
Baş redaktordan

Hər il Sizə sevə-sevə təqdim etdiyimiz “Əla
mət dar və tarixi günlər təqvimi”nin 60 illik yu-
bileyidir.  

Azərbaycan Milli Kitabxanasının ən əhəmiyyətli 
metodik nəşrlərindən biri olan “Əlamətdar və tari-
xi günlər təqvimi” 1961-ci ildən çap edilir. Univer-
sal xarakterli bu nəşr uzun, tarixi bir yol keçmişdir. 
“Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi” adı ilə nəşrə 
başlayan vəsaitin yaranmasında və təşəkkülündə 
Milli Kitabxana əməkdaşlarının müstəsna xid mət-
lə ri olmuşdur.  

İlk nəşrə başladığı illərdə rübdə bir dəfə çap 
olunan təqvimdə müxtəlif əlamətdar günlərə, 
yubil eylərə dair ölkəşünaslıq tövsiyə ədəbiyyat 
siyahıları verilirdi. Sonralar - 1970-ci ilin dördün-
cü rübündən 1992-ci ilədək “Kitabxana işçisinə 
kömək” adı ilə çap olunan vəsaitin səhifələrində 
metodik xarakterli materiallar, kitabxana işinə dair 
məlumatlar, digər araşdırmalar geniş yer tuturdu.

2005-ci ildə Milli Kitabxana tərəfindən 1992-
ci ildən məlum səbəblər üzündən nəşri dayandı-
rılmış vəsaitin çapı bərpa edilmiş, “Əlamətdar 
və tarixi günlər təqvimi” adı ilə ildə bir dəfə çap 
edilməyə başlanmışdır. Respublika kitabxanaları-
nın fəaliyyətinin səmərəliliyinə əsaslı şəkildə təsir 
göstərən bu hadisə böyük rəğbətlə qarşılanmışdır.  

Ötən 60 il ərzində təqvim daha da   təkmilləş-
di rilmiş, həcmi genişləndirilmiş,  əhatəli məlumat 
mənbəyi kimi formalaşmışdır. Bir illik konkret 
dövrü əhatə edən vəsaitdə yubileyi qeyd ediləcək 
şəxslər və əlamətdar hadisələrlə bağlı məlumatlar, 
müvafiq ədəbiyyat siyahıları öz əksini tapır. Təqvim 
çap edildikdən sonra respublikanın kütləvi və ixti-
saslaşdırılmış kitabxanalarına, Mərkəzləşdirilmiş 
Kitabxana Sistemlərinə, bir çox mədəniyyət müəs-
si sələrinə, idarə və təşkilatlara göndərilir. Eyni za-
manda tam mətni elektron formada Milli Kitabxa-
nanın saytında yerləşdirilir. 

Əminik ki, Təqvim bu illər ərzində Sizə, kitab-
xanalarda və digər mədəniyyət müəssisələrində 
küt ləvi tədbirlərin təşkilində xeyli köməklik gös-
tər mişdir.

Həmişə olduğu kimi, əsas məqsədimiz geniş 
oxucu kütləsinə və kitabxanaçı-mütəxəssislərə 
Azər baycanın, eləcə də dünyanın mədəniyyət, 
incə sənət, elm xadimlərini tanıtmaq, respublikanın 
ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni, elmi həyatında baş 
verən ən mühüm hadisələr haqqında məlumatları 
çatdırmaqdır. 

Sevindirici haldır ki, təqvimin nəşri təkcə res-
publikamızda deyil, bir sıra xarici ölkələrin mil-
li kitabxanaları və mütəxəssisləri tərəfindən də 
yüksək qiymətləndirilir (Türkiyə, Qazaxıstan, Qır-
ğızıstan, Rusiya, Çexiya, Slovakiya, Bosniya və 
Herseqovina və s.).

Təq vi min tərtibçi heyəti adından onun ərsəyə 
gəlməsində əmə yi ke çən hər kə sə min nət dar lı ğı mı 
bil di rirəm. Yubiley münasibətilə bütün kollektivi  
ürəkdən təbrik edir, işlərində uğurlar arzulayı
ram. 

60 illik yubileyin mübarək,  “Əlamətdar və 
tarixi günlər təqvimi”!

 Gün  o  gün  olsun  ki, 100, 150 illik yubi
ley lərin qeyd edilsin.
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Sizə təqdim etdiyimiz “Əlamətdar və tarixi günlər 
təq vimi” 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 
hadisələr haqqında məlumatları çatdırmaqdır.  

2015-ci ildən “Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi” 
Azər baycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərə-
fin dən 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 builki yubiley bura xı-
lışı Azərbaycanın qədim yaşayış və mədəniyyət mər-
kəz lərindən olan Qarabağa və dahi Azərbaycan şairi və 
mütəfəkkiri, XII əsr dünya poeziyasının parlaq simaların-
dan olan Nizami Gəncəviyə həsr olunmuşdur. 

Bəşər tarixinə bir sıra görkəmli şəxsiyyətlər bəxş etmiş 
Qarabağ, ümumilikdə, bəşər mədəniyyətinin incilərindən, 
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında mühüm rolu 
olan regionlardan biridir. Qarabağın zəngin mədəniyyətə 
malik Şuşa (Pənahabad) şəhəri Azərbaycanda müstəsna 
əhəmiyyət kəsb edən mədəniyyət, təhsil mərkəzi və zi-
yalılar şəhəri olmuşdur. İlk dünyəvi məktəb 1830-cu ildə 
Şuşada açılmışdır. Qarabağ dünya mədəniyyəti tarixinə 
görkəmli şəxsiyyətlər, ensiklopedik biliyə malik dahilər 
bəxş etmiş regiondur. Təqvimdə  Qarabağ bölgəsinin ta-
rixi, unikal təbiəti, maddi-mədəniyyət abidələri, zəngin 
ədəbiyyatı və musiqi mədəniyyəti, habelə Qarabağın iş-
ğaldan azad olan ərazilərinə dair zəngin məlumatlar öz 
əksini tapmışdır.

Bu buraxılışda, həmçinin dahi Azərbaycan şairi Nizami 
Gəncəvinin “Xəmsə”si və onun əlyazmalarının dünyada 
yayılma arealından, dünyanın məşhur kitabxanalarında 
mühafizəsindən, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
fəaliyyətindən, Nizami irsinin təbliği istiqamətində gö rü-
lən genişmiqyaslı işlərdən bəhs olunur.   
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“Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi” il ərzində yubileyi qeyd olunacaq  müəyyən əlamətdar 
hadisələr və həmin hadisələrə aid məlumatlarla bağlı günlərin seçmə siyahısından ibarət illik təqvimdir. 
Təqvimə milli və dünya ədəbiyyatının, incəsənətin, elmin, texnikanın və müxtəlif elm sahələrinin ən 
görkəmli nümayəndələri, Azərbaycan Respublikasının, keçmiş SSRİ-nin fəxri adlarına layiq görül-
müş, həmçinin mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat və elm sahələrində mühüm xidmətləri olan, elmi və 
yaradıcılıq fəaliyyəti göstərən insanlar haqqında, mə də niy yət lə bağ lı mil li və bey nəl xalq günlər, pe şə 
bay ram la rı və di gər mü hüm məlumatlar daxil edilmişdir. 

Hər bir məlumatda yubileyi qeyd olunacaq şəxsin doğulduğu gün, ay, il, əlamətdar hadisənin  
başvermə tarixi göstərilmişdir. Təqvimdə 2021-ci ildə yubileyləri qeyd olunacaq görkəmli şəxsiyyətlər   
və əlamətdar hadisələr haqqında məlumatlar 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; Coğrafiya. Geologiya; Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya; Kimya.Biologi
ya. Tibb; Texnika; Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya; İdman; Digər tarixi hadisələr.

Hər bölmədə mə lu mat lar ilin mü va fiq ay və gün lə ri üz rə (1 yan var dan 31 de kab ra dək) təq dim edi lir. 
Təq vim də şəx s lər lə bağ lı mətn-mə lu mat lar, əsa sən, on la rın do ğum günlə ri üz rə təq dim olu nur.

Təqvimin Milli Qəhrəmanlar bölməsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə 
göstərdiyi igidliyə görə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı fəxri adını alan Vətən övladları haqqında 
məlumatlar verilir.

2021-ci ildə qeyd olunacaq, lakin tarixi dəqiq bilinməyən yubileylər haqqında “Əlavələr”  böl mə-
sindən məlumat əldə etmək olar. Bu bölmədə Təq vi min mətn lə ri illər üz rə gün bə gün, ar tan xro no lo gi ya 
üz rə ve ri lib.

Təqvimin hər sayı yubileyi qeyd ediləcək görkəmli bir şəxsiyyətə və ya əlamətdar günə həsr olunur. 
Vəsaitin tam mətni kitabxananın saytında yerləşdirilir. 

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

Təq vi min ha zır lan ma sın da Milli Kitabxananın fondunda mühafizə edilən Azər bay ca nın ta ri xi, mə-
də niy yə ti, in cə sə nə ti haqqın da en sik lo pe dik top lu və nəşr lərdən, məzmuna uyğun kitablardan, dövri 
nəşrlərdən, həm çi nin, möv zu üz rə mü va fiq elekt ron mən bə lər dən is ti fa də olu nub. İs ti fa də olunmuş 
ədə biy yat siyahısı təq vi min sonun da ve ri lib.

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-2021
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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. 

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 (öküz), pələng, dovşan, əjdaha, ilan, at, 
qoç, meymun, xoruz, it, donuz illəridir.

Şərq təqvimə əsasən, 2021-ci il ağ Öküz ili 
üzərində təhvil olacaq. Onu Yer Öküzü də adlan-
dı rırlar. Bu il əsasən məhsuldar əmək ili kimi 
xarakterizə olunur. Ancaq bu il gərgin zəhmətsiz 
ötüşmür, çünki kotana qoşulmuş öküzün xarakte-
rik xüsusiyyəti torpaqda yorulmaq bilmədən ça-
lışmaqdır.

Qədim dinlərdə Öküzlər özlərinin gücü və 
məhsuldarlığı ilə qibtəyə layiq olublar. İlk in-
sanların nəzərində onlar həyat eşqini və kişilərin 
dominantlığını əks etdirib. Ancaq Öküzün xarak-
teri ikilidir. Əgər onların gücü və igidliyi tərifə 
layiqdirsə, küt və mənasız qəzəbi ətrafdakılara 
qorxu təlqin edir.

Öküz ili ərəfəsində mal əti yemək məsləhət 
görülmür, çünki öküz inciyə bilər. Ümumiyyətlə, 
Öküz ilində işlər yavaş templə, ancaq ardıcıllıq-
la görülüb başa çatacaq, çoxlu zəhmət və gərgin 
düşüncə tələb olunacaq. Hamı çoxlu, haldan düşənə 
qədər işləməyə məcbur olacaq. Ona görə də gücü-
nüzü bağ almağa, həyət-bacanızı gözəlləşdirməyə 
sərf edin. Mülkiyyətinizdə olan hər nə varsa, ha-
mısını daha yaxşı qurmağa cəhd edin.

Öküzlər səbrli və qaradinməz, təmkinli və 
astagəl, nəzərə çarpmayan və hövsələli, dəqiq və 
səliqəlidirlər. Öküzün görkəmi bir qədər kəndli 
görkəmi olsa da, o, orijinal zəka sahibidir. Adam-
ları açıq söhbətə çəkmək istedadı vardır. Bu onun 
üstünlüklərindən biridir. Öküz seyrçidir. Bəlkə də, 
məhz buna görə tənhalığı sevir.

Zahiri sakitliyinə baxmayaraq tündməcazdır. 
Təmkinlidir, lakin dəlisovdur. Hiddəti nadir hal-
larda üzə çıxsa da hiddətlənəndə dəhşətlidir. Ona 

müqavimət göstərməmək məsləhətdir. Təhlükəli 
ola bilər. Soyuqqanlı görkəminə baxmayaraq 
tərsdir və başlanmış işin pozulmasına dözmür. 
Adətən qapalıdır, lakin son dərəcə zəruri olduqda 
bəlağətlə danışa bilir.

Öküz onun ovqatını poza biləcək yenilikləri 
xoşlamır. Pikassonu, yeni cazı, qısa ətək və uzun 
saçları ələ salanlardan biridir, öz ailə üzvlərinin 
və ya yaxın adamlarının bunları qəbul etməsinə 
yol verməz. Həyatında ailə böyük rol oynayır. 
Şərtiliklərin və ənənələrin tərəfdarıdır. 

Təəsüf ki, məhəbbət onun üçün ancaq lütfkar 
bir zarafatdır. O, incə, sədaqətli, sevdalı ola bilər, 
lakin heç vaxt romantik olmayacaqdır. Həyata 
materialist münasibət onun üçün bir çox qüssə 
və kədərlərinin, o cümlədən ailə həyatı ilə bağlı 
qüssə və kədərlərin mənbəyidir. 

Öküz işləkdir, əsl əməkçidir, ailəsinə firavan-
lıq gətirir. Bir qayda olaraq  öz sənəti olduğuna 
və sənətini işlətdiyinə görə ailəyə xeyri çoxdur. 
Sərbəst peşə onun üçün daha münasibdir. O, həm 
fiziki, həm də intellektual baxımdan çevikdir, 
yaxşı rəhbər ola bilər. Kənd təsərrüfatı sahəsində 
xüsusilə istedadlıdır.

Ticarətdən və ictimai münasibətlərdən başı 
çıx mır, bunlar onun üçün çətindir. Səfərlərlə, sə-
ya  hətlərlə bağlı peşə seçmək məsləhət deyil, sə-
yahətlərdə və səfərlərdə o, müvazinətini və səh-
hə tini itirir.

İT İLİ

Ə d ə b i y y a t 
Öküz ili // Ulduzlar və talelər. - Bakı, 2010. - S. 133-135.

2021 - Öküz İli
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YA
N

VA
R Qarabağ Azərbaycandır !

Xoşbəxtəm ki, biz öz Vətənimizə, doğma Qarabağımıza qa-
yıdırıq, Qarabağımızın tacı olan Şuşaya qayıdırıq və bu tor-
paqlarda əbədi yaşayacağıq! Bundan sonra heç kim bizi o tor-
paqlardan tərpədə bilməz! 

...Bu gün böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Füzuli bizim-
dir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağ-
dam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, 
Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır! 

Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Yaşasın Azərbaycan!

İlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

•  Yеni il (01.01)
• İstiqlal Muzeyinin yaradılmasının (09.01.1991) 30 

illiyi
• Ümumxalq Hüzn Günü (20.01.1990)  
• Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tam 

hüquqlu üzvlüyə qəbul olunmasının (25.01.2001) 20 
ili

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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Milli ədəbiyyat

Əməkdar jurnalist, Naxçıvan MR-nın Əməkdar incəsənət xadimi, 
nasir, ssenarist, publisist İbrahimov Sadıq Qurbanqulu oğlunun (Sadıq 
Elcanlı) (12.01.1956) anadan olmasının 65 illiyi
Şairə, Əməkdar incəsənət xadimi Ələkbərzadə Mədinə Nurulla qızının 
(Mədinə Gülgün) (17.01.1926-17.02.1991) anadan olmasının 95 illiyi
Yazıçı Qutqaşınlı İsmayıl bəy Sultan Nəsrulla oğlunun 
(27.01.1806/1809-14.08.1861/69) anadan olmasının 215 illiyi

 Dünya ədəbiyyatı

Amerika yazıçısı Cek Londonun (Con Qriffit Çeyni) (12.01.1876-
22.11.1916) anadan olmasının 145 illiyi
Rus yazıçısı Saltıkov-Şedrin Mixail Yevqrafoviçin (26.01.1826-
10.05.1889) anadan olmasının 195 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Əməkdar rəssam Quliyev Asim Rzaqulu oğlunun (09.01.1936-
25.05.2012) anadan olmasının 85 illiyi
Xalq rəssamı, xalçaçı-rəssam Mikayılzadə Eldar Hidayət oğlunun 
(18.01.1956) anadan olmasının 65 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, rəssam Məmmədov Əyyub Əliağa oğlunun 
(24.01.1921-27.08.1994) anadan olmasının 100 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Əməkdar artist, müğənni Əzimi Səfurə Əli qızının (06.01.1946-
27.11.2001) anadan olmasının 75 illiyi
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, musiqişünas İsmayılzadə Rauf 
Yusif oğlunun (07.01.1936-07.06.2015) anadan olmasının 85 illiyi
Xalq artisti, müğənni Ağayev Ağadadaş Həmid oğlunun (10.01.1956) 
anadan olmasının 65 illiyi 
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Əkbərov Tahir İsmayıl oğlunun 
(Tahir Əkbər) (20.01.1946-02.03.2018) anadan olmasının 75 illiyi

2021
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Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Adıgözəlzadə Həsənağa Əfrasiyab 
oğlunun (23.01.1946-29.04.2018) anadan olmasının 75 illiyi  
Xalq artisti, qarmon ifaçısı İsrafilov Aftandil Eynulla oğlunun 
(24.01.1941) anadan olmasının 80 illiyi
Avstriya bəstəkarı Motsart Volfqanq Amadeyin (27.01.1756-
05.12.1791) anadan olmasının 265 illiyi
Sənətşünaslıq doktoru Abdullayeva Rəna Həbib qızının (30.01.1956) 
anadan olmasının 65 illiyi

Teatr.Kino

Xalq artisti Dadaşov Rafael Məlik oğlunun (04.01.1946-16.03.2020) 
anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti, kinorejissor Quliyev Eldar Tofiq oğlunun (18.01.1941) 
anadan olmasının 80 illiyi
Xalq artisti Şahsuvarov  Aydın Ağa oğlunun (19.01.1931 – 02.06.1986)  
anadan olmasının 90 illiyi
Xalq artisti Məmmədov Sabir Novruz oğlunun (24.01.1961) anadan 
olmasının 60 illiyi
Xalq artisti, sirk ustası, jonqlyor Abdullayev Xosrov Abdulla oğlunun 
(29.01.1926-31.03.1980) anadan olmasının 95 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Kərimov Elgiz Kərim oğlunun 
(05.01.1971-12.03.1992) anadan olmasının 50 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Ramazanov Şamil Ağasəf oğlunun 
(19.01.1976-17.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Nəsirov Yalçın Canhəsən oğlunun 
(23.01.1976-24.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi

Siyasət.Hərbi iş

Dövlət xadimi Cəlilov Afiyəddin Cəlil oğlunun (08.01.1946-
29.09.1994) anadan olmasının 75 illiyi
I dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Qaralov Zakir Bəkir oğlunun 
(13.01.1956) anadan olmasının 65 illiyi
Hüquq elmləri doktoru, professor Rəhimov İlham Məmmədhəsən 
oğlunun (14.01.1951) anadan olmasının 70 illiyi
Amerika maarifçisi, dövlət xadimi, alim Franklin Bencaminin 
(17.01.1706-17.04.1790) anadan olmasının 315 illiyi
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Tarix

Tarix elmləri doktoru, professor Abbasov Məmməd Əsgər oğlunun 
(05.01.1931) anadan olmasının 90 illiyi 
Tarix elmləri doktoru, professor İsgəndərli Anar Camal oğlunun 
(10.01.1956) anadan olmasının 65 illiyi
Akademik Əlizadə Əbdülkərim Əli oğlunun (11.01.1906-03.12.1979) 
anadan olmasının 115 illiyi
Akademik, Əməkdar elm xadimi, tarix üzrə elmlər doktoru, professor 
Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlunun (21.01.1951) anadan olmasının 70 
illiyi 
Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru Aşurbəyli Sara Balabəy 
qızının (27.01.1906-17.07.2001) anadan olmasının 115 illiyi

İqtisadiyyat. Fəlsəfə

Əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru Vəliyev Teymur 
Süleyman oğlunun (15.01.1926-03.04.2002) anadan olmasının 95 illiyi
İqtisad elmləri doktoru, professor Mehdiyev İmran Əzim oğlunun 
(21.01.1936) anadan olmasının 85 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru, 
professor Qocayev Məmməd Qoca oğlunun (01.01.1941) anadan 
olmasının 80 illiyi
Nasir, publisist, tərcüməçi Afiyət (Mərəndi) Məmmədrza Abdulla 
oğlunun (22.01.1926-24.04.2011) anadan olmasının 95 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, professor Quliyev  Elşad Heybət oğlunun 
(23.01.1941-27.05.2008) anadan olmasının 80 illiyi
Publisist, tarixçi, sənətşünaslıq doktoru, professor  İbrahimov Rafiq 
Hüseyn oğlunun (Rafiq İmrani) (23.01.1951) anadan olmasının 70 
illiyi
Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru Dadaşzadə Araz 
Məmməd oğlunun (30.01.1936-04.11.1990) anadan olmasının 85 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

Akademik Xəlilov Zahid İsmayıl oğlunun (14.01.1911-04.02.1974) 
anadan olmasının 110 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb

Əməkdar həkim, tibb elmləri doktoru, mikrobioloq-immunoloq 
Mahmudbəyova Məryəm Fərəməz qızının (02.01.1921-1992) anadan 
olmasının 100 illiyi
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36

37
38

Tibb elmləri doktoru Ağayev Faiq Firidun oğlunun (12.01.1951) 
anadan olmasının 70 illiyi 
Tibb elmləri doktoru, professor, əmək veteran, Əməkdar həkim, 
professor Hüseynova Nəsibə Ağa İsmayıl qızının (25.01.1926) anadan 
olmasının 95 illiyi
Akademik, biologiya üzrə elmlər doktoru Əlizadə Validə Mövsüm 
qızının (31.01.1946) anadan olmasının 75 illiyi

Digər tarixi hadisələr

Yeni il bayramı (01.01.)
İstiqlal Muzeyinin yaradılmasının (09.01.1991) 30 illiyi
Dünya Qoruqları və Milli Parklar Günü (11.01.1997)
Azərbaycan Respublikası Prezidenti  “2016-cı ilin Azərbaycan 
Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan edilməsi haqqında” 
Sərəncam imzalamışdır (11.01.2016)
Ümumxalq Hüzn Günü (20.01.1990)
Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tam hüquqlu üzvlüyə 
qəbul olunmasının (25.01.2001) 20 ili
Dünya Ekoloji Təhsil Günü (26.01.1972)
Gömrük əməkdaşlarının peşə bayramı günü (30.01.1997)

39

40
41
42
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Milli ədəbiyyat

65 
illiyi

Sadıq Elcanlı
1956  

YA
N

VA
R

Sadıq Qurbanqulu oğlu İbrahimov 
(Sadıq Elcanlı) 1956-cı il yanvar ayı-
nın 12-də Dəvəçi rayonunun (indiki 
Şabran) Surra kəndində anadan olmuş-
dur.

1974-1979-cu illərdə S.M.Kirov 
adına Azərbaycan Dövlət Universite-
tinin (indi Bakı Dövlət Universiteti) 
filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 

1981-1984-cü illərdə C.Məmməd-
qu luzadənin ev-muzeyində elmi işçi, 
baş mühafiz, 1984-1986-cı illərdə 
A zər   baycan Dövlət Televiziya və Ra-
dio Verilişləri şirkətində ştatdankənar 
müx bir, 1986-1992-ci illərdə ədəbiyyat 
və incəsənət redaksiyasında böyük re-
daktor, 1992-1996-cı illərdə “Azər -
bay  cantelefilm” Yaradıcılıq Birliyinin 
rəhbəri – baş redaktoru işləmişdir. 
1997-ci ildən Azərbaycan Dövlət Te-
leviziya və Radio Verilişləri Qapalı 
Səhmdar Cə miy yətində Televiziyanın 
“Ədəbiyyat və publisistika” baş redak-
siyasının baş redaktoru olmuşdur.

2006-ci ildən AzTV-də “Ədəbi-
dram verilişləri” baş redaksiyasının 
baş redaktorudur. 

Bədii yaradıcılığa XX əsrin 70-ci 
illərində başlamışdır. Dövri mətbuatda 
vaxtaşırı çıxış edir. “Qudyalçay nəğ-
mə lə ri”, “Yaşıl budaqlar”, “Səhər” və 
s. almanaxlarda hekayələri çap olun-
muşdur. İlk povest və hekayələr top-
lusu olan “Sir li səsin sorağı” 1985-ci 
ildə nəşr edil mişdir. 

“Bəsdir, ağlama”, “Köhnə kədər”, 
“Qisasa qayıdış” bədii televiziya 
film lərinin, ümummilli lider Heydər 
Əliyevə həsr olunan “Xilaskar”, 
“Heydər Əliyev və Azərbaycan dili”, 
“Heydər Əliyev  və  Naxçıvan”, “Bö-

yük ömrün anları”, “Tikdim ki, izim 
qala” filmlərinin, “Üç zirvənin fate-
hi” (M.C.Paşayev), “Mətbuat fədaisi”, 
(N.İmanquliyev), “Mirzə Cəlil 
möcüzəsi”, “Naxçıvan: Azad lığın 
addımları”, “Şərqdə doğan günəş”, 
“Qarabağ abidələri”, “Qədim yurdun 
baharı”, “Mif”, “Böyük yolun adamı” 
(Tofiq Hacıyev), “Əbədiyyət unvanı”, 
“Əbədi zirvə”, “Zərif işığın Zərifəsi” 
(Zərifə Əliyeva), “Ağ işığın möcüzəsi” 
(Aida İmanquliyeva), “Həmid Araslı 
həqiqəti”, “Tarixin yollarında” (Vəli 
Əliyev), “Bir ömrün xatirəsi” (Nəsir 
Məmmədov), “Sirli salnamələr”, 
bütövlükdə əllidən artıq sənədli tele-
filmin ssenari müəllifidir. 

Milli televiziyanın “Vətən”, 
“Vətən daş”, “Azərbaycan dili”, “Mol-
la Nəs rəd din”, “Şam işığında”, “Araz”, 
“Poe ziya”, “Sənətkar ömrü”, “Klassik 
irsimizdən” və başqa çoxsaylı dai-
mi verilişlərinin yaradıcısı və ssenari 
müəllifi olub.

Nasirin “Mifoloji-fantastik roman” 
kimi təqdim etdiyi “Əbədi sevginin 
xatirələri”, “Yaddaş yarası”, “Qanlı 
quzğun meydanı”, “Mənim mövqe-
yim”, “Sükutun sonu” (bu kitabda üç 
romanı, üç povesti, dörd kinopovesti, 
iyirmiyə yaxın hekayəsi əhatə olun-
muşdur) kitabları çap edilmişdir. 

Əsərləri ərəb, rus, ingilis, bolqar və 
s. dillərə tərcümə olunub.

Sadıq Elcanlıya 1992-ci ildə Azər-
baycan Respublikasının “Əməkdar jur-
nalist”, 2009-cu ildə Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının “Əməkdar incəsənət 
xadimi” fəxri adları verilmiş, 2016-cı 
ildə Cəfər Cabbarlı mükafatına layiq 
görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Sirli söz qapısı: 
hekayələr, esselər, 
məqalələr, fraqmentlər / 
Sadıq Elcanlı; red. və na-
şir M.Ələkbərli. - Bakı: 
Şur, 2017. - 43 s. 

Salam səsləri / Sadıq  El-
canlı // Ədəbiyyat qəzeti. 
- 2018. - 20 yanvar. - S. 
8-9.

İntellekt və istedad / 
Sadıq Elcanlı // Kredo. - 
2019. - 8 aprel. - S.11.

Nəzirli, K. Ölümə 
məhkum adamın (bəlkə 
Adəmin?) yuxusu: 
Yazıçı Sadıq Elcanlının 
bir hekayəsi barədə 
düşüncələr / K.Nəzirli // 
525-ci qəzet. - 2019. - 23 
fevral. - S. 12.

Sadıq Elcanlının yeni 
kitabı: [“Sirli söz qapısı” 
adlı kitabı haqqında] 
// Olaylar. - 2017. - 16 
mart. - S. 12.

12 Nasir
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Milli ədəbiyyat

Mədinə Gülgün    
1926-1991  

YA
N

VA
R

Mədinə Nurulla qızı Ələkbərzadə 
(Mədinə Gülgün) 1926-cı il yanvar 
ayının 17-də Bakıda anadan olmuş-
dur. 

1938-ci ildə ailəliklə Cənubi Azər-
baycana – Ərdəbil şəhərinə köçmüşlər. 
Sonra Təbriz şəhərində yaşamış, əmək 
fəaliyyətinə burada toxuculuq karxa-
nasında başlamışdır. Cənubi Azərbay-
canda milli hökumət yarandığı dövrdə 
Təbriz dram teatrında çalışmış, gənc 
yaşlarından milli demokratik hərəkata 
qoşulmuşdur. “Azərbaycan” qəzeti re-
daksiyasında xüsusi müxbir işləmişdir. 
1946-cı ildə Təbriz qadınlar klubunun 
büro üzvü seçilmişdir. 

1948-ci ildə Azərbaycan Pedaqo-
ji İnstitutunun (indiki ADPU) dil və 
ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuş, 
1952-ci ildə həmin fakültəni bitirmiş-
dir. 

Bədii yaradıcılığa 1940-cı illərdən 
başlasa da, ilk şeirlərini 1945-ci ildə 
Təbrizdə “Vətən yolunda”, “Azərbay-
can” qəzetlərində və almanaxlarda çap 
etdirmişdir. “Vətən yolunda” qəzeti 
redaksiyasının nəzdindəki “Şairlər 
məclisi”nin və 1946-cı ildə milli höku-
mət dövründə Təbrizdə yaranmış “Ya-
zıçılar və şairlər cəmiyyəti”nin üzvü 
kimi fəaliyyət göstərmişdir. 

“Təbrizin baharı” adlı ilk şeir kitabı 
1950-ci ildə çap olunmuşdur. Kitab-
da 1945-1949-cu illər ərzində yazdı-
ğı şeirlər toplanmışdır. Həyatının ilk 
illəri Azərbaycan xalqının azadlıq və 
milli istiqlaliyyət uğrunda apardığı 
müba rizə illərinə təsadüf etmiş və bu 
şeirlərində də öz əksini tapmışdır. 

Şairənin Bakıda, Təbriz və Moskva-

da otuzdan artıq kitabı nəşr edilmişdir. 
Onlardan “Təbrizin baharı”, “Savalan 
ətəklərində”, “Çinar olaydı”, “Omrün 
payız dayanacağı”, “Firidun”, “Seçil-
miş əsərləri” və başqaları daha çox 
diqqəti cəlb edir. Təbrizdə ərəb qrafi-
kası ilə “Yora bilməz yollar məni” və 
“Mən bu ömrü yaşadım”, Kanadada 
isə “Təbrizim mənim” adlı kitabları 
çap olunmuşdur. 

Onun bir sıra lirik şeirlərinə mahnı-
lar bəstələnmişdir. 

Milli hökumət irtica qüvvələri tə-
rə  findən dağıldıqdan sonra Mədinə 
Gülgün mühacirətdə yaşamalı olmuş, 
bədii yaradıcılıqla yanaşı, ictimai-
siya si fəaliyyətini də davam etdirmiş-
dir. Azərbaycan Demokrat Firqəsi 
Mər kəzi Komitəsinin üzvlüyünə na-
mi   zəd, SSRİ-də yaşayan iranlı siya-
si mühacirlər cəmiyyəti Azərbaycan 
şöbə sinin plenum üzvü, eləcə də Asiya 
və Afrika ölkələri həmrəyliyi Azər-
baycan Respublika Komitəsinin üzvü 
seçilmişdir. 

Əsərləri bir sıra xarici dillərə tər cü-
mə olunmuşdur.

1960, 1974, 1986-cı illərdə Azər-
baycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyə-
ti nin Fəxri Fərmanları, 1980-cı ildə 
“Şərəf Nişanı” ordeni, 1946-cı ildə “21 
Azər”,  1948-ci ildə “Əmək veteranı” 
və digər medallarla təltif olunmuş-
dur. 1987-ci ildə Azərbaycan SSR-nin 
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı-
na layiq görülmüşdür. 

Mədinə Gülgün 1991-ci il fevral 
ayının 17-də Bakı şəhərində vəfat et-
miş, Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri / Mədinə 
Gülgün; ön söz. müəl. 
Elçin. - Bakı: Şərq-Qərb, 
2004. - 224 s.
Mən bu ömrü yaşa-
dım [Elektron resurs]: 
[şeirlər] / Mədinə Gülgün; 
tərt. ed. və red. V. Sultanlı. 
- Bakı: Nurlan, 2010. - 
208 s.
Azərbaycan: şeir / Mədinə 
Gülgün // Ədəbiyyat 
qəzeti. - 2018. - 26 may. 
- S. 17.
Ələsgərova, S. Mədinə 
Gülgün yaradıcılığın-
da ana, vətən mövzu-
su və cənub həsrəti / 
S.Ələsgərova // Kredo.-
2018. - 21 iyun. - S. 10-11. 
Əliyeva, A. Bahar 
aşiqi olan zərif şairi-
miz: Mədinə Gülgün 
/ A.Əliyeva // Azad 
Azərbaycan. - 2017. - 22 
dekabr. - S. 7.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/edebiyyat/2018/
may/593097.htm

17
95 

illiyi Şairə
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27

Milli ədəbiyyat

215 
illiyi

İsmayıl bəy Qutqaşınlı 
1806-1861

İsmayıl bəy Nəsrulla Sultan oğlu 
Qutqaşınlı 1806-cı il (bəzi mənbələrdə 
1809) yanvar ayının 27-də (bəzi mənb. 
14 iyul) keçmiş Qutqaşın mahalında 
(indiki Qəbələ) anadan olmuşdur. Dini 
təhsil almış, ərəb, fars dillərini öyrənmiş, 
klassik Azərbaycan və Şərq ədəbiyyatı 
ilə yaxından tanış olmuşdur.

1822-ci ildə rus ordusunda xidmətə 
başlamış, Peterburqda 4 il kadet mək-
təbində oxumuşdur. 1822-ci ildə bu 
məktəbi bitirib Əlahiddə Qafqaz Kor-
pusu tərkibindəki Gürcüstan qrenadyor 
alayında sıravi əsgər kimi hərbi xidmətə 
başlamışdır. 

Rusiya-İran (1826-1828) və Rusiya 
Türkiyə (1827-1829) müharibələrində 
iştirak etmişdir. Müharibələr qurtardıq-
dan sonra o, hərbi xidmətini davam et-
dirmiş, vəzifəsi ilə əlaqədar bir müddət 
Varşavada yaşamışdır. Hərbi işi dərindən 
öyrənmiş, sıravi əsgərlikdən general-
mayor rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. 
Çar hökuməti zamanı hərbi qulluqda 
qüsursuz fəaliyyətinə görə 10-dan yuxa-
rı ən yüksək və müxtəlif dərəcəli orden-
lərə, böyük həcmdə pul mükafatlarına, 
qiymətli hədiyyələrə, fərqlənmə nişan-
larına, qızıl və gümüş qılınclara layiq 
görülmüşdür. 

Xidmət illərində bir sıra mütərəqqi 
rus ziyalıları ilə dostluq əlaqəsi yaratmış, 
rus və Qərbi Avropa mədəniyyətlərinin 
nailiyyətlərinə yiyələnmiş, dövrünün 
ən savadlı Azərbaycan ziyalılarından 
biri olmuşdur. Eyni zamanda o, Azər-
bay canın böyük maarifçi alimləri – 
M.F.Axundzadə, Q.Zakir, A.Bakıxanov 
və başqaları ilə yaxından dostluq etmiş-
dir. 

1841-ci ildə istefaya çıxaraq Vətə-
nə qayıtmış, Qutqaşın və Şamaxıda 
mü əllimlik etmişdir. 1852-ci ildə hə-
yat yoldaşı ilə Yaxın Şərq ölkələrinə 
səya hətə getmiş, 1854-cü ildə Türkiyə 
Anadolu ordusunun baş komandanlığı 
ilə əlaqə saxlamaqda günahlandırılaraq 
həyatının sonuna qədər nəzarət altın-
da qalmışdır. Böyük ədib iki dəfə həcc 
ziyarətində olmuş, 1967-ci ildə çap olun-
muş “Səfərnamə” adlı yol qeydlərini 
yazmışdır. Burada, təkcə şəxsi həyatı 
barədə deyil, Azərbaycan haqqında və 
Osmanlı imperiyasına daxil olan ərəb 
ölkələri haqqında orijinal məlumatlar 
istənilən qədərdir. 

İsmayıl bəy Qutqaşınlı Azərbaycan 
ədəbiyyatına müasir nəsr, hekayə jan-
rını gətirən yazıçıdır. Onun 1835-ci 
ildə Varşavada hərbi qulluqda olarkən 
fransız dilində buraxılan “Rəşid bəy və 
Səadət xanım” hekayəsi, bu dildə nəşr 
edilmiş ilk Azərbaycan bədii əsəridir. 

Yazıçının “Tutu” adlı əsəri də ol-
muş, ancaq bu əsər günümüzə gəlib 
çatmamışdır. Uzun illər nasir kimi təhlil 
edilmiş İsmayıl bəy Qutqaşınlının “İki 
quşun söhbəti” adlı şeiri onun poetik 
dünyasından xəbər verir. Qutqaşınlının 
şeirlərini “Miskin” təxəllüsü ilə yazdı-
ğı məlumdur. Şeir 2004-cü ildə ilk dəfə 
“Azərbaycan” qəzetində çap edilərək 
oxucuların diqqətinə çatdırılmışdır. 

İsmayıl bəy Qutqaşınlı 1861-cu ildə 
(bəzi mənbələrdə 1869) vəfat etmiş, 
Qəbələdəki Soltanbaba qəbiristanlığında 
dəfn edilmişdir. Qəbələ də və Bakı-
da adına küçə vardır. Qəbələdə ədibin 
heykəli ucaldılmış, ev-muzeyi yaradıl-
mışdır.

Ə d ə b i y y a t

Əsərləri / H.İ.Qutqa-
şınlı; ön söz. müəl. 
C.Qəhrəmanov; tərt. ed. 
və elmi red. Ə.Tahirzadə. - 
Bakı: Lider, 2005. - 224 s.

Əliyeva, A. Ədəbiyyat 
tariximizdə parlaq imza / 
A.Əliyeva // Mədəniyyət. - 
2018. - 18 iyul. - S. 13.

Əliyeva, A. Mədəniyyət 
tariximizin parlaq siması 
İsmayıl bəy Qutqaşınlı / 
Aynurə Əliyeva // Azad 
Azərbaycan. - 2018. - 17 
iyul. - S. 7.

Qaraoğlu, F. Tarixdə iz 
buraxanlar: İsmayıl bəy 
Qutqaşınlı / F.Qaraoğlu   
// Bakı xəbər. - 2018. - 21 
sentyabr. - S. 15.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2018/
iyul/600088.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/baki_xeber/2018/
sentyabr/606711.htm

Yazıçı
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Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş hekayələri / 
Cek London; tərt.-red. 
Ş.Quliyeva; rəssam 
E.Cabbarov. - [Bakı]: 
[Altun kitab], [2013]. - 
207 s.

Böyük evin kiçik xanımı: 
roman / Cek London; 
tərc. F.İsmayılzadə; red. 
İ.Musalı. - Bakı: Qanun, 
2019. - 351 s.

Martin İden: [roman] 
/ Cek London; tərc. 
İ.İbrahimov. - Bakı: Qa-
nun, 2019. - 399 s.

Şəfa, Ş. Cek London: 
Qərbin ilk proletar və ilk 
milyonçu yazıçısı kimi 
tarixə düşdü / Ş.Şəfa          
// Ədalət. -2018. - 9 fev-
ral. - S. 5.

Полное собрание 
романов: в двух 
томах: [романы] / 
Джек Лондон; пер. с 
англ.; [ред. Б.Акимов; 
коммент. А.Филиппова]. 
- Москва: Престиж 
Бук, Армада-Арбалет, 
Литература, 2010. - 
1230 c.

  Dünya ədəbiyyatı

145 
illiyi

Cek London 
1876-1916 

YA
N

VA
R

Con Qriffit Çeyni (Cek London) 
1876-cı il yanvar ayının 12-də San-
Fran sisko şəhərində anadan olmuşdur. 
Cek London atalığının soyadını - Con 
London soyadını daşımışdır.

14 yaşında konserv fabrikində işlə-
miş, lakin çox ağır olduğundan işi tərk 
etməli olmuş, qadağan edilməsinə 
bax ma yaraq San-Fransisko limanında 
dəniz ilbizləri ovu ilə məşğul olmuş-
dur. 

1893-cü ildə Yaponiya sahillərinə 
və Berinqə dəniz pişiyi ovuna çıxan 
gəmiyə matros düzəlmişdir. İlk dəniz 
səfə ri onda olduqca böyük təəssüratlar 
oyatmaqla gələcək yaradıcılığına bö-
yük təsir göstərmişdir. 

Yaradıcılığa 1893-cü il noyabr 
a yı   nın 12-də dərc edilən “Yaponiya 
sahillərində tayfun” adlı oçerki ilə gəl-
miş və bu onun ədəbiyyat karyerasının 
başlanğıcı olmuşdur. 1896-cı ildə Ber-
keley Universitetinə daxil olmuş, 1897-
ci ildə maddi prob  lemlər səbəbindən 
universite ti tərk edərək, Alyaskaya 
qızıl axta rı şına getmişdir. Bu səfəri 
1898-ci ildə San-Fransiskoya qayıdan 
ya zı çıya  qızıl əvəzinə gələcək əsər lə-
ri nin qəhrəmanlarını bəxş etmişdir.

İlk Şimal hekayələri 1899-cu ildə 
dərc edilmiş, 1900-cü ildə isə onun ilk 
kitabı “Canavar oğlu” – hekayələr top-
lusu nəşr edilmişdir. Sonralar “Ataları-
nın tanrısı” (Çikaqo, 1901), “Şaxtanın 
övladları” (Nyu-York, 1902), “İnsana 
inam” (Nyu-York, 1904), “Ayüzlü” 
(Nyu-York, 1906), “İtirilmiş sima” 
(Nyu-York, 1910) hekayələrindən 

iba rət toplu, “Həyat eşqi”, “Qarlar 
qızı” (1902), “Dəniz canavarı” (1904) 
“Martin İden” (1908/09-cu ildə) yazı-
çıya böyük şöhrət gətirmişdir. 

Cek London XX əsrin ilk onilliyin-
də ən məhsuldar işləyən və ən çox nəşr 
edilən Amerika yazıçısı olmuşdur. O, 
dünya ədəbi proseslərini diqqətlə izlə-
miş, ədəbiyyat sahəsində xidmətləri 
ilə ən böyük korifeylər cərgəsində da-
yanmışdır.

Cek London 1916-cı il noyabr ayı-
nın 22-də Kaliforniyanın Qlen-Ellen 
şəhərciyində vəfat etmişdir.

Əsərlərinin motivləri əsasında 50-
dən artıq film çəkilmişdir. 

Onun əsərlərini dilimizə ilk dəfə 
hələ XIX-XX əsrlərdə X.Əzizbəyli 
və A.Əliyev tərcümə etmiş, “İtirilmiş 
səma”, “Ağ diş” və “Belyu qoxusu” 
kitabları ərəb əlifbası ilə çapdan çıx-
mışdır. XX əsrin altmışıncı illərindən 
onun yaradıcılığına maraq daha da art-
mışdır. Xüsusilə “Martin İden” avtobi-
oqrafik romanı tərcümə ədəbiyyatımız 
tarixində ciddi hadisə sayıla bilər. 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
“Azərbaycan dilində latın qrafikası 
ilə kütləvi nəşr lərin həyata keçirilməsi 
haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli 
Sərəncamı ilə 2005-ci ildə “Seçilmiş 
əsər ləri” nəşr edilmişdir. 

12  Amerika yazıçısı 
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  Dünya ədəbiyyatı

195 
illiyi

Mixail Yevqrafoviç Sаltıkоv-Şеdrin
1826-1889

YA
N

VA
R

Saltıkov-Şedrin Mixail Yevqrafoviç 
(əsl soyadı Saltıkov, təxəllüsü Nikolay 
Şedrin) 1826-cı il yanvar ayının 26-da 
(bəzi mənbələrdə 15-də) Tver quber-
niyasının Spas-Uqol kəndində anadan 
olmuşdur.

10 yaşında Moskva Dvoryan İns-
titutuna daxil olmuş, 2 ildən sonra isə 
nümunəvi   tələbə kimi Sarkoselski lise-
yə keçirilmişdir. Elə orada da yazıçılıq 
fəaliyyətinə başlamışdır. Balaca Mixail 
uşaqlıq illərindən mütaliəni çox sevmiş, 
Moskva Dvoryan İnstitutunda təhsil 
alarkən V.A.Jukovski, A.S.Qriboyedov, 
M.Y.Lermontov kimi sənətkarların ya-
ra dıcılığından bəhrələnmişdir. Bir çox 
yaşıdları kimi yaradıcılığa şeirlə baş-
lamış və ilk yaradıcılıq nümunələri 
ara-sıra “Библиотека для чтения”, 
“Сов ременник” jurnallarında dərc edil-
mişdir. Şedrinin yaradıcılığı təhkimçi 
mütləqiyyət üsuli-idarəsinə qarşı yö-
nəl dilmişdi (“Quberniya oçerkləri”, 
1856-1857, “Pompadurlar və pompa-
durşalar” və s.). 

