin “Poçt şöbəsində xəyal”), Yasəmən 
(S.S.Axundov “Eşq və intiqam”), Ana 
(B.Vahabzadə “Dar ağacı”), Qadın 
(N.Hikmət “Kəllə”), Kərbəlayi Fatma 
(C.Məmmədquluzadə “Ölülər”) və s. 
kimi obrazlar yaratmışdır.

Ü.Hacıbəylinin əsərləri 
əsasında “Ordan-burdan” (Firuzə), 
İ.Əfəndiyevin “Sarıköynəklə Valehin 
nağılı” (Ceyran) “Atayevlər ailəsi” 
(Dilşad xanım), M.Süleymanlının 
”Kökdən düşmüş pianino”(Qaynana), 
Anarın  “Ötən ilin son gecəsi”(Həmidə) 
və s. televiziya tamaşalarında oyna-
mışdır.

“Azərbaycanfilm” kinostudiya-
sında istehsal olunmuş “Mezozoy 
əhvalatı” (Satıcı), “Yol əhvalatı” 
(Ədilə), “Dantenin yubileyi” (Xədi-
cə), “Fransız” (Zərnigar), “Qəm     
pəncərəsi” (Şərəf), “Yaramaz” (Qay-
nana), “Təhminə” (Zivər), “Yuxu” 
(Xurşid xanım), “Yarasa” (Qadın) və 
s. bədii filmlərinə çəkilmişdir.

Aktrisanın xidmətləri dövlətimiz 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, 
1982-ci ildə “Əməkdar artist”, 2000-
ci ildə isə “Xalq artisti” fəxri adları-
na layiq görülmüşdür. 2014-cü ildə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir. 
Prezident təqaüdçüsü idi. 2015-ci ildə 
Cəfər Cabbarlı mükafatına layiq gö-
rülmüşdür.

Xalq artisti Zərnigar Ağakişiyeva 8 
fevral 2018-ci ildə vəfat etmişdir.

Zərnigar Ağakişiyeva  
1945-2018

75 
illiyi

Aktrisa

Ə d ə b i y y a t

Rəhimli, İ. Zahiri sakitliyin 
daxili çılğınlığı: Xalq artisti 
Zərnigar Ağakişiyevanın 
həyat və yaradıcılığına 
fotoların tərtibat naxışları ilə 
səmimi bir nəzər / İ.Rəhimli; 
elmi red. İ.İsrafilov; red. 
L.İsmayılova; dizayn 
F.Həsənov.- Bakı: Çaşıoğlu, 
2011.- 206 s.

Ağakişiyeva Zərnigar Fəti 
qızı // Mədəniyyət.- 2018.- 14 
fevral .- S.7. 

Məhərrəmova, T. Tənhalığı 
sevməyən tənha aktrisa: 
Zərnigar Ağakişiyeva: “O 
tamaşadan sonra əllərimdə 
gül dəstələri teatrdan çıxanda 
başa düşdüm ki, mənim yerim 
səhnədir...” / T.Məhərrəmova 
// Kaspi.- 2018.- 10-12 fev-
ral.- S.8.

Tənhalığı seçən, tənhalıqda 
dünyasını dəyişən Zərnigar: 
Sənət dostları Xalq artistini 
sayğı ilə andılar; aktrisa son 
vaxtlar telefonlara cavab ver-
mir, qapını açmırmış... // Yeni 
Müsavat.- 2018.- 10 fevral.- 
S.13; Ekspress.- 2018.- 17-19 
fevral.- S.13.
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Gündüz Şəmsəddin oğlu Abbasov 

1930-cu il noyabr ayının 20-də Bakıda 
anadan olmuşdur. 

Uşaqlıqdan sənətə həvəs göstərən 
Gündüz 1952-ci ildə Bakı Rəssamlıq 
məktəbini, 1961-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin jurnalistika 
şöbəsini bitirmişdir.

Bir çox filmlərdə yaddaqalan obraz-
lar yaratmış Gündüz Abbasovun kinoda 
debütü 1942-ci ildə “Sovet pəhləvanı” 
adlı qısametrajlı bədii filmdə olmuş-
dur. Sovet İttifaqı Qəhrəmanı İsrafil 
Məmmədova həsr olunmuş filmdə baş 
qəhrəmanın kiçik dostu, balaca çoban 
rolunda oynamışdır.

Gündüz Abbasovun böyük kinoya 
gəlişi isə 1958-ci ildə baş vermişdi. 
Bakı kinostudiyasında dramaturq İm-
ran Qasımovun ssenarisi əsasında rejis-
sor Əjdər İbrahimovun çəkdiyi “Onun 
böyük ürəyi” bədii filmində prokuror 
Rəcəb obrazını yaratmışdır.

Sonralar “Bir qalanın sirri”, “Bizim 
küçə”, “Leyli və Məcnun”, “Telefonçu 
qız”, “Torpaq, dəniz, od, səma”, “Dədə 
Qorqud”, “Nizami” və digər filmlərdə 
çəkilmişdir. Aktyorun çəkildiyi sonun-
cu film “Yuxu” filmi olmuşdur. Sağlı-
ğında filmi görə bilməsə də, yaratdığı 
Hidayət əmi obrazı tamaşaçıların yad-
daşında hər zaman xatırlanır.

“Onun böyük ürəyi”, “Bir qalanın 
sirri” filmləri ilə Azərbaycan kinosuna 
öz möhürünü vuran aktyor Azərbaycan 
kinosunda 28, “Mozalan”da 20-dən çox 
müxtəlif obrazları canlandırmışdır. 

Azərbaycan radiosunun gənclər 

şöbəsinin  müdiri,  sonra “Uşaqgəncnəşr” 
və “Azərnəşr” nəşriyyatlarının redakto-
ru, “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində 
şöbə müdiri kimi vəzifələrdə çalışmış-
dır. 

Gündüz Abbasov XX əsrin 50-ci 
illərinin ikinci yarısında Azərbaycan 
Dövlət Radiosunda “Gənclik” redaksi-
yasının baş redaktoru olmuşdur. Efirə 
gedən verilişlərin ssenarisini özü ya-
zırdı.

Jurnallarda, dövlət radio və televizi-
yasında 100-dən çox reportaja imza at-
mışdır. Ssenari müəllifi İsi Məlikzadə 
olan “Güllələnmə təxirə salınır” filmi-
nin ssenarisini redaktə etmişdir.

Gündüz Abbasov həm də yazıçı, 
tərcüməçi və rəssam olub. Ədəbiyyat 
sahəsinə böyük marağı olan Gündüz 
Abbasovun 1950-1960-cı illərdə “Pa-
pasının qızı”, “Canlı körpü” və “Qa-
nadlar” adlı üç kitabı çap olunmuş-
dur. Tərcüməçi kimi 20-yə yaxın əsər 
tərcümə etmiş, onlardan sonuncusu 
Kristine Nöstlingerin “Lollipop” po-
vesti olmuşdur. 

Gündüz Abbasov 1995-ci il avqust 
ayının 21-də Bakıda vəfat etmişdir.

2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Film Fondunda tanınmış aktyor Gün-
düz Abbasovun şəxsi arxiv fondu yara-
dılmışdır. Aktyorun arxiv fonduna 40-a 
yaxın fotomaterial daxil edilmişdir. Bu 
sənədlərin bəziləri şəxsi arxivlərdən 
götürülmüşdür.

Gündüz Abbasov 
1930-1995

90 
illiyi Kino aktyoru

Ə d ə b i y y a t
Çandar, K. Başayaq 
ağac: [nağıl-povest] 
/ K.Çandar; [tərc. ed. 
G.Abbasov].- Bakı: 
Gənclik, 1980.- 98 s.

Nöstlinger, K. Lollipop: 
povest / K.Nyostlinger; 
tərc. ed. G.Abbasov; 
red. Z.Cavanşir.- Bakı: 
Gənclik, 1989.- 87 s.

Bədirova, D. O, son dəfə 
bir nöqtəyə baxıb “peş-
man olmuşam”- dedi və 
gözlərini yumdu... / Dil-
dar Bədirova; söhbətləşdi 
S.Əşrəf // Ədəbiyyat 
qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- 
S.6-7.

Nəzərli, E. “Bənövşə ol!” 
/ E.Nəzərli // Qobustan: 
Sənət toplusu.- 2016.- № 
4.- S.81-86.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/edebiyyat/2018/
iyun/597871.htm
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Gültəkin Məlik qızı Əsgərova  1960-
cı il noyabr ayının 20-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət Tibb 
Universitetinə daxil olmuş və təhsilini 
1989-cu ildə başa vurmuşdur. Təhsil 
illərində Daxili İşlər Nazirliyinin Hərbi 
hospitalında əvvəlcə kiçik tibb bacısı, 
sonra isə böyük tibb bacısı işləmişdir. 
Ali məktəbi bitirdikdən sonra isə 8-ci 
Təcili Yardım Stansiyasında çalışmış-
dır. Daha sonra Uroloji xəstəxanada 
anestezioloq-reanimatoloq vəzifəsində 
işləmişdir.

Dağlıq Qarabağ hadisələri başlayan-
da 4 aprel 1992-ci ildə könüllü olaraq 
cəbhəyə yollanmışdır. Əvvəlcə Turşsu-
da, sonra isə Şuşada neçə-neçə yaralı 
əsgərə tibbi yardım göstərmişdir. Güllə 
yağışları altında o, yaralı döyüşçüləri 
təhlükəsiz yerlərə aparmış, onlara ilk tib-
bi yardım göstərmişdir. Şuşa alındıqdan 
sonra Laçının, Qubadlının müdafiəsində 
yaxından iştirak etmişdir. Uzun döyüş 
yolu keçmiş Gültəkin Əsgərova 20 iyun 

1992-ci ildə Aranzəmin-Naxçıvanik 
istiqamətində gedən ağır döyüşdə öz 
xidməti borcunu yerinə yetirərkən həlak 
olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 20 noyabr 1993-cü il tarixli 31 saylı 
fərmanı ilə Əsgərova Gültəkin Məlik 
qızı ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” adına layiq görül-
müşdür.

Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanın-
da dəfn edilmişdir. Oxuduğu 200 saylı 
orta məktəbə onun adı verilmiş, Bakı 
şəhər Nərimanov rayonunda büstü qo-
yulmuşdur. Xəzərdə üzən gəmilərdən 
biri Qəhrəmanın adını daşıyır, gəmidə 
muzeyi yaradılmışdır. Bakıda yaşadı-
ğı Mustafa Kamal Atatürk prospekti 
2a ünvanındakı binaya xatirə lövhəsi 
vurulmuşdur. Gültəkin Əsgərovaya 
həsr olunan “Gültəkin” filmi çəkilmiş, 
“Gültəkin zirvəsi” adlı kitab çap olun-
muşdur.

Ə d ə b i y y a t

Gültəkin Məlik qızı Əsgərovaya “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Tibb xidməti baş leytenantı – Azərbaycan 
Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, yaralı əsgərlərin həyatının xilas edilməsində göstərdiyi şəxsi 
igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 20 noyabr 1993-cü il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 
Məlumatı.-1993.- № 3.- S.9.- (Ölümündən sonra).

Əsgərova Gültəkin Məlik qızı // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. 
H.M.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.116-72.

Seyidzadə, M. Əsgərova Gültəkin Məlik qızı / M.Seyidzadə M. // Milli qəhrəmanlar zirvəsi / M.Seyidzadə.- Bakı, 2010.- S.70.

Vüqar Əsgərov Əsgərova Gültəkin // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşr.- Bakı, 2010.- S.99.

Zeynalov R. Əsgərova Gültəkin Məlik qızı: (1960-1992) / R.Zeynalov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / R.Zeynalov.- Bakı, 1996.-
S.34.

20 Milli Qəhrəman
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Yuri Petroviç Kovalyov 1965-ci il 
noyabr ayının 29-da Göyçay rayonunda 
anadan olmuşdur. 

1981-ci ildə Bakının Nizami rayonun-
dakı 229 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 

1982-ci ilə kimi Azərittifaqın reklam 
istehsalat kombinatında çalışmışdır. 

1983-cü ildə ordu sıralarına çağırıl-
mış, 1985-ci ildə ordudan tərxis olun-
muşdur. 

1987-ci ildə Qırmızıbayraqlı Qara 
Dəniz Hərbi Donanmasının 109 saylı 
Miçmanlar və Praporşiklər Məktəbinə 
daxil olmuşdur. Azərbaycan torpaqları-
nın işğala məruz qalması və soydaşları-
mızın öz dədə-baba torpaqlarından zor-
la qovulması Yurini narahat edirdi. Elə 
bu səbəbdən də o, 1990-cı il sentyabr 
ayının 15-də Daxili İşlər Nazirliyinin 
Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsinə qəbul 
edilmiş, respublikanın bir çox döyüş 
bölgələrində mərdliklə vuruşmuşdur. O, 
Goranboy rayonunun kəndlərinin azad 

edilməsində böyük şücaət göstərmişdir. 
Düşmən snayperləri onu dağlar, daşlar 
arasında da axtarırdı. Başına yüz min 
rubl qiymət qoyulmuşdur. 

1991-ci il oktyabr ayının 3-də po-
lis starşinası Yuri Kovalyov Xocavənd 
rayonu ərazisində aparılan növbəti 
əməliyyatdan qayıdarkən idarə etdiyi 
maşın qəflətən atəşə tutulmuş, o, ağır ya-
ralanmış və Xocavənd rayonu ərazisində 
qəhrəmancasına həlak olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 831 say-
lı fərmanı ilə Kovalyov Yuri Petroviç 
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşdür.

Bakı şəhərinin Şəhidlər xiyabanında 
dəfn edilmişdir. Bakı şəhərindəki 229 
saylı orta məktəb qəhrəmanın adını da-
şıyır. Haqqında “Azərbaycanlı Yura” 
(film, 2014)  tammetrajlı sənədli televi-
ziya filmi çəkilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”adı verilməsi haqqında: 
[Kovalyov Yuri Petroviç – XTMD milis starşinası – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc 
əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 6 
iyun 1992-ci il//Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- №13.- S.24.- (ölümündən sonra).

Cəmilzadə, H. Azərbaycan onun vətəniydi / H.Cəmilzadə // Azərbaycanın ilk Milli Qəhrəmanı.- Bakı, 1993.- S.38-54.

Əsgərov, V. Kovalyov Yuri Petroviç / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / V.Əsgərov.- Bakı, 2005.-S.114.

Kovalyov Yuri Petroviç // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.M.Həmidova.-
Bakı, 2008.-S.116-117.

Seyidzadə, M. Kovalyov Yuri Petroviç / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi  / M.Seyidzadə.-Bakı, 2010.- S.117.
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 illiyi Fətəli xan Xoyski   

1875-1920    
Fətəli xan İsgəndər xan oğlu Xoyski 

1875-ci il noyabr ayının 25-də Şəki şəhərində 
anadan olmuşdur. Gəncə klassik gimnaziya-
sını, 1901-ci ildə isə Moskva Universiteti-
nin hüquq fakültəsin bitirmişdir. Əvvəlcə 
Gəncədə, sonra Suxumi, Batumi və Kutaisi 
dairə məhkəmələrində andlı-müvəkkil, son-
ra isə Yekaterinodar dairə məhkəməsinin 
prokuror müavini olmuşdur.

1905-ci ildə “İttifaqül Müslimin”in fəal 
üzvlərindən olmuşdur. 1907-ci ildə II Rusi-
ya Dövlət Dumasına üzv seçilmişdir. 

1917-ci ildə Bakıda yaradılmış Mil-
li Müsəlman Şurası Mərkəzi İcraiyyə 
Komitəsinin üzvü seçilmişdir. Apreldə ça-
ğırılan Qafqaz müsəlmanları qurultayının 
fəal təşkilatçılarından olmuşdur. 1917-ci il 
oktyabrın 26-31-də Bakıda keçirilən Türk 
Ədəmi-Mərkəziyyət Müsavat Partiyasının 
birinci qurultayında çıxış etmiş, noyabrda 
keçirilən seçkilərdə Müəssislər Məclisinə 
üzv olmuş, Cənubi Qafqaz Komissarlığında 
Xalq maarifi naziri seçilmişdir. Cənubi Qaf-
qaz Komissarlığının qarşısında Azərbaycan 
ordusu yaradılması məsələsini qaldırmışdır. 

Cənubi Qafqaz Komissarlığında maarif 
naziri olarkən Azərbaycanda ibtidai və ali 
məktəblərin o cümlədən BDU-nun açılma-
sına təşəbbüs göstərmişdir. 

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın 
istiqlalı Tiflisdə elan edilmiş, Milli Şura ilk 
müstəqil hökumət təşkil etmək vəzifəsini 
F.Xoyskiyə həvalə etmişdir. O, birinci 
hökumət kabinəsində həm Nazirlər Şu-
rasının sədri, həm də Daxili işlər naziri 
vəzifəsini daşıyırdı.

Gəncədə Milli Şura ilə Qafqaz türk ordu-
sunun komandanı kimi bu şəhərə gələn Nuru 
paşa arasında ixtilaf yaranmışdı. Komp-
romis variant kimi Milli Şura buraxılmış, 
onun səlahiyyətləri parlament çağırılanadək 
F.Xoyski hökumətinə həvalə edilmişdi. İyu-
nun 17-də təşkil edilən ikinci kabinə həm 

qanunverici, həm də icraedici səlahiyyətlərə 
malik idi. 

Azərbaycan-türk qoşunları 1918-ci il 
sentyabrın 15-də Bakını erməni-rus işğalın-
dan azad etdikdən sonra hökumət paytaxta 
köçmüş, Fətəli xan hökuməti, bir tərəfdən 
dövlət quruculuğunu möhkəmləndirməklə 
digər tərəfdən Ermənistanın hərbi təcavüzünə 
və onun havadarlarına qarşı mübarizə apar-
maqla məşğul olmuşdur. Azərbaycanın 
müstəqilliyinin tanınması üçün dünya 
dövlətlərinə müraciət edilirdi. 1918-ci il de-
kabrın 22-də üçüncü hökumət kabinəsi təşkil 
edilmiş, F.Xoyski bu kabinədə Baş nazir 
və Xarici işlər naziri vəzifəsini tutmuşdur. 
Məhz onun tələbi ilə 1919-cu il üçün hərbi 
nazirliyə ümumi büdcənin altıda biri qədər 
(400 milyon manat) vəsait ayrılmışdı. La-
kin parlamentdə fraksiyalar arasında gedən 
çəkişmələr nəticəsində Fətəli xan 1919-cu 
ilin martında istefa vermiş, N.Yusifbəyli 
dördüncü kabinəni təşkil etdikdən sonra 
parlament üzvü kimi F.Xoyski Cənubi Qaf-
qaz respublikaları arasında münaqişələrin 
nizamlanması ilə məşğul olmuşdur. 1919-
cu ildə Xarici işlər naziri vəzifəsini tutmuş-
dur. Bolşeviklər 1920-ci il aprelin 28-də 
Azərbaycanın istiqlalına son qoydular. İş-
ğaldan sonra digər cümhuriyyət qurucuları 
kimi Xoyski də Azərbaycanı tərk edib Tiflisə 
köçmüşdür. 

Fətəli xan Xoyski 1920-ci il iyun ayının 
19-da Tiflisdə erməni terrorçuları tərəfindən 
qətlə yetirilmiş, orada M.F.Axundovun 
məzarının yanında dəfn edilmişdir. Uzun 
illər onların qəbirləri baxımsızlıq vəziyyətdə 
qalmış, yalnız ulu öndər Heydər Əliyevin 
Gürcüstana etdiyi səfərdən sonra onların 
qəbirlərinin üstü götürülmüşdür. 

Bakı prospektlərindən birinə, Şəkidə bir 
küçəyə onun adı verilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Fətəli xan Xoyski //
Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 
qurucuları: portret-
oçerklər və məqalələr /
Azərb. Resp. Milli Arxiv 
İdarəsi; red. və ön söz 
müəll. Ə.Rəsulov.- Bakı, 
2018.-S.51-63.

Xoyski Fətəli xan 
İsgəndər xan oğlu //
Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti ensik-
lopediyası: 2 cilddə / 
Baş red. Y.Mahmudov; 
red. heyəti İ.Ağayev, 
T.Babayev (məsul katib), 
A.Bağırov [və b.].-Bakı, 
2014.- Cild 2.- S.23-29.

Sərdarov, E. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti-
100: Fətəli xan Xoyski 
/ E.Sərdarov // Respub-
lika.- 2018.- 16 fevral.- 
S.6.

Yaqublu, N. Fətəli xan 
Xoyski / N.Yaqublu // 
Cümhuriyyət qurucula-
rı: 100 il / N.Yaqublu; 
red. İ.Quliyeva.- Bakı, 
2018.-S.37-55.
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Elməddin Əlibəyzadə  
1925-2015  
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Elməddin Məhəmməd oğlu  
Əlibəyzadə 1925-ci il noyabr ayı-
nın 5-də Oğuz  rayonunun Muxas 
kəndində anadan  olmuşdur. Yeddi-
illik Oğuz natamam  orta məktəbini 
bitirmiş,  Şəki Pedaqoji texnikumuna 
daxil olmuşdur. 1941-1943-cü illərdə 
Balakəndə müəllimlik  fəaliyyətinə 
başlamış, gənc yaşlarından İkinci 
Dünya müharibəsinin ağrı-acılarını  
yaşamışdır. 1949-cu ildə ADU-nu (in-
diki BDU) bitirmiş, elmi fəaliyyətini 
davam etdirmək üçün aspiranturaya 
qəbul olunmuşdur. EA-nın Dilçilik 
İnstitutunda geniş elmi fəaliyyətə baş-
lamışdır. 

1953-cü ildə namizədlik, 1988-
ci ildə doktorluq dissertasiyasını 
müdafiə etmişdir. 1956-cı ildə Yerevan 
Dövlət Pedaqoji institutuna işləməyə  
göndərilmişdir. Xalqımızın tarixən  
ata-baba torpaqları olan, indi isə zor-
la erməni qəsbkarları  tərəfindən zəbt  
olunmuş  İrəvan, Göyçə  və digər Qərbi  
Azərbaycan torpaqlarında yaşayan öv-
ladlarımızın bilik və bacarığını artır-
maq  yolunda  əzmlə çalışmışdır. Ba-
kıya qayıtdıqdan sonra yenidən Elmlər 
Akademiyasında elmi fəaliyyətini da-
vam  etdirən E.Əlibəyzadə Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının Ni-
zami adına Ədəbiyyat  İnstitutunun 
Azərbaycan-Türk-Araşdırmaları  
Mərkəzi  şöbəsinə  rəhbərlik etmişdir. 

O, İslamaqədərki Azərbaycan 
mədəniyyəti (şumer mədəniyyəti), 
Azərbaycan-Şumer mədəniyyətinin 
ümumi mənşəyi problemi, dün-
ya və əsasən Azərbaycan yazı 
mədəniyyətinin yaranması və in-
kişafı, Yenisey abidələrinin tərtibi 
prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi, 
Azərbaycan-türk bədii təfəkkürünün 

xüsusiyyətləri, dünya dinlərinin 
mənşəyi və təsir dairələri, ilk dini-
ədəbi abidə olan “Avesta”, onun tari-
xi kökləri və b. məsələlərin tədqiqi ilə 
ömrünün sonunadək məşğul olmuş-
dur.

Ulu Şumer Babil mədəniyyəti və 
Azərbaycan probleminin araşdırıl-
ması sahəsində  aparılan elmi işlər, 
Azərbaycan elmi, mədəniyyəti tarixində 
qazanılmış böyük müvəffəqiyyətlər 
məhz Elməddin  Əlibəyzadənin uğur-
lu fəaliyyətinin  məhsuludur. Alim 
300-dən çox elmi əsər, çoxlu sayda 
qiymətli elmi, tarixi, nəzəri kitab-
lar yazmışdır. “Ədəbi  şəxsiyyət  və 
dil” (1982), “Qədim dünyamızın  
ulu kitabı” (1996), “Ana kitabələr” 
(1996), “Azərbaycan xalqının mənəvi  
mədəniyyət tarixi (İslamaqədərki  
dövr)” (1998), “Nizami və tarixi-
miz” (2004), “Türk-Azərbaycan bədii  
düşüncəsinin ilkin qaynaqları” (2007),  
“Azərbaycanşünaslığa giriş” (2010) 
və s.  elmi əsərlərin müəllifidir. 

E.Əlibəyzadə  “Bilqamıs” və 
“Dədə Qorqud” üzərində  bəzi üslu-
bi paralellərin müqayisəli  təhlilini 
aparmışdır. Alim Türkiyədə,  İran-
da Azərbaycan  elminin təbliğində 
xüsusilə  fəaliyyət  göstərmiş, elmi 
konfranslarda “Novruz”, “Qurban” 
bayramlarının tarixi, “Şumer-Babil 
mədəniyyəti və Azərbaycan” mövzu-
larında məruzələrlə çıxışlar etmişdir. 

Elməddin  Əlibəyzadə kadr hazırlığı  
ilə  də  məşğul olmuş, onun rəhbərliyi  
altında bir neçə elmlər namizədi dis-
sertasiya müdafiə etmiş, onlarla dis-
sertasiyaya opponentlik etmişdir. 

Elməddin Əlibəyzadə 2015-ci il 
mart ayının 26-da vəfat etmişdir. 

5

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycanşünaslığa giriş 
/ E.M.Əlibəyzadə; elmi red. 
Q.Kazımov.- Bakı: Ozan, 
2010.- 856 s.

Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi: ən qədim dövrlər / 
E.Əlibəyzadə; elmi red.: 
Ə.Səfərli, V.Osmanlı, 
M.Qəmbərli.- Bakı: Qara-
bağ, 2009.- 831 s.

Türk-Azərbaycan bədii 
düşüncəsinin ilkin qaynaq-
ları / E.Əlibəyzadə; elmi 
red. V.Osmanlı.- Bakı: Elm, 
2007.- 188 s.

Əhmədli, S. Soykö-
kümüz, milli-mənəvi 
mədəniyyətimiz, tariximiz... 
/ S.Əhmədli; layihənin 
rəhbəri X.Rza.- Bakı: UniP-
rint, 2015.-511, [1] s.

Xələfli, Ə.R. Portret - 
Elməddin Əlibəyzadə / 
Ə.R.Xələfli // Kredo.-2015.- 
24 aprel - S.1.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/kredo/2015/
aprel/432355.jpg
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Qulu Xəlilov 
1930-1995  
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Qulu Qasım oğlu Xəlilov 1930-
cu il noyabr ayının 20-də Ermənistan 
SSR-nin Sisyan rayonunun Qızılcuq 
kəndində anadan olmuşdur. 1948-ci 
ildə ailəsi oradan məcburən Ağcabədi 
rayonunun Poladlı kəndinə köçürül-
müşdür. 

1954-cü ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) jurnalis-
tika fakültəsini bitirmiş, “Ədəbiyyat və 
incəsənət” qəzetində işə başlamışdır.

 1959-cu ildə namizədlik dissertasi-
yasını, 1967-ci ildə doktorluq disserta-
siyasını müdafiə etmişdir. Bir müddət 
Azərbaycan SSR EA-nın Nizami 
adına Ədəbiyyat İnstitutunda çalışan 
Qulu Xəlilov 1968-ci ildən ADU-nun 
professoru kimi  pedaqoji fəaliyyətini 
davam etdirmişdir. 

Q.Xəlilovun 30-a qədər kitabı çap 
olunmuşdur. Əgər bura müxtəlif möv-
zular üzrə müəllifin yazdığı 1500-dən 
çox elmi, bədii, publisistik məqaləni 
də əlavə etsək, onun necə zəngin ya-
radıcılığa malik olduğunu təsəvvür 
etmək çətin olmaz. 

Onun ədəbiyyatımızın müxtəlif 
mövzularına dair yazdığı 20-dən 
çox elmi-monoqrafik tədqiqat əsəri, 
yüzlərlə sanballı, kəsərli məqalələri 
geniş ictimaiyyət tərəfindən həmişə 
rəğbətlə qarşılanmışdır. 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında, 
xüsusilə onun sovet dövründə yazıb-
yaradanlarından elə bir ciddi, görkəmli 
sənətkar tapmaq olmaz ki, Q.Xəlilov 
onun haqqında sözünü deməmiş ol-

sun. “Rəsul Rza” (1960), “Böyük 
sənət uğrunda” (1962), “Vaqif” pyesi 
və tarixi dram janrı” (1964), “Sənət 
və sənətkar” (1966), “Azərbaycan ro-
manının inkişaf tarixindən” (1973), 
“Həyat yaradıcılıq çeşməsidir” (1974), 
“Həyat və idrak” (1980), “Tənqidçilik 
çətin peşədir” (1986) və s. kitabla-
rında o, Azərbaycan poeziyasının və 
nəsrinin, dramaturgiyasının görkəmli 
nümayəndələri barədə ciddi fikirlər, 
mühakimələr söyləmişdir.

Onun “Yaşamaq istəyirəm”, “Qoca-
ların söhbəti”, “Qulun yaman kişnədi”, 
“Müəllimə”, “Hörümçək”, “Tənha pa-
lıd”, “Bir də gəlmə”, “Ömrün baharı”, 
“Atam və mən” kimi romanları, “Yay-
laqda”, “Qocaların söhbəti”, “Umu-
suq” və s. bədii əsərləri vardır. 1953-
cü ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə 
üzv qəbul edilmişdir.

Əsərləri keçmiş SSRİ xalqlarının 
dillərinə tərcümə olunmuşdur.

Professor Q.Xəlilov 1993-cü ildə 
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına la-
yiq görülmüşdür.

Qulu Xəlilov 1995-ci il noyabr 
ayının 18-də Bakıda vəfat etmiş, 
Mərdəkanda Şağan qəsəbəsindəki 
qəbiristanlıqda dəfn edilmişdir.

2013-cü ildə haqqında “Yaşamaq 
istiyirəm” adlı film çəkilmişdir.

20

Ə d ə b i y y a t

Torpağın göz yaşı / 
Q.Xəlilov.- Bakı: Azərnəşr, 
1989.- 182 s.

Yaşamaq istəyirəm: povest 
və hekayələr / Q.Q.Xəlilov; 
[red. Z.Cavanşirova].- 
Bakı: Gənclik, 1981.-325 s.

Azayev, Ə. Sərt adam / 
Ə.Azayev // Ədalət.- 2019.- 
16 yanvar.- S.6.

Xəlilov, B. Yaşamaq istəyən 
adam / B.Xəlilov //  Zama-
nın sınağından keçənlər... 
/ B.Xəlilov.- Bakı, 2016.- 
S.3-9.

Xəlilzadə, F. 
Ədəbiyyatımızın ədalət və 
həqiqət ölçüsü / F.Xəlilzadə 
// Kaspi.- 2017.- 15 noyabr.- 
S.15.

Xəlilzadə, F. Ədəbi həyatın 
nəfəsi: Və ya sükunətin, 
ətalətin qənimi / F.Xəlilzadə 
// Kaspi.- 2018.- 22 noyabr.- 
S.15.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/kaspi_az/2018/
noyabr/618924.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/kaspi_az/2017/
noyabr/563019.htm

90 
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25
Əliheydər Orucov   
1905-1987
Əliheydər Əli Abbas oğlu Orucov 

1905-ci il noyabr ayının 25-də Quba 
şəhərində anadan olmuşdur. 

İlk təhsilini Quba şəhərində almış, 
1922-ci ildə Bakı şəhərinə gələrək bu-
rada əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 

O, 1923-1926-cı illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin filologiya 
fakültəsində təhsil almış, həmin dövrdə 
“Gənc İşçi” qəzetinin məsul katibi, 
1926-1931-ci illərdə Azərbaycan Döv-
lət Nəşriyyatının Gənclər ədəbiyyatı 
şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalış-
mışdır.

1931-1933-cü illərdə Moskva şəhə-
rində Redaksiya-Nəşriyyat İnstitutun-
da təhsil almış və Bakıda müxtəlif re-
daksiya və nəşriyyatlarda çalışmışdır. 
Ə.Orucov 1940-cı ildə ekstern olaraq 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin fi-
lologiya fakültəsini bitirmişdir. 

O, 1940-cı ildən başlayaraq Azər-
baycan Elmi Tədqiqat Lüğətçilik İnsti-
tutunda kiçik elmi işçi vəzifəsinə qəbul 
olunmuş, 1942-ci ildə isə baş elmi işçi 
vəzifəsinə yüksəlmişdir. 1944-cü ildən 
başlayaraq otuz ildən artıq Lüğətlər 
şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir. 
O, bircildlik “Rusca-azərbaycanca 
lüğət”in tərtibində yaxından iştirak et-
mişdir.

Ə.Orucov 1947-ci ildə İlk Azər-
bay can qəzeti “Əkinçi”nin dili” möv-
zusunda namizədlik, 1962-ci ildə 
“Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinin 

nəzəri əsasları” mövzusunda doktorluq 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

1966-ci ildə professor elmi adını al-
mış, 1968-ci ildə Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının müxbir üzvü seçilmiş-
dir. Eyni zamanda Azərbaycan Elmlər 
Akademiyası Rəyasət Heyəti yanında 
Terminologiya Komitəsinin sədr müa-
vini vəzifəsində çalışmışdır.

O, dördcildlik “Rusca-azərbaycan-
ca lüğət”in (1940-1946) əsas tərtib-
çilərindən biri kimi 1948-ci ildə Dövlət 
Mükafatına layiq görülmüşdür.

Alimin əsərləri  arasında “Azərbaycan 
dilinin izahlı lüğəti”, “Azərbaycan dili-
nin orfoqrafiya lüğəti”, “Azərbaycanca-
rusca frazeoloji lüğət” xüsusi yer tutur.

Ə.Orucov yalnız Azərbaycanda de-
yil, xarici ölkələrdə də kifayət qədər ta-
nınmış dilçi alimlərdəndir. Onun çoxlu 
leksikoqrafik əsəri həm respublikada, 
həm də xarici ölkə elmi məcmuələrində, 
jurnallarında dərc olunmuşdur. O, 
Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat və dil 
bölməsi nəzdindəki lüğətçilik və leksi-
kologiya üzrə elmi şuranın üzvü olmuş, 
xarici ölkələrdə keçirilən lüğətçilik 
müşavirələrində iştirak etmişdir.

Görkəmli alim  müxtəlif vaxtlarda 
medallarla, fəxri fərmanlarla, 1976-cı 
ildə isə “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif 
olunmuşdur.

Əliheydər Orucov 27 oktyabr 1987-
ci ildə Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan dilinin izahlı 
lüğəti: [3 cilddə] /tərtib 
ed. Ə.Ə.Orucov; köçürəni 
B.Behzadi.-Tehran: 1997.- 
A-X Cild 1.- 1 s.-1029 s.; 
D-Q Cild 2.-1031 s.-1991 
s.; K-Y Cild 3.- 1993 s.-
3034 s.

Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti /red. 
Ə.Ə.Orucov; Azərbaycan 
SSR EA-nın Nəsimi adına 
Dilçilik İnstitutu.-Bakı: 
Elm, 1975.-598 s.

Rusca-azərbaycanca 
lüğət / AzSSR EA, Nəsimi 
ad. Dilçilik İn-tu; red. 
Ə.Orucov.- Bakı: Maarif, 
1984.- Cild 1: А-К.- 605 s.

Rusca-azərbaycanca 
lüğət: üç cilddə / Red. 
Ə.Orucov; AMEA, Nəsimi 
ad.Dilçilik İn-tu.-Bakı: 
Şərq-Qərb, 2005. - Cild 
1: А-К.- 728 s.; Cild 2: 
Л-П.- 848 s.

115 
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  Abasqulu Məmməd oğlu Quliyev 
1940-cı il noyabr ayının 13-də Qərbi 
Azərbaycanın Zəngibasar mahalında 
anadan olmuşdur.

1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin Kimya fakültəsini bi-
tirmiş, 1962-1964-cü illərdə Sumqayıt 
şəhərində qapalı Kimya müəssisəsində 
işləmişdir. 1964-cü ildə SSRİ EA 
Yüksəkmolekullu Birləşmələr İnsti-
tutunun (Sankt-Peterburq) aspirantu-
rasına daxil olmuş, 1970-ci ildə kim-
ya üzrə fəlsəfə doktoru, 1987-ci ildə 
elmlər doktoru elmi dərəcəsi, 1989-
cu ildə professor elmi adını almış, 
2007-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü 
seçilmişdir.

1968-1993-cü illərdə Polimer Ma-
terialları İnstitutunda kiçik elmi işçi, 
böyük elmi işçi və laboratoriya mü-
diri, 1993-2008-ci illərdə elmi işlər 
üzrə direktor müavini, 2008-ci ildən 
institutun direktoru vəzifələrində 
işləmişdir.

A.Quliyev yüksəkmolekullu bir-
ləşmələr kimyası sahəsində tanınmış 
mütəxəssisdir. Onun elmi yaradıcılı-
ğında viniltsiklopropanların birləşmə, 
telomerləşmə və polimerləşmə reak-
siyalarının elmi əsaslarının işlənib 
hazırlanması, karben və tsiklopropan 
kimyasının inkişaf etdirilməsi əsas 
yer tutur. A.Quliyev tərəfindən sin-
tez edilmiş karbo və heterozəncirli 
polipentenamerlər, alifatik polisul-
fonlar əsasında mikroelektronika 

üçün yüksək litoqrafik xassələrə ma-
lik rezist materialları yaradılmışdır.

A.Quliyev 400-ə yaxın elmi əsərin, 
o cümlədən 70 ixtira və patentin 
müəllifidir. Onun əsərləri beynəlxalq 
konfrans və simpoziumların mate-
riallarında, keçmiş İttifaq və xarici 
ölkələrin nüfuzlu jurnallarında dərc 
edilmişdir.

A.Quliyev Ukrayna Elmi Texnolo-
ji Mərkəzi, Belarusiya MEA-nın kim-
ya institutları və Respublika Elmin 
İnkişaf fondu ilə Qrant layihələri üzrə 
elmi tədqiqat işləri yerinə yetirir.

A.Quliyevin rəhbərliyi altında 
14 fəlsəfə və 2 doktorluq dissertasi-
yası müdafiə olunmuşdur. Yaratdığı 
elmi məktəbin yetirmələri hazırda 
respublikanın və başqa dövlətlərin 
müxtəlif elmi mərkəzlərində fəaliyyət 
göstərirlər. O, pedaqoji fəaliyyətlə də 
məşğul olur.

A.Quliyev “Yüksəkmolekullu bir-
ləşmələr kimyası” üzrə Problem Şu-
rasının sədri olmuşdur. O, AMEA-nın 
Kimya Elmləri Bölməsi Bürosunun, 
“Azərbaycan Kimya jurnalı”nın Re-
daksiya heyətinin və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin yanında 
Ali Attestasiya Komissiyasının Kim-
ya üzrə Ekspert Şurasının üzvüdür.

A.Quliyev “Əməkdar elm xadimi” 
fəxri adına layiq görülmüş, AMEA-nın 
Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Viniloksitsiklopropanın 
tsiklik asetallarının Sin-
tezi və polimerləşməsi / 
Ş.H.Alıyeva, R.Z.Şahnəzərli, 
Q.Ə.Ramazanov, A.M.Quliyev 
// Kimya problemləri.- 2014.- 
№ 3.- S.240-246.

Vahidoğlu, O. Azərbaycanın 
görkəmli kimyaçı alimləri: 
Sumqayıt kimya sənayesi - 70 
/ O.Vahidoğlu // İki sahil.- 
2015.- 20 oktyabr.- S.14.

Радикальная полимеризации 
1-винил-2-ацетоксиметил-
циклопропана //ВМС.- 1987.- 
8Б.- № 8.- 581-584.

Алкенилциклопропаны в 
реакциях присоединения. 
IV Теломеризация 
этоксикарбонилзамещенных  
винилциклопропанов 
бромтрихлорметаном.- 
ЖОрХ.-1990.- 26.- № 6.- 
1261-1269.

Алкенилциклопропаны в 
реакции присоединения.
Стереохимия свободно-
радикального присоединения 
тиофенола к замещенным 
алкенилциклопропанам / 
А.М.Гулиев и др.  // Ж. Орг.
Химии. 1983. т. 14. № 2. с. 
346-353.

13 Alim
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Nazilə Rəhman qızı Tahirova 
1955-ci il noyabr ayının 12-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1973-1978-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) 
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya 
fakültəsində təhsil almışdır. 

1978-1990-cı illərdə Respublika 
Elmi-Texniki Kitabxanasında kitab-
xanaçı, böyük kitabxanaçı və bölmə 
müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 

1990-cı ildən F.Köçərli adına 
Respublika Uşaq Kitabxanasında 
işləyir. 

1990-2010-cu illərdə 4 say-
lı filialın İncəsənət şöbəsinin, 
2010-cu ildən Ölkəşünaslıq və 
milli ədəbiyyat şöbəsinin müdiri 
vəzifəsində çalışır. Ölkəşünaslıq və 
milli ədəbiyyatın təbliği sahəsində 
şöbənin profilinə uyğun elmi 
tədqiqat işlərinin təşkilində,  kitab-
xananın ölkəşünaslıq üzrə elektron 
kataloqu və kartotekalarının vahid 
bazasının yaradılmasında xüsusi 
xidmətləri vardır.

Ölkəşünaslıq işinin nəzəri və 
metodiki məsələlərilə əlaqədar 
problemlərin həllində yaxından iş-
tirak edir. Respublika Uşaq Kitab-
xanaları üçün ölkəşünaslıq xarak-
terli “Tolerantlıq”, “Gənc anaların 
maarifləndirilməsi”, “Uşaq hüquq-
ları”, “Azərbaycanın Milli Mətbəx 
paytaxtı - Qax”, “Azərbaycanın 
ədəbiyyat paytaxtı -Şamaxı”, “Şəki 
Türk dünyasının mədəniyyət pay-
taxtı”, “Bakı kəndləri”, “Naxçı-
van İslam Mədəniyyətinin pay-

taxtı - 2018”, “Bakımızı tanıyaq”, 
“Azərbaycanın Sənətkarlıq paytaxt-
ları”, “Azərbaycanın folklor pay-
taxtları”  və s. mövzularda tövsiyə 
biblioqrafik göstəricilər tərtib et-
mişdir. 

2013-cü ildən “Uşaq ədəbiyyatı 
xəzinəsindən” seriyası adı altında 
nəşr olunan “Firidun bəy Köçərli. 
Biblioqrafiya”, “İlyas Tapdıq. Bib-
lioqrafiya”, “Mikayıl Rzaquluzadə. 
Biblioqrafiya”, “Abdulla Şaiq. Bib-
lioqrafiya”, “Abbas Səhhət. Bibli-
oqrafiya”, “Mir Mehdi Seyidzadə. 
Biblioqrafiya” kimi fundamental 
göstəricilərin müəllifidir.

Müxtəlif elektron məlumat ba-
zalarının təşkili üzrə əhəmiyyətli 
iş aparır. “Abdulla Şaiq - 135”, 
“Azərbaycanın folklor paytaxtı Qu-
sar”, “Abbas Səhhət Mehdizadə”, 
“Mikayıl Rzaquliyev”, “Mir Mehdi 
Seyidzadə - 110”, “Şəki 2016 - Türk 
dünyasının mədəniyyət paytaxtı”, 
“Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin 
Paytaxtı - 2018” adlı elektron 
məlumat bazalarının hazırlanmasın-
da N.Tahirovanın xüsusi xidmətləri 
vardır.

Azərbaycan mədəniyyətinin, xü-
susilə kitab mədəniyyətinin  inkişa-
fında, uşaq ədəbiyyatının təbliğində 
xidmətlərinə görə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 22 de-
kabr 2015-ci il tarixli Sərəncamına 
əsasən Nazilə Tahirova “Əməkdar 
mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq 
görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Abdulla Şaiq: biblioqrafiya /
Azərb. Resp. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi, F.Köçərli 
ad. Resp. Uşaq Kitabxanası; 
tərt. N.Tahirova, L.Qafarova, 
T.Əzizova; ixt. red. və bu-
rax məs. Ş.Qəmbərova; ön 
söz. müəl. A.Bayramoğlu; 
red. G.Səfərəliyeva.- Bakı: 
[F.Köçərli adına Respublika 
Uşaq Kitabxanası], 2016.- 447, 
[1] s.
Firidun bəy Köçərli: biblioqra-
fiya / Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi, F.Köçərli 
ad. Resp. Uşaq Kitabxanası; 
tərt. N.Tahirova, L.Qafarova; 
baş red.və burax. məsul 
Ş.Qəmbərova; ön söz. müəl. 
Z.Əsgərli.- Bakı: [F.Köçərli ad. 
Respublika Uşaq Kitabxanası], 
2014.- 174 s.
İlyas Tapdıq: biblioqrafiya / 
Azərb. Resp. Məd. və Turizm 
Naz., F. Köçərli adına Resp. 
Uşaq Kitabxanası; tərt.: 
N.Tahirova, L.Qafarova; 
ixt. red. və burax. məsul 
Ş.Qəmbərova; ön söz müəl. 
Z.Xəlil; red. G.Səfərəliyeva.- 
Bakı: [F.Köçərli ad. Respublika 
Uşaq Kitabxanası], 2015.- 247, 
[1] s. 
Mir Mehdi Seyidzadə (Mir 
Mehdi Həsən oğlu Seyidzadə): 
biblioqrafiya / Azərb. Resp. 
Məd. və Turizm Naz., F. Köçərli 
adına Resp. Uşaq Kitabxanası; 
tərt.: N.Tahirova, L.Qafarova, 
T.Əzizova; ixt. red. və burax. 
məsul Ş.Qəmbərova.-Bakı: 
[F.Köçərli adına Respublika 
Uşaq Kitabxanası], 2017.-303 s.
Uşaq kitabxanasının ölkəşü-
naslıq fəaliyyətinin təşkili 
və inkişaf perspektivləri  / 
N.Tahirova // Mədəniyyət.az.-
2015.- № 5.- S.106-107.

12 Kitabxanaçı-biblioqraf
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BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatı olan YUNES-
KO dünyanın təhsil, elm, mədəniyyət, informasi-
ya və kommunikasiya  sahəsindəki əməkdaşlığın 
ən böyük hökumətlərarası forumudur. Təşkilatın 
nizamnaməsi 16 noyabr 1945-ci ildə London-
da imzalanmış, 4 noyabr 1946-cı ildə 20 üzv 
dövlətdən ibarət YUNESKO öz rəsmi fəaliyyətinə 
başlamışdır.

Hazırda YUNESKO 195 ölkə və 10 Assosiativ 
Üzvdən ibarətdir. O, BMT və onun ixtisaslaşmış 
qurumları ilə sıx əlaqədədir. Həmçinin, aparıcı 
dövlətlərarası təşkilatlarla (İqtisadi Əməkdaşlıq və 
İnkişaf Təşkilatı, ATƏT, Afrika Birliyi Təşkilatı, 
Ərəb Dövlətləri Liqası, İSESKO, TÜRKSOY və 
s.) da geniş əlaqələrə malikdir. Eyni zamanda, YU-
NESKO yüzlərlə qabaqcıl beynəlxalq və qeyri-
hökumət təşkilatları ilə fəal əməkdaşlıq edir.

YUNESKO üç əsas işçi orqandan ibarətdir: 
Baş Konfrans, İcraiyyə Şurası və Katiblik.  Baş 
Konfrans YUNESKO-nun ali orqanıdır. Konfran-
sın iclasları iki ildən bir keçirilir. Əhalisinin sa-
yından və ya büdcəyə verdiyi vəsaitin həcmindən 
asılı olmayaraq, hər üzv dövlət bir səsə malikdir. 

İcraiyyə Şurası YUNESKO-nun icra orqanı-
dır. O, Baş Konfransın işini təşkil edir və onun 
qərarlarının düzgün icra olunmasına nəzarət 
edir. Şuranın funksiya və vəzifələri Nizamnamə 
ilə və Baş Konfransın qayda və direktivləri ilə 
müəyyən olunur. Şuranın 58 üzvü var və onlar 
Baş Konfrans tərəfindən, əsasən, təmsil etdikləri 
mədəniyyətlərin müxtəlifliyi və mənsub olduqları 
coğrafi məkan əsasında seçilir. İcraiyyə Şurasının 
iclasları ildə iki dəfə keçirilir.Katiblik YUNESKO-
nun daimi fəaliyyət göstərən orqanıdır və Fransa 
Respublikasının Paris şəhərində yerləşir. Burada 
YUNESKO-ya üzv olan 170 dövlətin vətəndaşı 
çalışır.YUNESKO-nun baş direktoru vəzifəsini 
2009-cu ilin 15 noyabr tarixindən xanım İrina Bo-
kova (Bolqarıstan) icra edir.YUNESKO Parisdəki 
baş qərargahından əlavə, dünyanın müxtəlif 
ölkələrindəki regional büroları, institutları və 
mərkəzləri ilə geniş şəbəkəyə malikdir.

YUNESKO-Azərbaycan əlaqələrinin inkişa-

fında ən mühüm addım ümummilli lider Heydər 
Əliyevin 1993-cü ilin dekabrında Fransaya ilk 
rəsmi səfəri zamanı qurumun  Parisdə yerləşən 
mənzil-qərargahında baş direktor Federiko Ma-
yorla görüşü zamanı  atılmışdır. Ulu öndər Heydər 
Əliyevin 21 fevral 1994-cü il tarixli Sərəncamı 
ilə Azərbaycan Respublikasının YUNESKO üzrə 
Milli Komissiyası yaradılmışdır.

2005-ci il sentyabrın 15-də isə Prezident İlham 
Əliyev Milli Komissiya ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında Sərəncam imzalamışdır.

Azərbaycanla YUNESKO arasında hazırda sıx 
əlaqələr mövcuddur.

Azərbaycan-YUNESKO münasibətlərinin in-
kişaf etdirilməsi sahəsində Heydər Əliyev Fon-
dunun Prezidenti  Mehriban xanım Əliyevanın 
gördüyü işlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Meh-
riban Əliyeva 1995-ci ildən etibarən Azərbaycan 
Mədəniyyətinin Dostları Fondunun xəttilə 
Azərbaycan mədəniyyətinin dünyaya tanıdılması 
istiqamətində uğurla fəaliyyət göstərmişdir. Mehri-
ban Əliyeva Azərbaycanın zəngin mədəniyyətinin 
qorunması, öyrənilməsi və tədqiqində xidmətlərinə 
görə YUNESKO tərəfindən 2004-cü ilin sentyabr 
ayında YUNESKO-nun şifahi və musiqi ənənələri 
sahəsində Xoşməramlı Səfiri adına layiq görül-
müşdür. Hazırda Mehriban Əliyevanın rəhbərlik 
etdiyi Heydər Əliyev Fondu bu missiyanı daha da 
genişləndirərək elm, təhsil, mədəniyyət və digər 
sahələrin inkişafına köməklik göstərir, eyni zaman-
da beynəlxalq miqyasda davamlı inkişafa dəstək 
olaraq sülh quruculuğu istiqamətində xidmətlərini 
davam etdirir. Ölkəmizdə maddi və qeyri-maddi 
irsin qorunub saxlanılması, Azərbaycanda və 
xarici ölkələrdə tarixi, dini, mədəni abidələrin 
bərpası, məktəblər, uşaq bağçaları, səhiyyə ocaq-
ları və s. elmi, mədəni və sosial mərkəzlərin açıl-
ması sahəsində Heydər Əliyev Fondunun əməyi 
böyükdür. Mehriban xanım Əliyevanın səyləri 
nəticəsində Azərbaycanın maddi və qeyri-maddi 
mədəni irs nümunələri YUNESKO-nun müvafiq 
siyahılarında yer almaqdadır.  
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Bayrağı haqqında ilk hökumət qərarı 
1918-ci il iyunun 24-də verilmişdir. 

1918-ci il noyabr ayının 9-da Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər 
Şurası milli bayraq haqqında qərar ver-
mişdir. Nazirlər Şurasının sədri Fətəli 
Xan Xoyskinin imzaladığı həmin 
qərarda deyilir: “Milli bayraq kimi ya-
şıl, qırmızı, mavi rənglərdən, ağ aypara 
və səkkizguşəli ulduzdan ibarət olan 
bayraq qəbul edilsin”. 

1920-ci il aprelin 28-də Xalq 
Cümhuriyyəti süqut etdikdən və So-
vet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 
Azərbaycanda bu bayraqdan imtina 
edilmişdir.

Həmin bayraq 1990-cı il noyabrın 
17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin sədri, xalqımızın ümum-
milli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
və rəhbərliyi ilə keçirilən sessiyada 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
dövlət bayrağı olaraq təsdiq edilmişdir. 
Bundan sonra 1991-ci il fevral ayının 
5-də Azərbaycan Respublikasının  Ali 
Soveti “Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət bayrağı haqqında” Qanun qəbul 
edərək həmin bayrağı Dövlət bayrağı 
elan etmişdir.

1991-ci il oktyabr ayının 18-də 
“Azərbaycan Respublikasının dövlət 
müstəqilliyi haqqında” Konstitusi-
ya Aktı ilə Azərbaycan Respublikası 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
varisi kimi onun dövlət rəmzlərini, o 

cümlədən üçrəngli Dövlət bayrağını 
bərpa etmişdir. 

2004-cü il iyun ayının 8-də 
“Azərbaycan Respublikası Dövlət bay-
rağının istifadəsi qaydaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
ilə bu sahədə qanunvericilik bazası 
təkmilləşdirilmişdir.

Dövlət bayrağı respublikamızın 
dövlət qurumlarının və diplomatik 
nümayəndəliklərinin binaları üzərində 
ucalır, mühüm beynəlxalq tədbirlər, 
mötəbər mərasimlər və məclislərlə ya-
naşı, irimiqyaslı ictimai-siyasi toplan-
tılarda, mədəni tədbirlərdə və idman 
yarışlarında qaldırılaraq milli birliyi 
təcəssüm etdirir. 

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev cənablarının 
“Azərbaycan Respublikasının paytaxtı 
Bakı şəhərində Dövlət bayrağı meyda-
nının yaradılması haqqında” 2007-ci 
il 17 noyabr tarixli Sərəncamı Dövlət 
bayrağına dövlət rəmzləri sırasında xü-
susi yer verilməsinin parlaq nümunəsi 
olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
İlham Əliyevin 2009-cu il noyabr ayının 
17-də imzaladığı Sərəncamla hər il no-
yabr ayının 9-u ölkədə Dövlət Bayrağı 
Günü kimi qeyd edilir. Dövlət Bayrağı 
Günü ilə bağlı Əmək Məcəlləsinin 105-
ci maddəsinə edilmiş əlavəyə əsasən, 9 
noyabr  ölkədə qeyri-iş günü olan bay-
ramların siyahısına daxil edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Dövlət bayrağı Azərbaycan 
dövlətinin müstəqilliyinin 
rəmzidir: “Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti İli” - 
100 // İqtisadiyyat.-
2018.- 8-14 noyabr.- S.8.

İsmayılqızı, X. Üçrəngli 
bayrağımız milli əbədiyyət 
rəmzimizdir: 9 noyabr 
Azərbaycan Dövlət Bayrağı 
Günüdür / X.İsmayılqızı //
İki sahil.- 2018.- 9 noyabr.- 
S. 7.

Qələndərli, N. Prezident İl-
ham Əliyev: Bizim bayrağı-
mız qürur mənbəyimizdir: 9 
Noyabr - Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət Bayra-
ğı Günüdür / N.Qələndərli 
// Yeni Azərbaycan.- 2018.- 
9 noyabr.- S. 2.

Musayeva, Y. Heç zaman 
enməyəcək müstəqillik 
rəmzi: Kölgənin düş-
düyü hər yer vətəndir / 
Y.Musayeva // Azərbaycan.-
2018.- 9 noyabr.- S.1; 3.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/express/2017/
noyabr/562317.jpg
http://www.anl.az/down/
meqale/adalet/2017/
noyabr/562318.htm
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Azərbaycanın dövlətinin birinci 
Konstitusiyası 1921-ci il may ayının 
19-da I Ümumazərbaycan Sovetlər 
Qurultayında qəbul edilmişdir. 

Azərbaycan SSR Konstitusiya-
sının 1921-ci il SSRİ Konstitusiya-
sına uyğunlaşdırılmış yeni redaksi-
yası 1925-ci il mart ayının 14-də IV 
Ümumazərbaycan Sovetlər Qurulta-
yında qəbul edilmişdir. 

Azərbaycan SSR-nin 1978-ci il 
aprel ayının 21-də qəbul edilmiş son 
Konstitusiyası SSRİ Konstitusiyası-
na uyğunlaşdırılmış olsa da müəyyən 
özünəməxsusluğa malik idi.

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti Heydər Əliyevin sədrliyi ilə 
Azərbaycan Respublikasının yeni 
Konstitusiya layihəsini hazırlayan ko-
missiya tərəfindən hazırlanmış, 1995-
ci il noyabr ayının 12-də ümumxalq 
səsverməsində (referendumda) qəbul 
edilmişdir.

1995-ci il noyabr ayının 27-dən 
qüvvəyə minmişdir.

2002-ci il avqust ayının 24-də 
ümumxalq səsverməsində (referen-
dumda) qəbul edilmiş dəyişikliklərlə.

2009-cu il mart ayının 18-də ümum-
xalq səsverməsində (referendumda) 
qəbul edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə.