Onun satirik obrazları xalqın icti-
ma i şüuruna daxil olmuşdur. “Bir şə-
hə rin tarixi” (1869-1870) əsərində 
rəs mi tarixçiliyi təqlid edərək, şəhərin 
böyüklərinin gülməli satirik obrazlar 
qalereyasını yaratmışdır. Sosial-psi-
xo loji “Cənab Qolovlyovlar” (1875-
1880) romanında zadəganların mənəvi 
və fiziki iflasını təsvir etmişdir. 

1858-1868-ci illərdə dövlət xidmə-
tin də çalışan Şedrin sonralar “Сов ре-
мен ник” jurnalının redaksiya heyətinə 
daxil olmuş, senzura təqiblərinə mə-
ruz qalmasına baxmayaraq, redaksi-
ya  da xili çəkişmələrdə jurnalın re-

daktoru N.A.Nekrasovla birlikdə 
N.Q.Çernışevski və N.A.Dobrolyubov 
kimi inqilabçı demokratların siyasi ba-
xışlarını müdafiə etmişdir. 

Şedrin 1857-1863-cü illərdə yazdı-
ğı “Nəsrlə satira”, “Günahsız nağıllar” 
kimi silsilə hekayə və məqalələrində 
Rusiyada çürüməkdə olan rejimi ilkin 
göstərənlərdən idi. 

“Zamanın xüsusiyyətləri”, “Əyalət 
haqqında məktublar” satirik oçerklər 
silsiləsində Şedrin Rusiyanın mütərəqqi 
fikirli adamlarını xalqın siyasi tərbiyəsi 
ilə məşğul olmağa səsləyirdi.

“Современник” jurnalı bağlandıq-
dan sonra N.A.Nekrasov kimi o da 
“Оте чественные записки” jurnalına 
keçə rək, taleyini axıra kimi bu jurna-
la bağlamış, jurnalın redaktoru olmuş-
dur. Bədii yаrаdıcılığının zirvəsi оlаn 
“Bir şəhərin tаriхi” (1869-1870), “Nə -
cib nitqlər” (1872-1876), “Müаsir 
idilliyа” (1877-1881), “Хаlаcığаzа 
mək tublаr” (1881-1882) əsərlərində 
müt ləqiyyət və təhkimçilik quruluşu 
kəskin sаtirа аtəşinə tutulmuş, о dövr 
rus cəmiyyətinin sоsiаl ziddiyyətləri, 
kаpitаlist münаsibətlərinin yаrаnmаsı 
göstərilmişdir. 

Sаltıkоv ömrünün sоn illərində “Nа-
ğıllаr” (1882-1886), “Həyаtın təfər rü-
аtı” (1886-1887) və s. kimi bədii sənət 
inciləri yаrаtmışdır. Оnun bədii və pub-
lisistik əsərləri rus ədəbiyyаtındа tənqidi 
rеаlizmi dаhа dа inkişаf еtdirmişdir.

Mixail Sаltıkоv Şеdrin 1889-cu 
il mаy аyının 10-dа Sankt-Pеtеrburq 
şəhərində vəfаt еtmişdir.

26 Rus yazıçısı 

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri / 
M.Y.Saltıkov-Şedrin; rus 
dil. tərc. ed.: B.Musayev, 
İ.Vəliyev, E.Cabbarov; 
ön sözün müəl. İ.Vəliyev. 
- Bakı: Şərq-Qərb, 2006. 
- 240 s.
Qolovlyovolu ağalar: 
[roman: rus dilindən 
tərcümə] / M.Y.Saltıkov-
Şedrin; tərc. ed. 
N.Qocabəyli. - Bakı: 
TEAS Press, 2018.- 304 s.
Hüseynova, H. Biz 
kimləri, nələri oxumuşuq 
/ H.Hüseynova //Ulduz.-
2014.- № 2. -S.29.
Господа Головлевы: 
[сказки]/ М.Салтыков 
Щедрин. - Москва: АСТ, 
Транзиткнига, АСТ 
Москва, 2006. - 412 с.
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  Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

65 
illiyi Eldar Mikayılzadə 

1956 

YA
N

VA
R

Eldar Hidayət oğlu Mikayılzadə 
1956-cı il yanvar ayının 18-də Bakının 
Əmircan kəndində anadan olmuşdur.

1971-1975-ci illərdə Əzim Əzimzadə 
adına Bakı Rəssamlıq Məktəbinin 
Rəng karlıq fakültəsini əla qiymətlərlə 
bitir dik dən sonra, 1978-1983-cü 
illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət 
İnstitutunun Dekorativ Tətbiqi Sənət 
fakültəsini Xalçaçılıq ixtisası üzrə başa 
vurmuşdur. Təhsilini o vaxtkı Leninq-
rad Rəssamlıq Akademiyasında davam 
etdirmişdir.

1977-ci ildə yaratdığı ilk sənət əsə-
ri ni doğma kəndinə həsr etmiş və eh-
tiram, məhəbbət əlaməti olaraq onu 
“Yeni Xilə” adlandırmışdır.

1984-cü ildən xalçaçı-rəssam kimi 
peşəkar fəaliyyətə başlamışdır.  İlk 
olaraq Azərbaycan Elmlər Akademi-
yasında xalçaçılıq şöbəsində işləmiş, 
daha sonra isə “Azərxalça” Elmi Yara-
dıcılıq İstehsalat Birliyində baş rəssam 
kimi çalışmışdır. Əmək fəaliyyətini 
həmin birlikdə baş direktorun müavini, 
baş direktor vəzifələrinin icraçısı ola-
raq davam etdirmiş, sonralar özünün 
“Xalı” şirkətini yaratmışdır.

Onun yaratdığı “Şəbi-hicran” 
(1981, 2006), “Nağıllar aləmi” (1983), 
“İslam” (1992), “Təbriz” (1993), 
“Bürclər” (1994), “Xilaskar” (1995-
1997), “Üç din” (1998), “Səttar” 
(1999), “Bismillahir-rəhmanir-rəhim” 
(2001), “Üç peyğəmbər” (2003) “Ya-
ranış” (2010), eləcə də “Kəhkəşan” və 
“Səttarın arzusu” (hər ikisi 2012) xal-

çaları və s. nadir sənət nümunələridir. 
Rəssam özünün “Kəhkəşan” adlı xal-
çaçılıq nümunəsini Azərbaycan xalqı-
nın ümum milli lideri Heydər Əliyevin 
90 illik yubileyinə həsr etmişdir.

Eldar Mikayılzadə müstəqil 
Azər-baycanın ilk milli valyutasının 
təsvirinin müəllifidir. 

Hazırda Dövlət Rəssamlıq Akademi-
yasında baş müəllim vəzifəsində çalışır, 
1993-cü ildən Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin Mədəniyyət işləri üzrə sədr 
müavinidir.

1986-cı ildən SSRİ Rəssamlar İttifa-
qının, 2004-cü ildən Rusiya Rəssamlar 
İttifaqının və YUNESKO yanında Rəs-
sam lar Birliyinin üzvüdür.

Beynəlxalq sərgilərin iştirakçısıdır. 
Müxtəlif illərdə London, Paris, İstan-
bul, Brüsseldə fərdi sərgiləri keçirilib. 
Frankfurtda keçirilən sərgidə “Yara-
nış” xalçası qızıl medala layiq görül-
müşdür. 

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişa-
fında xidmətlərinə görə 27 may 2018-
ci ildə Azərbaycanın “Xalq rəssamı” 
fəxri adına layiq görülmüşdür.

Əsərləri Rusiya, Böyük Britaniya, 
Fransa, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı 
və Küveytdəki şəxsi kolleksiyalarda 
saxlanılır.

Xalça yaradıçılığı ilə bağlı çoxlu 
sayda məqalələr, tədqiqat nümunələri 
var. 2013-cü ildə çap olunan “İlmə lə-
rin hikməti” adlı kataloq Xalq rəssamı     
Eldar Mikayıl za dənin yaradıcılığına  
həsr olunmuş  çox  qiymətli nəşrdir.

18 Xalçaçı rəssam  

Ə d ə b i y y a t
Əliyev, Z. İlmələrin 
hikməti: Dünyanın unikal 
xalçalarının yaradıcısı 
haqqında / Ziyadxan 
Əliyev // Kaspi. - 2018. - 
20-22 yanvar. - S. 24.
Əliyev, Z. Nadir xalça: 
[“Saib Təbrizi” xalçası 
haqqında] / Ziyadxan 
Əliyev // Mədəniyyət. - 
2019. - 26 aprel. - S. 7.
Əliyev, Z. “Səttarın arzu-
su” necə yarandı? / Ziyad-
xan Əliyev //Mədəniyyət. 
- 2018. - 15 iyun. - S. 12.
Sarıyeva, İ. Milli pulu-
muzun 26 yaşı oldu - ilk 
pulun eskizlərini hazırla-
yan rəssam... / İ.Sarıyeva 
// Bakı xəbər. - 2018. - 21 
avqust. - S. 13.
Tağıyeva, R. Səmimiyyətin 
və peşəkarlığın harmoni-
yası / R.Tağıyeva // Xalq 
qəzeti. - 2016. - 24 yanvar. 
- S. 7.
Mükərrəmoğlu, M. Şairin 
yubileyinə qiymətli töhfə: 
[rəssamın “Nəsimi” 
xalçası haqqında] / Mehdi 
Mükərrəmoğlu // Xalq 
qəzeti. - 2019. - 11 okt-
yabr. - S. 11.
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Rauf İsmayılzadə 
1936-2015

YA
N

VA
R

Rauf Yusif oğlu İsmayılzadə 1936-cı 
il yanvar ayının 7-də Gəncə şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1956-cı ildə Gəncə Musiqi Texniku-
munun tar sinfini bitirmiş, Xanlar (in-
diki Göygöl) rayon musiqi məktəbində 
tar müəllimi kimi fəaliyyətə başlamış-
dır. 1958-1963-cü illərdə Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyaslnın Xalq mu-
siqi nəzəriyyəsi şöbəsində təhsil almış-
dır.

1963-cü ildə Gəncə Musiqi Tex-
nikumunda musiqi nəzəriyyəsi üzrə 
müəllim kimi çalışmağa başlamışdır. 

1965-ci ildə istehsalatdan ayrılma-
maq şərtilə AMEA-nın Memarlıq və 
İncəsənət İnstitutunun dissertantı ol-
muşdur. Rauf İsmayılzadə 1972-ci ildə 
sənətşünaslıq elmləri nami zə  di adına 
layiq görülmüşdür. 1976-cı ildə SSRİ 
Bəstəkarlar İttifaqına üzv seçilmişdir.

1981-ci ildə Gəncədə Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqının Gəncə şöbəsi 
yaradılımış, bəstəkar Fikrət Əmirov 
şöbənin sədri, Rauf İsmayılzadə isə 
məsul katib seçilmişdir.

Musiqiçi-alim olan Rauf İsma yıl-
za də gəncəlilər arasında ictimai xa-
dim kimi də fəaliyyət göstərmişdir. 
O, 1981-1985-ci illər ərzində Gəncə 

şəhəri, Kəpəz rayon Sovetinin deputatı 
seçilmişdir.

Rauf İsmayılzadə 1988-ci ildə əmək 
veteranı olmuşdur. 1994-cü ilin iyun 
ayı nın 1-dən Azərbaycan Bəstəkarlar 
İtti  fa qının Gəncə şəhər şöbəsinin sədri 
seçilmişdir. 

1996-cı ildən Yeni Azərbaycan Par-
tiyasının üzvü idi.

Bir alim kimi Rauf İsmayılzadə 40 
il ərzində müəllimliklə yanaşı yaradı-
cılıqla da məşğul olmuş, 500-dən artıq 
elmi və publisistik məqalənin, 20-ə 
yaxın kitabın müəllifidir. “Nizaminin 
musiqi dünyası” (2001), “Gəncədə 
ilk musiqi məktəbi” (2004), “Muğam 
rəngləri” (2005), “Fikrət Əmirov haq-
qında xati rə lər” (2006), “Ulu Öndər 
Heydər Əliye vin kəlamları” (2007), 
“Gəncənin musiqi mədəniyyəti” (2008) 
və b. kitabları Rauf İsmayılzadənin 
Gəncənin musiqi tarixinə dair dəyərli 
töhfələridir.

2008-ci ildə Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqının təqdimatı əsasında Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev tərəfindən Prezident mükafatı-
na layiq görülmüşdür.

Rauf İsmayılzadə 2015-ci ildə Gən-
cə də vəfat etmişdir.

7 Musiqişünas

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan musiqi rəngləri / Rauf İsmayılzadə. - Bakı: İşıq, 1985.- 41, [3] s.

İsayev, Ə. M. Gəncəli tarzən Məşdi Mehdiyev / Ə.M.İsayev ; red. R. İsmayılzadə. - Bakı: Qismət, 2012. - 63 s.

İ n t e r n e t d ə
www.ganca.org
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Tahir Əkbər
1946-2018 

YA
N
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R

Tahir İsmayıl oğlu Əkbərov (Tahir 
Əkbər) 1946-cı il yanvar ayının 20-
də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 
1960-cı ildə F.Dzerjinski adına musiqi 
məktəbinin fortepiano şöbəsinə daxil 
olmuş, 1965-ci ildə oranı bitirmişdir. 
Həmin ildə Həmzə Həkimzadə Niyazi 
adına Daşkənd Musiqi Kollecinin mu-
siqi nəzəriyyəsi şöbəsinə daxil olmuş, 
1969-cu ildə təhsilini musiqişünas 
kimi başa vurmuşdur. 

1970-ci ildə Muxtar Əşrəfi adına 
Daşkənd Dövlət Konservatoriyasının 
bəstəkarlıq şöbəsinə daxil olmuş, bu-
rada tanınmış bəstəkar, professor Bo-
ris Zeydmanın sonuncu azərbaycanlı 
tələbəsi olmuşdur. 

1985-ci ildən Azərbaycan Bəstə-
kar lıq İttifaqının üzvü olmuşdur. Tahir 
Əkbər müxtəlif janrlarda - xor musi-
qisi, simfonik və kamera əsərləri ya-
ratmışdır. “Simfonik rənglər”, ilahiy-
yat mövzusunda yazdığı “Amin” əsəri 
Azərbaycan professional musiqisində 
yeni janrlar hesab olunur. Bəstəkarın 
bəstələdiyi onlarca mahnı, o cümlədən 
“Dərdin alım”, “Heç küsməyin yeri-
dir mi?”, “Azərbaycan”, “Əzizim”, 
“Hey fim gəldi”, “Qalardım”, “Bir qız 
bir oğlanındır”, “Xəzəllərin rəqsi” 
və başqa mahnılar görkəmli ifaçıla-
rımız Şövkət Ələkbərova, Mirzə Ba-
bayev, Zeynəb Xanlarova və digər 
müğənnilər tərəfindən uğurla ifa 
olunmuşdur. Onun mahnıları nəinki 
Azərbaycan, hətta qardaş Türkiyə 
müğənnilərinin də ifalarında sevilə-
sevilə səslənmişdir. Nəşə Karaböcək 

bəstəkarın “Heç küsməyin yeridir-
mi?“ mahnısını repertuarına daxil 
etmiş, müntəzəm olaraq ifa etmiş-
dir. Tahir müəllimin “Amin” mahnısı 
müğənni Brilliant Dadaşovanın ifasın-
da Norveçdə Nobel mükafatının 100 
illiyi ilə əlaqədar olaraq diskə salınmış 
və dünya xalqlarını sülhə çağıran bu 
disk Avropada geniş yayılmışdır. 

Şanxayda keçirilən VIII Beynəlxalq 
Asiya müsabiqəsində Tahir Əkbərin 
“El oğlu, hay ver...” əsəri 26 ölkədən 
finala çıxan qaliblərdən biri olmuşdur. 
Bu mahnı dünya azərbaycanlılarına 
ünvanlanan və onları həmrəyliyə ça-
ğıran əzəmətli bir əsərdir. Bunun da-
vamı kimi Dünya Azərbaycanlılarının 
II qurultayı ərəfəsində ulu öndər 
Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr etdi-
yi “Həmrəylik” himni xor və simfonik 
orkestrin ifasında səslənmişdir. 

2006-cı il noyabr ayının 9-da Bəs -
tə karlar Birliyinin təqdimatı və Azər-
bay can Respublikası Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyinin sərəncamı 
ilə Tahir Əkbərin 60 illik yubileyi 
Azərbaycan Dövlət Akademik Fi-
larmoniyasında tən tənəli şəkildə 
qeyd edilmişdir. 2012-ci il 14 sent-
yabr tarixində Milli Musiqi Günü 
ilə əlaqədar olaraq dövlət başçısının 
Sərəncamı ilə “Əməkdar incəsənət xa-
dimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Tahir Əkbər 2018-ci il mart ayı-
nın 2-də vəfat etmiş və Qurd qapısı 
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.

20 Bəstəkar 

Ə d ə b i y y a t
“Həmrəylik himni” (Dünya 
Azərbaycanlıların həmrəylik 
himni) [Notlar]: simfo-
nik orkestr və xor üçün / 
Tahir Əkpərov (Əkbər); söz. 
H.Həsənoğlu. - Bakı, 2015. 
- 15 s.
“Ya Rəbb”( İlahiyyat duaları, 
təsəvvüf musiqisi) [Notlar]: 
solistlər, xor, bədii qiraət və 
simfonik orkestr üçün poema / 
Tahir Əkbər; söz. C.Novruz.- 
Bakı, 2006. - 31 s.
Əkbər, A.“Bizim evdə o qədər 
ulduzlar parlayıb ki…: Tahir 
Əkbər barədə keçmiş zaman-
da danışmaq çox çətindir” / 
Aybəniz Əkbər; müsah. apar-
dı X.Rəis // Kaspi. - 2018. - 
29 mart. - S. 14.
Azəri, L. Zəfər nəğmələri 
yazmağa çağıran bəstəkar: 
Əməkdar incəsənət xadimi 
Tahir Əkbər vəfat edib / Lalə 
Azəri // Mədəniyyət.-2018.- 7 
mart.- S.6.
Rza, O. Mübarək: şeir 
(Bəstəkar Tahir Əkbərin 70 
yaşına) / Oqtay Rza // 525-ci 
qəzet. - 2016. - 28 yanvar. - 
S. 7.
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Rafael Məlik oğlu Dadaşov 1946-
cı il yanvar ayının 4-də Naxçıvanda 
anadan olmuşdur. 

1966-1972-ci illərdə M.Əliyev adı-
na Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutu-
nun mədəni-maarif fakültəsində təhsil 
almışdır. 

1967-1974-cü illər ərzində Bakı 
Dövlət Sirkində işıqçı, Dəbli Geyimlər 
Evində maniken, Naxçıvan MR Mah-
nı və Rəqs Ansamblında aparıcı konf-
ransye, SSRİ Ümumittifaq Dövlət 
Sir kində rejissor-inspektor işləmişdir. 
1974-cü il oktyabr ayının 10-dan 1976-
cı il iyul ayının 1-dək Naxçıvan MR-
nın Xalq Yaradıcılığı Evində təlimatçı, 
eyni zamanda oranın Televiziya və 
Radio Komitəsində diktor olmuşdur. 

1976-cı ildən Akademik Milli Dram 
Teatrının aktyor truppasının üzvü ol-
muşdur. İlk dəfə Tofiq Kazımovun qu-
ruluş verdiyi Maqsud İbrahimbəyovun 
“Ümid” (“Mezazoy əhvalatı”) psixo-
loji dramının tamaşasında Zaur ro-
lunu oynamışdır. Əsərin ilk tamaşası 
27 noyabr 1976-cı ildə göstərilmişdir. 
Rafael Dadaşov bu möhtəşəm sənət 
ocağının səhnəsində Don Juan (“Bəşə-
rin komediyası, yaxud Don Juan” 
M.İbrahimov), Klavdi (“Hamlet” 
U.Şekspir), Bəhram (“Fitnə” A.Şaiq),  
S.Rəhman), müstəntiq (“İstintaq” R.İb-
ra himbəyov), Knyaz Xasay (“Xurşid-
banu Natəvan” İ.Əfəndiyev), Qədim 
(“Büllur sarayda” İ.Əfəndiyev),  Mirzə 
Fətəli (“Mirzə Şəfi” N.Xəzri), Vasif 
(“İblis” H.Cavid), Qiyas (“Şəhərin 
yay günləri” Anar), Camal (“Nişan-
lı qız” S.Rəhman), Həsən Soltan 
(“Şeyx Xiyabani” İ.Əfəndiyev), Ma-
yis (“Sevgililərin cəhənnəmdə vü-

salı” İ.Əfəndiyev), Ədhəm Tağıyev 
(“Dəlilər və ağıllılar” İ.Əfəndiyev), Te-
sey (“Fedra” J.Rasin), Şeyx Nəsrullah 
(“Ölülər” C.Məmmədquluzadə) və s. 
maraqlı obrazlar yaratmışdır.

Azərbaycan Dövlət Televiziyasın-
da hazırlanmış çoxlu teletamaşaların 
iştirakçısı olmuşdur. Onlardan: Ana-
rın “Ötən ilin son gecəsi” (Rüstəm), 
K.Haldoninin “Mehmanxana sahibəsi” 
(Sinyor Kavaler), A.Qəhrəmanovun 
“Səni axtarıram” və “Bağışla” (Vasif 
müəllim), H.Cavidin “Topal Teymur” 
(Orxan), Ü.Hacıbəylinin felyetonla-
rı əsasında “Ordan-burdan” (Həmid), 
İ.Əfəndiyevin “Mənim günahım” (Sa-
hib), “Sarıköynəklə Valehin nağılı” 
(Müstəntiq), İ.Səfərlinin “Göz həkimi” 
(Rauf), A.Laurinçyukasın “Qapalı or-
bit” (Kostas), Arturo Rafin “İblis qa-
dın” (Şef) pyeslərinin, U.Şekspirin 
sonetləri əsasında kompozisiyanın 
(Sev gili qəhrəman) və b. teletamaşa-
larında oynadığı obrazlar yaddaqa-
lan və uğurludur. Aktyor “Var olun, 
qızlar”, “Yarımçıq qalmış serenada”, 
“Yay vaxtı xəzan yarpaqları”, “Bəxt 
üzüyü”, “Mənim ağ şəhərim”, “Xüsu-
si vəziyyət” bədii, “Qaçaq Süleyman” 
televiziya filmlərinə çəkilmişdir. 

Rafael Dadaşov aktyorluq sənətində 
qazandığı nailiyyətlərə görə 20 mart 
1987-ci ildə Azərbaycan Respublika-
sının “Əməkdar artist”, 15 may 2006-
cı ildə isə “Xalq artisti” fəxri adlarına 
layiq görülmüşdür.

Rafael Dadaşov 2020-ci il mart ayı-
nın 16-da Bakıda vəfat etmiş, II Fəxri 
Xiyabanda dəfn edilmişdir.

4 Aktyor 

Ə d ə b i y y a t
“Mən həmişə çalışmışam 
ki, tərəf-müqabili üçün 
oynayım”/ Rafael Dada-
şov; söhbətləşdi S.Əşrəf //   
Ədəbiyyat qəzeti. - 2019. 
- 6 aprel. - S. 29.

Tamaşaçıların sevgisi 
məni hər zaman zirvədə 
saxlayıb: Müsahibimiz 
Xalq artisti, Azərbaycan 
Dövlət Akademik Milli 
Dram Teatrının aparıcı 
səhnə ustası Rəfael Dada-
şovdur / Rafael Dadaşov; 
müsah. apardı: Ş.Əliqızı, 
R.Şahbazi // İki sahil. - 
2016. - 4 may. - S. 13.

Ağayeva, N. “Qanlı qızıl 
toy”un səhnə elegiyası / 
N.Ağayeva // Mədəniyyət. 
- 2017. - 7 aprel. - S. 11.

Rəhimli, İ. Rafael Dada-
şov / İlham Rəhimli // Üç 
əsrin yüz otuz ili (Akade-
mik Milli Dram Teatrı bu 
gün) / İ.Rəhimli. - Bakı, 
2003. - S. 102-104.



19

Teatr.Kino

Eldar Quliyev 
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Eldar Tofiq oğlu Quliyev 1941-ci il 
yanvar ayının 18-də Bakıda anadan ol-
muşdur. 

1960-1966-cı illərdə Moskvada 
Ü mumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya 
İnstitutunun rejissorluq fakültəsində 
Sergey Gerasimovdan sənətkar dərsi al-
mışdır. 

1967-ci ildən “Azərbaycanfilm” ki-
nostudiyasında çalışan rejissor kifayət 
qədər tanınmış bədii, sənədli film və 
ssenarilərin müəllifidir. 

İlk ekran əsəri 1967-ci ildə “Azər-
baycanfilm” kinostudiyasında lentə alı-
nan “Biri vardı, biri yoxdu...” adlı ilk 
qısametrajlı film olmuşdur. 1969-cu ildə 
ilk böyük ekran əsəri olan “Bir cənub 
şəhərində” filmi ilə özünü təsdiqləmiş 
və bu filmlə Azərbaycan kinosunda yeni 
bir mərhələnin təməli qoyulmuşdur. Bu 
film dünya ekranlarına çıxandan bir 
müddət sonra üç Azərbaycan filmi ilə 
birgə YUNESKO-nun kino şedevri ad-
landırılmışdır. 

Ölkəmizdə tarixi filmlərin yaradı-
cısı kimi də tanınmış kinorejissorun 
“Səmt küləyi” (1974), “Sevinc buxta-
sı” (1977), “Babək” (1979), “Nizami” 
(1982) və “Təxribat” (1989) filmləri ek-
ranlarımızda bu gün də uğurla nümayiş 
etdirilir. “Babək” filmi  60-a yaxın ölkə 
tərəfindən satın alınmışdır.

Kinorejissor E.Quliyev bədii filmlərə 
quruluş verməklə yanaşı faşizm üzərində 
böyük qələbənin 60 illiyinə həsr edilmiş 
xüsusi layihə üzrə Bakının və bakılı-
ların bu qələbəyə verdiyi töhfələrdən 
bəhs edən “Unudulmuş qəhrəman” adlı 
publisistik filmi, “Abşeron ritmləri” 
film konsertini (1970), “Səməd Vurğun” 

(Y.Əfəndiyevlə birlikdə), “Dostuma 
məktub” (H.Mehdiyevlə birgə) sənədli 
filmləri, 2006-cı ildə ümummilli lider 
Heydər Əliyevin dövlət başçısı olduğu 
vaxtlarda gənclərə qarşı olan yüksək 
diqqətindən bəhs edilən “Heydər Əliyev. 
Dünyaya pəncərə” filmlərinin də rejisso-
ru olmuşdur. Onun ssenariləri əsasında 
“Bizim Nəsibə xanım” və “Özüm və 
zaman haqqında” (T.İsmayılovla birgə), 
“Şəhidlik zirvəsi” (X.Muradov və 
O.Mir qasımovla birgə) sənədli filmləri 
lentə alınmışdır. 

Tanınmış kinorejissor “İstanbul  rey-
si” və bir çox filmin həm də ssenari 
müəllifi olmuşdur. Çəkdiyi filmlərin bir 
neçəsi kinofestivallarda mükafatlara la-
yiq görülmüşdür. 

“Debüt” studiyasının bədii rəhbəri, 
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və 
İncəsənət Universitetində Kino kafed-
rasının professorudur.

Eldar Quliyev Azərbaycan mədəniy-
yətinin inkişafındakı xidmətlərinə 
görə dövlət tərəfindən yüksək qiymət-
ləndirilmişdir.  1976-cı ildə Azərbayca-
nın “Əməkdar incəsənət xadimi”, 1982-
ci ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. 1978-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət mükafatı laureatı olmuş, Qırmı-
zı Əmək Bayrağı ordeni, 2011-ci ildə 
“Şöhrət” və “Şərəf” ordenləri, 2016-
cı ildə Azərbaycan mədəniyyətinin 
tədrisi və təbliğində xidmətlərinə görə 
“Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin fəxri diplomu” ilə təltif edilmişdir. 
Həmin ildə 75 illik yubileyi ilə əlaqədar 
olaraq, Azərbaycan Respublikası Kine-
matoqrafçılar İttifaqının “Milli kino” 
mükafatına layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
E.T.Quliyevin 
“Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin fəxri 
diplomu” ilə təltif edilməsi 
haqqında : Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı, 14 yanvar 
2016-ci il // Azərbaycan. - 
2016. - 15 yanvar. - S. 2.
Bizdə elə rejissorlar var 
ki, onları kinoya yaxın 
buraxmaq olmaz / Eldar 
Quliyev // Ekspress. - 
2018. - 23 may. - S. 9.
“Ədəbiyyatı bilməyən 
adamdan kinorejissor 
olmaz” / Eldar Quliyev 
// Bizim yol. - 2018. - 23 
may. - S. 15.
“Mənim üçün ən dəyərlisi 
tamaşaçıların fikridir”: 
“Filmlərimin ən böyük 
tənqidçisi özüm olmuşam”  
/ Eldar Quliyev // Bizim 
yol. - 2016. - 27 iyul. - S. 
15; Ekspress. - 2016. - 27 
iyul. - S. 13.
Rejissor Eldar Quliyev 
Milli Kino Mükafatına la-
yiq görülüb // Mədəniyyət. 
- 2016. - 16 yanvar. - S. 4.

İ n t e r n e t d ə 
www.anl.az/down/me-
qale/azerbaycan/2016/
yanvar/472593.htm
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Sabir Məmmədov 
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Sabir Novruz oğlu Məmmədov  
1961-ci il  yanvar  ayının 24-də Qazax 
rayonunun Poylu kəndində anadan ol-
muşdur. 

1983-cü ildə M.A.Əliyev adına Azər-
baycan Dövlət İncəsənət İnsti tu tunun 
dram və kino aktyorluğu fa kül təsini 
bitirmiş, təyinatla Sumqayıt Dövlət 
Dram teatrına göndərilmişdir. Teat-
rın səhnəsində Xoşbəxt adam (“Park”, 
Rüstəm İbrahimbəyov), 1-ci ərizəçi 
(“Lənkəran xanının vəziri”, Mirzə 
Fətəli Axundzadə), Hüseyn  (“Bəxt üzü-
yü”, Vaqif Səmədoğlu), Toğrul (“Uca 
dağ başında”, Vaqif Səmədoğlu), Xəlil 
(“Müvəqqəti ər”, Rəşad Nuri Güntəkin) 
və s. rollarını oynamışdır.

1989-cu ildən Akademik Milli Dram 
Teatrının səhnəsində Səfər (“Gecə 
döyülən qapılar”, Nəbi Xəzri), Kumar 
(“Qanqın böyük dalğası”, C.Əfruz), 
Fərman (“Yalan”, Sabit Rəhman), 
Şah mar (“Dəlilər və ağıllılar”, İlyas 
Əfəndiyev), Saday bəy (“Hökmdar 
və qızı”, İlyas Əfəndiyev), Akkanad 
(“Sokratı anma gecəsi”, Çingiz Aytma-
tov), İlus (“Burla xatun”, Nəbi Xəzri), 
Teymur ağa (“Lənkəran xanının vəziri”, 

Mirzə Fətəli Axundzadə), Novruz bəy 
(“Aydın”, Cəfər Cabbarlı), Sarvan (“Bu 
dünyanın adamları”, Hidayət), Şair 
(“Kəllə”, Nazim Hikmət), Horatsio 
(“Hamlet”, Uilyam Şekspir), M.Ə.Sabir 
(“Hərənin öz payı”, X.Qoca), Dulu Xa-
qan (“Özümüzü kəsən qılınc”, Bəxtiyar 
Vahabzadə), Yavuz (“Afət”, Hüseyn 
Cavid), Oğlan (“Qatil”, Elçin), İsgəndər 
(“Ölülər”, Cəlil Məmmədquluzadə), 
Seyid Hüseyn (“Xurşidbanu Natəvan”, 
İlyas Əfəndiyev), Rəşad (“İkinci səs”, 
Bəxtiyar Vahabzadə), Fərəc (“Boy çi-
çə yi”, İlyas Əfəndiyev) rollarını yarat-
mışdır.

Aktyor “Kamança” (Əb dül əli), “Qa-
çaq Süleyman” (Murad), “Yağışdan 
sonra” (Əmin), “Apardı sel lər Saranı” 
(İgid), “Qırmızı qar” (Əs gər) teletama-
şalarına və “Babamın babasının babası” 
(Tapdıq), “Təzə evlənənlər” (Rüstəm) 
bədii filmlərinə çəkilmişdir. 

Sabir Məmmədov səhnə fəaliyyətinə 
görə 2002-ci ildə “Əməkdar artist”, 
2018-ci ildə isə “Xalq artisti” fəxri ad-
larına layiq görülmüşdür. 2010-cu ildə 
Cəfər Cabbarlı mükafatı ilə, Prezident 
Mükafatı ilə təltif edilmişdir.

24
60 

illiyi Aktyor

Ə d ə b i y y a t
Aktyor mütləq şəkildə müasir olmalıdı / Sabir Məmmədov; müsah. apardı S.Əfşan // Ədəbiyyat qəzeti. - 2019. - 28 dekabr. - S. 5.

Rəhimli, İ. Sabir Novruz oğlu Məmmədov / İlham Rəhimli // Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası: 3 cilddə / İ.Rəhimli. - Cild 3. - Bakı, 
2017. - S. 151.
Rəhimli, İ. Səhnə səmimiyyətinin işığı: Aktyor Sabir Məmmədovun yaradıcılığı haqqında qısa söz düzümü / İlham Rəhimli // Mədəniyyət. 
- 2016. - 28 sentyabr. - S. 11.

İ n t e r n e t d ə 
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2016/sentyabr/507723.htm
http://www.anl.az/down/meqale/edebiyyat/2019/dekabr/692753.htm
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Milli Qəhrəmanlar

Elgiz Kərimov      
1971-1992       

YA
N

VA
R

Elgiz Kərim oğlu Kərimov 1971-ci 
il yanvar ayının 5-də Bərdə rayonunda 
anadan olmuşdur. 

1987-ci ildə orta təhsilini başa 
vur muş, həmin il də hərbi xidmətə 
çağı  rılmışdır. Əsgəri borcunu yerinə 
yetirdikdən sonra doğma yurduna 
qa yıt mışdır. Elgiz erməni işğalçıla-
rının vətənimizə hücumu ilə barı-
şa bilməmiş və 1991-ci ildə könüllü 
özünümüdafiə batalyonlarından birinə 
yazılmışdır. Əsgəran yaxınlığında 
gedən şiddətli döyüşlər zamanı xüsusi 
fəallıq göstərmişdir. 

1992-ci il 12 mart tarixində müha-
si rəyə düşmüş, döyüşçü dostlarını xi-
las etmək üçün Naxçıvanik kəndinə 

gəlmiş, bir saata yaxın davam edən 
döyüş zamanı ermənilərin mühasirəsi 
yarılmış, döyüşçülər azad edilmişdir. 
Bu döyüşdə Elgiz Kərimov ağır yara-
lanmış və 21 yaşında vətən uğrunda 
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 

Bərdə rayonunda dəfn edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Preziden-

tinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı 
Fərmanı ilə Kərimov Elgiz Kərim oğlu 
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görül-
müşdür. 

Bərdə rayon 4 saylı tam orta məktəb 
Milli Qəhrəman Elgiz Kərimovun adı-
nı daşıyır.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Kərimov Elgiz Kərim 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. Kərimov Elgiz Kərim oğlu // Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. - Yenidən işlənmiş II nəşr. - Bakı, 2010.- S. 149.

Kərimov Elgiz Kərim oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.Həmidova. - 
Bakı, 2008.- S. 113.

Seyidzadə, M. Kərimov Elgiz Kərim oğlu // Seyidzadə M. Milli qəhrəmanlar zirvəsi. - Bakı, 2010. - S.114.

Zeynalov, R. Kərimov Elgiz Kərim oğlu (1971-1992)  /R.Zeynalov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / R.Zeynalov. - Bakı, 1996. - S. 53.

İ n t e r n e t d ə 

az.wikipedia.org › wiki › Elgiz_Kərimov

www.ens.az › kerimov-elgiz-kerim-oglu
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Milli Qəhrəmanlar

Şamil Ramazanov 
1976-1995   

YA
N

VA
R

Şamil Ağasəf oğlu Ramazanov 
1976-cı il yanvar ayının 19-da Ağsu 
ra yonunun Rəhimli kəndində anadan 
olmuşdur. 

1983-1993-cü illərdə burada orta 
məktəbdə təhsil almışdır. 

19 mart 1994-cü ildə Ağsu rayonun-
da hərbi xidmətə çağırılmışdır. Gəncə 
şəhərindəki “N” saylı hərbi hissədə 
təlim keçən Şamil komandirlərin ver-
diyi tapşırıqları layiqincə yerinə yetir-
miş, tez bir zamanda bütün silahlardan 
istifadə etməyi öyrənmişdir. 

1995-ci il məlum 13-17 mart ha di-
sələri zamanı silahlı dəstənin zərər siz-
ləşdirilməsi zamanı cəsur əsgər qəh rə-

man casına həlak olmuşdur. 
Milli Qəhrəman Ağsu rayonunun 

Rəhimli kəndində dəfn edilmişdir. 
Azər baycan Respublikası Prezidenti-
nin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 say lı 
Fərmanı ilə Ramazanov Şamil Ağa səf 
oğluna ölümündən sonra “Azər bay ca-
n ın Milli Qəhrəmanı” fəxri adı veril-
mişdir. 

Ağsu rayonunun mərkəzi kinoteatrı 
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: [Ramazanov Şamil Ağasəf 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. Ramazanov Şamil Ağasəf oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / V.Əsgərov. - Yenidən işlənmiş II nəşr. - 
Bakı, 2010.- S. 239. 

Ramazanov Şamil Ağasəf oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. 
H.Həmidova. - Bakı, 2008. - S. 173.

Seyidzadə, M. Ramazanov Şamil Ağasəf oğlu / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi / M.Seyidzadə. - Bakı, 2010. - S. 185.
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Milli Qəhrəmanlar

Yalçın Nəsirov   
1976-1995 

YA
N

VA
R

Yalçın Canhəsən oğlu Nəsirov 
1976-cı il yanvar ayının 23-də Astara 
rayonunun Sərək kəndində anadan ol-
muşdur.

1982-1992-ci illərdə Sərək kənd 
orta məktəbində təhsil almışdır. 1994-
cü il aprel ayının 19-da Milli Orduya 
çağırılmışdır. İki ay daxili qoşunla-
rın tərkibində təlim keçərək, hərbi 
xidmətini Tərtər və Şamaxı rayonların-
da davam etdirmişdir. O, Vətənimizi 
azad və bütöv, güclü görmək arzusu 
ilə yaşayırdı. 

1995-ci il mart ayının 13-dən 17-nə 
kimi dövlət çevirilişinə cəhdin qarşısı-
nın alınmasında iştirak etmişdir. Mar-
tın 17-dən 18-nə keçən gecə dəstənin 

zərərsizləşdirilməsi zamanı Yalçın 
ağır yaralanmış, xeyli qan itirdiyindən 
həyatını xilas etmək mümkün olma-
mışdır. Yalçın Nəsirov mart ayının 
24-də aldığı yaradan Sabunçu rayon 
xəstəxanasında vəfat etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 
307 saylı Fərmanı ilə Nəsirov Yalçın 
Canhəsən oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir. 

Astara rayonu Sərək kənd orta 
məktəbi qəhrəmanın adını daşıyır. Ra-
yondakı “Qəhrəmanlar” parkında büs-
tü qoyulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi 
haqqında: [Nəsirov Yalçın Canhəsən 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).

İsgəndərova, R. Astaranın ilk Milli Qəhrəmanı / R.İsgəndərova. - Bakı: Mütərcim, 2006. - 60 s. 

Əsgərov, V. Nəsirov Yalçın Canhəsən oğlu / V. Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / V. Əsgərov. - Yenidən işlənmiş II nəşr.- 
Bakı, 2010. - S. 228. 

Nəsirov Yalçın Canhəsən oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.Həmidova. 
- Bakı, 2008. - S. 166. 

Seyidzadə, M. Nəsirov Yalçın Canhəsən oğlu / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi / M.Seyidzadə. - Bakı, 2010. - S. 174.
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Siyasət.Hərbi iş

Afiyəddin Cəlilov 
1946-1994

YA
N

VA
R

Afiyəddin  Cəlil oğlu Cəlilov 1946-
cı il yanvar ayının 8-də  Naxçıvan şəhə-
rin də anadan olmuşdur.

1969-cu ildə Leninqrad (indiki 
Sankt-Peterburq) Dag-Mədən İnstitutu-
nu bitirmişdir. 1981-ci ildə Moskvada 
Sov.İKP MK yanında İctimai Elmlər 
Akademiyasında təhsilini davam etdir-
mişdir. 

1969-1973-cü illərdə Naxçıvan duz 
mədənlərində mühəndis-mexanik işlə-
miş dir. 1973-1979-cu illərdə məsul 
kom somol, partiya və dövlət işində 
çalışmış, Naxçıvan Vilayət Komsomol 
Komitəsinin 1-ci katibi və Azərbaycan 
LKGİ MK katibi işləmişdir.

1979-1981-ci illərdə AKP MK-nın 
təlimatçısı, 1981-1989-cu illərdə Bakı 
şəhəri Nəsimi rayon partiya komitəsinin 
1-ci katibi, 1989-1992-ci illərdə Nax-
çıvan MR Nazirlər Sovetinin sədri, 
Vilayət Partiya Komitəsinin 1-ci kati-
bi, Naxçıvan MR Ali Məclisinin  sədri,  
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
müşaviri olmuşdur. 

O, Naxçıvanda işlədiyi dövrdə Er-
mə nistanın təcavüzü nəticəsində blo-
ka  da şəraitində yaşayan Naxçıvan 
MR-in iqtisadi-sosial problemlərinin 
həlli, muxtar respublikada vətəndaş 

həmrəyliyinin yaranması və sabitliyin 
qorunub saxlanması sahəsində önəmli 
fəaliyyət göstərmişdir.

Afiyəddin Cəlilov 1992-ci ildən 
Azər baycan Respublikası Milli Məclisi 
Sədrinin müavini olmuş, ölkənin dövlət 
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində 
və onun daxili və xarici siyasətinin for-
malaşmasında fəal iştirak etmişdir. 

1994-cü ildə Qara Dəniz İqtisadi 
Əmək daşlıq Təşkilatı Parlament Assam-
ble yasının vitse-prezidenti seçilmişdir. 

A.Cəlilov Azərbaycan SSR və Nax-
çıvan MSSR Ali Sovetinin (bir neçə 
çağırış), Naxçıvan MR Ali Məclisinin 
deputatı olmuşdur. 

2 dəfə “Şərəf nişanı” ordeni və me-
dallarla təltif olunmuşdur.

1994-cü ildə Azərbaycan dövlətçi-
liyinin düşmənləri tərəfindən qəddar ca-
sı na qətlə yetirilmişdir. Fəxri Xiyabanda 
dəfn edilmişdir.

Naxçıvan şəhərində 12 saylı orta 
mək təb və bir küçə onun adını daşıyır.

2002-ci ildə İsa Nəcəfovun Afiyəddin 
Cəlilovun və Şəmsi Rəhimovun qətlinə 
və 1994, 1995-ci il hadisələrinə həsr 
olun muş “Gecə yarısı qətl” kitabı nəşr 
olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Nəcəfov, İ. Gecə yarısı qətl / İsa Nəcəfov; ədəbi red. Е.Axundova. - Bakı: Nağıl evi, 2002. - 534 s.
Cəlilov Afiyəddin Cəlil oğlu // Naxçıvan Ensiklopediyası. - Bakı, 2002. - S. 84. 
Seyidzadə, T. Yaşasaydı, çox işlər görərdi. Afiyəddin Cəlilovun parlaq gələcəyindən qorxanlar ona atəş açdı, qəddarcasına qətlə yetirdi 
/ Tofiq Seyidzadə // Azad Azərbaycan. - 2015. - 7 yanvar. - S. 7.
“Gecə yarısı qətl” kitabının təqdimat mərasimi: [İsa Nəcəfovun Ali Sovetin sədr müavini Afiyəddin Cəlilovun və Prezident yanında 
xüsusi idarənin rəisi Şəmsi Rəhimovun qətlinə, 1994, 1995-ci il dövlət çevrilişinə həsr olunmuş kitabı haqqında] // Azərbaycan. - 2002. 
- 10 iyul. - S. 2.
İ n t e r n e t d ə 
www.anl.az 
www.az.wikipedia.org 
www.azadliq.info.
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Siyasət.Hüquq.Hərbi iş

İlham Rəhimov 
1951

YA
N

VA
R

İlham Məmmədhəsən oğlu Rəhimov  
1951-ci il yanvar ayının 14-də Tovuz 
rayonunda anadan olmuşdur. 

1970-1975 illərdə Leninqrad (indiki 
Sankt-Peterburq) Dövlət Universiteti-
nin hüquq fakültəsində təhsil almış, 
1975-1978-ci illərdə həmin universite-
tin Cinayət hüququ kafedrasının əyani 
aspirantı olmuşdur. 1978-ci ildə RF-in 
əməkdar elm xadimi, hüquq elmləri 
doktoru, professor Nikolay Aleksand-
roviç Belyayevin elmi rəhbərliyi ilə 
namizədlik, 1988-ci ildə Leninqrad 
Dövlət Universitetində doktorluq dis-
sertasiyasını müdafiə etmişdir. 1996-cı 
ildə professor elmi rütbəsini almışdır.

Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan EA 
Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda kiçik 
elmi işçi kimi başlamış, uzun müddət 
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Na-
zir liyində idarə rəisi vəzifəsində çalış-
mışdır. 

1982-1992-ci illərdə Azərbaycan 
Res  publikası Ədliyyə Nazirliyinin 
Qa nunvericilik idarəsinin müdiri və-
zi fəsində işləmiş, Kollegiyanın üzvü 
olmuşdur. Həmin dövrdə İ.Rəhimov 
tərəfindən çoxlu sayda normativ akt-
lar, eləcə də qanunvericilik aktları üzrə 
nəticələr hazırlanmışdır.

1992-1996-cı illərdə illərdə Məh-
kə mə Ekspertizası, Kriminalistika 
və Kriminologiya problemləri üzrə 
Elmi-tədqiqat institutunun direktoru 
vəzifəsində işləmişdir.

1996-2000-ci illərdə müxtəlif ali 
məktəblərdə hüquqdan dərs demiş, 
eləcə də  Ali Diplomatiya Kollecinin 
(indiki Avrasiya Universitetində) elmi 
işlər üzrə prorektoru olmuşdur.

Cinayət və islah-əmək hüququ üzrə 
100-ə yaxın elmi məqalənin, eləcə də 
bir neçə məhkəmə və qanunvericiliyin 

fundamental problemlərinə həsr olun-
muş monoqrafiyanın müəllifidir.

İ.M.Rəhimov 1992-1993-cü illərdə 
hazırlanmış məhkəmə sistemində isla-
hatlar Konsepsiyasının ilk müəllifi ol-
muşdur. 1994-cü ildə isə cinayətkarlıqla 
mübarizə üzrə dövlət proqramını hazır-
lamışdır.

O, 18 aprel 2004-cü ildə Rusiya 
Təhlükəsizlik, Müdafiə, Qanunun ali-
liyi Akademiyasının akademiki seçil-
mişdir. İ.Rəhimov bu akademiyanın 
akademiki adına layiq görülmüş ikinci 
azərbaycanlıdır.

İlham Rəhimov 2005-ci ildə 
Azərbaycan və Rusiya arasında dost-
luq əlaqələrinin və əməkdaşlığın 
möhkəmləndirilməsi sahəsində gördü-
yü işlərə görə 2-ci dərəcəli Böyük Pyotr 
ordeni ilə təltif olunmuşdur. 

2011-ci ildə Azərbaycan Respubli-
kasının “Əməkdar hüquqşünas” fəxri 
adına layiq görülmüşdür. Fransanın 
“Beynalxalq İnsan hüquqları müdafiə 
komitəsinin” I dərəcəli (ali) “Aypa-
ra və ulduz” ordeni ilə təltif edilmiş,  
Beynəlxalq “Aypara və ulduz” ordeni-
nin kavaleri fəxri adına, 2015-ci ildə 
demokratik cəmiyyət quruculuğu və 
hüquqi dövlət institutlarının inkişafın-
dakı xidmətlərinə görə Femida ali hü-
quq mükafatına layıq görülmüşdür.

2016-cı ildə Rusiya Federasiyası 
İstintaq Komitəsinin Akademiyasının 
Elmi Şurasının qərarı ilə İ.M.Rəhimov 
akademiyanın “Fəxri professoru” adı-
na, 2017-ci ilin sentyabr ayında Rusiya-
Azərbaycan və Türkiyə-Azərbaycan 
əlaqələrinin inkişafında göstərdiyi 
xidmətlərə görə Mahmud Qaşqari adına 
Beynəlxalq Fondun mükafatına layiq 
görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t

Cəzanın əxlaqiliyi haq-
qında / İlham Rəhimov; 
red. koll.: Y. V. Qolik 
(məsul red.) [və b.]; 
Hüquq Mərkəzi Assosia-
siyası. - Bakı: Şərq-Qərb, 
2016. - 215 s.

Cinayətkarlıq və cəza: 
[monoqrafiya] / İlham 
Rəhimov; [burax. məsul 
S.İsmayılova; dizayner 
E.Qurbavov]; Hüquq 
Mərkəzi Assosiasiyası. - 
Bakı: Şərq-Qərb, 2015. 
- 319 s.

Ölməz ölüm cəzası / 
İlham Rəhimov. - Sankt-
Peterburq, 2017. - 380 s.

Hüquq sosiologiyası / 
A.İ.Quliyev; elmi red. 
İ.Rəhimov. - Bakı: Qanun, 
2012. - 503 s.

Терроризм в России и 
мире на современном 
этапе / И. Рагимов. 
- Sankt-Peterburq, 2018.- 
500 s.
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315 
 illiyi Bencamin Franklin 

1706-1790

YA
N

VA
R

Bencamin Franklin 1706-cı il yan-
var ayının 17-də Bostonda anadan ol-
muşdur. 17 uşaqlı ailənin 15-ci övladı 
olmuşdur.

Müstəqil təhsil almışdır. Maddi sı-
xıntı üzündən məktəbə yalnız 2 il gedə 
bilmiş, 12 yaşından qardaşının mət bə-
əsində çalışmağa başlamışdır. 1727-ci 
ildə Filadelfiyada şəxsi mətbəəsini ya-
ratmışdır. 

1731-ci ildə Amerikada ilk dəfə ola-
raq pulsuz kütləvi kitabxana yaratmış-
dır. Həmin dövr üçün bu görünməmiş 
addım idi. 

1743-cü ildə Amerika Fəlsəfə Cə-
miy yətinin və Filadelfiya Akademiya-
sının yaradıcısı olmuşdur. 

1737-1753 illərdə Pensilvaniyanın, 
1753-1774-cü illərdə isə bütün Şimali 
Amerika koloniyalarının poçtmeysteri 
vəzifəsini icra etmişdir. 

1776-cı ildə İngiltərəyə qarşı itti-
faq yaratmaqdan ötrü Fransaya səfir 
göndərilmişdir. Xüsusi diplomatik 
ba ca rığı nəticəsində fransız-amerikan 
da nışıqları uğurla başa çatmışdır. 

1783-cü ildə Versal danışıqlarında 
Böyük Britaniyanın Amerikanı suve-
ren və müstəqil olduğunu rəsmən tanı-
ması da onun əməyinin nəticəsidir. 

1785-ci ildə vətəninə qayıdanda 
qanunverici yığıncağın prezidenti se-
çilmişdir.

Bir çox ölkələrin, o cümlədən Ru-
siya Elmlər Akademiyasının üzvü 
(1789-cu ildə, Rusiyanın ilk amerikalı 
üzvü) seçilmişdir.  

Bencamin Franklin Amerika Kons-
titusiyasının müəlliflərindən biri ol-

muşdur. 
Elmdə elektrik və optika sahəsindəki 

tədqiqatları ilə tanınır. O, Pensilvani-
yada ilk yanğınsöndürmə idarəsinin 
yaradıcısı olmuşdur.

ABŞ-ın baniləri arasında yeganə 
şəxsdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatla-
rının yaranmasında əsas rol oynayan 
hər üç sənədə imza atmışdır. Bun-
lar ABŞ İstiqlal Bəyannaməsi, ABŞ 
Konstitusiyası və 13 Britaniya koloni-
yasının müstəqillik uğrunda apardığı 
müharibəni bitirən 1783-cü il Versal 
sülh müqaviləsidir.

1928-ci ildən Franklinin portre ti 
ABŞ-nın 100 dollarlıq pul əski nas la-
rının, müxtəlif illərdə poçt markala-
rının üzərində təsvir olunur. Bir çox 
şəhərlərdə büstü, abidəsi qoyulmuş-
dur.

O, yalnız dövlət qulluqçusu və qu-
rucusu kimi deyil, həm də alim kimi 
o dövrün ən məşhur simalarından idi. 
Belə ki, müasir dövrdə ən çox müzakirə 
edilən insan hüquqları ilə bağlı elmi 
yanaşmanın banilərindən biri olmuş-
dur. Franklin yaşamaq hüququ, azad-
lıq hüququ və mülkiyyət hüququnu 
insanın təbii ayrılmaz hüquqlarından 
sayırdı. Onun elmi pamfletləri və 
məqalələri əsasında günümüzdə ən 
inkişaf etmiş dövlətlər insan hüquqla-
rı sahəsində öz daxili strategiyalarını 
müəyyən edirlər.

Bencamin Franklin 1790-cı il aprel 
ayının 17-də Filadelfiyada vəfat et-
mişdir. 

Ə d ə b i y y a t 

Dombrovski, V. Franklinin 
həyatı: bioqrafik povest / 
V.Dombrovski, A.Şmulyan; 
tərc. ed. Z.Balıyev. - Bakı: 
Gənclik, 1979. - 156 s.
Время - деньги! / 
Б.Франклин.- Москва: 
АСТ, [2015].- 317 с.
Айзексон, У. Бенджамин 
Франклин. Биография 
/ Уолтер Айзексон; 
пер.: В.Кузин, Д.Айше. - 
Москва: Манн, Иванов и 
Фербер, 2013. - 480 с. 
Иванов, H.  Отцы-
основатели. Рождение 
США / Н.Иванов, 
П.Черкасов, А.Исеров. 
- Москва: АСТ-Пресс, 
[2013]. - 126 с.
Коган, Е.И. Человек, 
который сделал себя 
сам / Е.И.Коган //
Библиография. - 2006.- № 
3.- С. 142-149.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.americansights.ru
www.az.wikipedia.org
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27

Tarix

65 
 illiyi Anar İsgəndərli 

1956

YA
N

VA
R

Anar Camal oğlu İsgəndərli 1956-cı 
il yanvar ayının 10-da Masallı rayonu-
nun Böyük Kolatan kəndində anadan 
olmuşdur.

1973-1978-ci illərdə BDU-nun ta-
rix fakültəsində təhsil almışdır. 1978-
1981-ci illərdə Masallı rayonunda 
tarix müəllimi, 1982-1984-cü illərdə 
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiya-
sında Fəlsəfə kafedrasında kabinet mü-
diri, 1984-1999-cu illərdə BDU-nun 
Tarix fakültəsi Mənbəşünaslıq, tarix-
şünaslıq və metodika kafedrasında baş 
laborant, müəllim, baş müəllim, dosent 
olmuş, professor elmi rütbəsini almış-
dır. 1999-cu ildən indiyə qədər həmin 
kafedraya rəhbərlik edir.

1989-cu ildə namizədlik, 2004-cü 
ildə doktorluq dissertasiyalarını mü-
da fiə etmişdir. Çalışdığı müddətdə 
Azər   baycan tarixinin tarixşünaslığı, 
Azər baycan tarixinin mənbəşünaslığı, 
tarix elminin aktual problemləri, tarixi 
tədqiqatların metodoloji problemləri 
fən ləri üzrə mühazirə və seminar məş-
ğələləri aparır. 

200-ə qədər elmi məqalənin, 2 mo-
noqrafiyanın, iki kitabın müəllifidir.

Rəhbərliyi altında 4 nəfər namizəd-
lik disserasiyası müdafiə etmiş, 3 əyani 
aspirant, 6 nəfər dissertant namizədlik 
dissertasiyası üzərində tədqiqat işlərini 
davam etdirirlər.

İlk dəfə olaraq 1917-1920-ci illər-
də türk-müsəlman əhalisinə qarşı hə-
yata keçirilən soyqırımın tarixşünas lı ğı 
tədqiq edilərək Azərbaycan ictima iy-

yətinə çatdırılmışdır.
1998-ci ildə Ankarada Türkiyə Cüm-

huriyyətinin 75 illiyinə həsr olun muş 
beynəlxalq elmi konfransda maraqlı 
məruzəyə görə Türkiyə Cüm hu riy yə-
tinin baş nazirinin qol saatı və “Altun” 
qızıl medalı ilə təltif olunmuşdur. 

Hazırda Türk dünyasının bir çox gör-
kəmli tarixçiləri ilə, o cümlədən Ameri-
ka tarixçisi Castin Makkarti ilə birlikdə 
türk-müsəlman soyqırımı problemi ilə 
bağlı əməkdaşlıq edir.

2008-ci ilin dekabrında Türkiyə və 
Azərbaycan tarixinin araşdırılmasın-
dakı xidmətlərinə görə “Qızıl döş ni şa-
nı” ilə, 2009-cu ildə Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin Sərəncamına 
əsasən “Tərəqqi” medalı ilə, 2016-cı il 
yanvar ayının 11-də Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinin sərəncamı 
ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
döv rünün tədqiqində xidmətlərinə görə 
3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” 
ordeni, 2018-ci ildə “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-
2018)” yubiley medalı ilə, 2019-cu ildə 
Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi 
münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin 
və elmin inkişafındakı xidmətlərinə 
görə “Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin fəxri diplomu” və “Bakı 
Dövlət Universitetinin 100 illiyi” yubi-
ley medalı ilə təltif edilmişdir. 

2020-ci ilin fevral ayında VI çağırış 
Azər baycan Milli Məclisinin deputatı 
seçil mişdir.

Ə d ə b i y y a t 

Azərbaycan həqiqətləri: 
1917-1920 / Anar 
İsgəndərli; rəyçi və ön 
söz müəll. C.Makkarti. 
- Bakı: Elm və təhsil, 
2012. - 212 s.
Humanitar dəhlizdə 
həyata keçirilən missiya  
/ baş məsl. E.Mahmudov; 
məsl.: Ş.Sayılov, 
F.Sadıqov, A.İsgəndərli; 
tərt. E.Səmədov; red. 
heyəti N.Dadaşova [və 
b.]. - Bakı: Qismət, 2013. 
- 445 s.
Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti: 100 sual, 
100 cavab / [Azərb. 
Resp. Prezidenti Yanında 
Bilik Fondu]; tərt. 
Hacı Abdulla; elmi red. 
A.İsgəndərli; baş red. 
O.Səmədov; nəşrə məsul 
Ə.Ağamirzəyev. - Bakı: 
Mütərcim, 2018. - 149 s.
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Əbdülkərim Əlizadə
1906-1979 
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R

Əbdülkərim Əli oğlu Əlizadə 1906-
cı il yanvar ayının 11-də Bakı yaxın-
lığındakı Bilgəh kəndində anadan ol-
muşdur. 

1927-ci ildə Leninqrad Şərq İnstitu-
tuna qəbul olmuş, 1930-cu ildə həmin 
institutu bitirmişdir.

1935-1941-ci illərdə SSRİ EA-nın  
Şərq şünaslıq İnstitutunda, eyni za-
manda Leninqrad Şərq İnstitutunda və 
Leninqrad Dövlət Universitetində ça-
lışmışdır. 1935-ci ildə namizədlik dis-
sertasiyası müdafiə etmişdir. 1941-ci 
ildən ömrünün sonunadək Azərbaycan 
EA sistemində işləmiş, 1944-1950-ci 
illər də Tarix İnstitutunun direktoru ol-
muşdur.

Ə.Əlizadə 1954-cü ildə tarix elmləri 
doktoru elmi dərəcəsi almış, 1955-ci 
ildə Azərbaycan EA-nın həqiqi üzvü 
seçilmişdir. 1950-1957-ci illərdə qədim 
və orta əsrlər tarixi şöbəsinin, sonra 
şərqşünaslıq şöbəsinin müdiri, ictimai 
elmlər üzrə akademik katib olmuşdur.

1958-1963-cü illərdə akademiyanın 
Şərqşünaslıq İnstitutunun ilk direktoru 
olmuşdur. 1963-cü ildən ömrünün so-
nu na kimi Şərqşünaslıq İnstitutunun 
Mətn şünaslıq və məxəzləri çapa hazır-
lama şöbəsinə rəhbərlik etmişdir.

Akademik Ə.Əlizadə görkəmli şərq-
şünas İ.P.Petruşevski ilə birlikdə Azər-
bay canın orta əsrlər tarixşünaslığının 
əsasını qoymuşdur. Azərbaycanın və 
qonşu Yaxın Şərq ölkələrinin Səlcu qi lər 
və monqollar dövrü tarixinin təd qi qat-
çısıdır. Alimin 1956-cı ildə nəşr olun-
muş “XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanın 
sosial-iqtisadi və siyasi tarixi” adlı san-
ballı monoqrafiyası (rus dilində) və 60-
dan artıq elmi məqaləsi Azərbaycanın 

və eləcə də qonşu Şərq ölkələrinin orta 
əsrlər tarixinin öyrənilməsi sahəsində 
xü susi əhəmiyyət kəsb edir. Onun rəh-
bər liyi ilə onlarla elmlər doktoru və 
elmlər namizədi yetişmişdir. Nizami 
Gən cəvinin “İsgəndərnamə” əsərinin 
“Şə rəf namə” hissəsinin elmi-tənqidi 
mətn lərini hazırladığı üçün 1948-ci ildə 
ona SSRİ Dövlət mükafatı verilmişdir. 
Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi”ni, 
Rəşidəddinin “Cami Ət-Təvarix”, Mə-
həm məd ibn Hinduşah Naxçıvaninin 
“Dəstur Əl katib fı təyin əl məratib”, 
A.A.Bakıxanovun “Gülüstani İrəm” 
və bir sıra başqa əsərlərin elmi-tənqidi 
mətnlərini hazırlamışdır.

Şərqşünasların Münhen (1957), 
Mosk va (1960), Tehran (1966, 1969), 
An kara (1961, 1970), Varşava (1955), 
Təbriz (1969) konqreslərinin və 
digər elmi məclislərinin iştirakçısı 
olmuş, Azər baycanın tarix elminin 
yeniliklərini, nailiyyətlərini dünya 
alimlərinə çatdırmışdır. Ə.Əlizadənin 
60-a qədər elmi əsəri nəşr olunmuşdur. 
Əsərləri ingilis, alman, ərəb, türk, fars 
və bir sıra başqa dillərə tərcümə olun-
muşdur. 

Akademik 1960-cı ildə “Əməkdar 
elm xadimi” fəxri adına, 1978-ci ildə 
Azərbaycan SSR Dövlət mükafatına 
layiq görülmüş, “Qırmızı Əmək bay-
rağı”, “Qafqazın müdafiəsi”, “Böyük 
Vətən müharibəsində şərəfli əməyə 
görə”, “Şə rəf nişanı” orden və medal-
ları ilə təltif olunmuşdur.

Əbdülkərim Əlizadə 1979-cu il de-
kabr ayının 3-də Bakıda vəfat etmişdir. 
Paytaxtın mərkəzi küçələrindən biri 
akademikin adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t

Akademik Əbdülkərim 
Əlizadə: Azərbaycan 
şərqşünaslıq elmi-
nin banisi: sənədlər, 
məktublar, xatirələr / 
Tərt. ed. Z.Əlizadə; red. 
Y.Mahmudov. - Bakı: 
Təhsil, 2005. - 196 s.

Fərəcov, S. Orta əsrlər 
elmi-ədəbi fikrinin 
görkəmli tədqiqatçısı  / 
S.Fərəcov // Mədəniyyət. - 
2017. - 18 may. - S. 15. 

Социально-экономическая 
и политическая история 
Азербайджана: XIII-XIV 
вв.: [монография]           / 
Абдул-Керим Али-
заде (предисл.); ред. 
И.Петрушевский; отв. 
за вып. З.Али-заде; 
Ин-т Стратегических 
Исследований Кавказа 
(ISSC).- Баку: Кавказ, 
2012.-460 с.

К вопросу об освещении 
ширванско-грузинских 
отношений в XI-XII веках 
/ Aбдул-Керим Али-заде // 
Изв. АН Азерб. ССР. Сер. 
истории, философии и 
права.- 1977.- №4.

11
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İsmayıl Hacıyev
1951    
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İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev 1951-
ci il yanvar ayının 21-də Naxçıvan MR 
Culfa rayonunun Xanəgah kəndində 
anadan olmuşdur.

1968-ci ildə Göydərə kənd orta 
mək tə bini bitirmişdir. 1970-1974-cü 
illərdə APİ-nin (indiki ADPU) tələbəsi 
olmuşdur.

1974-1977-ci illərdə Culfa rayo-
nunun Xoşkeşin kənd məktəbində 
müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 
1978-2003-cü illərdə Naxçıvan Dövlət 
Pedaqoji İnstitutunda (indiki NDU) 
müəllim işlə miş dir. 1992-ci ildə 
namizədlik, 1999-cu ildə isə doktor-
luq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir. 
1983-1984-cü illərdə NDU-da ictimai-
peşələr fakültəsinin de  ka nı, 1984-1985-
ci illərdə tarix-filo lo giya fakültəsinin 
dekan müavini, 1994-1996-cı illərdə 
Naxçıvan Özəl Uni versitetində, 1996-
1997-ci illərdə NDU-da elmi işlər üzrə 
prorektor, 1997-2003-cü illərdə tədris 
işləri üzrə prorektor vəzifələrində ça-
lışmışdır. 2000-ci ildən NDU-nun 
professorudur. 2003-cü ilin yanva-
rında AMEA Naxçıvan bölməsinin 
sədri, 2007-ci ilin aprelində isə AMEA 
Rəyasət Heyətinin üzvü seçilmişdir. 
2003-cü ildən AMEA-nın akademiki, 
2002-ci ildən Nyu-York EA-nın həqiqi 
üzvüdür.

30-a yaxın monoqrafiya, kitab, kitab-
ça, dərs və tədris vəsaitlərinin, 200-dən 
artıq elmi məqalənin müəllifidir. Elmi 
əsərlərindən 34-ü xaricdə çap olun-
muşdur. “Heydər Əliyev və milli-tarixi 
yaddaşın bərpası”, “Mustafa Kamal 
Atatürk və Naxçıvan”, “Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının Nax-
çıvan Bölməsi”, “İntibahın 15 ili”, 
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və 

Naxçıvan” və s. əsər lə ri elmi sahədə 
ciddi qəbul edilir. Onun rəhbərliyi ilə 
ikicildlik “Naxçıvan ensiklopediyası” 
(2005), “Naxçıvan abidələri” ensiklo-
pediyası (2008), Naxçıvan tarixi atlası 
(2010) nəşr edilmişdir.

Beynəlxalq səviyyəli sammit, sim-
pozium və elmi konfranslarda iştirak 
və məruzələrlə çıxış etmişdir.

Akademik AMEA Naxçıvan Bölmə-
sinin “Xəbərlər” jurnalının baş redak-
toru, İxtisaslaşdırılmış Dissertasiya 
Şurasının sədri, Respublika ET-nin 
Təşkili və Əlaqələndirmə Şurasının, 
AMEA-nın “Məruzələr”i, “Xəbərlər”i 
(Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası), “Di-
aloq Avrasiya” (Türkiyə), “Tarix və 
onun problemləri” və başqa jurnalla-
rın redaksiya heyətinin, Azərbaycan 
Milli Ensiklopediyasının Redaksiya 
Heyətinin üzvüdür. 

2000-ci ildə II çağırış Naxçıvan 
MR Ali Məclisinin, 2005-ci ildə III 
çağırış Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin deputatı seçilmişdir.

Onun rəhbərliyi ilə 2 doktorluq, 11 
namizədlik dissertasiyası müdafiə edil-
mişdir. 35-dən artıq monoqrafiya və ki-
tabın elmi redaktorudur.

İ.Hacıyev 2001-ci ildə ABŞ-ın Bi-
o q rafiya İnstitutunun “İlin adamı” 
ti tuluna, 2010-cu ildə isə Qızıl me-
dalına layiq görülmüşdür. 2008-ci ildə 
Y.Məmmədəliyev mükafatı, 2009-cu 
ildə Türkiyə Cümhuriyyəti Avrasiya 
Kültür və Sənət Qurumunun, Hüseyn 
Qazi Kültür və Sənət Vəqfinin müka-
fatları ilə təltif edilmişdir. 

İsmayıl Hacıyev 2009-cu ildə 
“Əmək dar elm xadimi” fəxri adına la-
yiq görülmüşdür.

21 Akademik

Ə d ə b i y y a t
Ermənilərin Azərbaycana 
qarşı ərazi iddiaları və 
qanlı cinayətləri  / İsmayıl 
Hacıyev; red. H.Səfərli.- 
Naxçıvan: [Əcəmi], 2012.- 
191 s. 
Heydər Əliyev siyasəti: 
tarixdə və günümüzdə 
/ İsmayıl Hacıyev; red. 
Ə.Qasımov. - Naxçıvan: 
[Əcəmi NP Birliyi], 2013. 
- 293 s.
Naxçıvan qədim Şərq 
sivilizasiyaları ilə sıx bağlı 
olan diyar: [3 cilddə] / İs-
mayıl Hacıyev. - Naxçıvan: 
[Əcəmi], 2014.- 119 s.
Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının ictimai-siyasi 
həyatı, sosial-iqtisadi və 
mədəni inkişafı: 1991-2011-
ci illər / İsmayıl Hacıyev; 
elmi red. E.Cəfərli. - Bakı: 
[Əcəmi], 2011. - 271 s.
Davamlı və dinamik 
inkişaf / İsmayıl Hacıyev 
// Respublika. - 2020. - 26 
yanvar. - S. 6.
Mürvətqızı, S. “Naxçıvan 
Azərbaycanın dövlətcilik 
tarixində”: Akademik İsma-
yıl Hacıyevdən fundamental 
tədqiqat / S.Mürvətqızı // İki 
sahil.-2018.- 9 iyun.- S.20.
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Sara Aşurbəyli 
1906-2001  
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Sara Balabəy qızı Aşurbəyli 1906-
cı il (digər sənədlərə görə 1905-ci) 
yanvar ayının 27-də Bakıda, neft 
sənayeçisi Bala bəy Aşurbəyovun 
ailəsində anadan olmuşdur. 1913-cü 
ildə “Müqəddəs Nina” Bakı qız tədris 
müəssisəsinin aşağı hazırlıq sinfinə 
qəbul olunmuş, lakin 1917-1920-ci il 
inqilabi hadisələri təhsilini bitirməyə 
mane olmuşdur. 

1925-ci ildə İstanbulda Müqəddəs 
Jan na d-Ark adına kolleci bitirmişdir. 
1925-1930-cu illərdə ADU-nun şərq-
şü naslıq fakültəsinin tarix şöbəsində 
təhsil almışdır. Təhsil illərində 
BXMŞ məktəblərində müəllimlik et-
miş, 1928- ci ildən 1931-ci ilədək 
Azərbaycan Dövlət Muzeyində, 
Azərbaycanı Öyrə nən Cəmiyyətin 
tarix-etnoqrafiya şöbə sin də elmi işlə 
məşğul olmuş, daha sonra Azərbaycan 
Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunda 
elmi katib işləmişdir. 1933-1937-ci 
illərdə - əvvəlcə SSRİ EA Zaqafqa-
ziya Filialı Azərbaycan Şöbəsinin ta-
rix bölməsində, daha sonra SSRİ EA 
Azərbaycan Filialının Tarix İnstitu-
tunda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalış-
mışdır.

1937-ci ilin əvvəlində qısa müddət 
Leninqrad Şərqşünaslıq İnstitutunda 
işləmişdir. 1941-ci ildə APİ-nin xarici 
dillər fakültəsini bitirmişdir. Həmin il 
Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Rəs -
samlıq Məktəbini də bitirmiş, Azər-
baycan Dram Teatrında rəssam-de-
ko rator işləmişdir. Ali təhsilini başa 
vur duqdan sonra Azərbaycan Döv lət 
Universitetində baş müəllim, Azər-
bay can Pedaqoji İnstitutunda dekan 
vəzifəsində çalışmışdır.

Sonralar Azərbaycan Tarixi Muze-
yində Orta əsrlər tarixi şöbəsinin mü-
diri, Azərbaycan Elmlər Akademiya-

sının Şərqşünaslıq İnstitutunda baş 
elmi işçi, Tarix İnstitutunda elmi ka-
tib, baş elmi işçi və aparıcı elmi işçi 
vəzifəsində işləmiş, 1993-cü ildən öm-
rünün sonuna qədər Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının Arxeologiya 
və Etnoqra fi ya İnstitutunun aparıcı 
elmi işçisi vəzifəsində çalışmışdır.

1949-cu ildə tarix elmləri namizədi, 
1965-ci ildə tarix elmləri doktoru elmi 
dərəcəsini almışdır.

S.Aşurbəyli Azərbaycan Rəssamlar 
İttifaqının üzvü idi. Dəfələrlə müxtəlif 
sər gilərdə iştirak etmişdir. Rus, ingi-
lis, fransız, alman, ərəb, fars və türk 
dillərini bilirdi.

Bu böyük alimin fəaliyyəti ictimai 
xarakter daşımışdır. Təsadüfi deyil 
ki, ulu öndər Heydər Əliyev 90 illi yi 
münasibətilə alimə göndərdiyi mək-
tub da onun elmi və ictimai fəaliyyətini 
belə səciyyələndirmişdir: “...Sizin tari-
xi həqiqətlərə istinad edən fundamen-
tal elmi tədqiqatlarınız Azərbaycan 
el mi nə sədaqətlə xidmətin parlaq nü-
mu nəsidir”.

Azərbaycan tarixşünaslığındakı 
fundamental və akademik fəaliyyətinə 
görə alim müxtəlif fəxri adlar, orden 
və medallarla təltif edilmişdir: 1982-
ci ildə Azərbaycanın “Əməkdar elm 
xadimi” fəxri adına layiq görülmüş, 
1986-cı ildə Azərbaycan SSR Dövlət 
Mükafatı laureatı olmuşdur. 1986-
cı ildə “Xalqlar dostluğu” ordeni ilə, 
1996-cı ildə isə “Şöhrət” ordeni ilə 
təltif edilmişdir. Xəzər Universitetinin 
Fəxri doktoru adını almışdır.

Sara xanım Aşurbəyli 2001-ci il iyul 
ayının 17-də vəfat etmişdir. Görkəmli 
alimin xatirəsi əbədiləşdirilmiş, Bakı 
küçələrindən birinə onun adı verilmiş-
dir.

Ə d ə b i y y a t
Bakı şəhərinin tarixi: 
Orta əsrlər dövrü / Sara 
Aşurbəyli. - Bakı: Əbilov, 
Zeynalov və oğulları, 2005. 
- 696 s.
Şirvanşahlar dövləti / Sara 
Aşurbəyli. - Bakı, 2009. - 
564 s.
Bakı tarixinin ensiklopedi-
yası: Sara Aşurbəyli - 110 il 
/ Azərb. Resp. Nazirlər Ka-
bineti yanında “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix Memarlıq Qo-
ruğu İdarəsi, “İçərişəhər” 
tarixi muzeyi; red. N.Quliyev. 
- Bakı: Elm və təhsil, 2016. 
- 87 s.
İsmayılzadə, Q. Milyon-
çu qızının böyük şücaəti / 
Q.İsmayılzadə // Xalq qəzeti. 
- 2017. - 27 avqust. - S. 5.
Eyvazlı, G. Zadəgan təmkini 
- Sara Aşurbəyli: Azərbaycan 
qadını silsiləsindən üçünçü 
yazı / G.Eyvazlı // Ədəbiyyat 
qəzeti. - 2019. - 2 noyabr. - S. 
30.
Vəzir, M. Sara Aşurbəyli 
/ Mehriban Vəzir // 
Dəyişikliklərə cəsarəti çatan 
örnək xanımlar / M.Vəzir; 
Rasional İnkişaf uğrunda 
Qadınlar Cəmiyyəti (RİQC). 
- Bakı, 2008.- S.35-36.

27 Tarixçi alim
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Fəlsəfə.İqtisadiyyat

Teymur Vəliyev 
1926-2002
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Teymur Süleyman oğlu Vəliyev 
1926-cı il yanvar ayının 15-də Ağdam-
da anadan olmuşdur. 

Orta təhsilini Ağdamda almış, 1951-
ci ildə K.Marks adına Azərbaycan 
Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu 
(indiki ADİU) bitirdikdən sonra aspi-
ranturada təhsilini davam etdirmiş və 
namizədlik dissertasiyası müdafiə et-
mişdir. 

T.Vəliyev 1953-cü ildən pedaqo ji 
fəaliyyətlə məşğul olmuş, respubli ka-
nın ali məktəblərində iqtisadi nəzə riy-
yədən (siyasi iqtisad) dərs demişdir. 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitu-
tunda işlədiyi zaman İctimai elmlər ka-
fedrasında siyasi iqtisad bölməsinin 
rəhbəri, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
İnstitutunda dekan vəzifəsində çalış-
mışdır. 

1966-cı ildə respublikada iqtisadiy-
yat elmi üzrə ilk doktorluq dissertasi-
yası müdafiə edənlərdən biri olmuş və 
Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı 
İnstitutu yenidən təşkil olunarkən tədris 
işləri üzrə prorektor kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. 

1971-ci ildən Azərbaycan Dövlət 
Universitetində 20 ildən çox kafedra 
müdiri və 12 il tədris işləri üzrə prorek-
tor, Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitu-
tunda 8 il elm və texnika üzrə prorektor 
vəzifələrində çalışmışdır.

T.Vəliyevin elmi tədqiqatlarının 
əsas istiqamətlərindən biri respubli-
kanın sosial-iqtisadi həyatı, ümumi 
mənafeyi baxımından faydalı və mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edən iqisadi inki-
şafın tarazlaşması problemi olmuşdur. 
1972-1987-ci illərdə “Ekonomiçeskiye 
nauki” jurnalının redaksiya heyətinin 
üzvü olmuşdur. SSRİ Ali və Orta ixti-
sas Təhsili Nazirliyinin Ali Attestasi-

ya Komissiyasının siyasi iqtisad üzrə 
ekspert komissiyasının üzvü, Respub-
lika Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazir-
liyinin elmi-metodiki şurasının siyasi 
iqtisad bölməsinin büro sədri, bir neçə 
namizədlik və doktorluq dissertasiyala-
rının ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurası-
nın sədri, iqtisadiyyat üzrə jurnalların 
redaksiya heyətinin üzvü, AMEAnın  
İqtisadiyyat İnstitutunda doktorluq 
dissertasiyası üzrə ixtisaslaşdırılmış 
müdafiə şurasının həmsədri olmuşdur. 

1983-cü ildə Azərbaycan SSR EA-
nın müxbir üzvü seçilmişdir. 

AzDİU-da nəşr olunan “İqtisad 
elmləri: nəzəriyyə və praktika” jurna-
lının baş redaktoru, iqtisadi nəzəriyyə, 
kommersiya üzrə ixtisaslaşdırılmış 
müdafiə şurasının sədri olmuşdur.

 Alim respublika, habelə xarici ölkə 
nəşriyyatlarında çap olunmuş 150-dən 
çox elmi əsərin müəllifi olmuşdur. 

1999-cu ildə “İqtisad elminin nəzəri 
əsaslarının tarixi təkamülü” monoqrafi-
yası, 2000-ci ildə N.Məmmədovla bir-
gə  hazırladığı “İzahlı iqtisadi terminlər” 
adlı lüğət kitabçası nəşr edilmişdir. 

Elm, təhsil-təlim sahəsindəki xid-
mətləri dövlət tərəfindən qiymət lən-
di rilmiş, 1981-ci ildə “Əməkdar elm 
xa dimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. 
1986-cı ildə Azərbaycan SSR Ali So-
veti Rəyasət heyətinin Fəxri fərmanı ilə 
təltif olunmuşdur. SSRİ Xalq Təsərrüfatı 
Nailiyyətləri Sərgisinin gümüş medalı, 
SSRİ-nin və Azərbaycan Respublikası-
nın Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirli-
yinin, EA-nın fəxri fərmanları ilə təltif 
olunmuşdur. 

Teymur Vəliyev 2002-ci il aprel ayı-
nın 3-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

İqtisadiyyatın əsasları: 
IX-XI siniflər üçün 
dərslik / Teymur Vəliyev, 
N.Məmmədov.- Bаkı: Maa-
rif, 2003.- 336 s.
İqtisadi nəzəriyyə: dərslik 
/ Elmi red.: T.Vəliyev, 
Ş.Qafarov; BDU. - 
Bakı: Bakı Universiteti 
nəşriyyatı, 2002. - 516 s.
Vəliyev, D. Beynəlxalq 
maliyyə: dərslik / 
D.Vəliyev, M.Rəhimov; 
rəy.: S.Səfərov, N.Quliyev; 
red.: T.Vəliyev, A.Kərimov; 
Azərb. Un-ti. - Bakı: 
Azərbaycan Universiteti, 
2000. - 330 s.
Azərbaycan Demokratik 
Cümhuriyyəti hansı iqtisadi 
əsasa söykənmişdi / Teymur 
Vəliyev // Xalq qəzeti. - 
1996. - 3 dekabr. 
Real bazara keçidin 
problemləri: Aktual söhbət 
/ Teymur Vəliyev // Kom-
munist. - 1991. - 16 aprel.

15

95 
illiyi Alim
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Məmməd Qocayev 
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Məmməd Qoca oğlu Qocayev 1941-
ci ildə Gürcüstanda anadan olmuşdur.

1960-cı ildə Marneuli Pedaqoji 
Məktəbini, 1965-ci ildə M.F.Axundov 
adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Rus 
Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu (indiki 
Bakı Slavyan Universiteti) bitirmiş-
dir. Həmin vaxtdan bu günədək həmin 
Universitetdə Xarici ədəbiyyat  tarixi 
kafedrasının müdiri, fakültə de kanı, 
elmi işlər üzrə prorektor, “Azər bay-
canda rus dili və ədəbiyyatı” jur na  lının 
baş redaktoru vəzifələrində çalışmış-
dır. 1997-ci ildən Rus ədəbiyyatının 
tarixi kafedrasının müdiridir.

1975-ci ildə rus ədəbiyyatı üzrə 
namizədlik, 1990-cı ildə isə doktor-
luq dissertasiyalarını müdafiə etmiş 
M.Q.Qocayev Azərbaycanda rusisti-
kanın və filologiya elminin inkişafına 
layiqli töhfələr vermişdir.

“F.M.Dostoyevski yaradıcılı ğın da 
xarakter konsepsiyası” adlı dok tor -
luq dissertasiyası ilə Azər bay can da 
Dostoyevskişünaslıq elmi mək   tə binin 
təməlini qoymuşdur. 

Ali min “Nizaminin insan fəl sə-
fə si”, “F.M.Dostoyevskinin xarakter 
və ide ya ları” monoqrafiyaları, “Ədə-
biy  yat  da obrazlar və xarakterlər” 
mə qa lələr toplusu (son iki kitab rus 
dilindədir) postsovet dövr milli ədə-
biy yatşünaslığımızın ən ciddi nai liy-
yətləri kimi dəyərləndirilə bilər.

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatşü-
nas lığı və tərcüməşünaslığının, 
tər cü mə sənətinin inkişafında 
M.Q.Qocayevin böyük xidmətləri var. 
O, dahi rus ya zı çısı F.M.Dostoyevskinin 
“Şeytanlar”, “Yeniyetmə”, “Yoxsul 
insanlar” kimi məşhur romanlarını, bir 
sıra po vest və hekayələrini, “Yazıçı-

nın gün dəliyi” fəlsəfi-nəzəri kitabını, 
eləcə də Bakı Slavyan Universitetinin 
Tərcümə problemləri elmi-tədqiqat 
laboratoriyası tərəfindən akademik 
Kamal Abdullayevin təşəbbüsü ilə 
həyata keçirilən “Filoloqun kitabxa-
nası - 100” layihəsi üzrə nəşr olunan 
M.Baxtinin “Dosto yev ski poetika-
sının problemləri” mo noq rafiyasını, 
Lev Anninskinin “Ce vi zin içi” tənqidi 
məqalələr toplusunu dilimizə çevirib, 
“Karamazov qar daşları” romanının 
ilk Azərbaycan tər cüməsinin redakto-
ru olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin Sərəncamı ilə reallaşmaqda 
olan 150 cildlik “Dünya ədəbiyyatı 
kitab xanası” seriyasında L.N.Tolstoy 
və F.M.Dostoyevskinin hər biri-
nin üçcildlik seçilmiş əsərlərindən 
ibarət kitabları M.Qocayev nəşrə ha-
zırlamış, onlara ön söz yazmışdır. 
F.M.Dostoyevskinin üçcildliyinə da-
xil edilmiş “Şeytanlar” romanı onun 
tərcüməsində təqdim olunmuşdur.

20 nəfərdən çox filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru ye-
tişdirmiş M.Q.Qocayev Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi nəzdində 
Metodiki şuranın, Ali Attestasiya Ko-
missiyasının Filologiya elmləri üzrə 
Ekspert şurasının, Azərbaycan Res-
publikası Elmi Tədqiqatların Əla-
qə ləndirilməsi şurasının (filologiya 
prob lemləri üzrə) üzvüdür.

Müəllifi ol du ğu onlarla monoqra-
fiya və elmi mə qalələr Azərbaycanda 
və xaricdə nəşr edilmişdir.

Məmməd Qocayev 2016-cı ildə 
Azər bay can da təhsilin inkişafındakı 
xidmət lərinə görə “Əməkdar elm xa-
dimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Bədii ədəbiyyatda insan 
fəlsəfəsi / Məmməd Qoca-
yev; tərt. N.H.Cəbrayılov; 
red. A.A.Hacıyev. - Bakı: 
Azərbaycan Tərcümə 
Mərkəzi, 2001. - 220 s.
Anninski, L.A. Ceviz ləpəsi: 
[ədəbi məqalələr] / Lev An-
ninski; tərc. ed. M.Qocayev 
(ön söz müəl.), E.Başkeçid; 
elmi red. R.Əliyev. - Bakı: 
Kitab aləmi, 2011. - 605 s.
Dostoyevski, F.M. Cinayət 
və cəza / F.M.Dostoyevski; 
tərt. ed. və ön sözün müəl. 
M.Qocayev. - Bakı: Öndər, 
2004. - 558 s.
Elm və mənəviyyat zirvəsi: 
professor Məmməd Qoca 
oğlu Qocayevin 75 illik 
yubileyinə / Red. hey.: 
N.M.Əliyeva (sədr), 
V.B.Nəsibov (məsul red.) [və 
b.]. - Bakı: Mütərcim, 2016. 
- 319 s.
Kamal, R. Məmməd 
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Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Elşad Quliyev    
1941-2008

YA
N

VA
R

Elşad Heybət oğlu Quliyev 1941-ci il 
yanvar ayının 23-də Cəlilabad şəhərində 
anadan olmuşdur. 

ADU-nun filologiya fakültəsini və 
Moskva İctimai Elmlər Akademiyasını 
bitirmişdir. 

3 il Lənkəranda müəllimlik edəndən 
sonra Azərbaycan Dövlət Televizi-
ya və Radio Verilişləri Komitəsində 
işləmişdir. Bir müddət tərcüməçi, sonra 
isə televiziya proqramları baş redaktoru 
olmuşdur. 1972-ci ildə Komitə sədrinin 
birinci müavini təyin edilmişdir. 1983-
cü ildən 1990-cı ilədək Dövlət Televi-
ziya və Radio Verilişləri Komitəsinin 
sədri vəzifəsində çalışmışdır. 

1990-cı ildə tarix elmləri namizədi 
adını almış, Beynəlxalq Ekoenergetika 
Akademiyasının elmlər doktoru, pro-
fessoru, Beynəlxalq Televiziya Aka-
demiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir. 
1990-cı ildən həm də “Bilik” Maarifçi-
lik cəmiyyətinin sədri olmuşdur.

1992-ci ildə yenidən Dövlət Telera-
dio Şirkətinə sədr təyin olunmuşdur.

Televiziyanın kütləvi informasiya 
vasitələri sistemindəki rolunun artma-
sında, mövqeyinin möhkəmlənməsində 
Elşad Quliyevin xidmətləri danılmaz-
dır. AzTV-yə rəhbərlik etdiyi zaman-

da sovet dönəminin bütün ideoloji 
bu xovlarına, yuxarıların təzyiqlərinə 
bax mayaraq, respublikanın yeganə 
tele vi  ziyası xalqın böyük rəğbətini qa-
zanmışdı. AzTV milli şüurun və ana 
dilinin inkişafı, cəmiyyətdə gedən icti-
mai prosesləri, xalqın sosial-iqtisadi və 
mədəni nailiyyətlərini bütün dolğunlu-
ğu ilə əks etdirirdi. Bir faktı xatırladaq 
ki, texniki və yaradıclıq parametrlərinə 
görə AzTV ötən əsrin 80-ci illərində 
SSRİ miqyasında 14-cü yerdən 4-cü 
yerə çıxmışdı. 

1993-cü ildən 1994-cü ilə qədər 
Azər baycanda ilk müstəqil televiziya 
kanalı - BMTİ-nin baş direktoru işlə-
miş dir. 