2016-cı il sentyabr ayının 26-da 
keçirilmiş ümumxalq səsverməsində 
(referendumda) qəbul edilmiş əlavə və 
dəyişikliklərlə.

Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik 
dövlətçilik ənənələrini davam etdi-
rərək,

“Azərbaycan Respublikasının 
dövlət müstəqilliyi haqqında” Kons-
titusiya aktında əks olunan prinsipləri 

əsas götürərək, bütün cəmiyyətin və hər 
kəsin firavanlığının təmin edilməsini 
arzulayaraq, ədalətin, azadlığın və 
təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini 
istəyərək, keçmiş, indiki və gələcək 
nəsillər qarşısında öz məsuliyyətini an-
layaraq, suveren hüququndan istifadə 
edərək, təntənəli surətdə aşağıdakı 
niyyətlərini bəyan edir:

-Azərbaycan dövlətinin müstə qil-
liyini, suverenliyini və ərazi bütövlü-
yünü qorumaq;

- Konstitusiya çərçivəsində demok-
ratik quruluşa təminat vermək;

- vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar 
edilməsinə nail olmaq;

- xalqın iradəsinin ifadəsi kimi, qa-
nunların aliliyini təmin edən hüquqi, 
dünyəvi dövlət qurmaq;

- ədalətli iqtisadi və sosial qaydala-
ra uyğun olaraq, hamının layiqli həyat 
səviyyəsini təmin etmək;

- ümumbəşəri dəyərlərə sadiq ola-
raq, bütün dünya xalqları ilə dostluq, 
sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşa-
maq və bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliyyət 
göstərmək.

Yuxarıda sadalanan ülvi niyyətlərlə 
ümumxalq səsverməsi-referendum yo-
lu ilə bu Konstitusiya qəbul edilmişdir.

Müstəqil Azərbaycanın dövlət qu-
ruculuğunun əsasını təşkil edən ilk 
Konstitusiya 5 bölmə, 12 fəsil və 158 
maddədən ibarətdir.

1996-cı il fevral ayının 6-da ulu 
öndər Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə 
noyabrın 12-si Konstitusiya Günü elan 
edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Abdullayev, F. Konstitusiya 
hüquqi dövlət qurucu-
luğu istiqamətində yeni 
mərhələnin əsasını qoymuş-
dur: 12 noyabr Konstitusiya 
Günüdür / F.Abdullayev  //
Azərbaycan.-2018.- 11 
noyabr.- S.6.

Mirzəbəyli, İ. Azərbaycan 
Konstitusiyası müasir dün-
yanın ən demokratik prinsip 
və müddəalarını özündə 
ehtiva edir / İ.Mirzəbəyli  
// Xalq qəzeti.- 2018.- 13 
noyabr.- S.3.

Nurlan. Hüquq və azad-
lıqlarımız Konstitusiya ilə 
qorunur: Ana yasamız xalqa 
öz müqəddaratını müəyyən 
etmək hüququ verib / Nurlan 
// Olaylar.-2018.- 13 no-
yabr.- S.8.

Sadayoğlu, P. 12 noyabr 
- Azərbaycan Respub-
likasının Konstitusiya 
Günüdür / P.Sadayoğlu //
Yeni Azərbaycan.- 2018.- 9 
noyabr.- S. 3.

İ n t e r n e t d ə
http://anl.az/down/
meqale/yeni_az/2018/
noyabr/616189.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/olaylar/2018/
noyabr/616377.htm
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Beynəlxalq Gözdən Əlillər Günü 
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Beynəlxalq Gözdən Əlillər Günü 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının  
qərarı ilə gözdən əlillik və zəif görmə 
problemlərinə diqqəti cəlb etmək 
məqsədilə yaradılmışdır. Əlillər üçün 
məhz 13 noyabr tarixinin ayrılması-
nın isə  özünəməxsus tarixi səbəbləri 
var. Belə ki, bu tarix fransız pedaqoqu 
Valentin Qayuinin doğulduğu tarixdir. 
1745-ci ilin 13 noyabrında anadan olan 
Valentin dünyada ilk dəfə öz hesabına 
gözdən əlillər üçün qabartmalı şriftlər 
yaratmışdır. XVIII əsrə qədər dünyada 
korlar üçün təhsil müəssisəsi yox idi. 
Valentin Qayui ilk dəfə Fransada gözü 
dünya işığından məhrum olanların 
təhsili üçün xüsusi üsul yaratmışdır. O, 
1784-cü ildə dünyada ilk dəfə Parisdə 
hökumətin və xeyriyyə cəmiyyətlərinin 
köməyi olmadan öz evində şəxsi vəsaiti 
hesabına kor uşaqlar üçün “işləyən kor-
ların emalatxanası”nı açmışdır. İlk dəfə 
həmin məktəbə kimsəsiz uşaqlar qəbul 
edilmişdir.

Valentin Qayui kor uşaqlarının təlim 
və tərbiyəsinə elmi cəhətdən yanaşmış-
dır. Onun işləyib hazırladığı “unsial” 
adlanan xüsusi qabarıq şriftin köməyi 
ilə kor uşaqlara oxu öyrətmək və on-
lar üçün kitablar çap etmək mümkün 
olmuşdur. Gözdən əlil uşaqlar həmin 
şriftlərlə mətn yığmaq bacarığına da 
yiyələniblər. Bundan başqa, Valentin 
Qayui gözdən əlillər üçün cihazlar, 
qabarıq aşkar dərsliklərin, coğrafiya 
xəritələri və qlobusların istehsalı üçün 
matrislər qurmuşdur. Gözdən əlillər 

üçün kitabların yaradılması ideyası da 
ona məxsusdur. Özünün ciddi maddi 
çətinlik çəkməsinə baxmayaraq, Valen-
tin Qayui mətbəə yaradaraq qabarıq-
xətti şriftlə gözdən əlillər üçün ilk kitab-
lar çap etmişdir. 1829-cu ildə isə Paris 
Milli İnstitutunun şagirdi Lui Brayl kor 
uşaqlar üçün nöqtə-relyef şriftinin uni-
versal sistemini hazırlamış və həmin 
sistem bütün dünyada yayılmışdır. 

Hazırda dünyada təxminən 124 mil-
yon gözdən əlil yaşayır.

Azərbaycanda gözdən əlillərin ic-
timai birliyi 1929-cu ildən, Gözdən 
Əlillər Cəmiyyəti isə 2002-ci ildən 
fəaliyyət göstərir. Noyabr ayının 13-
də Azərbaycanda cəmiyyətin diqqətini 
görmə qabiliyyətini itirənlərə cəlb 
etmək üçün müxtəlif tədbirlər keçirilir. 

2007-ci il dekabrın 9-da BMT-nin in-
kişaf Proqramı ilə Heydər Əliyev Fondu 
arasında görmə qabiliyyətini itirənlər və 
zəif görənlər üçün informasiya-rabitə 
texnologiyalarına çıxışı təmin edən ra-
zılaşma sənədi imzalanmışdır.

Azərbaycanda 320 min əlilin 40 min 
nəfərini korlar   və zəif görənlər təşkil edir. 
Layihə cəmiyyətin həyatında onların 
iştirakına xidmət edəcək, informasiya-
rabitə vasitələrinə yiyələnməklə bilik 
və informasiya almaq imkanlarının 
genişlənilməsinə, məşğulluğunun artı-
rılmasına, bütövlükdə həmin təbəqəyə 
məxsus olanların həyat tərzinin yaxşı-
laşmasına xidmət edir.

Ə d ə b i y y a t

Əhmədova, F. Dünya-
nı qəlbi ilə görənlər: 
13 noyabr Beynəlxalq 
Gözdən Əlillər Günü-
dür / F.Əhmədova //
Azərbaycan.- 2018.- 13 
noyabr.- S.6.

Əhmədova, F. Həyata 
qəlbinin gözü ilə baxan 
müəllim: Anadangəlmə 
görmə qabiliyyəti 
olmayan Beydulla 
İsgəndərov 29 ildir ki, 
qaranlıq dünyası ilə 
şagirdlərinin yoluna işıq 
saçır / F.Əhmədova //
Azərbaycan.- 2018.-5 
oktyabr.- S.1; 5.

Rəşad, R. Azərbaycanda 
40 min gözdən əlil var 
/ R.Rəşad // Ekspress.-
2015.-13 noyabr.- S.10.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2018/
oktyabr/608738.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2018/
noyabr/616827.htm
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Beynəlxalq Tolerantlıq Günü 
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16 noyabr Beynəlxalq Tolerantlıq 
Günüdür. Beynəlxalq Tolerantlıq Günü 
1995-ci ildə YUNESKO-nun 50 illiyi 
münasibətilə təsis edilmişdir. 

Bu günün təsis edilməsində məqsəd 
qurumun da nizamnaməsində qeyd 
olunduğu kimi, dünyada hamını bir-
birinə dözümlülük nümayiş etdirərək 
mehriban qonşular kimi yaşamağa ça-
ğırışdır. Sivilizasiyaların qovuşduğu, 
şərq və qərb mədəniyyətlərinin çuğlaş-
dığı Azərbaycanda daim müxtəlifliyə, 
fərqliliyə hörmət, dinindən, dilindən, 
irqindən asılı olmayaraq bütün insan-
lara eyni isti münasibət, eyni rəğbət 
olub. Bu, özünü xalqımızın əsrlərdən 
gələn ədəbiyyat nümunələrində, bədii 
və fəlsəfi fikir tarixində də göstərir.

Azərbaycan indi bütün dünyada 
həm də tolerantlıq örnəyi kimi tanınır. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəmizdə 
tolerantlığın qorunub saxlanılması 
istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər 
Azərbaycanı müxtəlif milli və mədəni 
dəyərlərin qovuşma müstəvisinə çe-
virib. Azərbaycan indi dünyanın na-
dir ölkələrindəndir ki, burada bütün 
millətlər, bütün xalqlar, bütün dinlərin 
nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır.

Bu müdrik addım  indi də Ulu 
Öndərin siyasətinin məntiqi davamı 
olaraq ölkə prezidenti İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi uğurlu siyasətə öz 
töhfələrini verir. Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamı ilə 2016-cı ilin 
Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” 
elan edilməsi ölkəmizdəki bütün xalq-
ların qədimdən multikultural ənənələrin 
hakim olduğu mühitdə mehriban yaşa-
dığını bir daha sübut edir.

Ölkəmizdə dini və milli dözümlü-
lük, tolerantlıq yüksək səviyyədədir. 
Prezident İlham Əliyevin dindarlarla 
keçirdiyi görüşlər, Ramazan bayram-
larında ənənəvi olaraq din xadimləri 
ilə iftar süfrələrində birgə iştirakı və 
bu mərasimlərə Azərbaycanda mövcud 
digər dini icmaların nümayəndələrinin 
də qatılması ölkədə tolerant düşüncənin 
artıq tam bərqərar olduğunun göstərir. 
Prezident dindarlarla görüşlərində is-
lam dininə elmi yanaşmanı, islam el-
minin və fəlsəfəsinin öyrənilməsini 
mühüm şərt kimi səciyyələndirir.

Prezident İlham Əliyev Bakıda 
keçirilən “Dinlərarası dialoq: qarşı-
lıqlı anlaşmadan birgə əməkdaşlığa 
doğru” beynəlxalq konfransda da 
bir daha bəyan edib ki, dünyada sül-
hün, əmin-amanlığın təmin edilməsi, 
asayişin qorunması üçün mütləq 
dinlərarası münasibət, dinlərarası dia-
loq gücləndirilməlidir.

Dövlətin gücünü əhalinin çoxmillətli 
olmasında, müxtəlif dinlərin, mədə-
niyyətlərin və sivilizasiyaların birgə-
yaşayışında görən Azərbaycan preziden-
ti bütün dünyaya göstərir ki, tolerantlıq 
Azərbaycan xalqının ruhundadır.

Beynəlxalq Tolerantlıq Günü 
ərəfəsində bütün ölkə ərazisində apa-
rılan sistemli maarifləndirici tədbirlər 
müxtəlif təbəqələrə mənsub insanları, 
ayrı-ayrı xalqların nümayəndələrini, 
Azərbaycanda yayılan bütün dinlərin 
daşıyıcılarını azərbaycançılıq ideolo-
giyası ətrafında bir daha sıx birləşdirir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan öz multikultu-
ral və tolerant yaşam tərzi 
ilə dünyaya nümunədir //
Azərbaycan.- 2018.- 17 
noyabr.- S.6.

Hüseynova, V. Tolerantlığın 
Azərbaycan modeli: Prezi-
dent İlham Əliyevin uğurlu 
fəaliyyəti nəticəsində bu 
model dünyada mükəmməl 
nümunə kimi qəbul edilir / 
V.Hüseynova // Azərbaycan.-
2018.- 16 noyabr.- S.1; 5.

Musayeva, Y. Tolerant-
lıq, əslində, həm də 
azərbaycançılıq deməkdir: 
Dünyanın ildə bir dəfə 
qeyd etdiyi bayramı 
Azərbaycanda hər gün 
yaşayırlar / Y.Musayev; 
F.Əhmədova // Azərbaycan.-
2018.- 16 noyabr.- S.1; 5.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2018/
noyabr/617743.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2018/
noyabr/617741.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2018/
noyabr/617923.htm
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Azərbaycan xalçası: 
Görkəmli xalçaçı-rəssam, 
alim Lətif Kərimovun anadan 
olmasının 100 illiyinə həsr 
olunur / Azərbaycan Respub-
likası Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi; Tərt. R.Tağıyeva; 
ön söz müəl. Ə.Qarayev.- 
Bakı: Elm, Tutu Design, 
2007.- 150 s.- Azərb., ingilis 
və rus dillərində.

Salmanlı, R. Azərbaycan xal-
çası dünya brendinə çevrilir  
/ R.Salmanlı // Azərbaycan.- 
2018.- 19 avqust.- S.4.

Səfərov, T. Brendləşən 
Azərbaycan xalçası dünya 
markaları ilə bir sırada / 
T.Səfərov // Üç nöqtə.-2018.- 
6 dekabr.- S.12.

Muradov, V. Azərbaycan xal-
çası bizim milli dəyərimizdir: 
5 May Xalçaçıların Peşə 
Bayramı Günüdür / V. Mura-
dov // Xalq qəzeti.-2018.- 4 
may.- S.5.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/uc_noqta/2018/
dekabr/621381.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2018/
avqust/602572.htm
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Azərbaycan xalçaları YUNESKO-nun Qeyri-
maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmişdir 
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Xalqımızın milli sərvətlərindən, 
eyni zamanda, ümumbəşəri mahiyyətli 
mədəni dəyərlərdən biri də Azərbaycan 
xalçasıdır. 

Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan 
xalça sənəti tunc dövründən başlaya-
raq inkişaf edib, daha da zənginləşərək 
bu günümüzə gəlib çatıb. 

Böyük zəhmət hesabına UNESCO-
nun qeyri-maddi irs siyahısına salınan 
qiymətli arxeologiya, mədəniyyət, 
mənəviyyat örnəkləri dünyada 
Azərbaycanın eşidilən səsidir. Mu-
ğam və aşıq sənətinin, Novruz bay-
ramının UNESCO-nun bəşəriyyətin 
Qeyri-maddi mədəni irsinin reprezen-
tativ siyahısına daxil edilməsindən 
sonra diqqət Azərbaycan xalçası-
nın möhtəşəmliyini dünyaya təqdim 
etməyə doğru yönəldi. 

UNESCO-da Azərbaycan xalqının 
və Azərbaycan məmləkətinin döyünən 
qəlbi olan xalçalarımız, muğam və 
aşıq sənətimiz, İçərişəhərimiz, Qo-
bustanımız bir möcüzə kimi insanların 
qəlbini ovsunlayır. 

Bu abidələrimizin hər biri dövlətçilik 
tariximizin, mədəniyyətimizin nümu-
nəsidir. “Azərbaycanın xalçası” sənəti 
2010-cu il 15-18 noyabr tarixlərində 
Keniya Respublikasının Nayro-
bi şəhərində keçirilən UNESCO-
nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə 
Hökumətlərarası Komitəsinin X ses-
siyasında UNESCO-nun Bəşəriyyətin 
qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezen-
tativ siyahısına daxil edilib. 

Bu hadisə Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevin xalqımızın 
mədəniyyətinə göstərdiyi yüksək 

qayğısı, həmçinin, Azərbaycan qeyri-
maddi mədəni irs nümunələrinin qo-
runması və beynəlxalq səviyyədə 
təbliği məqsədilə Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti, UNESCO 
və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, 
Azərbaycan Respublikasının birin-
ci vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsləri və dəstəyi 
ilə həyata keçirilən silsilə tədbirlər 
nəticəsində mümkün olub.

UNESCO-da qeyri-maddi irs 
siya hısına salınan dəyərlərimiz 
mədəniyyətimizin, tariximizin, arxeo-
logiyamızın, musiqimizin qələbəsidir. 
Onu da qeyd edək ki, xalça sənətinin 
UNESCO-dakı yeri çox qiymətlidir 
və bu o deməkdir ki, Azərbaycanda bu 
sənət özünün yeni inkişaf mərhələsinə 
qədəm qoyub. Bundan başqa, xalçala-
rımız ənənəvi qaydada toxunur və öz 
mənbəyindən ayrılmır. 

2004-cü ildə “Azərbaycan xal-
ça sənətinin qorunması və inkişaf 
etdirilməsi haqqında” Qanunun qəbul 
edilməsi, Prezident İlham Əliyevin 
Sərəncamı ilə Azərbaycan Xalçası və 
Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi 
üçün müasir standartlara uyğun bina-
nın inşa edilməsi, Azərbaycanın xalça 
sənətinin dünyada tanıdılması və qoru-
nub saxlanılması sahəsində müstəsna 
xidmətləri olan Muzeyə “Milli” status 
verilməsi bu qədim el sənətinə dövlət 
qayğısının ifadəsidir. 
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Milli Dirçəliş Günü
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17 Noyabr - Milli Dirçəliş Günü-
dür. Azərbaycan xalqı keşməkeşli, 
mübarizələrlə dolu tarixi yol keçərək 
azadlıq, müstəqillik, dirçəliş yolu-
na qovuşa bilmişdir. Qeyd etdiyimiz 
Milli Dirçəliş Günü də, məhz xalqın 
istəklərini reallaşdırmaq məqsədindən 
güc almış, bu gün xalqın ona edilən 
ədalətsizliyə qarşı yumruq kimi 
birləşmək qüdrətində olduğunu sübut 
etmişdir. 

Sovet  rəhbərliyinin Qarabağ məsə-
ləsi ətrafında apardığı anti-Azərbaycan 
siyasəti nəticəsində XX əsrin 80-ci 
illərinin sonunda Azərbaycanda anti-
sovet xalq hərəkatı təşəkkül tapdı və 
17 noyabr 1988-ci ildə Bakının əsas 
meydanı sayılan Azadlıq meydanında 
Azərbaycan xalqının uzunmüddətli 
mitinqləri başladı. Qeyd edək ki, 
Ermənistanda və Qarabağın dağlıq 
hissəsində Azərbaycan xalqına qarşı 
yönəldilmiş soyqırımı sovet ordusu 
tərəfindən dəstəklənirdi. O zaman-
kı SSRİ rəhbərliyi məkrli qonşula-
rımız ermənilərlə əlbir olub Dağlıq 
Qarabağı işğal edərək Ermənistanın 
nəzarətinə verməsi istiqamətində at-
dığı addımlar xalqın səbir kasasını 
daşırmışdı. Xalqımız imperiya bu-
xovlarından, əsarət zəncirindən azad 
olmaq istəyirdi. Azərbaycanda mey-
dan hərəkatı geniş vüsət aldı. Bu mil-
li hərəkat xalqın dirçəlişiydir. Xalq 
hərəkatı təkcə Bakıda deyil, Naxçı-
van, Gəncə və Lənkəranda da kütləvi 
xarakter aldı. Respublikamızın bü-
tün şəhər və rayonlarını bürümüş 

qüdrətli xalq hərəkatı kommunist re-
jimini Azərbaycandan süpürüb atmaq 
təhlükəsi yaratmışdı. 

Bundan qorxuya düşən imperi-
ya başçıları noyabrın 24-dən 25-nə 
keçən gecə Bakıya qoşun yeritdilər. 
Komendant saatı tətbiq olundu. 
La kin xalq geri çəkilmədi. Sovet 
rejimindən Ermənistanda və Qara-
bağın dağlıq hissəsində erməni se-
paratçılığına və terrorizminə son 
qoymaq, Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyünü təmin etmək, sərvətlərimizin 
talan edilməsini dayandırmaq kimi 
tələblərlə başlamış “Meydan hərəkatı” 
tezliklə Azərbaycanı müstəqilliyə ça-
ğıran şüarlara keçdi. Azərbaycanda 
bu hadisələr milli-azadlıq hərəkatı 
kimi qiymətləndirilir və respubli-
kamızın istiqlaliyyət qazanmasında 
əsas amil sayılır. Dekabrın 4-dək 18 
gün aramsız davam edən aksiyalara 
1 milyonadək insan toplaşmışdı. Bu, 
keçmiş Sovet İttifaqında ən genişmiq-
yaslı kütləvi çıxışlar idi. 

1988-ci ilin 17 noyabrında baş-
lanan kütləvi çıxışlar Azərbaycanın 
tarixinə milli dirçəliş aksiyaları kimi 
düşdü.  17 noyabr bir daha göstərdi 
ki, bütün ciddi-cəhdlərə baxmayaraq, 
azad yaşamaq üçün xəlq olunmuş 
milləti müstəmləkə boyunduruğu al-
tında saxlamaq qeyri-mümkündür. 
Zəngin tarixə malik xalqımız artıq 
neçə ildir ki, Milli Dirçəliş Gününü 
bayram kimi qeyd edir və bu günün 
qeyd olunması bütün Azərbaycan xal-
qının mənəvi haqqıdır.

17
       “XX əsri sona vuraraq, 2000-ci ilə gedərək qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, həyatımızın nə 
qədər çətin, faciəli bir dövrünü yaşadıqsa, eyni zamanda ölkəmizin dirçəlişini, inkişafını, daha da 
gözəl gələcəyini təmin edə bildik”.

Heydər Әliyev, ümummilli lider

Ə d ə b i y y a t

Cəfərli, R. Tarixin ən güclü 
Azərbaycanı: 17 noyabr Milli 
Dirçəliş Günüdür / R.Cəfərli 
// Azərbaycan.- 2018.- 17 
noyabr.- S. 1; 9.

Mirzəbəyli, İ. Yeni tariximi-
zin əlamətdar səhifələrindən 
biri - Dirçəliş Günü / 
İ.Mirzəbəyli // Xalq qəzeti.-
2018.- 18 noyabr.- S.4.

Orucova, N. İstiqlal 
mübarizəmizin əsas 
mərhələsi - Milli Dirçəliş 
Günü / N.Orucova // Olay-
lar.- 2018.- 17-19 noyabr.- 
S.5.

Sabir Rüstəmxanlı Meydan 
Hərəkatından danışdı / 
S.Rüstəmxanlı // Bizim yol.-
2018.- 17 noyabr.- S.7.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/bizim_yol/2018/
noyabr/618042.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2018/
noyabr/617884.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2018/
noyabr/618471(meqale).pdf
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Qarakənd faciəsi və ya 20 noyabr faciəsi - 1991-
ci ildə Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndinin 
yaxınlığında, Ağdam rayonunun Mərzili kəndi 
ərazisində hərbi vertolyotun erməni quldurları 
tərəfindən vurulduğu gündür. Qarakənd üzərində 
üç yüz metr yüksəklikdə uçan Mİ-8 N72 vertolyo-
tu 1991-ci il noyabrın 20-də saat 14:42 radələrində 
vurulmuşdu. Faciə haqqında ilkin məlumat Pre-
zident Aparatına saat 19:55-də çatmış, lakin nə 
qədər maraqlı olsa da bu faciə haqqında xəbər 
Xankəndindən erməni dilində yayımlanan “Vətən 
və vətəndaş” verlişinin xəbərlər bölümündə, saat 
15:30-də yayımlanmışdı. Həmin gün bu məlumatı 
saat 16:15-də Tehran radiosu, 17:00-da Moskva 
radiosu açıqlamışdı.

1991-ci il noyabr ayının 20-də Xocavənd ra-
yonunun Qarakənd kəndi yaxınlığında Mİ-8 N72 
hərbi helikopterinin erməni silahlıları tərəfindən 
atəşə tutulması nəticəsində heyət və sərnişinlər 
– Azərbaycanın görkəmli dövlət və hökumət 
nümayəndələri, Rusiya və Qazaxıstandan olan 
müşahidəçilər – dövlət katibi Tofiq Kazım oğlu 
İsmayılov, Baş prokuror İsmət İsmayıl oğlu Qa-
yıbov, dövlət müşaviri Məhəmməd Nəbi oğlu 
Əsədov, Baş nazirin müavini Zülfi Saleh oğlu Ha-
cıyev, deputatlar Vaqif Cəfər oğlu Cəfərov və Vəli 
Hüseyn oğlu Məmmədov, Prezidentin İcra Apara-
tının şöbə müdiri Osman Hüseyn oğlu Mirzəyev, 
nazir müavini Qurban Hüseyn oğlu Namazəliyev, 
DQMV prokuroru İqor Aleksandroviç Plavski, 
DQMB Daxili İşlər İdarəsinin rəisi Vladimir Vla-
dimiroviç Kovalyov, Dağlıq Qarabağ üzrə milli 
təhlükəsizlik şöbəsinin rəisi Sergey Semyonoviç 
İvanov, fövqəladə vəziyyət rayonunun komendan-
tı Nikolay Vladimiroviç Jinkin, Qazaxıstan daxili 
işlər nazirinin müavini Sanlal Dasumoviç Serikov, 
milis general-mayoru Mixail Dmitriyeviç Luka-
şov, polkovnik-leytenant Oleq Nikoloyeviç Ko-

çerev, dövlət katibinin köməkçisi Rafiq Məmməd 
oğlu Məmmədov, telejurnalist Alı Mustafa oğlu 
Mustafayev, AzTV-nin işıqçısı Arif İsmayıl oğlu 
Hüseynzadə, videooperator Fəxrəddin İbrahim 
oğlu Şahbazov, vertolyot heyətinin komandiri Vya-
çeslav Vladimiroviç Kotov, heyət üzvləri Gennadi 
Vladimiroviç Domov, Dmitri Borisoviç Yaroven-
ko həlak olmuşlar.

Əvvəlcə rəsmi olaraq helikopterin dumana 
düşərək qayaya çırpılması ehtimalı irəli sürülsə 
də, bir neçə gündən sonra onun vurulması faktı 
təsdiqlənmişdir.

Üstündən iyirmi yeddi il keçməsinə baxmaya-
raq, hadisə ilə bağlı bir sıra qaranlıq məqamlara 
bu günə qədər aydınlıq gətirilməmişdir. Məsələn, 
nə üçün bu qədər dövlət rəsmisi eyni zamanda 
bir helikopterdə toplanmışdır? Nə üçün döyüş 
zonasında mühafizə üçün onu hərbi helikopter 
müşayiət etməmişdir? Uçuşun dəqiq marşrutu-
nu ermənilər haradan bilmişdir? Yeri gəlmişkən, 
həmin məlumata yalnız Qarabağda sovet silahlı 
qüvvələrinin komandanlığı malik olmuşdu. He-
likopterin vurulduğu raketin mənbəyi də məlum 
deyil. Qarabağda o zaman ən çox istifadə edilən 
silah təyyarəvuran zenit raketləri və eyninövlü 
“Alazan” raketləri idi. İstilik raketlərindən istifadə 
edilmirdi. Aviaqəzalarda bütövlüyünü saxlayan və 
zədəsiz qalan qara qutudakı lentin “yanması” da 
qaranlıq məsələ olaraq qalmışdır.

Bu terror aktı ilə erməni separatçıları özlərinin 
terrorçu mahiyyətini bir daha sübut etmişdilər. 
Faktla bağlı 1991-ci ildə Azərbaycanın Hərbi Qar-
nizon Prokurorluğu tərəfindən cinayət işi açılmış, 
istintaqın aparılması Respublika Prokurorluğuna 
verilmişdir. Hazırda isə cinayət işi üzrə istintaq 
dayandırılmışdır. Buna səbəb isə terror aktının baş 
verdiyi ərazinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
işğalı altında olmasıdır.

Ə d ə b i y y a t

Amilqızı, A. İmperiyadan Azərbaycana gözdağı: Qarakənd faciəsi  / A.Amilqızı // Cümhuriyət.- 2018.- 20 noyabr.- S.7.

Qaraqızı, U. Qarabağ üçün getdilər...: 20 noyabr faciəsi: 27 il sonra ötənlərə nəzər / U.Qaraqızı // Ekspress.- 2018.- 20 noyabr.- S.8-9.
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Digər tarixi hadisələr

Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Günü
1988

N
O

YA
B

R

Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Günü 
1988-ci il noyabrın 30-da qeyd olunur. Məhz 
həmin ilin noyabrında universitetlər, elmi-tədqiqat 
institutları və hərbi idarələr də daxil olmaqla 
ARPANET-in minlərlə qovşağını sıradan çıxaran 
ilk kompyuter virusu meydana gəldi və nəhəng 
itkilərə səbəb oldu. Yaradıcısının adı ilə “Mor-
ris soxulcanı” adlandırılan bu virusun vurdu-
ğu ziyan təxminən 100 milyon dollar həcmində 
qiymətləndirilmişdir. 

“Morris soxulcanı” göstərdi ki, informasiya 
təhlükəsizliyi həqiqətən də çox ciddi məsələdir 
və insanlar tərəfindən böyük səylər və müva-
fiq tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. 
Buna görə də dünya ictimaiyyəti informasiya 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə kompleks ya-
naşmanın zəruriliyi haqqında ciddi düşünməyə 
başladı. Həmin vaxtdan bəri informasiya texnolo-
giyaları, təbii olaraq informasiya cəmiyyəti inki-
şaf etdikcə bu problem daha da aktuallaşır. Bunları 
əsas tutaraq 1988-ci ildə Kompyuter avadanlığı 
üzrə Amerika Assosiasiyası 30 noyabrı Beynəlxalq 
İnformasiya Təhlükəsizliyi Günü elan etdi. Ona 
görə ki, informasiya təhlükəsizliyi bir ölkəni yox, 
bütün bəşəriyyəti təhdid edən problemdir. 

İnformasiya Təhlükəsizliyi Günü çoxdan 
istifadə olunan parolların yeniləşdirilməsi, sis-
temdə virusların mövcudluğunun yoxlanması, 
verilənlərin arxivləşdirilməsi, lazımsız informasi-
yanın silinməsi, vacib informasiyaların mühafizə 
səviyyəsinin auditi, kompleks təhlükəsizliyin 
və digər bu kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi, 
ictimaiyyətin diqqətinin artırılması, müvafiq qu-
rumların və mütəxəssislərin məsuliyyətinin xatır-
lanması və ümumiyyətlə, bir monitorinq günüdür. 

Həmin vaxtdan etibarən informasiya təhlükəsizliyi 
problemlərinin müxtəlif aspektlərinə həsr olunmuş 
beynəlxalq tədbirlər keçirilir. 

Keçən müddət ərzində bu günün əhəmiyyəti 
daha da artmışdır. Cəmiyyətin bütün sahələrinin və 
insanların informasiya-kommunikasiya texnologi-
yalarından (İKT) asılılığı gücləndikcə informasi-
ya təhlükəsizliyinin əhəmiyyəti özünü daha çox 
büruzə verir. İnformasiya təhlükəsizliyi dövlətin, 
cəmiyyətin və şəxsiyyətin təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilir. 

İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin 
ən vacib vəzifələrindən biri də yüksək ixtisaslı 
mütəxəssislərin hazırlanmasıdır. Bu istiqamətdə 
ölkədə müəyyən işlər görülür. Bir sıra ali 
məktəblərdə müvafiq ixtisaslar üzrə kadr hazırlan-
masına başlanmışdır. 

Vətəndaşlarda informasiya mədəniyyətinin 
vacib hissəsi olan informasiya təhlükəsizliyi 
mədəniyyətinin formalaşdırılması istiqamətində 
davamlı və məqsədyönlü tədbirlərin görülməsi 
zəruriyyəti də dövrümüzün reallıqlarıdır. Belə 
ki, istifadəçilərdə informasiya-kommunikasiya 
sistemlərində iş zamanı təhdidlərin vura biləcəyi 
ziyan, həmin təhdidlərdən mühafizə mexanizmləri 
haqqında zəruri bilikləri və onlarla işləmək ba-
carıqları olmalıdır. İnternet şəbəkəsindən istifadə 
mədəniyyətini formalaşdırmaq, neqativ təsirlərə 
qarşı “immunitet”in möhkəmləndirilməsi üçün bu 
mədəniyyət normalarını təbliğ etmək lazımdır. 

30 noyabr - Beynəlxalq İnformasiya Təhlü-
kəsizliyi Gününün əsas məqsədlərindən biri də elə 
budur.

Ə d ə b i y y a t

Ələddinqızı, N. 30 noyabr Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi günüdür / N.Ələddinqızı // Səs.- 2017.- 30 noyabr.- S.11.
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• QİÇS-ə Qarşı Mübarizə Günü (01.12.1988)
•  Bеynəlxalq Əlillər Günü (03.12.1992)
• Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü 

(12.12.2003)
• Xankəndinin işğalı günü (26.12.1991)
• Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 

(31.12.1991)

 

Əbdürrəhim bəy Haqvеrdiyеv bir klassik kimi həmişə əzizdir, həmişə 
canlıdır.
    Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 
211 nömrəli Qərarı ilə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Azərbaycan Respub-
likasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil 
edilmişdir.

Bakı şəhərinin Yasamal rayonundakı küçələrdən biri Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyevin adını daşıyır. 

23 noyabr-  
21 dekabr

Oxatanın Nişanı 
oddur. Yupiterin 
himayəsindədir. 
Günəşin Oxatan 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
təmkinli, fəal 
olurlar. Kişilər 
qadınların xoşuna 
gəlirlər. 

150 il 1870-1933Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 
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Milli ədəbiyyat

Nasir, publisist, tərcüməçi Ağayev Rafiq İmanqulu oğlunun (Rafiq 
Savalan)  (01.12.1940) anadan olmasının 80 illiyi
Xalq şairi Qurbanov Osman Abdulla oğlunun (Osman Sarıvəlli) 
(17.12.1905-03.07.1990) anadan olmasının 115 illiyi 
Fransada yaşayıb-yaratmış azərbaycanlı yazıçı Əsədullayeva 
Ümmülbanu (bəzi mənbələrdə Ümm-Əl-Banu) Mirzə qızı (Banin) 
(18.12.1905-23.10.1992) anadan olmasının 115 illiyi
Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət  xadimi Vəkilov Yusif Səməd 
oğlunun (Yusif Səmədoğlu) (25.12.1935-17.08.1998) anadan olmasının 
85 illiyi 
Əməkdar incəsənət xadimi, şair Cabbarov Zeynal Əliabbas oğlunun 
(Zeynal Cabbarzadə) (31.12.1920-20.01.1977) anadan olmasının 100 
illiyi

Folklor

Aşıq, şair Bədəlbəyli Əsgər Xanhüseyn oğlunun (28.12.1940) anadan 
olmasının 80 illiyi

Dünya ədəbiyyatı

Türk yazıçısı, publisist Əziz Nesinin (əsl adı Mehmet Nusret) 
(20.12.1915-06.07.1995) anadan olmasının 105 illiyi
Türk yazıçısı Kamal Namiq Mustafa Asım Bəy oğlunun (Namiq 
Kamal) (21.12.1840-02.12.1888) anadan olmasının 180 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Xalq rəssamı Əbdürrəhmanov Nadir Qəmbər oğlunun (05.12.1925-
26.06.2008) anadan olmasının 95 illiyi 
Əməkdar rəssam, kino rəssamı Bağırov Fikrət Bağır oğlunun 
(10.12.1935-21.01.1996) anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, rəssam Topçubaşova Reyhan İbrahim 
qızının (15.12.1905-05.03.1970) anadan olmasının 115 illiyi
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Musiqi.Opera.Balet

Xalq artisti, bəstəkar Bakıxanov Tofi q Əhmədağa oğlunun 
(08.12.1930) anadan olmasının 90 illiyi
SSRİ Xalq artisti, müğənni Behbudov Rəşid Məcid oğlunun 
(14.12.1915-09.06.1989) anadan olmasının 105 illiyi
Alman bəstəkarı Bethoven Lüdviq Vanın (16.12.1770-26.03.1827) 
anadan olmasının 250 illiyi 
Əməkdar incəsənət xadimi, professor, sənətşünaslıq doktoru 
Əfəndiyeva İmruz Məmməd Sadıx qızının (16.12.1935) anadan 
olmasının 85 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Babayev Mobil Rəşid oğlunun 
(23.12.1945) anadan olmasının 75 illiyi

Teatr.Kino

Xalq artisti Qurbanova Gülşən Ağadadaş qızının (19.12.1950-
17.11.2006) anadan olmasının 70 illiyi
Xalq artisti, kinorejissor, ssenarist Seyidbəyli Həsən Mehdi oğlunun 
(22.12.1920-25.06.1980) anadan olmasının 100 illiyi
Əməkdar artist İbrahimov Sadiq Əli Abbas oğlunun (23.12.1945-
21.08.2010) anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti Əhmədova Nuriyyə Əliağa qızının (26.12.1950-
10.10.2015) anadan olmasının 70 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Aslanov Niyazi Şərəfxan oğlunun 
(25.12.1960-04.05.1992) anadan olmasının 60 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Rüstəmov Füzuli Salah oğlunun 
(25.12.1965-1990) anadan olmasının 55 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Həsənov Eldar İsfəndiyar oğlunun 
(26.12.1965-12.05.1994) anadan olmasının 55 illiyi

Siyasət.Hərbi iş

Hərbi xadim, general mayor Sadıqov Nurəddin Sadiq oğlunun 
(05.12.1935-22.12.2009) anadan olmasının 85 illiyi
Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, Əməkdar hüquqşünas, hüquq elmləri 
doktoru, professor Qəhrəmanov Vahid Pənah oğlunun (28.12.1900-
29.03.1978) anadan olmasının 120 illiyi

Tarix

Müasir türk tarixşünaslığının banilərindən biri, görkəmli başqırd 
professoru Əhməd Zəki Validi Toğanın (10.12.1890-26.07.1970) 
anadan olmasının 130 illiyi 
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Akademik, ictimai xadim Hüseynov İsmayıl Abbas oğlunun 
(15.12.1910-08.11.1969) anadan olmasının 110 illiyi
Tarix elmlər doktoru, professor Əlibəyli Həsən Cahangir oğlunun 
(16.12.1940-28.11.2018) anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor Əliyarlı 
Süleyman Sərdar oğlunun (18.12.1930-16.01.2014) anadan olmasının 
90 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor İbrahimov 
Zülfəli İmaməli oğlunun (25.12.1910-21.09.1972) anadan olmasının 
110 illiyi
İlk azərbaycanlı qadın gəmi kapitanı Səlimova Şövkət Şahbaz qızının 
(25.12.1920-1999) anadan olmasının 100 illiyi
Akademik Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızının (25.12.1940) anadan 
olmasının 80 illiyi

Fəlsəfə.İqtisadiyyat.Hüquq

Filosof, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Mirzəyeva Şüküfə Şamil 
qızının (20.12.1925-09.10.1980) anadan olmasının 95 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar iqtisadçı Axundov Bəhmən Yusif 
oğlunun (28.12.1910-1984) anadan olmasının 110 illiyi
Akademik Köçərli Firudin Qasım oğlunun (28.12.1920-03.06.2005) 
anadan olmasının 100 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Akademik, Xalq yazıçısı Abdullayev Kamal Mehdi oğlunun (Kamal 
Abdulla) (04.12.1950) anadan olmasının 70 illiyi
Televiziya jurnalisti, pedaqoq Babayev Etibar Adil oğlunun 
(15.12.1950) anadan olmasının 70 illiyi
Tənqidçi, ədəbiyyatşünas Musaxanlı Atababa Daşdəmir oğlunun 
(20.12.1905- 14.08.1941) anadan olmasının 115 illiyi
Şərqşünas, SSRİ EA müxbir üzvü, Özbəkistan və Tacikistanın 
əməkdar elm xadimi, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı Bertels Yevgeni 
Eduardoviçin (25.12.1890-07.10.1957)  anadan olmasının 130 illiyi
Filologiya elmləri doktoru, professor Əhmədov Teymur Əkbər oğlunun 
(25.12.1930) anadan olmasının 90 illiyi
Filologiya elmləri doktoru, professor Abdullayev Cəlal Mehdi oğlunun 
(30.12.1930-20.05.2010) anadan olmasının 90 illiyi
Filologiya elmləri doktoru, professor Şükürov Sadiq Cəfər oğlunun 
(31.12.1925) anadan olmasının 95 illiyi
Ədəbiyyatşünas, mətnşünas Bayramova Ofelya Əşrəf qızının (Ofelya 
Bayramlı) (31.12.1935-30.06.2006) anadan olmasının 85 illiyi
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Coğrafiya.Geologiya

Akademik Mehdiyev Şəfaət Fərhad oğlunun (15.12.1910-15.12.1993) 
anadan olmasının 110 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

Akademik Haşımzadə Firudin Məmməd Əli oğlunun (07.12.1935-
28.09.2018) anadan olmasının 85 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor 
Aydazadə Kamil Rəcəb oğlunun (24.12.1950) anadan olmasının 70 
illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, fizika-riyaziyyat 
elmləri doktoru Cəfərov İsgəndər Həsən oğlunun (30.12.1940-
07.01.2015) anadan olmasının 80 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Xeyirov 
Məmməd Bəy oğlunun (31.12.1925-2008) anadan olmasının 95 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb

AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi Dadaşov Bilal Ataş 
oğlunun (30.12.1915-13.02.2007) anadan olmasının 105 illiyi
Akademik Məmmədəliyev Yusuf  Heydər oğlunun (31.12.1905-
15.12.1961) anadan olmasının 115 illiyi

Texnika.Mühəndis işi

Texnika elmləri doktoru, professor Abbasov Vaqif Abbas oğlunun 
(04.12.1945) anadan olmasının 75 illiyi
İlk azərbaycanlı təyyarəçi qadınlardan biri Nuriyeva Sona Piri qızının 
(15.12.1915-1986)  anadan olmasının 105 illiyi
Akademik İbrahimov İsmayıl Əli oğlunun (31.12.1915-16.07.2016) 
anadan olmasının 105 illiyi 

Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, publisist, şair Aslanov Knyaz İlyas 
oğlunun (Knyaz Aslan) (25.12.1960) anadan olmasının 60 illiyi

Digər tarixi hadisələr

QİÇS-ə Qarşı Mübarizə Günü (01.12.1988)
Bеynəlxalq Əlillər Günü (03.12.1992)
Beynəlxalq Könüllülər Günü (05.12.1985)
Azərbaycan Milli Arxiv İdarəsinin (06.12.1920) yaranmasının 100 
illiyi 
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Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Sahəsi İşçilərinin Peşə Bayramı  
(06.12.2006)
Beynəlxalq Dağlar Günü (11.12.2003)
Uşaqların Bеynəlxalq Tеlеviziya və Radiо Vеrilişləri Günü (11.12.)
Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı ilə Güney Azərbaycanda  Milli 
Hökumətin (12.12.1945 ) yaradılmasının 75 illiyi
Ümummilli lider Heydər Әliyevin anım günü (12.12.2003)
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılmasının 
(16.12.2005) 15 illiyi
Beynəlxalq təqvim və saat qəbul edilmişdir (25.12.1925)
28 dövlətin iştirakı ilə Dünya Bankı qurulmuşdur (27.12.1945)
Beynəlxalq Kino Günü (28.12.1895)
Xankəndinin işğalı günü (28.12.1991)
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş redaksiyasının yaradılmasının 
(30.12.1965) 55 illiyi
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü (31.12.1991)
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Milli ədəbiyyat 

115 
illiyi Osman Sarıvəlli   

1905-1990  

D
EK

A
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R

Osman Abdulla oğlu Qurbanov 
(Osman Sarıvəlli) 1905-ci il dekabr 
ayının 17-də Qazax rayonunun İkinci 
Şıxlı  (Sarıvəlli) kəndində anadan ol-
muşdur.

Orta təhsilini Qazax Müəllimlər 
Seminariyasında aldıqdan sonra bir 
müddət 1926-1929-cu illərdə Göyçay 
rayonunun Qaraməryəm və Bığır kənd 
məktəblərində müəllim işləmişdir. 
1929-1932-ci illərdə təhsilini artırmaq 
məqsədilə Moskvaya getmiş və bura-
da Dövlət Universitetinin filologiya 
fakültəsində oxumuşdur. 

1932-1935-ci illərdə Bakı Pedaqoji 
texnikumunda müəllim, 1939-1940-
cı illərdə Bakı Teatr Texnikumunda 
müdir, Azərbaycan EA Nizami adına 
Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda mü-
dir müavini, “Ədəbiyyat qəzeti”nin 
redaktoru, Uşaqgəncnəşrdə redak-
tor, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqın-
da şeir üzrə məsləhətçi vəzifələrində 
işləmişdir.

Osman Sarıvəlli ədəbi yaradıcılı-
ğa 1933-cü ildə başlamışdır. Həmin 
ildə “Gənc işçi” qəzetində “Ayaqsız” 
adlı ilk şeiri çap olunmuşdur. Osman 
Sarıvəllinin “Dəmir sətirlərim” ad-
lanan birinci kitabı 1934-cü ildə çap 
olunmuşdur. Həmin dövrdə Osman 
Sarıvəllinin işıq üzü görən “Atamın 
oğlu”, “Xram uçur”, “Komsomol or-
dusuna” şeirləri ədəbi ictimaiyyət 
tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. 

O.Sarıvəlli yaradıcılığında ikin-

ci Dünya müharibəsi mövzusu əsas 
yer tutur. Vətəndaşları mübarizəyə, 
ön cəbhəyə çağırış motivi güclü olan 
“Vur, başına dönüm, vur”, “Sünbül və 
at nalı”, “Vətən eşqinə”, “Bir damla 
qan”, “Ağ xələtli qız” və başqa şeirlər 
yazmışdır. 

Osman Sarıvəlli 1936-cı ildən Ya-
zıçılar İttifaqında şeir bölməsinə 
rəhbərlik etmişdi. 1937-ci ildə Azər-
baycan Yazıçılar İttifaqına üzv olmuşdur. 

Yurdumuzun gözəllikləri, folklo-
rumuzun müdriklikləri, klassik poe-
ziyamızın incəlikləri Osman Sarıvəlli 
yaradıcılığın əsas yer tutur. Folk-
lorumuzun və aşıq yaradıcılığının 
tədqiqində, eləcə də Səməd Vurğun 
yaradıcılığının külliyyatının hazırla-
nıb çap edilməsində əvəzsiz xidmətlər 
göstərmişdir. 

“Gətir, oğlum, gətir” poeması, bir 
çox qoşma və gəraylıları Azərbaycan 
ədəbi məclislərində və şənliklərində hər 
gün səslənən və sevilən əsərlərdəndir. 
“Hər kəs yüz il yaşamasa” gəraylısı isə 
Azərbaycan xalqının dillər əzbərinə 
çevrilən bir şeirdir. 

O, həm də tərcüməçi idi. Sənətkar 
Nizami Gəncəvi, Viktor Hüqo, 
A.S.Puşkin, Nazim Hikmət kimi ya-
zıçıların əsərlərini dilimizə tərcümə 
etmişdir. 

Osman Sarıvəlli 1990-cı il iyul ayı-
nın 3-də Bakıda vəfat etmiş, doğma 
kəndində dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri / Osman 
Sarıvəlli; ön sözün müəl. 
B.Vahabzadə; tərtib ed. və 
red. A.Qurbanov.- Bakı: 
Şərq-Qərb, 2004.- 208 s.

Aşıq ürəkli şair, şair ürəkli 
aşıq Şəmşir / O.Sarıvəlli; 
elmi red. Ş.Səlimbəyli.- 
Bakı: Avropa, 2010.- 111 s.

Qüdrətli şair, ustad 
sənətkar / O.A.Sarıvəlli; 
red. N.İbrahimova; elmi 
red. və yenidən nəşrə 
hazirlayan Ş.Səlıimbəyli; 
rəyçi: B.Qurbanov, 
M.Allahmanlı.- Bakı: Avro-
pa, 2011.-128 s.

Osman Sarıvəlli - 100 /
Toplayıb tərt. ed., red., ön 
söz müəl. S.Xəyal.-Bakı: 
[MBM], 2012.- 167 s.

Kamal, R.Uşaqlıq mif 
kimi: M.H.Şəhriyar və 
O.Sarıvəlli. Bəxtiyar 
Vahabzadənin əziz 
xatirəsinə / R.Kamal  //
Sözü işığa danışdım 
(məqalələr, esselər, resen-
ziyalar, etüdlər).-Bakı: 
MBM, 2012.- S.20-28.

17 Şair
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18

Milli ədəbiyyat 

115
illiyi Ümmülbanu (Banin)

1905-1992 
Ümmülbanu (bəzi  mənbələrdə 

Ümm-Əl-Banu) Mirzə qızı 
Əsədullayeva (Banin) 1905-ci il dekabr 
ayının 18-də Bakıda varlı bir ailədə 
anadan olmuşdur.

O, fransız dilini, ingilis dilini 
mü kəmməl öyrənmiş, həm Şərq, 
həm alman, həm də rus adətləri ilə 
böyümüşdür. Bakıda  erməni-rus bir-
ləşmələrinin təxribatlarından sonra 
Mirzə Əsədullayev ailəlikcə İrana 
köçməyə məcbur olmuş, 6 ay sonra 
yenidən Bakıya qayıtmışdır. 

Ümmülbanunun atası Mirzə 
Əsədul  layev Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyətinın Ticarət naziri olmuşdur. 
ADR-in süqutundan sonra Mirzə 
Əsədullayevin mülkü dövlət tərəfindən 
müsadirə olunmuş, o, Fransaya 
mühacirət etmişdir. 

1924-cü ildə isə Ümmülbanu əvvəl 
Türkiyəyə, daha sonra Fransaya köçür. 
Paris həyatı, xüsusilə 20-30-cu illərin 
ədəbi mühiti Ümmülbanuya ciddi 
təsir göstərir. Banin öz yaradıcılığında 
bilavasitə Azərbaycanla bağlı möv-
zulara qayıdır, əsərlərini əsasən öz 
şəxsi həyat təcrübəsi üzərində qurur. 
O, Fransada «Benin» imzası ilə tanınır. 

Yazıçının ilk romanı “Hami” 1934-
cü ildə nəşr olunmuşdur. 1946-cı ildə 
mövzusu Azərbaycan həyatından 
götürülmüş bu əsərdən sonra Fransa 
ədəbi ictimaiyyətinin diqqətini cəlb 
edən “Qafqaz günləri”, “Paris günləri” 
(1947), “Ernst Yüngerlə görüş” (1951), 
“Mən opiumu seçdim” (1959), “Sonra” 
(1961), “Xarici Fransa” (1968), 
“Sonuncu ümidin zovu” (1971), “Ernst 
Yüngerin portreti” (1971), “Ernst 
Yünger müxtəlif sifətlərdə” (1989) 
romanları geniş oxucu kütləsi qazanır. 
Baninin sonuncu dərc olunmuş kitabı 
– “Məryəmin mənə danışdığı” romanı 
1991-ci ildə ölümündən 1 il əvvəl 

işıq üzü görüb. Ömrünün sonuna 
kimi, geriyə Vətənə qayıda bilməyən 
Ümmülbanu, Vətən sevgisini hər zaman 
əsərlərində nümayiş etdirir. Əsərlərini 
fransız dilində qələmə almışdır.

Banin Fransada təkcə romanları 
ilə deyil, həm də rus, ingilis, alman 
dillərindən gözəl bədii ədəbiyyat tər-
cüməçisi kimi məşhur idi. Ba nin 
Buninin və Dostoyevskinin yara-
dıcılığının ən yaxşı bilicilərindən biri 
sayılırdı. O, Dostoyevskinin “Özgə 
arvadı” əsərini, Tatyana Tolstoyun 
xatirələrini rus dilindən, Ernst Yun-
kerin “Sülh” romanını almancadan, 
Qriqori Martonun “Dostum Blizzar” 
və V.T.Vakdın “Ser Polun, həqiqətən, 
dedikləri” əsərlərini  ingiliscədən 
fransız dilinə tərcümə etmişdir. 
Yazıçının “Qafqaz  günləri”ndə 20-
ci illərə qədərki tariximiz, milli 
mədəniyyətimiz, adət ənənələrimiz 
haqqında məlumatlar vardır.

Parisdə fəaliyyət göstərən “Azər-
baycan evi” assosiasiyasının üzvü olan 
Ümmülbanu, 1990-cı illərdə də Dağlıq 
Qarabağ müharibəsində ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı törətdiklərini 
də Fransa ictimaiyyətinə çatdıran ilk 
carçılarından olmuşdur.  O, həmin 
hadisələr zamanı Fransanın kütləvi 
informasiya vasitələrində mütəmadi 
olaraq Qarabağ hadisələrində öz 
xalqını müdafiə edən məqalələrlə 
çıxış edir, ermənilərin 1905-ci ildə də 
eyni hadisələri törətdiklərini, həmin 
hadisələrin yenidən təkrar olunduğunu 
yazır, Azərbaycanın haqq səsini Fransa 
ictimaiyyətinə çatdırırdı.

1992-ci il, hələ müharibə bitməmiş, 
oktyabr ayının 23-də Ümmülbanu 
əsrin əvvəllərində tərk etməyə məcbur 
qaldığı Vətənə heç vaxt dönmədən 
Fransada vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Qafqaz günləri / Banin; 
fransızcadan çevirəni və 
ön söz müəl. H.Qoca; 
layihənin rəhb. Ş.Sadiq; 
red. A.Qaradərəli [ön söz 
əvəzi]; naşir M.Xan; mətn 
tərtibatı Bəxtiyar; rəssam 
V.Səftərov; dizayn və qra-
fika T.Fərzi.-[Bakı]: Xan, 
[2017].-259 s.
Paris günləri / Banin; 
frans. çevirəni. H.Qoca; 
Qafqazın Strateji 
Tədqiqatlar İnstitutu.-
Bakı: Qafqaz, 2006.-207s.
Görkəmli yazıçı Baninin 
110 illiyi tamam olub // 
525-ci qəzet.- 2015.- 29 
yanvar.- S.7.
Sabiroğlu, F.Parisin 
“Şamaxı şahzadəsi” / 
F.Sabiroğlu // Aydın yol.-
2016.- 3 dekabr.- S.5.
http://www.anl.az/
down/meqale/525/2015/
yanvar/416979.htm

Yazıçı
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Yusif Səməd Vurğun oğlu Vəkilov 
(Yusif Səmədoğlu) 1935-ci il dekabr 
ayının 25-də Bakıda  anadan olmuşdur. 

1953-cü ildə Moskvada Maksim 
Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutuna daxil 
olmuş, 1957-1958-ci illərdə son kursu-
nu ADU-nun (indiki BDU) filologiya 
fakültəsində bitirmişdir.

Əmək fəaliyyətinə “Kommunist” 
qəzeti redaksiyasında tərcüməçi-
redaktor kimi başlamış, 1960-1965-ci 
illərdə “Azərbaycan” jurnalı redaksiya-
sında ədəbi işçi, nəsr şöbəsinin müdiri, 
1965-1969-cu illərdə Cəfər Cabbarlı 
adına “Azərbaycanfilm” kinostudiya-
sında redaksiya heyətinin üzvü, baş 
redaktoru,  1969-1976-cı illərdə ki-
nostudiyanın direktor müavini olmuş-
dur. 1976-1987-ci illərdə “Ulduz” və 
“Azərbaycan” jurnallarının  baş redak-
toru vəzifəsində çalışmış, 1991-ci ildə 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi katibliyi 
heyətinə (nəsr üzrə katib) seçilmişdir. 

1980-ci illərin sonları, 1990-cı 
illə rin əvvəllərində xalq hərəkatının 
liderlərindən biri olmuşdur. 1990-1998-
ci illərdə millət vəkili olmuşdur. Parla-
mentin Xarici Əlaqələr Komissiyasının 
rəhbəri kimi o, Azərbaycanın haqq sö-
zünün dünya ictimaiyyətinə çatdırılma-
sında böyük işlər görmüşdür.

Yusif Səmədoğlu ilk hekayələrini 50-
ci illərdə yazmağa başlamış və onun ilk 
hekayələr toplusu 1960-cı ildə “Yusif 
Vəkilov” imzasıyla çapdan çıxmışdır. 
Türk şairi Nazim Hikmətin tövsiyəsilə 
Yusif atasının adını özünə təxəllüs gö-
türmüş və “Yusif Vəkilov” imzasını 
“Yusif Səmədoğlu” ilə əvəz etmişdir.

1959-cu ildə qələmə aldığı “Yad-
dan çıxmış sözlər” novellası, “Xəzri” 
hekayəsində yazıçı “Türkmənçay – 
1828-ci il” müqaviləsini yada salmış, 

oxucunu bu hadisəni unutmamağa, bu 
barədə düşünməyə çağırmış, torpaqları-
nın  iki yerə parçalanmasının dərdi-acısı 
ilə Təbriz harayı qaldırmışdır.