Ayrı-ayrı illərdə kütləvi informasiya 
vasitələri sahəsində xidmətlərinə görə 
orden və medallarla təltif edilmişdir. 
2006-cı ildə Televiziyanın 50 illik yu-
bileyi münasibətilə Prezident təqaüdünə 
layiq görülmüş, AzTV-də onun həyat və 
fəaliyyətinə həsr olunmuş “Ömrün tele-
formatı” sənədli filmi çəkilmişdi.

1989-cu ildə Azərbaycanın “Əmək-
dar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq 
görülmüşdür.

Professor Elşad Quliyev 2008-ci il 
may ayının 27-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Televiziya: İki əsrin ayrıcında / Elşad Quliyev; ön söz müəll. C.Əlibəyov; Red. S.İsmayılova. - Bakı: İşıq, 1993. - 288 s.
Televiziya: nəzəriyyə, inkişaf meyilləri [Elektron resurs] / Elşad Quliyev; elmi red. N.Şəmsizadə; red. İradə Xanım. - Bakı:Şərq-Qərb, 
2004. - 366 s.
Cabbarlı, A. O, teleradio məkanında bənzərsiz peşəkar idi: Elşad Quliyev - 75 / A.Cabbarlı // Xalq qəzeti. - 2016. - 23 yanvar. - S. 6.

İ n t e r n e t d ə 
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2016/yanvar/473978.htm 
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2011/yanvar/152340.htm
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Araz Dadaşzadə 
1936-1990 

85 
 illiyi

Ə d ə b i y y a t 
Molla Pənah Vaqif: 
həyat və yaradıcılığı / 
Araz Dadaşzadə; red. 
H.Araslı; AzSSR EA 
Nizami ad. Ədəbiyyat və 
Dil İns-tu. - Bakı: AzSSR 
EA, 1966. - 188 s. 
XVIII əsr Azərbaycan 
lirikası: monoqra-
fiya: məqalələr / 
Araz  Dadaşzadə; 
tərt.: Z.Dadaşzadə, 
A.Dadaşzadə; ön söz 
Elçin; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi. - Bakı: Təhsil, 
2017. - 421 s.
Əhmədov, T. Araz 
Dadaşzadə / Teymur 
Əhmədov // Azərbaycan 
yazıçıları XX-XXI 
yüzillikdə: ensiklope-
dik məlumat kitabı / 
T.Əhmədov. - Bakı, 2011. 
- S. 67.
Yusifli, C. Araz 
Dadaşzadə elm yolların-
da / C.Yusifli // Ədəbiyyat 
məcmuəsi: Nizami ad. 
Ədəbiyyat İn-tunun 
Əsərləri. - 2013. - C. 
XXIV. - S. 242-245.

Araz Məmməd oğlu Dadaşzadə 
1936-cı il yanvar ayının 30-da Bakı 
şəhərində, akademik Məmməd Arif və 
görkəmli pedaqoq Zümrüd Axundova-
nın ailəsində anadan olmuşdur. 

1952-1957-ci illərdə S.M.Kirov adı-
na ADU-da (indiki BDU) təhsil almışdır. 
1957-1960-cı illərdə Azərbaycan SSR 
EA-nın Azərbaycan Tarixi Muzeyində 
işləmişdir.

1960-1963-cü illərdə Azərbaycan 
SSR EA-nın Nizami adına Dil və Ədə-
b iy yat İnstitutunun aspiranturasında 
oxumuş, 1963-1966-cı illərdə həmin 
ins titutda kiçik elmi işçi, 1968-1976-
cı illərdə isə Orta əsrlər şöbəsinin baş 
elmi işçisi olmuşdur.

1964-cü ildə namizədlik, 1977-ci 
ildə isə doktorluq dissertasiyalarını 
müdafiə etmişdir. 

Ömrünün böyük bir hissəsi Azərbay-
can Sovet Ensiklopediyasının nəşrə ha-
zırlanması və nəşri ilə bağlıdır. 1966-
1968-ci illərdə ensiklopediyanın Baş 
re dak siyasında Ədəbiyyat və İncəsənət 
re daksiyasının müdiri, 1976-1988-ci 
il lər də isə baş redaktorun birinci müa-
vi ni işləmişdir. 1988-ci ildən ömrünün 
sonunadək ASE-nin Baş redaktoru və-
zi fəsində çalışmışdır. ASE Baş redaksi-
ya heyətinin və elmi redaksiya şurası-
nın, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı təftiş 
komissiyasının (1976), “Ədəbiyyat və 
incəsənət” qəzeti redaksiya heyətinin 
üzvü (1977-1982; 1988), 1988-ci ildən 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı “Xatirə” 
irs komissiyasının sədr müavini, Azər-
baycan EA-nın Terminologiya Komitəsi 
Rəyasət Heyətinin üzvü olmuşdur.

Elmi fəaliyyəti XVIII əsr Azərbaycan 

poeziyası və xüsusilə M.P.Vaqifin həyat 
və yaradıcılığı ilə bağlıdır.

Ədəbi fəaliyyətə 1956-cı ildə “Azər-
baycan gəncləri” qəzetində çıxan “Tərli 
kürəklər” kinofilminə yazdığı eyniadlı 
resenziya ilə başlamışdır. Ədəbiyyat və 
incəsənət sahəsində çoxsaylı məqalə və 
rəylərin müəllifidir. Hekayələri “Azər-
baycan”, “Kirpi” və bir sıra digər nəşr-
lərdə çap edilmişdir. 

Alim “Molla Pənah Vaqif (həyat və 
yaradıcılığı)” (1966), “Певец жизни 
(Vaqif haqqında düşüncələr)” (1968), 
“XVIII əsr Azərbaycan lirikası” (1980), 
“Поэзия добра и красоты” (1986) ki-
tablarının müəllifidir. Onun 1968-ci 
ildə M.P.Vaqifin anadan olmasının 250 
illiyi ilə əlaqədar yazdığı “Molla Pənah 
Vaqif (həyat və yaradıcılığı haqqında 
oçerk)” kitabçası Azərbaycan, ingilis, 
fransız, türk, ərəb, fars, rus dillərində 
çap edilmişdir.

“Odlar yurdu” bədii filminin, diafilm 
və sənədli filmlərin ssenari müəllifidir. 
Ssenari müəllifi olduğu “Tülküyə uy-
duqda” kukla multfilmi (1972, rejissor: 
M.Rəfiyev) ilk və yeganə genişekranlı 
Azərbaycan cizgi filmidir. 

Tərcüməçiliklə də məşğul olmuş, 
R.Ta qorun “Bağban” əsərini (1961, 
Anar la birlikdə) və S.A.Tolstayanın 
“Mə  nim həyatım” kitabını (1981) Azər-
bay can dilinə tərcümə etmişdir.

1989-cu ildə “Əməkdar elm xadimi” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Araz Dadaşzadə 1990-cı il noyabr 
ayının 2-də vəfat etmiş və Bakıda, II 
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

30 Ədəbiyyatşünas
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Zahid Xəlilov 
1911-1974 

110 
 illiyi

Ə d ə b i y y a t 

İstinad nöqtəsi: Zahid 
Xəlilov - 100 / [ön söz. 
Z.Məmmədəli]. - Bakı: 
Qismət, 2011. - 246 s. 

Hacıyeva, Z. Xəlilov 
Zahid İsmayıl oğlu / 
Z. Hacıyeva // AMEA 
prezidentləri. Şanlı 
yolun mərhələləri / Z. 
Hacıyeva. - Bakı, 2014. 
- S. 56-61.

Функциональный 
анализ: Некоторые 
вопросы теории 
дифференц. уравнений 
и теории функции: 
Сборник статей / Ред. 
акад. З.И.Халилов.- 
Баку: Изд.АН,Аз.ССР, 
1967.- 214 с.

Асланов, Р. Захид 
Исмаил оглы Халилов,  
(1911-1974) / Р.Асланов 
// Знаменитые 
математики: 
историко-
математические 
очерки: в трех томах / 
Р.Асланов, Е.Самойлик, 
О.Соловьёва. - Т. 3. - 
Калуга: ЭЙДОС, 2012. 
- C. 257-270.

Zahid İsmayıl oğlu Xəlilov 1911-ci 
il yanvar ayının 14-də Tiflis quberniya-
sının Ekatrinenfeld nahiyəsinin (indiki 
Bolnisi rayonu) Saraçlı kəndində anadan 
olmuşdur. Tiflisdə orta məktəbi və Türk 
Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən sonra 
1929-cu ildə Bakıda Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) riyaziy-
yat şöbəsinə daxil olmuş, 1930-1934-cü 
illərdə universitet bağlandığına görə ali 
təhsilini Azərbaycan Pedaqoji İnstitutun-
da başa vuraraq yenidən Tiflisə qayıtmış 
və Dəmir yolu Nəqliyyatı Mühəndisləri 
İnstitutunda işləmişdir.

1937-ci ildə Tiflisdə Riyaziyyat İns-
titutunun aspiranturasına daxil olmuş, 
1940-cı ildə dissertasiya müdafiə edərək 
Qafqaz türkləri arasında ikinci (İbrahim 
İbrahimovdan sonra) fizika-riyaziyyat 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alan 
şəxsdir. Elə həmin il ADU-ya dəvət edil-
miş, ömrünü həmişəlik Azərbaycan və 
onun elmi ilə bağlamışdır. 1946-cı ildə 
isə doktorluq dissertasiyası müdafiə et-
miş, 35 yaşında Azərbaycanın ilk fizika-
riyaziyyat elmləri doktoru olmuşdur. 
1955-ci ildə Azərbaycan EA-nın həqiqi 
üzvü seçilmişdir.

1944-1960-cı illərdə BDU-da nəzəri 
mexanika kafedrasının müdiri, 1950-1956 
və 1967-1974-cü illərdə Riyaziyyat və 
Mexanika İnstitutunun direktoru, 1957-
1959-cu illərdə Azərbaycan EA Fizika-
riya ziyyat və Texnika elmləri bölməsinin 
aka demik-katibi, akademiyanın vitse-
pre zidenti seçilmiş, 1962-1967-ci illərdə 
Azərbaycan SSR EA-nın prezidenti ol-
muşdur. 1967-ci ildən ömrünün sonuna 
qədər isə özünün yaratdığı Riyaziyyat və 
Mexanika İnstitutuna rəhbərlik etmişdir. 
Əsas tədqiqatları funksional analiz, onun 
inteqral və diferensial tənliklərə tətbiqi, 

bütöv mühit mexanikası, avtomatik 
idarəetmə sisteminin riyazi nəzəriyyəsi, 
tətbiqi riyaziyyat və riyaziyyatın başqa 
sahələrinə aiddir. Alim funksional analiz 
məktəbinin əsasını qoyaraq poliharmo-
nik tənliklər sistemi üçün ümumi sərhəd 
məsələsini həll etmiş, dəyişənlərinə ay-
rılmayan qarışıq məsələlərin həlli üçün 
Furye üsulunun analoqunu, qarışıq tip-
li model tənlikləri üçün şəbəkə üsulunu 
vermişdir. O, mücərrəd sinqulyar ope-
ratorlar nəzəriyyəsini yaratmış, yeraltı 
hidromexanikanın neft və qaz yataqla-
rının işlənməsində tətbiq olunan bir çox 
məsələnin həllini vermiş, Banax fəzasında 
öz-özünə qoşma olmayan operatorun 
spektrini tədqiq etmişdir. Z.İ.Xəlilov 
əski sovetlər birliyində funksional ana-
liz üzrə ilk monoqrafiyalardan biri olan 
“Funksional analizin əsasları”nın (1949, 
rus dilində) müəllifi olmuşdur. Onun 
tərəfindən qazın və qazlaşdırılmış neftin 
süzülmə nəzəriyyəsinin ümumi məsələsi 
həll edilmişdir. “Funksional analiz və 
onun tətbiqləri” ümumittifaq jurnalının 
redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur. Onun 
rəhbərliyi ilə 30-dan çox elmlər namizədi 
və elmlər doktoru yetişmişdir.

Akademik Z.İ.Xəlilov “Əməkdar elm 
və texnika xadimi” fəxri adına layiq gö-
rülmüş, SSRİ Ali Sovetinə deputat se-
çilmiş, 2 dəfə “Qırmızı Əmək Bayrağı” 
ordeni, “Şərəf nişanı” ordeni və keçmiş 
SSRİ-nin bir neçə medalı ilə təltif olun-
muşdur. Azərbaycan Riyaziyyatçılar 
Cəmiyyətinin prezidenti seçilmişdir.

Zahid Xəlilov 1974-cü il fevral ayının 
4-də Bakı şəhərində vəfat etmiş, Fəxri 
Xiyabanda dəfn olunmuşdur. 

Bakı şəhərində adına küçə və məktəb 
var.

14 Akademik
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Məryəm Mahmudbəyova
1921-1992

Nəsibə Hüseynova
1926

100 
 illiyi

95 
 illiyi

Ə d ə b i y y a t 
Mahmudbəyova Məryəm 
// Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyası. - Cild 6. 
- Bakı,  1982. - S. 396.
Mahmudbəyova Məryəm 
Fərəməz qızı // Naxçıvan 
ensiklopediyası. - Bakı, 
2002. - S. 291.

Məryəm Fərəməz qızı  Mahmudbəy-
o va 1921-ci il yanvar ayının 2-də Nax-
çıvan şəhərində anadan olmuşdur.

1953-cü ildə Q.M.Musabəyov adına 
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Virusologi-
ya və Gigiyena İnstitutunda işləmiş, 
1966-cı ildə tibb elmləri doktoru alim-
lik dərəcəsi almışdır. 1976-1979-cu 
illər də Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Qan-
kö çür mə və Hemotologiya İnstitutunda 
İmmun-hemotologiya şöbəsinin müdi-
ri vəzifəsində çalışmışdır. Tədqiqatı 
mü a sir təbabətin aktual məsələlərinin 
(bio loji aktivliyi yüksək olan mikro-

molekulların, zülalların, nuklein turşu-
sunun həll olunan antigen fraksiyaları-
nın) öyrənilməsinə həsr olunmuşdur.

Musabəyovanın antigen quruluşa aid 
tədqiqatlarından immun preparatların 
isteh sal texnologiyası sahəsində, habelə 
xəstəliklərin profilaktika və diaqnosti-
kasında geniş istifadə edilir.

Azərbaycan səhiyyəsi sahəsindəki 
xid mətlərinə görə 1973-cü ildə Azər-
bay canın “Əməkdar həkim” fəxri adına 
layiq görülmüşdür. 

Məryəm Mahmudbəyova 1992-ci il-
də Bakı şəhərində vəfat etmişdir. 

Nəsibə Ağa İsmayıl qızı Hüseynova 
1926-cı il yanvar ayının 25-də Bakıda 
anadan olmuşdur.

1943-cü ildə Azərbaycan Dövlət Tibb 
İnstitutuna (indiki ATU) daxil olmuş, 
1948-ci ildə Moskvadakı N.İ.Piroqov 
adına II Tibb İnstitutunu bitirmişdir. 
Həmin ildən Azərbaycan Dövlət Tibb 
İnstitutunun uşaq xəstəliklərinin prope-
devtikası kafedrasının kliniki ordinatoru 
vəzifəsində çalışmışdır. 1950-1951-ci 
illərdə Laçın şəhərindəki qadın və uşaq 
məsləhətxanasının müdiri, 1955-1959-
cu illərdə Ana və Uşaqların Mühafizəsi 
Elmi-Tədqiqat İnstitutunda baş elmi 
işçi, şöbə müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 
1959-cu ildən Azərbaycan Dövlət Tibb 
İnstitutunun Hospital pediatriya kafed-
rasının dosenti olmuş, 1969-cu ildə tibb 
elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almış, 
1970-ci ildən isə həmin kafedranın pro-
fessorudur.

1959-1961-ci illərdə İraqda həkim 

işləmiş, 1971-1976-cı illərdə Bakı şə-
hə rində baş pediatr, 1976-cı ildə Azər-
baycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-
nin baş uşaq qastroenteroloqu olmuşdur.

Əsasən uşaqların qidalanması məsə lə-
lərinə dair tədqiqatlar aparmışdır. 200-
dən artıq elmi məqalənin və metodiki 
tövsiyələrin müəllifidir.

1970-1992-ci illərdə ATİ-nin müalicə-
profilaktika fakültəsinin Uşaq xəstəlikləri 
kafedrasının müdiri, 1992-ci ildən həmin 
kafedranın professoru vəzifəsində çalış-
mışdır.

1986-cı ildə “Əmək veteranı” medalı ilə 
təltif olunmuş, 1990-cı ildə Azərbaycanın 
“Əməkdar həkim” fəxri adına layiq gö-
rülmüş, 2010-cu il 20 sentyabr tarixində 
Azərbaycanda tibb təhsilinin və elmi-
nin inkişafındakı xidmətlərinə görə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif 
edilmişdir.

2    Mikrobioloq-immunoloq

   Həkim
25

Ə d ə b i y y a t 
Hüseynova Nəsibə 
Ağa İsmayıl qızı // 
Azərbaycan qadını en-
siklopediyası /Red. hey. 
R.Mehdiyev [və b.]; baş 
red. İ.Vəliyev; [müəl. 
X.Abbasov [və b.]. - 
Bakı, 2002. - S. 182.
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Yеni il bayramı
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Yeni il bayramı ilin sonuncu gü-
nün dən 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 
bay ram qədim german və romalılar-
la bağlanılır. Başqa bir mənbəyə 
görə isə Yeni ili bayramla qarşılamaq 
ənənəsinin əsası eramızdan əvvəl 
üçüncü minillikdə Me sopotamiyada 
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 edi-
lən yanvar ayının 1-i İşığın Qaran lıq 
üzərində qələbəsi günü kimi səciy yə-
ləndirilir. Başqa bir mənbədə roma-
lı lar bu günə Yanus allahının adını 
verib lər. 

Bizim istifadə etdiyimiz təqvim 
miladi təqvim adlanır. Bu təqvimə 
əsasən yeni il yanvarın 1-dən baş-
lanır. 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  ağac-
ları bə zə mək ənənəsini də xristi an 
dini ilə əlaqələndirir.  Əslində isə, 
hələ miladdan çox-çox əvvəl qədim 
Misirin sakinləri dekabrın ən qısa 
günlərində yaşıl palma ağaclarını 
evlərinə gətirirmişlər.  Bu, həyatın 
ölüm üzərində qələbəsinin rəmzi sa-
yılırmış. Küknar ağacları rəng li ka-
ğızlar, meyvələr və şirniyyatlar la 
bəzədilirmiş. 

Yer üzündə ilk olaraq Yeni ili Fici 
arxipelaqının 160  adasının sakinləri 
qar şılayır.   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 lə-
rin də dini etiqadlarından asılı olmaya-
raq müxtəlif xalqlar tərəfindən geniş 
qeyd olunan ən məşhur bayramlardan-
dır. Dünyanın hər yerində bütün in-
san  lar Yeni ili eyni ümidlərlə - xoş 
mö cü zələr, yeni uğurlar, xoşbəxtlik 
arzusuyla gözləsələr də, bayramı hərə 
öz adət-ənənəsinə uyğun qarşılayır.

Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəb-
bü sü ilə 1991-ci ildən Azər bay canda 
dekabrın 31-i Dünya Azərbay can  lı la-
rının Həmrəylik Günü kimi qeyd olun-
duğundan Yeni il bayramı azər bay can-
lı lar üçün ikiqat bayramdır.

Ə d ə b i y y a t

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

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

İmanquliyev, B. Yeni 
il - Tokiodan Londona, 
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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İstiqlal Muzeyi yaradılmışdır
1991 
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Azərbaycan İstiqlal Muzeyi 1991-ci il 
yanvar ayının 9-da yaradılmışdır. Muzeyin 
yaradılmasında məqsəd ən qədim zaman-
lardan müasir dövrə qədər Azərbaycan 
xalqının mədəni-tarixi həyatındakı mü-
hüm hadisələri və xalqımızın azadlığı uğ-
runda çarpışan fədailərin mübarizə yolunu 
əks etdirməkdir. Muzeydə 20 000-dən ar-
tıq eksponat mövcuddur. Burada rəsm və 
heykəltaraşlıq əsərləri, xəritələr, şəkillər, 
kitablar, pul əskinazları və başqa ekspo-
natlar nümayiş etdirilir. Azərbaycanın ilk 
dövlət muzeyi olan İstiqlal Muzeyinin 
əsası 1919-cu ilə qoyulmuşdur. 

Muzey 6 zaldan ibarətdir. 1-ci zalda 
Azərbaycanın dövlət rəmzləri - nümayiş 
olunur. Burada XVIII əsrin II yarısın-
da Azərbaycanın xanlıqlara bölünməsi, 
Azər baycan uğrunda Rusiya ilə İran ara-
sında gedən müharibələrə (1804-1828), 
Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) 
müqavilələrinin bağlanmasına dair ma-
teriallar da yer almışdır. Həmçinin, işğal 
altında olan Cəbrayıl və Füzuli rayonları-
nın tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin eks-
ponatları da nümayiş olunur.

2-ci ekspozisiya zalı XIX əsrin II yarı-
sından XX əsrin əvvəllərinədək olan döv-
rü əhatə edir. Burada mədəniyyət və elm, 
neft sənayesinin inkişafı ilə bağlı xeyli 
sayda materiallar yer almışdır. 1918-ci 
il 31 mart soyqırımına həsr olunmuş fo-
tofaktlar, arxiv materialları, sənədlər, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
fəaliyyətini əks et di rən materiallar bu 
ekspozisiya zalında nümayiş etdirilir. 

İstiqlal Muzeyinin 3-cü zalı Cənubi 
Azərbaycanın Məşrutə hərəkatını əks 
et di rən materiallarla zəngindir. Burada 
1905-1911-ci illər azadlıq hərəkatının 

rəh bəri Səttarxan və onun silahdaşlarının, 
fədai dəstələrinin fəaliyyəti, həmçinin o 
dövrdə Azərbaycanın iqtisadiyyatının, 
mə dəniyyətinin inkişafını əks etdirən ma-
teriallar yer almışdır. 

Repressiya illərini və Böyük Vətən 
mü ha ribəsində ön və arxa cəbhədə qəhrə-
manlıq göstərən azərbaycanlıların qəhrə-
manlığını əks etdirən materiallar muze-
yin 4-cü ekspozisiya zalında nümayiş 
olunur. 

Qarabağ hadisələri muzeyin 5-ci zalın-
da əks olunmuşdur. Burada 1988-ci ildən 
baş layaraq Ermənistanın Azərbaycana 
qar şı işğalçılıq müharibəsi nəticəsində 
zəbt olunmuş rayonları,  1990-cı ilin qan-
lı yanvar hadisələrini, Xocalı faciəsinin 
dəh  şətlərini əks etdirən fotolar, müxtəlif 
sənədlər, nümayiş olunur. 

Müasir Azərbaycan tarixi muzeyin 
6-cı ekspozisiya zalında nümayiş etdiri-
lir. 1993-cü il iyun ayının 15-də Heydər 
Əliyev Bakıya gəlişi - Milli Qurtuluş 
Günü tarixindən başlayaraq ölkəmizin 
keçdiyi inkişaf yolu haqqında muzeyin 
ziyarətçilərinə geniş məlumat verilir. 
Burada müstəqil Azərbaycanın dövlət və 
ordu quruculuğunu, xarici siyasətini, iqti-
sadiyyatını, Azərbaycanın tarixi üçün çox 
əhəmiyyətli olan “Əsrin müqaviləsi”nin 
(1994) bağlanması, ölkəmizin mədəniy-
yətini, beynəlxalq təşkilatlarda iştirakını 
əks etdirən fotoxronika nümayiş olun-
maqla yanaşı, Ulu öndər Heydər Əliyevin 
siyasi kursunun layiqli davamçısı olan 
Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətini əks 
etdirən materiallar diqqəti cəlb edir. 

İstiqlal Muzeyi Muzey Mərkəzində 
yer ləşir. Hazırda muzey üçün Bakıda 
yeni bina inşa edilir.

Ə d ə b i y y a t

Azəri, L. Hər eksponat 
tariximizə şahidlik edir: 
Azərbaycan İstiqlal 
Muzeyindən reportaj / 
L.Azəri // Mədəniyyət. - 
2018. - 30 may. - S. 12.

Fərəcova, Z. Azər-
baycanın ilk dövlət muze-
yi: 7 dekabr Azərbaycan 
İstiqlal Muzeyinin yaradıl-
ması günüdür / Z.Fərəcova 
// Azərbaycan. - 2019. - 7 
dekabr. - S. 7.

“Xatırlayın! Yaşadın! 
Unutmayın!”: İstiqlal 
Muzeyində 20 Yanvar 
faciəsinə həsr olunan sərgi 
// Mədəniyyət. - 2020. - 22 
yanvar. - S. 4.

İstiqlal tarixi-
nin fotosalnaməsi 
/ S.Məmmədova // 
Azərbaycan. - 2018. - 26 
may. - S. 10.

Rzayeva, M. İstiqlalın 
iziylə... 100 il sonra: 
“Şərq”çilərin növbəti da-
yanacağı İstiqlal Muzeyi 
oldu / M.Rzayeva //Şərq. - 
2018. - 21 aprel. - S. 8.
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Ümumxalq Hüzn Günü
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1990-cı il yanvar ayının 20-si  
Azər-baycan xalqının tarixinə ən 
faciəli  gün lərdən biri kimi daxil ol-
muşdur. Doğma yurdunun, xalqı-
nın 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-
sə tinə, əzəli torpaqlarımıza iddia edən 
Ermənistanın təcavüzkar hərə kət lə ri-
nin açıq-aşkar dəstəklənməsinə və 
o zamankı respublika rəhbərliyinin 
xə ya nətkar mövqeyinə etiraz əlaməti 
olaraq ayağa qalxmış geniş xalq küt-
lə lərinə qarşı sovet ordusunun iri 
hər bi birləşmələrinin yeridilməsi 
Azər  baycanda, xüsusilə Bakıda misli 
gö rünməmiş faciəyə gətirib çıxarmış-
dı, böyük itkilərlə, günahsız insanla-
rın ölümü ilə nəticələnmişdi. 

Nəticədə 170 nəfər həlak olmuş, 
400-ə yaxın insan yaralanmışdı. Bun-
ların arasında gənclər, uşaqlar, qoca-
lar, qadınlar, hətta hərbi qulluqçular 
da var idi.

Bütün bunlara baxmayaraq, Azər-
baycanın o vaxtkı səriştəsiz, kölə psi-
xologiyalı rəhbərlərinin əksinə ola-
raq, həmin vaxt Moskvada yaşayan 
xalqımızın dahi oğlu Heydər Əliyev 
həyatını təhlükədə qoyaraq, faciənin 
ertəsi günü Azərbaycanın Moskvada-

kı Daimi Nümayəndəliyinə gələrək, 
Qanlı Yanvar qırğınını törədənləri 
pis ləyən kəskin bəyanatla çıxış etmiş, 
xalqımızın başına gətirilən və bey-
nəl xalq ictimaiyyətdən ciddi şəkildə 
gizlədilən müsibətin dünyaya çatdırıl-
ma sına nail olmuşdur. Bununla da 
ulu öndərimiz cəsarətini, mərdliyini, 
xalqının sədaqətli 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 
verilmiş və cinayəti törədənlərin ad-
ları ictimaiyyətə çatdırılmışdı. 20 
Yanvar - Ümumxalq hüzn günü elan 
edilmişdir. 

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 su-
verenliyi uğrunda canlarından keçmiş 
Azərbaycanın oğul və qızlarının əziz 
xatirəsini ehtiramla yad etmək üçün 
buranı ziyarət edirlər. 

Nəsillər dəyişəcək, lakin Vətən 
oğullarının xatirəsi ürəklərdə əbədi 
yaşa yacaqdır.  

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.]; eks-
portların 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. 

“20 Yanvar – unutmadıq” 
// Mədəniyyət. - 2020. - 22 
yanvar. - S. 5.
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Azərbaycan Respublikası Avropa 
Şurasına üzv qəbul edilmişdir
2001
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Azərbaycan Respublikasının Av-
ropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul 
olunmasından 20 il ötür. 

Müstəqilliyinin  ilk illərində ağır 
daxili və xarici böhran yaşayan 
Azərbaycan bu beynəlxalq təşkilata 
tamhüquqlu üzv olmaq üçün çətin yol 
qət etmişdir. 1992-ci il yanvar ayının 
24-də Azərbaycan parlamenti “xüsusi 
dəvət edilmiş qonaq” statusu almaq 
üçün Avropa Şurasına müraciət edib və 
Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında 
əlaqələrin tarixi məhz həmin dövrdən 
başlayır. Tarixi yolların qovuşuğunda 
yerləşən ölkəmizin Avropa Şurası-
na qəbul olunması həm Azərbaycan, 
həm də bu təşkilat üçün çox mühüm 
hadisədir. 2001-ci il yanvarın 17-də 
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 
nümayəndələr səviyyəsində keçiril-
miş iclasında Azərbaycan Respubli-
kasının Avropa Şurasına tamhüquqlu 
üzv qəbul edilməsinə dair qərar qəbul 
edilmiş və 2001-ci il yanvarın 25-də 
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 
iştirakı ilə Strasburqda Azərbaycanın 
Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi 
münasibətilə rəsmi mərasim keçiril-
mişdir. Məhz həmin dövrdən qurumun 
binasının qarşısında dövlətimizin bay-
rağı dalğalanır. 

Azərbaycan Respublikasının 
AŞPA-dakı nümayəndəliyi isə İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq 
bu qurumun iclasında tamhüquqlu üzv 
kimi iştirak edib və ölkəmizin bu uğuru 
heç şübhəsiz ki, tarixi əhəmiyyətlidir. 
Ümummilli Liderin dediyi kimi, “Ta-
rixi yolların qovuşuğunda yerləşən 
ölkəmizin Avropa Şurasına qəbul 
olunması həm Azərbaycan üçün, 
həm də bu təşkilat üçün çox mühüm 
hadisədir”.

Azərbaycan Respublikası ilk dəfə 
2014-cü il mayın 14-dən altı aylıq dövr 
üçün təşkilatın Nazirlər Komitəsində 
sədrlik etmişdir. Azərbaycan ilə Avro-
pa Şurası arasında əməkdaşlıq yüksək 
səviyyədədir və qurum tərəfindən bu 
əməkdaşlıq yüksək qiymətləndirilir.

Bu qurumla əlaqələrin geniş lən-
dirilməsi istiqamətində önəmli ad-
dımlar atılıb. Heç də təsadüfi deyil ki, 
2003-cü il yanvarın 27-də AŞPA Büro-
sunun iclasında Azərbaycan Respubli-
kasının Assambleyadakı nümayəndə 
heyətinin rəhbəri İlham Əliyev Büro-
nun üzvü və AŞPA-nın vitse-preziden-
ti seçilmişdir.

İlk sessiyadan başlayaraq Ermənis-
tanın işğalçılıq siyasətinin nəticələri 
avropalıların diqqətinə çatdırılmışdır. 
Xüsisilə qeyd etmək lazımdır ki, ses-
siyada 9 ölkə və AŞPA-da fəaliyyət 
göstərən 5 siyasi qrupu təmsil edən 
29 nümayəndə tərəfindən imzalanmış 
“Ermənilər tərəfindən azərbaycanlı 
əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımı-
nın tanınması” adlı yazılı bəyanat və 
14 ölkəni təmsil edən 20 nümayəndə 
tərəfindən imzalanmış “Ermənistan 
və Dağlıq Qarabağda saxlanılan 
müharibə əsirləri və girovları” adlı 
tövsiyə üçün təklif AŞPA-nın rəsmi 
sənədləri qismində yayılıb. Göstərilən 
sənədlərdə ermənilər tərəfindən Xoca-
lı əhalisinin tamamilə qətlə yetirilməsi, 
Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin 
20 faizini işğal etməsi, Ermənistanda 
və işğal altıdakı Azərbaycan torpaqla-
rında uşaqlar, qadınlar və yaşlılar da 
daxil olmaqla 783 azərbaycanlı giro-
vun saxlanılması faktı və digər vacib 
məsələlər vurğulanıb. Sadalanan fakt-
ların sənədlərdə yer alması ölkəmizin 
uğuru və nailiyyəti olmuşdur.

25

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan və Avro-
pa Şurası: biblioqrafik 
göstərici / M.F.Axundov 
adına Azərbaycan Milli 
Kitabxanası; tərt. ed.: 
G.Hüseynova, A.Babayeva. 
- Bakı, 2008. - 90 s.
İmaməliyeva, Ü. 
Azərbaycanın Avropa 
Şurası ilə əlaqələri: siyasi 
əməkdaşlığın istiqamətləri 
/ Ü.İmaməliyeva; elmi 
red. R.Mirzəzadə.- Bakı: 
Şirvannəşr, 2007.- 166 s.
Süleymanov, E. Azərbaycan 
10 il Avropa Şurasında / 
E.Süleymanov; elmi red. 
E.Lintner; [ön söz. müəl. 
J.P.Anri].- Bakı: Xəzər, 
2011.- 45 s.
Baxşəliyev, R.Etibarlı və 
məsuliyyətli tərəfdaşlıq: 
İlham Əliyevin Brüssel 
səfəri Azərbaycanın Avropa 
İttifaqı ilə münasibətlərinə 
mühüm töhfə verməklə ya-
naşı, yeni sazişin imzalan-
ması prosesini bir qədər də 
yaxınlaşdırdı / R.Baxşəliyev 
// Azərbaycan. - 2019. - 19 
may. - S. 1; 3.
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Digər tarixi hadisələr
Dünya Ekoloji Təhsil Günü  
1972
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26 yanvar - Dünya Ekoloji Təhsil 
Günüdür. Bu günün qeyd edilməsində 
əsas məqsəd ictimai diqqəti ətraf mü-
hit problemlərinə, onların həllinə 
yönəlt məkdə və gələcəkdə mümkün 
fəsad la rın qarşısını almaqda ekoloji 
təhsilin vacibliyini vurğulamaqdır.

Müasir ekoloji təhsil hərəkatı 
1972-ci ilin iyununda İsveçin paytax-
tı Stokholmda keçirilmiş Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının “İnsanın ətraf 
mühiti” kon fran sında beynəlxalq 
status alıb. Konfransın 21-ci plenar 
iclasında Stokholm Sazişi imzala-
nıb. Sazişdə ətraf mühitə və davam-
lı inkişafa dair 26 prinsip yer alıb. 
Prinsiplərdən biri “Ətraf mühit üzrə 
təhsil vacibdir” adlanır.

Təbiətə qayğıkeş münasibət, eko-
loji təfəkkürün yaranması əhalidə 
və gənc nəsildə ekoloji tərbiyə və 
mədəniyyətin hansı səviyyədə olma-
sından asılıdır. 

Azər baycan dövlət müstəqilliyini 
bərpa etdikdən sonra ətraf mühitin 
mü ha fizəsi və ekoloji təhsillə bağlı 
qəbul edilmiş ekoloji qanunçuluq və 
qərarlar bu problemin həllində atıl-
mış mühüm addımlardır. Milli Təhsil 
Konsepsiya sın da da gənc nəslin 
ekoloji təhsil və tərbiyəsinə xüsusi 
diqqət yetirilir. Müas ir dövrdə qlo-
ballaşan dünyanın daha çox diqqət 
yetirdiyi məsələlərdən biri nara-
hatçılıq doğuran ekoloji prob lem-
lərdir. Əhalinin ətraf mühitə neqativ 
münasibəti mövcud problemin yaran-

masına gətirib çıxarmışdır. Ekoloji 
maarifçiliyə böyük ehtiyac var. Bu-
nun üçün hər kəs müəyyən ekoloji 
biliklərə yiyələnməli, əhalidə ekoloji 
dünyagörüş formalaşmalı, təhsilin 
ayrı-ayrı pillələrində ekoloji təlimin 
hə yata keçirilməsi təmin edilməli, 
mək təb, eləcə də, məktəbəqədər  təd-
ris-tərbiyə müəssisələrində uşaqlar və 
şagirdlər arasında ekoloji tərbiyəyə 
xüsusi fikir verilməlidir. 

“Əhalinin ekoloji təhsili və ma arif-
lən dirilməsi haq qında” Azər baycan 
Res  publikasının Qanu nun da (2002) 
ümu mi ekoloji bilik lə rə yiyələnməsi 
üçün hər kəsə bəra bər şəraitin yaradıl-
ma sı, orta təhsil sistemində ekoloji 
bilik lərin tədrisi nin icbariliyi, ekoloji 
təhsil və maarifl ən dirmə prosesinin 
fasiləsizliyi dövlət siyasətinin əsas 
prinsipləri kimi götürülüb.

Bu gün dünyanın bir çox ölkəsinin 
təhsil müəssisələrində, uşaq bağçala-
rında ekoloji təhsilin vacibliyi, ekoloji 
şüurun formalaşması və dövlətlərarası 
təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyətinə 
diqqəti cəlb etmək məqsədilə qeyd 
edilir. Dünya Ekoloji Təhsil Günündə 
ekoloji məsələlərə həsr edilmiş konf-
ranslar və seminarlar keçirilir, dəyirmi 
masalar təşkil olunur.

Ekoloji təhsil bizə təbiətlə harmo-
niyada olmağı və ətraf mühitə təsiri 
azaltmağı öyrədir.

26
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Ə d ə b i y y a t
Sultanlı, X. Tələbələrdə 
ekoloji mədəniyyətin 
formalaşdırılması: [mo-
noqrafiya] / X.H.Sultanlı; 
elmi red. A.Abbasov. - Bakı: 
Mütərcim, 2016. - 191 s.
Bayramova, F. 
Məktəbəqədər tərbiyə 
müəssisələrində uşaq-
ların ekoloji tərbiyəsi  / 
E.Məmmədova; Y.Kərimova 
//Məktəbəqədər və ibtidai 
təhsil. - 2019. - № 3/228. - 
S. 46-49.
Qaraxanlı, R. Ekoloji təhsil 
və tərbiyə: Yeni nəsildə 
vətəndaş şüurunun for-
malaşdırılmasının əsas 
istiqamətlərindən biri kimi / 
R.Qaraxanlı // 
Azərbaycan müəllimi.-
2019.- 11 oktyabr.- S.1. 
Sadıqova, S. Ekoloji 
mədəniyyətin formalaşdı-
rılması uşaq şəxsiyyətinin 
sosiallaşmasının mühüm 
amili kimi / S.Sadıqova //
Məktəbəqədər və ibtidai 
təhsil. - 2018. - № 2 (223). - 
S. 62-66.
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Digər tarixi hadisələr

Gömrük İşçilərinin Peşə Bayramı Günü  
1997
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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 qo-
rumaq 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 göm-
rük postu yaradılmış və burada 992 
gömrük işçisi keşik çəkmişdi. Aprel 
işğalı digər sahələrdə olduğu kimi, 
gömrük sistemində də işlərin başa çat-
dırılmasına imkan vermədi. 

SSRİ dövründə Azərbaycanda 
gömrük 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. La-
kin 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 
imzaladığı müvafiq Sərəncama əsasən, 
yanvarın 30-u Gömrük İşçilərinin Peşə 
Bayramı Günü elan olunmuşdur.

30
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Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan gömrüyü: 
tarixi ənənələr və müasirlik: 
Müstəqil Azərbaycan Res-
publikasında Dövlət Gömrük 
Komitəsi yaradılmasının 15 
illiyinə həsr olunur / Azərb. 
Respub. Gömrük Xidməti.-
Bakı: Elm, 2007. - 220 s.
Heydərov, K. Heydər Əliyev 
və Azərbaycanda gömrük 
sisteminin təkamülü: iqtisadi 
təhlükəsizlik konsepsiyası 
üzrə / Kəmaləddin Heydərov. 
- Bakı: Ozan, 2000. - 256 s. 
Qocayev, Ə. Gömrük İşçiləri 
Günü / Əkbər Qocayev // 
Bayramlar və tarixi günlər / 
Ə.Qocayev. - Bakı, 2006.- S. 
74-75.
Gömrükçülər peşə bay-
ramlarını qeyd ediblər //
Azərbaycan. - 2020. - 31 
yanvar. - S. 3; Respublika. - 
2020. - 31 yanvar. - S. 4.

İ n t e r n e t d ə 
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2020/
yanvar/699106(meqale).pdf

http://www.az-customs.net/
az/6127.htm
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• Gənclər Günü (02.02.1997)
• Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyasında 

“Azərbaycan Respublikası” adı və üçrəngli 
bayrağı təsdiq edilmişdir (05.02.1991)

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

21 yanvar-  
18 fevral

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

Qarabağ Azərbaycandır!

Antik dövrdə Qarabağ ərazisi Albaniyanın Uti, Paytakaran və Arsak (Arsak türk 
mənşəli ərsak mənasındadır) vilayətlərini əhatə etmişdir. Qarabağ ərazisində əsəsən yerli 
tayfalar – albanlar, utilər, qarqarlar və savdeylər, həmçinin gəlmə tayfalar maskutlar, sak-
lar, gellər və ballar məskun idilər. İlk orta əsrlərdə (V əsr) Albaniyanın siyasi, iqtisadi və 
mədəni mərkəzi Bərdə şəhərində məktəblər açılmış, uşaqlara yazı və biliklər öyrədilmişdir. 
Albaniya hökmdarı Cavanşirin dövründə (616-681) Albaniya qüdrətli bir dövlətə çevril-
mişdir. Həmin dövrdə Albaniyanın paytaxtı Qarabağın ən qədim şəhərlərindən biri olan 
Bərdə idi.

VII əsrdən başlayan ərəb yürüşləri Albaniyanın fütuhatı ilə nəticələndi. VIII əsrdən 
etibarən Qarabağ Xilafətin şimaldakı mərkəzinə çevrildi. Ərəb xilafəti dağıldıqdan son-
ra (IX əsrin sonlarında) Qarabağ ərazisində (Yuxarı Qarabağda) Sünik və Arsax-Xaçın 
knyazlıqları yarandı. Albaniya dövlətini bərpa etmək məqsədi ilə alban soylu Həsən Cəlal 
(1215-1261) bu feodal qurumu inkişaf mərhələsinə çatdırdı. Gəncəsər (Qanzasar) alban 
xristian məbədi də onun zamanında tikildi.

Qarabağ ərazisi Azərbaycanın bütöv ərazisi ilə birlikdə XII əsrin birinci rübündən 
Azərbaycan Atabəylərinin XIII əsrin əvvəllərində isə Hülakulərin hakimiyyəti altına düş-
dü. XIV əsrin sonlarında Qarabağ Teymurun, XV əsrdə isə Teymurilər və Qaraqoyunlula-
rın müharibə meydanına çevrildi. 1410-cu ildən etibarən Qarabağ da daxil olmaqla Kürdən 
cənubda yerləşən Azərbaycan torpaqları Qaraqoyunluların hakimiyyəti altına salındı. 
1467-ci ildə Qaraqoyunlular dövlətinin süqutundan sonra Qarabağ Ağqoyunlu dövlətinin 
tərkibinə keçdi. XVI əsrin başlanğıcında (1501-ci ildə) Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin 
yaratdığı inzibati ərazilərdən biri olan Qarabağ bəylərbəyliyinin tərkibinə, XVII əsrdən 
XVIII əsrin əvvəlinə qədər  isə Astabad, Cavanşir, Bərgüşad, Qazax, Şəmşədil qəzalarına 
daxil idi.

Beləliklə, Qarabağ əvvəllərdə olduğu kimi, X-XVII əsrlərdə də Azərbaycanın ay-
rılmaz hissəsi olmuş, Xilafətdən sonra yaranmış Sacilər, Salarilər, Eldəgizlər, Elxanilər 
(Hülakülər), Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər kimi türk hakimlərinin idarə 
etdikləri dövlətlərin tərkibində olmuşdur. Əhalisinin əsas hissəsini türk tayfaları təşkil 
etmişdir.
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Milli ədəbiyyat

Xalq şairi Həsənzadə Nəriman Əliməmməd oğlunun (18.02.1931) anadan 
olmasının 90 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı Talıbzadə Abdulla Axund Mustafa 
oğlunun (Abdulla Şaiq) (24.02.1881-24.07.1959) anadan olmasının 140 
illiyi
Xalq yazıçısı Vəliyev Əli Qara oğlunun (27.02.1901- 02.02.1983) anadan 
olmasının 120 illiyi

Dünya ədəbiyyatı

Özbək şairi, mütəfəkkiri və dövlət xadimi Nəvai Nizaməddin Mirəlişir 
oğlunun (Əlişir Nəvai) (09.02.1441- 03.01.1501) anadan olmasının 580 
illiyi
Tatar şairi Cəlilov Musa Mustafa oğlunun (Musa Cəlil) (15.02.1906-
25.08.1944) anadan olmasının 115 illiyi
Rus yazıçısı Leskov Nikolay Semyonoviçin (16.02.1831-05.03.1895) 
anadan olmasının 190 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Xalq rəssamı İbrahimov Ağaəli Müsəllim oğlunun (06.02.1946) anadan 
olmasının 75 illiyi
Rus mənzərə rəssamı, realist mənzərə janrının banilərindən biri Şedrin 
Silvestr Feodosiyeviçin (13.02.1791-08.11.1830) anadan olmasının 230 
illiyi
Xalq rəssamı Heybətov Əşrəf Nəzir oğlunun (18.02.1951) anadan 
olmasının 70 illiyi
Xalq rəssamı, Əməkdar incəsənət xadimi, boyakar Mirzəzadə Böyükağa 
Məşədi oğlunun (21.02.1921-03.11.2007) anadan olmasının 100 illiyi
Xalq rəssamı, Əməkdar incəsənət xadimi Sadıqzadə Oqtay Seyid Hüseyn 
oğlunun (21/24.02.1921-20.12.2014) anadan olmasının 100 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Naxçıvan MR-nın Əməkdar mədəniyyət işçisi, Azərbaycan 
Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Məmmədov Rəşid Rza 
oğlunun (02.02.1936-20.06.2006) anadan olmasının 85 illiyi 
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Xalq artisti, instrumental ifaçı (trombonçu) Astaxin Vitali Vladimiroviçin 
(02.02.1951) anadan olmasının 70 illiyi
Əməkdar müəllim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, fortepiano və orqan 
ifaçısı, professor Rimazi Nəzakət Hüseyn qızının (02.02.1961) anadan 
olmasının 60 illiyi
Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, hərbi dirijor və pedaqoq, general-
mayor Axundzadə Yusif Yevgenyeviçin (06.02.1946) anadan olmasının 75 
illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Quliyev Məmməd Mehdi oğlunun 
(09.02.1936-02.10.2001) anadan olmasının 85 illiyi
Xalq artisti, ustad tarzən Mansurov Bəhram Məşədi Süleyman bəy oğlunun 
(12.02.1911-14.05.1985) anadan olmasının 110 illiyi
Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, xor dirijoru, professor İmanova 
Gülbacı Əliəkbər qızının (13.02.1956) anadan olmasının 65 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Nağıyev Faiq Həbib oğlunun 
(15.02.1946) anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti, xanəndə, professor İsmayılova Səkinə Qulu qızının (24.02.1956) 
anadan olmasının 65 illiyi

Teatr.Kino

Əməkdar artist Məmmədoğlu Əsgər (Ələsgər Məmmədoğlu) (09.02.1946-
21.12.2015) anadan olmasının 75 illiyi 
Xalq artisti Qədirov Əliabbas Gülabbas oğlunun (13.02.1946-08.03.2006) 
anadan olmasının 75 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor Fərəcov Cəmil Əliqulu oğlunun 
(13.02.1946) anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti Hüseynova Sofiya Həsən qızının (17.02.1926-30.07.2015) anadan 
olmasının 95 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, kino rejissoru İsmayılov Həbib Ələkbər oğlunun 
(21.02.1906-31.12.1966) anadan olmasının 115 illiyi
Xalq artisti, görkəmli rejissor Bədəlbəyli Şəmsi Bədəl oğlunun (23.02.1911-
23.05.1987) anadan olmasının 110  illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Kərimov Bəşir Bəylər oğlunun (02.02.1976-
17.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hacıyev Etibar Firudin oğlunun (05.02.1971-
15.06.1992) anadan olmasının 50 illiyi

Siyasət.Hərbi iş

Hərbi xadim, general-mayor Kazımov Əli İmran oğlunun (17.02.1956-
26.10.2016) anadan olmasının 65 illiyi
Hərbi xadim Şadlinski Abbasqulu bəy Xanbaba bəy oğlunun (24.02.1886- 
02.1930) anadan olmasının 135 illiyi
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Fəlsəfə

Əslən azərbaycanlı alim filosof, astronom, riyaziyyatçı, tarixçi, maliyyəçi, 
ilahiyyatçı və hüquqşünas, dövlət xadimi Xacə Nəsirəddin Əbu Cəfər 
Məhəmməd ibn Məhəmməd ibn Həsən Tusinin (Nəsirəddin Tusi) 
(17.02.1201- 23.06.1274) anadan olmasının 820 illiyi

Tarix

Tarix elmlər doktoru Bağırova İradə Səid qızının (12.02.1956) anadan 
olmasının 65 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

İctimai xadim, dilçi, jurnalist, tərcüməçi Hacıbəyli Ceyhun bəy Əbdül-
hüseyn oğlunun (03.02.1891-22.10.1962) anadan olmasının 130 illiyi
Maarifçi, pedaqoq Cuvarlı Cavad bəy Nəcəf bəy oğlunun (Cavad 
Cuvarlinski) (15.02.1886-1963) anadan olmasının 135 illiyi
Akademik, sənətşünas alim, Əməkdar inşaatçı, Əməkdar elm xadimi 
Salamzadə Əbdülvahab Rəhim oğlunun (16.02.1916-19.08.1983) anadan 
olmasının 105 illiyi

Coğrafiya.Geologiya  

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Əlizadə Zəkəriyyə 
Mabud oğlunun (02.02.1936) anadan olmasının 85 illiyi
Akademik, geoloq Əzizbəyov Şamil Əbdürrəhim oğlunun (16.02.1906-
14.05.1976) anadan olmasının 115 illiyi

Fizika.Riyaziyyat.Astronomiya

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Yaqubov Məmməd Haqverdi 
oğlunun (02.02.1941) anadan olmasının 80 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb

Əməkdar elm xadimi, Əməkdar həkim, professor Musayev Surxay 
Novruz oğlunun (01.02.1951) anadan olmasının 70 illiyi
Görkəmli oftalmoloq, tibb elmləri doktoru, professor Məlik-Aslanova 
Püstə Süleyman bəy qızının (02.02.1926-2001) anadan olmasının 95 illiyi

Texnika.Mühəndis işi

Dünya şöhrətli alim, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin yaradıcısı, 
professor Ələsgərzadə Lütfəli Rəhim oğlunun (Lütfi Zadə) (04.02.1921-
06.09.2017) anadan olmasının 100 illiyi
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73

79

74

75
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78

77

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

Pedaqoji elmlər namizədi, dosent İsmayılov Nadir İslam oğlunun 
(05.02.1956) anadan olmasının 65 illiyi

İdman

Əməkdar idman ustası, dama üzrə 37 qat Azərbaycan çempionu Abdullayev 
Üzeyir Ələsgər oğlunun (09.02.1951-20.04.2009) anadan olmasının 70 illiyi
Əməkar Bədən tərbiyəsi və idman xadimi, Əməkdar məşqçi Ağayev Oqtay 
Mirzəbaba oğlunun (14.02.1936) anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi, Fəxri bədən tərbiyəsi və 
idman əlaçısı Abdul-Qədirov İsmayıl Qafar oğlunun (15.02.1936) anadan 
olmasının 85 illiyi 
Ukrayna əsilli Azərbaycan futbolçusu və məşqçisi Banişevski Anatoli 
Andreyeviçinin (23.02.1946-10.12.1997)  anadan olmasının 75 illiyi

Digər tarixi hadisələr

Gənclərin I Ümumrespublika Forumunun keçirilməsinin (02.02.1996) 25 ili 
Gənclər Günü (02.02.1997)
Ümumdünya Xərçənglə Mübarizə Günü (04.02.2005)
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyasında “Azərbaycan Respublikası” adı 
və üçrəngli bayrağı təsdiq edilmişdir (05.02.1991)
Azərbaycan qadınlarının birinci qurultayının keçirilməsinin 
(08(11).02.1921) 100 illiyi
Beynəlxalq Təhlükəsiz İnternet Günü (09.02.2004)
Vergi Xidməti İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (11.02.2005)
Ümumdünya Radio Günü (13.02.2011)
İlk telefon aparatının ixtirasının (14.02.1876) 145 illiyi
Azərbaycan Televiziyasının fəaliyyətə başlamasının (14.02.1956) 65 ili
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Günü (14.02.1992)
Beynəlxalq Kitab Bağışlama Günü (14.02.2013)
Azərbaycanda ilk rəsmi telefon xəttinin (“Nobel qardaşları cəmiyyəti” 
tərəfindən) çəkilməsinin (18.02.1881) 140 illiyi
Ümumdünya Su Məməlilərinin Mühafizəsi Günü (19.02.1986) 
Bеynəlxalq Ana Dili Günü (21.02.1999)
Avtomobil Yol İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (22.02.2008)
Bakıda I Beynəlxalq Türkoloji Qurultayın keçirilməsinin (26.02-
06.03.1926) 95 illiyi
Xоcalı sоyqırımı günü (26.02.1992) 80
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1988ci ilin fevral  ayından 1993cü  ilə qədər Ermənistanın  Azərbaycan Respublikası ərazisinə 
qarşı təcavüzünə, Azərbaycan torpaqlarının erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalına başlanmışdır. 
2020ci il sentyabr ayının 27də səhər saat 6:00 radələrində növbəti dəfə erməni siyasi hərbi rejimi 
mövcud münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək əvəzinə, özlərinin işğalçı mövqelərindən əl çəkməyərək 
cəbhəboyu zonada yerləşən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini və yaşayış məntəqələrini iriçaplı si
lahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından atəşə tutmuşdur. Bu, artıq 30 ilə yaxın 
müddət ərzində səbrlə dözən və sülh tərəfdarı olan Azərbaycanın səbr kasasını daşdırmış və Milli 
Ordumuzun əkshücum əməliyyatı nəticəsində Azərbaycanın uzun illər işğalda qalan torpaqları azad 
edilmişdir.

Düşmən işğalından azad olunmuş şəhər, qəsəbə və kəndlərimizin siyahısı:
27 sentyabr 2020-ci ildə Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qərvənd, Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdür-

rəh manlı kəndləri; Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı, Nüzgar kəndləri; Ağdərə və Murovdağ isti qa-
mət lərində yüksəkliklər;

3 oktyabrda Tərtər rayonunun Suqovuşan və Talış kəndləri; Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, 
Aşağı Maralyan, Şəybəy, Quycaq kəndləri; Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi; 

4 oktyabrda Cəbrayıl şəhəri və rayonun Karxulu, Şükürbəyli, Yuxarı Maralyan, Çərəkən, Daşkəsən, 
Horovlu, Decal, Mahmudlu, Cəfərabad kəndləri;

5 oktyabrda Cəbrayıl rayonunun Şıxəli Ağalı, Sarıcalı, Məzrə kəndləri;
9 oktyabrda Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və Sur kəndi; Cəbrayıl rayonunun Qaracallı, 

Süleymanlı, Əfəndilər və Qışlaq kəndləri; Füzuli rayonunun Yuxarı Güzlək, Gorazıllı kəndləri; Tərtər 
rayonunun Çaylı kəndi;

14 oktyabrda Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbulaq, Qarakollu kəndləri; Xocavənd rayonunun 
Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağaser kəndləri;

15 oktyabrda Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü, Edilli, Çiraquz kəndləri; Füzuli rayonunun Arış 
kəndi; Cəbrayıl rayonunun Doşulu kəndi;

16 oktyabrda Xocavənd rayonunun Xırmancıq, Ağbulaq, Axullu kəndləri;
17 oktyabrda Füzuli rayonunun Qoçəhmədli, Çimən, Cuvarlı, Pirəhmədli, Musabəyli, İşıqlı, Dədəli 

kəndləri və Füzuli şəhəri düşmən işğalından azad edilmişdir.
18 oktyabrda Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır.
19 oktyabrda Cəbrayıl rayonunun Soltanlı, Əmirvarlı, Maşanlı, Həsənli, Əlikeyxanlı, Qumlaq, Ha-

cılı, Göyərçinveysəlli, Niyazqullar, Keçəl Məmmədli, Şahvəlli, Hacı İsmayıllı, İsaqlı kəndləri; 
20 oktyabrda Zəngilan rayonunun Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Muğanlı kəndləri 

və Zəngilan şəhəri; Füzuli rayonunun Dördçinar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarğabazar, Aşağı 
Veysəlli, Yuxarı Aybasanlı kəndləri; Cəbrayıl rayonunun Safarşa, Həsənqaydı, Fuğanlı, İmambağı, Daş 
Veysəlli, Ağtəpə, Yarəhmədli kəndləri; Xocavənd rayonunun Ağcakənd, Mülküdərə, Daşbaşı, Günəşli 
(Noraşen), Çinarlı (Vəng) kəndləri;

21 oktyabrda Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsi, Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü 
Ağalı, Hacallı, Qırax Müşlan, Üdgün, Turabad, İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli, Baharlı kəndləri; 
Cəbrayıl rayonunun Balyand, Papı, Tulus, Hacılı, Tinli kəndləri; Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı 
Seyidəhmədli, Zərgər kəndləri;

22 oktyabrda Zəngilan rayonunun Kolluqışlaq, Malatkeşin, Kənd Zəngilan, Genlik, Vəliqulubəyli, 
Qaradərə, Çöpədərə, Tatar, Tiri, Əmirxanlı, Qarqulu, Bartaz, Dəlləkli kəndləri və Ağbənd qəsəbəsi; 

Qarabağ Azərbaycandır!



Cəbrayıl rayonunun Sirik, Şıxlar, Məstalıbəyli, Dərzili kəndləri; Füzuli rayonunun Mollavəli, Yuxarı 
Rəfədinli, Aşağı Rəfədinli kəndləri;

23 oktyabrda Xocavənd rayonunun Dolanlar və Bünyadlı kəndləri; Cəbrayıl rayonunun Dağ Tumas, 
Nüsüs, Xələfli, Minbaşılı və Veysəlli kəndləri; Zəngilan rayonunun Vənədli və Mirzəhəsənli kəndləri; 
Qubadlı rayonunun Zilanlı, Kürd Mahrızlı, Muğanlı və Alaqurşaq kəndləri;

25-26 oktyabrda Zəngilan rayonunun Birinci Alıbəyli, İkinci Alıbəyli, Rəbənd, Yenikənd kəndləri; 
Cəbrayıl rayonunun Qovşudlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürdlər, Hovuslu, Çələbilər kəndləri; Qubadlı ra-
yonunun Padar, Əfəndilər, Yusifbəyli, Çaytumas, Xanlıq, Sarıyataq, Mollabürhan kəndləri və Qubadlı 
şəhəri;

28 oktyabrda Zəngilan rayonunun Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı, Zərnəli kəndləri; Füzu-
li rayonunun Mandılı kəndi; Cəbrayıl rayonunun Qazanzəmi, Xanağabulaq, Çullu, Quşçular, Qaraağac 
kəndləri; Qubadlı rayonunun Qiyaslı, Əbilcə, Qılıcan kəndləri;

30 oktyabrda Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qurbantəpə, Şahvələdli, Xubyarlı kəndləri; Zəngilan 
rayonunun Aladin, Vejnəli kəndləri; Qubadlı rayonunun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndləri; 

2 noyabrda Cəbrayıl rayonunun Çaprand, Hacı İsaqlı, Qoşabulaq kəndləri; Zəngilan rayonunun Dərə 
Gilətağ, Böyük Gilətağ kəndləri; Qubadlı rayonunun İşıqlı, Muradxanlı, Milanlı kəndləri;

4 noyabrda Cəbrayıl rayonunun Mirək, Kavdar kəndləri; Zəngilan rayonunun Məşədiismayıllı, 
Şəfibəyli kəndləri; Qubadlı rayonunun Başarat, Qarakişilər, Qaracallı kəndləri;

7 noyabrda Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli, Yuxarı Seyidəhmədli, Qorqan, Üçüncü Mahmudlu, 
Qacar, Divanalılar kəndləri; Cəbrayıl rayonunun Yuxarı Məzrə, Yanarhac kəndləri; Qubadlı rayonunun 
Qəzyan, Balasoltanlı, Mərdanlı kəndləri; Zəngilan rayonunun Beşdəli kəndi; Xocalı rayonunun Qarabu-
laq, Moşxmaat kəndləri; Xocavənd rayonunun Ataqut, Tsakuri kəndləri;

8 noyabrda ŞUŞA şəhəri işğaldan azad edilmişdir.
9 noyabrda Füzuli rayonunun Qobu Dilağarda, Yal Pirəhmədli, Yuxarı Yağlıvənd, Dilağarda, Seyid 

Mahmudlu, Ələsgərli, Aşağı Güzdək, Qovşatlı, Mirzəcamallı, Şəkərcik, Mərdinli, Şıxlı, Qaraməmmədli, 
Dövlətyarlı, Hacılı, Hüseynbəyli, Saracıq kəndləri; Xocalı rayonunun Dəmirçilər, Çanaqçı, Mədətkənd, 
Sığnaq, Şuşakənd, Muxtar, Daşaltı kəndləri; Xocavənd rayonunun Susanlıq, Domi, Tuğ, Akaku, Azıx, 
Mets Tağlar, Salakətin, Zoğalbulaq, Aragül, Tağavard, Böyük Tağavard, Zərdanaşen, Şəhər kəndləri; 
Cəbrayıl rayonunun Hüseynalılar, Söyüdlü, Aşağı Sirik, Qalacıq, Mollahəsənli, Əsgərxanlı, Yuxarı 
Nüsüs, Aşıq Məlikli, Niftalılar, Qərər, Çələbilər kəndləri; Qubadlı rayonunun Yuxarı Mollu, Aşağı Mollu, 
Xocik, Qaramanlı, Xəndək, Həmzəli, Mahrızlı, Hal, Ballıqaya, Ulaşlı, Tinli, Xocahan, Boyunəkər, Qara-
qoyunlu, Çərəli kəndləri; Zəngilan rayonunun Keçikli, Ördəkli, Sobu, Qaragöz, İsgəndərbəyli kəndləri, 
Bartaz qəsəbəsi; Laçın rayonunun Güləbürd, Səfiyan, Türklər  kəndləri işğaldan azad edilmişdir.

10 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş na-
ziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin bəyanatına əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında 
atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan olunmuşdur. Bəyanata əsasən 2020-ci il 
noyabrın 15-dək Kəlbəcər rayonu, noyabrın 20-dək Ağdam rayonu, dekabrın 1-dək isə Laçın rayonu 
Azərbaycana qaytarılır.

20 noyabrda noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq, Ağdam rayonu Azərbaycana 
təhvil verilmiş, bununla da rayonun işğal edilmiş 73 faiz ərazisi azad olunmuşdur. Xatırladaq ki, Ağdam 
işğal edilmiş rayonlarımızın arasında əhalinin sayına görə ən böyük rayondur. 

25 noyabrda üçtərəfli bəyanata əsasən, Kəlbəcər rayonu da Azərbaycana təhvil verilmişdir. Kəlbəcər 
ərazi baxımından respublikamızın ən böyük rayonlarından biridir.

1 dekabr 2020-ci ildə üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq, Ermənistan silahlı birləşmələri Laçın rayo-
nundan çıxmış, rayon Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə təhvil verilmişdir.
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Milli ədəbiyyat
90 

illiyi
Nəriman Həsənzadə 
1931      
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Nəriman Əliməmməd oğlu Həsənzadə 
1931-ci il fevral ayının 18-də Qazax 
(indiki Ağstafa) rayonunun Poylu qə sə-
bə sin də anadan olmuşdur. 

1949-1953-cü illərdə H.Zərdabi 
adına Kirovabad Dövlət İnstitutunun 
(indiki Gəncə Dövlət Pedaqoji Univer-
sitetinin) filologiya fakültəsində təhsil 
almışdır.

1954-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvüdür. 

1961-ci ildə Moskvada M.Qorki adı-
na Ədəbiyyat İnstitutunu bitirərək ikin-
ci ali təhsil almış, ikiillik Ali Ədəbiyyat 
Kurslarında da oxumuşdur.

1965-ci ildə “Azərbaycan-Ukrayna 
ədə bi əlaqələri” mövzusunda dissertasi-
ya müdafiə edərək filologiya elmləri 
na mi zədi alimlik dərəcəsini almışdır. 

1962-ci ildə Respublika Televiziya 
və Radio Verilişləri Komitəsində bö-
yük redaktor, sonralar “Uşaq və gənc-
lər ədəbiyyatı nəşriyyatı”nda redak-
tor, “Azərbaycan gəncləri” qəzetində, 
“Azər baycan” jurnalında şöbə müdiri, 
“Ədə biyyat və incəsənət” qəzetinin baş 
redaktoru (1976-1990) vəzifələrində iş-
lə mişdir.

1992-ci ildə Türkiyənin Böyük Millət 
Məclisində və Beynəlxalq konqresində 
xalq deputatı kimi nümayəndə heyəti 
adından çıxışlar etmişdir. 

1991-2001-ci illərdə Mətbuat və İn-
formasiya nazirinin birinci müavini və-
zi fəsində çalışmış, Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 221 saylı 
sə rəncamı ilə Mətbuat və İnformasiya 
na zirini əvəz etmişdir. 

1990-1995-ci illərdə Azərbaycan 
Res publikası Ali Sovetinin deputatı ol-
muşdur.

2002-ci ildə Beynəlxalq Elmlər 
Akademiyasının (Azərbaycan bölməsi) 
müxbir üzvü, 2004-cü ildə isə akademi-
ki seçilmişdir. 2004-cü ildə Azərbaycan 

yazıçıları XI qurultayında katibli-
yin qərarı ilə Ədəbiyyat Fondu İdarə 
Heyətinin sədri təyin edilmişdir.

Mətbuatda 1953-cü ildən çıxış edir. 
Əsərləri keçmiş SSRİ və bir çox xarici 
ölkə xalqlarının (ingilis, fransız, alman, 
fars, italyan, çex, hind, ərəb, xorvat və 
s.) dillərinə tərcümə edilmişdir. 

O, 34 bədii – poetik toplunun, “Ta-
ri  ximiz, taleyimiz” adlı irihəcmli el-
mi-ədəbi-tənqidi məqalələr kitabının 
mü əl lifidir. 2004-cü ildə “Seçilmiş 
əsər lə ri” dövlət tərəfindən latın qrafika-
sı ilə kütləvi tirajla nəşr edilmişdir. 100-
dən artıq şeirinə musiqi bəstələnmişdir. 
Bəstəkar R.Mustafayevlə “Nəriman” və 
N.Əliverdibəyovla “Vətən” kantataları-
nı işləmişdir. “Nəriman”, “Kimin sualı 
var”, “Zümrüd quşu”, “Poylu - beşiyim 
mənim”, “Nizami”, “Nuru Paşa” və s. 
poemaları, yüzlərlə dərin məzmunlu 
şeirləri, “Pompeyin Qafqaza yürüşü”, 
“Atabəylər” kimi əsərləri ilə Azərbaycan 
ədəbi irsini zənginləşdirmişdir. 

N.Həsənzadə 1981-ci ildə “Əməkdar 
incəsənət xadimi” adını almışdır. 2005-
ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezi-
den tinin Sərəncamı ilə “Xalq şairi” fəxri 
adına layiq görülmüşdür.  2001-ci ildə 
“Şöhrət”,  2011-ci ildə  “Şərəf” ordeni 
ilə təltif edilmişdir. “Uğur – 2009” dip-
lomu ilə mükafatlandırılmışdır. 2017-ci 
ildə “Heydər Əliyev” mükafatı laurea-
tı olmuşdur. 2002-ci ildən Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərdi təqa-
üd çü südür.

Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin 
xarici mətbuat səhifələrində “Vətənsiz” 
(Rumıniya, 2009) və “Nuru Paşa” 
(Türkiyənin 9 jurnalında) poemaları 
dərc edilmişdir. Hazırda Azərbaycan 
Milli Aviasiya Akademiyasının Huma-
nitar fənlər kafedrasının müdiri, pro-
fessoru, akademiyanın Elmi Şurasının 
üzvüdür.

18 Şair 

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri / 
Nəriman Həsənzadə; ön 
sözün müəl. N.Cəfərov. - 
Bakı: Şərq-Qərb, 2004. 
- 336 s.
Seçilmiş əsərləri: 7 cilddə 
/ Nəriman Həsənzadə; 
red. G.Əmrullahqızı. - 
Bakı: Prometey, 2010-
2011. - C. 1. - 811 s.; C. 
2. - 736 s.; C. 3. - 354 
s.; C. 4. - 260 s.; C. 5. - 
606 s.
Azərbaycan dili və nitq 
mədəniyyəti: dərslik / 
Nəriman Həsənzadə, 
G.Pənahova, Ə.Abbasov 
(tərt.); elmi red. 
N.Q.Cəfərov; Azərb. 
Dövlət Neft və Sənaye 
Un-ti. - Bakı: [Ecoprint], 
2016. - 262 s.
Qələmlə, silahla...: 
(Azərbaycan ordu-
su - 100): kitab-albom 
/ Layih. ideya müəl., 
tərt. N.Həsənzadə; red.: 
N.Cəfərov, L.Hüseynova; 
işçi qrupu K. Vəliyev [və 
b.]; red. hey.: Anar [və 
b.]. - Bakı: [n. y.], 
2019. - 198, [1] s.
Cəfərov, N. Xalq şairi 
Nəriman Həsənzadə 
/ Nizami Cəfərov //
Azərbaycan. - 2014. - №  
4. - S. 139-148.
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Abdulla Axund Mustafa oğlu Talıb-
za də (Abdulla Şaiq) 1881-ci il fevral 
ayının 24-də Tiflisdə ruhani ailəsində 
anadan olmuşdur. 

Tiflis və Xorasanda təhsil almış, 
1901-ci ildə Bakıya gələrək 1934-cü 
ilədək Sabunçu və Bakı məktəblərində 
Azər   baycan dili və şəriət fənlərini təd ris 
etmişdir. Rus və fars dillərini mü kəm-
məl bilirdi.  

Abdulla Şaiq maarif və məktəb işləri 
ilə məşğul olmuş, qadınlar üçün jurnal 
çıxarmaq, uşaq lar üçün bağça açmaq, 
kitabxana yaratmaq, kasıb uşaqları pul-
suz oxutmaq yollarını arayıb tapmış-
dır. “Əlifba” kitabı hazırlamış, “Uşaq 
çeş məyi” (1907), “Gülzar” (1912), 
“Mil  li qiraət kitabı” (1922), “Qiraət 
kita  bı” (1924) və s. dərsliklər yazmış, 
ali məktəblərdə mühazirələr oxumuş-
dur. “Laylay” adlı uşaq şeiri ilə imzası 
mətbuat səhifələrində görünməyə baş-
layan Abdulla Şaiqin uşaqlar üçün yaz-
dığı bir sıra şeirlər dövrünün tanınmış 
“Dəbistan” və “Məktəb” uşaq-gənclər 
top lularında işıq üzü görmüşdür. O, 
1906-cı ildən başlayaraq silsilə şeirləri, 
dünya ədəbiyyatından tərcümələri ilə 
milli uşaq ədəbiyyatının əsasını qoy-
muşdur. Xalq ədəbiyyatını toplayıb 
araş dıran A.Şaiq bu örnəklər əsasında 
“Tıq-tıq xanım”, “Tülkü həccə gedir”, 
“Yaxşı arxa” kimi mənzum nağıllar da 
yazmış, 1910-cu ildə yazdığı “Gözəl ba-
har” pyesi ilə milli uşaq teatrının əsasını 
qoymuşdur.

Nəsr yaradıcılığına 1905-ci ildə ro-
mantik “İki müztərib və ya əzab və 
vic  dan” yarımçıq romanı ilə başlayan 
ədib “Məktub yetişmədi”, “Köç”, “Daş-

qın”, “İntiharmı, yaşamaqmı”, “Göbə-
lək”, “İblisin huzurunda”, “Dursun”, 
“Əsrimizin qəhrəmanlar”ı kimi bir çox 
hekayə, povest və romanlar yazmışdır. 
Əsərləri ilk milli nəsr örnəkləri kimi 
dəyərləndirilir. 

1919-cu ildə Bakı Dövlət Univer-
sitetinin yaranmasından ilhamlanaraq 
“Tələbə və həyat” pyesini qələmə al-
mışdır. O, xalq ədəbiyyatının toplanma-
sında və araşdırılmasında, Azərbaycan 
klassiklərinin və dünya ədəbiyyatının 
nadir incilərinin oxuculara çatdırılma-
sında da böyük rol oynamışdır. Onun Ni-
zami, Füzuli, Nəsimi, Vaqif, Mirzə Fətəli 
Axundov, Cəlil Məmmədquluzadə, Hü-
seyn Cavid, Məhəmməd Hadi kimi bö-
yük ədəbi simalar  haqqındakı fikirləri 
bu gün də öz dəyərini qoruyub saxla-
yır.

Abdulla Şaiq V.Şekspirin “Maqbet” 
pyesini, C.Sviftin “Qulliverin səyahəti” 
romanını, A.S.Puşkinin, M.Lermon-
tovun, İ.Krılovun, M.Qorkinin, Nekra-
sovun əsərlərini dilimizə çevirmişdir.

O, SSRİ Ali Sovetinin (2-ci və 4-cü 
çağırış) deputatı olmuşdur. “Lenin or-
deni”, “Qırmızı Əmək Bayrağı” orde-
ni və medallarla təltif edilmiş, 1940-cı 
ildə Azərbaycan SSR-nin “Əməkdar 
incəsənət xadimi” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür.

Abdulla Şaiq 1959-cu ildə Bakıda 
vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn olun-
muşdur. 

Hazırda Azərbaycan Dövlət Kukla 
Teatrı Abdulla Şaiqin adını daşıyır. 

1990-cı ildən Bakıda Abdulla Şaiqin 
ev-muzeyi fəaliyyət göstərir.

24 Yazıçı 

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri: üç 
cilddə / Abdulla Şaiq; 
rəssamı A.Rəsul. - [Bakı]: 
Şərq-Qərb, [2013]. - C. 
1 [Hekayələr; Povest; 
Romanlar]. - 427, [1] s.; 
C. 2 [Şeirlər; Qəzəllər; 
Poemalar; Pyeslər]; 
C. 3 [Şeirlər; Mənzum 
hekayələr və poemalar; 
Hekayələr; Təmsillər; 
Pyeslər].
Gözəl Bahar: pyeslər / 
Abdulla Şaiq; tərt. ed.: 
Ü.Talıbzadə, G.Əsədova; 
ill.: A.Əmirova; [ön söz 
A.Hacıyeva]. - [Bakı]: 
[TEAS Press Nəşriyyat 
evi], [2018]. - 395, [1] s.
Abdulla Şaiq: biblioq-
rafiya / Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Na-
zirliyi, 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, 
2016. - 447, [1] s.
Babayev, B.M. Abdulla 
Şaiqin nəsr yaradıcı-
lığı: [monoqrafiya] / 
B.M.Babayev; elmi red. 
İ.Həbibbəyli. - Bakı: [Av-
ropa], 2018. - 151, [1] s.



52

24

27

FE
VR

A
L Milli ədəbiyyat

Əli Vəliyev     
1901-1983      

120 
illiyi

Əli Qara oğlu Vəliyev 1901-ci il fev-
ral ayının 27-də keçmiş Zəngəzur qəza-
sı nın Ağudi kəndində anadan olmuşdur. 
İlk təhsilini doğulduğu kənddə almış, 
1917-ci ildə 3 sinifli rus məktəbini bitir- 
miş, 1923-cü ildə Şuşa firqə məktəbinə 
daxil olmuş, sonra Bakı mərkəzi firqə 
məktəbində və mühazirəçilər qrupun- 
da təhsilini davam etdirmişdir. Yay pe- 
daqoji kurslarında təhsilini artırmış və 
Şuşada orta təhsil haqqında sənəd al- 
mışdır. 1928-1931-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Darülfünunun (indiki BDU) 
pedaqoji fakül təsinin tarix-ictimaiyyət 
şöbəsində təhsil almışdır. 1933-1934-
cü illərdə “Şərq qapısı” qəzetinin re-
daktoru olmuşdur. 1935-1937-ci illərdə 
Azərbaycanın bir sıra ra yonlarında 
partiya işində, 1937-1941-ci illərdə 
Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqında, 
İncə sənət İşçiləri İttifaqında, Voroşilov 
Ra yon İcraiyyə Komitəsində (indi ki 
Səbail r-nu) məsul vəzifələrdə çalışmış-
dır. 1942-1945-ci illərdə “Kommunist” 
qəzetində redaktor müavini, 1945-1950-
ci illərdə məsul redaktor vəzifəsində, 
1950-1954-cü illərdə Azərbaycan Ya-
zıçılar İttifaqının məsul katibi, 1954-
1959-cu illərdə “Azərbaycan” jurnalının 
məsul redaktoru kimi çalışmışdır. Yara-
dıcılığa Bakı mərkəzi firqə məktəbində 
oxuyarkən başlamış, fəal fəhlə-kəndli 
müxbiri kimi “Kommunist”, “Kəndli”, 
“Gənc işçi”, “Yeni fikir” qəzetlərinin 
səhifələrində çıxış etmişdir. 1930-cu 
ildə “Allahın səyahəti” və “Nənəmin 
cəhrəsi”, 1937-1941-ci illərdə “Qar-
lı dağlar”, “Qəhrəman”, “Ordenli ço-
ban” və “Sübut” kitabları çap olun-
muşdur. 1941-1942-ci illərdə Böyük 
Vətən mü ha ribəsi cəbhələrində yazıçı-
jurnalist kimi iştirak etmiş, “Cəbhə he-
ka yələri” kitabını yazmışdır. 1954-cü 

ildə “Gülşən” povesti və “Çiçəkli” ro-
manı M.F.Axundov adına Respublika 
Döv lət mükafatına layiq görülmüşdür. 
Rus dilində “Ürək dost ları” romanı, 
“Se  çilmiş əsərləri”nin II-VI cildləri, 
gör  kəmli söz ustası S.Rəhimovun ana-
dan olmasının 60 illiyinə həsr edilmiş 
“Xalq yazıçısı” monoqrafiyası, “Turac-
lıya gedən yol”, “Budağın xatirələri” ro-
manları, “Zən gəzur qartalları”, “Bir cüt 
tərlan” povest  ləri, “Uşaqlara sovqat”, 
“Əziz nəvə lərimə”, “Anaqız”, “Bir cüt 
ulduz” nağıl və hekayələri, “Samovar 
tüstülənir”, “Gəncliyimi tapdım” (rus 
dilində), povest və hekayələr kitabları,  
“Durna qatarı” oçerklər kitabı nəşr edil-
mişdir. 1974-cü ildə 2 kitabdan ibarət 
“Budağın xatirələri” romanı, 1975-ci 
ildə “Yeni həyat” hekayələr kitabı, 1976-
cı ildə “Zamanın ulduzları”, “İstedad” 
(rus dilində) povest və hekayələr kitab-
ları, 1977-1980-ci illərdə “Qarabağda 
qalan izlər”, “Narahat adam” romanları, 
“Qənirsiz gözəl”, “Zamanın ulduzları” 
(rus dilində) povest və hekayələri, “Şa-
mama Həsənova” oçerki çap olunmuş-
dur.

1945-ci ildə “1941-1945-ci illərdəki 
Böyük Vətən müharibəsində şərəfli 
əməyə görə” medalı, 1959-cu ildə “Qır-
mızı Əmək Bayrağı” ordeni, 1971-ci 
ildə “Lenin ordeni” və “Əmək vetera-
nı” medalı, “Qızıl qələm” mükafatı və 
“Xalq maarifi əlaçısı” döş nişanı al-
mış, 1974-cü ildə Azərbaycan SSR-nin 
“Xalq yazıçısı” fəxri adına layiq görül-
müş, 1976-cı ildə SSRİ Ali Sovetinin 
Rəyasət heyətinin Fəxri fərmanı, 1981-
ci ildə Oktyabr İnqilabı ordeni ilə təltif 
olunmuşdur. 

Əli Vəliyev 1983-cü il fevral ayının 
2-də Bakı şəhərində vəfat etmiş, Fəxri 
Xiyabanda dəfn olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri 
/Ə.Vəliyev; tərt. 
T.Qaraqaya; red. 
U.Rəhimoğlu.- Bakı: Avra- 
siya Press, 2005. - 320 s. 

Budağın xatirələri 
/Ə.Vəliyev; red. A.Məsud; 
Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi.-Bakı: 
İrfan, 2012.- K.I.- 445 s.; 
K.II.-490 s. 

Qəhrəman: [roman] 
/Ə.Vəliyev.-Bakı: 
Gənclik, 1983.-316 s. 
Əli Vəliyev: biblioqrafik 
göstərici /H.Həmidova, 
Q.Məmmədov.- Bakı: Yazı-
çı, 1982.-146 s.

Allahmanlı, M. Xalq yazı-
çısı Əli Vəliyev və mənəvi 
mədəniyyətimiz /  Mahmud 
Allahmanlı // Kredo. - 
2020. - 13 noyabr. - S. 4.

Şahmar, E.Şəxsiyyətin 
əzəməti / Elbrus Şahmar // 
525-ci qəzet. - 2011. - 10 
fevral. - S. 6.

Yazıçı
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Nizaməddin Mir Əlişir oğlu Nəvai 
(Əlişir Nəvai) 1441-ci il fevral ayının 
9-da Heratda anadan olmuşdur.

Təhsilini Herat, Məşhəd və Səmər-
qənd şəhərlərində almış, şəxsi mütaliəsi 
nəticəsində dövrünün ən görkəmli alim-
lə rindən biri kimi tanınmışdır. Kiçik yaş-
larından özbək və fars dillərində şeirlər 
yazmış, 15 yaşında şair kimi şöhrət qa-
zanmışdır.

1468-ci ildə məktəb yoldaşı Hüseyn 
Baykara hakimiyyət başına gəldikdən 
sonra Nəvai möhürdar təyin olunmuş, 
1472-ci ildə vəzir rütbəsinə yüksəlib 
əmir titulu almışdır. Dövrünün alim, 
şair, musiqiçi, rəssam və xəttatlarını 
hima yə etmiş, öz hesabına mədrəsə 
və xəstəxanalar açmış, yollar çəkdirib 
kör pülər saldırmış, kanallar qazdırmış, 
karvansaralar tikdirmiş, sarayda əmək-
çi xalqın müdafiəçisi kimi tanınmışdır. 
Lakin Nəvainin bu nəcib işləri irticaçı 
dairələrdə narazılıq doğurmuş, şairə 
böhtan və iftiralar atılmışdır. 1476-cı 
ildə Nəvai vəzirlikdən imtina etməyə 
məcbur olmuşdur. Bir müddət Astra-
bad vilayətinin hakimliyinə göndərilmiş 
(1487), 1488-ci ildə Herata qayıda-
raq, ömrünün axırınadək yaradıcılıq-
la məşğul olmuşdur. Əlişir Nəvai 
16-sı mənzum, 16-sı mənsur ol maq la 
bir-birindən dəyərli 32 əsər yazmışdır. 
“Mühakəmət-ül Lüğəteyn”, “Mə ca-
lisün-Nəfais”, beş məsnəvidən  iba rət 
“Xəmsə” və şeirlərinin topladığı “Di-
van” onun ən məşhur əsərləridir. “Mü-
hakəmət-ül Lüğəteyn” əsərində türk 
və fars dilləri müqayisəli şəkildə qar-
şı laşdırmış, türk dilinin hansı baxım-
dan üstün olduğunu açıqlamışdır. 
“Mə calisün-Nəfais” şairlər və ədiblər 
təzki rəsidir. Bu əsərdə XV əsrdə Tür-
küstan və İranda yetişən şairlərin həyat 

və yaradıcılıqlarına dair dəyərli məlu-
mat lar verilmişdir. “Xəmsə”sində 
“Fər had və Şirin”, “Leyli və Məcnun” 
kimi mənzum romanları, Makedoniya lı 
İskəndərin həyatından bəhs edən “Səd-
di-İskəndəri”, Sasani hökmdarı Bəhram 
Gurun həyatından bəhs edən “Səbəy-
Səyyarə” adlı tarixi əsərləri, əxlaq və 
təsəvvüfə dair fikirlərini əks etdirir. 
Qəzəllər,  müxəmməslər, rübailər, müs-
tə zadlar, müfrədlərdən ibarət divanla-
rı isə Orta Asiya türk dilinin ən gözəl 
nümunələridir. Ə.Nəvai 6 divan yarat-
mış, ilk şeirlərini “Bədaye ülbidayə” 
(1470-ci ilin əvvələri) adlı divanında 
toplamış, 2-ci divanını “Nəvadir ül-
nə hayə” (1476-1483) adlandırmışdır. 
1498-1499-cu illərdə özbək dilində yaz-
dığı lirik şeirləri “Çahar divan” adlanan 
4 cilddə toplanmışdır. Fars dilindəki qə-
zəlləri isə “Divani-Fani” adı ilə məş hur-
dur.

Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatının 
klas sikləri  Xaqani, Nizami və Nəsiminin 
əsərlərini dərindən öyrənmiş, onlarla 
mək tublaşmışdır. Onun əsərləri bir sıra 
xalqların dillərinə tərcümə olunmuşdur, 
əlyazmaları dünyanın ən iri kitabxana-
larında mühafizə olunur.

Əlişir Nəvai 1501-ci il yanvar ayının 
3-də Heratda vəfat etmişdir.

Şairin əsərlərinin süjetləri əsasında 
çoxlu musiqili əsərlər (opera, balet və 
s.), həyat və yaradıcılığından bəhs edən 
bədii əsərlər (Aybəkin “Nəvai” romanı 
və s.) yaradılmış, haqqında bədii film 
(“Əlişir Nəvai”, 1948) çəkilmişdir. 
Nəvai şəhəri şairin şərəfinə adlandırıl-
mışdır. Özbəkistanda adına maarif və 
mə dəniyyət müəssisələri, ali məktəb və 
küçə var. 

Bakıda şairin adına küçə var. Adını 
daşıyan parkda heykəli ucaldılmışdır. 

9 Özbək şairi 

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri / 
Əlişir Nəvai; tərc. ed.: 
Ə.Vahid, M.Dilbazi, 
M.Rahim və b.; ön sözün 
müəl. H.Araslı. - Bakı: 
Öndər, 2004. - 424 s.
Əlişir Nəvai Azərbaycan 
ədəbiyyatşünaslığında: 
məqalələr toplusu /top-
layanı, tərt. ed. və nəşrə 
hazırl. Almaz Ülvi; 
elmi red. V.Arzumanlı; 
elmi məsl. C.Nağıyeva; 
AMEA, Nizami ad. 
Ədəbiyyat İn-tu. - Bakı: 
Qartal, 2009. - 359 s.
Quliyev, A. Əlişir 
Nəvainin ictimai-
siyasi görüşləri / 
Aqşin Quliyev; elmi 
red. F.Ağazadə. - Bakı: 
Qanun, 2015. - 176 s.
Пятерица изумлений 
= Хамсат ул-
мутахаййирийн / 
Алишир Навоий; 
Узбекистон Респ. 
Фанлар Акад. / 
А.Навои; на рус. 
яз. пер.: А.Каюмов, 
Д.Азимова; отв. ред. 
С.Хасанов; АН Респ. 
Узбекистан. - 
Ташкент: Изд-во Нац. 
б-ки Узбекистана им. 
Алишера Навои, 2015. - 
156 с.
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Dünya ədəbiyyatı
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Musa Cəlil
1906- 1944     
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Musa Mustafa oğlu Cəlilov (Musa 
Cəlil) 1906-cı il fevral ayının 15-də 
Oren burq vilayətinin Şarlık rayonunda-
kı Mostafa kəndində anadan olmuşdur. 
İlk təhsilini mollaxanada alan Musa 
1914-1917-ci illərdə Orenburqdakı 
Hüsey  niyyə mədrəsəsində oxumuşdur. 
9 yaşında şeir yazmağa başlayan şai-
rin ilk şeiri 1919-cu ildə “Qızıl yıldız” 
qəzetində çap olunmuşdur.  1919-cu ildə 
komsomola daxil olmuş və bolşeviklərlə 
ağqvardiyaçılar arasında gedən savaşda 
bolşeviklərin sıralarında döyüşmüşdür. 
1922-ci ildə Tatarıstanın paytaxtı Kazan 
şəhərinə gəlmiş və qəzetdə işləməyə 
başlamışdır.

1925-ci ildə onun şeirlər toplu-
su “Biz gedirik” adı altında çap edil-
miş, elə həmin il Orenburq komsomol 
komitəsinə işə göndərilmişdir.

1927-1931-ci illərdə Moskva Dövlət 
Universitetinin ədəbiyyat fakül tə sin-
də təhsil almışdır. Moskvada oxudu ğu 
illərdə komsomolun mərkəzi komi tə si-
nin orqanı olan “Kiçik qardaşlar”, “Okt-
yabr balaları” jurnallarına redaktorluq 
et mişdir. 1929-cu ildə şairin “İptaşka” 
şeir kitabı çap olunmuşdur.

1933-1934-cü illərdə Moskvadakı 
“Kom munist” qəzetinin ədəbiyyat və 
incəsənət şöbəsinə rəbərlik edən Musa 
Cəlilin “Ordenli milyonlar” şeir kitabı 
çap edilmişdir. 1935-ci ildə o, Moskva 
Dövlət Universitetində açılan Tatar Ope-
ra Studiyasına işə dəvət edilmiş, studiya 
1938-ci ildə Tatarıstana köçürüləndə 
Musa Cəlil də Kazana gəlmiş və ədəbi 
hissə müdiri vəzifəsində işləmişdir. 
1935-1941-ci illərdə yazdığı “Altun-
saç”, 1940-cı ildə tamamladığı “İldar” 
librettolarını Tatarıstan Dövlət Opera 
Balet Teatrına səhnələşdirmək üçün 
təhvil vermişdir.