Yusif Səmədoğlu bir nasir kimi XX 
əsrin 60-cı illərində püxtələşmişdir. 
“Soyuq daş”, “Foto-fantaziya”, “Bayatı-
Şiraz”, “ İncə dərəsində”,“Astana” kimi 
hekayələr yazıçının keyfiyyətcə yeni, 
daha kamil üslub, daha maraqlı forma 
axtarışlarının göstəricisi olmuş və klas-
sik hekayə örnəkləri sayılır. “220 saylı 
otaq” (1960), “Qalaktika” (1973), “Qətl 
günü” (1987) kitablarının müəllifidir.

1990-cı ildə rejissor Gülbəniz 
Əzimzadə tərəfindən “Qətl günü” ro-
manı ekranlaşdırılmışdır.

2014-cü ildə ədiblər arasında keçi-
rilən sorğu nəticəsində “Qətl günü” XX 
əsrin ən yaxşı Azərbaycan romanı seçil-
mişdir.

O, 1969-cu ildə Səməd Vurğu-
nun “Komsomol poeması” əsərinin 
motivləri əsasında “Yeddi oğul istə-
rəm...”, Çex dramaturqu İrji Mareklə 
birgə “Səmt küləyi” bədii və “Cəlil 
Məmmədquluzadə”, “Səməd Vurğun” 
sənədli filmlərinin ssenarilərini yaz-
mışdır. “Səmt küləyi” filmi Azərbaycan 
kinostudiyasının tarixində xarici ölkə 
(Çexoslovakiya) studiyası ilə birgə ya-
radılmış ilk filmdir (1971). 

O, 1979-cu ildə Azərbaycan SSR-in 
“Əməkdar incəsənət xadimi”, 1995-
ci ildə  “Şöhrət” ordeni, 1998-ci ildə 
“Xalq yazıçısı” fəxri adına layiq görül-
müşdür.

Vaqif Səmədoğlu 1998-ci il av-
qust ayının 17-də vəfat etmiş, Fəxri 
Xiyabanda dəfn olunmuşdur. Yusif 
Səmədoğlunun həyat və yaradıcılığı-
na həsr olunan “Deyilənlər gəldi başa” 
sənədli televiziya filmi çəkilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri / 
Y.Səmədoğlu.- Bakı: 
Şərq-Qərb, 2005.-320 s.

Deyilənlər gəldi başa: 
hekayələr və romanlar 
/ Y.Səmədoğlu; tərt. 
edən N.Vəkilova; red. 
U.Rəhimoğlu; Azərb. 
Resp. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi.-Bakı: 
Avrasiya press, [Azərb. 
Resp. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi], 2012.-
433s.

Qətl günü: [roman] 
/ Y.Səmədoğlu; red. 
S.Budaqlı.- [Bakı]: [Qa-
nun], [2014].-270 s.

Sonsuz ömrün yolçusu - 
Yusif Səmədoğlu / Tərt. 
və red. N.Babayeva-
Vəkilova.- [Bakı]: [Qa-
nun], [2018].-343 s.
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Əziz Nesin (əsl adı Məhmət Nüsrət) 
1915-ci il dekabr ayının 20-də İstanbul-
da anadan olmuşdur. İki il Darüşşafak 
Liseyində təhsil almışdır. Təhsil aldığı 
illərdə Quranı əzbərdən öyrənərək hafiz 
olmuşdur. Qadiriyyə təriqətindən olan 
atası oğlunu da imanlı müsəlman kimi 
görmək istəyirdi. 

1935-ci ildə İstanbuldakı Qülləli 
Əsgər Liseyinə daxil olmuşdur. 1937-
ci ildə Ankara Hərb məktəbini, eyni za-
manda İncəsənət Məktəbini də bitirmiş-
dir. 1941-ci ildə II Dünya müharibəsi 
başlayanda o da zabit kimi orduya ça-
ğırılmış və burada tank kurslarını da 
bitirmişdir. 

Ədəbi fəaliyyətə 1945-ci ildən “Qa-
ragöz” qəzetində və “Yeddi gün” jurna-
lında çalışarkən başlamışdır. 

“Respublika” adlı bir maqazin jur-
nalı nəşr etmişdir. İlk kitabı “Partiya 
qurmaq, partiya vurmaq” 1946-cı ildə 
dərc edilmiş və ona böyük şöhrət qa-
zandırmışdır. Səbahəddin Əli ilə tanış-
lıq onda solçuluq ideyalarına marağı 
daha da artırmış və onlar birgə “Marko 
Paşa” adlı mizah (satirik) qəzetini nəşr 
etməyə başlayırlar. Sonralar da dəfələrlə 
həbslərə və təqiblərə məruz qalmasına 
baxmayaraq Əziz Nesin köşə yazarlığı-
nı və ədəbi fəaliyyətini həvəslə davam 
etdirmişdir.

Yaradıcılığında 100-dən çox ləqəb-
dən istifadə etmişdir.  1954-cü ildən 
etibarən “Akbaba” yumor jurnalında 
ləqəblərlə yumor əhvalatları yazmışdır. 

1962-ci ildə “Zübük” adlı yumor jur-
nalını çıxarmış, 1963-cü ildə nəşriyyatın 
yanmasından sonra şəxsi fəaliyyət 
göstərməyə başlamışdır. 1972-ci ildə 
Çatalcada kimsəsiz uşaqların təhsilini 
reallaşdırmağı məqsəd qoyan Nesin 
Vəqfini yaratmış, kitablarının bütün 
gəlirini bu vəqfə bağışlamışdır. 

1979-cu ildə seçildiyi Türkiyə Ya-
zarlar Peşəsi başçılığı vəzifəsini illərcə 
davam etdirmişdir. Qara yumor usta-
sı olan Əziz Nesinin əsərləri dünya-
nın 78 ölkəsində çap olunmuş, bir çox 
beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş-
dür. 1956-cı ildə İtaliyada “Qızıl Pal-
ma”, 1966-cı ildə Bolqarıstanda “Qızıl 
kirpi” mükafatlarına layiq görülmüş, 
1969-cu ildə isə Moskvada keçirilən 
Beynəlxalq yumor müsabiqəsində bi-
rinci yeri tutmuşdur. Bundan başqa, 
1974-cü ildə Asiya-Afrika Yazıçılar 
Birliyinin “Lotos” mükafatını qazan-
mışdır.

50-ci illərin ortalarından başla-
yaraq Əziz Nesinin bir çox hekayəsi 
Azərbaycanın qəzet və jurnalların-
da dərc olunmuş, dəfələrlə kitabla-
rı çap olunmuşdur. Bu hekayələr ilk 
illərdə İsmayıl Şıxlı (“Taxtalıköydən 
məktublar”), Qılman İlkin (“Kor döyü-
şü”) tərəfindən Azərbaycan dilinə çev-
rilmişdir. 

Əziz Nesin 1995-ci il iyulun 6-da 
İzmirdə vəfat etmiş, İstanbulda dəfn 
olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri / 
Ə.Nesin; çevirənlər: 
Y.Şirvan, O.Orucov, 
Q.İlkin [və b.].- Bakı: 
Şərq-Qərb, 2006.-240 s.

Belə gəlmiş, belə getməz: 
Bioqrafiya, gündəlik və 
xatirələr / Ə.Nesin; red. 
N.Cabbarlı; tərc. ed. 
S.Turan; mətn tərtibatı 
B.Ələkbərov; naşir 
M.Xan; diz. və qrafika 
T.Fərzi .- [Bakı]: XAN, 
[2016].- 214, [2] s.

Seçmə hekayələr / 
Ə.Nesin; red. Ş.Quliyeva; 
rəssam E.Cabarov.-
[Bakı]: [Altun kitab 
MMC], [2015].-239 s.

İlkin, Q. Türk yazıçıları 
Bakıda / Qılman İlkin; red. 
D.Osmanlı; Azərbaycanda 
Atatürk Mərkəzi.- Bakı: 
AzAtaM, 2007.- 40 s.

Müşfiq, Ş. Satira və yumo-
run iki ustadı: Mir Cəlal 
və Əziz Nesin / Ş.Müşfiq 
// 525-ci qəzet.- 2018.- 2 
may.- S.7.

http://www.anl.az/
down/meqale/525/2018/
may/589198.htm

20



502

19

Dünya ədəbiyyatı  

180
 illiyi Namiq Kamal 

1840-1888     
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 Namiq Mustafa Asim oğlu Ka-
mal 1840-cı il dekabr ayının 21-də 
Türkiyənin Tekirdağ qəsəbəsində 
məmur ailəsində anadan olmuşdur. İlk 
təhsilini atasından almışdır. 

O, İstanbuldakı Bəyazid rüşdiyyə 
məktəbində təhsil almışdır. Ərəb və 
fars dillərini mükəmməl öyrənmiş, 
dünya xalqlarının ədəbiyyatı ilə yaxın-
dan tanış olmuşdur. 

Namiq Kamal 13-14 yaşında ilk 
şeirlərini qələmə almışdır. 1856-cı 
ildə İstanbula gəlmişdir. Burada 10 il 
tərcümə mərkəzində çalışmışdır. Eyni 
zamanda gömrük idarəsində işləmişdir. 
Tərcümə mərkəzində Mehmet Mansur 
əfəndinin köməyi ilə fransız dilini də 
öyrənmişdir. 1865-ci ildən başlayaraq 
mətbuatda məqalələr dərc etdirmişdir. 
Osmanlının Şərq siyasətinə dair bir 
məqaləsi hökumət dairələrində narazı-
lıq doğurmuş, bu yazıya görə sıxışdı-
rılmışdır. 

”Yеni Оsmanlılar Cəmiyyəti”nin 
fəal üzvü olmuş, əsərlərində хalqa azad-
lıq, vətən, millət sеvgisi aşılamışdır. 

1867-ci ildən Namiq Kamalın 
həyatının Fransa dövrü başlayır. “Yeni 
Osmanlılar Cəmiyyəti”ndən Parisdə 
nəşriyyat açmaq dəvəti alır. Sultan 
Əbdüləzizin Fransaya səfərindən son-
ra Namiq Kamal burada da müəyyən 
təqiblərə məruz qalır. Ona görə də 
Londona köçməli olur. Orada da 
qəzetçiliklə məşğul olur, Avropada ən 
önəmli türk qəzeti olan “Hürriyyət”i 
nəşr etdirir və yeni Osmanlı və məşrutə 
ideyalarına xüsusi yer ayırır. Qəzetin 
64 sayı onun rəhbərliyi ilə nəşr edil-
mişdir.

1870-ci ildə İstanbula dönən Namiq 
Kamal “İbrət” qəzetini nəşr etdirir. 
Burada dərc olunan məqalələrə görə 
o, yenidən diqqət çəkir. Bu da “İbrət” 
qəzetinin bağlanması ilə nəticələnir.

Namiq Kamal mərkəzdən uzaqlaş-
dırılmaq məqsədilə Geliboluya vilayət 
rəisi təyin olunur. 

Namik Kamal türk romanı-
nın banilərindəndir. “Əli bəyin 
sərgüzəştləri” (1876), “Cəzmi” (1880) 
kimi romanlar onun qələminə aiddir. 
Namiq Kamalı ədib kimi şöhrətləndirən 
əsərlərindən biri “Vətən, yaxud 
Silistrə” (1873) pyesidir. Əsər 1853-
cü ildə Krım uğrunda ruslarla türklər 
arasında gedən müharibədən bəhs edir.  
Əsərin hökumət əleyhinə yazılması 
səbəbindən yazıçı 38 ay müddətinə 
Kiprdəki Maqoz qalasında azadlıq-
dan məhrum edilir.  Sürgündə oldu-
ğu müddətdə yaradıcılığa daha çox 
vaxt ayırır. “Akif bəy”, “Gülnihal”, 
“Zavallı çocuq”, “Röya”, “İntibah” 
və s. pyes və romanlarını qələmə alır.  
“Cəlaləddin, Xarəzm şahı” (1885) dra-
mı monqol işğalına qarşı mübarizəyə 
həsr olunmuşdur.

1876-cı ildə Sultan Əbdüləziz taxt-
dan salınır və hakimiyyətə V Murad 
gəlir. “Gənc türklər”in xahişi ilə sultan 
Namiq Kamalın İstanbula gəlməsinə 
icazə verir. Şair 1877-ci ildə Midilli 
adasına vilayət rəisi təyin edilmişdir. 
O, 1884-cü ildə Rodos, 1887-ci ildə isə 
Saqqız adalarında rəis vəzifələrində 
çalışmışdır. 

Namiq Kamal 1888-ci il dekabr 
ayının 2-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Röya / Namiq Kamal bəy; 
tərc. ed. M.M.Axundzadə.- 
Tiflis: [s.n.], 1907.- 37 s.

Hüseynov, R. Namiq Ka-
mal / Rüstəm Hüseynov; 
red. Ə.Mirəhmədov.- Bakı: 
Yazıçı, 1990.-184 s.

Qaraoğlu, F. Tarixdə iz 
buraxanlar: Namiq Kamal 
/ F.Qaraoğlu // Bakı 
xəbər.- 2017.- 3 fevral.- 
S.15.

Quliyev, E. Namiq Kamal 
(1840-1888) // Türkiyə 
türk ədəbiyyatı: ХIХ-ХХ 
əsrlər / E. Quliyev; elmi 
red. H.Qasımov.- Bakı: 
Orxan, 2003.-S.34-49.

Quliyev, E. Namiq Ka-
mal - türk ədəbiyyatının 
qüdrətli nümayəndəsi, xal-
qa azadlıq, vətən sevgisi 
aşılayan şair / E.Quliyev 
// Xalq cəbhəsi.-2018.- 9, 
13, 14 noyabr.- S.14. 

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/baki_xeber/2017/
fevral/526951.jpg

http://www.anl.az/down/
meqale/xalqcebhesi/2018/
noyabr/616053.htm
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Rəssam

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Nadir Əbdürrəhmanov 
1925-2008 
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Nadir Qənbər oğlu Əbdürrəhmanov 
1925-ci il dekabr ayının 5-də Laçın ra-
yonunda anadan olmuşdur. 

1941-1944-cü illərdə Ə.Əzimzadə 
adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Texnikumunda, 1944-1947-ci illərdə 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda, 
sonra isə İ.Repin adına Sankt-Peterburq  
Boyakarlıq, 1947-1953-cü illərdə 
Heykəltəraşlıq və Memarlıq İnstitutun-
da təhsil almışdır. 

1961-1970-ci illərdə Azərbaycan  
Rəssamlar İttifaqının İdarə Heyətinin 
sədri və 1963-1973-cü illərdə SSRİ 
Rəssamlar İttifaqının katibi kimi nüfuz-
lu vəzifələrdə çalışmışdır. 

Rəssam, yaradıcılığının ilkin 
dövrlərində süjetli tablolara daha çox 
üstünlük vermiş, “Bakının görünüşü” 
(1954), “Sənaye mənzərəsi” (1954), 
“Yaylaqda” (1957) və s. əsərlərini ya-
ratmışdır. “Çəltikbecərənlər” (1960), 
“Dağlarda qürub” (1963), “Lerik. Ba-
har” (1964)  əsərlərində rəssam klas-
sik təsviri sənət ənənələrindən yaradıcı 
şəkildə istifadə edərək sonda yüksək 
bədii təsir gücünə malik tablolar yarat-
mışdır.

Yaradıcılığının bütün dövrlərində 
cənub bölgələrindən aldığı təəssüratla 
bədii əhəmiyyətli tablolar yaratmışdır. 
“Sevimli naxışlar” (1967), “Talışlar” 
(1967), “Talış qızı” (1970), “Dağlarda 
bahar” (1970), “Qız portreti” (1971), 
“Talış qızları” (1971) və s. əsərlərini 
qeyd etmək olar.

Rəssamın ölkəmizlə yanaşı xari-
ci ölkələrdə  də dəfələrlə əsərlərindən 
ibarət fərdi sərgiləri təşkil olunmuşdur. 
Moskva (1960, 1976), Koreya (1958) və 
İraqda (1978) rəssamın fərdi sərgilərinin 
keçirildiyini qeyd etmək olar. Rəssamın 
xarici ölkələrə həsr etdiyi əsərləri sıra-

sında “Yeni Koreya” (1959), “Burqas 
limanı” (1961), “Dağlar. Yuqoslavi-
ya” (1964), “Venesiya. Körpü” (1966), 
“Berqen. Norveç” (1966), “Bağ-
dad” (1972), “Mosulda küçə” (1972), 
“Əfqan” (1971), “Əfqanlar” (1972) və 
digərlərinin adlarını çəkmək olar.  

Sənətkarın müxtəlif mövzulu bədii 
yaradıcılıq nümunələri dünyanın bir 
sıra nüfuzlu  muzey, qalereya və şəxsi 
kolleksiyalarında saxlanılır.

N.Əbdürrəhmanov bədii yaradıcılıq-
la yanaşı həm də davamlı olaraq  peda-
qoji fəaliyyətlə də məşğul olmuşdur. O, 
Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət 
Rəssamlıq Texnikumunda, Azərbaycan 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetində, eləcə də, Azərbaycan 
Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında 
sənətin incəliklərini tələbələrə tədris et-
miş və sonuncu tədris ocağında yaradı-
cılıq emalatxanasının rəhbəri və profes-
soru olmuşdur. 

Tanınmış fırça ustası Azərbaycan 
Rəssamlar İttifaqı İdarə Heyətinin sədri 
və Azərbaycan Ali Sovetinin deputa-
tı kimi də səmərəli ictimai fəaliyyət 
göstərmişdir.

Həmişə ali sənət amallarına sa-
diq qalaraq yaddaqalan əsərlər yara-
dan sənətkarın əməyi dövlətimiz və 
xalqımız tərəfindən layiqincə qiy-
mətləndirilmişdir. O, 1960-cı ildə 
“Əməkdar incəsənət xadimi”, 1964-cü 
ildə isə “Xalq rəssamı” fəxri adlarına 
layiq görülmüşdür. Müstəqillik illərində 
Ulu öndər Heydər Əliyevin sərəncamı 
ilə N.Əbdürrəhmanov Azərbaycan Res-
publikasının “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
olunmuşdur.

Nadir Əbdürrəhmanov 2008-ci il iyul 
ayının 26-da Bakıda vəfat etmişdir.

5
95 

illiyi

Ə d ə b i y y a t

Nadir Əbdürrəhmanov 
[İzomaterial]: 1925-
2008, rəngkarlıq, qrafika 
/ lay. rəhb. Ç.Fərzəliyev; 
mətnin müəl. G.Qacar; 
ing. dilinə tərc. 
İ.Peart, S.İbrahimova, 
Ə.Məlikova; fotolar 
Ə.Ağasiyev; dizayn 
və kompüter yığımı 
K.Bayramzadə.- Bakı: 
[“Şərq-Qərb”], 2013.-
104 s.

Nadir Əbdürrəhmanov 
[İzomaterial]: rəngkarlıq 
və qrafika= Nadir 
Abdurahmanov /ideya 
Xalq Bank; lay. rəhb. 
R.Həşimov; nəşrin 
tərt. E.Məmmədov; 
bədii tərt. və dizayn 
T.Qorçu; mətnin müəl. 
Ş.Y.Məlikova; fotoqr. 
M. Həsənoğlu; red. 
S.Babullaoğlu.-Bakı: 
Xalq Bank, 2016.-253 s.

Vaqifqızı, G. Nadir 
Əbdürrəhmanovun 
rənglər dünyası “Xalq 
Əmanəti” kimi yenidən 
canlandı   /G.Vaqifqızı  
//525-ci qəzet.-2016.- 16 
aprel.- S.10.

Qacar, G.Rəssam dün-
yanı ruhi gözlə görür / 
G.Qacar // Mədəniyyət.
az.-2016.- № 1.- S.66-69.
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Fikrət Bağırov 
1935-1996 

Reyhan Topçubaşova 
1905-1970 
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Fikrət Bağır oğlu Bağırov 1935-ci il de-
kabr ayının 10-da Bakı şəhərində anadan 
olmuşdur. 

1958-ci ildə Azərbaycan rəssamlıq 
məktəbini bitirmiş, Moskva Ümumitti-
faq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun 
rəssamlıq fakültəsinə daxil olmuşdur. 

Əmək fəaliyyətinə “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasında quruluşçu rəssam kimi 
başlamışdır. “Yaşamaq gözəldir qardaşım” 
(1966; N.Zeynalovla birgə) filmi kino-
da ilk işidir. Bəstəkar Q.Qarayev (1967), 
“Şərikli çörək” (1969), “Həyat bizi sına-
yır” (1971; M.Ağabəyovla birgə), “İstin-

taq” (1979), “Bağlı qapı arxasında” (1981), 
“Park” (1983), “Aşkarsızlıq şəraitində” 
(1986), “Həmyerli” (1989, qısametrajlı) və 
s. filmlərin quruluşçu rəssamı olmuşdur. 
Mənzərə, natürmort və portret janrlarında 
da rəsmlər çəkmişdir. Əsərləri respublika və 
xaricdə sərgilərdə nümayiş etdirilmişdir.

1980-ci ildə SSRİ Dövlət mükafatı laure-
atı olmuş, 1982-ci ildə Azərbaycan SSR-in 
“Əməkdar rəssam” fəxri adına layiq görül-
müşdür. 

F.Bağırov 1996-cı il yanvar ayının 21-də 
Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Reyhan İbrahim qızı Topçubaşova 
1905-ci il dekabr ayının 15-də Qubada 
anadan olmuşdur. 1931-1935-ci illərdə 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Texni-
kumunda oxumuşdur. 

Təsviri sənətin rəngkarlıq və qrafika 
sahəsində fəaliyyət göstərmişdir. Bir 
müddət konservatoriyada təhsil alsa 
da, içindəki rəssam olmaq istedadını 
əyaniləşdirməyə, taleyini rənglər dün-
yası ilə bağlamağa qərar vermişdir. 

Yaradıcılığını müxtəlif janrlarda 
çəkilmiş əsərlər -“Köhnə Bakı küçəsi”, 
“Köhnə bazar”, “Toy” və “Yığıncaq”, 
“İlk təbliğatçı Mina xanım”, “İki sa-
hil”, “Qoca zalım şahın hüzurunda” 
adlı sujetli tabloları, “Balerina Qəmər 
Almaszadənin portreti”, “M.Ə.Sabirin 
portreti”, “Avtoportret” və “Nizami 
Gəncəvi” kimi portretləri, eləcə də 
paytaxtın müxtəlif güşələrini və Ab-
şeron təbiətini əks etdirən mənzərələr 
təşkil edir. 

1941-1945-ci illərdə Azərbaycan 

Rəssamlar İttifaqı İdarə Heyətinin sədr 
müavini olmuşdur. 

İkinci dünya savaşı zamanı təşviqat 
və təbliğat plakatları çəkən rəssam, həm 
də 1938-ci və 1959-cu illərdə Moskva-
da keçirilən Azərbaycan ədəbiyyatı və 
incəsənəti ongünlüyündə, incəsənət 
üzrə Zaqafqaziya dekadasında (1944) 
iştirak edən Dövlət mahnı və rəqs an-
samblı, eyni zamanda Bakıda fəaliyyət 
göstərən digər rəqs kollektivləri (“Çi-
nar” ansamblı) üçün geyim eskizləri 
hazırlamışdır. 

Reyhan xanım Ə.Bədəlbəylininin 
1950-ci ildə yazdığı “Tərlan” baletinin 
tərtibatçısı olmuşdur. Əsərləri müxtəlif 
Bakı muzeylərinin kolleksiyasında 
saxlanılır.

Milli təsvir sənətimizin inkişafında-
kı xidmətlərinə görə Azərbaycan SSR-
nin “Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 

Reyhan Topçubaşova 1970-ci il mart 
ayının 5-də Bakıda vəfat etmişdir.

Bağırov Fikrət Bağır oğlu //Azərbaycan Milli Ensiklopediyası.- Cild 3.- Bakı, 2007.- S.27-28.  

Ə d ə b i y y a t
Reyhan Topçubaşova, 
1905-1970 [İzomaterial]: 
rəngkarlıq, qrafika, teatr 
geyimi; İzzət Seyidova, 
1910-1973: rəngkarlıq, 
qrafika, teatr geyimi; 
Bədurə Əfqanlı, 1912-
2002: rəngkarlıq, qrafika, 
teatr geyimi /lay. rəhb. 
Ç.Fərzəliyev; mətnin müəl. 
X.Əsədova;  .-Bakı: Sərvət, 
[Şərq-Qərb], 2013.-104 s.
Xəlilzadə, F. Böyük nəslin 
dünya şöhrətli övladları: Və 
ya saralmış dəftərin yaşıl 
işığı / F.Xəlilzadə // Kaspi.-
2017.- 8 noyabr.- S. 5.

10 Kino rəssamı

Rəssam
10515
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Tofiq Bakıxanov     
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Tofiq Əhmədağa oğlu Bakıxanov 
1930-cu il dekabr ayının 8-də Bakıda 
anadan olmuşdur. 

İlk musiqi təhsilini Ü.Hacıbəyov 
adına Azərbaycan Dövlət Konser-
vatoriyası (indiki Bakı Musiqi Aka-
demiyası) nəzdindəki onillik musiqi 
məktəbində (indiki Bülbül adına orta 
ixtisas musiqi məktəbi) skripka aləti 
üzrə M.İ.Simberovdan almışdır. Sonra 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriya-
sında təhsilini davam etdirərək oranı 
iki ixtisas üzrə- 1953-cü ildə skripka 
üzrə professor Q.Qarayevin sinfini bi-
tirmişdir. 

Tofiq Bakıxanov 1950-ci illərdən 
başlayaraq, Azərbaycan Dövlət Filar-
moniyasının nəzdindəki trioda skrip-
kaçı kimi də fəaliyyət göstərmişdir. O, 
həm də Azərbaycan bəstəkarlarının bir 
sıra əsərlərinin ilk ifaçısı olmuşdur. Bu 
baxımdan F.Əmirovun skripka, fortepi-
ano və simfonik orkestr üçün İkili kon-
sertinin, C.Cahangirovun skripka və 
fortepiano üçün Sonatinasının, Skripka 
və simfonik orkestr üçün konsertinin, 
S.Ələsgərovun “Xatirə”, “Romans” 
triolarının (S.Əliyev və E.Əliyeva ilə 
birgə), skripka və fortepiano üçün So-
natasının ilk ifası Tofiq Bakıxanovun 
sənət uğurlarındandır. 

O, üç balet (“Xəzər balladası”, “Şərq 
poeması” və “Xeyir və Şər”), bəstəkar 
Nəriman Məmmədovla birlikdə yaz-
dığı 3 musiqili komediya (“Altı qızın 
biri pəri”, “Məmmədəli kurorta gedir”, 
“Qız görüşə tələsir”), tar və müxtəlif 
alətlər ilə simfonik orkestr üçün 25 
konsert, 20 sonata, 5 simfonik mu-
ğam (“Nəva”, “Şahnaz”, “Rahab”, 
“Humayun”, “Dügah”), 8 simfoniya, 
6 simfonik poema, kamera musiqisi 
sahəsində 26 sonata, müxtəlif tərkibli 
ansambllar üçün əsərlərin, 100-dən 
artıq mahnı və romansın müəllifidir.

Tofıq müəllimin yaradıcılığında mah-
nılarıda (“Sevməyir qoy sevməsin”, 
“Azərbaycan gölləri”, “Sevən könül”, 
“Özbək bacı”, “Yaylaqların mahnısı”, 
“Gözəlliklər məskəni” və başqaları) 
xüsusi yer tutur. 

Tofiq Bakıxanov yaradıcılığının 
ilk dövrlərindən bu günə qədər həm 
ifaçı, həm də bəstəkar kimi müxtəlif 
festivalların iştirakçısı olub. Sənətkar 
1969-cu ildə Parisdə keçirilən VII 
Beynəlxalq rəqs festivalında, 1998, 
2000, 2001-ci illərdə Quzey Kıbrıs 
Türk Cümhuriyyətində keçirilən II, 
IV, V Beynəlxalq “Bellapois” musiqi 
festivalında, Moskvada, Tbilisidə, son 
illər isə İstanbul, İzmir və Tehranda 
müxtəlif konsertlərlə çıxış etmişdir.

Bəstəkar yarım əsrdən artıqdır ki, 
Bakı Musiqi Akademiyasında gənc 
nəslə musiqinin sirlərini öyrədir. Uzun 
illərdir ki, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Mu-
siqi Akademiyasında “Kamera ansamb-
lı” kafedrasında çalışır. 1983-cü ildən 
professordur. 1996-cı ildə Azərbaycan 
Milli Yaradıcılıq Akademiyasının 
İncəsənət Doktoru seçilmişdir.

Azərbaycan musiqi sənətinin in-
kişafındakı xidmətlərinə görə 1973-
cü ildə “Əməkdar incəsənət xadimi”, 
1991-ci ildə “Xalq artisti” fəxri ad-
larına layiq görülmüş, 1994-2000-ci 
illərdə Abbasqulu ağa Bakıxanov adı-
na mükafatın laureatı olmuşdur. 2000-
ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olun-
muşdur.

Haqqında resenziyalar, monoq-
rafiyalar, silsilə məqalələr yazılmış, 
“Tofiq Bakıxanov” adlı televiziya 
filmi çəkilmişdir. Bəstəkar bu gün 
də yorulmaq bilmədən bir-birindən 
gözəl əsərlər yaradaraq milli musiqi 
xəzinəmizi zənginləşdirir. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan və İran 
musiqiçilərinin qarşılıqlı 
əlaqələri / T.Bakıxanov; 
red. R.Zöhrabov.- Bakı: 
Adiloğlu, 2006.- 204 s.

Musiqili ömrüm / 
T.Bakıxanov.- 
Bakı: Əbilov, Zeynalov 
və ogulları, 2003.- 252 s.

 Azərbaycan Respub-
likasının Xalq artisti, 
professor, “Şöhrət” or-
denli bəstəkar Tofiq Ba-
kıxanov: biblioqrafiya /
Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi; 
tərt. X.Əhmədova; red. 
T.Hacıyev.-Bakı: Şərq-
Qərb, 2015.-365 s.

Qafarova, Z. Tofiq Bakı-
xanov / Z.H.Qafarova; 
[red. S. Səmədova]; 
Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi.-
Bakı: [Prestij-N], 2017.-
37 s.

Ustad ömründən anlar: 
Əhməd Bakıxanov haq-
qında xatirələr /tərt. ed. 
İ.Mirzəbəyli; məsləhətçi 
T.Bakıxanov; elmi red. 
Haci Fərhad Mirzə; red. 
H.Əliyeva; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi.-Bakı: Aspoliq-
raf, 2013.-190 s.

8 Bəstəkar
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Gülşən Ağadadaş qızı Qurbanova 
1950-ci il dekabr ayının 19-da Bakıda 
anadan olmuşdur.

1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti-
nin dram və kino aktyorluğu fakültəsini 
bitirmişdir. 

Gənc Tamaşaçılar Teatrında əmək 
fəaliyyətinə başlamış və ömrünün so-
nuna qədər bu teatrın aktrisası olmuş-
dur. Gülşən xanım 30 ildən çox peşəkar 
səhnədə, Gənc Tamaşaçılar Teatrında 
yaddaqalan, daha çox komik xarakterli 
obrazlar yaratmışdı.

 Aktrisa kinoda və televiziya ta-
maşalarında (20-dən artıq filmdə) 
müxtəlif obrazlar yaradıb. Mərcan 
(“Mənim nəğməkar bibim”, Ə.Əylisli), 
Eyzəngül (“Şirinbala bal yığır”, 
S.Qədirzadə), Çiçək (“Ana layla-
sı”, İ.Coşqun), Nabat (“Tamahkar”, 
S.S.Axundov), Şahnaz (“Şəhərli oğ-
lan”, Q.Rəsulov), Almagül (“Fudzi da-
ğında qonaqlıq”, Ç.Aytmatov), Gülarə 
(“Məhəbbət novellası”, Ş.Xurşud və 

Ə.Hacıyev), Nera (“Zəncirlənmiş Pro-
metey”, C.Məmmədov), Gülnaz (“Pul 
dəlisi”, Ə.Orucoğlu), ana (“Bala bəla 
sözündəndir”, Ə.Əmirli) və s. tamaşa-
larda rollarda oynamışdır.

1990-cı illərdə Azərbaycan kinosun-
da yaranan boşluq G.Qurbanova yara-
dıcılığından da yan keçmədi. Həmin 
illərdə aktrisa yaradıcılığını yalnız te-
atrda davam etdirirdi. 

Teatrdan ayrılandan sonra Gülşən 
Qurbanova telekanallara dəvət almış və 
uzun müddət AzTV-nin “Gəlin birlikdə 
gülək” adlı layihəsinin, ANS-də uzun 
müddət “Qaynar qazan”,  “Lider” tele-
kanalında “Mikser” verilişlərinin apa-
rıcısı olmuşdur. 

Azərbaycan teatr sənətinin inkişa-
fında xidmətlərinə görə 1989-cu ildə 
“Əməkdar artist”, 1998-ci ildə isə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq gö-
rülmüşdür.

Gülşən Qurbanova 17 noyabr 2006-
cı ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

İsaq, İ. Səhnəmizin gülən, güldürən Gülşən xanımın ömür yolundan - İradə İsaq yazır: Məşhurların taleyi / İ.İsaq // Həftə içi.- 2014.- 
26 noyabr.- S.8.

Rəhimli, İ. Gülşən Qurbanova / İ.Rəhimli // Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası: üç cilddə / İ.Rəhimli; layihənin rəhb. Ə.M.Qarayev; 
red. hey. T.İ.Əfəndiyev [və b.]; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Cild 2.- Bakı, 2017.-  S.40-41.

Gülşən Qurbanovanın doğum günüdür // Mövqe.-2015.- 21 dekabr.- S.7. 

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/meqale/movqe/2015/dekabr/468886.htm

19 Aktrisa
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Həsən Mehdi oğlu Seyidbəyli 
1920-ci il dekabr ayının 22-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1938-1939-cu illərdə Leninqrad 
Kino Mühəndisləri İnstitutunda, 1943-
1951-ci illərdə Moskvada Ümumitti-
faq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutu-
nun kinorejissorluq fakültəsində təhsil 
almışdır. 

“Xilaskar” adlı ilk hekayəsi 1946-cı 
ildə “Azərbaycan gəncləri” qəzetində 
dərc olunmuşdur. 

Sənətkarın çoxşaxəli, istedadlı ya-
radıcılığı bədii nəsri ilə yanaşı milli 
kinomuzun inkişafına yönəlmişdir.  
1956-cı ildə “Qızmar günəş altında” 
və “Uzaq sahillərdə” (1958) filmləri 
(İ.Qasımovla birlikdə) az müddət 
ərzində ona böyük şöhrət qazandır-
mışdır. “Belə ada da vardı” (1965), 
“Cazibə qüvvəsi” (1966), “Sən nə 
üçün susursan?” (1966), “Bizim 
Cəbiş müəllim” (1970), “O qızı tapın” 
(1971), “Xoşbəxtlik qayğıları” (1976) 
filmlərində mühüm ictimai, sosial və 
mənəvi problemlərə toxunulur. 

1973-cü ildə ekran həllini tapan 
“Nəsimi” bədii filmi 7-ci Ümumitti-
faq Kino festivalında “Ən yaxşı tarixi 
film üçün” (1974) mükafatına, “Səadət 
qayğıları” filmi 1977-ci ildə Ümumit-
tifaq kino festivalının diplomuna layiq 
görülür. 

H.Seyidbəyli “İmtahan”, “Qızıl ax-
taranlar”, “Bağlı qapılar” adlı dram 
əsərləri Azərbaycanda və xaricdə 
səhnəyə qoyulmuşdur. 

Əsərləri rus, gürcü, latış, eston və 
macar dillərində nəşr olunmuşdur. 
Yaratdığı nəsr nümunələri bu gün də 

oxucular tərəfindən sevilə-sevilə oxu-
nur. Onun “Kür sahillərində” (1953), 
“Bizim Astrada” (1956), “Telefonçu 
qız” (1960) povestləri, “Cəbhədən-
cəbhəyə” (1961), “İllər keçir” (1973, 
İ.Qasımovla birgə), “Tərsanə” 
(1975), “Çiçək” (1978) romanla-
rı, “Dəniz cəsurları sevir” (1954), 
“Sən nə üçün yaşayırsan” (1959, 
hər ikisi İ.Qasımovla birgə) pyesləri 
müasirlərinin əməyindən, mənəvi-
əxlaqi saflığından bəhs edir. 

Həsən Seyidbəyli ictimai xadim 
kimi də Azərbaycan kinosunun inki-
şafına böyük təkan vermişdir. 1963-
1975-ci illərdə Azərbaycan Kinema-
toqrafçılar İttifaqı İdarə heyətinin 
I katibi, 1975-1980-ci illərdə sədri 
vəzifəsində çalışmışdır. Tanınmış ya-
zıçı 9-10-cu çağırış Azərbaycan SSR 
Ali Sovetinin deputatı seçilmişdir. 

Azərbaycan kino sənətindəki xid-
mətlərinə görə 1960-cı ildə “Əməkdar 
incəsənət xadimi”, 1976-cı ildə “Xalq 
artisti” fəxri adlarına layiq görülmüş, 
1960-cı ildə “Şərəf nişanı”, 1970-ci 
ildə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordenləri 
və digər medallarla təltif olunmuşdur. 
Dəfələrlə ümumdünya kino sənətkarları 
məclisinin iştirakçısı olmuş və Ame-
rika, Kanada, Yaponiya, Hindistan 
və başqa ölkələrdə Sovet kino sənəti 
xadimlərini təmsil etmişdir.

Həsən Seyidbəyli 25 iyun 1980-ci 
ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. 

2002-ci ildə haqqında “Kinorejissor 
Həsən Seyidbəyli” filmi çəkilmişdir.

Həsən Seyidbəyli 
1920-1980       22

Ə d ə b i y y a t 

Babayev, B. Həsən 
Seyidbəylinin bədii nəsri 
/ B.M.Babayev; red. 
B.Nəbiyev; AMEA, Nizami 
ad. Ədəbiyyat İn-tu .-Bakı: 
Müəllim, 2011.-150 s.

Babayev, B. Həsən 
Seyidbəyli yaradıcılığının 
nəsr təkamülü: “Cəbhədən-
cəbhəyə” / B.Babayev  //
Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 29 
dekabr.- S.25.

Babayev, B. Nasir, ssenarist 
və kinorejissor / B.Babayev  
// Kredo.- 2018.- 14 dekabr.- 
S.9.

Müşfiq, Ş. Həyatı yazan, 
yazdığını ekranlaşdıran 
sənətkar - Həsən Seyidbəyli 
/ Ş.Müşfiq // 525-ci 
qəzet.-2018.- 22 dekabr.- 
S.16.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/525/2018/de-
kabr/624771.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/edebiyyat/2018/de-
kabr/625842.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/kredo/2018/
dekabr/622772(meqale).pdf

100 
illiyi

Kinorejissor, ssenarist
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Nuriyyə Əliağa qızı Əhmədova 
1950-ci il dekabr ayının 26-da Bakıda 
anadan olmuşdur. 

Bəstəkar Tofiq Bakıxanovun xeyir-
duası ilə Musiqili Komediya Teat-
rına işə qəbul edilən aktrisa burada 
“Məmmədəli kurorta gedir”, “Toy ki-
mindir” tamaşalarında rol almışdır. 
Aktrisadakı istedadı görən teatrşünas 
Cabir Səfərov ona İncəsənət İnstitutuna 
daxil olmağı tövsiyə etmişdir. 

1970-1974-cü illərdə M.A.Əliyev 
adına Dövlət İncəsənət İnstitutunun 
(indiki Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Universiteti) aktyorluq 
fakültəsində təhsil almışdır. 

Əmək fəaliyyətinə Musiqili Teatrda  
başlasa da, yaradıcılığı kinostudiya ilə 
bağlı olmuşdur. Kinoda  80-dən çox rol 
oynamışdır. 

Kinoya ilk gəlişi 1982-ci ildə “Mo-
zalan” süjetlərində çəkildikdən son-
ra olmuşdur. Azərbaycan kinosunda 
özünə-məxsus obrazları ilə yadda qalıb. 

“Bağ mövsümü”, “Bəxt üzüyü”, “Bəyin 
oğurlanması”, Evlənmək istəyirəm”, 
“Fransız”, “Hər şey yaxşılığz doğru”, 
“Kişi sözü”, “Yuxu”, “Zirzəmi”, “Yox-
lama” və onlarca müxtəlif xarakterli 
obrazlara kino həyatı bəxş etmişdir. 

Onun “Həm ziyarət, həm ticarət”, 
“Bəxt üzüyü”, “Sahilsiz gecə” kimi 
filmlərdə yaratdığı obrazlar tamaşa-
çılar tərəfindən həm sevilmiş, həm də 
yadda qalmışdır. Əsasən epizodik ob-
razlar yaratmışdır. Amma aktrisa heç 
vaxt bundan şikayətlənməş, öz rolları-
nı sevə-sevə oynamış, böyük tamaşaçı 
kütləsinin qəlbinə yol tapa bilmişdi. 

Aktrisa 2007-ci ildə “Xalq artisti” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 2004-
2015-ci illərdə Prezident təqaüdçüsü 
olmuşdur.

Nuriyyə Əhmədova 10 oktyabr 
2015-ci ildə Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir. Şüvəlan qəbiristanlığında dəfn 
olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Xalq artisti Nuriyyə Əhmədova anıldı // 525-ci qəzet.- 2018.- 9 fevral.- S.8.; //Həftə içi.-2018.- 9 fevral.- S.8.

Xalq artistinin xatirəsi yad edilib // Mədəniyyət.- 2018.- 9 fevral.- S.5.

Mükərrəmoğlu, M.Bu da bir ömür idi... / M.Mükərrəmoğlu // Xalq qəzeti.- 2015.- 17 oktyabr.- S.7.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2018/fevral/576053.htm

http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2015/oktyabr/459127.htm
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Niyazi Şərəfxan oğlu Aslanov 
1960-cı il dekabr ayının 25-də Qasım 
İsmayılov rayonunda (indiki Goran-
boy rayonu) anadan olmuşdur. Orta 
məktəbini btirdikdən sonra Rusiyanın 
Altay vilayətində hərbi xidmətdə ol-
muşdur. 

Erməni qəsbkarlarının fəallaşdığı 
1988-ci illərdə Qasım İsmayılov rayo-
nunda özünü müdafiə dəstələri yaradı-
lan zaman buraya ilk yazılanlardan biri 
də Niyazi olmuşdur. 

Döyüş yoldaşları ilə birlikdə sıradan 
çıxmış iki tankı ələ keçirib təmir etdi-
rir, onları döyüş vəziyyətinə gətirirlər. 
Həmin tanklarla təkcə Tapqaraqoyunlu 
kəndinin deyil, habelə rayonun bir sıra 
başqa kəndlərini də erməni hücumla-
rından qorumağa müvəffəq olmuşlar. 

Niyazi Aslanov Goranboy özünü-
mü dafiə batalyonunun tərkibində 
Şəfəq, Gürzalılar, Todan, Sarısu, 

Tərtər və Ağdam bölgələrində gedən 
döyüşlərdə rəşadətlə vuruşmuşdur. 

O, 4 may 1992-ci il tarixdə Tapqara-
qoyunlu kəndinin yaxınlığındakı “Yal-
tağıl” deyilən yerdə keçirilən əməliyyat 
zamanı qeyri-bərabər döyüşdə öz ko-
mandiri İsfəndiyar Əsədovu ölümdən 
xilas edərkən qəhrəmanlıqla həlak ol-
muşdu.

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 say-
lı fərmanı ilə Aslanov Niyazi Şərəfxan 
oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür.

Tapqaraqoyunlu kəndində dəfn 
edil mişdir. Tapqaraqoyunlu kənd 
orta məktəbi və Naftalan şəhərindəki 
küçələrdən biri onun adını daşıyır. Go-
ranboy şəhərində büstü qoyulmuşdur.

Niyazi Aslanov 
1960-199225

60 
illiyi Milli Qəhrəman

Ə d ə b i y y a t 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Aslanov Niyazi Şərəfxan oğlu – sıravi – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində şəxsi igidlik və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 5 
fevral 1993-cü il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1993.- № 3.- S.11.- (Ölümündən sonra).

Əsgərov, V. Niyazi Şərəfxan oğlu Aslanov / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / V.Əsgərov.- Yenidən işlənmiş II nəşr.-
Bakı, 2010.- S.37-38.

Niyazi Şərəfxan oğlu Aslanov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. 
H.M.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.31-32.

Seyidzadə, M. Niyazi Şərəfxan oğlu Aslanov / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi / M.Seyidzadə; red. N.Vəliyev; baş məsl. 
Q.Paşayeva.- Bakı, 2010.- S.27. 
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Füzuli Salah oğlu Rüstəmov 
1965-ci il dekabr ayının 25-də Tərtər 
rayonunda anadan olmuşdur. Ata və 
anasını erkən itirən Füzuli Xocalıda 
babasının himayəsində böyümüşdür. 

Müharibə başlayanda Xocalı 
Özünümüdafiə batalyonuna yazıl-
mışdır. Qəlbi qisas almaq istəyi ilə 
dolu olan gənc vətənpərvər döyüşçü 
ermənilərin  daha çox toplaşdığı və 
təhlükə mənbəyinə çevrilmiş “86” adı 
ilə tanınan erməni postunu dağıtmağa 
nail olmuşdur. Hətta bu əməlinə görə 
dörd ay həbs cəzası da almışdır.

Blokada şəraitində yaşayan Xoca-
lıya heç yerdən silah, güllə gətirmək 
mümkün olmadığı bir vəziyyətdə Fü-
zuli gecə at belində meşə yolu ilə  Ağ-
dama keçərək xeyli silah gətirmişdir. 
1990-cı ildə ermənilərin Xankəndinə 
gedişinin qarşısını almaq üçün Xocalı 
aeroportunu partladılmasında Füzuli 
də iştirak etmişdir. 

1992-ci il fevral ayının 25-dən 
26-na keçən gecə ermənilər müxtəlif 

istiqamətlərdən ən müasir texnika 
və silahlardan istifadə edərək Xoca-
lıya od vurdular. O qarlı, şaxtalı qış 
gecəsində gənc döyüşçünün sayıq-
lığı nəticəsində çoxlu sayda Xocalı 
sakini Ağdama keçə bilmişdi. Xoca-
lı faciəsi zamanı onlarla dinc sakini 
xilas edən Füzuli Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı Aqil Quliyevidə yaralı 
vəziyyətdə döyüş meydanından çı-
xarmağa müvəffəq olmuşdu. Neçə-
neçə insanı xilas edən cəsur döyüşçü 
boynundan ağır güllə yarası almış, 
qan itkisindən vəfat etmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 25 fevral 1997-ci il tarixli 
553 saylı Fərmanı ilə Rüstəmov Fü-
zuli Salah oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adı verilmişdir. İndi bu ad, bu 
ünvan təkcə xocalıların və tərtərlilərin 
deyil, bütün Azərbaycan xalqının and 
yeri, iman mənbəyidir.

Tərtər rayonunun Hüsənli  kən-
dində dəfn edilmişdir.

Füzuli Rüstəmov   
1965-1990

27

25
55 

illiyi Milli Qəhrəman

Ə d ə b i y y a t 

Fizuli Salah oğlu Rüstəmova 
“Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adı verilməsi haq-
qında: [Xocalı özünümüdafiə 
dəstəsinin döyüşçüsü – 
Azərbaycan Respublikasının 
ərazi bütövlüyünün qorunma-
sında, erməni qəsbkarlarına 
qarşı mübarizədə, Xocalı 
soyqırımı zamanı dinc əhalinin 
xilas edilməsində xüsusilə 
fərqlənərək şücaət və mərdlik 
göstərdiyinə, Vətən qarşı-
sında borcunu şərəflə yerinə 
yetirdiyinə görə]: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı, 25 fevral 1995-ci il //
Azərbaycan.- 1997.- 26 fevral.- 
S.1.- (Ölümündən sonra).

Əsgərov, V. Rüstəmov Fü-
zuli Salah oğlu / V.Əsgərov 
// Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları / V.Əsgərov.-
Yenidən işlənmiş II nəşr.- Bakı, 
2010.- S.244.

Rüstəmov Füzuli Salah 
oğlu // Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları: biblioqrafiya 
/ Azərb. Milli Kit-sı; tərt. ed. 
H.M.Həmidova.- Bakı, 2008.- 
S.177.

Seyidzadə, M. Rüstəmov Füzuli 
Salah oğlu / M.Seyidzadə // 
Milli qəhrəmanlar zirvəsi / 
M.Seyidzadə.-Bakı, 2010.- 
S.186.
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Eldar İsfəndiyar oğlu Həsənov 
1965-ci il dekabr ayının 26-da Cəli-
labad rayonunun Lallar kəndində 
anadan olmuşdur. 1983-cü ildə 
Xanəgah kənd orta məktəbini bitir-
mişdir. 

1984-cü ildə Cəlilabad rayon 
Hərbi Komissarlığı tərəfindən ordu 
sıralarına çağırılmışdır. 1986-cı ildə 
hərbi xidmətini başa vurub doğ-
ma kəndinə qayıtmışdır. Sürücü 
işləyirdi.

1990-cı ildə Eldar Xüsusi Təyi-
natlı Polis Dəstəsinə üzv yazılır. 
O, Azərbaycanın hər qarış torpağı 
uğrunda fədakarlıqla vuruşmuşdur. 
Laçın döyüşlərində o, öz məharəti 
ilə dəstəni mühasirədən itkisiz çıxar-
mışdı. 

Düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuran 
E.Həsənovun başına ermənilər 50 
min ABŞ dolları məbləğində müka-
fat qoymuşdular.

1991-ci ildə Polis Akademiyasına 
daxil olmuşdu.

1994-cü ilin yanvar ayında onun 

ikinci cəbhə həyatı başlayır. Füzuli 
bölgəsində ermənilərə qan udduran 
polis starşinası düşmənin xeyli canlı 
qüvvəsini, texnikasını məhv etmişdi. 
Göstərdiyi qəhrəmanlıq dildən-dilə 
gəzirdi. Ermənilər onu daim izləyir, 
məqam düşəndə öldürməyə cəhd 
edirdilər. 

1994-cü ilin may ayının 12-
də Horadiz qəsəbəsi uğrunda ağır 
döyüşlər gedirdi. Qəfil partlayan 
erməni mərmisi polis starşinası El-
dar Həsənov həlak olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 15 yanvar 1995-ci il tarixli 
262 saylı Fərmanı ilə Həsənov Eldar 
İsfəndiyar oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adı verilmişdir.

Cəlilabad rayonunun Lallar kən-
dində dəfn edilmişdir. Cəlilabad Ra-
yon Polis Şöbəsinin həyətində büstü 
qoyulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının 
bir qrup hərbi qulluqçusuna və 
polis işçilərinə “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi 
haqqında: [Həsənov Eldar 
İsfəndiyar oğlu –Daxili İşlər 
Nazirliyi, starşina – Azərbaycan 
Respublikasının suverenliyi və 
ərazi bütövlüyünün qorunma-
sında, Vətənimizin torpaqla-
rının erməni işğalçılarından 
müdafiə edilməsində gedən 
döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vu-
ruşaraq göstərdiyi şəxsi igidlik 
və şücaətə, öz müqəddəs əsgəri 
və xidməti borcunu şərəflə 
yerinə yetirilməsindəki misilsiz 
xidmətlərinə görə]: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı, 15 yanvar 1995-ci il //
Azərbaycan.- 1995.- 17 yanvar.- 
S.1.- (Ölümündən sonra).

Əsgərov, V. Həsənov Eldar 
İsfəndiyar oğlu / V. Əsgərov 
// Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları / V.Əsgərov.-
Yenidən işlənmiş II nəşr.- Bakı, 
2010.-  S. 110.

Həsənov Eldar İsfəndiyar 
oğlu // Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları: biblioqrafiya 
/ Azərb. Milli Kit-sı; tərt. ed. 
H.M.Həmidova.- Bakı, 2008.- 
S.81.

26 Milli Qəhrəman
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Əhməd Zəki Validi Toğan 1890-
cı il dekabr ayının 10-da Başqırdıs-
tanın Sterlitamak mahalının Küzən 
kəndində anadan olmuşdur. Molla Ağa 
da deyilən Əhməd Zəki böyüdükdən 
sonra atasından gələn Validi soyadı-
nı seçmişdir. O, ilk və orta təhsilini 
əvvəl atasının Küzəndəki, dayısı-
nın Ütəkdəki mədrəsələrində ala-
raq ərəb və fars dillərini mükəmməl 
öyrənmişdir. 

 Daha ilk mədrəsə təhsilini alarkən 
bir yandan özəl rusca dərsləri alır-
dı. 1908-ci ildə kəndindən qaçaraq 
Kazana gəlmiş, burada özəl dərslər 
almışdır. Kazanda olan vaxtlar 
məşhur şərqşünaslar M.Aşmarin və 
N.Katanovla yaxından tanış olan Zəki 
Validi onların təşəbbüsü ilə elmi axta-
rışlara başlamış və nəticədə “Türk və 
tatar tarixi”nin ilk cildini 1912-ci ildə 
Kazanda nəşr etdirmişdir. Bu əsərə 
görə o, Kazan Universiteti Tarix və 
Arxeologiya Cəmiyyətinin üzvlüyünə 
qəbul edilmişdir. 

Əhməd Zəki Validi 1912-1913-cü 
illərdən etibarən 17 “Manas” dastanı 
və XIV əsrdə yaşamış ərəb tarixçi-
si və filosofu İbn Xəldunun həyat və 
fəaliyyətinin öyrənilməsi ilə məşğul 
olmuşdur. 

1917-ci il noyabrın 10-da qurulan 
Milli Başqırd hökumətinin Müdafiə və 
Daxili İşlər naziri olmuşdur. 

1922-ci ilə kimi silаhı yеrə qоy-
mаyаn Bаsmаçılıq hərəkаtının li-
dеr lərindən biri kimi fəаliyyət 
göstərmişdir. 1926-cı ildə Türkiyəyə 
gələrək İstаnbul Univеrsitеtində 
müəllimlik еtməyə bаşlаmışdır.  

Zəki Validi Vyana Universitetində 
1935-ci il iyunun 7-də “İbn Fədlanın 
səyahətnaməsi” mövzusunda doktor-

luq işini müdafiə etmişdir. Doktor Zəki 
Validi əvvəl Bonn, sonra Qettinqen 
Universitetində “Orta Asiya tarixi və 
islamiyyət” mövzusunda mühazirələr 
oxumuşdur. 1939-cu ildə onun “İbn 
Fədlanın səyahətnaməsi” əsəri alman 
dilində Leypsiqdə çapdan çıxır və “Əl-
Biruni” əsəri isə ingilislər tərəfindən 
nəşrə hazırlanır. Zəki Validi bu illərdə 
Türkiyə Cümhuriyyətində qəbul olun-
muş yeni soyad qanununa görə özünə 
Toğan soyadını (“Toğan” sözü “doğan” 
sözünün qıpçaq türkçəsindəki qarşı-
lığı, başqırd türkçəsindəki şəklidir) 
seçmişdir. 1939-cu il sentyabrın 1-də 
Türkiyəyə qayıdan Ə.Zəki Validi To-
ğan İstanbul Universitetinin Ədəbiyyat 
fakültəsində türk tarixi üzrə professor 
təyin edilmişdir. Bu illərdə onun Əlişir 
Nəvai haqqında əsəri, “Türk metodo-
logiyası”, “Ümumtürk tarixinə giriş” 
kitabları nəşr olunur. Onun “Bugün-
kü Türküstan və yaxın keçmişi” əsəri 
əvvəl Misirdə ərəb əlifbası ilə türk 
dilində, 1940-cı ildə isə latın əlifbası 
ilə yenə də türk dilində çap olunur. 

1953-cü ildə özünün təşəbbüsü 
ilə yaradılan İslam Tədqiqi İnstitu-
tuna müdir təyin olunur. Ə.Zəki Va-
lidi Toğan 1951-ci ildə İstanbulda 
keçirilən XXII Şərqşünaslar Konqre-
sinin keçirilməsinin təşkilatçılarından 
biri olmuşdur. Dünyanın bir çox 
ölkələrinin (Amerikada (1957), Pa-
kistanda (1959), İngiltərədə (1954)) 
ali təhsil müəssisələrində və elmi 
mərkəzlərində mühazirələr oxumuş və 
elmi toplantılarda iştirak etmişdir. 

Əhməd Zəki Validi Toğan 1970-ci 
il iyul ayının 26-da İstanbulda vəfat 
etmiş, Qaracaəhməd məzarlığında 
dəfn edilmişdir.

10

16

130 
illiyi

Ə d ə b i y y a t

Tarihte usul / A.Z.V.Togan.-
İstanbul: Enderun Kitabevi, 
1981.-XXX, 350 s.

Bugünkü Türkili Türkistan 
ve yakın tarihi / A.Zeki Velidi 
Togan.- İstanbul: Enderun 
Kitabevi, 1981.- C.I Batı ve 
Kuzey Türkistan.- XII, 696 s.