Musa Cəlilin şairliyi ilə yanaşı, rəs-
sam lıq qabiliyyəti də olmuş, musiqi 
iste dadı libretto yazmasında ona çox 
kömək etmişdir. O, bəzi şeirlərinə xalq 
mah nılarının üslubunda mahnılar da 
yazmışdır. Musa Cəlil 1939-cu ilin iyu-
lunda Sovetlər Birliyi Yazıçılar İttifaqı-
nın Tatarıstan şöbəsinin katibi seçilmiş-
dir.  

1941-ci ilin yayından Musa Cəlil 
“Otvaqa” (İgidlik) cəbhə qəzetində 
hərbi müxbir kimi fəaliyyətə başlamış-
dır. Onun tərənnüm etdiyi Sovet Ordusu 
1942-ci ildə Voloxov cəbhəsində ağır 
itki verərək şairi yaralı və hərbi müxbi-
ri də səngərdə qoyub geri çəkilmişdir. 
Beləcə, Musa Cəlilin əsirlik, ailəsinin 
və qohumlarının isə işgəncəli həyatı 
baş lamışdır.

1944-cü ildə Moabit düşərgəsindəki 
antifaşist gizli təşkilatın üzvləri Almani-
yanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən 
yaxalanmış, uzun və ağır işgəncəli din-
dir mələrdən sonra gizli təşkilatın ideolo-
qu Musa Cəlilin günahkar olduğu sübut 
edilmiş, 1944-cü il avqust ayının 25-də 
Berlin yaxınlığındakı Plyotsenze hərbi 
həbsxanasında öldürülmüşdür.

1956-cı ildə Musa Cəlilə bəraət veril-
diyi üçün vətən xaini damğası üzərindən 
götürülmüş, əsərlərinin çapına, bədii ir-
sinin tədqiqinə qoyulan qadağalar ləğv 
edilmiş, şeirləri dünya dillərinə tərcümə 
edilərək yayılmışdır. Musa Cəlilin əsir-
lik də bir yerdə olduğu həmyerlisi Qim-
ran Təlqətov 1956-cı ildə onun şeirlər 
kitabını çap etdirmişdir. 

Musa Cəlil 1956-cı ildə “Sovet İttifa-
qı Qəhrəmanı” adına, Moabit zindanxa-
nasında yazdığı şeirlər əsasında 1957-ci 
ildə çap olunmuş kitabına görə isə “Le-
nin” mükafatına layiq görülmüşdür.

15 Tatar şairi

Ə d ə b i y y a t
Moabit dəftəri: şeirlər 
/ Musa Cəlil; tərc. ed. 
X.Rza; ön söz. P.Xəlilov. 
- Bakı: Yazıçı, 1979. - 
275 s.
Mirzəzadə, R. Moabitdə 
- faşist zindanında 
ucalan HAQQın səsi: 
Tatar xalqının qəhrəman 
övladı Musa Cəlilin 
anadan olmasının 110 
illiyi münasibətilə / 
R.Mirzəzadə // Həftə içi. - 
2016. - 10 fevral. - S. 4-5.
Turan, T. Krım-Tatar 
ədəbiyyatının barıt qoxulu 
şairi Musa Cəlil / T.Turan 
// Türküstan. - 2020. - 
6-10 fevral. - S. 23.
Избранное / Муса 
Джалиль; пер. с татар; 
сост. Ч.Залиловой, 
Р.Мустафина. - Москва: 
Художественная 
литература, 1990. - 
461 с.
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Ağaəli Müsəllim oğlu İbrahimov 
1946-cı il fevral ayının 6-da Bakıda 
anadan olmuşdur. Orta məktəbi bi-
tir  dikdən sonra, 1960-1966-cı illər də 
Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Döv lət 
Rəssamlıq Məktəbində, 1969-1974-cü 
illərdə isə M.A.Əliyev adına Azər bay-
can Dövlət İncəsənət İnstitutunda təhsil 
almışdır. 

1966-cı ildən yerli və beynəlxalq 

sərgilərdə iştirak etmiş, əsərləri bir 
çox ölkələrdə nümayiş olunmuşdur. 
O, “Sona bülbüllər”, “Nov ruz”, “Toy”, 
“Nar dənələri”, “Ya şıl ağac”, “Mənim 
məbədim” kimi əsər lərin müəllifidir.

1975-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar 
İttifaqının üzvüdür. 2006-cı ildə Azər-
bay can Respublikasının “Xalq rəssamı” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. Hazırda 
Rəssamlar İttifaqının katibidir.

Əşrəf  Nəzir oğlu Heybətov 1951-ci 
il fevral ayının 18-də Bakıda anadan ol-
muşdur. 1979-cu ildə Azərbaycan Döv-
lət İncəsənət İnstitutunu bitirmişdir.

1991-ci ildən YUNESKO Rəssamlar 
Federasiyasının üzvü seçilmiş, Avro-
pada Azərbaycan Mədəni Xadimləri 
Asso siasiyasının sədri, Beynəlxalq 
“Sülh səfiri”, Azərbaycan Rəssamlar 
İtti fa qının fəxri üzvü, “Dünya xalqları 
incə sənəti” Beynəlxalq Assosiasiyası-
nın mükafatı laureatıdır. Eləcə də Ru-
siya Federasiyası Rəssamlar İttifaqının 
və Rusiya Şərqşünaslıq Cəmiyyətinin 
üzvüdür. 

1991-ci ildə Azərbaycanın  “Əməkdar 
rəssam”, 2018-ci may ayının 27-də isə 
“Xalq rəssamı” fəxri adına layiq görül-
müşdür. 2006-cı il mart ayının 13-də 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı ilə dünya azərbaycanlılarının 

həmrəyliyi sahəsində fəaliyyətinə gorə 
“Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur. 

“Azərbaycan-Almaniya” Dostluq 
Cəmiyyətinin İdarə Heyətində təm sil 
olunur. Çingiz Aytmatov adına Bey-
nəl xalq Fondun Avropa ölkələri üzrə 
kuratoru, Almaniya Rəssamlar Birliyi, 
Beynəlxalq PDA (“Platforma, Dialoq, 
Avrasiya”) təşkilatının, Qərbi Avropa 
Elm və Mədəniyyət Akademiyasının 
üzvü dür.

Onun işlərinin əsas mövzusu Azər-
bay can və Azərbaycan xalqıdır. Əşrəf 
Heybətov öz əsərlərinin çoxunda Bakı-
nın İçərişəhər hissəsinin dar küçələrini 
təsvir etmişdir. Son vaxtlar isə ümum-
türk miqyaslı mövzulara üstünlük verir. 

Hal-hazırda Almaniyanın Koblents 
şəhərində yaşayır.

6 Rəssam 

Rəssam 

Ə d ə b i y y a t
Alim sözü, alim fırçası [Mətn]: “Alimlər-rəssamlar” kitab-kataloqu haqqında düşüncələr / Ağaəli İbrahimov // Mədəniyyət. - 2018. - 12 
oktyabr. - S. 6.

BMT və NATO-nın 
iqamətgahında fərdi 
sərgisi keçirilən ilk 
azərbaycanlı rəssam: 
Əşrəf Heybətov: 
“Qürbətdə vətənlə bağlı 
hər bir duyğu şirindir...” 
/ Əşrəf Heybətov; mü-
sah. apardı S.Məlikzadə 
// Kaspi. - 2019. - 24 
sentyabr. - S. 15. 
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Böyükağa Məşədi oğlu Mirzəzadə 
1921-ci il fevral ayının 21-də Bakıda 
anadan olmuşdur. 

Ə.Əzimzadə adına Rəssamlıq mək tə-
bini, Moskva Ali Rəssamlıq məktəbini, 
1939-cu ildə Azərbaycan Dövlət Rəs-
sam lıq Texnikumunu və 1973-cü ildə 
Azər baycan Dövlət İncəsənət İnstitutu-
nu bitirmişdir. 

1940-cı ildən etibarən yerli və 
beynəlxalq sərgilərdə fəal iştirak etmiş-
dir. Rəssamın yaradıcılığı həm çoxşaxəli 
və həm də məhsuldar olmuşdur. Böyü-
kağa Mirzəzadə rəssamlıq sənətinin bir 
neçə janrında eyni dərəcədə yüksək sənət 
meyarlarına uyğun əsərlər yaratmışdır. 
Rəssamın süjetli tablo, mənzərə, port-
ret, natürmort, teatr-dekorasiya və digər 
sahələrdə yaratdığı sənət nümunələrinə 
nəzər yetirərkən, sənətkarın yaradıcılıq 
dü hasının genişliyi və əhatəliliyinin, cə-
sa  rətli rəng çalarlarının, bədii təxəy yü-
lü nün və ecazkar fırçasının qüdrətinin 
bir daha şahidi olmaq olar. Rəssam sü-
jetli tabloların gözəl nü mu nələrini yarat-
mışdır. Bunlardan “Pam bıq tarlasında”, 
“Pambıq yığımı”, “Çimərlikdə”, “Gü-
norta”, “Bizim Lən kə randa”, “Xəzər 
neftçiləri”, “Bizim kəndin insanları”, 
“Səhnə arxasında” və digər əsərlərini 
qeyd etmək olar.

Böyükağa Mirzəzadənin yaradıcı-
lığında əsas yerlərdən birini də portret 
janrı tutmuş, onun bu sahədəki fəaliyyəti 
diqqət xüsusilə cəlb etmişdir. 

O, Azərbaycan mədəniyyətinin, 
incə sənətinin, musiqisinin inkişafında 
böyük xidmətləri olan şəxsiyyətlərin 
Maes tro Niyazinin, S.Bəhlulzadənin, 
Ş.Bə dəlbəylinin, L.Kərimovun, M.Se-
yid za də nin, X.Mirzəzadənin yağlı boya 
ilə çəkilmiş portretləri işləmişdir. 

Rəssam, eyni zamanda, yaddaqa-
lan natürmortlar müəllifi kimi də tanı-
nır. Böyükağa Mirzəzadə güllərlə bağlı 
xeyli sayda natürmort yaratmışdır. “Sarı 
güllər”, “Tüstü ilə natürmort”, “Dolça 
ilə natürmort”, “Qızılgüllər”, “Güllərlə 
natürmort”, “Bankalı natürmort” kimi 
əsərlər rəssamın yaradıcılığında xüsusi 
yer tutur.

B.Mirzəzadə həm də İ.Əfəndiyevin 
“Mənim günahım” pyesinə, Z.Bağırovun 
“Qayınana”, İ.Kalmanın “Bayadera” 
mu siqili komediyalarına bədii tərtibat 
vermişdir.

Böyükağa Mirzəzadə rəssamlıqla ya-
naşı, pedaqoji fəaliyyət də göstərmişdir. 
O, uzun illər Azərbaycan Dövlət Mə-
də niyyət və İncəsənət Universitetində, 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akade-
miyasında müəllim, dosent, professor 
və kafedra müdiri kimi çalışmışdır. 

B.Mirzəzadə keçmiş Çexoslovakiya, 
həmçinin Fransa, İtaliya və digər xarici 
ölkələrdə yaradıcılıq  ezamiyyətlərində 
olmuşdur. Rəssamın xaricdə və ölkə-
mizdə bir çox fərdi sərgiləri təşkil edil-
mişdir. Onun əsərləri ölkəmizlə yanaşı, 
bir çox xarici ölkələrin muzey, qalereya 
və şəxsi kolleksiyalarında saxlanılır.

B.Mirzəzadənin yaradıcılığı xalqı-
mız və dövlətimiz tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. O, 1960-cı ildə 
Azərbaycan SSR-nin “Əməkdar incə-
sə nət xadimi”, 1967-ci ildə isə “Xalq 
rəssamı” fəxri adlarına layiq görülmüş-
dür. 1966-cı ildə Üzeyir Hacıbəylı adına 
Dövlət mükafatını almış, 1998-ci ildə 
ümummilli lider Heydər Əliyev tərə fin-
dən “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Böyükağa Mirzəzadə 2007-ci il no-
yabr ayının 3-də Bakı şəhərində vəfat 
etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Böyükağa Mirzəzadə, 
1921-2007 [İzomateri-
al]: rəngkarlıq, qrafika, 
səhnə tərtibatı / Layih. 
rəhb. Ç.Fərzəliyev; 
mətnin müəl. 
G.Quliyeva; ing. dilinə 
tərc.: İ.Peart, S. İbra-
himova, Ə.Məlikova; 
fotolar Ə.Ağasiyev; baş 
dizayner İ.Eldarova. 
- Bakı: Sərvət, [Şərq-
Qərb], 2013. - 104 s.

Mirzəzadə, L. 
Azərbaycan xalq 
rəssamı Böyükağa 
Mirzəzadənin yaradı-
cılığı / L.B.Mirzəzadə; 
red. Ş.Alıbalıyev. - Bakı: 
Təknur, 2011. - 159 s.

Quliyev, Ə. Rəssamlıq 
sənətimizdə kolorit usta-
sı: Böyükağa Mirzəzadə-
95 / Əsəd Quliyev // 
525-ci qəzet. - 2016. - 25 
oktyabr. - S. 7.

Sənətin böyük ağası...: 
Xalq rəssamı Böyükağa 
Mirzəzadənin anadan 
olmasından 98 il ötür // 
Üç nöqtə. - 2019. - 22 
fevral. - S. 12. 

21 Rəssam
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Oqtay Seyid Hüseyn oğlu Sadıqzadə 
1921-ci il fevral ayının  21(24)-də Xı-
zıda, yazıçı Seyid Hüseynin və şairə 
Ümgülsümün ailəsində anadan ol-
muşdur.  1935-1939-cu illərdə Bakı 
Rəssamlıq Texnikumunda təhsil almış, 
ilk əsərləri ilə sənətşünasların diqqətini 
cəlb etmişdir. 1941-ci ildə repressiya-
ya məruz qalmış ailənin nümayəndəsi 
kimi sürgün olunmuş, lakin düşdüyü 
ağır şəraitə baxmayaraq, yaradıcılığını 
davam etdirmişdir.

1946-cı ildə Bakıya qayıtdıqdan 
sonra kitab qrafikası ilə məşğul ol-
mağa başlamış və nəzərə çarpacaq 
uğurlar qazanmışdır. Təhsilini davam 
etdirmək üçün Surikov adına Moskva 
Dövlət Rəssamlıq İnstitutuna daxil ol-
muş, 1956-cı ildə oranı qrafika ixtisası 
üzrə bitirmişdir. Bakıda “Azərnəşr”də 
bədii redaktor kimi əmək fəaliyyətinə 
başlayan rəssam çalışdığı ilk illərdən 
Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının 
görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinə 
illüstrasiyalar çəkmişdir. Rəssam 1940-
50-ci illərdə İ.S.Turgenevin “Atalar 
və oğullar”, O.Balzakın “Qorio ata”, 
M.Qorkinin “Artamonovların işi”, 
İ.Qasımov və H.Seyidbəylinin “Uzaq 
sahillərdə” (1954), V.Hüqonun “Səfillər” 
(1955-1963), C.Məmmədquluzadənin 
“Danabaş kəndinin əhvalatları” (1958-
1959), Xaqaninin “Lirika” (1958), 
Nizaminin “Fitnə” (1966), R.Nuri 
Güntəkinin “Çalıquşu” (1963) və baş-
qa əsərlərə maraqlı kitab illüstrasiyaları 
yaratmışdır.

O.Sadıqzadənin rəngkarlıq sahəsində 
süjetli tablo və portret janrında bir-
birindən maraqlı “Lənkəran qızları” 
(1965), “Kolxozçu qadınlar” (1972), 
“Oğullarını itirmiş ananın xatirəsinə” 
(1985), “Hüseyn Cavid” (triptix), 
(1997), “Nizami və dünya mədəniyyəti” 
silsiləsindən (1993-1999) “Nizami və 

Azərbaycan mədəniyyəti”, “Nizaminin 
sələfləri”, “Nizaminin davamçıları”, 
“Qədim Yunan filosofları”, “Avropa 
mədəniyyət xadimləri”, “Seyid Hü-
seyn” (1960), “Tatalovanın portreti” 
(1963), “Qız portreti” (1966), “Bakılı 
qız” (1975), “Natəvan” (1983), “Fidan 
Qasımova”  (1988), “Akademik Zərifə 
xanım Əliyeva” (2000) və s. yaddaqa-
lan əsərlər yaratmışdır.

Fırça ustasının qrafika və rəngkarlıq 
əsərləri hazırda R.Mustafayev adına 
Azərbaycan Dövlət İncəsənət, Niza-
mi adına Ədəbiyyat, Dövlət Tarix, 
C.Cabbarlı adına teatr, eləcə də Üzeyir 
Hacıbəyovun, Səməd Vurğunun, Bülbü-
lün, Hüseyn Cavidin ev-muzeylərində, 
həmçinin, Dövlət Şəkil Qalereyasında 
və Almaniya, ABŞ, Kanada, İsrail, Be-
lorus və Pakistanda şəxsi kolleksiya-
larda saxlanılır. Azərbaycanda müasir 
rəssamlıq məktəbinin təşəkkülü və inki-
şafında onun böyük xidmətləri olmuş-
dur. Pedaqoji sahədə səmərəli fəaliyyət 
göstərməklə o, özünün zəngin bilik 
və təcrübəsini gənc rəssamlar nəslinin 
yetişdirilməsi işinə həsr etmişdir.

Oqtay Sadıqzadənin Azərbaycan 
təsviri sənətinin inkişafındakı xid-
mətləri dövlət tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmiş, fəxri fərmanlar və 
mükafatlarla qeyd olunmuşdur. O, 
1977-ci ildə Azərbaycanın “Əməkdar  
incəsənət xadimi”, 1992-ci ildə isə 
“Xalq rəssamı” fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. 1999-cu ildə müstəqil 
respublikamızın ali mükafatları olan  
“Şərəf”, 2011-ci ildə “Şöhrət” ordenləri 
ilə, 2014-cü ildə təsviri sənətin inkişa-
fında xidmətlərinə görə Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət mükafatı ilə 
təltif olunmuşdur.

Oqtay Sadıqzadə 2014-cü il dekabr 
ayının 20-də Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir.

21 Rəssam

Ə d ə b i y y a t
Rəngkarlıq. Qrafika 
[İzomaterial] / Oqtay 
Sadıqzadə. - [Bakı]: [Şərq-
Qərb], [2011]. - 32 s.
Qafarzadə, R. Oqtay 
Sadıqzadə yaradıcılığı 
Azərbaycan təsviri sənəti 
kontekstində: sənətşün. 
üzrə fəls. d-ru e. dər. al. 
üçün təq. ol. dis.: 6215.01 
/ R.M.Qafarzadə; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Dövlət Rəssamlıq 
Akademiyası. - Bakı: 2013. 
- 143 s.
Oqtay Sadıqzadə [İzomate-
rial]: rəngkarlıq, qrafika / 
Layih. rəhb. Ç.Fərzəliyev; 
mətnin müəl. G.Qacar; 
ing. dilinə tərc.: İ. Peart, 
S.İbrahimova, Ə.Məlikova; 
fotolar Ə.Ağasiyev; baş 
dizayner İ.Eldarova. - 
Bakı: Sərvət, [Şərq-Qərb], 
2013. - 104 s.
Fərəcov, S. Görkəmli 
qrafika ustası və rəngkar 
/  Savalan Fərəcov //
Mədəniyyət. - 2016. - 21 
dekabr. - S. 13.
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Bəhram Məşədi Süleyman bəy 
oğlu Mansurov 1911-ci il fevral ayı-
nın 12-də Bakıda, İçərişəhərdə mu-
siqiçi ailəsində anadan olmuşdur. İlk 
təhsilini mədrəsədə, sonra isə rus-
tatar məktəbində almışdır. Tar çalmaq 
sənətini atasından və əmisi Mansur 
Mansurovdan öyrənmişdir.   

1929-cu ildən Azərbaycan Dövlət 
Şərq orkestrində, sonralar Azərbaycan 
Televiziya və Radiosunun Xalq çalğı 
alətləri orkestrində fəaliyyət göstərmiş, 
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası-
nın solisti olmuş, C.Qaryağdıoğlu, 
S.Şuşinski, H.Sarabski, H.Rzayeva, 
Z.Adıgözəlov və d. görkəmli 
xanəndələri müşayiət etmişdir. Us-
tad tarzən kimi tarın bədii-texniki 
vasitələrindən məharətlə istifadə et-
miş, mizrabi – dəstikari üsulunun – ta-
rın qrifində sol əllə çalmaq üsulunun 
nadir ifaçılarından olmuş, Sadıqcan, 
Mirzə Mansur, Məşədi Süleymanın tar 
ifaçılığının davamçısı olaraq, bir çox 
texniki üsulları, mürəkkəb çalğı texni-
kasını yaşatmış və davam etdirmişdir. 

1931-ci ildə Ü.Hacıbəyli və 
M.Maqomayevin təşəbbüsü ilə xalq 
musiqi alətlərinin ilk notlu orkest-
ri yaradıldıqda 20 yaşlı Bəhram 
M.Maqomayev tərəfindən kollektivə 
dəvət olunmuşdu. Bir müddət 
keçdikdən sonra Maqomayevin təklifi 
ilə Bəhramı Radio Komitəsində birinci 
dərəcəli tar ifaçısı kimi işə götürmüşlər. 
1932-ci ildən Azərbaycan Dövlət Ope-
ra və Balet Teatrının solisti və konsert-
meysteri olmuş, uzun illər boyu muğam 
operalarını tarda müşayiət etmişdir. 
B.Mansurovun muğam operaları üçün 

müğənnilərin hazırlanmasında xidməti 
böyükdür. B.Mansurovun ifasından 
“Çahargah” (1970) və “Rast” (1978) 
muğamları nota salınmışdır (bəstəkar 
Nəriman Məmmədov tərəfindən). 
“Bayatı-Şiraz”, “Hümayun”, “Nəva-
Nişapur”, “Şur”, “Bayatı-kürd”, 
“Mahur-Hindi”, “Çahargah” muğam-
ları ilk dəfə olaraq, YUNESKO xətti ilə 
qrammofon valına yazılmışdır (1971, 
1975). B.Mansurov musiqişunasların 
Səmərqənddə keçirilən beynəlxalq 
simpoziumunun, “Bəstəkar və folklor” 
Ümumittifaq festivalının iştirakçısı ol-
muşdur (1978). 

1941-ci ildən   Azərbaycan Dövlət 
Musiqi Məktəbində pedaqoji fəaliyyət 
göstərmişdir. Görkəmli tarzən 54 il 
Opera və Balet Teatrında çalışmış, 
muğam operalarında xanəndələri 
müşayiət etmişdir. Onun ifasında olan 
bütün muğamlar, dəraməd, diringə, 
təsnif və rənglər oğlu Eldar Mansurov 
tərəfindən nota salınmışdır.

1971-ci tarzən B.Mansurova həsr 
olunmuş “Çalır Bəhram Mansurov” 
sənədli televiziya filmi çəkilmişdir.

1978-ci ildə Azərbaycan SSR-nin 
“Xalq artisti” fəxri adına layiq görül-
müşdür.

Bəhram Mansurov 1985-ci il may 
ayının 14-də Bakıda vəfat etmiş, Ya-
samaldakı köhnə qəbiristanlıqda dəfn 
olunmuşdur. 

Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı 
ilə 2011-ci ildə anadan olmasının 100 
illiyi qeyd edilmişdir. Yaradıcılığı bu 
gün də tədqiq olunur, haqqında bir çox 
kitab, monoqrafiya və məqalələr çap 
olunur. 

12 Tarzən

Ə d ə b i y y a t

Xatirələr / Bəhram 
Mansurov; tərt. ed.: 
M.Mansurova, E.Mansurov 
(ön söz). - Bakı: Ulu, 2016. 
- 272 s.
Bəhram Mansurov [Elekt-
ron resurs]: Bəhram Man-
surovun 100 illik yubileyinə 
həsr olunmuşdur / Heydər 
Əliyev Fondu. - CD; DVD. 
- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 5 
CD; 2 DVD: 12 sm. + 
Qoşma kitab (23 s., şəkilli; 
25x13 sm.)
Bəhram Mansurov (1911-
1985) [Marka].-[Bakı]: [s. 
y.], [2016].-[10] əd. poçt 
markası + [1] ayrıca zərf: 
portr., 16x22 sm.
Mansurov, E.Mansurovlar: 
Azərbaycan Respublikası-
nın Xalq artisti, görkəmli 
tarzən Bəhram Mansu-
rovun anadan olmasının 
100 illiyinə ithaf edilir / 
Eldar Mansurov; elmi red. 
İ.Rəhimli. - Bakı: Çaşıoğlu, 
2011. - 285 s.
Seyidov, T. Muğamın 
qüsursuz ifaçısı: Bəhram 
Mansurov: Tar sənətimiz, 
muğamlarımız yaşadıqca 
ölməz sənətkarımız da 
xatırlanacaq / Tofiq Seyidov  
 // Azad Azərbaycan. - 2020. 
- 13 fevral. - S. 7.  
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24
Səkinə İsmayılova  
1956
Səkinə Qulu qızı İsmayılova 1956-

cı il fevral ayının 24-də Bakıda anadan 
olmuşdur.

1972-ci ildə ümumrespublika “Oxu 
tar” müsabiqəsində “Yurdumuz geyib 
əlvan” mahnısını ifa etmiş, müsa bi qə-
nin I dərəcəli diplomuna layiq görül-
müş, 1973-cü ildə “İstedadlar axtarı-
rıq” müsabiqəsində “Gəl bizə yar” xalq 
mahnısının ifasına görə müsabiqənin I 
dərəcəli diplomu və Mədəniyyət Na-
zirliyinin  fəxri fərmanı ilə təltif olun-
muşdur. 

1974-cü ildə Asəf Zeynallı adına 
Musiqi Məktəbinin muğam sinfində 
ustad xanəndə, pedaqoq Nəriman 
Əliyevdən dərs almışdır. Burada təh si-
li ni başa vuraraq Opera və Balet teatrı-
nın səhnəsində çıxış etməyə başlamış-
dır. 1990-cı ildə Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti-
ni bitirmişdir. 

Xalq mahnıları və muğamların 
əvəzedilməz ifaçısı olan Səkinə İsma-
yılova Azərbaycan muğam sənə-
ti ni İran, Türkiyə, İraq, Səudiyyə 
Ərəbistanı, Vyetnam, Yaponiya, Hin-
distan, Avstriya, Almaniya, Hollandi-
ya, İsveç, Fransa, Norveç, Danimarka, 
Macarıstan, Lüksemburq, ABŞ kimi 
ölkələrdə dəfələrlə yüksək səviyyədə 
təmsil etmişdir. 

Opera və Balet Teatrının səhnəsində 
əksər muğam operalarında aparıcı par-
tiyaları “Leyli və Məcnun”da Leyli, 
“Əsli və Kərəm”də Əsli, “Gəlin qaya-
sı”n da Gülbahar, “Aşıq Qərib”də Şah-
sə nəm, “Vaqif”də xanəndə qız və bir 
çox digər rollarda uğurla çıxış etmiş 
və etməkdədir.

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi 
ilə Azərbaycan Mədəniyyəti Fondu-
nun layihəsi əsasında Mədəniyyət  

Nazir liyinin yaxından iştirakı və 
Azərbaycan Televiziyasının təşkilat-
çı lığı ilə keçirilən muğam televiziya 
müsa biqələrində münsif kimi iştirak 
etmişdir.

Səkinə İsmayılova müasir Azər-
baycan muğam ifaçılığında ilk dəfə 
olaraq qadın ifaçılardan ibarət olan 
muğam üçlüyü yaratmışdır. Səkinə İs-
mayılova muğamı qavalla ifa edən ilk 
qadın xanəndədir.

Bir çox xarici ölkələrdə qastrol sə-
fər lərində olan xanəndə Azərbaycan 
mu ğamını beynəlxalq səviyyədə təbliğ 
etmişdir.

2009-cu ilin martında ölkəmizdə 
ilk dəfə olaraq keçirilən I Beynəlxalq 
Muğam Festivalında respublikamızı 
təmsil etmişdir. 

1991-ci ildə rejissor və ssenari 
müəl lifi Ş.Ələkbərovun “Qəzəlxan” 
filmində mahnı ifaçısı kimi, 1995-ci 
ildə “Hacı Arif” filmində arxiv kadr-
larında, 2005-ci ildə rejissor M.Əjdər-
oğlunun “Nəriman Əliyev” adlı fil-
min də, rejissor A.Qazıyev və ssena ri 
müəllifi R.Zöhrabovun “Xalq Təranə-
lə ri” filmində iştirak etmişdir. 

S.İsmayılova Azərbaycan Mədə-
niy yət və İncəsənət Universiteti və 
Azər baycan Milli Konservatoriyasının 
müəl limidir. Azərbaycan Mə dəniyyət 
və İncəsənət Universiteti nin Muğam 
sənə ti kafedrasının professorudur. 

Azərbaycan muğam sənətinin inki-
şafında və təbliğində xidmətlərinə görə 
1988-ci ildə “Əməkdar artist”, 1992-ci 
ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. 2016-cı ildə  “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif edilmişdir. Prezident 
mükafatçısıdır.

Ə d ə b i y y a t
Səkinə İsmayılova: Dünən 
birinci yerdə olanlar bu gün 
ortada yoxdur / Səkinə İsma-
yılova // Cümhuriyət. - 2018. 
- 12 iyul. - S. 14.

“O pula ehtiyacım olsa 
da...”: Xanım xanəndəmizdən 
maraqlı açıqlamalar / Səkinə  
İsmayılova // Bizim yol. - 
2018. - 5 iyul. - S. 15.

İnsanları səsinin sehrinə 
salan müğənni / Səkinə 
İsmayılova; müsah. apardı 
Ş.Hüseynova // Olaylar. - 
2019. - 8 yanvar. - S. 13.

Səkinə İsmayılova // Qa-
dınlar Azərbaycanın musiqi 
həyatında / Layih. müəl., tərt. 
və red. A.Bayramova. - Bakı, 
2004. - S. 103.
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Əliabbas Gülabbas oğlu Qədirov 
1946-cı il fevral ayının 13-də Bakıda 
anadan olmuşdur. 

Dəmiryolçular klubunda Xalq ar-
tisti Ağadadaş Qurbanovun rəhbərlik 
etdiyi dram kollektivinin üzvü ol-
muş, aktyorluq vərdişlərinin ibtidai 
əsaslarını öyrənmişdir.

1965-ci ildə M.Əliyev adına Azər-
baycan Dövlət Teatr İnstitutunun (in-
diki ADMİU) dram və kino aktyorluğu 
fakültəsinə daxil olmuşdur. Tələbəlik 
il lərində institutun Tədris teatrının 
ştat lı aktyoru kimi C.Cabbarlının “Ay-
dın” (Surxay), H.Cavidin “Azər”, 
A.Salinskinin “Təbilçi qız” (Fyodr) 
əsər lərində maraqlı rollar oynamış-
dır. Elə buna görə də, Ə.Qədirov son 
kurs da oxuyanda Mehdi Məmmədov 
onu Akademik teatrda quruluş verdiyi 
H.Cavidin “Xəyyam” faciəsində Yusif 
roluna dəvət etmişdir. O gündən eti-
ba rən o, Milli Dram Teatrının aktyoru 
olmuş, 26 dekabr 2001-ci ildə teatrın 
bədii rəhbəri və direktoru təyin edil-
mişdir.

Aktyor çox sayda teletamaşalar-
da oynamış, bu tamaşaların bir qismi 
televiziyanın “Oızıl fond”una daxil 
edil mişdir. Onlardan S.S.Axundovun, 
“Laçın yuvası” (Cahangir), M.Mura-
dın “Təkan” (Dilqəm), İ.Əfəndiyevin 
“Atayevlər ailəsində” (Cahangir), 
M.F.Axundzadənin “Hacı Qara” (Hey-
dər bəy), Ə.Haqverdiyevin  “Bəxtsiz 
cavan” (Fərhad), M.Bayciyevin “Du-
el” (İsgəndər), Dazortsevin “Qəbu la 
gələn sonuncu adam” (Kişi) əsər lə rini 
göstərmək olar. 

Uzun illər gənclər üçün “Məşəl”, 

sonralar əyləncə xarakterli “Komedi-
yalar aləminə səyahət” verilişlərinin 
aparıcısı olmuşdur. On yeddi (bədii-
sənədli)  filmdə çəkilən  aktyorun ki-
noda debütü “Xatirələr sahili” filmin-
dəki İmran roludur. Kinoda ilk böyük   
rolu isə rejissor G.Əzimzadənin 
1974-cü ildə diplom işi kimi çəkdiyi 
“Nəğmə dərsi” novellasındakı (“Öm-
rün səhifələri” kinoalmanaxı) ata ob-
razı, sonuncu rolu isə “Küçələrə su 
səpmişəm” (2004) filmində oynadığı 
Çərkəz dayı obrazıdır.

Milli kinoda yaratdığı Mənsur 
(“Evin kişisi”, 1978), Cəlil (“Qı-
zıl uçurum”, 1980), Fəzl (“Babək”, 
1979), Fərid (“Qocalar, qocalar...”, 
1982), Sultanov (“İşarəni dənizdən 
göz ləyin”, 1986) və digər obrazla-
rı yaddaqalandırlar. İstedadlı aktyor 
“Sevinc buxtası” filmində yaratdığı 
(1977) Nazim roluna görə 1978-ci 
ildə Respublika Dövlət mükafatına la-
yiq görülmüşdür.

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Universitetində pedaqoji 
fəaliyyət göstərmişdir, 2000-ci ildən 
universitetinin professoru idi.

Sənətdə qazandığı nailiyyətlərə 
görə 1982-ci ildə “Əməkdar artist”, 
1989-cu ildə isə “Xalq artisti” fəxri 
adlarına layiq görülmüş, 2006-cı ildə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur.

Əliabbas Qədirov 2006-cı il mart 
ayının 8-də vəfat etmiş, II Fəxri Xiya-
banda dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Əmirli, Ş. Örnək sənət 
ömrü / Ş.Əmirli // Mədə-
niy yət. - 2020. - 14 fevral.- 
S.6.
Məhərrəmova, T. Rahat 
həyatı ətalət sayan aktyor: 
Və ya həmişə özündən 
narazı olan Əliabbas 
Qədirov / T.Məhərrəmova  
// Kaspi. - 2020. - 13 fev-
ral. - S. 15.
Müşfiq, Ş. Əliabbas 
Qədirov: sənətkarın 
şöhrəti və unudulmazlığı 
/ Şahanə Müşfiq // 525-ci 
qəzet. - 2019. - 27 fevral. 
- S. 8.
Rəhimli, İ. Əliabbas 
Qədirov / İlham Rəhimli 
// Azərbaycan te-
atr tarixi / İ.Rəhimli. 
- Bakı: Çaşıoğlu, 2005. -                             
S. 196. 

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2020/
fevral/702289.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/kaspi_az/2020/
fevral/702054(meqale).pdf
http://www.anl.az/
down/meqale/525/2019/
fevral/638177.htm 

13 Aktyor



61

Teatr.Kino
95 

illiyi
Sofiya Hüseynova  
1926-2015

FE
VR

A
L

Sofiya Həsən qızı Hüseynova 1926-
cı il fevral ayının 17-də Bakıda anadan 
olmuşdur. 

Orta məktəbi Naxçıvanda bitirmişdir. 
Məktəbdə oxuyarkən anası, Naxçıvanın 
ilk aktrisası Xədicə Qazıyeva ilə uşaq 
rollarında səhnəyə çıxmışdır. Anasının 
tövsiyəsi ilə 1944-cü ildən teatrın trup-
pasına daxil olmuş, 1945-ci ildə qısa 
müddət Zaqatala DDT-də işlədikdən 
sonra yenə Naxçıvana qayıtmışdır.  

1942-ci ildən C.Məmmədquluzadə 
adı na Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram 
Teat rının aktrisası olmuşdur. İlk dəfə 
səhnəyə Səməd Vurğunun “Vaqif” dra-
mındakı gürcü qızı Tamara rolunda 
gəlmişdir. 

1950-ci ilin ortalarından başlayaraq 
S.Hüseynova bir müddət Naxçıvanın 
“Araz” Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamb-
lında rəqs qrupunun solisti kimi də fəa-
liy yət göstərmişdir.

1954-cü ildə o, yenidən Naxçıvan 
Teat rının truppasına qayıtmış, 1955-
ci ildə İslam Səfərlinin “Göz həkimi” 
pyesindəki Nərminə və Nəcəf bəy Və-
zi ro vun “Yağışdan çıxdıq, yağmura 
düş dük” (“Hacı Qənbər”) komediyasın-
dakı Cəvahir obrazları ilə tamaşıçıların 
dərin rəğbətini qazanmışdır. 1962-ci 
il də Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında 
yeni cə fəaliyyətə başlayan rejissor və 
aktyor İldırım Cabbarov quruluş ver-
diyi İskəndər Coşqunun “Komsomol 
poeması” tamaşasında Humay rolunu 
ona həvalə etmiş, aktyorluq fəaliyyəti 
ərzində ilk böyük rolu olan Humayı 

aktrisa məharətlə ifa etmişdir.
Sofiya xanım müxtəlif səpkili zən-

gin səhnə obrazları yaratmışdır. Ən 
yaxşı rolları Gülçöhrə (“Arşın mal 
alan”, Ü.Hacıbəyov), Zalxa (“Toy”, 
S.Rəhman), Ana (“Ana”, H.Cavid), 
Xu raman (“Vaqif”, S.Vurğun), Sara 
(“Sol ğun çiçəklər”, C.Cabbarlı), Kruçi-
ni na, Larisa (“Günahsız müqəssirlər”, 
“Cehizsiz qız”, A.N.Ostrovski), Xanu-
ma (“Xanuma”, A.Saqareli), Tərgül 
(“Məhsəti”, Kəmalə) və s. olmuşdur.

Naxçıvan Teatrında 1966-1986-cı il-
lərdə tamaşaya qoyulmuş rus və Avro-
pa dramaturgiyasının ən gözəl nümu-
nələrində Melita (G.Fiqeryedo “Ezop”, 
1966), Tatyana (B.Lavrenyov “Hücum”, 
1967), Nadya (A.Makayonok “Tribu-
nal”, 1972), Diana (Lope de Veqa “Nə 
yardan doyur, nə əldən qoyur”, 1974), 
Kruçinina (A.Ostrovski “Günahsız mü-
qəs sirlər”, 1984), Klitemnestra (Sofokl 
“Elektra”, 1986) kimi maraqlı və yad-
daqalan obrazlar silsiləsi yaratmışdır. 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin müvafiq fərmanları ilə 1974-
cü il iyun ayının 1-də Azərbaycan SSR-
nin “Əməkdar artist”, 1982-ci il dekabr 
ayının 1-də isə “Xalq artisti” fəxri ad-
larına layiq görülmüşdür. Müstəqillik 
dövründə də daim dövlət qayğısı ilə 
əhatə olunmuş, 1996-cı ildə “Şöhrət” 
or de nilə təltif edilmişdir. Prezident 
təqa üd çüsü olmuşdur. 

Sofiya Hüseynova 30 iyul 2015-
ci ildə vəfat etmiş, Naxçıvan şəhər 
qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.

17 Aktrisa

Ə d ə b i y y a t

Hüseynova Sofiya 
Həsən qızı // Naxçıvan 
ensiklopediyası. - 
Bakı, 2002. - S. 193.
Rəhimli, İ. Sofya 
Hüseynova / İlham 
Rəhimli // Azərbaycan 
teatr tarixi / İ.Rəhimli. 
- Bakı, 2005. - S. 233.

İ n t e r n e t d ə

wikipedia.org › wiki › 
Sofiya_Hüseynova

www.kino-teatr.ru › 
teatr › acter › sov › bio
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Həbib Ələkbər oğlu İsmayılov 
1906-cı il fevral ayının 21-də Nax-
çıvan MR-da anadan olmuşdur. Orta  
təh silinə Tiflis şəhərində başlamış, 
vali deynləri Bakıya köçdükdən sonra 
təhsilini şəhərdəki fəhlə məktəbində 
davam etdirmişdir. Erkən çağlar-
dan teatra maraq göstərən Həbib 
həm də dram dərnəyinə  yazılmışdır. 
Orta təhsilini başa  vurduqdan  son-
ra  Azərbaycan  Döv lət  Teatr  İnsti-
tutuna  (indiki Döv lət Mədəniyyət və 
İncəsənət Universiteti) qəbul olun-
muşdur.

Həbib İsmayılov 1927-ci ildə Xalq 
Maarif  Komissarlığı tərəfindən  Mosk-
vada  Mərkəzi Teatr Sənəti Texniku-
mu na oxumağa göndərilmişdir. Ora  da 
məşhur rejissor və pedaqoq K.Sta-
nis lav ski ilə tanış olmuş və ondan 
aktyorluq və rejissorluq sənətinin 
incəliklərini öyrənmişdir. 

1936-cı ildə Gəncə teatrına bədii 
rəh bər təyin olunmuşdur. Mirzə Fətəli 
Axundzadənin “Lənkəran xanının 
və ziri”, Cəlil Məmmədquluzadənin 
“Ölü lər”, Cəfər Cabbarlının “1905-
ci ildə”, Mirzə İbrahimovun “Həyat” 
pyesləri onun quruluşunda səhnəyə 
qoyulmuşdur. 

Şıxəli Qurbanov adına Azərbaycan 
Dövlət Musiqili Teatrının ilk bədii 
rəh bəri olmuş, teatrda Zülfüqar bəy 
Hacı bəyovun “Aşıq Qərib” opera-
sına (1939), Boris Aleksandrovun 
“Mali nov  kada toy”, Məmməd Səid 

Ordu ba di və Səid Rüstəmovun “Beş 
manatlıq gəlin” (1940) musiqili ko-
mediyalarına quruluş vermişdir.

1941-1943-cü illərdə Bakı, Gəncə, 
Ma haçqala teatrlarında bədii rəhbər, 
re jissor və baş rejissor kimi çalışmış-
dır.

1943-cü ildə “Bakı kinostudiya-
sı”nda Kinoxronika şöbəsinə müdir 
təyin edilmişdir. Kinostudiyada xeyli 
sayda sənədli filmlər lentə almışdır. 
Bu ekran əsərlərində ölkəmizin real 
həyat faktları öz dolğun əksini tapmış-
dır. “Nax çıvan”, “Dağıstan MSSR-in 
25 illiyi”, “Pambıqçılıqda qabaq-
cıl metod la rın tətbiqi” və s. sənədli 
filmlərin, “Ögey ana”, (1959), “Bö-
yük Dayaq” (1963) bədii filmlərinin 
rejissoru olmuşdur. Həmin il Kiyevdə 
keçirilən Ümumittifaq kinofestivalın-
da mükafata layiq görülmüşdür

Həbib İsmayılov Azərbaycan  ki-
no sunda geniş yaradıcılıq yolu keç-
mə sə də, çox dəyərli iki bədii film 
yaratmağa müvəffəq olmuşdur. 

Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, 
tələbələrə rejissorluğun sirlərinin 
öyrətmişdir.

Kino sahəsindəki xidmətləri yük-
sək qiymətləndirilmiş, o, 1960-cı ildə 
“Əmək  dar incəsənət xadimi” fəxri 
adına layiq görülmışdür.

Həbib İsmayılov 1966-cı il dekabr 
ayının 31-də Bakıda vəfat etmişdir.

21 Kinorejissor

Ə d ə b i y y a t

Fərəcov, S. İki filmlə 
əbədiləşən sənət ömrü / 
S.Fərəcov // Mədəniyyət. - 
2018. - 21 fevral. - S. 15.
İsmayılov Həbib Ələkbər 
oğlu // Naxçıvan ensiklo-
pediyası. - Bakı, 2002. - S. 
217.
İsmayılov Həbib Ələkbər 
oğlu // Azərbaycan sovet 
ensiklopediyası: 10 cilddə. 
- Bakı, 1980. - C. 4. - S. 
551.
Lalə.Görkəmli rejissorun 
xatirəsi yad olundu /Lalə 
// Mədəniyyət. - 2016. - 15 
iyun. - S. 2.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2018/
fevral/578515.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2016/
iyun/495790.htm
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Şəmsi Bədəl oğlu Bədəlbəyli 1911-
ci il fevral ayının 23-də Şuşada ana-
dan olmuşdur. Bakıda orta məktəbi 
bitirdikdən sonra Azərbaycan Pedaqo ji 
Texnikumuna daxil olmuş, təhsil illə-
rində özfəaliyyət dərnəyində aktyor-
luq istedadını sınamışdır. 

1927-ci ildə texnikumu bitirmiş, 
1927-1932-ci illərdə Azərbaycan 
Döv lət Konservatoriyasında təhsil al-
mış dır. 1932-ci ildən etibarən Ş.Bə-
dəl bəyli özünü rejissor kimi sınayaraq, 
A.Tuqanov, İ.Hidayətzadə və R.Təh-
ma sib kimi görkəmli rejissorlara as-
sistentlik etmişdir. 

1934-cü ildə isə o, Moskvada “Ma-
lıy Teatr”da rejissor kimi təcrübə keç-
mə yə göndərilmişdir. 

Ş.Bədəlbəyli 1938-ci ildən etibarən 
Azər baycan Dövlət Dram Teatrında 
müs  təqil  surətdə rejissorluq fəaliy-
yə  tinə başlamış, ilk yaradıcılıq işi 
M.F.Axundovun “Müsyö Jordan və 
Dər viş Məstəli şah” komediyası ol-
muşdur. İlk işi ona uğur gətirmiş, ta-
maşa yük sək qiymətləndirilmişdir. 
1939-cu il də “Ölülər” komediyasına 
və S.Rəhmanın “Xoşbəxtlər” əsərinə 
verdiyi quruluş da uğurlu alınmış-
dır. Onun quruluş verdiyi son tamaşa 
Şekspirin “Kral Lir” pyesi olmuşdur.

İkinci Dünya müharibəsi dövründə 
Ş.Bədəlbəyli hərbi müxbir kimi İrana 
ezam edilmiş, öz həmkarları ilə birlikdə 
“Vətən uğrunda” qəzetində ədəbi işçi 
kimi çalışmış, həm də həvəskar akt-
yorlarla birlikdə Ü.Hacıbəylinin “Ar-
şın mal alan”, Z.Hacıbəylinin “Əlli 
yaşında cavan”, “Evli ikən subay” 

əsərlərini tamaşaya qoymuşdur.
1943-cü ildə Bakıda Musiqi-

li Komediya Teatrı yaradılımış və 
Ş.Bədəlbəyli teat ra rejissor təyin 
edilmişdir. 1942-1949, 1956-1961 
və 1963-1974-cü illər də bu teatrda 
müəyyən fasilələrlə baş rejissor, bədii 
rəhbər və direktor vəzifələrində çalış-
mışdır. 

1974-1976-cı illərdə M.Maqoma-
yev adına Azərbaycan Dövlət Filarmo-
ni yasının direktoru və bədii rəhbəri 
vəzifəsində, 1976-cı ildən isə ömrünün 
sonuna kimi  Teatr Cəmiyyətinin sədri 
vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir.

Rejissor Opera və Balet Teatrında 
“Koroğlu”, “Əsli və Kərəm”, “Sevil-
ya bərbəri” kimi operalara da quruluş 
vermiş, hətta 1957-ci ildə onu Türk-
mə nistan Opera və Balet Teatrına 
də vət etmişlər. O, burada “Koroğlu” 
ope rasını tamaşaya qoymuşdur.

Ş.Bədəlbəyli kino sənətinin də inki-
şa fında öz əməyini əsirgəməmiş, bir 
sıra bədii və sənədli filmlərdə (“O qızı 
tapın”, “Axırıncı aşırım”, “Xatirələr 
sahili” və s.) aktyor kimi də iştirak et-
mişdir. 

Teatr sənətinin inkişafında gös-
tər di yi böyük xidmətlərə görə  1943-
cü ildə Azərbaycan Respublikasının 
“Əməkdar artist”, 29 iyul 1964-cü ildə 
isə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. “Qırmızı Əmək Bayra-
ğı” ordeni və bir sıra medallarla təltif 
edilmişdir.

Şəmsi Bədəlbəyli 1987-cı il may 
ayının 23-də Bakıda vəfat etmiş, Fəxri 
Xiyabanda dəfn olunmuşdur.

23 Rejissor

Ə d ə b i y y a t
Abbaslı, T. Böyük 
“Quruluş”çu: Zamanın 
zövq-diqqət kölgəsində 
qalmış böyük mədəniyyət 
işıqlılarımızdan - Şəmsi 
Bədəlbəyli / T.Abbaslı //
Mədəniyyət. - 2017. - 22 
fevral. - S. 13.

Rejissorluq sənətimizin 
sayılıb-seçılən siması: Xalq 
artisti Şəmsi Bədəlbəyli 
zahirən çox ciddi, qaraqabaq 
təsir bağışlasa da, nikbin 
ruhlu şəxsiyyət idi // Üç 
nöqtə. - 2018. - 24 fevral. - S. 
12.

Rəhimli, İ. Şəmsi Bədəlbəyli / 
İlham Rəhimli // Azərbaycan 
teatr tarixi / İ.Rəhimli. - 
Bakı, 2005. - S. 316.

Rəhmanzadə, F. 
Bədəlbəylilər / 
F.Rəhmanzadə; red. 
İ.Kərimov; məsl. 
T.Bədəlbəyli-Ağdamski; 
burax. məsul Ə.Məhərrəmov. 
- Bakı: Nurlan, 2006. - 244 s.

Рагимбейли, H. Шамси 
Бадалбейли - жизнь в 
искусстве / Н.Рагимбейли; 
[Общество “Книга” 
Азербайджанской 
Республики]. - Баку, 2008. 
- 202 с.
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Bəşir Bəylər oğlu Kərimov 1976-cı 
il fevral ayının 2-də Füzuli rayonunun 
Qacar kəndində anadan olmuşdur. 

1991-ci ildə kənd orta məktəbinin 
səkkizinci sinfini bitirərək Füzuli şə-
hə rindəki texniki-peşə məktəbində 
təhsilini davam etdirmişdir. Erməni 
qəsb karları bu illərdə Azərbaycan tor-
paqlarına - Qarabağa geniş planlı hü-
cumlar edirdilər.

1993-cü ildə ermənilər Qacar kən-
dinə hücum etdikləri vaxt Bəşir ermə ni 
yaraqlılarına qarşı igidliklə vuruşmuş-
dur. Qacar kəndi işğal olunduqdan son-
ra ailəsi ilə birlikdə Dilağarda kən din də 
məskunlaşmışdır.

1994-cü ildə Bəşir Beyləqan Rayon 

Hərbi Komissarlığı tərəfindən Mil-
li Ordu sıralarına çağırılmışdır. Gən cə 
şəhərində “N” saylı hərbi hissə də qul-
luq etmişdir. 

1995-ci il 13-17 mart hadisələri za-
manı, dövlətçiliyimiz uğrunda silahlı 
dəstə nin zərərsizləşdirilməsində işti rak 
etmiş və bu qarşıdurma zamanı həlak 
olmuşdur.

Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanın-
da dəfn edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezi den-
tinin 4 aprel 1995-ci il tarixli, 307 saylı 
Fərmanı ilə Kərimov Bəşir Bəy lər oğ-
luna ölümündən sonra “Azər  baycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəx   ri adı verilmiş-
dir. 

2 Milli Qəhrəman

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi 
haqqında: [Kərimov Bəşir Bəylər 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. Kərimov Bəşir Bəylər oğlu / Vüqar Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. - Yenidən işlənmiş II nəşri. - Bakı, 2010. - S. 
148.

Kərimov Bəşir Bəylər oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.Həmidova. - 
Bakı, 2008. - S. 110.

Seyidzadə, M. Kərimov Bəşir Bəylər oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi. - Bakı, 2010. - S. 113.

Seyidzadə, H.T. Vətən qəhrəmansız olmaz / Hacı Tofiq Seyidzadə // Azad Azərbaycan. - 2017. - 10 iyun. - S. 7.

İ n t e r n e t d ə 

http://www.anl.az/down/meqale/az_azerbaycan/2017/iyun/548425.jpg

az.wikipedia.org › wiki › Bəşir_Kərimov

www.ens.az › kerimov-besir-beyler-oglu



65

Milli Qəhrəmanlar

50 
illiyi

Etibar Hacıyev  
1971-1992

FE
VR

A
L

Etibar Firudin oğlu Hacıyev 
1971-ci il fevral ayının 5-də Qərbi 
Azərbaycanın Vardenis rayonunun Zod 
kəndində doğulmuşdur. Zod kənd orta 
məktəbini bi tir dikdən sonra bir müddət 
sovxozda işləmişdir. 

Erməni millətçiləri və separatçıları 
tərəfindən oradakı soydaşlarımız qo-
vulan zaman onun ailəsi Kəlbəcər ra-
yonuna köçmüşdür.

1989-cu il 13 iyun tarixində hərbi 
xid mətə çağırılmış və Perm şəhərində 
hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra 
ailə sinin məskunlaşdığı Göygöl rayo-
nuna gəlmişdir.

1992-ci ildə Etibar Hacıyev kö-
nüllü olaraq Milli Orduya yazılmış 
və torpaq la rımızın müdafiəsinə qalx-
mışdır. Böyük Canbar, Kiçik Canbar, 

Buzlaq, Er kəc kəndlərinin düşmən 
tapdağından azad edilməsində xüsusi 
fədakarlıq gös tərmişdir. 

1992-ci il iyun ayının 15-də Go-
ranboy rayonunda Ağcakənd kən dinin 
azad edilməsi uğrunda gedən döyüşdə 
qəhrəmancasına həlak olmuşdur.  Göy-
göl rayonunun Şəhidlər Xiyabanında 
dəfn edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 23 iyun 1992-ci il tarixli 6 saylı 
Fərmanı ilə Hacıyev Etibar Firudin oğ-
luna ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir. 

Göygöl rayonunun Yeni Zod kən-
din dəki küçələrdən biri qəhrəmanın 
adı nı daşıyır.

7 Milli Qəhrəman

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Hacıyev Etibar Firudin oğlu – sıravi – 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. - (Ölümündən sonra).

Əsgərov, V. Hacıyev Etibar Firidun oğlu / Vüqar Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. - Yenidən işlənmiş II nəşri. - Bakı, 
2010. - S. 104-105.

Məhərrəmov, Q. Hacıyev Etibar Firidun oğlu / Qəşəm Məhərrəmov, İntiqam Məhərrəmov // Başı dumanlı Göyçə / Q.Məhərrəmov, 
İ.Məhərrəmov. - Gəncə, 2007. - S. 42.

Seyidzadə, M. Hacıyev Etibar Firudin oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi. - Bakı, 2010. - S. 80.
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Əli İmran oğlu Kazımov 1956-cı il 
fevral ayının 17-də Naxçıvan MR-nın 
Or dubad rayonunun Nürgüd kəndində 
anadan olmuşdur.

1973-cü ildə Bakı şəhərindəki 8 
saylı orta internat məktəbini bitir dik-
dən sonra S.M.Kirov adına Qırmı zı 
bayraqlı Xəzər Ali Hərbi-Dəniz Mək-
təbinə daxil olmuş və şturman fakül-
təsini müvəffəqiyyətlə başa vura raq 
mühəndis -şturman ixtisasına yi yə lən-
mişdir.

Ə.İ.Kazımov 1978-1989-cu illərdə 
Şimal Donanmasında xidmət edərək 
mü hafizə gəmisində şturman, atom 
sual tı qayığında qrup komandiri, xilas-
edi ci gəmilər divizionu komandiri və 
maq nitsizləşdirmə gəmisinin koman-
diri vəzifəsinin icraçısı kimi göstərilən 
etimadı layiqincə doğrultmuşdur.

1989-1992-ci illərdə Leninqrad 
şə hə  rində Arxa Cəbhə və Nəqliyyat 
Hər  bi Akademiyasının komandanlıq 
fa kül  təsində ali hərbi təhsil alan zabit 
Ə.İ.Ka zımov SSRİ dağıldıqdan son-
ra könüllü olaraq 2-ci dərəcəli kapitan 
kimi Azərbaycana qayıtmış və 1992-
ci ilin sentyabrından 1993-cü ilin no-
yabr ayınadək Hərbi Dəniz Qüvvələri 
qərar gahının təşkilat-səfərbərlik və 
komp lekt ləş dirmə bölməsinin rəisi 
vəzifəsində xid mətini davam etdirmiş-
dir.

1993-cü ilin dekabr ayından 1994-cü 
ilin sentyabr ayınadək cəbhə bölgəsində 
“N” nömrəli briqada komandirinin 

arxa cəbhə üzrə müavini vəzifəsində 
Azərbaycan Respublikasının ərazi bü-
tövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirak et-
mişdir.

1995-ci ildə Bakı Ali Hərbi Də niz-
çilik Mək təbində İqtisadiyyat və qoşun 
təsər rüfatı, Qoşunların arxa cəb hə si 
ka  fedralarının rəisi, 1995-ci ilin iyun 
ayın  dan isə Müdafiə Nazirliyi Təş ki-
lat-Səfərbərlik İdarəsi rəisinin müavini 
və Təşkilat-Səfərbərlik İdarəsinin rəi si 
- Baş Qərargah rəisinin müavini vəzi fə-
si ni icra etmişdir.

Azərbaycan Respublikası Müdafiə 
nazirinin 25 fevral 1996-cı il tarixli 
əmri ilə Ə.İ.Kazımova “1-ci dərəcəli 
kapitan” və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 25 may 1998-ci il tarix-
li əmri ilə “general-mayor” ali hərbi 
rütbəsi verilmişdir.

Sonralar Müdafiə nazirinin məs lə-
hət çisi, Müşavirlər qrupunun müşaviri, 
İnspektorlar qrupunun inspektoru vəzi-
fə lərində xidmət edən general-mayor 
Əli Kazımov 17 oktyabr 2014-cü ildə 
xəstəliyə görə istefaya buraxılmışdır.

Onun Vətən qarşısındakı xidmətləri 
yüksək qiymətləndirilmiş, 10 döyüş 
medalı ilə təltif olunmuş və müxrəlif 
mükafatlara layiq görülmüşdür. 
Azərbaycan Respublikasının Silahlı 
Qüvvələr və mü haribə veteranı idi.

Əli İmran oğlu Kazımov 2016-cı il 
oktyabr ayının 26-da vəfat etmişdir.

17 Hərbi xadim
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Abbasqulu bəy Xanbaba bəy oğlu 
Şad linski 1886-cı il fevral ayının 24-də 
İrəvan quberniyasının Böyük Vedi kən-
dində anadan olmuşdur.

1894-cü ildə Vedidə ikiillik rus-ta-
tar məktəbində oxumuş, lakin maddi 
çətinlik üzündən təhsilini davam et di-
rə bilməmişdir. 1902-ci ildə atasından 
qalma kiçik torpaq sahəsini əkib-becər-
məklə məşğul olmuşdur.

Rusiyada 1905-1907, İranda 1905-
1911-ci illər inqilabları onun ictimai-
siyasi dünyagörüşünün formalaşması-
na mühüm təsir göstərmişdir. 1907-ci 
il fevral inqilabından sonra Şadlinski 
həyatını xalq işi uğrunda mübarizəyə 
həsr etmişdir. 1918-ci ilin əvvəllərində 
Naxçıvan, İrəvan, Dərələyəz, Zəngəzur 
və başqa ərazilərdə daşnak-erməni si-
lahlı dəstələrinin azərbaycanlılara 
qar şı soyqırımlarının qarşısını almaq 
məq sədi ilə o, Vedidə erməni-daşnak 
qul dur dəstələrinə qarşı könüllü xalq 
birləşməsi olan “Qırmızı tabor”u təşkil 
etmişdir.

1918-1919-cu illərin yay aylarında 
daşnak hərbi hissələrinin Vediyə hü-
cumlarının qarşısının alınmasında bö-
yük şücaət göstərən “Qırmızı tabor”-
çu lar sonradan Şadlinskinin əmri ilə 
kəndi döyüşlə tərk etmiş, Vedibasar və 
Zən gibasar əhalisinin əksər hissəsi ilə 
İran ərazisinə keçərək,  Mərənd şəhəri 
ətrafında mövqe tutmuşdular.

28 iyul 1920-ci ildə Naxçıvanda 
Sovet hakimiyyəti elan olunduqdan 

sonra  Nəriman Nərimanovun dəvə-
ti ni qəbul edərək, sentyabrın 17-də 
200 nəfərlik “Qırmızı tabor” dəstəsi 
ilə Naxçıvana gəlmiş, ilk vaxtlar Nax-
çıvan sərhədlərinin qorunmasına, sonra 
Zəngəzur istiqamətində öz dəstə si nin 
daşnak hissələri ilə fəal döyüş əmə liy-
yat larına başçılıq etmiş, 1921-ci ilin 
fevralı - aprelin əvvəlində isə İrəvanda 
daşnak qiyamının yatırılmasında qəh-
rə manlıq göstərmişdir. Daşnaklarla 
dö yüşlərdə göstərdikləri şücaətə görə, 
Şad linski başda olmaqla, “Qırmızı ta-
bor”un 19 nəfər üzvü Ermənistan SSR-
nin “Qırmızı bayraq” ordeni ilə təltif 
olunmuşdur.

1921-ci ilin yayında Ermənistanda 
və Zəngəzurda daşnak fitnəkarlıqlarına 
son qoyulduqdan sonra Şadlinski 1922-
ci ilin sonunadək Naxçıvanda qalmış 
və buranın sərhədlərinin qorunmasına 
rəhbərlik etmişdir.

Vediyə qayıdan Şadlinski 1922-
1928-ci illərdə Ermənistanda bir sıra 
məsul təsərrüfat vəzifələrində çalışmış, 
yeni yaradılan Dəvəli sement zavodu 
tikintisinin rəhbəri təyin olunmuşdur.

Abbasqulu bəy Şadlinski düşmənləri 
tərəfindən 1930-cu ilin fevral ayında 
qətlə yetirilmişdir.

Fərman Kərimzadənin “Qarlı aşı-
rım” romanı və onun süjeti əsasında re-
jissor Kamil Rüstəmbəyov tərəfindən 
çəkilən “Axırıncı aşırım” bədii filmi 
Şadlinskinin həyat və fəaliyyətindən 
bəhs edir.

Ə d ə b i y y a t
Ələkbərli, Ə. Abbas-
qulu bəy Şadlinski 
/ Ə.Ələkbərli; red. 
V.Şadlinski. - Bakı: Sa-
bah, 1996. - 320 s.
İsrafilqızı, N. Abbasqulu 
bəy Şadlinski: poema     /
Nəsibə İsrafilqızı; red. 
S.İslamoğlu. - Bakı: Nur-
lar NPM, 2006. - 184 s.
Şadlinski, V.B. 
Şadlinskilər: Şəddadi, 
Şadı, Şadlılar / 
V.B.Şadlinski; red. 
M.Çəmənli. - Bakı: Təhsil, 
2011. - 285 s.
Ağbabalı, A. Vedibasar 
Qartalı: Abbasqulu Bəy 
Şadlinskiy / H.Ağbabalı //
Azad Azərbaycan. - 2017. 
- 3 mart. - S. 7.
Rüstəmoğlu, S. Milli ifti-
xarımız / S.Rüstəmoğlu // 
Ədalət. - 2018. - 5 dekabr. 
- S. 5.
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az/down/meqale/
az_azerbaycan/2017/
mart/531717.jpg
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Xacə Nəsirəddin Əbu Cəfər Mə-
həm  məd ibn Məhəmməd ibn Həsən 
Tusi (Nəsirəddin Tusi) 1201-ci il fev-
ral ayının 17-də Həmədan şəhərində 
anadan olmuşdur. Mütəfəkkirin əsl adı 
Məhəmməd olmuş, dövrünün ağıllı, 
bilikli, görkəmli alimi olduğuna görə 
хalq ona Nəsirəddin adını vеrmişdir. 
İlk təhsilini atası Məhəmməd İbn Hə-
sən dən almış, sonra Tus şəhərində 
mək təb və mədrəsədə təhsilini davam 
etdirmişdir. Təhsil aldığı şəhərə böyük 
məhəbbətlə əlaqədar “Tusi” təxəl lü sü-
nü götürmüşdür. 

1259-cu ildə Tusinin təklifi ilə Cə-
nu bi Azərbaycanın Marağa şəhəri ya-
xınlığında rəsədхana inşa olunmuş dur. 
Rəsədxananın yeri elə dəqiq seçil miş-
dir ki, orada indi də rəsədxana fəaliy-
yət göstərir. Sonralar Şərqdə inşa 
olu nan rəsədxanalar məhz Marağa 
rəsəd xanasının planı əsasında tikilmiş-
dir. Dünyanın hər yerindən məşhur 
alimlər dəvət edilmiş, faktiki olaraq 
rəsədxana riyaziyyat və astronomiya 
üzrə böyük elm mərkəzinə çevrilmiş-
dir. Tusi Yaхın və Orta Şərq ölkələrinə 
səfər еdib qiymətli kitablar toplayaraq 
Marağaya gətirmiş, rəsədхanada bö-
yük bir kitabхana yaratmışdır.

ХII əsr еlmlərinin bütün sahə lə-
rini özündə cəmləşdirən nadir еnsik-
lo pеdik biliyə  mənsub olan  alim, 
bu elm sahələrinə dair  “Еvklidin 
şər hi”, “Hərəkətdə  olan yеr kürəsi”, 
“Almacеstin təhlili”, “Gеcə və gün-

düz”, “Tеlеskop haqqında”, “İki göy 
cismi”, “Günəşin çıхması və qürubu”, 
“Kainat cismlərinin zühuru”, “Kürə 
və silindr”, “Konuslar” kimi  101 əsəri 
artıq 750 ildir ki, dünyanın ən böyük 
alimləri tərəfindən öyrənilmiş, təhlil 
və tədqiq olunmuşdur. Onun “Evklidin 
həndəsi üsulları kitabı” (“Kitabе osulе 
Еrlidеs dər həndəsi”) uzun müddət 
təd ris vəsaiti kimi istifadə еdilmişdir. 

Təsadüfi deyil ki, o, Azərbaycanın 
siyasi fikir tarixində ilk dövlət nəzəriy-
yəçisi hesab olunur. “Maliyyə haqqın-
da” risaləsində verilən qayda-qanunlar 
sonralar bir çox orta əsr dövlətlərində 
qanunlar toplularına daxil edilmişdir.

Nəsirəddin Tusi 1274-cü ildə Bağ-
dada səfəri zamanı vəfat etmiş və Bağ-
dad şəhərinin Kazımiyyə mahalındakı 
Cəlil məsciddə dəfn olunmuşdur.

1981-ci ildə anadan olmasının 
780 illik yubileyi geniş qeyd olun-
muş, şərəfinə medal təsis edilmiş, 
abi dələri ucaldılmış, portreti yara-
dılmışdır. Azərbaycan Respublika-
sının bir sıra elm, təhsil və mədəni-
maarif  müəssisəsinə, o cümlədən, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sı Şamaxı Astro fizika Rəsədxanasına, 
bir sıra küçə lərə, Bakı şəhəri Yasamal 
rayonundakı 173 saylı orta məktəbə 
Nəsirəddin Tusinin adı verilmişdir. 
2000-ci ildə YUNESKO-nun qərarı 
ilə anadan olmasının 800 illik yubileyi 
dünya miqyasında qeyd edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t
Əxlaqi-Nasiri / Nəsirəddin 
Tusi. - Bakı: Kitab Klubu, 
2015. - 335 s.
Təcrid əl-etiqad: kəlam 
hissəsi / Xacə Nəsirəddin 
Tusi; ərəb dil. tərc. ed., 
giriş və şərh. müəl. 
E.M.Məmmədov; elmi red. 
H. İsaxanlı; ərəb dil. tərc. 
red və rəyçi İ.Həmidov.  - 
Bakı: [Araz], 2015. - 205 s.
Dəniz, R. Əsrləri qabaq-
lamış alim-Nəsirəddin 
Tusi /Ramiz Dəniz; elmi 
red. E.Mehrəliyev; ön söz 
R.Məmmədov. - Bakı: [Na-
sir], 2014. - 408 s.
Xacə Nəsirəddin Tusi: bibli-
oqrafiya / AMEA, M.Füzuli 
ad. Əlyazmalar İn-tu; tərt. 
ed. A.Xəlilov, A.Musayeva; 
elmi red. A.Ramazanov. - 
Bakı: XXI-Yeni nəşrlər Evi, 
2004. - 167 s.
Qasımov, R. Elm və 
mədəniyyət tariximizdə 
Nəsirəddin Tusi yaradıcılığı 
/ R.Qasımov // 525-ci qəzet. 
- 2018. - 15 iyun. - S. 23.
Vahidov, T. Elm sənətinin 
kralı: Nəsirəddin Tusi və 
Uluq bəyin tədqiqat oxşarlı-
ğı / T.Vahidov // Azərbaycan 
müəllimi. - 2019. - 30 
avqust. - S. 8.

17 Filosof, astronom  
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Ceyhun Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyli 
1891-ci il fevral ayının 3-də Şuşa şəhə-
rin də anadan olmuşdur. Şuşa və Bakı 
məktəblərində oxumuş, bakılı milyon-
çu, sahibkar Murtuza Muxtarovun tə-
şəb büsü və maddi dəstəyi ilə Peterburq 
Universitetində hüquq fakültəsində bir 
il təhsil almış və Fransaya gedərək Sor-
bonna Universitetində siyasi biliklər 
fakültəsində ali təhsilini davam etdirmiş, 
ərəb, fars, qədim türk, alman, fransız 
dillərini və mədəniyyətlərini dərindən 
öyrənmişdir Gənclik illərindən Qərbi 
Avropanın bir sıra dövri mətbuatında 
məqalələrini “Dağıstanlı”, “Ceyhun 
Da ğıstanlı”, “Azəri” kimi imzalarla 
dərc etdirmişdir.

Ceyhun Hacıbəyli yaradıcılığının 
ilk dövründə qələmini felyeton janrın-
da sınamışdır. Onun “Pristav Ağa”  fel-
yetonu “Proqres” qəzetinin 1907-ci il 6 
və 7-ci saylarında “Daqestanski” imza-
sı ilə çap olunmuşdur.

1910-cu ildə “Hacı Kərim” povesti-
ni yazmış və 1911-ci ildə kitab şəklində 
çap etdirmişdir. Lakin həmin povestdən 
sonra uzun müddət yaradıcılıqdan 
uzaqlaşmışdır.

1918-1919-cu illərdə fəal publisist 
kimi çalışmış, bir müddət Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı 
olan “Azərbaycan” qəzetinin redaktoru 
olmuşdur.

C.Hacıbəyli  S.Ə.Nəbati, M.F.Axun-
dov, M.Ə.Sabir, A.Divanbəyoğlu, H.B. 
Zərdabi, Ə.B.Haqverdiyev, N.B. Vəzi-
rov kimi Azərbaycan klassiklərinin və 
onun müasirləri olan türk şairi Tofiq 
Fikrət, tatar şairi Abdulla Tukay ya-
radıcılığına həsr etdiyi onlarla elmi-
publisistik  məqalənin müəllifidir. 

Mühacirətdən əvvəl “Bakı”, 
“Azərbaycan”, “Kaspi”, “Proqress”, 
“İrşad”, “Tərəqqi”, “Russkaya mol-
va” (Peterburq) və başqa qəzet lərdə 
yüzlərlə publisistik məqalə, hekayə 
dərc etdirən C.Hacıbəyli 1917-ci ildə 
“Известия”, “İttihat” və “Azərbaycan” 
(rus dilində), sonralar “Müsəlman milli 
komitəsinin əxbarı” qəzetlərinin redak-
toru olmuşdur.

1920-ci ildə Azərbaycanda keçmiş 
Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra 
Fransaya mühacirət etmiş, ömrünün 
sonlarınadək orada yaşamışdır. Yara-
dı cılığında tərcüməçiliyə geniş yer 
verən Ceyhun Hacıbəyli mühacirətdə    
xeyli gözəl əsərlərimizi fransız, ingilis 
dillərinə çevirmişdir. Üzeyir bəy Hacı-
bəy linin “Arşın mal alan” komediya-
sı məhz Ceyhun bəyin tərcüməsində 
1925-ci il iyun ayının 4-də Parisin 
“Femino” teatrında səhnəyə qoyul-
muşdur. Fransız oxucularına H.Cavid, 
C.Cabbarlı kimi şair-dramaturqlarımızı 
da C.Hacıbəyli tanıt mışdır. 

Parisdə “Qafqaz”, “Azərbaycan”, 
Mün  hendə “Azərbaycan” jurnalları-
nın təsisində və nəşrində böyük 
rolu olmuşdur. Bir çox əsərin, o 
cümlədən “Azərbaycan mətbuatının 
tarixi”, “Qarabağ dialekti və folklor”, 
“Azərbaycanda antiislam təbliğatı 
və onun metod la rı” və s. əsərlərin 
müəllifidir.  C.Hacı bəy li “Azadlıq” 
radiostansiyasının fəaliyyətində yaxın-
dan iştirak et miş, Münhendə SSRİ-ni 
Öyrənən Uni ver sitetin müxbir üzvü se-
çilmişdir. 

Ceyhun Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyli 
1962-ci ildə Parisdə vəfat etmiş və Sen-
Kulu qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri: 
mühacirət dövrü / 
Ceyhun Hacıbəyli; tərc.
ed., tərt.ed. və ön sözün 
müəl. M.Əmrahov. - 
Bakı: Elm, 2006. - 98 s. 
Qürbətdən gələn səslər: 
Ceyhun bəy Hacıbəylinin 
mühacirət həyatı / Azərb. 
Resp. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi; topl., 
tərt. ed. və ərəb əlifb. 
çev. A.Kənan; red. 
P.Kərimov. - Bakı: Şərq-
Qərb, 2016. - 511 s.
Həsənov, M. Ceyhun bəy 
Hacıbəyli / M.Həsənov 
// Qərib məzarlar: 
(Fransa): [kitab-albom] 
/ M.Həsənov; [layihənin 
rəh. A. Əliyeva; ideya 
müəl. və baş məsl. R. 
Abutalıbov; burax. məsul 
O.Əliyev; red. E.Əliyev; 
fotoqr. V.İbadov]; 
Heydər Əliyev Fondu, 
Bakı Media Center. - 
Bakı: Heydər Əliyev 
Fondu, 2016. - S. 68-69.
Qarabağlı, S. Bir il 
xəyallarda... və bütöv 
bir ömür: Ceyhun bəy 
Hacıbəyli həsrətlə 
yaşadığı vətəninə ədəbi 
irsində döndü, ağuşunda 
həmişəlik məskən saldı 
/ S.Qarabağlı // Kaspi. - 
2018. - 6 fevral. - S. 15.

3 Dilçi, jurnalist  
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Əbdülvahab Rəhim oğlu Salamzadə 
1916-cı il fevral ayının 16-da Şamaxı-
da anadan olmuşdur.

1944-1983-cü illərdə Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının Memarlıq 
və İncəsənət İnstitutunda çalışmışdır. 
1951-ci ildən institutun Memarlıq ta-
rixi və nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri 
(1957-ci ildən eyni zamanda direktor 
müavini), 1962-ci ildə Azərbaycanın 
Tarix və Mədəniyyət Abidələrini 
Mühafizə Cəmiyyətinin sədr müavi-
ni olmuşdur. Tarixi abidələrin bərpa 
işlərində yaxından iştirak etmişdir.

Milli memarlıq tariximizi öyrənən 
ilk alimlərdəndir. Dünya memarlıq 
tari xinə qüdrətli sənətkarlar bəxş et-
miş Azərbaycan memarlığı uzun illər 
ətraflı şəkildə öyrənilməmiş, yurdu-
muzun sənət abidələri isə ənənəvi 
ola  raq qonşu xalqların mədəni təsi ri-
nin nümunəsi kimi qələmə verilmiş-
dir. Naxçıvan, Şirvan memarlıq 
mək  təbləri kimi sənət tariximizin öy-
rə  nilməsi, Təbriz və Aran memarlıq 
məktəblərinin elmi cəhətdən müəy-
yən ləşdirilməsi, onların kəşfi bila va-
si tə Əbdülvahab Salamzadənin xid-
mətidir.

Alim bütün ömrü boyu Azər-bay-
canın bölgələrini gəzmiş, tarixi abi-
də lərin vəziyyəti ilə tanış olmuş, 
onla rın ölçülərinin çıxarılmasında, 
bər pa eskizlərinin çəkilməsində işti-
rak etmiş, abidələrinin bərpası və 
mü hafizəsinin elmi əsaslarını hazırla-
mışdır. Onun müxtəlif illərdə yazdı-
ğı “Abidələr danışır” (Bakı, 1952), 

“Azərbaycan memarlıq abidələri” 
(Bakı, 1958), “Əcəmi Naxçıvani” 
(Bakı, 1976), “Arazboyu abidələr” 
(K.Məmmədzadə ilə birgə; Bakı, 
1979) və bir çox başqaları hələ uzun 
illər boyu elmə xidmət edəcək. Bu 
görkəmli alimin M.Hüseynov və 
L.Bre tanitski ilə birgə hazırladığı 
“Azər baycan memarlıq tarixi” adlı 
fun damental əsəri isə (rus dilində; 
Moskva, 1963) milli memarlıq tari-
xi mizdə müstəsna əhəmiyyətə malik-
dir. 

1965-ci ildə sənətşünaslıq doktoru, 
1967-ci ildə professor elmi dərəcəsi 
almış, 1968-ci ildə Azərbaycan SSR 
EA-nın müxbir üzvü, 1983-cü ildə 
həqiqi üzvü seçilmişdir.

O, həm də Azərbaycan şəhərsalma 
tarixinin ilk tədqiqatçısı olmuş, Şuşa, 
Şəki kimi qədim şəhərlərimizin şəhər-
sal ma mədəniyyətini tədqiq etmiş-
dir. Azərbaycanın bir çox memarlıq 
abidəsinin bərpa layihəsinin tərtibçisi, 
Molla Pənah Vaqifin 1982-ci ildə Şu-
şada açılmış türbəsinin müəllifidir. 
1976-cı ildən ASE elmi redaksiya şu-
rasının üzvü olmuşdur.

1960-cı ildə Azərbaycan SSR-
nin “Əməkdar inşaatçı”, 1982-ci ildə 
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adlarına 
layiq görülmüş, “Qırmızı Əmək Bay-
rağı” ordeni və medallarla təltif edil-
mişdir.

Əbdülvahab Salamzadə 1983-cü il 
avqust ayının 19-da Bakıda vəfat et-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t

Şəki xanlarının sarayı / 
Əbdülvahab Salamzadə, 
K.M.Məmmədzadə; red. 
M.Ə.Üseynov; AzSSR EA, Tarix 
İn-tu, Arxeologiya və Etnoq-
rafiya Sektoru; Memarlıq və 
İncəsənət İn-tu. - Bakı: Elm, 
1986. - 133, [1] s.

 Şəki: tarixi-memarlıq 
oçerki / Əbdülvahab 
Salamzadə, M.Ə.İsmayılov, 
K.M.Məmmədzadə; red. hey. 
M.Ə.Üseynov, Q.M.Əhmədov; 
ing. dil. tərc. ed. L.Qoldenfarb; 
AzSSR EA, Tarix İn-tu Arxeo-
logiya və Etnoqrafiya Sektoru. 
- Bakı: Elm, 1988. - 237 s.

Əbdülvahab Rəhim oğlu 
Salamzadə [Elektron resurs]: 
biobiblioqrafiya / AMEA, MEK; 
tərt.-müəl. A.Əliyeva-Kəngərli; 
red. F.Hüseynova, İ.Səfərov. - 
Bakı: Elm, 2012. - 167 s.

Fərəcov, S. Abidələri “da-
nışdıran” alim: Əbdülvahab 
Salamzadə Azərbaycan 
memarlıq tarixinin öyrənilməsi 
və təbliğində böyük xidmətlər 
göstərib / S.Fərəcov //
Mədəniyyət. - 2016. - 10 fevral. 
- S. 7. 

http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2016/
fevral/477520.htm

16 Akademik
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Şamil Əbdürrəhim oğlu Əzizbəyov 
1906-cı il fevral ayının 16-da Şamaxı-
da anadan olmuşdur. 

1925-ci ildə orta məktəbi bitirmiş 
və Azərbaycan Politexnik İnstitutuna 
(hazırda ATU) daxil olmuş, 1930-cu 
ildə ali təhsilini mühəndis-geoloq ixti-
sası üzrə tamamlamışdır.

1934-1943-cü illərdə Azərbaycan 
Sənaye İnstitutu Petroqrafiya kafedra-
sında çalışmış, 1934-cü ildə “Gəncəçay 
və Qoşqarçayın orta və aşağı axım 
höv zələrinin dağ süxurları və faydalı 
qa zıntıları” mövzusunda namizədlik 
dis ser tasiyasını müdafiə etmişdir.

1938-1941-ci illərdə Geologiya İns-
titutunda direktor müavini vəzifəsində 
çalışmışdır.

1943-cü ildə “Kiçik Qafqazın şi mal 
-şərq hissəsinin filiz zonasının petrolo-
giyası” mövzusunda doktorluq disser-
tasiyası müdafiə etmiş, 1944-cü ildə 
professor elmi rütbəsini almışdır.

1945-ci ildə Azərbaycan SSR EA-
nın həqiqi üzvü seçilmişdir.

1945-1959-cu illərdə M.Əzizbəyov 
adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunun 
(indiki ADNSU) Kristalloqrafiya, mi-
neralogiya və petroqrafiya kafedrası-
nın müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 
1945-1947-ci illərdə Azərb.SSR EA 
vitse-prezidenti və Azərbaycan SSR 
EA Geologiya-kimya elmləri və neft 
bölməsinin sədri, 1959-1976-cı illərdə 
Azərbaycan  SSR EA Rəyasət Heyəti-
nin üzvü və Yer elmləri bölməsinin 

akademik katibi, 1947-1976-cı illərdə 
eyni zamanda Geologiya İnstitutunda 
Petrologiya laboratoriyasının rəhbəri 
olmuşdur. Petrologiya və metallogeni-
ya sahəsində böyük alim Ş.Əzizbəyov 
respublikada petroqrafiya məktəbinin 
əsasını qoyanlardan biri olmuşdur.

Elmi əsərləri əsasən Kiçik Qafqa-
zın geologiya və petroqrafiyasına həsr 
olunmuş, “Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının geologiyası” adlı sanballı əsəri 
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Naxçıvanda və ölkənin cənub böl-
gə sində apardığı geoloji tədqiqatların 
nəticəsində bu regionların geoloji, tek-
tonik, struktur-formasion xəritələrini 
tərtib etmişdir. Onun elmi-tədqiqat 
işləri müxtəlif faydalı qazıntı yataqla-
rının axtarışı və kəşfi üçün elmi əsas 
olmuşdur. Çoxcildli “Azərbaycanın 
geologiyası” monoqrafiyasının müəl-
liflərindən biridir.

Azərbaycan elminin inkişafındakı 
xidmətlərinə görə dövlət tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmiş, “Qırmızı 
Ulduz” ordeni (1944), “1941-1945-ci 
illərdə Vətən müharibəsində şücaətli 
əməyə görə”, və “Qırmızı Əmək Bay-
rağı” (1953) medalları ilə təltif olun-
muş, 1960-cı ildə Azərbaycan SSR-nin 
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına la-
yiq görülmüşdür.

Şamil Əzizbəyov 1976-cı il may 
ayının 14-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Petroqrafiya: kristalloopti-
ka və süxur törədən mine-
rallar / Şamil Əzizbəyov; 
[red. A.S.Bayramov]. 
- Bakı: Azərneftnəşr, 1952. 
- 378 s.

Əzizbəyov Şamil Əbdür rə-
him oğlu // Azərbaycanın 
geoloq və geofizik alimləri. 
- Bakı: “Nafta-press”, 
2004. - S. 136.

Zapletin, G. Akademik Şa-
mil Əzizbəyov: həyatının və 
elmi fəaliyyətinin səhifələri  
/ G.Zapletin. - Bakı: [Elm], 
2015. - 134 s.

Şamil Əzizbəyov // 
Azərbaycan geologi-
ya elminin korifeyləri:  
AMEA-nın 70 illiyinə həsr 
olunur / AMEA, Geologiya 
və Geofizika İn-tu; tərt. 
Z.Y.Abbasov [və b.]; baş 
red. A.Əlizadə; red. hey.: 
İ.S.Quliyev [və b.]. - Bakı: 
[Nafta-Press], 2016. - S. 
33-56.

Геология и вулканизм 
Талыша / Ш.Азизбеков. - 
Баку, 1978.

16 Akademik
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Lütfəli Rəhim oğlu Əsgərzadə (Lütfi 
Zadə) 1921-ci il fevral ayının 4-də Ba-
kıda anadan olmuşdur. Lütfi ilk təhsilinə 
Bakıdakı 16 saylı məktəbdə başlamış, 
lakin 10 yaşında ikən ailəsi ilə birlikdə 
Bakını tərk edərək Tehrana köçmüşdür. 
Təhsilini amerikalıların Albors missio-
ner məktəbində davam etdirmişdir.

1948-ci ildə Massaçusets Texno-
logiya İnstitutunda (ABŞ) elektron 
mühəndisliyi üzrə magistr dərəcəsini 
almışdır. 1959-cu ildən Berkli Univer 
sitetində professor kimi çalışmış, 1963-
cü ildən isə Elektrik mühəndisliyi və 
kompüter elmləri kafedrasına rəhbərlik 
etmişdir.  Lütfi Zadə həmin universitetdə 
ömürlük professor və Soft Computing 
İnstitutunun direktoru kimi fəaliyyət 
göstərmişdir.

 L.Zadəyə dünya şöhrəti qazandıran, 
dünya elmində inqilab hesab olunan 
qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi riyaziy-
yatın əsası olan ikili çoxluq anlayışına 
“qeyri-səlis çoxluq” kimi yeni ifadə 
vermişdir. Elmdə qeyri-səlis ölçünün 
daxil edilməsi təbiətdə və cəmiyyətdə 
gedən proseslərin qeyri-müəyyənliyini 
daha adekvat nəzərə almağa imkan ya-
radır.

1989-cu ildə qeyri-səlis məntiq 
nəzə-riyyəsinin sənayedəki uğurları-
na görə Yaponiyanın elm adamlarına 
verdiyi ən yüksək mükafat - “Honda” 
mükafatı ilə təltif olunmuşdur. Bu gün 
bu nəzəriyyə Amerikanın “General 
Motors”, “General Electric”, “Moto-
rola”, “Dupont”, “Kodak” və başqa 
şirkətləri tərəfindən istehsalatda geniş 
tətbiq olunur. Hazırda bu nəzəriyyədən 
iqtisadiyyatda, psixologiyada, linq-
vistikada, siyasətdə, fəlsəfədə, sosio-
logiyada, dini məsələlərdə, münaqişə 
problemlərində də istifadə olunur.

Bundan əlavə 5 fundamental elmi 

nəzəriyyə təklif etmişdir: “təəssüratlar 
nəzəriyyəsi”, “sistemlər”, “sözlə işləyən 
kompyuter”, “optimal süzgəclər” və 
“soft kompyutinq” nəzəriyyəsi.

Onun məşhur vəziyyətlər fəzası, 
dinamik sistemlərin idarə olunma və 
müşahidə olunma nəzəriyyələri mü-
asir idarəetmə elminin əsasını təşkil 
edir. ABŞ-ın Milli Kosmik Tədqiqatlar 
Mərkəzi (NASA) bu nəzəriyyələr 
əsasında idarəetmə sistemlərini tədqiq 
edir, layihələndirir və tətbiq edir.

Çoxlu sayda mötəbər cəmiyyətlərin 
və fondların mükafatlarına layiq görül-
müş, medallarla təltif edilmişdir. Onlar-
la xarici dövlət və ictimai təşkilatların 
fəxri doktoru olmuşdur. 54 beynəlxalq 
jurnalın elmi redaktoru və ya redaksiya 
heyətinin üzvü olmuş Lütfi Zadə dün-
yada əsərlərinə ən çox istinad edilən 
alimlərdən sayılır. Kaliforniyanın Berk-
li şəhərində “İnformasiya Texnologiya-
ları üzrə Zadə İnstitutu” yaradılmışdır. 
Lütfi Zadə AMEA-nın fəxri üzvü seçil-
mişdir.

Prezident İlham Əliyevin 7 fevral 
2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə elm və 
tex nologiyaların inkişafinda, mədə-
niy yətlərarası dialoqun qurulmasında 
xid  mətlərinə görə “Dostluq” ordeni 
ilə təltif olunmuşdur. Alim haqqında 
“Müasir elmin korifeyi” (F.Tağıyev, 
Ş.Məmmədov), “Dün  ya dahilərsiz ya-
şaya bilmir” (M.Səməd) adlı kitablar 
yazılmış, “Uzaq və yaxın Lütfi Zadə” 
(quruluşçu rej. O.Babazadə, ssenari 
müəl. M.Səməd) sənədli film çəkilmiş, 
Lütfi Zadə irsi və Süni İntellekt Asso-
siasiyası, Lütfi Zadə adına Beynəlxalq 
Müasir EA-sı yaradılmışdır.