Umumî Türk tarihine 
giriş / A.Zeki Velidî Togan.-
İstanbul: Enderun Kitabevi, 
1981.- C.1.En eski devir-
lerden 16. asra kadar .-XV, 
537 s.

Əhməd Zəki Validi To-
ğanın anadan olmasının 
120 illiyinə həsr olunmuş 
Beynəlxalq elmi konfrans 
(Bakı, 28-30 Aprel 2010-
cu il) / M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Milli Kitab-
xanası; red. və bur. məs. 
K.Tahirov.- Bakı, 2010.- 93 
s. 

Abışov, V. Əhməd Zəki Vəlidi 
Toğanın “Tarixdə üsul” 
əsərində “İslam şərqindəki 
tarix” anlayışının yeri  / 
V.Abışov // Azərbaycan 
MEA-nın Xəbərləri: İctimai 
elmlər seriyası.- 2017.- №1.- 
S.21-25.

Fərəcov, S. Türkologiyada 
Zəki Vəlidi Toğan imzası / 
S.Fərəcov // Mədəniyyət.-
2017.- 22 sentyabr.- S.15.
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110
illiyi İsmayıl Hüseynov 

1910-1969 
İsmayıl Abbas oğlu Hüseynov 

1910-cu il dekabr ayının 15-də 
Tifl isdə anadan olmuşdur. 1928-ci 
ildə Azərbaycan Dövlət Universite-
tinin (indiki Bakı Dövlət Universite-
ti) Şərq fakültəsinin hüquq şöbəsinə 
daxil olmuş və 1933-cü ildə təhsilini 
başa vurmuşdur. Həmin ildə Mosk-
va şəhərində SSRİ MİK-si yanında 
Millətlər İnstitutunun tarix ixtisası 
üzrə aspiranturasına daxil olmuş-
dur. M.Lomonosov adına Moskva 
Dövlət Universitetində 1941-ci ildə 
namizədlik, 1947-ci ildə isə dok-
torluq dissertasiyalarını müdafiə et-
mişdir. O, tarix elmləri doktoru adı-
nı alan ilk azərbaycanlı olmuşdur. 
İsmayıl Hüseynov iki dəfə (1941-
1944; 1958-1960) Azərbaycan 
Elmlər Akademiyası Tarix İnstitu-
tunun direktoru olmuş, 1960-1966-
cı illərdə isə akademiyanın İctimai 
Elmlər Bölməsinin akademik-katibi 
vəzifəsində çalışmışdır. 

1949-cu ildə Elmlər Akademiya-
sının müxbir üzvü, 1958-ci ildə isə 
həqiqi üzvü seçilmişdir. 

XX əsrin 30-cu illərində ədəbi ya-
radıcılıqla da məşğul olmuş, bir neçə 
şeir kitabı nəşr edilmişdir. 1942-1944-
cü illərdə Böyük Vətən müharibəsində 
iştirak etmiş, hərbi qəzet redaktorunun 
müavini olmuşdur. İsmayıl Hüseynov 
100-ə yaxın elmi əsərin müəllifidir. 
Zaqafqaziyada sosialist inqilabının 
qələbəsi və sosializm quruculuğu ta-
rixi problemləri, Azərbaycan sosia-
list millətinin təşəkkülü və inkişafı 
məsələləri elmi fəaliyyətində mühüm 

yer tutmuşdur. Onun 1941-1945-ci 
illər müharibəsi dövründə çap etdir-
diyi “Görkəmli dövlət xadimi Şirvan-
şah İbrahim” və“Şah İsmayıl Səfəvi” 
əsərləri həmin dövlət xadimlərinə 
Azərbaycan tarixşünaslığında obyek-
tiv qiymət verilməsi baxımından mü-
hüm hadisə idi. İ.Hüseynov 3 cildlik 
“Azərbaycan tarixi”nin nəşrə hazır-
lanması işinə rəhbərlik edənlərdən, 
onun müəllifl ərindən və redaktorla-
rından biri olmuşdur. O, 40-dan artıq 
namizədlik və doktorluq dissertasiya-
larının elmi rəhbəri və məsləhətçisi 
olmuşdur. 

Akademik İsmayıl Hüseynov 1944-
1948-ci illərdə pedaqoji fəaliyyətlə 
məşğul olmuş və Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin SSRİ tarixi kafedrası-
na rəhbərlik etmişdir. 

1960-cı ildə İsveçdə, 1964-cü ildə 
Hindistanda, 1965-ci ildə isə Avstri-
yada tarixçilərin və şərqşünasların 
beynəlxalq konqreslərində məru-
zələrlə çıxış etmiş, Azərbaycan tarix 
elmini layiqincə təmsil etmişdir.

Akademik İ.A.Hüseynov Azər-
baycan SSR Ali Sovetinin Fəxri 
fərmanı ilə təltif olunmuş, 1969-cu 
ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı-
na layiq görülmüşdür.

Akademik İsmayıl Hüseynov 1969-
cu il noyabr ayının 8-də vəfat etmiş, 
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Hüseynov İsmayıl Abbas 
oğlu // Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyası: 10 cilddə.- 
Bakı, 1987.- C.10.- S.286.

Hüseynov İsmayıl Abbas 
oğlu // Fəxri Xiyaban /
Heydər Əliyev Fondu.-Bakı, 
2007.- S.90.

İsmayıl Hüseynov 1910-
1969 // Əlamətdar və 
tarixi günlər təqvimi- 2015 
/ Azərbaycan Milli Kitabxa-
nası.- Bakı, 2014.- S. 280.

История Азербайджана: 
в 3 т-х / Академии Наук 
Азербайджанской ССР 
Институт Истории; 
под ред. И. А. Гусейнов 
и др.- Часть первая.- 
Баку: Академии Наук 
Азербайджанской ССР, 
1963.- 537, [2] с.
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 illiyi Süleyman Əliyarlı 
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Süleyman Sərdar oğlu Əliyarlı 1930-
cu il dekabr ayının 18-də Karyagin 
(indi Beyləqan) rayonunun Şahsevən 
kəndində anadan olmuşdur. 1948-ci 
ildə ADU-nin tarix fakültəsinə daxil 
olan S.Əliyarlı 1949-cu ildə Moskva 
Dövlət Universitetinə köçürülmüş və 
1954-cü ildə həmin universitetin ta-
rix fakültəsini bitirmişdir. 1954-56-cı 
illərdə Azərbaycan EA-nın Tarix İns-
titutunda kiçik elmi işçi və elmi katib 
vəzifəsində çalışmışdır. 

1962-ci ildə namizədlik dissertasiya-
sı müdafiə etmişdir. S.Əliyarlı 1959-cu 
ildən Azərbaycan Dövlət Universite-
tinin Azərbaycan tarixi kafedrasında 
müəllim, 1965-ci ildə burada dosent 
elmi adını almış, 1975-ci ildə doktor-
luq dissertasiyasını müdafiə etmiş və 
1980-ci ildə professor elmi adını al-
mışdır. 1978-ci ildən 2001-ci ilə qədər 
Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri 
vəzifəsində çalışmışdır. 

1989-cu ildən 2000-ci ilədək 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 
yanında Yer adları (Toponimiya) Ko-
missiyasına sədrlik etmişdir. 

2000-ci ildə “Türk və Türkiye ta-
rihi ile ilgili değerli araştırmaların-
dan dolayı” Türk Tarix Kurumu Şərəf 
Üyəsi (fəxri üzvü) seçilmişdir. Türkcə 
və ingiliscə çap olunmuş 26 cildlik 
“Türklər (The Turks)” (Ankara, 2002) 
adlı ensiklopedik əsərin Yayın Kurulu 
heyətinin üzvü və müəlliflərindən biri 
olmuşdur. 

Onun “Birinci dünya müharibəsi 
dövründə Azərbaycanda neft inhi-
sarları”, “Azərbaycan xalqının soy-
kökü (etnogenezisi)”, “Kitabi-Dədə-
Qorqud” dastanının tarixi mənbə kimi 
öyrənilməsi, “Qarabağ tarixi” və başqa 
problemlər üzrə elmi araşdırmalarını 

qeyd etmək lazımdır. 
S.Əliyarlının elmi-pedaqoji fəaliy-

yətində Azərbaycan tarixi üzrə dərslik 
və dərs vəsaitlərinin hazırlanması mü-
hüm yer tutur. 150-dən çox elmi əsər, 
monoqrafiya, məqalə, dərslik və dərs 
vəsaiti yazaraq çap etdirmişdir. 

1989 və 2007-ci illərdə onun elmi 
redaktəsi ilə çapdan çıxmış “Azərbaycan 
tarixi üzrə qaynaqlar” adlanan mənbələr 
toplusunu və 1996-cı və 2009-cu ildə 
müəlliflər kollektivi ilə birlikdə hazır-
layıb Azərbaycan və rus dilində çap 
etdirdiyi “Azərbaycan tarixi”, “Uzaq 
keçmişdən 1870-ci illərə qədər” adlı 
dərsliyi xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

S.Əliyarlı Azərbaycan tarixi üzrə 
elmi kadrların hazırlanması sahəsində 
də səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. Onun 
elmi rəhbərliyi altında 3 nəfər doktor-
luq, 18 nəfər namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. 

S.Əliyarlı bir vətənpərvər alim 
kimi 1988-ci ildən başlayaraq Qara-
bağ həqiqətlərini dünya ictimai fikrinə 
və elmi ictimaiyyətinə çatdırılması 
sahəsində xalqımıza əvəzsiz xidmətlər 
göstərmişdir. 

S.Əliyarlının onlarla elmi əsər və 
məqalələri xarici ölkələrdə (Rusiya, 
Türkiyə, ABŞ, İngiltərə, Almaniya, Qu-
zey Kıprıs) müxtəlif dillərdə çap olun-
muşdur

Tarix elmi sahəsində qazandığı bö-
yük elmi uğurlara görə S.Əliyarlı 1990-
cı ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı-
na layiq görülmüşdür.

Görkəmli alim Süleyman Əliyarlı 
2014-cü il yanvar ayının 16-da Bakı 
şəhərində vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan tarixi: 
uzaq keçmişdən 1870-
ci ilə qədər: [dərslik] /
BDU; red. S.Əliyarlı; 
rəyçilər E.Muradəli, 
Ş.Fərzəlibəyli; nəşrə məs. 
Ə.Cəfərov.-Bakı: Çıraq, 
2009.-861 s.

Azərbaycan tarixi üzrə 
qaynaqlar = Contem-
porary problems of 
Azerbaijan history /
İkinci nəşrin tərtibçisi 
və red. S.Əliyarlı; tərt. 
F.Mahmudov, F.Əliyeva, 
L.Həsənova; nəşrə məsul 
Ə.Cəfərli.-Bakı: Çıraq, 
2007.-400 s.

Tariximiz açıqlanmamış 
mövzuları ilə / S.Əliyarlı; 
red. E.Muradəliyeva.-
Bakı: Mütərcim, 2012.-
557 s.

Azərbaycan tarixinin 
çağdaş problemləri: 
Azərbaycan tarixçisi, 
professor Süleyman 
Əliyarlının 70 illik 
yubileyinə həsr olun-
muş məcmuə / Red. 
H.İsaxanlı.- Bakı: Xəzər 
Universiteti, 2000- 304 s.

18
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Nailə Məmmədəli qızı Vəlixanlı 
1940-cı il dekabr ayının 25-də Bakı 
şəhərində  anadan olmuşdur.

1948-1958-ci illərdə Bakı şəhəri 132 
saylı orta məktəbdə oxumuşdur.

1958-1963-cü illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) 
şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb şöbəsində 
təhsil almışdır.

Əmək fəaliyyətinə 1963-1992-ci 
illərdə Azərbaycan EA-nın Şərqşünaslıq 
İnstitutunda, 1992-1998-ci illərdə Ta-
rix İnstitutunda baş laborant, kiçik elmi 
işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi 
vəzifələrində çalışmışdır. 1968-ci ildə  
namizədlik, 1994-cü ildə doktorluq dis-
sertasiyalarını müdafiə etmişdir.

N.Vəlixanlının vətən tarixşünaslığı-
nın tədqiqi sahəsində xüsusi xidmətləri 
vardır. Elmi əsərlərində Azərbaycanın 
orta əsrlər tarixinin mənbəşünaslıq prob-
lemləri, regionun ərəb xilafəti tərkibində 
mövqeyi, sosial iqtisadi münasibətlər, 
siyasi-mədəni tarix və tarixi coğrafiya 
məsələlərinə aydınlıq gətirilmiş, elmdə 
son vaxtlaradək hakimlik edən erməni-
gürcü ənənəsini sındırmaqla tarixşünas-
lığımızda yeni mərhələ açmışdır. Alim 
ərəbdilli mənbələr əsasında orta əsrlər 
Azərbaycan tarixinə dair bir neçə san-
ballı monoqrafiyanın, 200-dən çox elmi 
məqalə və resenziyanın müəllifidir. 
Yeddicildlik “Azərbaycan tarixi”nin 
II cildinin məsul redaktoru və əsas 
müəlliflərindən biridir. Alimin “IX-XII 
əsrlər ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları 
Azərbaycan haqqında”, “İbn Xordad-
beh. Yollar və məmləkətlər haqqında 
kitab” (tədqiqat, ərəb dilindən tərcümə, 
şərhlər, göstəricilər və xəritələr) 
rus dilində, “Naxçıvan ərəblərdən 
monqollaradək (VII-XII əsrlərədək)” 
monoqrafiyaları, “Azərbaycanda 

dövlətçilik və onun rəmzləri” kitab-
albomu və s. əsərləri vardır. Onun 
“Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası” 
və “Naxçıvan ensiklopediyası”nda çox-
saylı elmi məqalələri çap olunmuşdur.

1970-2005-ci illərdə pedaqoji 
fəaliyyətlə məşğul olmuş, Azərbaycan 
Dövlət Universitetində, Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji İnstitutunda, Xəzər, 
Ziya, Azərbaycan Universitetlərində 
ərəb ölkələri tarixi, islam tarixi, ümu-
mi tarix, Azərbaycan tarixi, Asiya və 
Afrika ölkələri tarixi, dünya dinləri, 
Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı 
və tarixşünaslığı və digər fənləri, eləcə 
də ixtisas üzrə kurs və seminarı tədris 
etmişdir.

1998-ci ilin iyul ayından indiyədək 
AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muze-
yinin direktorudur.

2006-cı il 7 noyabr tarixində Azər-
baycan Respublikası Prezidenti ya-
nında Heraldika şurasının üzvü se-
çilmişdir. 2007-ci il aprel ayında 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sının həqiqi üzvü və vitse prezidenti se-
çilmişdir. 2010-cu il 8 fevral tarixində 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin Fərmanı ilə Azərbaycan Respubli-
kasının elm, mədəniyyət və ədəbiyyat 
üzrə Dövlət Mükafatları Komissiyası-
nın üzvü seçilmişdir. 2010-cu il 19 fev-
ral tarixində Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fon-
dunun Himayədarlar Şurasının üzvü 
seçilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin Sərəncamı ilə 2010-cu il 24 de-
kabr tarixində “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
edilmiş,  2015-ci ildə  “Əməkdar elm 
xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan VII-XII 
əsrlərdə: tarix, mənbələr, 
şərhlər / N.M.Vəlixanlı; 
AMEA Milli Azərb. Tarixi 
Muzeyi.- Bakı: [Elm və 
təhsil], 2016.- 476 s.
Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyi - 2018: [toplu] /
AMEA, Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyi; red. hey.: 
N. Vəlixanlı (baş red.) [və 
b.].- Bakı: [Elm], 2018.-
335, [1] s.
Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyi - 95: Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası-
nın 70 illiyinə həsr olunur 
/ Tərt. mətnin müəl. 
N.Vəlixanlı; AMEA, Milli 
Azərb. Tarixi Muzeyi.-
Bakı: [s. n.], 2015.-173 s.
Elmimizin fədaisi: [aka-
demik Teymur Bünyadov 
haqqında] / N.Vəlixanlı 
// Xalq qəzeti.-2018.- 19 
yanvar.- S.6.
Музей истории - не 
просто хранилище 
раритетов. 
Национальное 
достояние каждого 
народа должно 
собираться, изучаться и 
научно обрабатываться 
/ Н.Велиханлы, провела 
беседу Г.Алиева // 
Каспiй.- 2018.- 2 июня.- 
С.12-13.
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Bəhmən Yusif oğlu Axundov 
1910-cu il dekabr ayının 28-də İrəvan 
şəhərində anadan olmuşdur. 

Naxçıvan Kənd Təsərrüfatı Texni-
kumunu bitirmiş, Daşkənd Orta Asiya 
Dövlət Plan İnstitutunda təhsil almışdır. 

1934-cü ildə ali məktəbi bitirdik-
dən sonra Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetində çalışmışdır.

1939-cu ildə Moskvada Krjijanovs-
ki adına Moskva Plan İnstitutunun 
aspiranturasına daxil olmuş, məşhur 
alim Stanislav Qustavoviç Strumilinin 
elmi rəhbərliyi altında namizədlik dis-
sertasiyasını müdafiə etmişdir. 

İkinci Dünya müharibəsi dövründə 
ön cəbhədə olmuş və “Moskvanın 
müdafiəsinə görə” medalı ilə təltif 
edilmişdir. B.Axundov 1942-ci ildə 
Bakıya qayıtmış, Azərbaycan Dövlət 
Universitetində müəllim, Azərbaycan 
KP MK Partiya Tarixi İnstitutunda baş 
elmi işçi kimi fəaliyyətini davam et-
dirmişdir.

B.Axundov 1951-ci ildə “İnqilaba 
qədərki Bakı neft sənayesində inhi-
sarçı kapital” mövzusunda doktor-
luq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
Gərgin əməyin məhsulu olan bu əsərin 
Moskvada monoqrafiya şəklində nəşr 
edilməsi qısa müddət ərzində alimi 
ümumittifaq miqyasında tanıtmışdır.

İqtisad elmi sahəsində respublika-
da ilk elmlər doktoru olan B.Axundov 
1950-1956-cı illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetində (indiki BDU) 

Siyasi iqtisad kafedrasının profes-
soru, 1966-1974-cü illərdə isə 
D.Bunyad zadə adına Azərbaycan 
Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun elmi 
işlər üzrə prorektoru, 1974-cü ildən 
ömrünün sonuna kimi həmin institu-
tun Siyasi iqtisad kafedrasının pro-
fessoru kimi fəaliyyət göstərmişdir. 
O, “Azərbaycan kommunisti” və 
“Azərbaycan SSR EA-nın Xəbərləri” 
jurnalının İqtisadiyyat bölməsinin re-
daksiya heyətinin üzvü, respublikada 
Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin 
“Elmi əsərlər” jurnalının məsul redak-
toru olmuşdur.

1961-ci ildə “M.F.Axundov və 
H.B.Zərdabinin ictimai-iqtisadi görüş-
ləri” kitabı rus dilində nəşr olunmuş-
dur. Üçcildlik “Azərbaycan tarixi” 
kitabının iqtisadiyyat hissəsinin yazıl-
masında da alimin xidməti böyükdur.

B.Axundov 1967-ci ildə “Əməkdar 
iqtisadçı” fəxri adına layiq görülmüş, 
1968-ci ildə isə Azərbaycan EA-nın 
müxbir üzvü seçilmişdir. O, respub-
lika iqtisadçıları arasında bu mötəbər 
elm mərkəzinə seçilən ilk alim idi. 
B.Axundov ölkəmizdə iqtisadi fikir 
tarixinin və siyasi iqtisadın aktual 
problemlərinin tədqiqi sahəsində də 
böyük işlər görmüşdür.

Bəhmən Axundov 1984-cü ildə 
Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Bəhmən Yusif oğlu Axun-
dov: biblioqrafiya /
AMEA İqtisadiyyat İn-tu; 
tərt.-müəl. X.Ş.Kərimov; 
elmi red. İ.H.Alıyev; red. 
Ş.İ.İslamova.-Bakı: AMEA 
İqtisadiyyat İnstitutu, 2011.-
83s.

Marksizm-leninizm siyasi 
iqtisadının predmeti və 
metodu /B.Y.Axundov; red. 
Y.Məmmədov, C.Əhmədli; 
AzSSR Elmlər Akad., 
D.Bünyadzadə ad. Azərb. 
Xalq Təsərrüfatı İn-tu.-Bakı: 
Elm, 1983.-165s.

Kommunizmin yüksək 
fazasına keçməyin iqti-
sadi qanunauyğunluqları 
/B.Y.Axundov; [red. Ə. 
P.Əliyev].-Bakı: Azərnəşr, 
1963.-78, [2] s.

Zeynalov, Ə.İrəvan xanlığı...
gerçəkliyin aydınlığı.-Lulu.
com ,2016,-S.179-181.

İ n t e r n e t d ə

science.gov.az/forms/
skanchavshiesya.../3286

https://books.google.az/book
s?id=c0rBCwAAQBAJ&pri
ntsec=frontcover&hl=ru#v=
onepage&q&f=false

.
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517

Fəlsəfə.İqtisadiyyat.Hüquq

100
 illiyi Firudin Köçərli 

1920-2005    

D
EK

A
B

R

Firudin Qasım oğlu Köçərli 1920-
ci il dekabr ayının 28-də Gədəbəy 
rayonunun İsalı kəndində anadan ol-
muşdur.

1950-ci  ildə  Azərbaycan   Dövlət 
Universitetini (indiki BDU) bitirərək, 
M.V.Lomonosov adına Moskva  
Dövlət Universitetinin aspirantura-
sına daxil olmuşdur. 1953-cü ildə 
fəlsəfə doktoru, 1966-cı ildə elmlər 
doktoru, 1968-ci ildə isə professor 
elmi adını almışdır. 

1953-1958-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin Fəlsəfə ka-
fedrasının dosenti vəzifəsində çalış-
mışdır.

1966-cı ildə Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının müxbir üzvü, 1976-
cı ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.

1958-1967-ci illərdə Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə 
Sek torunun rəhbəri olmuş, 1967-ci 
ildən 1985-ci ilə qədər Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə 
və Hüquq İnstitutunun direktoru 
vəzifəsində çalışmışdır. Ömrünün 
sonunadək bu institutda fəaliyyət 
göstərmişdir.

Onun elmi tədqiqat fəaliyyəti 
əsasən Azərbaycanda fəlsəfə və ic-
timai fikir tarixinin, dialektik və ta-
rixi materializm, etika və estetika 
problemlərinin tədqiqi, Azərbaycanın 
görkəmli elm və mədəniyyət xadim-
lərinin və mütəfəkkirlərinin həyat 
və fəaliyyəti, Azərbaycan ictimai 
fıkrində onların yeri və rolunun araş-

dırılması ilə bağlı olmuşdur.
Azərbaycan fəlsəfə elminin 

dün ya miqyasında tanınmasında 
F.Köçərlinin böyük fəaliyyəti ol-
muşdur. O, Çexoslovakiyada, Ka-
nadada, Skandinaviya ölkələrində, 
digər xarici dövlətlərdə keçirilən 
Beynəlxalq simpoziumlarda Şərq 
fəlsəfəsi problemlərinə dair maraqlı 
məruzələrlə çıxış edərək, respublika-
mızı layiqli təmsil etmişdir.

Firudin Köçərlinin tədqiqatları 
ayrı-ayrı kitab və monoqrafiyalarda 
çap olunmuş, Moskvada nəşr olunan 
“SSRİ-də fəlsəfə tarixi” kitabına da-
xil edilmişdir.

Firudin Köçərli çoxillik elmi 
fəaliyyətində elmi kadrların hazır-
lanmasına daim diqqət yetirmişdir. 
Onun rəhbərliyi ilə hazırlanan filosof 
və hüquqşünaslar hazırda respubli-
kanın və başqa dövlətlərin müvafiq 
elm və təhsil ocaqlarında, dövlət or-
qanlarında və başqa sahələrdə uğur-
la fəaliyyət göstərirlər. Onun elmi 
rəhbərliyi altında onlarla elmlər 
namizədi və elmlər doktoru yetiş-
mişdir.

Firudin Köçərli 2005-ci il iyun 
ayının 3-də Bakıda vəfat etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t
“Molla Nəsrəddin”çi 
Ömər Faiq / F.Köçərli; 
red. F.Vahidov.-Bakı: Elm, 
1995.-76 s.
M.F. Axundovun dün-
yagörüşü / F.Köçərli; 
red. F.Süleymanoğlu; 
Azərbaycan EA 
H.Hüseynov ad. Fəlsəfə və 
Hüquq İn-tu.- Bakı: Elm, 
1999.- 124 s.
Nəriman Nərimanov: 
həyatı, fəaliyyəti və dün-
yagörüşü / F.Köçərli; red. 
Z.B.Göyüşov; Az.SSR EA, 
Fəlsəfə bölməsi.- Bakı: 
AzSSR EA, 1965.- 339, [1] 
s., [3] v.
Köçərli Firudin Qasım 
oğlu: biblioqrafiya /
Tərtibçi Ç.N.Əhmədova; 
Red. F.İ.Quseynova; 
Azərbaycan Elmlər 
Akademiyası, Mərkəzi 
Elmi Kitabxana; “Elm” 
Redaksiya, Nəşriyyat və 
Poliqrafiya Mərkəzi.- 
Bakı: Elm, 1997.-68 s.
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Kamal Mehdi oğlu Abdullayev 1950-ci 
il dekabr ayının 4-də Bakıda ziyalı ailəsində 
anadan olmuşdur. 1968-1973-cü illərdə 
ADU-nun filologiya fakültəsində təhsil al-
mışdır. 1977-ci ildə namizədlik, 1984-cü 
ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə 
etmişdir.

1977-1984-cü illərdə Azərbaycan SSR 
EA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun 
Türk dillərinin müqayisəli tədqiqi şöbəsində 
kiçik elmi işçi, baş elmi işçi, şöbə müdiri 
vəzifələrində, 1984-1987, 1993-2000-ci 
illərdə Xarici Dillər İnstitutunda Ümu-
mi və Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında 
müdir, professor olmuşdur. 1988-1990-cı 
illərdə Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun 
sədrinin birinci müavini, 1990-cı ildə Fon-
dun İdarə Heyətinin sədri,1990-cı ildə Rus 
dili və ədəbiyyatı İnstitutunun Ümumi və 
rus dilçiliyi kafedrasının müdiri, 2000-ci 
ildə rektoru olmuşdur 1994-1995-ci illərdə 
Bursa Uludağ Universitetinin professoru 
olaraq fəaliyyət göstərmişdir. 1996-2015-ci 
illərdə Azərbaycan Badminton Federasiya-
sının prezidenti olmuşdur.

2007-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü, 
2014-cü ildə həqiqi üzvü  seçilmişdir.

2009-cu ildə həyata keçirilməyə başla-
mış “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Nibelunqlar 
haqqında nəğmə” 10 illik beynəlxalq pro-
yektin ideya müəllifi və təşkilatçılarından 
biridir. 2010-cu ildə Respublika Elmi 
Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi 
Şurasının Dilçilik üzrə problem Şurasının 
sədri təyin edilmişdir. 2011-2014-cü illərdə 
AMEA-nın humanitar və ictimai elmlər 
bölməsinin akademik-katibi vəzifəsində 
çalışmışdır. 2000-2014-cü illərdə Bakı 
Slavyan Universitetinin rektoru olmuş, 
2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının 
millətlərarası, multikulturalizm və dini 
məsələlər üzrə Dövlət müşaviri təyin edil-
miş, Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti yanında Bilik Fondunun, Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçilik 
Şurasının üzvü olmuşdur. 

200-dən çox məqalə, 20-dən çox dərs 
vəsaiti və monoqrafiya müəllifidir. “Ya-

rımçıq əlyazma”, “Sehrbazlar dərəsi” 
və “Unutmağa kimsə yox...” romanları 
müxtəlif dillərə tərcümə edilərək çap edil-
mişdir.  2016-cı ildə  Türk Dünyası Araşdır-
maları Beynəlxalq EA-nın həqiqi üzvü se-
çilmişdir. 2017-ci ildən Azərbaycan Dillər 
Universitetinin rektorudur.

2017-ci ildə Rusiyanın nüfuzlu Ural Fe-
deral Universitetinin fəxri doktoru, 2018-ci 
ildə Gürcüstanın Təhsil EA-nın həqiqi üzvü 
seçilmişdir. 

2015-ci ildə  “Şöhrət” ordenini,  1999-
cu ildə “Əməkdar elm xadimi”, 2019-cu 
ildə “Xalq yazıçısı” fəxri adlarını almış-
dır. 2007-ci ildə RF-nın Puşkin medalı, 
2007-ci ildə Azərbaycanda Humay müka-
fatı, 2007-ci ildə “İlin ədəbiyyat adamı”, 
2009-cu ildə Azərbaycanla Çexiya arasın-
da münasibətlərin inkişafında mühüm ro-
luna görə “Karl Kramej” medalı, 2009-cu 
ildə Polşanın “Böyük Xaç” kavaler ordeni, 
2010-cu ildə “Vətən övladı” qızıl medalı, 
2010-cu ildə III Nəsimi Milli Ədəbiyyat 
Müsabiqəsində “Yarımçıq əlyazma” roma-
nına görə “Son 10 ilin ədəbi əsəri” müka-
fatı, 2015-ci ildə Təbriz şəhərində Qafqaz 
Universitetləri Birliyinin 5-ci konqresində 
“Elmi fəaliyyətə görə” mükafat, 2015-ci ildə 
“Yarımçıq əlyazma” romanı İtaliyanın ən 
böyük fondlarından biri Rikardo Tanaturri 
Fondunun təsis etdiyi “Scanno” mükafatının 
(“Skanoprize”) ədəbiyyat üzrə xüsusi prizi, 
2016-cı ildə Rusiyanın “Художественная 
литература” nəşriyyatı tərəfindən çap 
edilən “Platon, deyəsən, xəstələnib…” 
(“Платон, кажется, заболел…”) hekayələr 
kitabına “Qızıl Delviq” mükafatı, 2017-
ci ildə “Euromanager” jurnalı tərəfindən 
“Müasir dünyanın dini, irqi və etnik ayrı-
seçkilik kimi problemlərindən əziyyət 
çəkən Avropa regionunda multikulturalizm 
ənənələrinin inkişaf etdirilməsi sahəsində 
xidmətlərinə görə” mükafatları ilə təltif 
edilmişdir. 2019-cu ildə “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018)”, 
“Azərbaycan diplomatik xidmət orqanları 
– 100 illiyi (1919-2019)” yubiley medalları 
ilə təltif edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan multikultura-
lizmi: ali məktəblər üçün 
dərslik / K.Abdulla [və b.]; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazir-
liyi, Bakı Beynəlxalq Mul-
tikulturalizm Mərkəzi; elmi 
red. K.Abdulla, E.Nəcəfov 
[ön söz]; nəşrə məsul 
R.İlyasov.-Bakı: [BBMM], 
[Mütərcim], 2017.-415 s. 
Azərbaycan dili sintaksi-
sinin nəzəri problemləri: 
[monoqrafiya] / K.Abdulla; 
red. İ.Qasımov.- Bakı: 
[MTM-İnnovation], 2016.- 
359 s.
 Düma ilə Coys ara-
sında: (ədəbi-tənqidi 
esselər) / K.M. Abdulla; 
red. Ə.Mirzallı; [ön söz 
İ.Həbibbəyli].-Bakı: 
Mütərcim, 2016.-188 s.
Unutmağa kimse 
yok... / K.Abdulla; çev. 
A.Acaloğlu.-Ankara: Ben-
gü, 2016.-296 s.
The incomplete manusc-
ript / K.Abdulla; trans. 
A.Thompson.- Houston: 
Strategic Book Publishing 
and Rights Co., 2013.-XIX, 
187 p.
Azerbaijani multicul-
turalism: textbook for 
higher education / editors 
K.Abdulla, E.Najafov; 
trans. S.Nuriyev, 
F.Abdullayeva, S.Aliyev.-
Baku: Şərq-Qərb, 2018.-
487p.

4 Akademik
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Yevgeni Eduardoviç Bertels 1890-
cı il dekabr ayının 25-də Sankt-
Peterburqda zadəgan ailəsində anadan 
olmuşdur. İlk öncə hüquq və musiqi 
təhsili almışdır. Ancaq İran və türk 
mədəniyyətlərinə dərin marağı Bertelsi 
Şərq dilləri – fars, türk, ərəb və sanskrit 
dillərini öyrənməyə sövq etmişdir. Hələ 
1918-ci ildə “Snopı” jurnalında Bertels 
sanskrit dilindən tərcümə etdiyi Budda 
rəvayətlərini nəşr etdirmişdi. 1922-ci 
ildə isə Sədinin “Gülüstan”ı Yevgeni 
Eduardoviçin tərcüməsində Berlində 
işıq üzü görmüşdü.

1920-ci ildə Petroqrad Universi-
tetinin Şərq dilləri fakültəsini bitir-
mişdir. Yevgeni Eduardoviç Bertelsin 
əsərləri özünün incəliyi, korrektliliyi, 
yüksək professionallığı və səlahətliliyi, 
zərif filoloji və mövzunun analiz 
olunması baxımından digərlərindən 
fərqlənir. Fars, tacik və bir sıra türkdil-
li ədəbiyyatların mahir bilicisi kimi o, 
ayrı-ayrı vaxtlarda qırx il ərzində Le-
ninqrad Universitetində, Leninqrad şərq 
dilləri institutunda, Orta Asiya Dövlət 
universitetində, Moskva şərqşünaslıq 
institutunda dərs demiş və SSRİ Elmlər 
Akademiyasının Asiya muzeyinin elmi 
işçisi vəzifəsində çalışmışdır. Tədris 
işi ilə bərabər Y.E.Bertels Şərq xalqla-
rının ədəbiyyatının öyrənilməsi işində 
böyük zəhmət çəkmiş və şərq filolo-
giyası sahəsində üç yüzdən çox sam-
ballı elmi işləri bizlərə töhfə vermiş-
dir. Rus şərqşünaslıq tarixində şərq 
dillərini geniş mənimsəməsi sayəsində 
o, sərbəst olaraq təkcə fars – tacik 
dillərini deyil, ərəb və bir neçə türkdilli 
(özbək, türkmən, azərbaycan və türk) 
ədəbiyyatların tətqiqatlarını həyata ke-
çirirdi.

Sufizm və sufi ədəbiyyatına, Firdov-

si, Sədi, Cami, Nəvai və b. klassiklərin 
yaradıcılığına, Yaxın və Orta Şərq 
xalqlarının mədəniyyət tarixinə həsr 
olunmuş əsərlərin müəllifidir. “İslam 
Ensiklopediyası”nın fəal müəlliflərindən 
olmuşdur.

1929-1930-cu illərdən başlaya-
raq Bertelsin elmi yaradıcılığında bir 
neçə tətqiqat mövzuları müəyyən edi-
lir.  Bunlar fars tacik ədəbiyyatı, Niza-
mi yaradıcılığı, sufizm, Nəvai və onun 
müasirlərinin yaradıcılığı, eləcə də iran 
və türk filologiyasına aid olan ümu-
mi məsələlərdir. Y.Bertels Firdovsinin 
“Şahnamə”,  Nizaminin “İsgəndərnamə” 
(Ə.Əlizadə ilə birlikdə) əsərlərinin 
elmi-tənqidi mətnini hazırlamış, mətn-
şünaslığa dair nəzəri məqalələr yazmış-
dır. Y.Bertels Azərbaycan ədəbiyyatının 
tədqiqi sahəsində də böyük iş görmüş, 
Nizami, Xaqani və Füzulinin yaradıcı-
lığının tədqiqi ilə ardıcıl məşğul olmuş-
dur. Y.Bertels SSRİ-də Nizamişünaslı-
ğın banilərindəndir. 

Bir çox əsəri Şərq və Qərbi Av-
ropa dillərinə tərcümə olunmuş-
dur. Y.Bertelsin şəxsi  kitabxanası 
Azərbaycan SSR EA kitabxanasına ve-
rilmişdir. 

Yevgeni Eduardoviç Bertels 1939-cu 
ildən SSRİ EA-nın müxbir üzvü idi. 

O, 1944-cü ildə Tehran, 1951-ci ildə 
Aşxabad, 1955-ci ildə Dəməşq akade-
miyalarına üzv seçilmişdi. 1944-cü ildə 
Özbəkistanın və 1946-cı ildə Tacikista-
nın “Əməkdar elm xadimi” fəxri adları-
na layiq görülmüşdür. 1948-ci ildə Ni-
zami yaradıcılığı ilə bağlı tədqiqatlarına 
görə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı ol-
muşdur.

Yevgeni Eduardoviç Bertels 1957-ci 
il oktyabr ayının 7-də Moskvada vəfat 
etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Böyük Azərbaycan şairi 
Nizami / Y.E.Bertels; tərc. 
ed. Z.Abdullayev; elmi 
red. M.A.Dadaşzadə; ön 
söz Elçin; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi. -Bakı: Təhsil, 
2017.-166 s.
Bağırov, A.Y.E.Bertels və 
Azərbaycan ədəbiyyatı /
Abuzər Bağırov, Elmi 
red. T.Kərimli; AMEA, 
Nizami ad. Ədəb.  İn-tu.-
Bakı: Elm, 2007.-132 s.
Bağırov, A. Y.E.Bertels 
Azərbaycan ədəbiyyatının 
tədqiqatçısı kimi: filol. 
e.n.a.dər. al. üçün təq. ed. 
dis.: 10.01.01; 10.01.03 
/A.M.Bağırov; AMEA, 
Nizami ad. Ədəbiyyat İn-
tu.- Bakı: 2007.-146 s.
Elçin. Nizami və onun 
tədqiqatçısı haqqında 
bir neçə söz / Elçin //
Ədəbiyyat qəzeti.-2017.- 
23 sentyabr.- S.2.
Избранные труды / 
Е.Э.Бертельс; отв. ред. 
А.Н.Болдырев; сост. 
М-Н.О.Османов; ред. 
кол. Н.И.Конрад [и 
др.]; ФН СССР Ин-т 
Народов Азии.- Том 3 
Суфизм и суфийская 
литература.- Москва: 
Наука, 1965.- 522, [2] с.

25 Şərqşünas



520

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

90
 illiyi Teymur Əhmədov  

1930    

D
EK

A
B

R

Teymur Əkbər oğlu Əhmədov 1930-
cu il dekabr ayının 25-də Şəmkirdə 
anadan olmuşdur. 1936-cı ildə ailəlikcə 
valideynlərinin vaxtilə deportasiya olun-
duğu İrəvana köçmüşdür. 1949-1954-cü 
illərdə ADU-nun filologiya fakültəsində  
təhsil almışdır.  

1961-1964-cü illərdə Azərbaycan 
EA-nın Nizami adına Dil və Ədəbiyyat 
İnstitutunda aspirantura təhsili almış, 
1966-cı ildə namizədlik, 1988-ci ildə 
doktorluq işi müdafiə etmişdir. 1993-cü 
ildə professor elmi adını almışdır.

1984-cü ildə nəşr edilən “Nəriman 
Nərimanov” kitabı rus, ingilis, fransız 
və ərəb dillərində kütləvi tirajla nəşr 
edilmişdir.

1965-1968-ci illərdə “Azərbaycan” 
jurnalı redaksiyasında şöbə müdiri, 
1968-ci ildə Azərbaycan EA Nizami 
adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda baş 
elmi işçi, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı 
şöbəsində müdir müavini (1968-1990), 
1988-ci ildən aparıcı elmi işçi olmuş-
dur.  1961-ci ildə İrəvanda “Ülkər” adlı 
şeir və hekayələr kitabı çap olunmuşdur. 
“Dostluq nəğməkarı”, “N.Nərimanovun 
dramaturgiyası”, “Nəriman Nərimanov”, 
“Vedibasarın qanlı-qadalı günləri”, 
“Erməni xəyanəti və ya Andranik 
Ozanyanın qanlı əməlləri (1918-1920-
ci illər)”, “Mirzə İbrahimov” və s. 
monoqrafiyalarını yazmışdır.  1990-
1991-ci illərdə “Vətən həsrəti”, 1992-
1993-cü illərdə “Hikmət”, “Yeni fikir” 
qəzetlərinin baş redaktoru işləmişdir. 

1996-cı ildən Ədəbiyyat İnstitutunda 
Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdi-
ri, 1995-ci ildən “Respublika” qəzetinin 
baş redaktorudur. Azərbaycan EA 
“Dünya ədəbiyyatının inkişaf qanuna-
uyğunluqları problemi” üzrə Respubli-
ka Əlaqələndirmə Şurasının elmi katibi 

(1968-2008), Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü və 
Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinin 
İdarə Heyətinin üzvü olmuş, AMEA 
Milli Münasibətlər İnstitutunda Elmi 
nəşriyyat şöbəsinin müdiri və “Elturan” 
(“Milli məsələlər”) jurnalının məsul re-
daktoru olmuşdur (1992-2003). 

XX əsrin əvvəllərində ictimai-siyasi, 
ideoloji, ədəbi-estetik fikir tariximizdə 
bütöv bir mərhələ təşkil edən “Füyu-
zat” jurnalı 100 illik fasilədən sonra 
məhz Teymur Əhmədovun redaktorlu-
ğu ilə yenidən nəşrə başlamışdır. Onun 
təşəbbüsü və tərtibçiliyi ilə dördcildlik 
“Heydər Əliyev və mətbuat”, üçcildlik 
“Heydər Əliyev və mədəniyyət”, dövlət 
başçısı İlham Əliyevin bir illik prezi-
dentlik fəaliyyətinə həsr olunmuş san-
ballı əsərləri vardır. Onun təşəbbüsü və 
bilavasitə istirakı ilə çap edilən “Kim 
kimdir” və “Azərbaycan yazıçıları” en-
siklopedik məlumat kitabları isə həm 
elmi-ədəbi ictimaiyyət, həm də ge-
niş oxucular üçün son dərəcə faydalı 
mənbələrdir.

Professor Teymur Əhmədovun elmi 
fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmiş, 
o, 1982-ci ildə Azərbaycan Ali Sove-
ti Rəyasət heyətinin Fəxri fərmanına, 
1996-cı ildə “İlin nüfuzlu ziyalısı” 
adına, 2001-ci ildə “Veteran” və iki 
dəfə  “Tərəqqi” medalına, Akademik 
Y.Məmmədəliyev adına mükafata və 
medala, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi-
nin H.Zərdabi adına mükafatına, iki dəfə 
Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin 
diplomuna, Dünya Azərbaycanlılarının 
Əlaqələndirmə Şurasının 1-ci dərəcəli 
diplomuna, “Qızıl Qələm”, “Ustad” ali 
jurnalistika mükafatlarına, “2010-cu ilin 
adamı” diplomuna layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri: beş 
cilddə / T.Ə.Əhmədov; 
red. və ön sözün müəllifi 
Ş.Nasir; buraxılışa məsul 
S. Ramizoğlu; naşir Hacı 
İ.Allahverdi.- Bakı: Nur-
lan, 2015.-C.1.- Nəriman 
Nərimanov: həyatı, 
mühiti, yaradıcılıq 
yolu.-686 s.; C.2.- Fikir 
karvanı : ədəbi portret, 
xatirə.-646 s.; C.3.- 
Nəriman Nərimanov : 
yaradıcılıq yolu.-599 s.; 
C.4.-Təlatümlü həyatın 
əks-sədası.-687 s.; C.5.-
Xatirə, sənədli oçerk və 
etüd.-622 s.
Akademik Mirzə İbra-
himov: [monoqrafiya] / 
T.Ə.Əhmədov; elmi red. 
B.Əhmədov.- Bakı: [Nur-
lar], 2015.-295s.
Azərbaycan yazıçıları 
XX-XXI yüzillikdə ensik-
lopedik məlumat kitabı 
/ T.Ə.Əhmədov; naşir 
H.İ.Allahverdi.- Bakı: 
Nurlar, 2011.-1055 s.
Mir Cəlal: [2 cilddə] 
/T.Ə.Əhmədov.-Bakı: 
Nurlar, 2014. -C.1.- 
Həyatı, mühiti, ədəbi, 
elmi və pedaqoji 
fəaliyyəti.-347 s.;C.2. 
Fotosənədlər, əlyazmalar, 
epistolyar irs. -379 s.

25 Alim
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Şəfaət Fərhad oğlu Mehdiyev 1910-
cu il dekabr ayının 15-də İranın Sərab 
qəzasının Şalqun kəndində anadan ol-
muşdur. 

1930-1934-cü illərdə Azərbaycan 
Sənaye İnstitutunun (indiki ADNSU) 
geoloji-kəşfiyyat fakültəsində təhsil al-
mışdır. 

1936-cı ildən Pirsaat neft mədənində, 
1937-1938-ci illərdə Neftçala neft 
mədənində geoloq kimi çalışmış, daha 
sonra Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Neft-
çıxarma İnstitutunda baş geoloq, direk-
tor müavini vəzifələrinə irəli çəkilmiş, 
eyni zamanda, aspiranturaya daxil ol-
muşdur. 

1945-ci ildə namizədlik, 1950-ci ildə 
doktorluq dissertasiyalarını müdafiə et-
mişdir. 1954-1958-ci illərdə Geologiya 
İnstitutunun direktoru işləmişdir. 

1955-ci ildə Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasına müxbir üzv, 1958-ci 
ildə isə həqiqi üzv seçilmişdir. 

Görkəmli alim 1954-1958-ci illərdə 
Qubkin adına Geologiya İnstitutunun 
direktoru və 1958-ci ilin aprel ayından 
1965-ci ilin fevral ayına kimi indiki 
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru ol-
muşdur. 

1965-ci ildən ömrünün sonuna qədər 
AMEA-nın Geologiya İnstitutunda 
neftin və qazın geologiyası şöbəsinin 
rəhbəri və ADNSU-da neft və qaz ya-
taqlarının geologiyası və kəşfiyyatı ka-
fedrasının müdiri olmuşdur. 

O, Azərbaycan Respublikası Ali So-
vetinin deputatı (V çağırış) seçilmişdir.  

Akademik Şəfaət Mehdiyevin “Res-
publikamızın təbii sərvətləri”, “Göy-
göl”, “Azərbaycan neft xəzinəsidir”, 
“Yer necə və nə vaxt yaranmışdır”, 
“Xəzərin neft sərvətləri”, Ə.Yaqubovla 
birlikdə hazırladığı “Neft-mədən geolo-

giyasının qısa kursu” kitabları var.
Şəfaət Mehdiyev 400-ə qədər elmi 

əsərin, 20-dən artıq monoqrafiyanın, 
çoxlu sayda geoloji atlasların, müxtəlif 
miqyaslı xəritələrin müəllifidir. Gör-
kəmli alim “Azərbaycan SSR-in neft-
qaz yataqları və perspektiv struk-
turları xəritəsi”nə görə 1988-ci ildə 
Azərbaycanın Dövlət mükafatına layiq 
görülmüşdür. 

O, həm də şair-publisist, drama-
turq və bir çox bədii əsərlərin müəllifi 
idi. Dörd pyesi, bir çox hekayələri, 
miniatürləri, publisistik məqalələri və 
şeirləri vardır. 

Akademik Ş.Mehdiyev geologiya 
elminin tarixçisi kimi, geologiya elmi-
nin tarixi üzrə beynəlxalq komissiyanın 
müxbir üzvü, SSRİ EA Neft və Qazın 
Geologiyası və Geokimyasına dair 
Qafqaz və Zaqafqaziya üzrə Regional 
Komissiyanın Elmi Şurasının sədri ol-
muşdur.

Ş.Mehdiyev elmi və ictimai fəaliy-
yətdəki xidmətlərinə görə  respublika-
nın “Əməkdar elm xadimi”, “SSRİ-nin 
fəxri neftçisi” və “SSRİ qaz sənayesinin 
fəxri işçisi” fəxri adlarına, İki “Qırmızı 
əmək bayrağı”, “Şərəf nişanı”, ikinci 
dərəcəli “Vətən Müharibəsi” ordenləri, 
bir sıra müxtəlif medallar ilə təltif olun-
muşdur. 

Şəfaət Mehdiyev 1993-cü il dekabr 
ayının 15-də Bakıda vəfat etmiş, Fəxri 
Xiyabanda dəfn olunmuşdur. 

Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda-
kı küçələrdən birinə onun adı verilmiş, 
yaşadığı evin fasadına xatirə lövhəsi 
vurulmuş, BDU və ADNSU-da “Aka-
demik Ş.Mehdiyev adına təqaüd” təsis 
edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Ərk qalası: ədəbi əsərlər 
toplusu / Ş.F.Mehdiyev; 
red. N.Məmmədli.- Bakı: 
Nurlan, 2007.- 399 s.
Ümumi geologiya 
[Elektron resurs]: ali 
məktəblər üçün dərslik 
/ Ş.F.Mehdiyev.- Bakı: 
[Mars Print], 2008.-404 s.
Oxu, gözəl: şeir / 
Ş.Mehtiyev // Ədəbiyyat 
qəzeti.- 2018.- 14 iyul.- 
S.20.
Budaqov, B. Heykəli xalq 
məhəbbətindən qoyulmuş 
yenilməz alim: Akademik 
Şəfaət F.Mehdiyev - 95 / 
B.Budaqov.- Bakı: Nafta-
Press, 2006.- 32 s.
Görkəmli alim, səmimi 
insan, unudulmaz dost: 
Akademik Şəfaət Mehdi-
yev haqqında xatirələr / 
Red. A.Əlizadə; tərt. ed.: 
Ş.F.Mehtiyevin oğulları-
Arif, Fərhad, Ülvi və Aq-
şin.- Bakı: [Nafta-Press], 
2000.- 276 s.
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2016/
dekabr/520038.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/edebiyyat/2018/
iyul/600132.jpg
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Firudin Məmməd Əli oğlu Haşımzadə 
1935-ci il dekabr ayının 7-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1952-1957-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat 
fakültəsində ali təhsil almışdır. 1957-ci 
ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası-
nın Fizika İnstitutunun aspiranturasına 
daxil olaraq təhsilini SSRİ Elmlər Aka-
demiyasının A.F.İoffe adına Leninqrad 
Fizika-Texnika İnstitutunda davam et-
dirmişdir.

Firudin Haşımzadə 1962-ci ildə 
namizədlik, 1972-ci ildə doktorluq dis-
sertasiyalarını müdafiə etmiş, 1974-cü 
ildə professor elmi adını almışdır. O, 
1980-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akade-
miyasının müxbir üzvü, 2001-ci ildə isə 
həqiqi üzvü seçilmişdir.

Əmək fəaliyyətinə 1961-ci ildə 
Azər baycan EA-nın Fizika İnstitutun-
da kiçik elmi işçi kimi başlayan Firu-
din Haşımzadə burada 1963-1968-ci 
illərdə böyük elmi işçi, 1968-1987-ci 
illərdə “Yarımkeçiricilər” laboratoriya-
sının müdiri, 1987-1993-cü illərdə Güc-
lü anizotrop kristallar fizikası şöbəsinin 
rəhbəri olmuşdur. 

O, 1993-1994-cü illərdə Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının Fizika İnsti-
tutunun direktor müavini, 1994-2000-
ci illərdə direktoru işləmiş, 2001-ci 
ildən ömrünün sonunadək baş elmi işçi 
vəzifəsində çalışmışdır.

Akademik səmərəli elmi fəaliyyəti 
ilə, respublikamızda yarımkeçiricilər 

nəzəriyyəsi sahəsində elmi məktəbin 
bünövrəsini qoyanlardan biri kimi müasir 
fizika elminin inkişafına böyük töhfələr 
vermişdir. Onun bərk cisim nəzəriyyəsi 
sahəsində araşdırmaları mütəxəssislər 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. 
Firudin Haşımzadənin araşdırmalarının 
nəticələri ölkəmizdə və onun hüdudla-
rından kənarda nəşr edilən 150-dən çox 
elmi əsərdə və bir monoqrafiyada öz 
əksini tapmışdır. Alimin rəhbərliyi al-
tında fizika sahəsində 11 elmlər doktoru, 
22 fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır. O, bir 
sıra mötəbər beynəlxalq elmi simpozium 
və konfranslarda çıxışları ilə Azərbaycan 
elmini layiqincə təmsil etmişdir.

30 ildən artıq bir dövrdə Bakı Dövlət 
Universitetində nəzəri fizika və bərk ci-
sim nəzəriyyəsinin elmi istiqamətləri 
üzrə oxuduğu mühazirələrlə təhsil 
ictimaiyyətinin rəğbətini qazanmışdır.

Onun elmi, elmi-təşkilati və peda-
qoji fəaliyyəti dövlət tərəfindən yük-
sək qiymətləndirilmişdir. O, 1986-cı 
ildə “Antiferromaqnitlərin optik spek-
troskopiyası”na dair işlər silsiləsinə görə 
Elm və Texnika sahəsində Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Mükafatına, 
2015-ci ildə Azərbaycan elminin inkişa-
fında xidmətlərinə görə “Əməkdar elm 
xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Firudin Məmməd Əli oğlu Haşımzadə 
2018-ci il sentyabr ayının 28-də vəfat et-
mişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Energy spectra of 
narrow-and zero-
gap-semiconductor 
quantum dots (Babaev 
A.M., Bagirov M.A.)//J.
Phys.:Condensed Mat-
ter, 2000,v.12,7923

Negative magnetoresis-
tance of an electron gas 
in a quantum well with 
parabolic potential (Ha-
sanov Kh.A., Babayev 
M.M.) // Phys.Rev B, 
2006, v.73,235349

Firudin Məmməd Əli 
oğlu Haşımzadə //
Azərbaycan.- 2018.- 30 
sentyabr.- S.2.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.
az/down/meqale/
azerbaycan/2018/
sentyabr/607930.htm
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İsgəndər Həsən oğlu Cəfərov 1940-cı 
il dekabr ayının 30-da İmişli rayonunun 
Əlipənahlı kəndində anadan olmuşdur. 

1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetini bitirmişdir. 

1966-cı ildə fəlsəfə doktoru, 1979-
cu ildə elmlər doktoru elmi dərəcəsini, 
1979-cu ildə professor  elmi adını al-
mış, 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir 
üzvü seçilmişdir.

1966-1969-cu illərdə Azərbaycan 
Politexnik İnstitutunda baş müəllim, 
1969-1985-ci illərdə AEA Fizika İnsi-
tutunda böyük elmi işçi, laboratoriya 
müdiri, 1985-1989-cu illədə Naxçı-
van Dövlət Pedaqoji İnstitutunda rek-
tor, 1989-1996-cı illərdə Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji İnstitutunda dekan, 
1996-2015-ci illərdə Nəzəri fizika ka-
fedrasının müdiri vəzifələrində çalış-
mışdır.

İ.H.Cəfərov nəzəri fizika sahəsində 
mütəxəssis olmuş, tədqiqatları ele-
mentar zərrəciklər və onların qarşılıqlı 
təsiri nəzəriyyəsinə həsr olunmuşdur. 
Elementar zərrəciklərin zəif və vahid 
elektrozəif qarşılıqlı təsirlərinin bir 
sıra modelini irəli sürmüş, bu qarşılıqlı 
təsirlərlə şərtlənən çoxlu sayda prosesin 
ehtimal və effektiv kəsiklərini hesabla-
mış, zərrəciklərin qarşılıqlı təsirlərinə 
çox həssas olan bir sıra effektlər tap-
mışdır. Dördkomponentli neytrino sxe-
mi üzrə leptonların  simmetriya qrupu-
na əsaslanan vahid elektrozəif qarşılıqlı 

təsiri nəzəriyyəsini yaratmışdır.
Elektron və pozitron dəstələrinin 

toqquşması zamanı baş verən müxtəlif 
annihilyasiya proseslərinin effektiv 
kəsiklərini və müxtəlif xarakteristikala-
rını hesablayaraq, alınan ifadələri ətraflı 
tədqiq edərək, təbiətdə e–µ–τ universal-
lığının mümkün pozulmasının aydınlaş-
dırılması, Hiqqs bozonunun müşahidəsi, 
təbiətdə mövcud olan neytrino növ-
lərinin sayının müəyyənləşdirilməsi, 
ulduzların şüalandırdığı neytrinoların 
miqdarının müəyyənləşdirilməsi yolla-
rını göstərmiş və hər bir halın təcrübədə 
öyrənilməsi üçün konkret üsullar irəli 
sürmüşdür.

180-ə yaxın elmi əsərin müəllifi olan 
İsgəndər Cəfərovun aldığı elmi nəticələr 
dünyanın elm və texnika sahəsində qa-
baqcıl ölkələrinin, həmçinin respubli-
kamızın nüfuzlu elmi nəşrlərində dərc 
olunmuşdur. 

Onun elmi  rəhbərliyi və məsləhətçiliyi 
ilə ondan artıq  doktorluq və namizədlik 
dissertasiyası müdafiə edilmişdir.

İ.H.Cəfərovun elmi və pedaqoji 
fəaliyyəti dövlət tərəfindən layiqincə 
dəyərləndirilmiş, o, gənc alimlərlə fəal 
işinə görə Təhsil Nazirliyinin Fəxri 
fərmanları, təşəkkürləri və “Qabaqcıl 
Təhsil İşçisi” döş nişanı ilə təltif edil-
mişdir. 2012-ci ildə “Əməkdar elm xa-
dimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

İsgəndər Cəfərov 2015-ci il yanvar 
ayının 7-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Elementar zərrəciklər 
fizikasının əsasları: [ali 
məktəb tələbələri üçün 
dərslik] / İ.H.Cəfərov; 
elmi red. N. A. Quliyev; 
rəyçilər. S.A.Hacıyev, 
M.İ.Murquzov.-Bakı: 
Nurlar, 2009.-285 s.

Neytrino /İ.H.Cəfərov; 
N.A.Quliyev; elmi red. 
Ş. M. Nağıyev; rəyçilər 
S.A.Hacıyev; R.E. Hüsey-
nov .-Bakı: Elm, 2005.-
116 s.

Azərbaycanda astrofizik 
yüksək texnoloji tətbiqi 
elmə perspektiv baxış  / 
İ.Cəfərov, R.Cəfərov //
Respublika.-2014.- 16 
oktyabr.- S.7.

İsgəndər Həsən oğlu 
Cəfərov // Xalq qəzeti.-
2015.- 9 yanvar.- S.6.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2015/
yanvar/412977.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/respublika/2014/
oktyabr/396777.htm

http://www.e-qanun.az/
framework/23393
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Yusuf Heydər oğlu Məmmədəliyev 
1905-ci il dekabr ayının 31-də Naxçı-
van MR-nın Ordubad şəhərində anadan 
olmuşdur.

1926-cı ildə Azərbaycan Ali Pedaqo-
ji İnstitutunu bitirmişdir. 

1942-ci ildə kimya elmləri doktoru 
və professor elmi adını almış, 1945-ci 
ildə Azərbaycan SSR EA-nın akademi-
ki seçilmişdir. 

Azərbaycan SSR EA yarandıqdan 
(1945) sonra Neft İnstitutuna rəhbərlik 
etmişdir. 1947-50-ci illərdə və 1958-61-
ci illərdə Azərbaycan SSR EA-nın Pre-
zidenti seçilmişdir.

1951-54-cü illərdə Azərbaycan SSR 
EA Fizika, Kimya və Neft bölməsinin 
akademik katibi, 1954-58-ci illərdə 
ADU-nun rektoru olmuşdur.

Y.Məmmədəliyevin əsas elmi işləri 
neftin və neft qazlarının katalitik ema-
lı sahəsi ilə bağlıdır. Azərbaycanda neft 
kimyasının əsasını qoymuş, müxtəlif 
karbohidrogenlərin katalizator iştirakı 
ilə xlorlaşdırılma və bromlaşdırılması-
nın yeni üsullarını təklif etmişdir.

Yusuf Məmmədəliyev  Bakı neftlə-
rinin benzin fraksiyasının katalitik 
aromatikləşdirilməsi, yuyucu maddələr 
və silisium-üzvi birləşmələr alınma-
sı, piroliz məhsullarından plastik kütlə 
istehsalı və Naftalan neftinin təsir me-
xanizminin öyrənilməsi sahələrində də 
mühüm işlər görmüş, yüksəkixtisaslı 
elmi kadrlar hazırlanmasında böyük 
xidməti olmuşdur.

Y.Məmmədəliyev müharibənin ağır 
dövründə yüksək oktanlı benzin və 
məşhur “Molotov kokteyli”ni ixtira et-
mişdir. Akademik benzolu propilenlə 
alkilləşdirmək yolu ilə izopropilbenzo-

lun sintezi üsulunu işləyib hazırlamış, 
bu da İkinci Dünya müharibəsi illərində 
aviasiyamızın yüksək oktanlı yanacaqla 
təmin edilməsinə kömək etmişdir.

O, SSRİ, ABŞ, İtaliya, Fransa, 
İngiltərə, PXR, MXP və başqa ölkələrdə 
çağırılan qurultay, konqres və simpozi-
umlarda respublikamızı dəfələrlə təmsil 
etmişdir.

SSRİ Ali Sovetinin (5-ci çağırış) və 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (4-cü 
çağırış) deputatı, Mendeleyev adına 
Ümumittifaq kimyaçılar Cəmiyyəti 
Azərbaycan idarəsi rəyasət heyətinin 
sədri (1957-61) və Azərbaycan “Bi-
lik” cəmiyyəti Rəyasət heyətinin  sədri 
(1948-50 və1958-61) olmuşdur.

Azərbaycan Astrofizika Rəsədxana-
sı, Əlyazmaları Fondu, Sumqayıt Kim-
ya Elmi Mərkəzi və digər müəssisələrin 
təşkili Y.Məmmədəliyevin adı ilə bağ-
lıdır. Onun yaratdığı Azərbaycan neft-
kimya məktəbi respublikadan çox-çox 
uzaqlarda tanınır. 

200-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 
6 monoqrafiyanın müəllifidir. 

Yusuf Məmmədəliyev SSRİ Dövlət 
mükafatı, “Lenin” ordeni, “Qırmı-
zı Əmək Bayrağı” və “Şərəf nişanı” 
ordenləri, həmçinin medallarla təltif 
edilmişdir.

Y.H.Məmmədəliyev 1961-ci il de-
kabr ayının 15-də vəfat etmişdir.

Neft Kimya Prosesləri İnstitutunda 
ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş 
Y.H.Məmmədəliyev muzeyi yaradılmış-
dır. Akademikin həyat və fəaliyyətindən 
bəhs edən “Zamanın zirvəsi” adlı 
sənədli film çəkilmişdir. Akademik Yu-
suf Məmmədəliyev adına “Qızıl medal” 
təsis edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycanda elmin inki-
şafı / Y.H.Məmmədəliyev; 
[red. Z. Məmmədov].- 
Bakı: Azərnəşr, 1960.- 
120 s.

Akademik Yusuf 
Məmmədəliyev: bibli-
oqrafiya / AMEA, akad. 
Yusuf Məmmədəliyev ad. 
Neft-Kimya Prosesləri 
İn-tu, Azərb. Milli Ki-
tabxanası, Mərkəzi Elmi 
Kitabxana, Akademik 
Yusuf Məmmədəliyev 
adına Fond; tərt. ed. 
A.Kazımov; elmi məsl. 
S.Məmmədəliyeva; red.: 
K.Tahirov, A.Kəngərli.-
[Bakı]: [s.n.], 2011.- 275 
s.

Akademik Yusuf 
Məmmədəliyev / 
Baş məsl. və elmi 
red. A.Əlizadə; tərt. 
D.Tağıyev; red. 
M.Məmmədyarov [və 
b.].-Bakı: [Elm], 2015.-
191 s.

Fərəcullayeva, M. Akade-
mik Yusuf Məmmədəliyev  
/ M.Fərəcullayeva; red. 
S.Məmmədəliyeva; foto 
R.Bağırov.- Bakı: TUTU, 
2005.-96 s. 
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Sona Piri qızı Nuriyeva 1915-ci il 
dekabr ayının 15-də Bakının Əmircan 
kəndində anadan olmuşdur. 1930-cu ildə 
orta məktəbi bitirmiş və Bakı aeroklu-
buna daxil olmuşdur. 1932-ci ildə Bakı 
aeroklubundan məzun olmuş və 1934-
cü ilədək orada təlimatçı vəzifəsində 
çalışmışdır. 

1934-1936-cı illərdə SSRİ Mül-
ki Hava Donanmasının Bataysk Təy-
yarəçilik məktəbində təhsil almış, 1936-
cı ildə Azərbaycan mülki aviasiyasında 
əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

1936-1937-ci illərdə SSRİ  Mül-
ki Hava Donanmasının Zaqafqaziya 
İdarəsinin 222-ci aviadəstəsində, 1937-
1943-cü illərdə Azərbaycan aviaqrupu-
nun 19-cu aviadəstəsində, 1943-1945-ci 
illərdə SSRİ Mülki Hava Donanmasının 
Azərbaycan İdarəsinin 9-cu nəqliyyat 
aviadəstəsində təyyarəçi vəzifəsində 
fəaliyyət göstərmişdir.

S. Nuriyeva təyyarəçilik fəaliyyəti ilə 
yanaşı, respublikanın ictimai həyatında 
da fəal iştirak etmiş, belə ki, o, 1939-cu 
ildən 1946-cı ilədək SSRİ Ali Sovetinə 
deputat seçilmişdir.

1945-ci ildə Moskva şəhərinə ezam 
edilmiş və 1949-cu ilədək SSRİ Mül-
ki Hava Donanmasının beynəlxalq 
hava xətlərinin xüsusi aviadəstəsində 
təyyarəçi kimi çalışmışdır. Bu illər 
ərzində S.Nuriyeva “Aeroflot”un ən 
mahir təyyarəçilərindən biri kimi 
beynəlxalq hava xətlərində - Çexoslo-
vakiya, Yuqoslaviya, Macarıstan, Bol-
qarıstan, Polşa, Rumıniya səmalarında 
uçuşlar yerinə yetirmişdir. 

Sona Nuriyeva 1948-ci ildə səhhətinə 
görə uçuş işindən uzaqlaşmış və 1949-cu 
ildən əmək fəaliyyətini dispetçer kimi 
Azərbaycan mülki aviasiyasında davam 
etdirmişdir. 1968-ci ilin noyabr ayında 
təqaüdə çıxmışdır. 

Sona Nuriyeva mülki aviasiyada 
gös tərdiyi xidmətlərinə görə “Lenin”, 
“Şərəf nişanı” ordenləri, “Qafqazın 
müdafiəsinə görə”, “Almaniya üzərində 
qələbəyə görə” medalları ilə təltif edil-
miş, Azərbaycan SSR-nin Fəxri fərmanı 
ilə mükafatlandırılmışdır.

Sona Nuriyeva 1986-cı ildə vəfat et-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Mülki Aviasiya tarixi: 1910-1980 : dərs vəsaiti / Layihənin rəhbəri A.C.Paşayev; tərt. F.Hüseynova; red. E.Hüseynqulu oğlu; 
[rus dilində olan mətnləri azərb. dilinə tərc. edən Y. Muradova(dizayn)]; Azərb. Hava Yolları, Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya 
Akad., Mülki Aviasiya Muzeyi.-Bakı: [s. n.], 2012.- S.52-53.

Nuriyeva Sona Piri qızı (d.15.12.1915, Bakı yaxınlığındakı Əmircan kəndi) – ilk azərbaycanlı təyyarəçi qadınlarından biri // Azərbaycan 
Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.- Bakı, 1983.-Cild 7.- S.304. 

İ n t e r n e t d ə

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нуриева,_Сона_Пири_кызы 

tarix.info/qadinlar/3425-sona-piri-qz-nuriyeva.html

15 Təyyarəçi
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illiyi İsmayıl İbrahimov      
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İsmayıl Əli oğlu İbrahimov 1915-
ci il dekabr ayının 31-də Ordubad 
şəhərində anadan olmuşdur. 1930-
1935-ci illərdə Bakı şəhərində Sənaye 
Politexnik Texnikumunun mexanika 
fakültəsində oxu muş, 1935-1941-ci 
illərdə isə Azərbaycan Sənaye İnsti-
tutunun (indiki ADNSU) energetika 
fakültəsində ali təhsil almışdır.

İkinci Dünya müharibəsinin iştirak-
çısı olmuş, müharibədən qayıtdıqdan 
sonra 1946-1988-ci illərdə Azərbaycan 
Sənaye İnstitutunda baş laborant, assis-
tent, baş müəllim, dosent, professor və 
kafedra müdiri işləmişdir. 

İsmayıl İbrahimov 1952-ci ildə texni-
ki elmlər üzrə namizədlik, 1964-cü ildə 
isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə 
etmiş, 1968-ci ildə isə professor adı-
nı almışdır. Elə həmin ildə Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 
1980-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.

1960-1970-ci illərdə Azərbaycan 
Neft və Kimya İnstitutunun rekto-
ru vəzifəsini tutmuşdur.  1970-ci ildə 
Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 
sədrinin birinci müavini, 1978-ci ildə 
yenidən Azərbaycan Neft və Kimya 
İnstitutunun rektoru təyin olunmuş və 
1988-ci ilədək həmin vəzifədə çalışmış-
dır. 1997-ci ildən ömrünün sonunadək 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sının İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda 
baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.

İsmayıl İbrahimov 140-dan artıq 
elmi əsərin, o cümlədən 20-dək mo-
noqrafiyanın, elmi-metodiki vəsait 
və dərsliklərin müəllifidir. Alimin 
rəhbərliyi altında 40-dan çox fəlsəfə və 
elmlər doktorları hazırlanmışdır. 

İsmayıl İbrahimov elmi yaradıcılığını 
pedaqoji fəaliyyəti ilə ahəngdar şəkildə 
əlaqələndirmişdir. Alim respublikada 

və onun hüdudlarından kənarda tanınan 
mötəbər bir ali təhsil ocağına rəhbərlik 
etdiyi illər ərzində neftçi kadrların 
yetişdirilməsi və Azərbaycanın “neft 
akademiyası” kimi şöhrətinin artırılma-
sında böyük xidmətlər göstərmişdir.

SSRİ Ali və Xüsusi Orta Təhsil 
Nazirliyinin Elmi-metodiki Şurası-
nın neft bölməsinin üzvü, SSRİ “Ali 
məktəblərinin Elmi xəbərləri”, Ümu-
mittifaq “Neft və qaz” jurnalının redak-
toru olmuşdur.

İsmayıl İbrahimovun ictimai fəa-
liyyəti də zəngin və təqdirə layiqdir. 
O, bir neçə çağırış Azərbaycan və 
SSRİ Ali Sovetinin deputatı seçilmiş, 
uzun müddət Azərbaycan Uşaq Fon-
dunun İdarə Heyətinin sədri olmuş-
dur. Alimin fədakar əməyi yüksək 
qiymətləndirilmişdir. 

1941-1945-ci illərdə “Vətən mü-
haribəsi” ordenləri (1 və 2-ci dərəcəli), 
3 “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni 
(1961, 1967, 1976), “Oktyabr İnqilabı” 
ordeni (1971), 2 “Lenin” ordeni, “Qır-
mızı ulduz” ordeni, Almaniya Demok-
ratik Respublikasının ordeni, “İgidliyə 
görə” medal ilə təltif olunmuşdur. 
1981-ci ildə “Əməkdar elm xadimi” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 1983-
cü ildə Elm və texnika sahəsində SSRİ 
Dövlət Mükafatı laureatı olmuş, 1985-
ci ildə “SSRİ-nin fəxri neftçisi”, 1986-
cı ildə “Sosialist Əməyi Qəhrəmanı” 
fəxri adına layiq görülmüş, 2015-ci ildə 
“Şərəf” ordeni ilə təltif olunmuşdur. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
fərdi təqaüdçüsü idi.

Akademik İsmayıl İbrahimov 2016-
cı il iyul ayının 16-da vəfat etmiş, II 
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan uşaq 
fondunda: (1988-2005)  
/ İsmayıl İbrahimov.-
Bakı: Nafta Press, 
2006.- 296 s.

Həyatımın 
səhifələrindən / İ. İbra-
himov.- Bakı: [Nafta-
Press], 2006.- 370 s.

Akademik İsmayıl İbra-
himov: biblioqrafiya / 
AMEA İnformasiya Tex-
nologiyaları İn-tu; elmi 
red. R.M.Əliquliyev.-
Bakı: İnformasiya 
Texnologiyaları, 2006.-
145 s.

Görkəmli alim İs-
mayıl İbrahimov son 
mənzilə yola salınıb //
Azərbaycan.- 2016.- 17 
iyul.- S.3.

31 Akademik



527

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya
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Knyaz İlyas oğlu Aslanov (Knyaz 
Aslan) 1960-cı il dekabr ayının 25-
də Gürcüstan Respublikası Başke-
çid (Dmanisi) rayonunun Hamamlı 
kəndində anadan olmuşdur. 1979-cu 
ildə Hamamlı kənd orta məktəbini qı-
zıl medalla bitirmiş, 1981-1983-cü 
illərdə Bakı Mədəni-Maarif Texni-
kumunda, 1983-1988-ci illərdə Bakı 
Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-
informasiya fakültəsində, 1985-1987-
ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin 
İctimai peşələr fakültəsinin jurnalisti-
ka bölməsində, 1987-1989-cu illərdə 
Azərbaycan Jurnalist Sənətkarlığı İns-
titutunda, 1994-1998-ci illərdə Bakı 
Dövlət Universitetinin Jurnalistika 
fakültəsində, 1990-1993-cü illərdə 
Bakı Dövlət Universitetinin aspirantu-
rasında təhsil almışdır.

1992-1995-ci illərdə Müdafiə Na-
zir liyinin “Azərbaycan Ordusu” 
qəzetinin şöbə redaktoru və “Hərbi 
Nəşriyyat”ın redaktoru olmuşdur. İş-
ğalçı Ermənistana qarşı aparılan sa-
vaşın iştirakçısı, Qarabağ müharibəsi 
veteranıdır.

1988-2011-ci illərdə Bakı Dövlət 
Universitetinin Kitabxanaşünaslıq 
ka fedrasında laborant, müəllim, baş 
müəllim, dosent vəzifələrində, 1995-
2004-cü illərdə Azərbaycan MEA 
Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda 
və Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutun-
da elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 

2004-cü ildə “Şəxsiyyətin formalaş-
masında bədii ədəbiyyatın rolu” möv-
zusunda dissertasiya işi müdafiə etmiş, 
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi 
adını almışdır. “Azərbaycan ədəbiyyatı 

klassiklərinin irsində kitab və mütaliə 
məsələləri” mövzusunda doktorluq 
dissertasiyasını başa çatdırmışdır. 

2012-ci ildən Bakı Dövlət Univer-
sitetinin Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi 
kafedrasının müdiridir.

“Kitabşünaslıq və Redaktor Sənəti” 
elmi-nəzəri jurnalının təsisçisi və baş 
redaktoru, “Kitabxanaşünaslıq və in-
formasiya” elmi-nəzəri jurnalının baş 
redaktor müavini, “Borçalı” qəzeti və 
jurnalının redaktoru, “Səhər” qəzetinin 
şöbə müdiri, “Xəzər Xəbər” (Xəzər 
Universiteti) elmi-ədəbi jurnalının re-
daksiya heyətinin üzvüdur.

Çoxsaylı elmi-nəzəri, ədəbi-pub-
lisistik məqalənin, 5 monoqrafiya-
nın, 30-dan artıq elmi və bədii kitabın 
müəllifidir. Bir sıra kitabların ön söz 
müəllifi və redaktorudur. 

Şeirləri rus, ingilis və alman dillərinə 
tərcümə olunmuşdur.

2017-ci ildən BMT yanında Bey-
nəlxalq İnformasiyalaşdırma Akade-
miyasının həqiqi üzvüdür. ABŞ, Ru-
siya, Türkiyə, Ukrayna, Gürcüstan, 
İran və başqa ölkələrdə keçirilmiş 
beynəlxalq seminar, simpozium və 
konfransların iştirakçısıdır.

Azərbaycan Jurnalistlər, Yazıçılar, 
Aşıqlar Birliklərinin üzvü, Nizami 
Gəncəvi, Həsən bəy Zərdabi, Ömər 
Faiq Nemanzadə, Sergey Yesenin, Ab-
dulla Şaiq, Şəhriyar, “Qızıl Qələm”, 
“Ustad”, “Kamil sənətkar”, “Səhər” 
və başqa mükafatların laureatıdır. “İlin 
alimi” və “Azərbaycan Respublikası-
nın Qabaqcıl təhsil işçisi” fəxri adları-
na layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Qədim və оrtа əsrlər 
dünyа kitаbхаnаlаrı: dərs 
vəsaiti / K.Aslan; elmi red. 
A.A.Xələfov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bаkı: 
Bаkı Univеrsitеti Nəşriyyаtı, 
2011.- 416 s.
Şəxsiyyətin formalaşmasın-
da bədii ədəbiyyatın rolu: 
Azərbaycan kitabxanaları-
nın materialları əsasında: 
[monoqrafiya] / K.Aslan; 
elmi red. A.A.Xələfov; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, 
BDU.- Bakı: Bakı Universi-
teti Nəşriyyatı, 2008.- 324 s.
Üzü yaza gedən cığır: 
şeirlər və poemalar / 
K.Aslan; red və ön söz. müəl. 
C.Mustafayev.- Bakı: Qartal, 
2011.- 366 s.

Nəşriyyat işi və redaktə 
məsələləri: tədris metodik 
vəsaiti /K.Aslan, Ş.Tahirqızı, 
N.Mehrəliyeva.- Bаkı: 
Müəllim, 2018.- 381 s. 

Azərbaycan Kitabxa-
na Ensiklopediyası / 
Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi, Azərbaycan Milli 
Kitabxanası; red. K.Tahirov; 
elmi red. A.Xələfov; red. 
heyəti: K.Aslan və b.; işçi 
qrupu K.Aslan və b. - Bakı: 
M.F.Axundzadə adına Milli 
Kitabxana, 2015.- 630 s.

25 Kitabşünas 
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Bеynəlxalq Əlillər Günü 
1992

D
EK

A
B

R

Ə d ə b i y y a t

Məmmədli, Q. 
Azərbaycanda əlillərin hü-
quqları tam təmin olunur: 3 
dekabr - Beynəlxalq Əlillər 
Günüdür / Q.Məmmədli //
Ekspress.- 2017.- 2-4 de-
kabr.- S.10.

Musayeva, Y. Həyata dönüş: 
3 dekabr Beynəlxalq Əlillər 
Günüdür / Y.Musayeva //
Azərbaycan.- 2018.- 2 
dekabr.- S.1; 4.

Zümrüd. 3 dekabr 
Beynəlxalq Əlillər Günü /
Zümrüd // Səs.- 2018.- 1 
dekabr.- S.11.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2018/
dekabr/620710.htm

http://www.anl.az/
down/meqale/ses/2018/
dekabr/620741(meqale).pdf

3

1992-ci ildə Rusiya Federasiyasının 
təşəbbüsü ilə BMT-nin Baş Məclisində 
dekabr ayının 3-nün Əlillər Günü kimi 
qeyd olunmasıyla bağlı qərar qəbul 
edilmişdir. Hər il keçirilən Beynəlxalq 
Əlillər Günü əlillərin ehtiyaclarını başa 
düşmək və məhdud imkanlara malik 
olan insanların ləyaqət, hüquq və rifa-
hına dəstəyi irəli çəkmək və həmçinin, 
məhdud imkanlı insanların siyasi, sosi-
al və mədəni həyatın bütün aspektlərinə 
cəlb edilməsindən əldə olunan xeyir 
haqda məlumatlandırmanı yaxşılaşdır-
maq məqsədilə elan edilmişdir. Dünya 
əhalisinin təxminən 10 faizini fiziki 
cəhətdən qüsurlu insanlar təşkil edir. 
Əlilliyi olan insanların 20 faizi inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə yaşayır. 

Azərbaycanda dövlət tərəfindən bu 
qəbildən olan insanların sosial rifahının 
yüksəldilməsi istiqamətində mühüm 
addımlar atılır. Azərbaycan BMT Baş 
Məclisi tərəfindən 2006-cı ildə qəbul 
edilmiş “Əlillərin hüquqları haqqında” 
Konvensiyaya qoşulmuşdur. Ölkəmizdə 
əlillərin sosial müdafiəsi ilə bağlı həyata 
keçirilən genişmiqyaslı tədbirlərin əsası 
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulmuşdur. İnsan amilini xüsu-
si diqqətdə saxlayan görkəmli dövlət 
xadiminin Azərbaycana rəhbərliyi 
dövründə əlillərin sosial müdafiəsi, 
onların cəmiyyətə inteqrasiyası ildən-
ilə gücləndirilmişdir. Ölkədə əlillərin 
sosial müdafiəsi ilə bağlı dövlət proq-
ramı hazırlanmışdır. Həmin proqramda 

əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin 
reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haq-
qında qanunun bütün müddəaları öz 
əksini tapmışdır. Bakıda və regionlar-
da əlillər üçün reablitasiya mərkəzləri, 
protez-ortopedik müəssisələr yaradıl-
mışdır.

Əlillərin, şəhid ailələri və müharibə 
veteranlarının sosial müdafiəsi Pre-
zident İlham Əliyevin də diqqət mər-
kəzindədir. Dövlət başçısının əhalinin 
sosial problemlərinin həllinə xüsusi 
qayğısı əlillərin də həyat şəraitinin yax-
şılaşmasına, onların ictimai hüquqları-
nın bərpasına şərait yaratmışdır. Əlilliyi 
olan şəxslərin maddi təminatının güc-
ləndirilməsi dövlət siyasətinin əsas 
istiqamətlərindəndir. Bu sahədə qanun-
vericilik təkmil-ləşdirilmişdir. 2014-cü 
il iyunun 20-də dövlət başçısının ver-
diyi Sərəncama uyğun olaraq Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazir-
liyinin sifarişi əsasında Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi uğrunda 
şəhid olanların ailələri və əlillər üçün 
mənzillər və şəxsi evlər tikilmiş, həmin 
kateqoriyadan olan 5560 ailəyə mənzil 
və ya fərdi evlər verilmişdir. 

Ölkəmizdə 6 min nəfərə yaxın əlil, o 
cümlədən 72 min sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaq var. Onların hər birinin 
sağlamlığına, taleyinə və yaşam tərzinə 
qayğı ilə yanaşmaq, üzləşdikləri çətinlik 
və problemləri yüngülləşdirmək hər bi-
rimizin vəzifəsinə çevrilməlidir.



529

Digər tarixi hadisələr

Beynəlxalq Könüllülər Günü 
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Ə d ə b i y y a t

Əhmədova, F. Operativlik və xeyrxahlıq missiyası: 5 dekabr Beynəlxalq Könüllülər Günüdür / F.Əhmədova // Azərbaycan.- 2018.- 5 
dekabr.- S.1; 6.

5
BMT-nin Baş Məclisi tərəfindən 

1985-ci ildən iqtisadi və sosial inki-
şaf naminə hər il 5 dekabr Beynəlxalq 
Könüllülər Günü kimi qeyd olunur.  
Könüllülük – öz iradəsi və sərbəst 
seçimi əsasında əvəzi ödənilməyən 
fəaliyyəti həyata keçirən şəxsdir. Kö-
nüllülüyün məqsədi isə tapşırıqları 
yerinə yetirmək, fərdlərə və ya ictimai 
təşkilatlara maliyyə dəstəyi olmadan, 
fədakarcasına, insanların rifahını in-
kişaf etdirmək və yaxşılaşdırmaqdan 
ibarətdir. Bu öz maraqları, şəxsi baca-
rıqları və öyrənmə vasitəsilə cəmiyyətə 
xidmət göstərilməsidir ki, qarşılığın-
da pul əvəzinə özünə dəyər və hörmət 
hissi qazanılır. Bu gün ölkəmizdə 
hər il yüksək səviyyədə qeyd edilir. 
Könüllülərin səyi nəticəsində hər gün 
minlərlə insan maarifləndirilir, onların 
pis vərdişlərdən uzaqlaşması naminə 
müxtəlif layihələr həyata keçirilir.

Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı 
əsasında hazırlanan “Azərbaycan 
gənc liyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət 
Proqramı”nın 6.5.9-cu bəndində 
“Gənclər arasında könüllülük hərəka-
tının təbliğ olunması və bu istiqamətdə 
beynəlxalq gənclər proqramının im-

kanlarından istifadə edilməsi” xüsusilə 
qeyd olunub.

 Məlumat üçün bildirək ki, Avro-
pa İttifaqının Avropa Komissiyasının 
2007-2013-cü illəri əhatə edən “Gənclər 
fəaliyyətdə” proqramı fəaliyyət göstərir 
və bu proqramın ikinci “Avropa Kö-
nüllülük Xidməti” adlanan maddəsində 
könüllülərin fəaliyyəti olduqca böyük-
dür. Bu proqram vasitəsilə könüllülər 
həm ölkəmizdə, həm də Avropa 
ölkələrində həyata keçirilən müxtəlif 
layihələrə cəlb olunur.
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1920-ci ildə Azərbaycanda “Vahid 
dövlət arxiv fondunun yaradılması 
və Xalq Maarif Komissarlığı yanında 
mərkəzi dövlət arxivinin təşkili haq-
qında” dekret imzalanmışdır.

1921-ci ildə Azərbaycan Respub-
likası Mərkəzi Dövlət Arxivi Qafqaz-
da ilk dövlət arxivi kimi fəaliyyətə 
başlamışdı. 1922-ci ildə Mərkəzi 
döv lət arxivinə rəhbərlik bilavasitə 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 
İcraiyyə Komitəsinin Rəyasət (MİK) 
Heyətinə həvalə olunmuşdu. 1925-ci 
ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın Mərkəzi arxivi yaradılmış, 1928-
ci ildə Azərbaycanın qəzalarında qəza 
arxiv bürolarının yaradılmasına başla-
nılmışdır.

1930-cu ildə arxivlərin fəaliyyət dai-
rəsi genişləndirilir və onların işlərinin 
canlandırılması üçün Azərbaycan SSR 
MİK Rəyasət Heyəti Respublika Mərkəzi 
Arxiv İdarəsinin yaradılması haqqında 
qərar qəbul edir və onun Əsasnaməsini 
təs diq edir. Bu Əsasnaməyə görə Mərkəzi 
Arxiv İdarəsinə yalnız sənədlərin 
komplektləşdirilməsi, sistem ləşdirilməsi 
və mühafizəsi deyil, həmçinin siyasi, 
xalq təsərrüfatı və mədəni quruculuq 
işlərinə kömək məqsədilə elmi-tədqiqat 
işlərində arxiv sənədlərindən istifadənin 
təşkili işi də tapşırılmışdı. Azərbaycan 
SSR MİK Rəyasət Heyətinin qərarı ilə 
həmin ilin aprelində 1920-ci ildə yara-
dılmış mərkəzi arxivin bazasında Res-
publikamızda iki mərkəzi dövlət arxivi: 
Mərkəzi Dövlət Oktyabr İnqilabı Arxivi 
(kino-foto şöbəsi ilə) və Mərkəzi Dövlət 
Tarix Arxivi yaradılmışdır.

 1938-ci ildə Azərbaycanda arxiv 
təşkilatları xalq daxili işlər komissar-

lığının tabeçiliyinə verilmişdir.
 1960-cı ildə Arxiv təşkilatları Da-

xili İşlər Nazirliyinin tabeliyindən 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər So-
vetinin tabeliyinə verilmişdir.

1966-cı ildə Azərbaycan SSR 
Mərkəzi Dövlət Ədəbiyyat və 
İncəsənət Arxivi yaradılmışdır.

 1968-1969-cu illərdə Azərbaycan 
Respublikası Mərkəzi Dövlət Səs 
Yazıları Arxivi və Mərkəzi Dövlət 
Elm, Texnika və Tibb Sənədləri Ar-
xivi, 15 şəhər və rayon mərkəzlərində 
Mərkəzi Dövlət Oktyabr İnqilabı Ar-
xivinin filialları yaradılmış, 50 rayon 
dövlət arxivi isə sənədlərin müvəqqəti 
mühafizəsini həyata keçirən dəyişən 
tərkibli arxivlərə çevrilmişdir.

1999-cu ildə “Milli arxiv fondu 
haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunu qəbul edilmişdir.

2002-ci ildə Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin “Azərbaycan Res-
publikasında arxiv işinin təkmilləş-
dirilməsi haqqında” 816 №-li 
Fərmanla Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti yanında Baş Ar-
xiv İdarəsinin bazasında Azərbaycan 
Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi 
yaradılmışdır.

 Bu gün Azərbaycan Respublika-
sının arxiv sisteminə bilavasitə Milli 
Arxiv İdarəsinə tabe olan respublika 
əhəmiyyətli 6 dövlət arxivi, Dövlət 
arxivinin 15 filialı, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının dövlət arxivi, habelə 
55 rayon və şəhər dövlət arxivləri da-
xildir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respubli-
kası Dövlət Arxivləri: 
Məlumat kitabı /
Azərbaycan Respublika-
sının Milli Arxiv İdarəsi; 
müqqədimənin müəllifi 
və məsul red. Ataxan 
Paşayev Azərbaycan 
Respublikasının Milli 
Arxiv İdarəsi.- Bakı: 
Azərbaycan Milli 
Ensiklopediyası NPB, 
2003.-168 s

Şərifli, B. Arxiv quru-
culuğu yeni mərhələdə / 
B.Şərifli // Azərbaycan.-
2018.- 19 oktyabr.- S.7.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2018/
oktyabr/611589.htm
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2003-cü il dekabr ayının 12-də 
Azərbaycanın görkəmli siyasi və 
dövlət xadimi, xalqımızın ümummil-
li lideri, Azərbaycanın eks Preziden-
ti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri 
Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş 
Ştatlarının Klivlend Klinikasında 
vəfat etmişdir.

Azərbaycanın son otuz  ildən ar-
tıq bir dövrünü əhatə edən tarixi və 
taleyi, bu illər ərzində xalqın ictimai-
siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının 
bütün sahələrində dirçəliş, məhz 
ümummilli lider Heydər Əliyevin adı 
ilə bağlıdır.

Heydər Əliyev rəhbərlik etdiyi bu 
dövrlər ərzində daim tərəqqisi üçün 
çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, böyük 
tarixi keçmişi ilə həmişə qürur duy-
duğu doğma yurdu Azərbaycanı bir 
dövlət kimi zamanın ağır və sərt sı-
naqlarından çıxarmışdır.

12 dekabr - bu gün bütün dün-
ya azərbaycanlıları milli liderimiz 
Heydər Əliyevin əziz xatirəsini yad 
edir. O, indi aramızda olmasa da, 
yoxluğuna inanmaq çox çətindir. 
Çünki bizi əhatə edən gözəl Bakımız, 
əzəmətli Azərbaycanımız milli lide-
rimiz Heydər Əliyevin əməlləri ilə 
əhatə olunmuşdur. Son illər ölkəmizdə 
görülmüş və müvəffəqiyyətlə davam 
etdirilən quruculuq işləri, respublika-
mızın hərtərəfli sosial-iqtisadi inkişa-
fı, xalqımızın rifahının yüksəldilməsi 
istiqamətində həyata keçirilmiş ge-
nişmiqyaslı tədbirlər Heydər Əliyev 

şəxsiyyətinin unudulmaz xatirəsinə 
ən böyük ehtiramdır.

Bütün mənalı həyatını öz xalqına 
bəxş etmiş Heydər Əliyevin siyasi və 
dövlət xadimi kimi zəngin fəaliyyəti 
Azərbaycan xalqının tarixində dərin 
iz buraxaraq, əsl dövlət idarəçiliyi 
məktəbinə çevrilmişdir. Azərbaycan 
xalqının hələ neçə-neçə nəsli bu bö-
yük məktəbdən, Heydər Əliyevin 
zəngin siyasi irsindən ölkəmizin in-
kişafı, xalqımızın rifahı naminə fay-
dalanacaqdır. 

Heydər Əliyev eyni zamanda, ta-
leyin xalqımıza bəxş etdiyi böyük ta-
rixi şəxsiyyətdir. 

Deyirlər dahilər yüz ildən, min 
ildən bir dünyaya gəlir... Böyük tari-
xi olan Azərbaycan əsrlər boyu çox 
dahilər yetişdirmişdir... Ancaq belə 
dahi insan dünyaya nə gəldi, nə də 
çətin ki, bundan sonra gələ... 

Heydər Əliyev Bakıda, Fəxri Xi-
yabanda, ömür-gün yoldaşı, akade-
mik Zərifə xanım Əliyevanın yanın-
da dəfn olunmuşdur. Onun məzarı 
qədirbilən Azərbaycan xalqının 
müqəddəs ziyarətgahına çevrilmiş-
dir.

Biz həmişə onunla fəxr etmişik, 
bu gün də fəxr edirik. Necə ki o, 
azərbaycanlı olduğu üçün həmişə 
fəxr edirdi!

Ə d ə b i y y a t

Əliyeva, N. Əbədiyaşarlıq 
fəlsəfəsi: [məqalələr toplusu] / 
N.Əliyeva; red. C.A.Quliyeva.-
Bakı: Elm və təhsil, 2013.-  
583 s.

Heydər Əliyev (Əliyev Heydər 
Əlirza oğlu): biblioqrafiya /
Azərb. Resp. Mədəniyyət Na-
zirliyi, Azərb. Milli Kitabxana-
sı; layihənin rəhb. Ə.Qarayev; 
tərtib ed. M.Vəliyeva, 
M.İbrahimova, A.Hüseynova; 
elmi red. K.M.Tahirov; 
red. G.Səfərəliyeva.- Bakı: 
[M.F.Axundov ad. Milli Kitab-
xana], 2018.- 678 s.

Niyazov, X. Fateh: [seçilmiş 
məqalələr] / X.Niyazov; red. 
və ön sözün müəl. S.Xəlilov; 
məsləhətçilər A.Abbasbəyli, 
Q.Cəbiyev, Dr. A.Suver.-
[Bakı]: [Oskar], [2013].-312 
s.

İ n t e r n e t d ə
www.heydar-aliyev.org
www.aliyevheritage.org
www.heydar-aliyev-foundation.
org
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2011/
dekabr/218867.htm
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Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin 2005-ci il 16 
dekabr tarixli Sərəncamı ilə yaradıl-
mış Fövqəladə Hallar Nazirliyi ölkədə 
əhalinin təbii fəlakətlərdən, texnogen 
xarakterli qəzalardan və yanğından qo-
runması, belə hadisələrin nəticələrinin 
aradan qaldırılması məsələlərini həll 
edən, habelə mülki müdafiə sahəsində 
dövlət siyasətini həyata keçirən, 
xilasetmə və bərpa işləri üzrə mərkəzi 
və yerli icra hakimiyyəti orqanları-
nın, digər müəssisə və təşkilatların 
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini tə-
min edən mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanıdır. 

Mülki  müdafiə, əhalinin və  əra-
zi  lərin fövqəladə hallardan qorun-
ması, yanğın təhlükəsizliyinin, su 
hövzələrində insanların təhlükə-
siz liyinin, sənayedə və dağ-mədən 
işlərində texniki təhlükəsizliyin və 
tikintidə təhlükəsizliyin təmin olun-
ması, neft və neft məhsullarının qəza 
nəticəsində axımları ilə əlaqədar 
yaranmış fövqəladə halların qarşı-
sının alınması və nəticələrinin ara-

dan qaldırılması, dövlət material 
eh tiyatları fondlarının yaradılma-
sı sahələrində dövlət siyasətini və 
tənzimlənməsini işləyib hazırlayır və 
həyata keçirilməsini təmin edir.

Mülki    müdafiə, əhalinin  və 
əra zilərin fövqəladə hallardan qo-
runması, yanğın təhlükəsizliyinin, 
su hövzələrində insanların təhlükə-
sizliyinin təmin olunması sahələrində, 
eləcə də fövqəladə halların qarşı-
sının alınması və nəticələrinin ara-
dan qaldırılması üzrə vahid dövlət 
sistemi çərçivəsində mərkəzi və 
yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 
fəaliyyətini əlaqələndirir. Nazirliyin 
səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlər 
üzrə normativ tənzimləməni və 
nəzarət-yoxlama funksiyalarını hə-
yata keçirir. Nazirliyin fəaliyyət dai-
rəsinə aid edilən sahələrin inkişafını 
təmin edir. 

Nazirlik qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş digər istiqamətlərdə də fəa-
liyyət göstərir. 

FHN-nin tərkibində 23 qurum 
fəaliyyət göstərir.

Ə d ə b i y y a t

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 10 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnkişaf yolu: dünən, bu gün və sabah” mövzusunda Ümumrespublika 
Konfransının materialları: 30 sentyabr 2015-ci il.- Bakı: [Mütərcim], 2015.- 79 s.

Həsənov, C. Fövqəladə hallardan müdafiənin iqtisadi təminatı: dərs vəsaiti: [ali məktəblər üçün] / C.Q.Həsənov; elmi red. 
A.M.Məhərrəmov.- Bakı: [s. n.], 2015.- 239 s.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sosial infrasturktur sistemi təkmilləşdirilir // Azərbaycan.- 2018.- 28 dekabr.- S.1-2.

http://www.fhn.gov.az/
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Ərazisi: 12 km² 
Əhalisi: 53.300
28 dekabr  – Yuxarı Qarabağın 

mərkəzi olan Xankəndi şəhərinin işğa-
lı günüdür. Şəhər 28 dekabr 1991-ci il 
tarixində Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən işğal olunmuş, separatçı re-
jim yaradılmışdır. Məhz həmin tarixdə 
Xankəndindən sonuncu azərbaycanlı 
ailələr qovulmuş və 1989-cu ildən 
soydaşlarımıza qarşı aparılan etnik 
təmizləmə başa çatmışdır. 

1991-ci il dekabr ayının 28-də 
Xankəndinin  itirilməsi, qarşıda Xo-
calı soyqırımı, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, 
Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, 
Zəngilanın işğalına yol açdı.Yuxarı Qara-
bağın mərkəzi, Qarqar çayının sahilində, 
Qarabağ silsiləsinin Şərq ətəyində, Bakı-
dan 329 km aralıda yerləşən Xankəndi, 
Azərbaycanın inkişaf etmiş sənaye 
mərkəzi idi. Şəhərdə yüngül və yeyinti 
sənayesi müəssisələri var idi. Elektro-
texnika, avtomobil təmiri və asfalt-beton 
zavodları, mebel fabriki, tikinti material-
ları, sənaye, istehsalat və tədris istehsalat 
kombinatları belə müəssisələrdən idi. 

Tarixi sənədlərə görə Xankəndi 
şəhəri XVIII əsrin axırlarında, o dövrdə 
müstəqil Azərbaycan dövlətlərindən 
biri olan Qarabağ xanlığının xanlarının 
istirahəti üçün yaşayış məskəni kimi 
salınmışdı. Elə şəhərin adı da buradan 
yaranmışdır. 1813-cü ilədək bircə nəfər 
erməninin də yaşamadığı Xankəndində 
sonralar çar Rusiyası tərəfindən et-
nik təmizləmə siyasəti aparılmış və 
bura İrandan köçürülən ermənilər 

yerləşdirilmişdir. SSRİ dövründə 
Xankəndində azərbaycanlılara qarşı etnik 
təmizləmə siyasəti daha da güclənmiş, 
şəhərdə erməni ailələrinin sayı süni 
surətdə artırılmışdır. 1923-cü ildə Rusiya 
imperiyasının siyasətilə Azərbaycanın 
tərkibində mərkəzi şəhəri Xankəndi 
olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 
yaradılmışdı. Bundan sonra vilayətin 
erməniləşdirilməsi siyasəti aktivləşmiş, 
6 oktyabr 1923-cü ildə ermənilərin 
müraciəti nəzərə alınaraq Xankəndinin 
adı dəyişdirilərək Azərbaycan xalqına 
qarşı genosid törətmiş cinayətkar Ste-
pan Şaumyanın şərəfinə Stepanakert ad-
landırılmışdır. Muxtar Vilayətdə rəhbər 
vəzifələrə ermənilər irəli çəkilmiş, 
beləliklə də, Xankəndi erməni işğalı al-
tına düşmüşdü. Keçmiş SSRİ dövründə 
Xankəndində yaşayan azərbaycanlılar 
tədricən buradan didərgin salınmışlar. 

1988-ci il hadisələri başlayan-
da Xankəndində erməni əhalisi 
azərbaycanlılardan xeyli çoxluq təşkil 
edirdi. Həmin vaxt azərbaycanlıların 
sayı 17 minə yaxın idisə, ermənilər artıq 
40 min nəfərədək artmışdılar. 

1988-1989-cu illərdə Xankəndi ar-
tıq erməni separatizminin mərkəzinə 
çevrilmişdi. Moskvanın himayəsilə 
güclənən erməni separatizmi sonuncu 
azərbaycanlıları 28 dekabr 1991-ci ildə 
Xankəndindən qovmağa nail olmuş, 
şəhərin işğalı tam başa çatdırılmışdır. 

Ə d ə b i y y a t

Məmmədov, N. 
Azərbaycanın Xankəndi 
şəhərinin tarixi: 
[monoqrafiya] / Nazim 
Məmmədov; elmi red. 
Y.Mahmudov; AMEA, 
A.A.Bakıxanov ad. Ta-
rix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 
2011.- 221, [3] s.

Bilman. Qarabağ 
bölgəsinin böyük şəhəri 
- Xankəndi: Özbək 
dilində Xankəndi şəhəri 
haqqında məlumat 
bazası istifadəyə 
verilib / Bilman // Azad 
Azərbaycan.- 2019.- 30 
yanvar.- S.5.

Nurəddinoğlu, R. 
Xankəndinin işğa-
lından 27 il ötür  / 
R.Nurəddinoğlu // Səs.-
2018.- 28 dekabr.- S.6.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.
az/down/meqale/
ses/2018/d

http://www.anl.
az/down/meqale/
az_azerbaycan/2019/
yanvar/631314.JPG 
ekabr/625617(meqale).
pdf

28
İnanıram ki, ölkəmizdə sülhün və əminamanlığın tam bərqərar olacağı, işğal 

edilmiş torpaqlarımızın azad ediləcəyi, qaçqın və köçkün düşmüş soydaşlarımı-
zın öz ev-eşiklərinə qayıdacaqları gün uzaqda deyildir.

                                                                      Heydər Əliyev, ümummilli lider
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1991-ci il dekabr ayının 16-da Naxçıvanda Ulu 
öndər Heydər Əliyev tərəfindən 31 dekabrın dünya 
azərbaycanlılarının həmrəylik bayramı kimi qeyd 
olunması barədə qərar qəbul edilmişdir. Ali Məclis 
bununla bağlı qanunvericilik aktının qəbul olunma-
sı üçün ölkə parlamentinə - Ali Sovetə müraciət ün-
vanlamışdır. Dekabrın 25-də Azərbaycan Respub-
likası Ali Sovetinin Milli Şurası müraciəti nəzərə 
alaraq, dekabrın 31-nin Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü elan olunması barədə qanun qəbul 
etmişdir.

2001-ci il noyabr ayının 9-10-da Bakıda Dün-
ya Azərbaycanlılarının I Qurultayı keçirilmişdir. 
Qurultay soydaşlarımızın milli mənlik şüurunun 
güclənməsinə, müxtəlif ölkələrdə azərbaycanlı 
icmalarının mütəşəkkilliyinin və fəallığının art-
masına təsir göstərmişdir. Həmin qurultayda Ulu 
Öndərin böyük iftixarla söylədiyi “Mən həmişə 
fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən 
azərbaycanlıyam!” kəlamı isə dillər əzbərinə çev-
rilmişdir. 

Qurultaydan sonra ümummilli lider Heydər 
Əliyevin 2002-ci il    5 iyul tarixli Fərmanı ilə xaricdəki 
soydaşlarımızla əlaqələrin genişləndirilməsi və in-
kişaf etdirilməsi məqsədilə Xarici Ölkələrdə Yaşa-
yan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
(hazırda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi) yara-
dılması, həmin il dekabrın 27-də isə soydaşlarımız-
la bağlı dövlət siyasəti haqqında Qanunun qəbul 
edilməsi dünya azərbaycanlılarının milli birliyi və 
təşkilatlanması prosesini daha da gücləndirmişdir. 
Dünya azərbaycanlılarının milli birliyinin ideolo-
qu, təbliğatçısı və təşkilatçısı olan Ulu Öndərimiz 
xarici dövlətlərə səfərləri zamanı proqramının 
zənginliyinə, iş gününün gərginliyinə baxmaya-
raq, həmin ölkələrdə yaşayan, fəaliyyət göstərən 
həmvətənlərimizlə görüşlərə də mütləq vaxt ayı-
rırdı, onların problem və qayğıları ilə yaxından 
maraqlanır, daha sıx təşkilatlanmaları üçün dəyərli 
tövsiyələr verirdi.

Yorulmaz fəaliyyəti ilə Heydər Əliyev siya-
si fəlsəfəsinə, onun liderlik məktəbinə söykənən 
Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin bu sahədəki 
xidmətlərini uğurla davam etdirir. Dövlətimizin 
başçısının “Dünya azərbaycanlılarının II qurultayı-

nın keçirilməsi haqqında” 2006-cı il 8 fevral tarixli 
Sərəncamına uyğun olaraq, həmin il martın 16-da Ba-
kıda keçirilən növbəti mötəbər toplantı xaricdə yaşa-
yan azərbaycanlıların diaspordan lobbiyə çevrilməsi 
istiqamətində yeni addım olmuş, ölkəmizlə bağ-
lı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 
işində əhəmiyyətli rol oynamışdır. 2007-ci il martın 
9-da Bakıda keçirilən Azərbaycan və Türk diaspor 
təşkilatları rəhbərlərinin birinci forumu isə bütün 
türkdilli xalqların həyatında mühüm hadisəyə çev-
rilmiş, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin türk 
dünyasının birliyinə verdiyi əhəmiyyətin parlaq 
təzahürü kimi tarixə düşmüşdür.

Diasporumuzun təşkilatlanması prosesi bu gün 
daha sürətlə gedir. Dünya Azərbaycanlılarının I 
qurultayında yaradılmış Əlaqələndirmə Şurası-
nın 2008-ci il dekabrın 18-də Bakıda keçirilmiş 
iclası, toplantıda “Dünya  Azərbaycanlılarının 
Xartiyası”nın qəbulu        birlik və     mütəşəkkilliyinin  
artması, tarixi Vətənlə əlaqələrinin möhkəmlənməsi, 
diaspor potensialının möhkəm amilə çevrilməsini 
göstərməklə yanaşı, müstəqil Azərbaycanın bü-
tün dünya azərbaycanlıları üçün cazibə mərkəzi 
olduğunu da bir daha təsdiqləmişdir. Həmrəylik 
günü milli birlik, Azərbaycana məhəbbət, mil-
li mənəvi dəyərlərimizə hörmət, Vətənə bağlılıq 
hisslərini özündə təcəssüm etdirir. Dövlətimizin 
diaspor siyasəti, həmvətənlərimizin birlik və 
həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi, onların daha 
mütəşəkkil formada təşkilatlanması prosesi özünün 
yeni mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Artıq dünya 
azərbaycanlıları yaşadıqları ölkələrin sosial-iqti-
sadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında daha fəal 
rol oynayır, respublikamızla qarşılıqlı əlaqələrin 
genişlənməsinə böyük töhfə verir, Azərbaycan 
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasın-
da, zəngin mədəni irsimizin təbliğində, təcavüzkar 
erməni dairələrinin ideoloji təxribatlarının qarşısı-
nın alınmasında qətiyyət nümayiş etdirirlər. Onlar 
Azərbaycan dövlətinin dəstəyi sayəsində qardaş 
və dost xalqların lobbi və diasporları ilə səmərəli 
əməkdaşlığın qurulması sahəsində təsirli tədbirlər 
həyata keçirirlər.
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• Bu bölmədə 2020-cu ildə 
qeyd olunacaq, lakin tarixi 
dəqiq bilinməyən  yubileylər  
haqqında məlumat əldə 
edəcəksiniz.
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Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1933-cü il dekabr ayının 17-də Bakıda vəfat etmiş, Fəxri xiyabanda 
dəfn olunmuşdur. 

Azərbaycan ədəbiyyatında əlçatmaz zirvə hesab olunan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin yaradı-
cılığı çoxəsrlik ədəbiyyatımızda ən orijinal, təkrarolunmaz, zəngin söz xəzinəsi ilə yaddaşlara həkk 
olunub. 

Realist-demokratik ədəbiyyatımızın inkişafı tarixində mühüm xidmətləri olan, dramaturq, nasir və 
mədəniyyət xadimi kimi geniş şöhrət qazanan bir sənətkarın elmi tərcümeyi-halının yaradılması, onun 
dost-aşna ilə əlaqəsi, ədəbi irsinin toplanması ədəbiyyatşünaslıq elmimizin mühüm vəzifələrindən bi-
ridir. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin ədəbi mülahizələri, ədəbi görüşləri həm bədii əsərlərində, həm 
də ayrı-ayrı məqalələrində öz əksini tapmaqla bərabər, vətənini, millətini sevdiyi, soy-kökünə bağlı 
bir sənətkar olduğu üçün onun əsərlərində folklora, klassik irsimizlə bağlılıq müəyyən yer almışdır.

Milli ədəbi dilimizin təşəkkülü və sabitləşməsi dövrünün görkəmli nümayəndəsi olan Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyev yüksək və qiymətli bir sənətkar olaraq xalq həyatının mühüm bir mərhələsini öz 
ölməz əsərlərində əbədiləşdirmişdir.

Haqverdiyev xalq dilini gözəl bilir, zidd cəbhələrin, mətbuatın mürtəce təsir və təzyiqinə baxma-
yaraq, öz əsərlərini geniş xalq kütlələrinin dilindən süzülüb gələn söz və ifadələr, ana dilinin zəngin 
təbii imkanları əsasında yaradır, əbədiləşdirirdi.

150 il 1870-1933Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 
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Milli ədəbiyyat

XI əsr Azərbaycan alimi, ədəbiyyatşünas, dilçi və şair; ərəb dili və 
ədəbiyyatı, qrammatika və leksikologiyası elminin banilərindən biri     
Əbu Zəkəriyyə Yəhya ibn Əlinin (Xətib Təbrizi) (1030-03.01.1109) 
anadan olmasının 990 illiyi
XII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri 
Beyləqani Əbubəkr Müzəffər Mücirəddininin (Mücirəddin Beyləqani) 
(1130-1194) anadan olmasının 890 illiyi
Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın qızı, şairə Ağabəyim Ağa Ağabacının 
(1780/1781-1832) anadan olmasının 240 illiyi 
Şairə Dünbüli Heyran xanım Kərim xan qızının (1790-1860) anadan 
olmasının 230 illiyi 
Şairə Qiyasbəyova Rəncur Şahnigar xanım Kazımağa qızının (1850-
1899) anadan olmasının 170 illiyi
Şair Qafarzadə Əbdülxalıq Səfərəli oğlunun (Əbdülxaliq Cənnəti) 
(1855-06.06.1931) anadan olmasının 165 illiyi
İlk qadın dramaturq Axundzadə Səkinə xanım Mirzə Heybət qızının 
(1865-1927) anadan olmasının 155 illiyi
Şairə İmanova Ağcaqız Kərbəlayı Dadaş qızının (1880-1974) anadan 
olmasının 140 illiyi 
Əməkdar incəsənət xadimi, şair, dramaturq Abbasov Əyyub Cəbrayıl 
oğlunun (1905-18.11.1957) anadan olmasının 115 illiyi
Şair, tərcüməçi, ədəbiyyatşünas Hüseyni Əbülfəz Aslan oğlunun (1925-
1987) anadan olmasının 95 illiyi

Folklor

Türk xalq ozanı, təkkə şeirinin yaradıcılarından biri Oğuz dillərinin ilk 
böyük şairi Yunus Əmrənin (1240(1)-1320(1)) anadan olmasının 780 
illiyi
Aşıq Hüseynov Teymur Səfər oğlunun (Aşıq Teymur) (1895-1980) 
anadan olmasının 125 illiyi 
Aşıq Hüseynov Nəcəf Alı oğlunun (Aşıq Nəcəf) (1905-1941) anadan 
olmasnın 115 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair, aşıq Rüstəmov Əhməd Ədil bəy 

2020
Əlavələr

543

542

544



537

oğlunun (Aşıq Əhməd) (1920-12.08.2008) anadan olmasının 100 illiyi   
Əməkdar mədəniyyət işçisi, “Aşıq Pəri” məclisinin yaradıcısı və rəhbəri  
Cəfərova Narınc Əvəz qızının (Narınc Xatun) (1930-2007) anadan 
olmasının 90 illiyi 

Dünya ədəbiyyatı

Qədim yunan dramaturqu Aristofanın (e.ə. təqribən 445-e.ə. təqribən 
385) anadan olmasının 2465 illiyi
Qədim yunan dramaturqu Esxil Aysxilosun (e.ə.təqribən 525-456) 
anadan olmasının 2545 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi və bir çox memarlıq əsərlərinin 
müəllifi Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin (1120-?) anadan olmasının 
900 illiyi 
XVI əsrdə Təbriz miniatür məktəbinin banisi, mənşəcə Azərbaycan 
türklərindən olan rəssam Sultan Məhəmmədin (1470-1555) anadan 
olmasının 550 illiyi
Görkəmli rəssam, portret və ornament ustası Mirzə Qədim İrəvaninin 
(1825-1875) anadan olmasının 195 illiyi
Rəssam, dekorativ boyakarlıq və ornament ustası Usta Qənbər 
Qarabağinin (1830-1905) anadan olmasının 190 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Musiqi xadimi, bəstəkar, tarzən Əmirov Cəmil Əmiraslan oğlunun 
(Məşədi Cəmil)  (1875-1928) anadan olmasının 145 illiyi
Əməkdar artist, xanəndə, aktyor Zülalov Qəmbər Əbdül oğlunun (1895-
1976) anadan olmasının 125 illiyi     

 Siyasət.Hərbi iş

Azərbaycan sərkərdəsi və siyasi xadimi Babək əl Xürrəminin (təqribən 
795/798-14.03.838) anadan olmasının 1225 illiyi
Alim, dövlət xadimi Naxçıvani Məhəmməd ibn Hinduşah ibn Səncər 
ibn Abdullah əl-Girani ən-Naxçıvani (Hinduşah ibn-Səncər Naxçıvani) 
(təqr.1245-1376) anadan olmasının 775 illiyi 
Qaraqoyunlu dövlətinin əsasını qoymuş görkəmli dövlət xadimi və 
sərkərdəsi Cəmaləddin Qara Yusif Baraninin (1355-1420) anadan 
olmasının 665 illiyi
İctimai-siyasi xadim, jurnalist, həkim, müəllim Ağayev Həsən bəy 
Məşədi Hüseyn bəy oğlunun (1875-19.07.1920) anadan olmasının 145 
illiyi
İctimai siyasi xadim, mühəndis Aşurov Ağa Hacı Aslan oğlunun (Ağa 
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Hacı Aşurov)  (1880-1936) anadan olmasının 150 illiyi

Tarix

Qədim yunan tarixçisi Herodotun (e.ə.təqribən 490-e.ə.təqribən 425) 
anadan olmasının 2510 illiyi
Azərbaycan türklərindən olan tarixçi, diplomat Bayat Oruc bəy Sultanəli 
bəy oğlunun (1560-1604) anadan olmasının 460 illiyi
Azərbaycan türklərindən olan görkəmli tarixçi, şair və xəttat İskəndər 
bəy Münşi Türkmanın (1560-1634) anadan olmasının 460 illiyi
Azərbaycan arxeoloqu və etnoqrafı, ölkəşünas və folklorşünas 
Ələkbərov Ələsgər Kazım oğlunun (1895-1938) anadan olmasının 125 
illiyi
Tarixçi Qarabaği Mirzə Adıgözəl bəyin (1779/1780-09.09.1848) anadan 
olmasının 240 illiyi
Məşhur Azərbaycan xeyriyyəçisi Aşurbəyova Nabat Qoca qızının 
(1795-1912)  anadan olmasının 225 illiyi

Fəlsəfə.İqtisadiyyat.Hüquq

Mütəfəkkir, ilahiyyatçı filosof Seyid Yəhya ibn əs-Seyid Bəha əd-Din 
əş-Şirvani əş-Şamaxi əl-Bakuvinin (Seyid Yəhya Cəlaləddin Bakuvi) 
(təqribən 1410-1462) anadan olmasının 610 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Səttarov 
Məqsəd Məhəmmədəli oğlunun (1925-2000) anadan olmasının 95 illiyi
Əməkdar müəllim, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Mikayılov 
Nurqələm Mikayıl oğlunun (1930-18.09.2014) anadan olmasının 90 
illiyi
Əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, professor Quliyev  Tofiq 
Əvəz oğlunun (1935-23.02.2019) anadan olmasının 85 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Şərqşünas alim Topçubaşov Mirzə Cəfər Əlimərdan bəy oğlunun (1790-
04.02.1869) anadan olmasının 230 illiyi
Əmir Nizam, dövlət xadimi, ədib, xəttat, dilçi Gərrusi Həsənəli xan 
Məhəmmədsadıq oğlunun (1820-1900) anadan olmasının 200 illiyi 
Maarifpərvər Qayıbov Hüseyn Əfəndinin (1830-20.01.1917) anadan 
olmasının 190 illiyi
Görkəmli maarifçi, metodist, pedaqoq Çernyayevski Aleksey 
Osipoviçin (1840-14.12.1894) anadan olmasının 180 illiyi
Maarif xadimi, pedaqoq Mövsümov Mirağa Mirmövsüm oğlunun 
(1850-1926) anadan olmasının 170 illiyi
Məşhur Azərbaycan milyonçusu, xeyriyyəçi, Azərbaycan 
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sahibkarlığının və neft sənayesinin görkəmli nümayəndəsi Muxtarov 
Murtuza Muxtar oğlunun (1855-1950) anadan olmasının 165 illiyi 
Maarifçi ziyalı, xeyriyyəçi Rəfiyev Hacı Məhəmmədhüseyn oğlunun 
(1860-1920) anadan olmasının 160 illiyi
Maarif xadimi Bədəl bəy Bəşir bəy oğlu Bədəlbəylinin (1875-
12.09.1932) anadan olmasının 145 illiyi
Mətbuat xadimi, şair, nasir, maarifçi Hüseynzadə Əlipaşa Səbur 
Fərəculla oğlunun (Səbur Əlipaşa) (1885-11.05.1934) anadan olmasının 
135 illiyi 
Publisist, pedaqoq Nərimanova Nabat Məhəmməd qızının (1890-1975) 
anadan olmasının 130 illiyi
Publisist, ensiklоpedist-lüğətşünas, tərcüməçi, maarifpərvər Rzaquliyev 
Cəbrayıl Manaf оğlu (Ağacəbrayıl Rzaquluzadə) (1910-1974) anadan 
olmasının 110 illiyi 
Filologiya elmləri doktoru, professor Ağazadə Nəzakət Həsən qızının 
(1910-10.04.1979) anadan olmasının 110 illiyi
Filoloq alim, filologiya elmləri doktoru, professor Turxan Gənceyinin 
(1925) anadan olmasının 95 illiyi

Coğrafiya.Geologiya.

Məşhur səyyah və coğrafiyaçı, tarixçi, etnoqraf, filosof və şair Hacı 
Zeynalabdin ibn Axund İskəndər Şirvaninin (1780-1838) anadan 
olmasının 240 illiyi
SSRİ EA-nın müxbir üzvü, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, 
professor Əmiraslanov Əli Ağamalı oğlunun (1900-1962) anadan 
olmasının 120 illiyi
Akademik Sultanov Əzəl Cəfər oğlunun (1905-1990) anadan olmasının 
115 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb

Orta əsrlər dövrünün ən böyük təbiblərindən biri Əbu Əli Hüseyn ibn 
Abdullah ibn Həsən ibn Əli ibn Sinanın (980-1037) anadan olmasının 
1040 illiyi 
Həkim, professor Sultanov Məlik bəy Qasım bəy oğlunun (1880-1939) 
anadan olmasının 140 illiyi 
Tibb elmləri doktoru, professor Mahmudbəyov Lətif bəy Əsəd bəy 
oğlunun (1895-1972) anadan olmasının 125 illiyi
Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor İbrahimov 
Məmmədbağır Əli oğlunun (1905-12.12.1979) anadan olmasının 115 
illiyi
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Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Hüseynov Dursun 
Yaqub oğlunun (1915-2009) anadan olmasının 105 illiyi

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

Biblioqraf, tədqiqatçı, şair Ağayev Novruz Ağagül oğlunun (1870-1948) 
anadan olmasının 150 illiyi 
Almanlar tərəfindən Yelenendorfda indki Göygöl rayonunda ilk ictimai 
kitabxananın (1870) yaradılmasının 150 illiyi
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Kitabxanasının (1920) yaranmasının 
100 illiyi 
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin əsaslı 
Kitabxanasının (1920) yaranmasının 100 illiyi 
Şəki şəhər Mərkəzi Kitabxanasının (1920) yaradılmasının 100 illiyi 
Tovuz rayon Mərkəzi Kitabxanasının (1925) yaradılmasının 95 illiyi
Azərbaycan Tibb Universitetinin əsaslı kitabxanasının (1930) 
yaradılmasının 90 illiyi
Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının (1930) yaradılmasının 90 illiyi 
Qəbələ rayon Mərkəzi Kitabxanasının (1930) yaradılmasının 90 illiyi 
M.S.Ordubadi adına Naxçıvan MR Kitabxanasının yaradılmasının 
(1930) 90 illiyi
Azərbaycan Texniki Universitetinin kitabxanasının (1950) 
yaradılmasının 70 illiyi 
A.Babayev adına Naxçıvan MR Uşaq Kitabxanasının (1960) 
yaradılmasının 60 illiyi 
Cəlilabad rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminin (1975) 
yaradılmasının 45 illiyi
Ağdaş rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminin (1980) yaradılmasının 
40 illiyi
Bərdə Rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminin (1980) yaradılmasının 
40 illiyi
Ağstafa rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminin (1990) 
yaradılmasının 30 illiyi

Digər tarixi hadisələr

Qədim türk daş kitabəsi olan Bilge Tonyukuk abidəsinin (720-725-ci 
illər) 1300 illiyi
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının (XI-XII əsrlər) 1320 illiyi 
Şirvanşahlar sarayının (1420-1460-cı illərdə) inşasının 600 illiyi
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının dünya elm aləminə tanıdılmasının 
(1815) 205 illiyi 
Ə.Əzimzadə adına  Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin 
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yaradılmasının (1920) 100 illiyi 
Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin 
yaradılmasının (1920) 100 illiyi 
“Mozalan“ satirik kinojurnalının yaradılmasının (1970) 50 illiyi
Beynəlxalq Standart Seriyal Nəşr Nömrəsi (International Standard 
Serial Number- İSSN) (1970) tətbiq edilmişdir
Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun (1995) yaradılmasının 
25 illiyi
Qurban bayramı
Ramazan bayramı 558
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Milli ədəbiyyat 

990 
illiyi Xətib Təbrizi  

1030-1109

20
20

Əbu Zəkəriyyə Yəhya ibn Əli Xətib 
Təbrizi 1030-cu ildə Təbriz şəhərində 
anadan olmuşdur. Erkən yaşından elmə 
maraq göstərmiş, poetika ilə maraq-
lanmışdır. Dahi sənətkar elm və təhsil 
dalınca şəhər-şəhər gəzmiş, Suriyaya, 
Şama getmiş, orada məşhur dilçi alim 
Əbül-Əla Məərri ilə görüşmüşdür. Bura-
da tanınmış ərəb alimləri Əli Rəqqidən, 
İbn Dahandan, İbn Bürhandan, Səlim 
Razidən ilahiyyat, leksikoqrafiya və po-
etika elminin sirlərini öyrənmişdir. 

1067-ci ildə Bağdadda türk-səl-
cuq hakimlərinin vəsaiti hesabına 
məşhur vəzir Nizamülmülkün şərəfinə 
“Nizamiyyə” mədrəsəsi açılır. Xətib 
Təbrizi “Nizamiyyə” mədrəsəsinin açı-
lış günündən ömrünün sonuna qədər, 
təxminən 40 il burada filologiyanı tədris 
edir. Həm də mədrəsədəki məşhur kitab-
xananın təşkilatçısı və rəhbəri olur. Ən 
dəyərli əsərlərini də elə burada yazır. 

Bağdadda yaşayarkən “Əbu 
Təmmamın divanının şərhi”, “Səqtəz-
zənd”in şərhi”, “Həmasə”nin şərhi”, “Əl-
Müfəddəliyyat”ın şərhi” kimi mühüm 
əsərlərini yazır. Eyni zamanda dilçiliyə 
dair “Quranda hallanma”, “Nəhvə aid 
qısa qeydlər”, ədəbiyyat nəzəriyyəsi 
üzrə “Əruz və qafiyə elmlərinə dair qısa 
xülasə” əsərlərini qələmə alır. 

Xətib Təbrizi Qurana dördcildlik 
şərhlərin, ədəbi əsərlərin və leksikoqra-
fiyaya, qrammatikaya, habelə ərəb poe-
tika nəzəriyyəsinə dair bir sıra risalələrin 
müəllifidir. Məhəmmədəli Tərbiyət onun 
ərəb ədəbiyatına həsr olunan əsərlərinin 
əhəmiyyətini qiymətləndirərək, Xətib 
Təbrizini ərəb dilinin “anası” adlandırır. 

Məşhur ərəb şairi Əbu Təmmamın 
(796-843) “Həmasə” (“Qəhrəmanlıq”) 
adlı toplusuna şərhi diqqəti daha çox 
çəkir. Əsərin “Həmasə” adlanmasına 
səbəb onun həmasə -igidlik, qəhrəmanlıq 
janrı ilə başlamasıdır. Onun şərhləri 

öz yığcamlığı və ifadə aydınlığı ilə 
“Həmasə”nin özündən də artıq şöhrət 
qazanır. Xətib Təbrizi bu mövzuya 
daha iki dəfə müraciət edir. Birinci qısa 
şərhlərdə ayrı-ayrı şeirlərin, ikincisində 
beytlərin izahı verilmişdisə, sonuncu 
əsər daha kamil və sanballı idi. Bizə yal-
nız müəllifinə əbədi şöhrət gətirmiş ikin-
ci şərh çatmışdır. Həmin əsər Avropada 
1850-ci ildə dörd iri cilddə latınca, 1828, 
1873 və 1938-ci illərdə ərəb dilində nəşr 
olunmuşdur. 

1082-1083-cü ildə Xətib Təbrizi ərəb 
alimləri arasında ilk dəfə öz müəllimi 
Əbül-Əla Məərrinin “Səqt-əz-zənd” 
(“Çaxmaqdaşının ilk qığılcımları”) 
əsərinə şərh yazır.  Artıq ahıl yaşlarında 
o özünün son əsəri olan “Kitab əl-kafi fi-l 
əruz və-l-qəvafi” (“Əruz və qafiyə haq-
qında elmin yekunu”) üzərində işə baş-
layır. Bu əsər ərəb poetika nəzəriyyəsinə 
həsr olunur və tezliklə böyük şöhrət 
qazanır. Şərqin bir çox alimləri poetika 
nəzəriyyəsinə dair araşdırmalarında bu 
kitaba istinad edirlər. Kitabın mətnini 
daha yaddaqalan etmək üçün şair Əhməd 
Fulci onun məzmununu nəzmə çəkib. 
XIX əsrdən etibarən Avropa alimləri 
bu kitaba maraq göstərməyə başlayır-
lar. Müasir dövrdə bir neçə dünya ki-
tabxanalarından həmin risalənin onlarla 
nüsxəsi tapılmış, əsərin tənqidi mətni 
hazırlanmışdır. 

Xətib Təbrizi 1109-cu il yanvar ayı-
nın 3-də vəfat etmişd, Bağdadın “Bab 
Abraz” qəbiristanlığında dəfn olunmuş-
dur.

Əlyazmaları bir çox tanınmış muzey 
və kitabxanalarda saxlanır. Bunlardan 
ən qiymətlisi isə şairin özü tərəfindən 
üzü köçürülmüş və Tunis milli kitabxa-
nasında saxlanılan şərhin əlyazmasıdır. 
Həmin şərh şair Müfəzzəl Dabinin 
“Müfəzzəliyyat” adlı antologiyasına ya-
zılmışdır.

Ə d ə b i y y a t
Kitab əl-kafi fi-l-əruz və-
l-qəvafi= Əruz və qafiyə 
elmlərinin yekunu  Əl-
Kafi/X.Təbrizi; Tərcümə 
edən. Q. Allahverdiyev; 
Red. İ. Həmidov .-Bakı: 
[Tural], 2005.-428 s.
Allahverdiyev, Q. 
XI əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatşünaslığı 
məsələləri: Xətib 
Təbrizinin “Şərh 
Əl-Həmasə” kitabı 
əsasında: monoqrafiya / 
Q.Ə.Allahverdiyev; elmi 
red. V.M.Quliyev.- Bakı: 
ŞAM, 2004.-286 s. 
Fərəcov, S. Elm 
üçün ölkələr dolaşan 
mütəfəkkir / S.Fərəcov //
Mədəniyyət.-2018.- 19 
dekabr.- S.7.
Yusifli, V. Xətib 
Təbrizidən 
M.F.Axundzadəyə 
qədər:”Ədəbi tənqid 
tariximizdən” 2-ci yazı 
/ V.Yusifli // Ədəbiyyat 
qəzeti.-2016.- 30 yanvar.- 
S.29.
http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2018/
dekabr/623911.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/edebiyyat/2016/
yanvar/475042.jpg
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Əbubəkr Müzəffər Mücirəddin Bey-
ləqani 1130-cu ildə Beyləqanda ana-
dan olmuşdur.  Mücirəddinin adı və 
künyəsindən ilkin məlumatı şairin müa-
siri Süzəni Səmərqəndinin “Divan”ından 
alırıq. Süzəninin “Mən kiməm?” ad-
lı şeirindən Mücirəddinin adının 
“Müzəffər”, künyəsinin isə “Əbubəkr” 
olduğu aydınlaşır.

Şairin həyatı haqqında məlumat az-
dır. “Mücirəddin” şairin ləqəbidir. O, 
əsərlərinin çoxunu ləqəbindən götür-
düyü “Mücir” təxəllüsü ilə yazmışdır. 
Şeirlərinin birində cağdaşlarının da onu 
“Mücir” (“Hami”) adı ilə çağırdıqları-
nı göstərir. Şairə sağlığında və sonralar 
başqa ləqəblər də vermişlər: “Əmləhül-
kəlam”, “Məlikül-kəlam” və s. 

Mücirəddinin doğum tarixi haqqında 
elmi və bədii ədəbiyyatda, təzkirə, tarixi 
xronika və lüğətlərdə heç bir məlumat 
yoxdur. Ancaq onun Xaqaninin şagirdi 
olması, saray şairi kimi Şirvanşah III 
Mənuçehrin sarayında fəaliyyətə başla-
ması tarixi həqiqətdir.

Mücirəddinin öz ustadı Xaqani-
nin mədhinə yazdığı qəsidələrdən yal-
nız biri gəlib bizə çatmışdır. Qırx iki 
beytlik bu qəsidə istər Xaqani, istərsə 
də Mücirəddinin həyat və yaradıcılı-
ğının öyrənilməsində ayrıca yer tutur. 
Mücirəddin şair kimi Eldəgizlər sarayın-
da parlamışdır.

Klassik poeziyamızın bir çox janrla-
rında yazan Mücirəddin Beyləqaninin 
ədəbi irsindən 5469 beyt - 3059 beyt 
qəsidə, 504 beyt qəzəl, 448 beyt şikvaiyyə 
(şikayətnamələr; buna qəzəl, qəsidə və s. 
daxildir), 620 beyt müləmmə, 285 beyt 
tərkibbənd və 298 beyt rübai dövrümüzə 
gəlib çatmışdır. Ancaq Mücirəddin 
əsərlərinin də çoxu ötən illər içərisində 
müxtəlif həyat hadisələrinin qurbanı ol-
muş, bəlkə də dünyanın hələ kataloqları 
tam hazırlanmamış hansısa bir kitabxa-

nasında saxlanılaraq üzə çıxarılmadığın-
dan tədqiqatdan kənarda qalmışdır.

Mücirəddin yaradıcılığında qəsidə 
janrının üstün yer tutması dövrün 
tələblərindən irəli gəlmişdir. Bu qəsidələr 
şairin lirik, siyasi-ictimai, fəlsəfi və sosi-
al görüşlərini, tarixi hadisələrə baxışını 
özündə canlandırır. Mücirəddinin adla-
rına şeir yazdığı şəxsiyyətlər əsasən XII 
əsr Azərbaycan hökmdarları Mənuçehr, 
Seyfəddin Arslan, Şəmsəddin Eldəgiz, 
Məhəmməd Cahan Pəhləvan, Qızıl Ars-
lan olmuşdur.

Mücirəddin Beyləqaninin yaradıcı-
lığında “Qəşəmnamə”sinin ayrıca yeri 
var. Şairin bizə iki qəsəmnaməsi gəlib 
çatmışdır: onlardan biri Məhəmməd bin 
Rəvvadiyə, ikincisi Qızıl Arslana ya-
zılmışdır. Onun bir çox əsərləri, o sıra-
dan qəsidələrinin nəsibləri, qəzəl, qitə, 
müləmmə və rübailəri lirik mövzuya 
həsr edilmişdir.

Şeirləri indiyə qədər çap olunmamış-
dır. Şairin Britaniya müzeyində saxla-
nılan “Divan”ında beş min beytə yaxın 
şeiri vardır. Bu, onun əsərlərinin hamısı 
deyildir. Mücir şeirlərinin sadə və aydın 
olması, fikirlərinin səmimiliyi ilə diqqəti 
cəlb edir. Mücirin əsərlərində aşiqanə 
duyğuların tərənnümü, gözəl və əlvan 
təbiət təsvirləri, ara-sıra zəmanədən 
şikayətlər mühüm yer tutur. Şairin yaşlı 
çağlarda yazdığı əsərlərinin bir sırasında 
sufiyanə motivlər də gözə çarpır.

Mücirəddin fars və ərəb dillərində 
yazıb-yaratsa da doğma Azərbaycan 
xalqının yaratdığı sənət incilərindən 
qidalanmışdır. O, Azərbaycan atalar 
sözlərindən bacarıqla istifadə etmişdir.

Həyatının son illərini Təbrizdə ke-
çi rmişdir. Şair təxminən 1194-cü il-
də Təbrizdə vəfat etmiş, Sürxab mə-
həlləsindəki “Məqbərətüşşüəra” - “Şairlər 
qəbiristanlığı”nda dəfn edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Əlizadə, L. Mücirəddin 
Beyləqaninin lirikası 
/ Lalə Əlizadə; red. 
T.Kərimli; Azərbaycan 
EA Nizami ad. 
Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: 
Elm, 2001.- 124 s.

Mücirəddin Beyləqani 
Dünyası / Azərb. 
Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi; 
tərt. G.Rzayeva; red. 
S.Hüseynoğlu.- Bakı: 
Adiloğlu, 2016.- 159 s. 

Mücirəddin Beyləqani //
Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi: altı cilddə /
AMEA, Nizami ad. 
Ədəbiyyat İn-tu; red. 
hey. A.Rüstəmova, 
İ.Həmidov, S.Şıxıyeva 
[və b.].-Bakı, 2007.- 
Cild 2.-S.400-413.

Mücirəddin Beyləqani 
// Azərbaycan klas-
sik ədəbiyyatından 
seçmələr: üç cilddə /
tərt. ed. Ə.Mirəhmədov, 
S. Xanbabayeva; red. 
A.Rüstəm; məzmun 
tərcümələrin müəl. 
X.Rza.-Bakı, 2005.-
Cild 1: VII-XII əsrlər 
Azərbaycan şeiri.- 
S.264-310.
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illiyi Yunus Əmrə  
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Yunus Əmrə bəzi mənbələrə görə 
1238, bəzilərinə görə isə 1240-cı ildə 
Əskişəhərin Mihaliççik ilçəsinin (ra-
yon) Sarıköy kəndində və ya Kara-
manlıda anadan olmuşdur. Onun ana-
dan olduğu yer və doğum tarixi barədə 
qəti fikir söyləmək mümkün deyil. 

Yunus Əmrənin yaxşı təhsil aldığı-
nı, ərəb və fars dillərini, təfsiri, hədisi, 
İslam tarixini və digər İslam elmlərini 
oxuduğu, şeirlərindən aydın olur. 
Mədrəsədə təhsil aldığını və dilində 
“ilm ü usul” olduğunu söyləyən Yunus 
Əmrə Quranı və hədisin özünü yaxşı 
bilirdi. Çünki şair coşqunluğunun və 
təsəvvüfün təsirinə rəğmən “ehl-i sün-
net” inancından dönməmişdi. Yunus ca-
hil deyildi, amma xalqın təsəvvüründə 
“ümmi” olaraq yer almışdı. Çünki 
onun, kitabdakı biliklərə deyil, Allah-
dan gələn ilhama əsaslanması təbii ki, 
yalnız Yunus Əmrə kimi bir şəxsiyyətə 
daha çox yaraşırdı.

Türk ədəbiyyatın ən böyük adla-
rından sayılan Yunus Əmrə yalnız 
xalq və təkkə şeirini deyil, divan şei-
rini də yaradıb. Yaşadığı dövrü boyu 
şeirləri ilə ədəbiyyata töhfə verən 
Yunus Əmrə heca və əruz vəzni ilə 
yazdığı şeirlərində sevginin təməlini 
qoymuşdur. Əsasən movzularında İs-
lam düşüncəsi, nəsnələr, Allaha qar-
şı sevgi və fikirlər, ölüm, doğum, 
yaşama bağlılıq, İlahi ədalət, insan 
sevgisi və s. geniş yer almışdır. O, 
sufizm fəlsəfəsini sadə xalq dilində, 
əsasən heca vəznində yazdığı qoşma-
larda, gəraylılarda, ilahilərdə, eləcə 
də əruz vəznində yaratdığı qəzəl və 
məsnəvilərdə ifadə etmiş, şeiri yüksək 
bədii səviyyəyə qaldırmış, özündən 
sonra yaranan Türkiyə, Azərbaycan və 
Türkman ədəbiyyatlarına güclü təsir 

göstərmişdir.  
Yunus Əmrənin yüz illər boyu Türk 

xalqını öz təsirində saxlayan əsəri, 
şeirləri və bu şeirlərin toplandığı di-
vanıdır. Bu divanda yer alan şeirlərin 
çoxunda coşqun bir lirizmlə Tanrı sev-
gisini dilə gətirir. Şairin “Divan”ı dili-
mizin qədim oğuz xüsusiyyətlərini qo-
rumaq baxımından zəngin xəzinədir. 
Yunus Əmrədən qalan bütün infor-
masiya və şeirlər məhz həmin kitabda 
cəmləşib. Onun haqqında bilinən dəqiq 
bir məlumat “Risalət-ün-Nushiyyə” 
adlı əsərini 1308-ci ildə yazmasıdır. 

Təxminən 1320/21-ci ildə vəfat 
etməsi ehtimal olunur. Amma harada və 
hansı şəraitdə haqq dünyasına qovuş-
duğu məlum deyil. Günümüzdə Yunus 
Əmrənin Əskişəhər - Ankara yolunun 
üzərindəki Sarıköy stansiyasının ya-
xınlığındakı məzarı bu haqq aşiqinin 
əbədiyyət məskəni kimi qəbul edilib. 
Onun məzarı üstündə isə türbə tikilib. 
Bu türbə-məzar Yunus Əmrə aşiqlərinin 
ən çox ziyarət etdikləri yerdir. 

Yunus Əmrənin özü və yaradıcı-
lığı haqqında bir çox əsərlər yazılıb. 
Hər il may ayında Türkiyənin ən gözəl 
şəhərlərindən olan Əskişəhərdə Yunus 
Əmrə Günləri keçirilir.

2007-ci ildə türk dilini, tarixini, 
mədəniyyət və sənətini tanıtmaq, dünya-
ya  təqdim etmək məqsədilə Türkiyədə 
Yunus Əmrə Vəqfinin nəzdində Yunus 
Əmrə İnstitutu yaradılıb. Yunus Əmrə 
İnstitutunun dünyanın 40 ölkəsində 
50 mərkəzi (bəzi ölkələrdə 2 mərkəz 
fəaliyyət göstərir) var. Bakı Dövlət 
Universitetinin tabeçiliyində Yunus 
Əmrə İnstitutu Bakı Türk Mədəniyyət 
Mərkəzi fəaliyyət göstərir.

Ə d ə b i y y a t
Divan / Yunus Əmrə; tərt., 
ön söz və lüğətin müəl. 
C.Bəydili; red. T.Kərimli.-
Bakı: Nafta-Press, 2004.-
285 s.
Əsərləri / Ə.Yunus; tərt., 
ön söz və lüğətin müəl. 
C.Bəydili.- Bakı: Şərq-Qərb, 
2009.-357 s.
Şeirləri / Yunus Əmrə; nəşr. 
rəh. P.Eyyubov; üz qabığının 
tərt. Ö.Məmmədov; dizayner 
R.Həsənova.-[Bakı]: Qələm, 
[2016?].-80 s.
Hümmətova, X. Yunus 
Əmrə: məqalələr toplusu 
/ X.B.Hümmətova; red. 
S.Şıxıyeva.- Bakı: Elm və 
təhsil, 2012.- 236 s.
Kabaklı, Ə. Yunus Əmrə / 
Ə.Kabaklı; türk dilindən 
uyğ.: Ş.Müşfiq, C.Qədir; 
elmi red A.Rüstəmli; red. 
S.Hüseynli; layih. rəhb. 
X.Rza.-Bakı: Mütərcim, 
2018.- 131 s.
Aydınoğlu, K. Tanrı Türkü 
qorusun: Yunus Əmrə ya-
radıcılığında Allah və “Qu-
ran” inamı / K.Aydınoğlu //
Azad Azərbaycan.- 2019.- 8 
fevral.- S.7.  
Müşfiq, Ş. Yunus Əmrə 
- Türkün ortaq aşiqi / 
Ş.Müşfiq // 525-ci qəzet.-
2018.- 8 avqust.- S.7. 
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Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq
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Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani 
1120-ci ildə Naxçıvanda anadan ol-
muşdur. Azərbaycan Atabəylər dövləti 
zamanında yaşayıb-yaradan Əcəmi mi-
silsiz sənət nümunələri yadigar qoyub 
getmişdir. 

Yaratdığı abidələrin üzərindəki 
ki ta bələrdə özünü “Əbubəkr oğlu 
Əcəmi, Naxçıvanlı memar” adlandıran 
sənətkarın təsviri sənəti, mühəndisliyi 
memarlıqla sintetik şəkildə birləşdirdiyi 
aydın görünür. Şərqin böyük dühaları 
ona “Şeyxül-mühəndis” (mühəndislərin 
başçısı) fəxri adı vermişdilər.

Əcəminin  yaradıcılığı 12-ci əsrdə 
qüdrətli Azərbaycan Atabəyləri döv-
lətinin paytaxtı Naxçıvanla bağlı ol-
muşdur. Onun yaratdığı ilk məlum 
abidə Yusif ibn Küseyir türbəsidir. Nax-
çıvan şəhərinin mərkəzində yerləşən 
və el arasında “Atababa günbəzi” adı 
ilə tanınan bu türbə 1162-ci ildə ti-
kilmişdir. Abidənin giriş qapısından 
soldakı kitabədə memarın adı yazıl-
mışdır: “Bənna Əcəmi Əbubəkr oğlu 
Naxçıvaninin əməli”. Tədqiqatçılar 
Əcəmi Naxçıvaninin böyük bir ərazidə 
inşa edilən Eldənizlərin sarayının, 
Cümə məscidinin, Xatirə abidələrinin, 
mədrəsə, karvansara və digər tikililərin 
memarı olduğunu yazır. Lakin o 
abidələrdən bizim dövrümüzə yalnız iki 
məqbərə gəlib çatmışdır. 

Bunlardan biri 1186-cı ildə Naxçıva-
nın Qərb hissəsində təkcə Azərbaycanda 
deyil, İslam aləmində ən hündür və 
incə kompozisiyalı türbələrdən sayılan 
Mömünə Xatun türbəsidir. El yadda-
şında “Atabəy günbəzi” (Yusif Küseyir 
oğlu türbəsidir) adı ilə qalan bu türbə 
Atabəy Şəmsəddin Eldənizin arvadı, 
Məhəmməd Cahan Pəhləvanın anası 
Mömünə xatunun şərəfinə tikilmişdir. 

Türbə özünün iri ölçüləri, monumental 
biçimləri, dinamik silueti ilə böyük bir 
memarlıq kompleksinin dominantı idi. 

Digər biri də hansısa möhtəşəm bir 
memarlıq abidəsinin qoşa minarəli piş-
tağıdır. Həmin abidə XIX əsrdə dağı-
dılmış, onun şəkilləri və təsviri isə qal-
mışdır. Abidə dağıdılmamışdan onun 
üzərindəki “Memar Əcəmi ibn Əbubəkr 
Naxçıvaninin əsəridir” sözləri aydın 
oxunurdu.

Qeyd edilən Piştağ 1187-ci ildə, 
Mömünə Xatun türbəsindən bir il sonra 
tikilmişdir. Mütəxəssislər təsdiq edirlər 
ki, qoşa minarəli portal kompozisiyası 
ilk dəfə Əcəmi tərəfindən tətbiq edil-
mişdir. Sonralar müsəlman dünyasının 
bir çox ölkələrində bu kompozisiyaya 
tez-tez rast gəlinir.

Əcəmi yaradıcılığı Azərbaycan və 
Yaxın Şərq ölkələri memarlığına böyük 
təsir göstərmişdir - Marağadakı Göy 
günbəz (1196), Naxçıvan yaxınlığında-
kı Gülüstan türbəsi (13 əsr), Qarabağlar 
türbəsi (12-14 əsrlər), Bərdə və Səlma 
türbələri (14 əsr), türk memarı Sinanın 
(16 əsr) İstanbulda tikdiyi türbələrdə 
Əcəmi ənənələri yaşayır. 1926-cı ildə 
Gəncədə Nizaminin məzarı üstündə 
abidə qoyularkən Əcəmi irsindən 
istifadə edilmiş, Nizami türbəsi Əcəmi 
dühası ruhunda tikilmişdir.

H.İbrahimovun “Əsrin onda biri” ro-
manı, Kəmalənin “O bizim dağların oğlu 
idi” pyesi Əcəmiyə həsr edilmişdir. 

1976-cı ildə anadan olmasının 850 
illiyi geniş qeyd olunmuşdur. Naxçı-
van şəhərində büstü ucaldılmış, Bakıda 
şərəfinə Bakı metropoliteninin stansi-
yalarından biri “Memar Əcəmi” adlan-
dırılmışdır.

Ə d ə b i y y a t

Əliyeva, R. Memar Əcəmi 
Əbubəkr oğlu Naxçivani 
= Архитектор Аджеми 
Абубекр оглу Нахичевани 
/ Р.Алиева / R.Ş.Əliyeva; 
lay. rəhb. E. Qasım-zadə; 
Azərb. Resp.-nın Memarlar 
İttifaqı.- Bakı: [Şərq-Qərb], 
2013.- 74 s.

Əcəmi Əbubəkr oğlu 
Naxçıvani // Naxçıvan 
ensiklopediyası.- Bakı, 
2002.- S.118-120.

Orta əsrlər Şərqinin ən 
böyük memarı Əcəmi 
Naxçivani // Yılmaz Reha.
Tariximizdə iz qoyanlar / 
R.Yılmaz; red. R.Səfiyev; 
tərc. ed. A.Mabudova.-
Bakı, 2008.- S.3-8.

Ajamy Nakhchivani /
Text A.V.Salamzadeh; 
compilers P.İsmayilova, 
A. Mammadova; edited 
P.Taylor; Heydar Aliyev 
Foundation.-Baku: Chashi-
oghlu, 2014.- 69 p.

Memar
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Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

195 
illiyi Mirzə Qədim İrəvani  

1825-1875     

20
20

Mirzə Qədim İrəvani 1825-ci ildə 
qədim Azərbaycan şəhəri İrəvanda ana-
dan olmuşdur. Onun atası Məhəmməd 
Hüseyn taxta üzərində oyma sənətinin 
mahir ustalarından idi. İrəvanda ibti-
dai təhsil aldıqdan sonra burada üsuli-
cədid məktəbində oxuyan Mirzə Qədim 
Tiflisə getmiş və orada progimnaziyanı 
bitirmişdir.  

1840-cı illərdə İrəvana qayıdan 
Mirzə Qədim ömrünün sonunadək 
burada yaşamış və poçt teleqrafçısı 
vəzifəsində çalışmışdır. O, yaradıcılı-
ğının ilk dövrlərində dekorativ sənət 
sahəsində çalışmışdır. Əsasən divar 
rəsmləri, bədii tikmələr üçün rəsm və 
trafaretlər çəkmiş, qızılgül, zanbaq və 
digər çiçəklərdən mürəkkəb kompozi-
siyalar tərtib etmişdir. Mütəxəssislər 
qeyd edirlər ki, Mirzə Qədim İrəvaninin 
bu əsərləri klassik miniatür boyakar-
lığından çox fərqlənir. Rəssam kağız, 
şüşə və güzgü üzərində bir neçə portret 
çəkmişdir. Bu əsərlər arasında “Süvari”, 
“Rəqqasə”, “Dərviş” portretləri xüsusilə 
seçilir.

Mirzə Qədim İrəvan sərdarı Hü-
seynqulu xanın məşhur sarayının divar 
rəsmlərini bərpa etmişdir. Burada rəssam 
sarayın otaqlarını, xüsusən güzgülü za-
lın divarlarını bəzəyən köhnə dekorativ 
pannoları və süjetli kompozisiyaları 
yenidən bərpa etmişdir. Eyni zaman-
da bir neçə tarixi şəxsiyyətlərin portret 
təsvirlərini çəkmişdir. Həmin əsərlər ara-
sında tamaşaçıların və mütəxəssislərin 
diqqətini ən çox Fətəli şah Qacar, 
şahzadə Abbas Mirzə, sonuncu İrəvan 
xanı Hüseynqulu xanın portretləri cəlb 
edib. Təəssüf ki, Azərbaycan bədii 
sənətinin yüksək səviyyəsini, həmçinin 
irəvanlı azərbaycanlılara məxsus oldu-
ğunu sübut edən Sərdar sarayı məhv 

edilib. Təkcə iki portret (Fətəli şah və 
Abbas Mirzənin) divardan çıxarıla-
raq Tiflisə aparılıb. Hazırda bu əsərlər 
Gürcüstan Dövlət İncəsənət Muzeyində 
saxlanılır.

Mirzə Qədim İrəvaninin yaradıcılı-
ğının ən məhsuldar dövrü 1860-1870-
ci illərə təsadüf edib. Rəssamın möv-
cud olan ən qiymətli əsərləri məhz bu 
illərdə yaranıb. Onun “Oturmuş qa-
dın”, “Vəcihulla Mirzə”, “Şah Tələt” 
(hər üçü Gürcüstan Dövlət İncəsənət 
Muzeyində saxlanılır), “Molla”, “Gənc 
qadın”, “Fətəli şah”, “Abbas Mirzə”, 
“Naməlum qadın” (Azərbaycan Milli 
İncəsənət Muzeyi) və s. başqa portretlər 
rəssamın bu dövrdəki yaradıcılıq uğur-
larını əks etdirir.

Mirzə Qədim İrəvaninin “Oturmuş 
qadın” portreti təkcə Azərbaycanda de-
yil, ümumiyyətlə, XIX əsr Orta Şərq 
rəssamlığında ideal qadın gözəlliyini 
əks etdirən ən görkəmli əsərlərdən bi-
ridir. 

Mirzə Qədim xalq sənətini dərindən 
bilən, əsərlərində bu tükənməz sərvətin 
gözəl ənənələrindən gen-bol və baca-
rıqla istifadə edən mahir ornamentalist 
rəssam olmuşdur. Onun əsərlərində 
döşəməyə salınmış xalça, mürəkkəb 
naxışlı şəbəkə, adamların geyimi və 
ev əşyasının üzərində çəkdiyi müxtəlif 
biçimli ornament bəzəkləri bunu sü-
büt edir. Sankt-Peterburqda Dövlət Er-
mitajında saxlanan güzgünün qapıları 
üzərində çəkdiyi gül və çiçək təsvirləri 
xüsusilə yüksək bədii zövq, böyük 
sənətkarlıqla işlənmişdir.

Təəssüf ki, Mirzə Qədim İrəvaninin 
ömür yolu çox qısa olmuş, ömrünün 
və yaradıcılığının ən coşqun çağında, 
1875-ci ildə İrəvan şəhərində vəfat et-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t

Əliyev, Z. Mirzə Qədim 
İrəvaninin yaradıcılığı: 
“Ədəbiyyat qəzeti”nin 
gözəl sənətlər ensiklo-
pediyası / Z.Əliyev // 
Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 
27 fevral.- S.31.

Əliyev, Z. Mirzə Qədim 
İrəvaninin yaradıcılığı. 
Onun yaradıcılığı şərq və 
qərb bədii ənənələrinin 
sintezidir... / Z.Əliyev //
Kaspi.- 2015.- 11-13 
aprel.- S.16.

Nasir, Ş. “İrəvan xanlığı... 
Gerçəkliyin aydınlığı” və” 
İrəvan ziyalıları” / Ş.Nasir 
// Respublika.- 2016.- 11 
may.- S.10.

İ n t e r n e t d ə
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Siyasət.Hərbi iş  

145 
illiyi Həsən bəy Ağayev  

1875-1920    

20
20

Həsən bəy Məşədi Hüseyn bəy oğlu 
Ağayev 1875-ci ildə Gəncədə anadan 
olmuşdur. İlk olaraq mədrəsə təhsili al-
mış, sonra Gəncədəki klassik gimnazi-
yada davam etdirmişdir. 

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maddi 
köməkliyi ilə Moskva Universitetinin 
tibb fakültəsinə daxil olmuş və 1901-ci 
ildə universiteti müvəffəqiyyətlə bitirib 
Bakıya qayıtmışdır.  Vətənə qayıdaraq 
həkimlik etmişdir.  1905-ci ildə “Şəhri-
müqəddəs” adlı ilk məqaləsi “Həyat” 
qəzetində çap olunmuşdur. “Silk-sinif-
firqə” adlı siyasi məzmunlu kitabçanı 
Azərbaycan dilinə çevirərək, 1906-cı 
ildə Tiflisdə “Qeyrət” mətbəəsində çap 
etdirir. Onun nəşrinə və yayımına görə 
təqiblərə məruz qalan Həsən bəy İrana 
mühacirət edərək, bir müddət orada ya-
şamışdır. 

1907-ci ildə Bakıda keçirilən Qaf-
qaz müsəlman müəllimləri qurultayı 
mərkəzi komitəsinin sədri seçilmişdir. 
“Difai” təşkilatının üzvü olmuşdur.

Mühacirətdən qayıtdıqdan son-
ra Gəncədə məskunlaşmışdır. 1911-
1912-ci illərdə Həsən bəy Gəncədə 
P.Fyodorov və M.Qrivsovla bərabər 
Gəncədə rus dilində çıxan “Yujnıy Kav-
kaz” qəzetinin redaktoru, müsəlmanlar 
arasında maarifçiliyi yayan cəmiyyətin 
rəhbəri olmuşdur. O, 1914-cü ildə 
Gəncədə Xudad bəy Rəfibəyli ilə 
birlikdə ilk dəfə olaraq “Vilayət tibb 
cəmiyyəti”ni yaradır və əhali arasında 
təbabətə dair söhbətlər aparırdı (Sonra-
lar bu cəmiyyət “Gəncə tibb cəmiyyəti” 
adlandırılır). Gəncədə həkimliklə ya-
naşı, jurnalistlik  fəaliyyətini də da-
vam etdirmişdir. “Molla Nəsrəddin”, 
“Zənbur” satirik jurnallarına və “Kas-
pi”, “Baku” qəzetlərinə siyasi, sosial, 
tibbi məzmunda məqalələr göndərərək, 

əməkdaşlıq edir.
Gəncə Milli Komitəsinin aparıcı 

şəxsləri – Şəfi bəy Rüstəmbəyli, Xəlil bəy 
Xasməmmədov, Şeyxzamanlı qardaşla-
rı və b. ilə birgə Nəsib bəy Yusifbəylinin 
rəhbərliyi altında Azərbaycan tarixində 
keyfiyyətcə yeni, ilk dəfə olaraq Avropa 
mədəni dəyərlərinə istinad məramlı bir 
partiyanın –“Türk Ədəmi-mərkəziyyət 
firqəsi”nin əsasını qoymuşdur (1917). 
Bu partiya Müsavatla birləşəndən sonra 
onun Mərkəzi Komitəsinin üzvü seçil-
mişdir.

1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə 
Azərbaycan Milli Şurasının iclasında 
Azərbaycanın İstiqlal Bəyannaməsi 
qəbul edilərkən Həsən bəy Ağayev 
Milli Şuranın sədri Məhəmməd Əmin 
Rəsulzadənin müavini olmuşdur və bu 
tarixi hadisədə birbaşa iştirak etmişdir. 
Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında İs-
tiqlal bəyannaməsini ilk olaraq Həsən 
bəy Ağayev imzalamışdır. 1918-сi il, 
iyunun 16-da Azərbaycan Milli Şurası 
və Hökuməti Gəncəyə köçmüşdür. İyu-
nun 17-də burada keçirilən ilk iclasında 
Milli Şura yaranmış əziyyətlə əlaqədar 
olaraq, fəaliyyətini müvəqqəti olaraq da-
yandırmış, bütün hakimiyyəti yeni yara-
dılmış Hökumətə vermişdir. Azərbaycan 
Parlamentinin açılışına qədər Həsən 
bəy Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsinin 
baş həkimi vəzifəsində çalışmışdır. De-
kabrda Parlament sədrinin müavini se-
çilmiş, sədr Əlimərdan bəy Topçubaşov 
Bakıda olmadığına görə 2 fevral 1920-
ci ilədək sədr vəzifəsini icra etmişdir. 
Cümhuriyyətin süqutundan sonra Tiflisə 
getmişdir.

1920-ci ildə Aprel işğalından sonra 
Tiflisə mühacirət etmiş, həmin il iyu-
lun 19-da muzdlu erməni terrorçusu 
tərəfindən qətlə yetirilmişdir.

İctimai-siyasi xadim

Ə d ə b i y y a t

Həsən bəy Ağayev 
// Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti Ensiklope-
diyası: 2 cilddə / Baş red. 
Y.Mahmudov; red.heyəti. 
İ.Ağayev, T.Babayev 
(məsul katib), A.Bağırov 
və b.- Bakı: Lider, 2004.-
Cild 1.- S.104-105.

Dünyaminqızı, Q. 
İstiqlal bəyannaməsini 
imzalayan Həsən bəy: 
Parlamentə sədrliyi 
də ilk dəfə o edib / 
Q.Dünyaminqızı  //
Kaspi.-2018.- 7 fevral.- 
S.15.

Əliyeva, İ. Bir tarix - üç 
tale: Azərbaycan Parla-
menti - 100 / İ.Əliyeva //
Azərbaycan.-2018.- 23 
sentyabr.- S.5-6.

Yaqublu, N. Cümhuriyyət  
qurucuları: Azərbaycan 
Parlamentinin sədr 
müavini Həsən bəy 
Ağayev / N.Yaqublu // 
525-ci qəzet.-2018.- 11 
iyul.- S.8.
http://www.anl.az/down/
meqale/kaspi_az/2018/
fevral/575932
http://www.anl.az/
down/meqale/525/2018/
iyul/599217.htm
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Tarix 
460 
illiyi İskəndər bəy Münşi   

1560-1634

20
20

İskəndər bəy Münşi Türkman 
1560/1561-ci ildə Azərbaycanın “türk-
man” adlı türk qəbiləsində anadan 
olmuşdur. Şah Abbas məiyyətinin 
tərkibində müxtəlif səfərlərə və hərbi 
yürüşlərə çıxan İsgəndər bəy əsasən İs-
fahanda yaşamışdır.

İsgəndər bəy gənc yaşlarından mü-
hasibat (siyaq) elmi işlə məşğul ol-
muş, səfəvi hökmdarı Şah Məhəmməd 
Xudabəndənin (hakimiyyət illəri 
1578-1587) süvari qulamlar xidmətinə 
qatılmış, 32-33 yaşında I Şah Abbas 
Səfəvinin (hakimiyyət illəri 1587-
1629) münşilərindən (katib) biri kimi 
ali divanda işləməyə başlamışdır. 
Təxəllüsü vəzifəsinə uyğun “Münşi”, 
özü isə Azərbaycan türklərinin türk-
man tayfasına mənsub olan İsgəndər 
bəy Münşi, şərqşünaslıq aləmində 
çox tanınan müəlliflərdəndir və o, bu 
şöhrətə məhz ilk Səfəvilərin, xüsusilə 
Şah Abbasın tarixini əks etdirən 
“Tarixe-aləmaraye-Abbasi” (“Dün-
yanı bəzəyən Abbasın tarixi”) adlı 
əsərini yazmaqla yetişmişdir. 

Mirzə Fətəli Axundov “Aldanmış 
kəvakib” əsərini məhz bu kitabın bir 
süjetindən əxz etmişdir. XVI əsr və 
XVII əsrin ilk 30 ilində Azərbaycanın 
ictimai, iqtisadi, siyasi, mədəni, dip-
lomatik, ideoloji həyatında baş verən 
hadisələr İsgəndər bəy Münşinin ilkin 
mənbə kimi son dərəcə qiymətli olan 
bu əsərində ətraflı işıqlandırılmışdır. 
Əsər 3 dibaçəni, 1 xatiməni, habelə bir 
neçə “səhifə” (“cild”) və ”məqsəd”i 
əhatə edən mürəkkəb bir kitabdır.

İsgəndər bəyin özü şair olduğu üçün 
kitabında özündən və başqa şairlərdən 
yüzlərlə beytdən ibarət məsnəvi, nəzm, 
qitə, rübai, maddeyi-tarix və s. poetik 
nümunələr vermişdir. Onun müxtəlif 
hadisələrlə əlaqədar misal gətirdiyi 
şeir parçaları içərisində bizim Niza-
mi Gəncəvidən və məşhur İran şai-
ri Əbülqasim Firdovsidən çoxsaylı 

beytlər mövcuddur. “Tarixe-aləmaraye-
Abbasi”də dəfələrlə Quran ayələri mi-
sal gətirilmiş, bəzi tarixi mənbələrdən 
istifadə olunmuş və zərbül məsəllərdən 
nümunələr verilmişdir. 

“Tarixe-aləmaraye-Abbasi”də 
İsgəndər bəylə Hatəm bəy arasın-
da olan dostluq münasibəti barədə 
dəfələrlə məlumat verilmişdir. Qeyd 
olunmalıdır ki, İsgəndər bəy gənc ya-
şında ikən bir döyüşdə də iştirak et-
mişdir. Şah Məhəmməd Xudabəndənin 
oğlu Həmzə Mirzə Səfəvinin üsyankar 
əmirlərlə qarşıdurmasına həsr olun-
muş hissədə (hicri 995/miladi 1586) 
müəllif yazır ki, onun 26 yaşı olarkən 
könüllü olaraq şah dəftərxanasını tərk 
edir, əyninə zirehli paltar geyinir, sila-
ha sarılır və Həmzə Mirzənin döyüşçü 
dəstəsinə qoşulmuşdur.

Qələmə aldığı bu məlum mənbənin 
müxtəlif əlyazma nüsxələri (tam, 
yaxud hissələrlə) dünyanın bir çox 
ölkələrindəki kitabxanalarda hifz olun-
maqdadır. “Fars ədəbiyyatı” kitabı-
nın məlumatına əsasən bilmək olur ki, 
bir çox məşhur şəhərlərdə (Moskva, 
Leninqrad, Daşkənd, İstanbul, Edin-
burq, Kabul, Bağdad, Tehran, Berlin, 
İrəvan, Lahur, Pəncab, Məşhəd, Ali-
qarx, Qahirə, Mədrəs, Bakı, Tiflis, İs-
fahan və s.) bu məşhur kitabın müxtəlif 
nüsxələri vardır. AMEA M.Füzuli adı-
na Əlyazmalar İnstitutunda “Tarixe-
aləmaraye-Abbasi”nin iki cildini əhatə 
edən dörd əlyazma nüsxəsi mövcud-
dur.

İsgəndər bəy Şah Abbasla birlikdə 
Azərbaycanın, demək olar ki, bütün 
böyük şəhərlərində, o cümlədən Təbriz, 
Ərdəbil, Naxçıvan, Əhər, Xoy, Maku, 
Gəncə, Ordubad, Şamaxı, Bakıda ol-
muş, öz münşilik fəaliyyətinə uyğun 
tapşırıqları yerinə yetirmişdir. 

İsgəndər bəy Münşi 1634-cü ildə 
Təbrizdə vəfat etmişdir.

Tarixçi, şair və xəttat

Ə d ə b i y y a t

Dünyanı bəzəyən Abba-
sın tarixi / İ.Münşi; fars 
dilindən tərc. Ş.Fərzəliyev, 
ön sözün müəl., red. 
Y.M.Mahmudov; AMEA 
A.A.Bakıxanov adına Tarix 
İnstitutu.- Bakı: Şərq-
Qərb, 2010.- I kitab: 1571-
1586.-1109 s.; 2014.-K.
II.-1396 s.

Tarix-i aləmara-yi 
Abbasi / İ.Münşi; AMEA 
A.A.Bakıxanov adına Tarix 
İnstitutu. fars. tərc., ön 
sözün müəl., şərh. müəl.: 
O.F.Əfəndiyev, N.Musalı.- 
Bakı: Təhsil, 2009.-792 s. 

Əfəndiyev, O. Əsas 
mənbələrin və ədəbiyyatın 
xülasəsi //Azərbaycan 
Səfəvilər dövləti.- 
Bakı:”Şərq-Qərb”,2007.- 
S.24-95.

Kazım, Sultan Qəzənfər. 
”Dünyanı bəzəyən ab-
basın tarixi” əsərin ana 
dilində doğluşuna təbrik: 
/ S.Q.Kazım // Kredo.-
2015.-3 aprel.- S.3;7. 

Rüstəm K. Sözümüzün 
məşəlçiləri // Ədəbiyyat 
qəzeti.- 2017.- 24 iyun.- 
S.11.
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Tarix 

240 
illiyi Mirzə Adıgözəl bəy Qarabaği   

1780-1848

20
20

Mirzə Adıgözəl bəy Qarabaği 
1779/1780-ci ildə Şuşa şəhərində anadan 
olmuşdu. O, ibtidai təhsilini bu şəhərdə 
almış, uşaqlıq dövrü köçkünlükdə 
kеçmişdir. Savadlı olduğuna görə ona 
“Mirzə” deyirdilər.

Ağaməhəmməd xan Qacarın Qaraba-
ğa yürüşü zamanı ailəsi ilə birlikdə qa-
çıb Gürcüstana sığınmışdır. Gürcüstanda 
işğalçılıq əməllərini həyata kеçirən rus 
ordusunda qulluğa başlamışdır. Mirzə 
Adıgözəl bəy rus ordusunda podporuçik, 
poruçik və kapitan rütbələrində xidmət 
еtmişdir. 

1816-cı ilin oktyabr ayında Gür-
cüstanın əlahiddə  korpus komandi-
ri vəzifəsinə  təyin olunmuş general 
A.P.Yermolov Mirzə Adıgözəl bəyi qa-
rabağlı olduğu üçün Mehdiqulu xanın 
yanına göndərmişdi. Qarabağa qayıdan 
Mirzə Adıgözəl bəy Mehdiqulu xan 
Cavanşirə xidmət еtmişdir. 

Mirzə Adıgözəl bəy öz tərcümeyi-
halında qeyd edir ki, general Yermolo-
vun tapşırığı ilə o, 1823-cü ildən 1826-
cı ilədək, yəni üç il ərzində Qarabağ 
sərhədlərinin mühafizəsi üzrə qulluqda 
olmuşdur. Adıgözəl bəyin öz haqqında 
verdiyi bu məlumat “Qafqaz Arxeoqra-
fiya Komissiyası aktları”nda nəşr edil-
miş sənədlərlə  təsdiq olunur. Sərhəd 
mühafizəsi xidmətində Adıgözəl bəy 
1826-1828-ci illərdə olan Rusiya-İran 
müharibəsi başlananadək olmuşdur. 

Xan İrana qaçandan sonra komеndant 
tərəfindən mahala naib təyin еdilmişdir. 
Mirzə Adıgözəl bəy və qardaşlarının 
əsas mülkləri İyirmidörd mahalının 
ərazisində yеrləşirdi. Onların mal-
mülkləri Rus-İran savaşlarında talan 
olunmuşdu. Mirzə Adıgözəl bəyi əsir 
sifətilə Təbrizə göndərdilər. Qayıdan-
dan sonra naib vəzifəsini yеnidən icra 
еtmişdir.

Mirzə Adıgözəl bəy Azərbaycan 
dilindən başqa rus, fars, erməni və gür-
cü dillərini bilir, Şərq poeziyasını sevir, 

şeirlər yazırdı. Nizamin yaradıcılığı-
nın pərəstişkarı olan Mirzə Adıgözəl 
bəy böyük şairin 1826-cı ildə Gəncə 
döyüşü zamanı dağıdılmış sərdabəsini 
öz vəsaiti hesabına bərpa etdirmişdi. 
A.Bakıxanovun yazdıqlarından məlum 
olur ki, məqbərənin bərpa edilməsi onun 
“Gülüstani-İrəm”i yazdığı vaxtda, yəni 
XIX əsrin 40-cı illərinin əvvəllərində 
olmuşdur. Bu tarix böyük şairin anadan 
olmasının 700 illiyinə təsadüf edirdi.

Mirzə Adıgözəl bəy 1830-cu ildə ka-
pitan rütbəsində istefaya çıxır və əyalət 
məhkəməsində işə düzəlir. Ömrünün ix-
tiyar çağlarında tale onu Goranboy tor-
pağına gətirir. Lakin onun bu yerlərdə 
neçə il yaşadığı məlum deyil. Burada 
onun səhhəti ağırlaşır və gözləri zəifləyir. 
Əski zamanlar və olub-keçənlər yaddan 
çıxmasın deyə memuar yazmaq fikrinə 
düşür. Yaxından tanıdığı, dövrünün 
yazı-pozu biləni Mirzə Hüseyn Salari 
ilə məsləhətləşir, söylədiklərini qələmə 
almağı ondan xahiş edir. Mirzə Hü-
seyn Salari bu müdrik insanla razılaşır. 
1845-ci ildə yazılmağa başlanan məşhur 
“Qarabağnamə” əsəri həmin ilin 29 de-
kabrında başa çatır. Mirzə Adıgözəl 
bəyin “Qarabağnamə” əsəri Qarabağın 
1736-cı ildən 1828-ci ilə kimi siyasi 
tarixini öyrənmək üçün çox qiymətli 
mənbədir. Əsərdə bu günümüzlə səsləşən 
ən vacib məsələlərdən biri - ermənilərin 
bu torpağa sonradan gəlmələri və burada 
məskunlaşmaları öz əksini tapıb. 

Mənbələrdə qeyd olunur ki, Tiflis 
şəhərində yaşayan Mirzə Şəfi Vazeh 
1848-ci ildə “Qarabağnamə” əsərinin 
üzünü nəstəliq xətti ilə köçürüb. Ha-
zırda bu nadir nüsxə Sankt-Peterburq 
şəhərindəki Şərqşünaslıq İnstitutunun 
kitabxanasında saxlanılır. 

Mirzə Adıgözəl bəy 1848-ci ildə sent-
yabr ayının 9-da vəfat etmiş və Goran-
boy yaxınlığında olan Rəhimli kəndinin 
qəbiristanında dəfn edilmişdir. Onun 
qəbri üzərində türbə tikilmişdir. 

Tarixçi

Ə d ə b i y y a t

Qarabağnamələr / Tərt. 
A.Fərzəliyev; elmi red. 
N.Axundov; bur. məsul 
Ə.Güləliyev.- Təkrar 
nəşr.- Kitab 1.- Bakı, 
2006.- S.7-117.
Hüseynov, Y. 
“Qarabağnamələr” 
Azərbaycan tarixi-
ni öyrənmək üçün 
mənbə kimi: tarix 
e.n.a. dər. al. üçün təq. 
ed. dis.: 07.00.02 / 
Y.R.Hüseynov; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, 
BDU.- Bakı, 2007.-189 
s.
Cəfərsoy, İ. Qara-
bağ Məlikləri erməni 
deyildilər // Yeni 
Azərbaycan.- 2016.- 7 
dekabr, № 225.- S.6.
Xəlilzadə, F. Şərəfli 
nəslin şərəfli missiyası: 
Mirzə Adıgözəl bəyin 
nəsli tariximizdə və 
milli intibahımızda 
önəmli yerə malikdir / 
F.Xəlilzadə // Kaspi.-
2016.- 4 may.-S.15.
Kamal, R. XVIII əsrdə 
Qarabağda hava necə 
olub... / R.Kamal //
Ədəbiyyat qəzeti.- 20 
iyul.-2017.- S.6.
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610 
illiyi Cəlaləddin Bakuvi  

1410-1462 

20
20

Seyid Yəhya Cəlaləddin Bakuvi (tam 
adı Seyid Yəhya ibn Seyid Bəhauddin 
əş-Şirvani əş-Şamaxi əl-Bakuvidir) 
1410-cu ildə anadan olmuşdur. Yəhya 
Şirvaninin doğum tarixi haqqındakı 
məlumatlar çox azdır. Əsl adı Yəhya 
ibn Bəhauddindir. Seyid nəslindən olub, 
soyu Hz.Peyğəmbərə (s.ə.s) qədər ge-
dib çıxır. Yəhya Şirvani İmam Museyi-
Kazımın nəvələrindəndir. Xəlvətiyyə 
təriqətinin inkişaf etməsində göstərdiyi 
böyük xidmətə görə ona təriqətin “piri-
sani”si (ikinci piri) ləqəbi verilmiş-
dir. İkinci ləqəbi isə mənbələrdə II Pir 
Seyyidul-Taifətil-Xəlvətiyyə əş-Şeyx 
Seyid Cəlaləddin Yəhya ibn əs-Seyid 
Bəhaəddin əş-Şirvani əl-Bakuvidir. 

Şirvaninin ailəsi Şamaxının zəngin 
ailələrindən biri idi. Atası Bəhaəddin 
onun dini təhsil almasına qarşı olmuşdur. 
Yəhya Şirvani Şamaxıda anadan olmuş 
və Təbrizdə yaşamışdır. O, Şirvanşah-
lar dövlətinin mərkəzi olan Şamaxıda, 
sonra da Bakıda Şah Xəlilullahın sa-
rayında yaşamışdır. Xəlvətiliyin ikin-
ci qurucusu olan Yəhya Şirvani bir 
təsəvvüf alimi kimi Orta Şərqin mü-
hüm şəxsiyyətlərindən biri olmuşdur. 
Onun Bakıda qurduğu ilahiyyat-fəlsəfə 
məktəbinin Bərdədə, Təbrizdə və digər 
bölgələrdə şöbələri olmuşdur. Şirva-
ninin mənsub olduğu Xəlvətilik həm 
Osmanlının müxtəlif bölgələrində, həm 
İranda, həm də Azərbaycanda sürətlə 
yayılmağa başlamışdır.

Kiçik yaşlardan etibarən dərin ədəbə 
və güclü zəkaya sahib olan Şirvaninin 
əsərlərini öz ana dili olan türk dili ilə 
yanaşı ərəb və fars dillərində yazma-
sı bu dilləri nə qədər dərindən bildiyi-
ni də göstərir. Xüsusilə təsəvvüf, təfsir 
və hədis sahəsindəki əsərləri elminin 
genişliyindən xəbər verir. Demək olar 

ki, bütün ömrünü elmə həsr etmiş Şir-
vani öz dövrünün mötəbər elm adam-
larından biri olmuşdur. Ağqoyunlu və 
Şirvanşahlar sarayında yüksək vəzifələr 
tutması bu fikri təsdiqləyir. 

Yəhya Şirvaninin doğumu kimi, 
ölümü haqqındakı məlumatlar da 
ziddiyyətlidir. O, 1462-ci ildə vəfat et-
mişdir (Bəzi Osmanlı müəllifləri onun 
ölüm tarixinin 1457, bəziləri də 1463 və 
s. olduğunu qeyd etmişlər). Qəbri Bakı-
da, İçərişəhərdədir.

Seyid Yəhyanın əsərlərinin əlyazma 
nüsxələri daha çox Türkiyə kitabxanala-
rında qorunmaqdadır.  Azərbaycanda isə 
Seyid Yəhyanın əsərlərinin əlyazmalarını 
AMEA Əlyazmalar İnstitutunda 
görmək mümkündür. Seyid Yəhyanın 
əsərlərinin çoxu farscadır. Ərəb dilində 
də yazıb. Onun bilinən əsərləri arasın-
da Azərbaycan türkçəsində  yazılan bir 
əsər var. Bu, Şəfaul-Əsrar adlı əsəridir. 
Ancaq demək olmaz ki, bu əsər Seyid 
Yəhyanın Azərbaycan türkçəsində yazı-
lan yeganə əsəridir. Seyid Yəhyanın dini-
təsəvvüfi əsərlərinin sayı və siyahısı heç 
bir qaynaqda tam olaraq verilməmişdir. 
Əsərlərindən mükəmməl təhsil aldığı 
məlum olan Seyid Yəhya nəsr əsərlərini 
türk, ərəb və fars dillərində, nəzm 
əsərlərini isə fars dilində qələmə almış-
dır. Bu dildə yazdığı şeirlərində “Seyid” 
məxləsindən istifadə etmişdir. Mehmet 
Rıhtım Türkiyə və Azərbaycan kitab-
xanalarında apardığı uzun araşdırmalar 
zamanı bu ölkələrin kitabxanalarında 
Seyid Yəhya əsərlərinin 100-dən artıq 
əlyazma nüsxəsinin olduğunu üzə çı-
xarmışdır. 

2013-cü il Seyid Yəhya Bakuvinin 
vəfatının 550-ci ildönümü münasibətilə 
UNESCO tərəfindən Seyid Yəhya Ba-
kuvi Şirvani  ili elan edilmişdir. 

İlahiyyatçı filosof  

Ə d ə b i y y a t

Şəfa əl Əsrar : (Sufiliyin 
sirləri) / Seyid Yəhya 
Əş-Şirvani Əl-Bakuvi; 
nəşrə haz. və ön sözün 
müəl. M.Rıhtım; azərb. 
dil. uyğunlaşdıranlar 
N.Abuzərov, A.Sultan, Ə. 
Fərhadov, D.Əhmədov.-
Bakı: Elm, 2010.-407s.
Məmmədli, N.Azərbaycan-
dan Dünyaya Doğan 
Günəş Seyyid Yəhya 
Şirvani və Xəlvətilik / 
N.F.Məmmədli; elmi red., 
nəşrə haz. E.Salmanov.-
Bakı: [s. n], 2016.- 232 s.
Rıhtım, M. Seyid Yəhya 
Bakuvi : həyatı, yaradıcı-
lığı və məktəbi / M.Rıhtım; 
[ön söz E.İskəndərov]; 
azərb. dilinə uyğ. 
F.Əliyeva; red. M.Təkləli; 
Azərb. Resp. Dini Qu-
rumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi .- Bakı: Elm və 
təhsil, 2013.-215 s.
Bakuvi Seyid Yəhya 
Cəlaləddin // Azərbaycan 
Milli Ensiklopediyası /
red. hey. sədri İ.H.Əliyev; 
[3-cü cildin müəl.: A. N. 
Abbasov [və b.]]; baş 
red. M.K.Kərimov; məsul 
katib T. M. Nağıyev.- Bakı, 
2011.- C.3: Babilistan-
Bəzirxana.- S.95.
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230 
illiyi Mirzə Cəfər Topçubaşov  

1790-1869    

20
20

Mirzə Cəfər bəy Əlimərdan bəy 
oğlu Topçubaşov 1790-cı ildə (bəzi 
məlumata görə 1784-cü ildə) Gəncədə 
anadan olmuşdur. Uşaq yaşlarından 
Tiflisdə yaşamış  M.C.Topçubaşov ilk 
təhsilini mədrəsədə almış, burada ərəb, 
fars və türk dillərini və ədəbiyyatını, 
eləcə də rus, gürcü və erməni dillərini 
də mükəmməl öyrənmişdir. 

O, 1817-ci ildə İran səfirlərinin 
heyəti ilə Peterburqa gedərək Ru-
siya Xarici İşlər Nazirliyinin Asiya 
Departamentində tərcüməçi işləmişdir.  
Mirzə Cəfər bəy Topçubaşov həm də 
Peterburq Baş Müəllimlər İnstitutunda 
ərəb, fars, və türk dillərindən dərs de-
mişdir. 

1823-cü ildə o Peterburq Universite-
tinin professor adına layiq görülmüşdür.

1835-1849-cu illərdə Rusiya Xarici 
İşlər nazirinin Asiya departamentinin 
Şərq dilləri İnstitutunda Fars dili və 
ədəbiyyatı kafedrasının müdiri təyin 
olunmuşdur. Mizə Cəfər bəy Topçuba-
şov Rusiya Arxeologiya və Numizma-
tika cəmiyyətinin yaradıcılarından biri 
olmuşdur. 

Mirzə Cəfər 1849-1867-ci illərdə 
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Asiya de-
partamentinin Şərq Dilləri İnstitutunun 
professoru olmuşdur. 

O, 1852-1857-ci illlərdə Rusi-
ya Arxeologiya və Numizmatika 
Cəmiyyətinin müəssisələrində işləmiş 
və onun Şərq şöbəsinin ilk rəhbəri 
olmuşdur. Onun təşəbbüsü ilə həmin 
şöbənin “Xəbərlər” (“İzvestiya”) adlı 
aylıq jurnalını nəşr etdirmişdir. Bura-
da Şərq, o cümlədən Azərbaycan ar-
xeologiyasına dair məqalələr, “Kitabi 
Dədə-Qorqud” və başqa dastanlardan 

tərcümələr dərc olunmuşdur. Rusi-
ya şərqşünaslıq elminin və təhsilinin 
təşəkkülündə də Topşubaşovun xid-
mətləri böyükdür. Bu sahədə onun bir 
sıra qiymətli kitabları və məqalələri 
mövcuddur. O, 50 ilə yaxın fars 
dilindən külli miqdarda rəsmi sənəd və 
ədəbiyyatı rus dilinə tərcümə etmişdir. 

Onun ən böyük xidmətlərindən biri 
də Şərq ölkələrində işləmək üçün çox-
lu sayda diplomatik kadrlar hazırlama-
sı olub. İmperator kitabxanasında sax-
lanılan Şərq əlyazmalarının müxtəsər 
izahlı biblioqrafiyasının hazırlanması 
da M.C.Topçubaşova həvalə edilmiş-
dir. V.V.Qriqoryev, O.Y.Senkovski, 
N.Y.Veselovski, Y.U.Kraçkovski və 
başqa bu kimi bir sıra rus şərqşünasları 
Topçubaşovun elmi və pedaqoji 
fəaliyyətini yüksək qiymətləndiriblər. 

Onun Şərq dillərinin öyrənil mə-
sindəki xidmətlərini Qərbi Avropa 
alimləri də etiraf ediblər. Əldə etdiyi 
naliyyətlərə görə o, Londan Kral Asiya 
Cəmiyyətinin həqiqi üzvü seçilmişdir. 

1869-cu ildə Topçubaşovun şəxsi 
təşəbbüsü və vəsaiti hesabına hüquq-
şünaslıq sahəsində dəyərli əsərlər 
yazan tələbələr üçün Senatın qərarı 
və imperatorun imzası ilə 100 manat 
məbləğində “Topçubaşov mükafatı” 
təsis edilmişdir. O, I dərəcəli Müqəddəs 
Stanislav, II və III dərəcəli Müqəddəs 
Vladimir, II dərəcəli Müqəddəs Anna 
ordenləri, İranın “Şiri-xurşid” ordeni 
ilə təltif olunmuşdur. 

Mirzə Cəfər Topçubaşov 1869-cu il 
fevral ayının 4-də Peterburq şəhərində 
vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Rzayev, A. Mirzə Cəfər 
Topçubaşov / A. Rzayev; 
red. M.Axundov.- Bakı: 
Yazıçı, 1993.- 96 s.

Azərbaycan diasporu-
nun tanınmış simaları // 
Palitra.- 2015.- 3 noyabr, 
№ 194.- S.7.

Fərəcov, S. Şərqşünas, 
tərcüməçi, poliqlot / 
S.Fərəcov // Mədəniyyət.- 
2017.- 6 yanvar.- S.10.

Xanbabaoğlu, H. Bir 
şəkilin izi ilə // Türküs-
tan.- 2018.- 23 oktyabr-5 
oktyabr.- S.7. 

Səttarov, S. Adam Mitske-
viç və onun azərbaycanlı 
dostu Mirzə Cəfər Top-
çubaşov / S.Səttarov  // 
Ədəbiyyat qəzeti.- 2017.- 
14 oktyabr.- S.28.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/edebiyyat/2017/
oktyabr/559544.htm

ganca.org/index.
php?option=com...view...

edebiyyatqazeti.az/.../753-
adam-mitskevic-ve-dostu-
mirze-ce...
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240 
illiyi Zeynalabdin Şirvani 

1780-1838
Hacı Zeynalabdin ibn Axund 

İskəndər Şirvani 1780-ci ildə Şamaxı 
şəhərində anadan olmuşdur. Onun beş 
yaşı tamam olanda ailəsi Bağdad ya-
xınlığındakı Kərbəla şəhərinə köçmüş, 
elə ilk təhsilini də Kərbəla şəhərində 
mədrəsədə almışdır. 

1796-cı ildə o, təhsilini başa vur-
maqdan ötrü Bağdad şəhərinə get-
miş, Bağdadda fəlsəfə, tibb, astro-
nomiya və riyaziyyatı, habelə dilləri 
öyrənmişdir. Bağdad kitabxanaların-
da olan səyahətnamələr, bütün Şərq 
dünyasından buraya axışıb gəlmiş 
alimlərin, müqəddəs şəhərin ziyarətinə 
gələn zəvvarların söhbətləri onu ma-
raqlandırmış və o, dünyanı görmək 
üçün səyahətə çıxmaq qərarına qəlmiş 
və dünyanı gəzmişdir. Bu yol Ki-
çik Asiyadan, İran yaylasından, Orta 
Asiya, Ərəbistan və Cənubi Afri-
ka səhralarından, Sudanın meşə və 
cəngəlliklərindən, Hindistanın tropik 
meşələrindən, Hind okeanı adalarından 
keçib. O, Hindquş, Zaqros, Süleyman 
dağlarından, Pamirdən adlamışdır. Bu 
yol Asiya və Afrikanın bir çox digər 
vilayətlərindən uzanmışdır. 

İndi artıq bir çoxu sıradan çıxmış 
beş yüzdən artıq əlyazma və mətbu 
qaynağın və səyahətlər zamanı et-
diyi şəxsi müşahidələri nəticəsində 
Şirvani ona dünya şöhrəti gətirən 
üç kitab yazmışdır: 1822-ci ildə 
“Riyazüs-səyahət” (Səyahət bağçala-
rı), 1827-ci ildə “Hədaiqüs-səyahət” 
(“Səyahət bağları”) və nəhayət, 1833-
cü ildə “Bustanus-səyahət” (“Səyahət 
gülzarı”). Bu əsərlərdə o, bir çox 
ölkələrin coğrafiyası, tarixi, etnoq-
rafiyası, arxitekturası, ədəbiyyatı və 

görkəmli ictimai xadimləri barədə 
dəyərli məlumatlar verir. Səyyah yer 
kürəsinin iqlim qurşaqlarının təsvirinə 
xüsusi yer ayırır. Şərqin digər alim və 
səyyahları kimi o da Yeri yeddi iqlim 
qurşağına bölmüşdür. Öz səyahətləri 
zamanı Şirvani çox sayda alimlər və 
siyasi xadimlərlə yaxından tanış ol-
muşdur. Onun rəyi ilə hesablaşır, 
onunla görüşməyə can atırdılar. Oldu-
ğu bir çox yerlərdə onu saraya dəvət 
etmişlər. Bunlardan Misir hakimi İbra-
him bəyi, İran şahı Fəthəli şah Qacarı, 
Türkiyə sultanı Mahmudu və başqa-
larını göstərmək olar. Olduğu saray-
larda müzakirə və söhbətlərdə iştirak 
edən Şirvani həmişəlik burada qal-
maq dəvətlərinə nəzakətlə rədd cavabı 
vermişdir. Şirvani həmişə macəralar 
və məhrumiyyətlərlə dolu səyyah 
həyatını saraydakı rahat həyatdan üs-
tün tutmuşdur.

Zeynalabdin eyni zamanda şair ol-
muş və “Təmkin” təxəllüsü ilə şeir-
lər yazmışdır. Həmin şeirlər onun 
səya hətnamələrinə səpələnmiş və 
əlyazması Tehran mərkəzi kitabxa-
nasında saxlanan “Divan”ında top-
lanmışdır. Bu nadir şəxsiyyətin digər 
əsərlərinin əlyazmaları Britaniya 
muzeyində, Paris Milli kitabxanasın-
da, Sankt-Peterburqda və İranda sax-
lanır.

Zeynalabdin Şirvani ömrünün son 
illərini ailəsi ilə Şirazda keçirmişdir. 
1838-ci ildə xanımı ilə birlikdə çıx-
dığı həcc ziyarəti səfəri zamanı yolda 
xəstələnmiş, Ciddə şəhəri yaxınlığında 
vəfat etmiş və burada da da dəfn olun-
muşdur.

Ə d ə b i y y a t
Kərəmov, N. Böyük 
səyyah, coğrafiyaşünas 
Hacı Zeynalabdin Şirva-
ni /N.K.Kərəmov; [red. 
R.Kərimova]; Azərb. SSR 
“Bilik” Cəmiyyəti.-Bakı: 
Elm, 1975.-45 s.
Kərəmov, N. Qırx il 
səyahətdə / N.K.Kərəmov; 
[elmi red. Ə.Əminzadə].-
Bakı: Azərnəşr, 1977.-182, 
[2] s.

Cəfərli, M. Zeynalabdin 
Şirvani / M.Cəfərli // 
Azərbaycan elm və irfan 
sərdarları / M.Cəfərli; red.: 
D.Əliyev, S.Ramizoğlu.- 
Bakı, 2015.- S.305-319.
Qaraoğlu, F. Tarixdə iz 
buraxanlar: Hacı Zeyna-
labdin Şirvani / F.Qaraoğlu 
// Bakı xəbər.- 2017.- 26 
dekabr.- S.15.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/baki_xeber/2017/
dekabr/569612.htm
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115
 illiyi Əzəl Sultanov 

1905-1990 

20
20

Əzəl Cəfər oğlu Sultanov 1905-ci 
ildə Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 
1930-cu ildə mühəndis-geoloq ixtisası 
üzrə Azərbaycan Politexnik İnstitutu-
nu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və 
Sənaye Universiteti) bitirmişdir. 

O, 1939-cu ildə fəlsəfə doktoru, 
1944-cü ildə geologiya-mineralogiya 
üzrə elmlər doktoru elmi dərəcələrini, 
1945-ci ildə professor elmi adını almış, 
1958-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akade-
miyasının (AEA) müxbir üzvü, 1959-
cu ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.

Ə.Sultanov əmək fəaliyyətinə 1930-
1934-cü illərdə Zaqafqaziya geoloji 
trestində geoloji-kəşfiyyat dəstələrinin 
rəisi vəzifəsindən başlamışdır. 1934-
cü ildə Azərbaycan geoloji bürosu-
nun rəisi təyin olunmuş, 1935-ci ildə 
Moskva Neft İnstitutunun aspirantu-
rasına daxil olmuşdur. 1939-1945-ci 
illərdə SSRİ EA Azərbaycan filialının 
Geologiya İnstitutunda (indiki Geolo-
giya və Geofizika İnstitutu) baş elmi 
işçi, 1945-1949-cu illərdə Azərbaycan 
SSR Elmlər Akademiyasının Geologi-
ya İnstitutunda direktor, 1952-1956-cı 
illərdə Azərbaycan Dövlət Universite-
tinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) 
elm üzrə prorektoru və Çökmə süxur-
ların petroqrafiyası kafedrasının mü-
diri, 1954-1955-ci illərdə Azərbaycan 
SSR Elmlər Akademiyasının Rəyasət 
Heyəti yanında Məhsuldar Qüvvələri 
Öyrənən Şuranın sədri, 1958-1970-ci 
illərdə yenidən Geologiya İnstitutunun 
direktoru vəzifələrində işləmişdir.

Ə.Sultanov Azərbaycanın mineral 
xammallarının və enerji ehtiyatlarının 
öyrənilməsinə böyük əmək sərf etmiş-
dir. Ə.Sultanovun bütün elmi fəaliyyəti 
geologiyanın vacib məsələlərinin həlli, 
neft və qaz yataqlarının axtarışı və on-

ların proqnoz qiymətlərinin verilməsi, 
həmçinin çökmə və vulkanogen-çökmə 
yolla əmələ gələn qeyri-filiz yataqları-
nın və tikinti materiallarının öyrənilməsi 
ilə əlaqədar olmuşdur. Böyük Qafqazın 
cənub ətəklərinin təbii sərvətlərinin, 
xüsusilə Balakən-Zaqatala zonası filiz 
yataqlarının öyrənilməsində alimin bö-
yük xidmətləri olmuşdur.

Alim litoloqların Azərbaycan mək-
təbinin yaradıcılarından biri olmuşdur. 
Onun rəhbərliyi və iştirakilə ortamiq-
yaslı xəritələr, o cümlədən, litoloji xəritə 
və faydalı qazıntılar xəritəsi (qeyri-filiz 
və tikinti materialları), Dördüncü dövr 
çöküntülərinin geoloji-litoloji xəritəsi, 
Azərbaycanın qrunt  və təzyiq sularının 
hidrogeoloji xəritəsi tərtib olunmuşdur.

Ə.Sultanov 300-dən artıq elmi əsərin, 
o cümlədən bir neçə monoqrafiya və 
elmi-kütləvi kitabçanın müəllifidir.

Ə.Sultanov elmi kadrların hazır-
lan masında da böyük fəaliyyət gös-
tərmişdir. Onun rəhbərliyi ilə 20-dən 
çox elmlər doktoru və fəlsəfə dok-
toru hazırlanmışdır. O, uzun müddət 
Azərbaycan Dövlət Universitetində və 
Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutunda 
(indiki ADNA)  dərs demişdir.

Ə.Sultanov SSRİ EA Yer haqqın-
da Elmlər Bölməsinin çökmə süxurlar 
komitəsinin üzvü, Britaniya Krallığı 
Mineraloji Cəmiyyətinin fəxri üzvü ol-
muşdur.

Ə.Sultanov “Qırmızı Əmək Bay-
rağı” ordeni və bir neçə medalla, 
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin Fəxri fərmanları ilə təltif 
edilmişdir.

Akademik Əzəl Sultanov 1990-cı 
ildə Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Geologiya və xalq 
təsərrüfatının inkişa-
fında onun əhəmiyyəti 
/ Ə.C.Sultanov, 
C.C.Mazanov; red. 
S.Salayev.- Bakı: [s. n.], 
1961.- 35 s.

Keçmişin iqli-
mi / Ə.C.Sultanov, 
R.N.Məmmədzadə; red. 
Q.A.Əliyev; AzSSR EA Ge-
ologiya İn-tu.- Bakı: Elm, 
1970.-57 s.

Süxurlar və onların xalq 
təsərrüfatında işlədilməsi  
/ Ə.C.Sultanov, 
C.C.Mazanov; red. 
A.Əlizadə; AzSSR EA, 
İ.M.Qubkin ad. Geologiya 
İn-tu.- Bakı: Elm, 1981.-
46 s.

Zəngin ənənələri olan 
elmi-tədqiqat mərkəzi: 
Geologiya və Geofizika 
İnstitutu – 80 // Xalq 
qəzeti.- 15 noyabr.- 2018.

İ n t e r n e t d ə
http://science.gov.az/
forms/skonchavshiesya-
deystvitelnyie-
chlenyi/3389
http://www.anl.
az//down/meqale/
kitabxanashunasliq-
biblioqrafiya/2_2014/665.
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1040
illiyi İbn Sina

980-1037      

20
20

İbn Sina - Əbu Əli Hüseyn ibn Ab-
dullah ibn Həsən ibn Əli ibn Sina 980-
ci ildə Buxara yaxınlığında anadan ol-
muşdur. Qısa ömründə böyük titullar 
qazanmışdır: Hüdcətül-Haqq (həqiqət 
carçısı); Şeyx-ur-Rəis (böyük, müdrik), 
Harami buzurq (dahi təbib), Şərəf-ül-
Mülk (ölkənin ən şərəfli insanı) və s.

Çox kiçik yaşlarından qeyri-adi is-
tedadı ilə seçilən İbn Sina 10 yaşında 
sərbəst Quran oxuyur, ərəb klassiklərinin 
əsərlərini əzbər bilirdi. 16 yaşa qədər 
hüquq və fəlsəfə ilə maraqlansa da son-
ralar təbabətə meyil göstərmiş və dün-
ya şöhrətli təbib olmuşdur. 17 yaşıında 
Buxara əmirini müalicə etmiş, hökmdar 
bu qeyri-adi oğlanı çox bəyənmiş və 
öz sarayının kitabxanasını ona həvalə 
etmişdir. Böyük kitabxana İbn Sina 
üçün çox qiymətli tapıntı olmuş, özba-
şına mütaliələr və gözəl müşahidə və 
düşünmə qabiliyyəti onun dahi həkim 
kimi məşhurlaşmasına səbəb olmuşdur. 
18 yaşında İbn Sina artıq həkim kimi 
bir çox dövlət adamlarını, şəxsiyyətləri 
müalicə edərək daha da şöhrətlənir. 

Həmədanda hökmdar tərəfindən sa-
ray həkimi, daha sonra isə vəzir təyin 
edilən alimin bütün dünyada məşhur 
olan 5 cildlik tibb ensiklopediyası, 
müxtəlif fəlsəfi kitabları, astronomiya 
və metafizikaya aid əsərləri var. “Əl 
Qanun fit Tibb” (Təbabət elminin qa-
nunu) kitabı XII yüzillikdə latın dilinə 
tərcümə edilərək Avropanın bütün tibb 
məktəblərində uzun müddət yeganə 
tibb dərsliyi kimi tədris olunub. 

 Beş kitabdan ibarət bu ensiklopedik 
əsər qısa müddətdə bütün dünyada tibb 
ensiklopediyası kimi qəbul olunur. Çap 
dəzgahı ixtira olunandan sonra ilk nəşr 
olunan kitab Bibliya, ikincisi isə “Qa-
nun” olub.

 Xəstəliklərin etimologiyasına aid 
biliklərin, insanın naturasına, həyat 
tərzinə uyğun xəstəliklərə yoluxması 
hallarının özünəməxsus şəkildə iza-
hı İbn Sinanın təbabətə verdiyi ən bö-
yük töhfələrdir. Onun fikrincə insan öz 
sağlamlığını qorumaq üçün müxtəlif 
faktorlara uyğunlaşmalıdır. Bura qida, 
geyim, burun vasitəsilə düzgün nəfəs 
alma, bədən quruluşunu həmişə düzgün 
formada saxlamaq, xasiyyəti tarazla-
maq, bədəni “lazımsız tullantılardan” 
təmizləmək, fiziki və əqli aktivlik da-
xildir.

 Göz ilə də maraqlanan İbn Sina 
dövrünün seçilən fiziklərindən İbn əl-
Haytəm kimi, Göz-şüa Nəzəriyyəsini 
müdafiə edib və üst göz qapağının xaricə 
çıxması, davamlı olaraq ağ rəngə və ya 
qara baxmaqdan meydana gələn qar 
korluğu kimi daha öncə bəhs edilməyən 
xəstəliklər haqqında   “Göz həkiminin 
dəftəri” əsərində təfsilatlı izahlar verib.

İbn Sina tibb aləmində ilk psixodiaq-
nostik olmuşdur. Nəbzə görə, xəstənin 
müayinəsi onun qeyri-adi istedadından 
xəbər verir. İbn Sina nəbz haqqında 
nəzəriyyə də yaratmışdı. 

İbn Sinanın elmi irsi çox böyükdür. 
Tam dəqiq olmasa da, 450-yə qədər 
əsər yazdığı güman edilir. Bunlar çox 
müxtəlif sahələri əhatə edir: fəlsəfə, 
tibb, riyaziyyat, astronomiya, mineralo-
giya, poeziya, musiqi və s.

 İbn Sina 1037-ci il iyunun 18-də və-
fat etmiş, Həmədanda dəfn edilmişdir.

 2005-ci ildə  İbn Sinanın “Tibb elmi-
nin qanunu” əsərinin II cildi UNESCO-
nun Dünya Sənəd İrsi “Dünya yaddaşı” 
reyestrinə daxil edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Danişname-i Alai: Alai 
hikmet kitabı /İbn Sina; 
takd. T.C.Cumhurbaşkanı 
R. T. Erdoğan; çev. 
M.Demirkol ; edt. 
G.Deniz .-İstanbul: Türki-
ye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı, 2013.-494 s.

Kitabu’ş-şifa Metafizik 
I : İlahiyat /İbn Sina; 
takd. T.C.Cumhurbaşkanı 
R.T.Erdoğan; çev. 
E.Demirli, Ö.Türker.-
İstanbul: Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu Başkanlı-
ğı, 2014.-664 s.

Qaraoğlu, F. Tarixdə iz 
buraxanlar: İbn Sina / 
F.Qaraoğlu // Bakı xəbər.-
2016.- 25 noyabr.- S.13.

Zərqanayeva, İ. İbn 
Sina irsi müasir 
Azərbaycan alimlərinin 
tədqiqatlarında / 
İ.Zərqanayeva // Dövlət və 
din.- 2017.- yanvar-fevral, 
№ 01 (48).- S.105-112.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/baki_xeber/2016/
noyabr/516454.htm
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Bilge Tonyukuk abidəsi 
720-725 

1300
illiyi

Həyatını Türklüyün yüksəlişinə 
həsr edən tarixə bəlli ilk böyük Türk 
mütəfəkkiri və dövlət xadimi İkinci 
Göy Türk dövlətinin qurucularından 
biri Bilgə Tonyukukdur. Göytürk im-
periyası 552-ci ildə yaradılmışdır. Bu 
imperiya o vaxtadək Orta Asiyada qu-
rulmuş dövlətlərin ən böyüyü idi. Bu-
günki məlumatlara görə, türk dilinə 
aid xatirələr də Göytürk imperiyası 
dövrünə aiddir. Bu xatirələri başlıca 
olaraq qəbirüstü kitabələr təşkil edir. 
Bunlar Orxon və Yenisey kitabələri ol-
maq üzrə iki qismə ayrılır. Oğuz adına 
da ilk dəfə elə Yenisey kitabələrinin 
birində rast gəlirik”. “Orxon-Yenisey 
kitabələri üç kitabadan ibarətdir. Onlar-
da türk Çin müharibələri təsvir olunur. 
Kitabın biri Göytürk hökmdarının vəziri 
Bilgə Tonyukuk tərəfindən 720-ci ildə 
yazdırılmışdır. 1957-ci ildə monqol-
lar abidənin daxil olduğu kompleksdə 
arxeoloji tədqiqatlar aparmışlar. “Ton-
yukuk” abidəsi 1897-ci ildə Y.N. Kle-
ments tərəfindən Ulan-Batorun 66 km 
cənub-şərqində aşkara çıxarmışdır. 
Tonyukuk abidəsi Ulan-Batorun 66 km 
cənub-şərqində Nalayxa adlanan yaşa-
yış məntəqəsi ilə Tola çayının sağ sahili 
arasında Baym-Sokto adlanan yerdə qo-
yulmuşdur. Abidə məqbərə kompleksinə 
daxil olan iki daşdan ibarətdir. Daşlar 
məbədin şərq divarına paralel şəkildə 
bir-birindən bir neçə metr aralı yerə bas-
dırılmışdır. Cənubdakı daşın hündürlüyü 
1 m 70 sm-dir. Mətnin 35 sətri bu daşda-
dır. Şimalda daş nisbətən alçaqdır - onun 
hündürlüyü 1 m 60 sm-dir və sonrakı 27 
sətri (36-62) əhatə edir. 62 sətirdən ibarət 
olan bu abidə haqqında H.Orkun yazır 
ki, “Tonyukuk” abidəsində 18-cə sətrə 
qədər İlteris xaqandan, 48-ci sətrə kimi 
Kapağan xaqandan, sonrakı sətirlərdə 
Tonyukukun özündən danışılır.  Tonyu-
kuk üç türk xaqanının - İlteris, Kapağan 
və Bilgə xaqanın vəziri olmuşdur. 

Öz dövrünün çox müdrik, mötəbər 

şəxsiyyətlərindən olan Tonyukuk Çində 
mükəmməl təhsil almışdır. Bu barədə 
abidədə Tonyukukun öz dilindən deyi-
lir: “Bilqe Tonyukuk ben özüm tabğaç 
iline kılmtım. Türk bodun tabğaçka kö-
rür erti” (Müdrik Tonyukuk mən özüm 
Tabğaç elində tərbiyə aldım. Türk xalqı 
Tabğaça tabe idi).

Tonyukuk öz ağıllı məsləhətləri 
ilə türk xaqanlarına yol göstərmiş, 
baş verəcək hadisələri qeyri-adi 
uzaqgörənliyi ilə duymuş, bir çox qan-
lı döyüşlərin qarşısını tədbirlə almağa 
müvəffəq olmuşdur. Türk dövlətinin 
sərhədlərinin genişləndirilməsində, xa-
rici siyasət sahəsində də onun əvəzsiz 
xidmətləri olmuşdur. L.N.Qumilyev 
qədim türklərdən danışarkən Ton-
yukukun dövlət və xalq qarşısındakı 
xidmətlərinə görə onu “Türklərin Bis-
markı” adlandırmışdır. 

“Tonyukuk” abidəsinin müəllifi Ton-
yukukdur və mətn onun dilindən söylənilir. 
Tonyukuk burada türk qəbilələrinin 
tarixini xatirələr şəklində qələmə alır. 
Abidələrdə Göytürk dövlətini yenidən 
qurub möhkəmləndirən Kutlıq xanın 
övladlarından Gültəkin və Bilgə Kağana 
ithaf edilmişdir. Gültəkin kitabəsi 732-ci 
ildə, Bilgə Kağana aid hissə isə 735-ci 
ildə yazılmışdır”. Abidələrin məzmunu 
daha çox dövlətçilik məsələlərini əks 
etdirir. “Yolluq Təkin Göytürk tarixini 
xatirələri şəklində əbədiləşdirir. O, yeri 
gəldikcə atalar sözləri və məsəllərdən də 
istifadə edərək qısa və aydın cümlələr 
işlədir. Bilgə Kağanın dilindən deyilən 
sözlər isə çox sadə, həm də xalq ruhu-
na uyğundur. Kitabədə türk bəylərinə və 
xalqına müraciət hissəsində isə hadisə 
və lövhələr canlı və həyəcanlı bir tərzdə 
verilir, keçmiş qəmli, acı əhvalatlardan 
isə kədərli bir dil ilə danışılır. Türk 
qəbilələrinin cəsurluğu və igidliyi ilə 
yanaşı, onun geriliyinin səbəbləri də 
göstərilir”.

Digər tarixi hadisələr
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“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı 
XI-XII əsrlər

1320
illiyi

“Kitabi-Dədə Qorqud” dünya miqya-
sında Azərbaycan oğuzlarının canlı ta-
rixi, bədii nəsr təfəkkürünün möhtəşəm 
abidələrindən biridir. Xalqımızın həya-
tını, məişətini, adət və ənənələrini 
özündə əks etdirən “Kitabi-Dədə Qor-
qud” dastanlarının alman şərqşünası 
Fridrix Fon Dits tərəfindən 205 il əvvəl 
tapılıb dünyaya bəyan edilməsindən son-
ra bu möhtəşəm şifahi xalq ədəbiyyatı 
abidəsi haqqında Şərqdə və Qərbdə 
yüzlərlə kitablar nəşr edilmişdir.   

Dastanların dünya miqyasında təb liği 
və əks etdirdiyi vətənpərvərlik ideyala-
rının genişləndirilməsi ümummilli lider 
Heydər Əliyevin xidmətidir. Xüsusən, 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının 
1300 illiyi haqqında 20 aprel 1997-
ci ildə imzaladığı Fərmanın əsasında 
həyata keçirilmiş genişmiqyaslı təd-
birlər sözün böyük mənasında “Dədə 
Qorqud” dastanlarının yenidən doğulu-
şu və əbədiyyət qazanması hadisəsinə 
çevrilmişdir. Mühüm tarixi əhəmiyyətə 
malik olan dövlət fərmanının işığında 
YUNESKO-nun iqamətgahında təşkil 
olunan beynəlxalq simpozium və kon-
sert, Bakıda türk dövlətləri rəhbərlərinin 
iştirakı ilə gerçəkləşən Zirvə görüşü 
“Dədə Qorqud” dastanlarına yeni həyat 
bəxş etmişdir. Yubiley münasibətilə nəşr 
edilmiş ikicildlik “Dədə Qorqud” ensik-
lopediyası və digər elmi-bədii əsərlərlə 
Qorqudşünaslığın yeni epoxası başlan-
mışdır. “Dədə Qorqud” dastanının ilk 
dəfə olaraq Drezden nüsxəsinin faksi-
milesi ilə yanaşı, Vatikan nüsxəsinin 
də Bakıda nəşr edilib oxuculara çatdı-
rılması Azərbaycan Qorqudşünaslığın 
tarixində nadir hadisələrdir. 

Məhz 1300 illik yubileyi haqqın-
da Fərmandan sonra Dədə Qorqudun 
adının Azərbaycanda əbədiləşdirilməsi 

üçün 1999-cu ildə Naxçıvan şəhərində 
Dədə Qorqud heykəlinin ucaldılması bu 
böyük işin möhkəm bünövrəsinə çevril-
mişdir. Aparılmış məqsədyönlü və ardı-
cıl siyasət “Dədə Qorqud” mövzusunu 
müstəqil dövlətçilik və vətənpərvərlik 
tərbiyəsinin əsas istiqamətlərindən biri 
mövqeyinə çıxarmışdır. 

Prezident İlham Əliyevin 2004-
cü ildə Belçikanın paytaxtı Brüssel 
şəhərində, Dünya Gömrük Təşkilatının 
iqamətgahı qarşısında Dədə Qorqud 
abidəsinin açılışında iştirak və çıxış 
etməsi möhtəşəm eposa verdiyi dəyərin 
yüksək ifadəsi idi. Dövlət başçısının 
2007-ci ildə imzaladığı “Azərbaycandakı 
monumental heykəltəraşlıq abidələri, 
memorial və memarlıq kompleksləri 
haqqında” Sərəncama əsasən, Dədə 
Qorqud heykəli və “Dədə Qorqud dün-
yası” tarixi-etnoqrafik kompleksinin ya-
radılması ilə bağlı müvafiq tədbirlərin 
görülməsi haqqında tapşırıq verilmiş, 
Bakının N.Nərimanov rayonunda 6 hek-
tar ərazidə Dədə Qorqud parkı salınmış, 
parkın mərkəzində “Kitabi-Dədə Qor-
qud” abidəsi ucaldılmışdır. 

Prezident İlham Əliyevin “Kitabi-
Dədə Qorqud”un alman dilinə ilk 
tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin qeyd 
edilməsi haqqında” 20 fevral 2015-ci il 
tarixli Sərəncamı da mahiyyət etibarilə 
bu böyük Azərbaycançılıq abidəsinin 
dünya mədəniyyəti hadisəsi səviyyəsində 
dəyərləndirilməsi istiqamətinin daha da 
dərinləşməsinə uğurla xidmət edən ardı-
cıl dövlət siyasətinin məntiqi davamı idi.  

2018-ci ildə Dədə Qorqud irsi: Das-
tan mədəniyyəti, xalq nağılları və musi-
qisi UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni 
irs siyahısına daxil edilmişdir. 

Digər tarixi hadisələr
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600
illiyi

Şirvanşahlar sarayının inşası  
1420-1460

20
20

Bakının XV əsrdə Şirvanşahlar 
dövlətinin paytaxtına çevrilməsi ilə 
əlaqədar tikilmiş Şirvanşahlar saray 
kompleksinin əsası Azərbaycan tarixində 
ən uzunömürlü dövlət olan Şirvanşahlar 
dövlətinin başçısı Şirvanşah I Şeyx İb-
rahimin dövründə qoyulmuşdur.

1420-1460-cı illər arasında salın-
mış Şirvanşahlar sarayı kompleksinin 
binaları yerin relyefinə uyğun olaraq, 
əsasən üç səviyyədə qruplaşdırılmışdır. 
Ərazinin ən hündür yerində olan yuxarı 
həyətdə saray binası (1420-ci illər) və 
ona bitişik divanxana (1450-ci illər), 
Aşağı həyətdə türbə (1435) və minarəli 
Şah məscidi (1442), yuxarı həyətin ya-
xınlığında Seyid Yəhya Cəlaləddin Ba-
kuvinin türbəsi (1450-ci illər) və ona bi-
tişik kiçik məscid (Keyqubad məscidi) 
yerləşir. Türbə olan həyətin giriş baştağı 
– Şimal darvazası XVI əsrdə (1585) ti-
kilmişdir. Şirvanşahlar sarayı komplek-
sinin yaxınlığında hamam “Şah kəhrizi” 
nin qurtaracağında 500 min litr su tutan 
ovdan qalmışdır.

Şirvanşahlar sarayı kompleksinin 
əvvəldən tərtib edilmiş plan üzrə tikildi-
yi ehtimal olunur. Şirvanşahlar sarayının 
əsas binalarının Memar Əli tərəfindən 
tikilməsi ehtimal olunur. Memar Əlinin 
adı 1435-ci il tarixli türbənin baştağın-
dakı badamvari medalyonlarda həkk 
olunmuşdur. Şimal darvazasının başta-
ğı üzərindəki kitabədə Ustad Əmirşah 
Vəlyənkuhinin adı yazılmışdır. 

Əvvəllər yaşayış binasında 52 
otaq olmuş, bunların 27-si birinci - alt 
mərtəbədə, 25-i ikinci - üst mərtəbədə 
yerləşibmiş. Tədqiqatçıların fikrincə, 
qala mazğallarına oxşar dar pəncərələri 
olan alt mərtəbə xidmətçilərin mənzilləri, 
geniş pəncərələri olan üst mərtəbə isə 
şah ailəsi və onun yaxın adamları üçün 
nəzərdə tutulubmuş. Lakin sarayın üst 
mərtəbəsi özünün ilkin quruluşunu sax-
laya bilməmişdir. Şimali Azərbaycan 
Rusiyanın tərkibinə daxil olduqdan 

sonra rus hərbi idarəsi artıq baxımsızlıq 
üzündən dağılmaqda olan saray bina-
sından özünün məqsədləri üçün istifadə 
etmişdir və elə o vaxt binada sərbəst 
təmir işləri aparılmışdır. Artıq köhnəlib 
uçmuş günbəz və içəridəki arakəsmələr 
sökülmüş, bir çox otaqlar birləşdirilmiş, 
bəzi əlavə qapılar açılmış və başqa işlər 
görülmüşdür. Divanxananın əsas qapısı-
nın sağ divarı üzərində irihəcmli, altıbu-
caqlı qönçədə qədim ərəb xətti - kufi ilə 
altı dəfə təkrar olunan “Allah vahiddir” 
(“Allahu Əkbər”) və “Məhəmməd” adı, 
sol divarı üzərindəki altıbucaqlı qönçədə 
isə iki dəfə təkrar olunmaqla “Allahdan 
başqa məbud yoxdur. Məhəmməd Al-
lahın elçisidir. Həqiqətən, Əli Allahın 
vəlisidir” ehkamı həkk olunmuşdur.

Saray kompleksinin daha bir binası 
da aşağı həyətdə yerləşən Şirvanşahların 
ailə məqbərəsidir. Bina günbəzli mərkəzi 
salondan və dörd kiçik, hücrəyəbənzər 
otaqlardan ibarətdir. Məqbərənin qa-
pısı zəngin bəzəkli portal şəklindədir. 
Türbənin salonunda aparılmış arxeoloji 
axtarışlar zamanı üstü daş üzlüklə örtül-
müş yeddi sərdabə açılmışdı. Müəyyən 
edilmişdi ki, bu sərdabələrdə Şirvanşa-
hın ailə üzvləri dəfn olunmuşdur.

Türbənin yanında uca minarəsi 
olan “Şah məscidi” yerləşir. Abidənin 
ibadət salonu çatma tağlarla örtülmüş-
dür. Məscidin üç küncündə ikimərtəbəli 
hücrələr vardır. Nəhayət, aşağı həyətin 
şərq hissəsində ən aşağı təbəqədə 1947 
və 1958-1962-ci illərdə aparılmış arxeo-
loji qazıntılar zamanı torpaq altında qal-
mış 26 otaqdan ibarət böyük hamamın 
binası üzə çıxarılmışdır. “Şirvаnşаhlаr 
Sаrаyı Ansаmblı” orta əsr Аzərbаycаn 
mеmаrlığının mоnumеntаl dеkоrаtiv 
sənətinin möhtəşəm nümunəsidir.

Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi 2000-
ci ilin dekabr ayının 2-də UNESCO-nun 
Dünya Maddi-Mədəni İrs Siyahısına 
daxil edilmişdir.
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Qurban Bayramı 

20
20

Bütün müsəlman aləmində Qurban bayramı hər 
il hicri təqvimi ilə Zilhiccə ayının 10-cu günündən 
başlayır və adətən üç gün davam edir. Dini 
qurbankəsmə İbrahim Peyğəmbərin həyatında baş 
verən əhvalatdan sonra yaranmışdır. Belə ki, yuxu-
da Allah (S.S.) İbrahim peyğəmbərə oğlu İsmayılı 
qurban verməyi (onların Allaha imanını yoxlamaq 
üçün) əmr etmişdir. İbrahim əsl dindar kimi Alla-
hın əmrini yerinə yetirməyə hazır olmuş, İsmayıl 
özü də qurban olmağa razılaşmışdır. Lakin uca Al-
lah bunu öz elçisinə rəva bilməmiş və qurbanlıq 
üçün ona bir qoç göndərmişdi. Buna görə də bu 
bayramda kəsilən qurbana “İsmayıl qurbanı” da 
demişlər.

İsmayıl Qurbanında kəsilən heyvanlarda bir 
sıra şərtlər vacib sayılır. Qurbanlıq kimi seçilən 
heyvan qoç, iribuynuzlu dana, yaxud da dəvə ol-
malıdır. Nəsil artımında dişi heyvanların müstəsna 
rolu olduğuna görə qurbanlıq heyvanın erkək ol-
ması daha üstün tutulur. Qurbanlıq qoçun yaşına 
gəlincə, bu, ən azı altı aylıq heyvan olmalıdır. La-
kin dana, yaxud dəvənin bir yaşı tamam olsa, daha 
yaxşıdır. Qurban bayramında kəsilən heyvanın 
sağlam olması da vacib şərtdir. Əzalarında hər han-
sı nöqsanı olan, buynuzunun, yaxud qulağının biri 
olmayan, axtalanmış heyvanın qurban kəsilməsi 
İslamda məsləhət görülmür. Kəsiləcək qurbanlıq 
gözəgəlimli olmalıdır. Qurbanın bir hissəsindən 
din xadimlərinə pay göndərilir, bir hissəsi isə 
kasıblara paylanır. Hamıya bərabər pay verilir, 

qurban kəsən özü də bərabər pay götürə bilər. 
Ənənəyə görə dilənçi və kasıblar bayram günü ac 
qalmasınlar deyə bu gün həmin mərasimlərə dəvət 
olunurlar.

Qurbanlığın şərtlərindən biri də budur ki, qur-
ban kəsmək yalnız buna imkanı olan varlı adam-
ların boynunda haqdır. İmkanı olmayan adama isə 
qurban kəsmək vacib deyil. Qurban kəsmək üçün 
borc pula heyvan almaq İslamda təqdir olunmur, 
çünki bu bayramın əsas mahiyyəti zənginlərlə im-
kansızların birliyi, qardaşlığıdır. Bu bayramda hamı 
sevinməlidir: varlılar - Allaha xoş gedən əməli icra 
etdikləri və kasıbları sevindirdiklərinə görə, ka-
sıblar isə - dünya nemətindən əldə etdiklərinə və 
başqalarından gördükləri mərhəmətə və qayğıya 
görə.

Çox sevdiyi övladını Allah yolunda qurban 
verməyə hazır olması peyğəmbərin Allah qarşı-
sında imanının, səmimiliyinin və mütiliyinin bariz 
sübutudur. Odur ki, din tarixində dərin iz salmış bu 
hadisə Allaha imanın, dərin etiqadın nümunəsidir. 
Bu rəvayətin başqa bir fəlsəfi-əxlaqi mənası ondan 
ibarətdir ki, İslamda insanın Allah yolunda qurban 
kəsilməsi qəbul olunmur. İslama qədər bir çox 
dinlərdə insanları qurban vermə ayinlərinə rast 
gəlmək mümkündür. Məsələn, atəşpərəstlər insa-
nı odda yandırırdılar. Onlar bu yolla Allaha yaxın 
olduqlarını göstərirdilər. Qədim Çində də insanları 
tanrılara qurban vermək adəti var idi. Bu ölkədə 
təbii fəlakətlərdən, daşqınlardan hifz olunmaq 
üçün uşaqları suya atırdılar.

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra 
Milli Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27 oktyabr 
tarixli “Azərbaycan Respublikasının bayram-
ları haqqında” Qanuna əsasən Qurban bayramı 
ölkəmizdə də dövlət səviyyəsində bayram edilir.

Qurbanlıq o deməkdir ki, insanlar Allahın xo-
şuna gələcək bir əməli icra edirlər.

Allah kəsilən bütün qurbanlarımızı qəbul et-
sin!
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Digər tarixi hadisələr

Ramazan Bayramı 

20
20

Ramazan - hicri-qəməri aylardan doqquzuncu-
sunun adıdır. Bu ay müsəlmanların oruc tutmaqla 
mükəlləf olduqları, dinimizcə uca və müqəddəs 
qəbul edilən bir aydır. “Ramazan” ərəb sözü olub 
“ramda” sözündən alınmış, yaz sonunda, payız 
mövsümünün əvvəlində yağıb yer üzünü toz-
dan təmizləyən yağış mənasını verir. Bu yağı-
şın yer üzünü təmizlədiyi kimi, Ramazan ayı da 
möminlərin günahlarını təmizləyir.

Ramazan ayına “On bir ayın sultanı” da deyil-
mişdir. Müqəddəs kitabımız olan Qurani Kərimdə 
də adı açıq olaraq keçən tək ay Ramazan ayıdır. 
Qurani-Kərim bu ay içərisində nazil olmuşdur. Uca 
Rəbbimiz “Ramazan ayı elə bir aydır ki, insanla-
ra doğru yolu göstərən, hidayəti və haqqı batildən 
ayırmağı açıqlayan Quran, bu ayda endirildi” (əl-
Bəqərə, 2/185) deyə buyurmuşdur. Müqəddəs ki-
tabda “Min aydan daha xeyirli” olduğu ifadə olu-
nan Qədr gecəsi də məhz bu ay içərisindədir.

Ramazan ayının girməsini iki yolla müəyyən 
etmək olar. Onlardan biri Ramazan ayparasının 
görülməsi ilə (Ru’yet-i Aypara), ikinci isə əgər 
aypara hər hansı bir səbəbdən görülə bilməzsə, 
Şaban ayı otuza tamamlanaraq Ramazan orucuna 
başlanar. Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) bu möv-
zuda belə buyurmuşdur: “Ramazan ayının aypa-
rasını görüncə oruc tutun, Şəvval ayının ayparası-
nı görüncə iftar edin, oruc tutmağı buraxın. Əgər 
göy üzü bağlıdırsa Şaban ayının günlərini otuza 
tamamlayın.”

Oruc tutan insan Allah-Təalanın əmrini yerinə 
yetirməsi üçün sübh azanından şam azanına qədər 
orucu pozan bir sıra əməllərdən uzaq durmalıdır. 
Orucluğun başa çatdığı gün “Fitr bayramı” adla-
nır. Həmin gün bütün müsəlmanlar bir-birlərini 
təbrik edir, vəfat edənlərin qəbirlərini ziyarət edir, 
ruhlarına dualar oxuyurlar. Bayram günü hər kəs 
öz himayəsində olanlar üçün təqribən 3 kq buğ-
da, yaxud xurma və ya kişmiş miqdarında kasıblar 
üçün fitrə zəkatı verməlidir. Orucluq insanlara öz 
iradələrini, dözümlülüyünü yoxlamaq imkanı ve-
rir, onları paklığa, xeyirxahlığa dəvət edir.

Ramazan bayramının məqsədlərindən biri 
müsəlmanların toplanması və görüşməsidir. Mü-
səlmanlar bayramda görüşür, bir yerdə namaz qı-
lırlar. Bayramın başqa məqsədi də, müsəlmanların 
bir-birini ziyarət etməsi, qohum-əqrabalarla 
görüşməsi, əgər arada inciklik varsa barışma-
sı üçündür. Bayramda kasıblar və yoxsullar da 
sevinməlidir, onlar da yeni paltar geyərək bütün 
müsəlmanlarla bir yerdə namaza gəlməlidirlər. 
Məhz buna görə fitrə zəkatı buyurulmuşdur ki, 
yoxsul müsəlmanlar da bayramı keçirsinlər.

Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra insanların vicdan azadlığı bərpa 
olunmuş, İslam dininə, onun ibadət və ayinlərinə 
olan münasibət də dəyişmişdi. Ramazan (Orucluq) 
bayramı Azərbaycanda Milli Məclisin qəbul etdiyi 
1992-ci il 27 oktyabr tarixli “Azərbaycan Respub-
likasının bayramları haqqında” Qanuna əsasən, 
1993-cü ildən dövlət səviyyəsində qeyd olunmağa 
başlanmışdır.
Ə d ə b i y y a t

Qurucan, Ə.Ramazan üfüqü /Ə.Qurucan (ön söz); red. İ. Quliyev; 
tərc. C. Əsgərov. -[Bakı]: [Xəzər], [2013].- 111 s.

Mehdiyev, A. İnsanlarda vəhdət və humanizm duyğularını, Allah 
və vətən sevgisini daha da gücləndirən bayram /A.Mehdiyev       
//Azərbaycan.-2016.- 6 iyul.- S.1.

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2016/iyul/498368.
htm
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A

Abasəliyev Ağacəbrayıl Ağa 
Saleh oğlu  --------------------------------- 280, 289
Abasov Səməndər Abas oğlu   ---------------- 416
Abbasov Akif Nurağa oğlu (Akif 
Nurağaoğlu)  -------------------------------- 191,232
Abbasov Əşrəf Cəlal oğlu -----------------92, 109
Abbasov Əyyub Cəbrayıl oğlu  --------------- 536
Abbasov Gündüz Şəmsəddin oğlu  ------ 461,474
Abbasov Həmid Məmmədəli oğlu 
(Həmid Abbas)  --------------------------------- 413
Abbasov Mehdi Yusif oğlu   -----------------  6, 25
Abbasov Namiq Rəşid oğlu ---------------------50
Abbasov Vaqif Abbas oğlu -------------------- 496
Abbasov Ziyafət Əmir oğlu  ------------------ 414
Abbasov Zülfüqar Qulu oğlu ------------- 189,209
Abbaszadə Mirzə Abbas Kərbəlayı Ələkbər oğlu 
(Mirzə Abbas Abbaszadə)  -----------------93, 124
Abbaszadə Nəzmiyyə Müzəffər qızı --- 280, 294
Abdinov Cavad Şahvələd oğlu  ------------   7, 36
Abdinov Əhməd Şahvələd oğlu --------------   192
Abdullayev Ağaxan Minəxan oğlu -------- 49, 57
Abdullayev Ağasəlim Sahib oğlu  ------ 414, 425
Abdullayev Ayaz Hidayət oğlu----------  250,269
Abdullayev Bəhlul Ağabala oğlu -------- 153,173
Abdullayev Cəlal Mehdi oğlu  ---------------- 495
Abdullayev Əlibaba Abdulla oğlu ---------92,108
Abdullayev Əlövsət Zakir oğlu ------------- 50,73
Abdullayev İsa Mədəd oğlu ------------- 153, 178
Abdullayev Kamal Mehdi oğlu 
(Kamal Abdulla) -------------------------- 495, 518
Abdullayev Maşallah Babakişi oğlu --- 190, 222
Abdullayev Tahir Abdulla oğlu ---------  322,334
Abdullayev Tərlan Səməd oğlu -----------------51
Abdullayeva Səadət Abutalıb qızı ------------5,17
Abdullazadə Arif  Əbdürrəhman oğlu -- 152,169
“Açıq söz” qəzeti  ------------------------- 416 ,452
Adıgözəlov Vasif Zülfüqar oğlu  -------- 281, 296

Adıgözəlova-Polçayeva Qəmər 
Əbdülrəhim qızı   ------------------------------- 153
Adıgözəlzadə Zöhrab Əfrasiyab oğlu -- 280, 288
Adıgözəlov Rauf  Zulfüqar oğlu -------------- 460
Ağabəyim Ağa Ağabacı ------------------------ 536
Ağabəyzadə Məhəmməd Sadıq bəy
 Hacı İsmayıl oğlu ------------------------   92, 120
Ağakişiyeva Zərnigar Fəti qızı ----------  461,473
Ağalarov Araz İskəndər oğlu ------------------ 461
Ağamalızadə Müzəffər Məmməd 
İbrahim oğlu -------------------------------------5,16
Ağayev Eldar Əsgər oğlu  ---------------- 374,394
Ağayev Əkbər Məmməd oğlu -------------93, 126
Ağayev Əmirçoban Nəsir oğlu ---------------- 462
Ağayev Fərhad İslam oğlu ---------------- 323,344
Ağayev Həsən bəy Məşədi Hüseyn 
bəy oğlu  ----------------------------------- 537, 547
Ağayev Həsən Səfər oğlu  --------------------- 189
Ağayev Məmməd Salman oğlu 
(Məmməd Aranlı)  ------------------------------ 413
Ağayev Novruz Ağagül oğlu ------------------ 540
Ağayev Rafiq İmanqulu oğlu (Rafiq Savalan)  493
Ağayev Telman Məmmədəli oğlu  ----- 416, 445
Ağayev Zeydulla Abdulla oğlu -----------------93
Ağazadə Nəzakət Həsən qızı ------------------ 539
Ağdam rayonunun işğalı günü  ---------- 282,318
Ağdaş rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana 
Sistemi   ------------------------------------------ 540
Ağdərə rayonunun işğalı günü  --------- 282, 315
Ağstafa rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana 
Sistemi  ------------------------------------------- 540
Axundov Bəhmən Yusif oğlu------------ 495, 516
Axundov Süleyman Sani Rzaqulu bəy oğlu 
(Süleyman Sani Axundov) ---------------  413,419
Axundov Vaqif  Əlibala oğlu ------------ 374, 395
Axundzadə Məhəmməd  Mirzə Kərim 
oğlu  ---------------------------------------- 324, 358
Axundzadə Səkinə xanım Mirzə
Heybət qızı  -------------------------------------- 536

Əlifba göstəricisi
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Aleksandra Lavrentyevna Suvirova ---------- 189
Alıcanov Rafiq Cəfər oğlu ---------------- 281,302
Alimov Gəray Fəzli oğlu (Gəray Fəzli)  460, 464
Allahverdiyev Şamil İsmayıl oğlu ------------ 249
Allahyarov Kamil Hüseyn oğlu ---------  375,399
Almaszadə Qəmər Hacağa qızı   ----------  91,104
Andersen Hans Kristian  ------------------ 151,159
Antuan de Sent-Ekzüperi   --------------------- 248
Aprel döyüşləri və ya Dördgünlük 
müharibə  -----------------------------154, 181-182
Aristofan ----------------------------------------- 537
Aslanov Həzi Əhəd oğlu -----------------------6,29
Aslanov Knyaz İlyas oğlu 
(Knyaz Aslan)  ---------------------------- 496, 527
Aslanov Niyazi Şərəfxan oğlu ----------- 494,509
Aslanov Səlvər Riza oğlu  ---------------- 415,440
Aslanov Səyavuş Məmmədağa oğlu 
(Səyavuş Aslan)  --------------------------- 374,386
Aşurbəyova Nabat Qoca qızı ------------------ 538
Aşurov Ağa Hacı Aslan oğlu 
(Ağa Hacı Aşurov)   ---------------------------- 537
Atakişiyev Rauf İsrafil oğlu  ------------ 280, 291
Atakişiyev  Rafiq Qasım oğlu ----------- 190, 213
Aydazadə Kamil Rəcəb oğlu ------------------ 496
Azərbaycan Bayrağı Günü  -------------- 462, 484
Azərbaycanın BMT-yə qəbul olunması
günü  ------------------------------------------94, 138
Azərbaycan Demokratik Respublikasının 
müstəqilliyi  ---------------------------------------- 8
Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili 
Teatrın   ------------------------------------------- 193
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universitetinin əsaslı Kitabxanasının  ------- 540
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbi ----- 540
Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri  ------ 541
Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan 
Dili Günü  ---------------------------------- 325, 363
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Günü -----51
Azərbaycan  xalçaları -------------------- 462, 488
Azərbaycan Kinosu Günü  --------------- 325, 364
Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları 
Fondu  -------------------------------------------- 541
Azərbaycan Milli Arxiv İdarəsi --------- 497, 530
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası -----  8,46

Azərbaycan Pоlisi Günü ----------------- 282, 314
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi ------------------------------------ 497, 532
Azərbaycan Respublikası ilə Bosniya və 
Herseqovina  ---------------------------------------51
Azərbaycan Respublikası Nepal ilə 
diplomatik əlaqələr qurmuşdur -----------------52
Azərbaycan  Sovet Ensiklopediyası ---------- 497
Azərbaycan SSR-nin adının dəyişdirilərək  - 463
Azərbaycan Texniki Universitetinin 
kitabxanası  -------------------------------------- 540
Azərbaycan Tibb Universitetinin əsaslı 
kitabxanası  -------------------------------------- 540
Azərbaycan YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni 
irsin qorunması üzrə  --------------------------- 250
Azərbaycanda Hərbi-Dəniz Qüvvələri
 Günü  -------------------------------------- 325, 364
Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları 
Günü  --------------------------------------- 250, 275
Azərbaycanda Mülki Aviasiya İşçilərinin Peşə 
Bayramı Günü  ---------------------------------- 250
Azərbaycanda Prezident vəzifəsinin təsis 
olunması  ----------------------------------------- 193
Azərbaycanda Sovet hökuməti  --------------- 154
Azərbaycanda televiziyanın yaranması günü -51
AzərbaycandaTеlеviziya və Radiо 
İşçiləri Günü  ------------------------------------ 462
Azərbaycanlıların Sоyqırımı günü  - 95, 148-149
AzərTAc  yaranması ------------------------94, 136
Avalov Elturan Vəli oğlu  ---------------- 322, 332

B

Babayev Adil Qafar oğlu  --------------------- 5, 11
Babayev Etibar Adil oğlu ---------------------- 495
Babayev Əjdər Xalıqverdi oğlu  --------- 323,349
Babayev İlyas Atababa oğlu --------------  92, 121
Babayev Mobil Rəşid oğlu -------------------- 494
Babayev Nazim Abbas oğlu ----------------- 50,64
Babayev Vasif Hacıağa oğlu ------------- 374,388
Babayev  Rəhim Sadıq (Sadıx) oğlu ---- 414,426
Babək əl Xürrəmi ------------------------------- 537
Bağırov Fikrət Bağır oğlu ---------------- 493,504
Bağırov Məmmədtağı Abbas oğlu  ----- 322, 335
Bağırov Müseyib Bağır oğlu  ----------------- 190
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Bağırzadə Məmmədbağır Məmmədəli 
oğlu  ---------------------------------------- 280, 295
Bax İohan Sebestyan -----------------------  92,107
Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu ------------ 249,265
Baxşiyev Həsən Hüseynəli oğlu  ------- 415, 441
Bakı funikulyoru  ------------------------------- 192
Bakı metrosunun “N.Nərimanov” və 
“Ulduz”stansiyaları  ---------------------- 417, 456
Bakıda “20 Yanvar” abidə-kompleksinin açılışı 
olmuşdur   ------------------------------------------- 8
Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanının təntənəli 
açılışı  --------------------------------------- 375, 405
Bakıda Dövlət Bayrağı Muzeyi açılm.  ------ 462
Bakıda Şərq xalqlarının I qurultayı 
keçirilmişdir  ------------------------------ 375, 404
Bakıxanov Tofiq Əhmədağa oğlu -------- 494,505
Bakı-Sabunçu-Suraxanı xətti --------------------- 8
Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ---- 193
Bakuvi Seyid Yəhya Cəlaləddin  ------- 538, 550
Bayat Oruc bəy Sultanəli bəy oğlu ----------- 538
Bayramov Fərman Ağalar oğlu --------------- 462
Bayramova Ofelya Əşrəf qızı 
(Ofelya Bayramlı)  ------------------------------ 496
Behbudov Qaraxan İmran oğlu --------------- 461
Behbudov Rəşid Məcid oğlu ------------------ 494
Bertels Yevgeni Eduardoviç  ------------ 495, 519
Bethoven Lüdviq Van -------------------------- 494
Beyləqani Əbubəkr Müzəffər Mücirəddin  
(Mücirəddin Beyləqani)  ----------------- 536, 543
Bеynəlxalq Ahıllar Günü  ----------------- 416,450
Bеynəlxalq Ailə Günü   ------------------------ 193
Bеynəlxalq Ana Dili Günü  ----------------- 52, 88
Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı 
Günü  --------------------------------------- 325, 369
Beynəlxalq Bioloji Müxtəliflik Günü -- 193, 243
Beynəlxalq Dağlar Günü  ---------------------- 497
Beynəlxalq Dəniz Günü  ----------------------- 375
Beynəlxalq Ekoloji Bilik Günü  -------------- 154
Beynəlxalq Elektronrabitə Günü ------------- 193
Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü  ----------- 154
Bеynəlxalq Əlillər Günü  ---------------- 496, 528
Bеynəlxalq Gənclər Günü   -------------- 325, 365
Beynəlxalq Gözdən Əlillər Günü ------- 462, 486
Beynəlxalq Günəş Günü  ---------------------- 192
Beynəlxalq Humanitar Yardım Günü  -------- 325

Beynəlxalq İdman Jurnalistləri Günü  ------- 282
Beynəlxalq İqlim Günü  ----------------------- 193
Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi 
Günü ---------------------------------------- 463, 491
Beynəlxalq İnternet Təhlükəsizliyi Günü -----51
Beynəlxalq Kino Günü  ------------------------ 497
Beynəlxalq Kitab Bağışlama Günü  -------- 51,85
Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları 
Günü  ---------------------------------------- 154,185
Beynəlxalq Könüllülər Günü  ------------ 497,529
Beynəlxalq Kulinariya Günü  ----------------- 417
Bеynəlxalq Qadınlar Günü ----------------------94
Beynəlxalq Qan Donoru Günü  --------------- 250
Beynəlxalq Qeyri-zorakılıq Günü  ----------- 416
Beynəlxalq Quşlar Günü  ---------------------- 153
Beynəlxalq Lal-Karlar Günü  ------------ 375,410
Beynəlxalq Mədəniyyət Günü  ----------- 154,183
Beynəlxalq Musiqi Günü  --------------- 416, 449
Bеynəlxalq Muzеylər Günü ------------------- 193
Beynəlxalq Müəllim Günü  -------------------- 416
Beynəlxalq Novruz günü  təsis  ----------------  52
Beynəlxalq Novruz Günü ------------------------95
Beynəlxalq Olimpiya  Qaçış Günü  ---------- 250
Beynəlxalq Poeziya Günü ------------------94,145
Beynəlxalq Rəqs Günü  ------------------------ 154
Bеynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı 
Günü -----------------------------------------192,238
Beynəlxalq Standart Serial Nəşr Nömrəsi  -- 541
Beynəlxalq Sülh Günü  ------------------- 375,410
Beynəlxalq Teatr Günü  --------------------95, 147
Beynəlxalq Təcavüzə Məruz Qalmış Uşaqlar 
Günü  --------------------------------------------- 250
Beynəlxalq təqvim və saat  -------------------- 497
Beynəlxalq Tolerantlıq Günü  ------------ 462,487
Beynəlxalq Turizm Günü  ---------------- 375,411
Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü  ---------- 153,179
Bədəl bəy Bəşir bəy oğlu  --------------------- 539
Bədəlbəyli Əsgər Xanhüseyn oğlu ----------- 493
Bədəlov Rza Əbdül oğlu ------------------ 375,403
Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü   --------94, 139
Bədirbəyli Leyla Ağalar qızı ------------------6,19
Bədirzadə Məhərrəm Əlisəftər oğlu ---------6, 20
Bəhramov Tofiq Bəhram oğlu -----------------7,35
Bərdə Rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana 
Sistemi  ------------------------------------------- 540
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Bəşirov Mahir Məcnun oğlu --------------------94
Bilge Tanyukuk abidəsi  ----------------- 540, 555
Bilik Günü  --------------------------------- 375,406
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Günü  ----- 417,455
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qurulmuşdur  -- 250
Blok Aleksandr Aleksandroviç  ---------- 460,466
Brijatyuk Gennadi Demyanoviç   ---------------- 6 
Bunin İvan Alekseyeviç  ----------------- 413, 422
Bünyadzadə Ağababa Balağa oğlu ----- 280, 293

C

Cabbarov Zeynal Əliabbas oğlu (Zeynal 
Cabbarzadə)  ------------------------------------- 493
Cabbarova Fatma Ağacabar qızı  ------- 461, 472 
Cavadov Natiq Hacı oğlu ------------------94, 133
Cavanşirov Əfsər Bayram oğlu ---------  460,470
Cəbrayıl rayonunun işğalı günü  --------- 325,366
Cəbrayılov Əhmədiyyə Mikayıl oğlu --- 374,396
Cəfərov Cəfər Hüseynqulu oğlu -------------- 281
Cəfərov Əkrəm Səftər oğlu 
(Əkrəm Cəfər)  ---------------------------- 191, 227
Cəfərov İsgəndər Həsən oğlu ------------ 496,523
Cəfərov Məmməd Yusif Hacıbaba oğlu (Məmməd 
Yusif Cəfərov)  ------------------------------------92
Cəfərov Vahid Əziz oğlu 
(Vahid Əziz)   ------------------------------- 460,465 
Cəfərpur İsmayıl Qəhrəman oğlu ----------- 91,96
Cəfərzadə Əlisgəndər Hacıbaba oğlu -------- 415
Cəfərzadə İshaq Məmmədrza oğlu ------ 324,356
Cəlilov Maqsud Fərhad oğlu -----------   190, 224
Cəlilabad rayon Mərkəzləşmiş 
Kitabxana Sistemi  ------------------------------ 540
Cəmaləddin Qara Yusif Barani ---------------- 537
Cəmşidov Şamil Allahverdi oğlu  ------- 191,228

Ç

Çanaqqala döyüşü ------------------------    94,143
Çaykovski Pyotr İliç  --------------------------- 189
Çexov Anton Pavloviç -------------------------5,15
Çernyayevski Aleksey Osipoviç -------------- 538
Çobanov Şamoy Məhyəddin oğlu  ----------6, 27

D

Dadaşov Ağadadaş Hacıbala oğlu -----   322, 337

Dadaşov Bilal Ataş oğlu ----------------------- 496
Dadaşov Fəxrəddin Əlisahib oğlu ------- 373,384
Dadaşov Sadıq Ələkbər oğlu ------------- 151,160
Daxili Qoşunlar Günü ----------------------------94
Defo Daniel -------------------------------------- 373
Dənizçilərin Peşə Bayramı Günü  ------------ 250
DQMV və başqa rayonlarda fövqəladə vəziyyət 
rejimi elan edilmişdir ------------------------------ 8
Dövlət Qulluqçularının Pеşə Bayramı   ------ 250
Dövlət Müstəqilliyi Günü   -------------- 417, 454
Dünbüli Heyran xanım Kərim xan qızı  ----- 536
Dünya Autizm Məlumatlandırma Günü  ---- 154
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik 
Günü  --------------------------------------- 497, 534 
Dünya Bankı  ------------------------------------ 497
Dünya Ekoloji Təhsil Günü  ---------------------- 8
Dünya Qoruqları və Milli Parklar Günü  ------- 8

E 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
Əməkdaşlarının Peşə Bayramı Günü ---  193,244
“Elm günü”  ------------------------------------- 154
Eminesku Mixay --------------------------------5,14
Erməni terrorçularının Yevlax-Laçın yolun-
da avtobusu partlatması  -------------------------51
Ermənilər Bakıda azərbaycanlıların soyqırımını 
törətmişlər  -----------------------------------------51
Ermənistanla sərhəd boyu ərazilərdə fövqəladə 
vəziyyət  ------------------------------------------ 250
Esxil Aysxilos ----------------------------------- 537
Eyyubov Yaqub Abdulla oğlu ----------- 416, 448

Ə

Əbdülrəhimov Ramiz Həmid oğlu ----- 248, 252
Əbdürəhmanov  Arif  Nadir oğlu ------------- 151
Əbdürrəhmanov Fuad Həsən oğlu ------- 189,206
Əbdürrəhmanov Nadir Qəmbər oğlu ---- 493,503
Əbu Əli Hüseyn ibn Abdullah ibn Həsən ibn Əli 
ibn Sina (İbn Sin a) ----------------------- 539, 554
Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani -------- 537, 545
Ədliyyə İşçilərinin Peşə Bayramı Günü  ---- 463
Əfəndiyev Bəhram Tofiq oğlu------------ 322,333
Əfəndiyev İsmayıl Mahmud oğlu   ----------- 323
Əfəndiyev Timuçin İlyas oğlu ----------- 282,308
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Əfəndiyeva İmruz Məmməd Sadıx qızı  ----- 494
Əfəndizadə Muxtar İsmayıl oğlu  -----------7, 30
Əhməd Zəki Validi Toğan  --------------- 495, 512
Əhmədli Sabir Məhəmməd oğlu  ------- 280, 284
Əhmədov Cəfər Namiq Kamal oğlu --- 323, 341
Əhmədov Əsəd Cəlal oğlu ---------------- 281,304
Əhmədov Oruc Vəli oğlu ------------------91, 100
Əhmədov Teymur Əkbər oğlu ---------- 495, 520
Əhmədova (Qayıbova) Saqibə İsmayıl qızı - 375
Əhmədova Nuriyyə Əliağa qızı ---------  494,508
Əkbərov Canəli Xanəli oğlu ---------------91, 105
Əkbərov Maarif Süleyman oğlu ------------ 51,75
Əkbərov Rövşən Telman oğlu------------ 249,261
“Əkinçi”  qəzetinin ilk sayı  ------------------- 282
Ələkbərli Məmmədkazım Ələkbər oğlu ----4, 10
Ələkbərov Ələsgər Hacağa oğlu   ---------92,113
Ələkbərov Əliheydər Əbdüləli oğlu  --- 281, 299
Ələkbərov  Ələsgər Kazım oğlu -------------- 538
Ələsgərov Süleyman Ağababa oğlu ---- 249, 257
Əlibəyli Həsən Cahangir oğlu ----------------- 495
Əlibəyli Xanımana Sabir qızı ----------- 151, 157
Əlibəyzadə Elməddin Məhəmməd oğlu  461, 478 
Əlillərin hüquqlarının müdafiəsi Günü  - 192,239
Əlirzayev Əli Qənbərəli oğlu -------------------93
Əliyarlı Süleyman Sərdar oğlu ----------- 495,514
Əliyarova Zərifə Abbasqulu qızı -------------- 192
Əliyev Ağa Əliqəmə oğlu (Ağa Laçınlı)  188,194
Əliyev Ağadadaş Mahmud oğlu  -------- 416,447
Əliyev Baba Balababa oğlu  ----------------91,103
Əliyev Dünyamalı Kərəm oğlu (Dünyamalı 
Kərəm)   ------------------------------------------ 151
Əliyev Etibar Böyükağa oğlu ------------ 281,301
Əliyev Əmiraslan Rza oğlu  ------------- 323, 352
Əliyev Firuz Əliabbas oğlu  ------------------- 248
Əliyev Fuad Yusif oğlu ----------------------- 51,76
Əliyev İmamverdi Barat oğlu ------------ 414,432
Əliyev Qəzənfər Yusif oğlu -------------------- 191
Əliyev Məmmədbağır Cavad oğlu ------ 153,175
Əliyev Məstan Rəsul oğlu 
(Məstan Günər) --------------------------- 280, 285
Əliyev Namiq Nəriman oğlu ------------ 282, 311
Əliyev Rəşid Camal oğlu  ---------------- 413,424
Əliyev Seyfəddin Vəli oğlu  ------------- 192, 236
Əliyev Telman Abbas oğlu -------------- 192, 237
Əliyeva Böyükxanım Həsənbala qızı --- 323,343

Əlizadə İslam Qafar oğlu  --------------------- 250
Əlizadə Məryəm Əli qızı ----------------  152,170
Əlizadə Mirzəağa Hacıbala oğlu ----------------94
Əmiraslanov Əli Ağamalı oğlu --------------- 539
Əmirov Cəmil Əmiraslan oğlu 
(Məşədi Cəmil)  --------------------------------- 537
Əmirov Əli Cabbar oğlu ------------------  94, 134
Əmirov Faiq İsfəndiyar oğlu  ------------ 249,263
Ərtegin Əbdül Vahab oğlu ---------------- 324,360
Əsədov Səttar Məcid oğlu -----------------94, 131
Əsədov Ziyafəddin Həmid oğlu   ------- 282, 310
Əsədullayeva Ümmülbanu  --------------- 493,499
Əsgərov Akif İzzətulla oğlu -------------- 189,204
Əsgərov Ənvər Əsgər oğlu  ------------- 189, 203
Əsgərova Gültəkin Məlik qızı ------------ 461,475
Əzimzadə Əzim Aslan oğlu -------------- 189,205
Əziz Nesin ---------------------------------- 493,501
Əzizov Elçin Yaşar oğlu ----------------------- 322

F

F.Köçərli adına Respublika Uşaq 
Kitabxanası --------------------------------------7,43
Faşizm üzərində Qələbə Günü  --------------- 193
Feyzullayev Əkbər Əkbər oğlu --------------- 462
Fərəcullazadə Natiq Nadir oğlu -----------------   6
Fərzəliyev Şahin Fazil oğlu ---------------------93
Fətəliyev Əyyub Cəfər oğlu  ------------- 460,468
Fətullayeva Vəfa Nüsrət qızı ------------- 323,342
Füzuli rayonunun işğalı günü  ----------- 325,367

G

Gənclər Günü ---------------------------------- 51,79
Gərrusi Həsənəli xan Məhəmməd-
Sadıq oğlu  --------------------------------------- 538
Gi de Mopassan ---------------------------- 322,329
Ginnesin rekordlar kitabı  ----------------- 325,370
Ginzburq Rahilə Solomonovana  ------------- 248
Goranboy, Göygöl, Qazax, Şəmkir, Tovuz, 
Balakən, Qax,  Qəbələ, Oğuz, Şəki, Zaqatala, 
Astara, Cəlilabad, Lerik, Lənkəran, Sabirabad, 
Salyan, Ağdam, Şuşa, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Laçın, 
Zəngilan, Şamaxı rayonlarının yaranması --- 325
Gömrük İşçiləri Günü  -------------------------8,47
Göyüşov Ziyəddin Bahadur oğlu   ------ 190, 226
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Göygöl rayonunda ilk ictimai kitabxana  ---- 540
“Greenpeace” (Yaşıl sülh) təşkilatı  ---------- 375
Güləhmədova-Martınova Gülcahan 
Şüaulla qızı   ------------------------------- 249, 258
Güney Azərbaycanda  Milli Hökümət ------- 497

H 

Hacı Zeynalabdin ibn Axund İskəndər 
Şirvani  ------------------------------------- 539, 552
Hacıbəyli Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu ---- 373,381
Hacıqabul rayon MKS  ------------------------- 324
Hacınski Məhəmməd Həsən Cəfərqulu  --92,118
Hacıyev Arif Allahyar oğlu ----------------------93
Hacıyev Asif  Abbas oğlu ---------------- 152, 168
Hacıyev Cəfər Zeynal oğlunun
(Cəfər Xəndan)   --------------------------- 191,229
Hacıyev Hümmət Ələkbər oğlu --------------- 415
Hacıyev Maqsud İbrahim oğlu ----------- 374,398
Hacıyev Şəmsəddin Hümmət oğlu ----------- 461
Hacıyev Telman Hacı oğlu    ------------------ 248
Hacıyev Zülfü Saleh oğlu -------------------93,123
Hacıyeva Xuraman Abdulla qızı  ---------  92,110
Hacızadə Əlibala Qüdrət oğlu ----------- 322, 328
Haqverdiyev Əbdürrəhimbəy Əsəd 
bəy oğlu ------------------------------------- 188,197
Hasilova Xalidə Məmməd qızı ----------  151,156
Haşımzadə Firudin Məmməd Əli oğlu 496, 522 
Herodot ------------------------------------------- 538
Heybətbəyov Haşım bəy Hacı bəy oğlu ----- 188
Heydər Əliyev Moskvadan Bakıya 
qayıtmışdır  -------------------------------------- 282
Heyət Cavad Mirzəli oğlu 
(Cavad Heyət)  ----------------------------- 192,235
Heyvanların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü --- 416 
Həkimova Svetlana Cəlal qızı -----------------6,23
Həmidov Şükür Nəriman oğlu ----------- 152,165
Həmzəyeva Zəroş Mirzəbağır qızı -------  92,112
Həsənli Hacı Sabir Hüseyn oğlu  -------- 415,439
Həsənov Eldar İsfəndiyar oğlu ----------- 494,511
Həsənov Faiq Zülfüqar oğlu ------------------- 462
Həsənov Həsən Əziz oğlu ---------------  415,437
Həsənov Kərim Hüseyn oğlu ------------------ 152
Həsənov Tabil Qasım oğlu  -------------- 281, 300
Həsənov Tahir Tofiq oğlu -------------------- 50,68
Həsənova Rəhilə Mirələsgər qızı ----------- 49,58

“Həyat” qəzeti nəşri  --------------------------- 250
Hinduşah ibn-Səncər Naxçıvani (Naxçıvani 
Məhəmməd ibn Hinduşah) -------------------- 537 
Hüseyni Əbülfəz Aslan oğlu ------------------ 536
Hüseynov Dursun Yaqub oğlu ---------------- 540
Hüseynov Elşad Eynulla oğlu ------------ 414,433
Hüseynov Əbdül Ənbiyə oğlu ----------- 413,420
Hüseynov Hüseyn Əli Gülbala oğlu   --- 373,380
Hüseynov İsmayıl Abbas oğlu ----------- 495,513
Hüseynov Qasım Zülfəli oğlu ----------------- 192
Hüseynov Mikayıl Ələsgər oğlu   ------- 151,161
Hüseynov Nəcəf Alı oğlu (Aşıq Nəcəf)  ----- 536
Hüseynov Rauf Rüstəm oğlu --------------------93
Hüseynov Rauf Vəli oğlu  --------------- 249, 268
Hüseynov Tahir İsmayıl oğlu  -------------------- 5
Hüseynov Teymur Səfər oğlu (Aşıq 
Teymur)  ----------------------------------------- 536
Hüseynova İradə Məmməd qızı --------------- 192
Hüseynzadə Əbülqasım Nurməhəmməd oğlu  ---  
------------------------------------------------ 373,379
Hüseynzadə Əlipaşa Səbur Fərəculla oğlu (Səbur 
Əlipaşa)  ------------------------------------------ 539
Hüseynzadə Muxtar Hüseyn oğlu ---------93,125

X

“Xalçaçı günü” peşə bayramı ----------------- 192
Xankəndinin işğalı günü  ---------------- 497, 533
Xanlarov Kamil Əliabbas oğlu -------------91,101
Xasməmmədli Xəlil bəy Hacıbaba oğlu  ---- 415
Xeyirov Məmməd Bəy oğlu   ----------------- 496
Xəlilov Aydın Cəbrayıl oğlu------------------- 192
Xəlilov Qulu Qasım oğlu   ---------------- 461,479
Xəlilov Nüsrət Yusif oğlu   -------------------- 191
Xəlilov Pənah İmran oğlu  ---------------- 281,306
Xətib Təbrizi  (Əbu Zəkəriyyə Yəhya
ibn Əli)  ------------------------------------ 536, 542
Xоcalı sоyqırımı günü  ---------------------- 52, 89
Xocavənd rayonunun işğalı günü  ------- 416,451
Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinin işğalı 
günü   ------------------------------------------- 51,86
Xoyski Fətəli xan İsgəndər xan oğlu ---- 461,477
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti Əməkdaşlarının 
Peşə Bayramı Günü  ---------------------- 325, 368
Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsinin dövlət çevrilişi 
cəhdi ------------------------------------------------94
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İ

İbrahimbəyov Maqsud Məmməd-
ibrahim oğlu   ------------------------------ 188, 195
İbrahimov Aydın Qurban oğlu (Aydın 
Qurbanoğlu)  ------------------------------------ 460
İbrahimov Elman İbrahim oğlu --------------   153
İbrahimov İsmayıl Əli oğlu --------------- 496,526
İbrahimov Məmmədbağır Əli oğlu ----------- 539
İbrahimov Mənsum İsrafil oğlu --------------- 413
İbrahimov Nazim Sadiq oğlu --------------------50
İbrahimov Sadiq Əli Abbas oğlu ------------- 494
İbrahimov Vaqif Əliyar oğlu (Vaqif 
İbrahim)  ------------------------------------ 373,378
İbrahimov Zülfəli İmaməli oğlu  ------------- 495
İhsan Doğramacı --------------------------- 153,174
İmanov Muxtar Kazım oğlu -------------- 188,201
İmanova Ağcaqız Kərbəlayı Dadaş qızı  ----- 536
İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Günü --  282,320
İrəvani Mirzə Qədim Məhəmməd-
Hüseyn oğlu ------------------------------- 537, 546
İrqi ayrı-seçkiliyin (diskriminasiyanın) ləğv 
edilməsi uğrunda Beynəlxalq  Mübarizə 
Günü ------------------------------------------------94
İsgəndərov Eltun Xaləddin oğlu  -------- 414,434
İsgəndərov Ədil Rza oğlu ----------------- 189,210
İsgəndərov Əliağa Məmmədqulu oğlu (Əliağa 
Vahid)  --------------------------------------- 413,418
İsgəndərov Famil İsgəndər oğlu   ------- 190, 220
İskəndər bəy Münşi Türkman ------------ 538,548
İsmayılov Xəlil İsmayıl oğlu ------------- 282,313
İsmayılov Mahmud Əliabbas oğlu   ----- 374,397
İsmayılova Elmira Məhərrəm qızı  ------ 461,472
İsmayılova Gülnaz Əmir qızı ----------------- 414
İsmayılzadə Cəfər Balaəmi oğlu 
(Cəfər Rəmzi)   ---------------------------------- 151
20 Yanvar şəhidləri   ------------------------------- 8

J

Jarov Mixail İvanoviç  ------------------------- 414
Jurnalistlərin  Beynəlxalq Həmrəylik Günü - 375

K 

Kamal Namiq Mustafa Asım Bəy oğlu  493,502

Karagiçeva-Bretanitskaya Lyudmila 
Vladimirovna  ------------------------------ 322,336
Karlov Yevgeni Nikolayeviç  ----------- 190, 223
Kazımov Ağakişi Şəmməd oğlu  -------- 249,259
Kazımov Aydın Ələsgər oğlu------------------6,21
Kəlbəcər rayonunun işğalı günü  -------  153,180
Kənd Təssərüfatı işçilərinin peşə 
bayramı Günü ----------------------------------- 462
Kəngərli Ayaz Mahmud oğlu ------------------ 462
Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu ---------- 153, 177
Kitab Palatası təşkil etmək  ----------------- 51, 81
«Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı ---------- 540, 556
«Kitabi-Dədə Qorqud” dastanın 
tanıdılması --------------------------------------- 540
Klemens Semuel Lenqhorn 
(Mark Tven)  ------------------------------- 460,467
Kovalyov Yuri Petroviç ------------------- 461,476
Köçərli Firudin Qasım oğlu ------------- 495, 517
Kunanbayev Abay (İbrahim)  ----------- 322, 330
Kürəkçay müqaviləsinin bağlanmasın - 193, 240
Kоnstitusiya Günü ------------------------  462,485

Q 

Qacar Sürəyya Sədrəddin qızı ------------ 189,207
Qadın Zorakılığına Qarşı Beynəlxalq Mübarizə 
Günü  --------------------------------------------- 463
Qafarzadə Əbdülxalıq Səfərəli oğlu (Əbdülxaliq 
Cənnəti)  ----------------------------------------- 536
Qarabaği Mirzə Adıgözəl bəy  ----------- 538,549
Qarakənd faciəsi --------------------------- 463,490
Qarayev Abdulla İsmayıl oğlu ----------------7,40
Qarayev Əbülfəz Fərəc oğlu ------------- 153,176
Qaryağdı Cəlal Məhərrəm oğlu ---------  280,286
Qasımov Cabbar Ağadadaş oğlu   --------------49
Qasımov Fuad Qasım oğlu ----------------------51
Qasımov Məmmədsəfa Məmmədəli 
oğlu ----------------------------------------- 281, 299
Qasımov Nemət Abbasəli oğlu  ------------   7, 41
Qasımova Ruhəngiz Nağı qızı ----------- 280,290
Qayıbov Hüseyn Əfəndi ----------------------- 538
Qayıbzadə Mirzə Hüseyn Molla Yusif oğlu (Mirzə 
Hüseyn Qayıbzadə)  ----------------------  191,231
Qazax rayonunun Bağanis-Ayrım kəndinə 
hücum   ---------------------------------------------95
Qazıyeva Sevil Həmzət qızı -------------- 249,266
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Qəbələ rayon Mərkəzi Kitabxanası  ---------- 540
Qədiməliyev Arif Maasif oğlu ----------- 281,303
Qədimov Vəli Nurbala oğlu -------------------5,16
Qədirov Fəxrəddin Əbülfət oğlu  ------- 282, 309
Qəhrəmanı Qasımov İxtiyar Qasım oğlu -92,117
Qəhrəmanov Nadir Fərrux oğlu --------------   192
Qəhrəmanov Vahid Pənah oğlu --------------- 494
Qəribov Adil Abdulxalıq oğlu -------------94, 132
QİÇS-ə Qarşı Mübarizə Günü  ---------------- 496
Qiyasbəyova Rəncur Şahnigar xanım 
Kazımağa qızı  ---------------------------------- 536
Qızıl Aypara Günü --------------------------94, 142
Qobustan rayonunun yaranması -------- 154, 186
Qocayev Fikrət Göyüş oğlu 
(Fikrət Qoca)        ------------------------- 322, 327
Qriboyedov Aleksandr Sergeyeviç -----------4,12
Qrimm Yakob (Qrimm qardaşları) -------------- 4
Qubadlı rayonunun işğalı günü  --------- 325,371
Quliyev Abasqulu Məmməd oğlu ------ 462, 481
Quliyev Arif Əli oğlu ---------------------- 190,212
Quliyev Cavanşir Rəhim oğlu ----------------- 460
Quliyev Çərkəz Əli oğlu -----------------  151,158
Quliyev Dilqəm Qasım oğlu ------------- 324,361
Quliyev Əbülfəz Aman oğlu --------------93, 128
Quliyev Əşrəf Hacı oğlu -----------------  152,164
Quliyev Hafiz Məhərrəm oğlu ---------------- 189
Quliyev İbrahim Əli oğlu ---------------------- 189
Quliyev Nazim Qabil oğlu ------------------- 49,63
Quliyev  Tofiq Əvəz oğlu  --------------------- 538
Quliyev Vahid Həbibulla oğlu ----------- 374,393
Quliyev Vaqif  İttifaq oğlu 
(Vaqif Bəhmənli)  -------------------------- 188,199
Quliyev Zabit Adil oğlu ------------------- 249,262
Qurban bayramı --------------------------- 541, 558
Qurbanov Novruz Əliyullah oğlu   ------ 249,260
Qurbanov Osman Abdulla oğlu 
(Osman Sarıvəlli)  ------------------------- 493,498
Qurbanov Şıxəli Qurban oğlu ----------- 324, 354
Qurbanova Gülşən Ağadadaş qızı   ------ 494,506

L

Laçın rayonunun işğalı günü ------------- 193,241

M

M.Ə.Sabir adına şəhər kitabxana-klub  ------ 416
M.S.Ordubadi adına Naxçıvan MR 
Kitabxanasının   --------------------------------- 541
Mahmudbəyov Lətif bəy Əsəd bəy oğlu ----- 539
Mahmudov Sabit (Sabit Rəhman) 
Kərim oğlu   ----------------------------------- 91,99
Maqomayev Cəmaləddin Müslüm oğlu ----- 192
Maqomayev Müslüm (Əbdülmüslüm) 
Məhəmməd oğlu --------------------------- 373,383
Maqsudov Fərəməz Qəzənfər oğlu --------93,130
Manafov Fəxrəddin Manaf oğlu --------- 323,338
Maniyev Muxtar Qəmbər oğlu ----------- 152,163
Mann Tomas  ------------------------------ 248, 250
Mehbalıyev Səttar Suliddin oğlu  -------- 415,438
Mehdiyev Ağa Cəfər oğlu ----------------  91, 102
Mehdiyev Şəfaət Fərhad oğlu ------------ 496,521
Mehmandarov Səməd bəy Sadıx 
bəy oğlu ------------------------------------- 415,436
Məcidov Eldar Tofiq oğlu  --------------- 323, 350
Məhəmməd Əsəd bəy (Lev Nussimbaum (Əsəd 
bəy))  --------------------------------------------- 413
Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu  --------7,38
Məhərrəmov Məlik Məlik oğlu ---------- 324,355
Məhərrəmov Saleh Heydər oğlu  -------- 375,401
Məlikov Əhməd Haşım oğlu (Əhməd 
Qəmərlinski)  ------------------------------- 189,211
Məmmədəliyev Yusuf  Heydər oğlu ----- 496,524
Məmmədhəsənov Rafiq Musa oğlu  ----- 375,402
Məmmədov  Natiq Bəşir oğlu ------------ 190,219
Məmmədov Alim Tahir oğlu ------------- 374,391
Məmmədov Altay Yusif oğlu ------------- 188,196
Məmmədov Cavanşir Musa oğlu -------- 414,431
Məmmədov Elşad Ramiz oğlu ------------- 50, 66
Məmmədov Ələkbər Əmir oğlu -------- 191, 233
Məmmədov Əli (Əli Səngərli)  --------------- 188
Məmmədov Əli Hüseyn oğlu ------------ 323,345
Məmmədov Əlibaba Balaəhməd oğlu  ----- 49,56
Məmmədov Gülağa Allahverdi oğlu --- 248, 254
Məmmədov Hacı Məmməd oğlu   --------51, 162
Məmmədov Havar Əmir oğlu  ---------- 282, 312
Məmmədov Xanoğlan Sadiq oğlu ---------- 50,65
Məmmədov İsaq Mustafa oğlu ------------  92,122
Məmmədov Məmməd Qəzənfər oğlu -------- 152
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Məmmədov Mərkəz Kərəm oğlu ----------- 51,77
Məmmədov Polad Murtuza oğlu (Polad 
Bülbüloğlu) ------------------------------------ 50,69
Məmmədov Ramiz Mahmud oğlu ---------- 50,74
Məmmədov Şamxal Əliməmməd 
oğlu -----------------------------------------  416,446
Məmmədov Yaqub Məhəmməd oğlu --- 189,208
Məmmədov Yaşar Əzizağa oğlu  ------------- 324
Məmmədov Yəhya Cəfər oğlu ----------- 416,444
Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu  --------------7,37
Məmmədova Rəna Azər qızı ---------------- 49,60
Məmmədova Siddiqə Rza qızı -----------------  94
Məmmədova Şəfiqə Haşım qızı ------------92,114
Məmmədyarov Elmar Məhərrəm oğlu  ------ 281
Məmmədzadə Səyavuş İmran oğlu ----------- 413
Mənsurov Bəhruz Qəhrəman oğlu -------- 92, 116
Mərkəzi Dövlət Ədəbiyyat və 
İncəsənət Arxivi   -------------------------- 282,316
Miçurin İvan Vladimiroviç -------------------- 416
Mikayılov Nurqələm Mikayıl oğlu  ---------- 538
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
Kitabxanası  ------------------------------------- 540
Milli Azərbaycan Tarixi Müzeyi  -------- 250,273
Milli Dirçəliş Günü  ---------------------- 463, 489
Milli Qurtuluş Günü ----------------------- 250,274
Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü  ---- 282,317
Milli Silahlı Qüvvələr Günü  ------------- 250,278
Milli Təhlükəsizlik Orqanları İşçilərinin Peşə 
Bayramı Günü  ------------------------------------95
Milli Tеatr Günü  ----------------------------94,141
Mirabov Rəşad Akif oğlu  ---------------  190,215
Mirəhmədov Əziz Mirfeyzulla oğlu -------- 50,72
Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu ------ 249,264
Mirkərim oğlu Seyid-Rza oğlu ---------------7, 33
Mir-Qasımov Rüfət Mir-Əsədulla oğlu ------ 153
Mirzəyev Baba Mahmud oğlu ---------- 460, 469
Mirzəyev Kərəm Ərşad oğlu ------------- 190,221
Mirzəyeva Şüküfə Şamil qızı ----------------- 495
Mirzəzadə Xəyyam Hadı oğlu ----------- 413,423
“Mozalan“ satirik kinojurnalı  ---------------- 541
Möhləvi Səməd Məmməd oğlu  ----------- 49, 61
Mövsümov Mirağa Mirmövsüm oğlu -------- 538
Muxtarov Murtuza Muxtar oğlu -------------- 539
Muradxanova Mailə Balabəy qızı  ----- 415, 442
Muradov Şahbaz Musa oğlu   ----------- 324, 357

Muradova Təranə Hüseyn qızı ---------------- 322
Musa Daşməhəmmədov (Aybək) -------------5,13
Musabəyov Yusif Süleyman bəy oğlu -------   153
Musaxanlı Atababa Daşdəmir oğlu ----------- 495
Musayev Niyaməddin Cabbar oğlu ---- 248, 253
Musayev Səfiyar Bəylər oğlu ------------ 281,305
Mustafayev Çingiz Fuad oğlu ------------ 323,351
Mustafayev Xəlil Məmməd oğlu ------------- 152
Mustafayev İmam Daşdəmir oğlu ---------- 51,78
Mustafayev Rüstəm Məmmədhənifə 
oğlu  ------------------------------------------- 49, 55
Mustafazadə Vaqif Əziz oğlu -------------91, 106
Myakişişev Konstantin Mixayloviç ---------- 323

N

Naxçıvan MR-da Ordubad və Culfa rayonu -----  
----------------------------------------------------- 325
Naxçıvan MR-nın əsası qoyulm.  ------- 282, 319 
Naxçıvan Respublika Uşaq Kitabxanası  ---- 540
Naxçıvanski Cəmşid Cəfərqulu oğlu ---- 323,353
Namazov Qara Mustafa oğlu ------------- 191,230
Narınc Xatun-Cəfərova Narınc Əvəz qızı --- 537
Narkоmaniyaya və Narkоbiznеsə qarşı 
Bеynəlxalq Mübarizə Günü   ------------------ 250
Neftçala rayonunun yaranması  ------------- 51,84
Neftçilər Günü  ---------------------------- 375, 408
Nemətov Zəfər Paşa oğlu  --------------- 281, 297
Nəbiyev Azad Mövlud oğlu   ------------  152,171
Nəbiyev Bəkir Əhməd oğlu  ------------- 324,359
Nəcəfov Adil Məşədi Yusif oğlu ----------------50
Nəcəfov Əliqulu Ələkbər oğlu (Əliqulu 
Qəmküsar) --------------------------------------   188
Nəcəfov Fazil İmamverdi oğlu -------------- 49,54
Nəcəfzadə Şamil Kamil oğlu ------------------ 460
Nərimanbəyov Toğrul Fərman oğlu ---- 322, 331
Nərimanov Nəriman Kərbəlayı
Nəcəf oğlu --------------------------------- 152, 166
Nərimanova Nabat Məhəmməd qızı --------- 539
Nəsirov Vaqif İbad oğlu ------------------- 416,443
Nəzərli Hacıbaba Hacı Ələsgər oğlu -----------91
Novruz bayramı  -----------------------------94,144
Novruzov Ramiz Qəvvam oğlu ---------  190,214
Novruzova Cəmilə Həsən qızı ---------------- 281
Nuriyev Elnur Eyvaz oğlu ---------------- 323,348
Nuriyev  Ağa Saleh Məmmədhüseyn oğlu ----91
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Nuriyeva Sona Piri qızı ------------------ 496, 525

O

OPEK-in yaradılması Günü -------------- 375,406
Orucov Əliheydər Əli Abbas oğlu   ---- 461, 480
Osmanlı Vəli Musa oğlu ----------------------- 191

P

Parklara Yürüş Günü  -------------------------- 154
Paşayev Ağaverdi Ağaəli oğlun  -------- 414, 426
Pənahova Amaliya Əliş qızı ------------- 248, 255
Pirimov Qurban Baxşəli oğlu  ----------- 414,427
Prоkurоrluq İşçiləri Günü   -------------------- 416

R

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 
Sahəsi  -------------------------------------------- 497
Ramazan bayramı ------------------------- 541, 559
Rasi-zadə Artur Tahir oğlu  ----------------- 50, 70
Respublika Elmi Tibb Kitabxanasının  ---94,135
Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası ------   540
Respublika Gənclər Təşkilatı Milli Şurası --- 463
Rеspublika Günü  -------------------------- 193,245
Respublikada İctimai Televiziya yayıma 
başlamışdır  -------------------------------------- 325
Rəfibəyli Cavad bəy Hadı bəy oğlu ---------- 191
Rəfili Mikayıl Həsən oğlu ---------------- 153,172
Rəfiyev Faiq Qəzənfər oğlu ----------------- 50,67
Rəfiyev Hacı Məhəmmədhüseyn oğlu  ------ 539
Rəhimov Rəhim Kərəm oğlu   ----------- 190,225
Rəhimov Süleyman Hüseyn oğlu ----------- 91,98
Rüstəmov Əhməd Ədil bəy oğlu
(Aşıq Əhməd) ----------------------------------- 536
Rüstəmov Füzuli Salah oğlu  ------------ 494, 510
Rüstəmov Hidayət Eldar oğlu -----------  323,347
Rüstəmov Qədir Çərkəz oğlu   ----------- 460,471
Rüstəmov Məzahir İzzət oğlu --------------92,115
Rüstəmov Musa İsmayıl oğlu ----------------- 192
Rüstəmov Paşa Həbib oğlu -------------------- 192
Rüstəmzadə Rüstəm Bayraməli oğlu -----93, 127
Rzaquliyev Cəbrayıl Manaf оğlu(Ağacəbrayıl 
Rzaquluzadə)  ----------------------------------- 539
Rzaquluzadə Mikayıl Manaf oğlu ---------- 91,97

Rzayev Azər Hüseyn oğlu  --------------- 280,292
Rzayev Qasım Qara oğlu ----------------  190,216
Rzayev Nazim Əsədulla oğlu --------------- 49,58
Rzayev Rəsul İbrahim oğlu 
(Rəsul Rza) --------------------------------- 188,198
Rzayev Səməndər Mənsim oğlu --------------6,18

S 

Sadıqov Fikrət Abbas oğlu (Fikrət Sadıq)  -------  
------------------------------------------------ 188,200
Sadıqov Fikrət Məmməd oğlu ---------------- 153
Sadıqov Nurəddin Sadiq oğlu ----------------- 494
Salamzadə Oqtay Məmmədhəsən 
oğlu  ----------------------------------------  373,376
Salamzadə Ərtegin Əbdülvahab oğlu  - 324, 360
Sereteli Akaki Rostomoviç  ------------------- 248
Seyid Əzim Şirvani   --------------------- 280, 283
Seyidbəyli Həsən Mehdi oğlu ------------ 494,507
Seyidov Mirəsgər Mirabdulla oğlu --------  49,62
Seyidov Yəhya Qasım oğlu----------------------93
Seyidova İzzət Əli qızı -------------------- 414,429
Seyidova Tamilla Əbdürrəhman qızı -----------49
Seyidzadə Hüseyn Əli oğlu --------------- 414,430
Səfərəliyeva Gülbəniz Cahangir qızı ---- 250,270
Səfərov Bəşir Səfər oğlu (Bəşir 
Səfəroğlu) -------------------------------------92,111
Səfərov Lətif Bəşir oğlu ------------------ 374,392
Səfərov Sərdar Mədəd oğlu  -------------  323,346
Səfərov Yaşar Abutalıb oğlu ------------------- 248
Səfərova  Afaq Bəşir qızı (Afaq
Bəşirqızı) ------------------------------------ 323,340
Səhiyyə İşçiləri Günü -------------------------- 250
Səlimova Cənnət Əlibəy qızı -----------------6, 22
Səlimova Şövkət Şahbaz qızı ----------------- 495
Səmədli (Səmədov) Əli Qafur oğlu ----- 373,377
Səmədov Pərviz Əbdüləhəd oğlu ------- 190, 217
Səmədova Nabat Məhərrəm qızı  -------- 280,287
Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu   ------- 249,267
Sənani Möhsün Sadıq oğlu --------------- 248,256
Sərhəd Qoşunlarınının Peşə Bayramı
Günü ----------------------------------------- 325,365
Səttarov Məqsəd Məhəmmədəli oğlu -------- 538
Slesaryov Mixail Aleksandroviç   ------ 190, 218
Sultan Məhəmmədi   --------------------------- 537
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Sultanov Əzəl Cəfər oğlu ---------------- 539, 553
Sultanov Məlik bəy Qasım bəy oğlu --------- 539
Sultanov Məmmədağa Sultan oğlu ----------6, 31
Süleymanlı  Şamil Kamran oğlu -------------- 189
Süleymanov Nizami Məmməd oğlu ---------- 416

Ş

Şabanov Əli Eyyub oğlu ----------------------- 191
Şahbazov Fəxrəddin İbrahim oğlu   -------   6, 28
Şahtaxtinski Həmid bəy Xəlil ağa oğlu  - 92, 119
Şaxtaxtinskaya Elmira Həbibulla qızı  - 414, 429
Şahtaxtinskaya Zəhra Mustafa qızı  ---------- 462
Şaxtaxtinski Həbibulla bəy Baxşəli oğlu - 375,400
Şaxtaxtinski Toğrul Nemət oğlu -------------- 416
Şengen razılaşması   ------------------------------95
Şeyxzamanov Məmmədrza İsa oğlu  ---  323,339
Şəfiyeva Nərgiz Mahmud qızı  ----------- 414,428
Şəki şəhər Mərkəzi Kitabxanası -------------- 540
Şərifov Azad Ağakərim oğlu  -----------  151,155
Şərifov Kamandar  Kazım oğlu   ----------    7,32
Şərifzadə(Şərifov) Hacıbaba Səttar oğlu - 374,387
Şərifzadə Əziz Qurbanəli oğlu   ----------93, 129
Şıxlinski Əli ağa İsmayıl ağa oğlu  ------ 152,167
Şirəliyev Oqtay Kazım oğlu  ------------------ 324
Şirəliyev Şulan İsmayıl oğlu -------------------  50
Şirvanşahlar sarayı ------------------------- 541,557
Şirye Vera Karlovna ------------------------------- 6
Şoloxov Mixail Aleksandroviç  ---------- 189,202
Şopen Friderik Frantsişek  ------------------- 49,59
Şuşa rayonunun işğalı günü  ------------ 193, 239
Şükürov Sadiq Cəfər oğlu  -------------------- 495

T

Tağıyev Dilqəm Bəbir oğlu  -------------------7,39
Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlu  ------------- 281
Tağıyeva Röya Seyfəddin qızı ---------------7, 24
Tahirova Nazilə Rəhman qızı ------------ 462,482
Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü  ---- 154, 184
Tatlıyev Süleyman Bayram oğlu  ---------- 50, 71
Təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi 
haqqında fərman -------------------------------- 250
Topçubaşov Mirzə Cəfər Əlimərdanbəy 
oğlu ------------------------------------------ 538,551
Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu  ------ 324,362

Topçubaşova Reyhan İbrahim qızı  ------ 494,504
Tovuz rayon Mərkəzi Kitabxanası ------------ 540
Turabov Səftər (Əlisəftər) Həbib oğlu ------- 189
Turxan Gənceyi --------------------------------- 539
Turizm İşçiləri Günü --------------------------- 375
Tvardovski Aleksandr Trifonoviç ------------ 248

U

Umumrusiya müsəlmanlarının I Qurultayı  - 325
Usta Qənbər Qarabaği  ------------------------- 537
Uşaqların Bеynəlxalq Müdafiə Günü  - 250, 271
Uşaqların Bеynəlxalq Tеlеviziya və Radiо 
Vеrilişləri Günü  -------------------------------- 497

Ü

Ümumdünya “Dialoq və İnkişaf üçün Mədəni 
Müxtəliflik” Günü   ------------------------ 193,242
Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika 
Günü  --------------------------------------------- 154
Ümumdünya Diabet Günü  -------------------- 462
Ümumdünya Əhali Günü ---------------------   282
Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü  ---- 154
Ümumdünya ətraf mühitin mühafizəsi  - 259,272
Ümumdünya Gülüş Günü  --------------------- 153
Ümumdünya Hemofiliya Günü --------------   154
Ümumdünya Xərçənglə Mübarizə Günü   -----51
Ümumdünya İnformasiya Cəmiyyəti Günü - 193
Ümumdünya İstehlakçılar Günü ----------------94
Ümumdünya Qaçqınlar Günü  ----------- 250,276
Ümumdünya Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Günü  193
Ümumdünya Quşları Müşahidə Günü ------   416
Ümumdünya Meşələr Günü ----------------95,146
Ümumdünya Meteorologiya Günü ----------- 193
Ümumdünya Metrologiya Günü ----------------95
Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü  ------94, 137
Ümumdünya Okeanlar Günü  ----------------- 250
Ümumdünya Ozon Qatının Mühafizəsi Günü  375
Ümumdünya Poçt Günü  ------------------ 417,453
Ümumdünya Radio Günü  -----------------------51
Ümumdünya Sağlamlıq Günü  ---------------- 154
Ümumdünya Salam Günü  -------------------- 463
Ümumdünya siyasi repressiya qurbanlarının 
xatirə Günü --------------------------------- 417,458
Ümumdünya Statistika Günü  ----------------- 417
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Ümumdünya Su Günü  --------------------------  95
Ümumdünya Su Məməlilərinin Mühafizəsi
 günü ------------------------------------------------51
Ümumdünya Televiziya Günü ---------------- 463
Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günü  ------ 193
Ümumdünya Uşaq Hüquqları Günü  --------- 463
Ümumdünya Yaşayış Yerini Qoruma Günü  417
Ümumdünya Yer Günü -------------------- 154,184
Ümumdünya yoxsulluqla mübarizə Günü  -- 417
Ümumxalq Hüzn Günü  -----------------------8, 45
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
anım günü  --------------------------------- 497, 531
Üzeyir bəy Hacıbəylinin xatirə ev-muzeyi  - 463
Üzeyir Musiqi Günü  ---------------------- 375,407

V 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu ------ 322,326
Verdiyeva Zemfira Nadir qızı ----------------- 461
Verdizadə Nailə Allahverdi qızı ---------- 192,234
Vergilər Nazirliyinin yaradılması ---------------51
Vəkilov İlyas Sultan oğlu   ----------------------93
Vəkilov Yusif Səməd oğlu  --------------- 493,500
Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı  -------- 495,515
Vəlixanova Fəridə Ağaəli qızı ----------- 415,441
Vəzirov Firidun bəy Cəlal bəy oğlu ---------- 152
Vəzirov Süleyman Azad oğlu ----------------- 461

Y

Yakuşev Sergey İliç  ----------------------  374,390
Yaqubov Zəlimxan Yusif oğlu (Zəlimxan 
Yaqub)  ------------------------------------------- 4, 9
Yesenin Sergey Aleksandroviç ----------  413,421

Yevlax rayonunun yaranması   -------------- 51,87
YUNESKO-nun - Elm, Təhsil və Mədəniyyət 
üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı -------- 462,483
Yunus Əmrə  -------------------------------- 536,544
Yusifli Xəlil Həmid oğlu ----------------- 281, 307
Yusifov Naiq Nəsir oğlu  ----------------------6,26
Yusifov Rəşid Əliməmməd oğlu  -------- 374,385
Yusifzadə Xoşbəxt Bağı oğlu  -----------------7,34
Yеni il -------------------------------------------8, 44

Z

Zeynalov Kərbalayı Cahangir Məşədi 
Rza oğlu ------------------------------------- 374,389
Zəngilan rayonunun işğalı günü  -------- 417,457
Zərdab rayonunun yaranması --------------- 51,80
Zorge Rixard   ----------------------------- 415, 435
Zülalov Qəmbər Əbdül oğlu ------------------ 537
Zülfüqarlı Cümşüd İsmayıl oğlu --------------7,42
Zülfüqarov Cahangir Oqtay oğlu ------------- 414



572

İstifadə olunmuş ədəbiyyat

1.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası: 2 cilddə.-Bakı, 2004-2005.
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