Lütfi Zadə 2017-ci il sentyabr ayının 
6-da ABŞ-ın Kaliforniya ştatında vəfat 
etmiş, vəsiyyətinə əsasən Bakıda I Fəxri 
Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Möhbəddin, S. Dün-
ya dahilərsiz yaşaya 
bilmir / M.Səməd; elmi 
red. M.Mərdanov; red. 
Ş.Vəliyev; elmi rəyçi. 
R.Əliyev; Qafqazın Stra-
teji Tədqiqatlar İns-tu.-
Stokholm: CA&CC Press, 
2008. - 188 s.
Aydınoğlu, T. Dünya 
şöhrətli iki soydaşımızın 
birgə kitabı: Professor 
Rafiq Əliyevin dahi Lütfi 
Zadə ilə birgə yazdığı 
və xaricdə çap edilmiş 
əsər bu yaxınlarda 
Azərbaycan oxucula-
rına təqdim ediləcək / 
T.Aydınoğlu // 525-ci 
qəzet. - 2020. - 25 yanvar. 
- S. 15.
Əsgərzadə Lütfəli Rəhim 
oğlu (Lütfi Zadə) //
Azərbaycanın tanın-
mış riyaziyyatçıları: 
ensiklopedik məlumat / 
Q.T.Kələşov [və b.]; elmi 
red. M.B. Rəsulov; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Mingəçevir Dövlət Un-ti.-
Mingəçevir: [Mingəçevir 
Poliqrafiya Müəssisəsi], 
2018. - H. 1. - S.10-15.
Lütfi Zadə haqqında 
bunları bilirdinizmi? // 
Ədalət. - 2020. - 5 fevral. 
- S. 4.

4 Alim
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Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Xalq Cüm hu-
riyyəti - 100: elmi biblioq-
rafiya / AMEA, M.Füzuli 
ad. Əlyazmalar İn-tu; [la-
yih. rəhb. A.Əlizadə; tərt.-
müəl. A.Əliyeva-Kəngərli, 
N.İsmayılov; elmi red. və 
ön sözün müəl. T.Kərimli; 
elmi məsl. İ.Həbibbəyli]. - 
Bakı: Elm, 2018. - 417 s.
Kitabxanalarda biblioqra-
fik işin təşkili və metodi-
kası: dərs vəsaiti / Nadir 
İsmayılov, X.Ağayeva; 
elmi red. X.İ.İsmayılov. - 
Bakı: [Bakı Universiteti 
Nəşriyyatı], 2018. - 183 s.
Kitabxanada ölkəşünaslıq 
(diyarşünaslıq) üzrə 
biblioqrafik fəaliyyət: 
nəzəri-tarixi, təşkilati-
metodiki məsələləri / Nadir 
İsmayılov, Q.Hacıyeva; 
elmi red. Z.Əliyev; Azərb. 
Resp. Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə 
Dövlət Agentliyi; Respubli-
ka Elmi-Texniki Kitabxana-
sı; BDU. - Bakı: Mütərcim, 
2004. - 111 s.
Biblioqrafik axtarışın 
alqoritmi / Nadir İsmayılov              
// Kitabxanaşünaslıq və 
biblioqrafiya. - 2018. - № 
2. - S. 27-31.

5
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Nadir İslam oğlu İsmayılov 1956-
cı il fevral ayının 5-də Beyləqan rayo-
nunun Əmirzeyidli kəndində anadan 
olmuşdur. 1973-cü ildə Şahsevən kənd 
1 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

1974-cü ildə indiki BDU-nun Ki-
tab xanaşünaslıq-biblioqrafiya fakül tə-
sinə daxil olmuş, əla qiymətlərlə oxu-
duğuna görə C.Cabbarlı adına təqaüdə 
layiq görülmüş, 1979-cu ildə oranı 
fərq lənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1979-cu il sentyabr ayının 5-dən 
dekabr ayının 30-dək M.F. Axundov 
adına Azərbaycan Respublika Dövlət 
Kitabxanasının (indiki Milli Kitabxa-
na) Elmi-metodiki şöbəsində böyük 
kitabxanaçı vəzifəsində çalışmışdır.

1979-1982-ci illərdə BDU-nun Bib -
lioqrafiyaşünaslıq kafedrasının əya-
ni aspirantı olmuşdur. 1982-ci ildən 
həmin kafedrada müəllim, 1992-ci 
ildən dosent kimi fəaliyyət göstərmiş, 
1994-2003-cü illərdə Kitabxanaçılıq-
informasiya fakültəsinin dekan  mü-
a vini  olmuşdur. 2007-ci ildən Bib -
lioqrafiyaşünaslıq ka fed  rasının 
mü dirini əvəz edən Nadir İsmayılov 
2012-ci ildən bu günədək  kafed-
raya rəhbərlik edir.  Fakültədə  
Azərbaycanda təbabətin biblioqrafi-
yası, biblioqrafi ya şünaslıq, biblioq-
rafiyaşünaslığın təd  risi metodikası, 
soraq biblioqrafiya xid mətinin təşkili 
və idarə olunması və s. fənləri tədris 
edir.

1987-ci ildə Moskva Dövlət Mə-
dəniyyət və İncəsənət Universitetində 
“Təbabət üzrə məhəlli kitabxana-bib li-
o qrafiya ehtiyatlarının inkişafı, müasir 
vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yolları 

(Azərbaycan materialları əsasında)” 
möv zusunda dissertasiya işini Azər-
bay can Respublikasının Əməkdar 
mə dəniyyət işçisi, professor Zöhrab 
Əli yevin rəhbərliyi altında müdafiə 
edərək pedaqoji elmlər namizədi alim-
lik dərəcəsini almışdır.

105 məqalənin, 1 dərs vəsaitinin,  
3 monoqrafiyanın, 12 kitabın müəlli -
fi dir. Bunlardan “Azərbaycan biblioq-
ra fiyasının biblioqrafiyası” (2003), 
“Xə zər dənizi və neft” (2003), “Kitab-
xa nada biblioqrafik tərtibatın metodi-
ka sı” (2004), “Heydər Əliyev və Azər-
baycan elmi” (2010), “Kitabxana da 
ölkəşünaslıq üzrə biblioqrafik fəa-
liy yətin təşkili” (2004) adlı vəsaitlər 
xüsusilə əhəmiyyətlidir. 2013-cü ildə 
Almaniyanın “Lambert” akademik 
nəşriyyatında “Azər    baycanın kitab-
xa na-bib li o qra    fi ya və informasiya re-
sursları: inkişaf mərhələləri, vəziyyəti 
və tək mil ləşdirilməsi yolları” adlı mo-
no qrafi yası rus dilində çap olunmuş-
dur. 

Bir sıra respublika və beynəlxalq 
kon franslarda iştirak etmişdir. Elmi 
məsləhətçiliyi ilə iki fəlsəfə doktoru 
hazırlanmışdır. 

Nadir İsmayılov Azərbaycan Res-
publikası Təhsil Na zirliyinin “Qabaq-
cıl Təhsil İşçisi” döş nişanı ilə, Fəxri 
fərmanla, Bakı Dövlət Universitetinin 
Fəxri fərmanı ilə, 2019-cu ildə “Bakı 
Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-
2019)Azər bay can Respublikasının yu-
biley medalı” ilə təltif olunmuşdur.

2014-cü ildə BMT yanında Bey nəl-
xalq İnformasiyalaşdırma Akademiya-
sının həqiqi üzvü seçilmişdir.

Alim
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İsmayıl Qafar oğlu Abdul-Qədirov 
1936-cı il fevral ayının 15-də İsmayıllı 
rayonunda anadan olmuşdur. 

Peşəkar idmana 14 yaşında gəl miş, 
1950-ci ildə “Dinamo” idman cəmiy-
yə tində yunan-roma güləşi ilə məşğul 
ol mağa başlamışdır. 1950-ci ildə Azər-
bay  can Bədən Tərbiyəsi və İdman İns-
ti  tutunu (indiki Azərbaycan Dövlət Bə-
dən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası) 
bitirdikdən sonra institutun Güləş və 
onun metodikası kafedrasında işlə mə-
yə başlamışdır.

Bir neçə ildən sonra özünü məşq-
çi lik sahəsində sınayaraq 1965-1968-
ci illərdə məktəblilərdən ibarət yığ ma 
komandanın məşqçisi olmuşdur. Ye-
tir mələri 1967-ci ildə SSRİ mək təb li-
lərinin 10-cu yubiley Spartakiadasında 
III yerə layiq görülmüşdur. 

1961-ci ildə “Bədən tərbiyəsi və id -
man əlaçısı” adına layiq görülən İ.Ab-
dul-Qədirov, həmin il güləş üzrə respub-
lika hakimi, 5 il sonra isə Ümum ittifaq 
dərəcəli hakimliyə qədər yük səlmişdir.

1980-1990-cı illərdə onun elmi-
pe da qoji fəaliyyəti özünü daha qa-
barıq büruzə vermiş, neçə-neçə elmi 
əsərin, 30 dərslik və tədris vəsaitinin 

müəllifi olmuşdur. Məşqçilik fəaliyyəti 
dövründə 25-dən artıq idman ustası, 
50-dən çox id man ustalığına namizəd 
hazırlamışdır. 1980-ci ildən başlaya-
raq, çalışdığı kafedraya rəhbərlik edən 
İ.Abdul-Qədirov 10 il bu vəzifəni da-
şıdıqdan sonra, dekan vəzifəsinə təyin 
edilmişdir.

1991-ci ildə elmi-pedaqoji fəaliyyəti 
nəzərə alınaraq, ona dosent elmi dərəcəsi 
verilmiş, 2009-cu ildən isə Bədən tər-
bi yə sinin nəzəriyyəsi və metodikası ka-
fedrasının professoru olmuşdur. 

Azərbaycan idmanı, idmançı kadr-
ların yetişdirilməsi sahəsindəki uzun-
müd dətli və məhsuldar əməyi dəfələrlə 
Ümum ittifaq və respublika idman ko-
mi tələri tərəfindən diplom və fəxri fər-
man larla qiymətləndirilmişdir.

1990-2002-ci illərdə Milli Olimpiya 
Komitəsi İcraiyyə Komitəsinin üzvü 
olan görkəmli idman xadimi, 2001-ci 
ildə Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin fərmanı ilə “Tərəqqi” medalı ilə 
təltif edilmiş, 2006-cı ildə Azərbaycan 
Res publikasının “Əməkdar bədən tər-
bi yə si və idman xadimi” fəxri adına, 
2010-cu ildə “Şöhrət” ordeninə layiq 
gö rül müşdür.

Ə d ə b i y y a t

Uşaqlarla məktəbdənkənar iş: metodik göstəriş / Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi, ADBTİ; tərt. D.Quliyev, İ.Abdul-
Qədirov, İ.Tereşşenko; rəy.: H.Ağayev, Z.Babayev; elmi red. İ.Bayramov. - Bakı: ADBTİ, 1990. - 47 s.

Abdul Qədirov İsmayıl Qafar oğlu // Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: A-Argelander. - Cild 1. - Bakı, 2009. - S. 25.

İ n t e r n e t d ə 

az.wikipedia.org › wiki › İsmayıl_Abdulqədirov

azsport.az › news

15 İdman xadimi
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23

Anatoli Banişevski 
1946-1997

Anatoli Andreyeviç Banişevski 
1946-cı il fevral ayının 23-də Bakıda 
ukraynalı ailəsində anadan olmuş-
dur. Futbola 12 yaşından başlamış, 
17 yaşında ustalardan ibarət “Neft-
çi” komandasının futbolçusu olmuş, 
hü cumçu kimi 1963-1978-ci illərdə 
“Neft çi”nin şərəfini qorumuşdur. 

1966-cı ildə “Neftçi”nin heyətində 
SSRİ çem pionatının bürünc medalını 
qazan mışdır. Həmin il SSRİ yığma-
sının heyətində İngiltərədə keçirilən 
dünya, həmçinin 1968 və 1972-ci 
illərdə Avropa çempionatının iştirak-
çısı olmuş, qitə birinciliyində gümüş 
medal qazanmışdır. O, bu uğurlara 
imza atan yeganə bakılı futbolçu-
dur. 1966-cı ildə “Neftyanik” bürünc 
medal qazandıqdan sonra ulu öndər 
Heydər Əliyev ona ev vermişdir. 

Anatoli Banişevski SSRİ çem-
pionatının güclülər dəstəsində 212 
matçda (81 qol), birinci liqada isə 76 
qarşılaşmada (40 qol) forma geyin-
mişdir. SSRİ yığmasının heyətində 
50 oyun keçirmiş, 19 qol vurmuşdur. 
“Neftçi”də isə bu rəqəm uyğun olaraq 
288 və 136-dır. SSRİ çempionatı və 
kuboku, o cümlədən yığmada 100-
dən çox qol vurduğuna görə “Qriqori 
Fedotov klubu”nun üzvü olmuşdur. 
Onun 100-cü qolunun ötürməsini 
İsgəndər Cavadov vermişdir. Bani-
şevskinin yığmanın heyətində Yuna-
nıstanla oyunda etdiyi “het-trik” və 

“Marakana”da Bra ziliyanın qapısına 
başla vurduğu qol indi də xatırlanır. 

Hələ gənc vaxtlarında SSRİ-nin 
adlı-sanlı komandalarından dəfələrlə 
tək lif almasına və qeyri-millətin nü-
ma yəndəsi olmasına baxmayaraq, 
Azər baycana, “Neftçi”yə sadiqliyi ilə 
yad da qalmışdır. 

“Neftçi”nin “9 nömrəli əfsanəsi” 
futbolçu həyatı ilə vidalaşdıqdan 
sonra bir müddət məşqçiliklə məş ğul 
ol muş, 1981-1983-cü illərdə “Neft-
çi”də işləmiş, 1984-cü ildən isə Min-
gə çe virin “Avtomobilçi” komandası-
na baş məşqçisi olmuşdur. Bir neçə il 
Bur ki no-Fasodan işləmişdir.

Ümummilli lider Heydər Əliyev  
tərə findən 1996-cı ildə “Şöhrət orde-
ni” ilə təltif edilmişdir.

Anatoli Banişevski 1997-ci il de-
kabr ayının 10-da Bakıda vəfat etmiş, 
II Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir. 

2004-UEFA versiyasına görə 
Azər bay canda son 50 ilin ən yaxşı 
futbolçusu seçilmişdir. 2007-ci ildə 
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı 
ilə Anatoli Banişevskinin yaşadığı 
ünvanın qarşısına xatirə lövhəsi vu-
rulmuşdur. Masallıdakı stadion onun 
adını daşıyır. 

Haqqında 2007-ci ildə “9 nömrəli 
oyunçu” 2012-ci ildə isə “Azərbaycan 
futbolunun əfsanələri. Anatoli Bani-
şevski” adlı 2  qısametrajlı sənədli 
film çəkilmişdir. 

Azərbaycan futbolçusu, məşqçi

Ə d ə b i y y a t
Yaqubov, Ş. Banişevski 
olduğu kimi / Ş.Yaqubov; 
red.: A.Qacayoğlu, 
B.Rövşən; foto. F.Rəcəbli. 
- Bаkı: Nağıl evi, 2002. - 
176 s.
Mövsümzadə, R. Bir qolun 
tarixçəsi / R.Mövsümzadə. 
- Bakı: [s. n.], 2013. - 
84 s.
Ayvaz, O. Heydər Əliyev 
Banişevskini necə xilas 
etmişdi... / O.Ayvaz // 
Ədalət. - 2019. - 10 yan-
var. - S. 8.
Azərbaycanın Pelesi //
Azərbaycan. - 2018. - 12 
iyun. - S. 11.
Futbolumuzun əfsanəsi - 
Anatoli Banişevski // Xalq 
qəzeti. - 2019. - 24 fevral. 
- S. 5.
İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2019/
fevral/637870.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2018/
iyun/596714.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/adalet/2019/
yanvar/627348(meqale).
pdf
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2 fevral tarixinin Gənclər Günü kimi 
elan olunması ulu öndər Heydər Əliyevin 
adı ilə bağlıdır. Onun hakimiyyətə ikinci 
dəfə qayıdışından sonra Azərbaycanda 
dövlət gənclər siyasətinin əsası qoyul-
muş, 1994-cü ildə Gənclər və İdman 
Nazirliyi yaradılmışdır.

1996-cı ilin 2 fevral tarixində məhz 
ulu öndər Heydər Əliyevin dəstəyi ilə 
gənclərin 1-ci forumu keçirildi. 1997-ci 
ildən isə Prezident sərəncamı ilə 2 fev-
ral Azərbaycanda Gənclər Günü kimi 
qeyd olunmağa başladı.

Bu gün ölkəmizdə yetişən müasir 
Azərbaycan gəncliyi ümummilli lider 
Heydər Əliyevin xalqımız qarşısında-
kı xidmətlərini yüksək qiymətləndirir, 
onun bəxş etdiyi Azərbaycanın müs-
tə qilliyini, elmin, təhsilin inkişafını, 
ölkəmizin siyasi, iqtisadi yüksəlişini, 
gənclərə olan diqqəti və qayğısını dərin 
ehtiram hissi ilə xatırlayır.

Bu siyasi kurs bu gün ölkə Preziden-
ti İlham Əliyev tərəfindən uğurla da-
vam etdirilir. Onun rəhbərliyi ilə hə ya ta 
keçirilən dövlət gənclər siyasəti Azər-
bay can gəncliyinin inkişafına təkan ve-
rib, onların özlərini cəmiyyətdə təsdiq 
etmə sində mühüm rol oynayıb. Gənc-
lə  rimiz dövlətçiliyə bağlı, intellektual, 
yüksək dünyagörüşlü bir qüvvə kimi 
formalaşıblar.

Prezident İlham Əliyev 2005-ci il 
av qustun 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 
olunması, onların faydalı məşğulluğunun 

təmin edilməsi, dövlət idarəçiliyi siste-
min də iştirakının gerçəkləşdirilməsi yö-
nündə ciddi irəliləyişə gətirib çıxardı. 
Prezidentin bu sahəyə olan diqqəti özü-
nü ayrıca bir ilin (2007-ci il) “Gənclər 
ili” elan edilməsində də göstərdi. Prezi-
dent İlham Əliyev “2007-2015-ci illərdə 
Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə 
təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq 
edilməsi barədə sərəncam imzaladı. Bun-
dan başqa, 2011-ci ilin 6 aprel tarixində 
“Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci 
illər    də” Dövlət Proqramı haqqında sə-
rən cam verdi. Proqramın əsas məqsədi 
ölkə mizdə gənclər siyasətini daha da 
inki şaf etdirmək, gənclərin menecment 
sahə sində fəal iştirakına şərait yarat-
maq, gənc mütəxəssislərin işlə təminatı 
və digər sosial-iqtisadi problemlərinin 
həllini təmin etmək oldu.

Dövlət başçısı 19 dekabr 2011-ci il 
tarixində Azər baycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Gənclər Fondunun 
yaradılması barədə sərəncam verdi. 
Fondun qarşısında gənclər siyasəti ilə 
bağlı elm, təhsil, mədəniyyət və di gər 
sosial sahələrə yönəlmiş ictimai və sosi-
al əhəmiyyətli, o cümlədən bey nəl xalq 
səviyyədə həyata keçirilən layi hə və 
proqramları qrant şək lində ma liyə ləş-
dirmək məqsədi qo yul du. Prezident İl-
ham Əliyevin gənc lərə dəstək yönündə 
verdiyi mühüm və əlamətdar qərarlardan 
biri də ölkə də ilk dəfə “Gənclər üçün 
Prezident Mükafatı”nın təsis edilməsi 
oldu.

Bu gün ölkə gəncləri Prezident İlham 
Əliyevin uğurla apardığı daxili və xari-
ci kursu alqışlayr, bu siyasətin icrasında 
daim onun yanındadır.

Ə d ə b i y y a t
Bayramova, Z. 
Ölkəmizdə Beynəlxalq 
Gənclər Günü qeyd olu-
nur  / Z.Bayramova // 
Səs. -2019. - 10 avqust. 
- S. 11.
Daşsalahlı, R. Maa-
rifçilik ənənələrinin 
davamçıları: Gənclər 
günü gənc müəllimlərlə 
/ R.Daşsalahlı // 
Azərbaycan müəllimi. 
- 2018. - 2 fevral. - S. 
1; 3.
Əliyeva, İ. Gəncliyə 
dəyər verən siyasət: 
2 fevral Gənclər 
Günüdür / İ.Əliyeva //
Azərbaycan. - 2020. - 2 
fevral. - S. 1; 7.
Əzizov, Z. Dövlət 
gənclər siyasəti sağlam 
və intellektual nəslin 
formalaşmasına 
xidmət edir: 2 Fevral 
Azərbaycan Gəncləri 
Günüdür / Z.Əzizov    // 
Respublika. - 2020. - 31 
yanvar. - S. 6.
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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  bütün  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 
ideyanı ona balaca oğlu vermişdir. O, 
anasından soruşmuşdur ki, niyə insan-
ların bir-birinə kitab bağışladığı xüsusi 
gün  yoxdur.  

2011-ci ildə Amerikanın Mines-
sota əyalətində yaşayan 6 yaşındakı 
Jack Broadmoore adlı kiçik qız “Ki-
tab Vermə Günü” adlı bir bayram uy-
durmuşdur. Bütün dostlarını və ailə 
üzvlərini də bu bayramda bir-birləri ilə 
kitab dəyiş dir məyə məcbur etmişdir. 
Tam bir il sonra 2012-ci ildə Jackin 
anası Amy Broadmoore, uşaq kitabları 
bloqunda bütün kitabsevərləri, uşaqla-
ra kitab hədiyyə edə rək “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 başlan mış dır. 
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 istiqa-
mət lərinə yola düşür və uşaqlarda kita-
ba məhəbbət, böyüklərdə isə bağışla-
maq, hədiyyə etmək sevinci yaradır.   

Evdə artıq oxuduğumuz və bir daha 
oxumayacağımızı düşündüyümüz ki
tablarımızı ayırıb, ətrafı mız dakı kitab
larla maraqlanan insanlara verək.

Bir uşağa kitab alaq.
Dostlarımızla kitablarımızı dəyi

şək. Kitablarımızı kitabxanaya, uşaq 
evlərinə, xəstəxanalara və ya kitab 
kam paniyalarına bağışlayaq. 

Uzun səyahətlər zamanı oxuyub 
bitir diyimiz kitabları avtovağzallara, 
hava liman la rına və ya başqa yerlərə 
qoyaq.

14

Ə d ə b i y y a t
Lalə. Kitab ən gözəl hədiyyədir: 14 fevral – “Beynəlxalq kitab bağışlama günü” ölkəmizdə də qeyd edilib / Lalə; Fariz // Mədəniyyət. - 
2019. - 15 fevral. - S. 1-2.
Məmmədli, N. Ən dəyərli hədiyyə: 14 fevral “Beynəlxalq kitab bağışlama günü”dür / N.Məmmədli  //Mədəniyyət. - 2020. - 14 fevral. - 
S. 7.
Milli Kitabxanada Beynəlxalq Kitab Bağışlama Günü qeyd edilib  // 525-ci qəzet. - 2020. - 15 fevral. - S. 12.
Respublika Uşaq Kitabxanasından hədiyyə //Mədəniyyət. - 2020.- 19 fevral. - S. 7.
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Bеynəlxalq Ana Dili Günü
1999

21

Fevral ayının 21-i bütün dünyada 
Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi qeyd 
olunur. 

1999-cu ilin noyabrında Banqla-
deş səfirinin təşəbbüsü ilə YUNESKO 
tərəfindən fevral ayının 21-i Beynəlxalq 
Ana Dili Günü elan edilib.

Beynəlxalq Ana Dili Günü 1952-
ci il fevral ayının 21-də Banqladeşin 
Benqal şəhərində öz ana dilinin rəsmi 
dil olması uğrunda mübarizə aparan 
4 tələbənin öldürülməsi hadisəsini bir 
daha insanların xatirəsində canlandırır.

Dünyada məhv olmaq təhlükəsi ilə 
üzləşən dillərin qorunması məqsədilə 
hər il keçirilən Beynəlxalq Ana Dili 
Günü hər kəsə öz doğma dilinin varlı-
ğını hiss etmək, onunla qürur duymaq, 
onu qorumaq, inkişaf etdirmək hüququ 
olduğunu bir daha xatırladır. 

Dil hər bir millətin maddi və mənəvi 
irsini qoruyan və inkişaf etdirən ən mü-
hüm və ən güclü vasitədir. Hər bir insan 
öz ana dilini yaxşı bilməli və onu qoru-
malıdır. Ana dili insanın mənəvi aləmi-
nin zənginləşməsində, dünyagörüşünün 
genişlənməsində, mükəmməl təhsil 
alma sında, öz soydaşları ilə ünsiyyət  
qur masında mühüm rol oynayır. Ana 
dili millətin özünəməxsusluğunu qoru-
maqla yanaşı, tərcümə vasitəsilə başqa 
xalqların mədəni irsi ilə tanış olmağa, 
onlarla ünsiyyət qurmağa imkan yara-
dır.

Millətin dilinin dövlət dili statusuna 
yüksəlməsi  tarixi hadisə, milli döv lət çi-
lik tarixinin qızıl səhifəsidir. Bu məqam 
millətin millət olaraq təsdi qi dir. Çünki 

dilin dövlət dili statusuna yüksəlməsi 
millətin öz taleyinə sahibliyinin, dövlət 
qurmaq və qorumaq qüdrətinin, eyni 
zamanda, dilinin zənginliyinin sübutu-
dur. Bu mənada dilin dövlət dili statusu 
qazanması həqiqətən qürur gətirən tari-
xi hadisədir. Azərbaycan dili bu tarixi 
hadisəni yaşamışdır.

Ölkəmizdə ana dilinin hərtərəfli inki-
şafı, beynəlxalq münasibətlər sisteminə 
yol tapması ulu öndər Heydər Əliyevin 
dilimizin qorunmasına yönələn düşü-
nülmüş siyasətinin nəticəsidir.

2002-ci il sentyabr ayının 30-da 
“Azər baycan Respublikasında dövlət 
dili haqqında” Qanunun qəbul edil mə-

si Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi 
işlədilməsi, onun tətbiqi, qorun ma sı və 
inkişaf etdirilməsi, dünya azər bay can-
lı larının Azərbaycan dili ilə bağlı milli 
mədəni özünümüdafiə ehtiyaclarının 
ödə nilməsi istiqamətində daha bir ad-
dım olmuşdur. Bu sənəd ümummilli li-
der Heydər Əliyevin xalqımıza və onun 
dilinə tükənməz məhəbbətinin, qayğı-
sının parlaq nümunələrindən biridir.

Hazırda bu ənənələri Prezident İlham 
Əliyev uğurla davam etdirməkdədir. 
Döv lə timizin başçısının “Azərbaycan 
di lində latın qrafikası ilə kütləvi nəşr-
lə rin həyata keçirilməsi haqqında” 
2004-cü il 12 yanvar tarixli Sərəncamı 
və bu istiqamətdə görülən digər işlər 
dilimizin inkişafına böyük qayğının 
təzahürüdür.

Ana dilimizi qorumaq və inkişaf 
etdirmək hər bir azərbaycanlının mü-
qəd dəs borcudur.

Ə d ə b i y y a t 

“Ana dilimiz – mənəvi 
sərvətimiz”// Mədəniyyət. 
- 2020. - 26 fevral. - S. 6.

Rəhmanova, N. Heydər 
Əliyev və nitq mədəniyyəti  
/ N.Rəhmanova // 
Mədəniyyət. - 2020. - 21 
fevral. - S. 5.

Salmanlı, R. Milli varlığı-
mızın ifadəsi / R.Salmanlı 
// Azərbaycan. - 2020. - 21 
fevral. - S. 10.

Seyidov, T. “Doğma dilim, 
ana dilim” / T.Seyidov //
Azad Azərbaycan. - 2020. 
- 20 fevral. - S. 3.
İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2020/
fevral/703916.htm
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Yeni Türk Əlifba Komitəsi, Azərbaycanı 
Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin birgə qərarı ilə 
çağırılan I Türkoloji qurultay 1926-cı il 26 fevral-5 
mart tarixlərində Bakı şəhərində, ATTC-nin bina-
sında - tarixi “İsmailiyyə”də keçirilmişdir. 

Qurultay XX yüzillikdə türk xalqlarının, o 
cümlədən, Azərbaycan xalqının mədəni həyatında 
baş vermiş ən əlamətdar hadisələrdən biri kimi 
tarixə düşüb.

I Türkoloji Qurultayın Bakıda keçirilməsi 
tamamilə qanunauyğun idi, çünki həmin dövrdə 
bir sıra sahələrdə olduğu kimi türkologiya elmin-
də də Azərbaycan öndə gedirdi. Ölkədə bu isti-
qa mətdə tanınmış və nüfuzlu söz sahibləri, elm 
adamları çoxdan bəri səmərəli fəaliyyət gös tə-
rirdilər. Təsadüfi deyil ki, keçən əsrin 70-ci illə-
rində də nüfuzlu “Sovetskaya Türkologiya” jur-
nalı məhz Bakıda nəşr edilməyə başladı. Bu fakt 
Azərbaycanın və onun paytaxtı Bakı şəhərinin 
postsovet məkanında türkologiyanın mərkəzi 
kimi məşhurluğunun və təsdiqinin ifadəsidir. Jur-
nal hazırda da “Türkologiya” adı ilə Bakıda öz 
işini uğurla davam etdirir.

Qurultayda 131 nəfər nümayəndə iştirak et-
miş, 17 iclas keçirilmiş, türklərin, bütövlükdə 
Türk Dünyasının dili və tarixinə, etnogenezisi 
və etnoqrafiyasına, ədəbiyyat və mədəniyyətinə 
dair 38 məruzə dinlənilmişdi. İclasa Azərbaycan 
SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri Səməd 
Ağamalıoğlu sədrlik etmiş, qurultayın Rəyasət 
Heyətinə aşağıdakı şəxslər seçilmişdilər: S.Ağa-
ma lıoğlu, R.Axundov, H.Cəbiyev, tanınmış şərq-
şünas-tarixçi alim akademiklər Bartold, Olden-
burq, Avropa alimlərinin nümayəndəsi professor 
Mensel, RSFSR Xalq Maarif Nazirliyindən Na-
qovitsin, prof. B.Çobanzadə, prof. Samoyloviç, 
Qazaxıstandan Bəytursun, Yakutiyadan Barahov, 
Şərqşünaslıq Assosiasiyasından Borozdin və Pav-
loviç, Tatarıstandan Qəlimcan İbrahimov, Başqır-
dıstandan İdelquzin, Türkiyədən F.Köprülüzadə, 
Dağıstandan Qorqmasov, Özbəkistandan Naha-
mov, Qara-Qırğızıstandan Tunstanov, Türkmə-
nis tandan Berdiyev, Krımdan Akçökraklı, Şi-

mali Qafqazdan Əliyev Umar. Azərbaycan 
nümayəndə heyəti və digər respublikalar adın-
dan Ə.Hüseynzadə, Banq, M.Quliyev, akademik 
Marr, Lunaçarski və Tomsen qurultayın Rəyasət 
Heyətinə fəxri üzv seçilmişlər.

I Türkoloji Qurultayında türk dillərinin aşa-
ğıdakı yeddi böyük problemi müzakirə olunmuş 
və müvafiq qərarlara imza atılmışdı: 1. Əlifba 
məsələsi; 2. İmla-orfoqrafiya problemi; 3. Termin 
məsə lə si; 4. Tədris-metodika məsələsi; 5. Qohum 
və qonşu dillərin qarşılıqlı əlaqəsi və inter feren-
siya problemləri; 6. Türk dillərinin ədəbi dil prob-
lemləri, o cümlədən, ortaq ədəbi dil məsələsi; 7. 
Ulu dil nəzəriyyəsi və türk dillərinin tarixi prob-
lemləri. Qurultayda türk ədəbi dillərinin norma 
və üslub xüsusiyyətləri, eləcə də türk xalqlarının 
ana yurdu məsələsi də müzakirə obyekti olmuş-
du. Yeni Türk Əlifbası Komitəsinin üzvü və bu 
əlifbanın digər ölkə xalqları arasında yayılma-
sı üzrə baş təlimatçısı kimi əvəzsiz xidmətləri, 
ATTC-nin işlərində fəal çalışmaları olmuş ziyalı, 
alim Vəli Xuluflunun da qurultayın işində əvəzsiz 
xidmətləri olmuşdur. 

Qurultay nümayəndələri böyük özbək şairi 
Əlişir Nəvainin 500 illik yubileyində də iştirak 
etmişlər. Qurultayın qərarına görə II Türkolo-
ji Qurultayın 1927-ci ildə Səmərqənd şəhərində 
keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, bu qərar məlum 
səbəblər üzündən baş tutmamışdır.

Azərbaycan XX əsrdə ikinci dəfə öz dövlət 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra I Bakı Türko-
loji Qurultaya dövlət səviyyəsində hüquqi qiymət 
verildi. 2005-ci il noyabr ayının 5-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
həmin tarixi hadisənin 80 illik, 18 fevral 2016-
cı ildə 90 illik yubileylərinin dövlət səviyyəsində 
keçirilməsini təmin etmək məqsədilə sərəncamlar 
imzaladı. 

Tariximizə öz əbədi möhürünü vuran, dəyərli 
töhfələrini verən I Türkoloji Qurultayda qaldırı-
lan ortaq türk dili, türk tarixi, türk ədəbiyyatı, türk 
terminologiyası kimi qlobal məsələlər bu gün də 
olduqca aktualdır. 

26

95 
illiyi
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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 
aman sız 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-

can lılara qarşı yönəlmiş soyqırımı-
na ilk siyasi qiymət 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 ki-
lat larını birləşdirən İƏT-in Gənclər 
Fo rumu İdarə Heyətinin sessiyasında 
qurumun mədəniyyətlərarası və sivi-
lizasiyalararası dialoq məsələləri üzrə 
baş əlaqələndiricisi, Heydər Əliyev 
Fon dunun vitse-prezidenti Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış, 
bütün dünya birliyi tərəfindən dəstək-
lə nən “Xocalıya ədalət” kampaniya-
sını genişləndirməkdə də məqsəd 
er mənilərin azərbaycanlılara qarşı 
törət diyi 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

Ə d ə b i y y a t

Rüstəmov, Z. Bir gecənin 
fəryadı / Ziyadxan 
Rüstəmov. - Bakı: [Ləman 
NP], 2020. - 28 s. 

Əlili, İ. Xocalı: şahidlər 
danışır = Khojaly: The wıt-
nesses are narrating = Ho-
calı: Tanıklar konuşuyor = 
Ходжалы: Рассказывают 
свидетели / İradə Əlili; 
tərc. ed.: X.Qurbanova, 
N.Ayazoğlu, S.Özateş, 
A.C.Məmmədzadə; ön söz 
müəl. E.Süleymanova; red.: 
A.Novruzova, N.Xələf. -  
Bakı: [Ləman], 2018. - 215, 
[1] s.

Məmmədova, K. Xocalı 
faciəsi XX əsrdə insanlığa 
qarşı yönəlmiş ən dəhşətli 
cinayətdir / K.Məmmədova 
// Respublika. - 2020. - 27 
fevral. - S. 4.

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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• Azərbaycanın BMT-yə qəbul olunması günü 
(02.03.1992)

• Ümumdünya Yazıçılar günü  (03.03.1986)
• Milli Tеatr Günü (10.03.2013) 
• Beynəlxalq Novruz Günü (21.03.2010)
• Azərbaycanda “Elm günü” (27.03.2018)
• Azərbaycanlıların sоyqırımı günü (31.03.1918) 

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.

   Qarabağ Azərbaycandır! 

Qarabağ dünyanın ən qədim tarixə malik olan diyarlarındandır. Tarixi 
çox qədim zamanlara gedib çıxan Qarabağ haqqında Ağqoyunlu hökmda-
rı Uzun Həsənin (1453-1478) göstərişi ilə yazılmış məşhur Oğuznamədə 
Göyçə dənizi yaylaqlarının və Qarabağın qədim oğuz türklərinə məxsus 
olduğu, oğuz türklərinin soykökündə duran Oğuz Xaqanın Göyçə dənizi 
ətrafında dəfn olunduğu, Bayandur Xaqanın isə Qarabağda Göyçə dənizi 
yaylaqlarında yaşadığı və orada da dəfn olunduğu göstərilir.

Uzun tarixi hadisələrdən sonra yaranan, Azərbaycanın dövlətçilik 
tarixində özünəməxsus yeri olan Qarabağ xanlığı 1747-ci ildə Nadir 
şah Əfşarın qurduğu nəhəng imperiyanın dağılmasından sonra meydana 
gəlmişdir. Kiçik Qafqaz dağlarının cənub-şərqində yerləşən Qarabağ xan-
lığı Azərbaycan ərazisinin xeyli hissəsini əhatə edirdi. Xanlığın sərhədləri 
Araz çayından Göyçə gölünədək, Tərtər çayından bütün düzənlik və Dağ-
lıq Qarabağı, Zəngəzuru, Bərgüşadı əhatə etməklə Mehri, Tatev və Sisi-
ana qədər uzanırdı. Xanlıq Şəki, Gəncə, İrəvan, Naxçıvan, Qaradağ, Ca-
vad və Şamaxı xanlıqları ilə həmsərhəd olan xanlığın banisi Pənahəli bəy 
Cavanşir idi. 
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Milli ədəbiyyat

Əməkdar incəsənət xadimi, şairə Billuri Hökumə İbrahim qızının 
(03.03.1926-22.11.2000) anadan olmasının 95 illiyi
Xalq şairi Rüstəmzadə Süleyman Əliabbas oğlunun (Süleyman Rüstəm) 
(12.03.1906-10.06.1989) anadan olmasının 115 illiyi
Nasir Mustafayev Əmir Gülbala oğlunun (12.03.1936-27.07.2007) anadan 
olmasının 85 illiyi
Şair, tərcüməçi, publisist İsmayılzadə İsa Mustafa oğlunun (15.03.1941-
14.07.1997) anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, şair, tərcüməçi Məmmədsalahlı Ələkbər Baba 
oğlunun (Ələkbər Salahzadə) (15.03.1941-01.09.2013) anadan olmasının 80 
illiyi 
Şair, tərcüməçi Qasımov (Qasımzadə) Böyükağa Məmməd oğlunun 
(18.03.1916-29.08.1957) anadan olmasının 105 illiyi
Nasir, dramaturq Hacızadə Nahid Rəhim oğlunun (14.03.1936-18.01.2018) 
anadan olmasının 85 illiyi
Akademik, Xalq şairi Vəkilov Səməd Yusif oğlunun (Səməd Vurğun) 
(21.03.1906-27.05.1956) anadan olmasının 115 illiyi
Yazıçı Veysəlli Nemət Bayramalı oğlunun (21.03.1941) anadan olmasının 
80 illiyi 
Şair Kərimov Əli Paşa oğlunun (Əli Kərim) (22.03.1931-30.06.1969) 
anadan olmasının 90 illiyi 
Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı, jurnalist Babayev Nurəddin Həsən oğlu 
(23.03.1921-25.09.1991) anadan olmasının 100 illiyi
Şair, nasir Xanlarov Seyran Əsgər oğlunun (Seyran Səxavət) (23.03.1946) 
anadan olmasının 75 illiyi

Rəssamlıq.Memarlıq

Xalq rəssamı, fotoqraf və heykəltəraş  Haqverdiyev Hüseyn Həsən oğlunun 
(03.03.1956) anadan olmasının 65 illiyi
Xalq rəssamı, boyakar  Rüstəmov Cahangir Mahmud oğlunun  (05.03.1926- 
13.02.2007) anadan olmasının 95 illiyi
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Musiqi.Opera.Balet

Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Bağırov Zakir Cavad oğlunun 
(16.03.1916-08.01.1996) anadan olmasının 105 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar, prodüser, pedaqoq Gərayzadə Vaqif 
Əzizağa oğlunun (27.03.1961) anadan olmasının 60 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, professor Əliyev Azad Sabir oğlunun 
(29.03.1951-30.03.2014) anadan olmasının 70 illiyi
Xalq artisti, xanəndə Cabbar Məşədi İsmayıl oğlunun (Cabbar Qaryağdı 
oğlu) (31.03.1861-20.04.1944) anadan olmasının 160 illiyi
Xalq artisti, pianoçu Babayev Rafiq Fərzi oğlunun (31.03.1936-
19.03.1994) anadan olmasının 85 illiyi

Teatr. Kino

Xalq artisti Qurbanov Ağadadaş Gülməmməd oğlunun (08.03.1911-
25.06.1965) anadan olmasının 110 illiyi
Xalq artisti Haqverdiyev Əyyub Məmmədəli oğlunun (15.03.1911-
12.06.1996) anadan olmasının 110 illiyi
Xalq artisti Seyfi Ələkbər Seyfulla oğlunun (Ələkbər Seyfi) (19.03.1901-
15.12.1977) anadan olmasının 120 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor-pedaqoq Dadaşov Ağəli Abbasəli 
oğlunun (20.03.1906-07.12.1973) anadan olmasının 115 illiyi
Xalq artisti Kazımzadə Kazım Cəfər oğlunun (Kazım Ziya) (21.03.1896-
20.11.1956) anadan olmasının 125 illiyi
Azərbaycanın və SSRİ-nin Xalq artisti, teatr rejissoru Axundov Ruhulla 
Fətulla oğlunun (Sidqi Ruhulla) (28.03.(09.04)1886-05.05.1959) anadan 
olmasının 135 illiyi
Xalq artisti, rejissor Tuqanov Aleksandr Alensandroviçin (31.03.1871-
06.03.1960) anadan olmasının 150 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Nəzərli Hikmət Baba oğlunun 
(07.03.1966-26.02.1992) anadan olmasının 55 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı İbrahimov Nurəddin İslam oğlunun 
(16.03.1951-10.02.1995) anadan olmasının70 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Nəsrəddinov Rafiq Hüseyn oğlunun 
(18.03.1961-06.09.1992) anadan olmasının 60 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əsədov Əsəd Soltan oğlunun (22.03.1956-
29.10.1991) anadan olmasının 65 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
polkovnik-leytenantı, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin zabiti Mirzəyev Murad 
Telman oğlunun (31.03.1976-02.04.2016) anadan olmasının 45 illiyi 106
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Siyasət. Hərbi iş

Dövlət xadimi, texnika elmləri doktoru, SSRİ-nin fəxri neftçisi Baybakov 
Nikolay Kostantinoviçin (07.03.1911-31.03.2008)  anadan olmasının 110 
illiyi
General-mayor Haşımbəyov Əliyar bəy Mehdi oğlunun (08.03.1856-
29.05.1920) anadan olmasının 165 illiyi
General-polkovnik Eyyubov Bəylər Həsən oğlunun (11.03.1951) anadan 
olmasının 70 illiyi
Türkçülüyün əsas ideoloqlarından biri, sosioloq, şair və publisist Mehmet 
Ziya Göyalpın (23.03.1876-25.10.1924) anadan olmasının 145 illiyi 
Əməkdar hüquqşünas, 3-cü dərəcəli Dövlət ədliyyə müşaviri Rəfiyev Akif 
Bəşir oğlunun (23.03.1936) anadan olmasının 85 illiyi

Tarix

AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor, Əfəndiyev Oqtay 
Əbdülkərim oğlunun (26.03.1926-26.02.2013) anadan olmasının 95 illiyi

Fəlsəfə.İqtisadiyyat

Neftçi, buruq ustası Məmmədov Abbas Zaman oğlunun (24.03.1916-
01.01.1976) anadan olmasının 105 illiyi 
Beynəlxalq Ekologiya və Təbiətdən İstifadə Akademiyasının həqiqi üzvü, 
fəlsəfə elmləri doktoru, professor Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlunun 
(25.03.1946-2008) anadan olmasının 75 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas 
Qarayev Yaşar Vahid oğlunun (05.03.1936-25.08.2002) anadan olmasının 
85 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor Hüseynov 
Böyükağa Murtuza oğlunun (07.03.1926-31.05.1983) anadan olmasının 95 
illiyi
Yazıçı-publisist, filologiya elmləri doktoru, professor Vəliyev İsmayıl Ömər 
oğlunun (İsmayıl Vəlibəyli) (18.03.1951-09.12.2017) anadan olmasının 70 
illiyi
Krım-tatar publisisti, pedaqoq, ictimai xadim Qaspralı (Qasprinski) İsmayıl 
bəy Mustafa ağa oğlunun (21.03.1851-11.09.1914) anadan olmasının 170 
illiyi
Ədəbiyyatşünas, tənqidçi, filologiya elmləri doktoru, professor Bəktaşi 
İnayət Heydər oğlunun (25.03.1931-09.09.1989) anadan olmasının 90 illiyi
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AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Araslı 
Nüşabə Həmid qızının (25.03.1941) anadan olmasının 80 illiyi

Coğrafiya.Geologiya

Coğrafiya elmləri doktoru, professor Kərəmov Nurəddin Kərəm oğlunun 
(20.03.1911-13.08.1981) anadan olmasının 110 illiyi 
Akademik Bağırzadə Faiq Məmməd oğlunun (20.03.1926-24.03.1988) 
anadan olmasının 95 illiyi
Türk səyyahı, coğrafiyaşünası, tarixçisi, etnoqrafı, şair Çələbi Evliyanın 
(Çələbi ibn Dərviş Muhəmməd Zilli) (25.03.1611-1679/82) anadan 
olmasının 410 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb

Tibb elmləri doktoru, professor Allahverdiyev Adil Məhəmmədəli oğlunun 
(01.03.1951) anadan olmasının 70 illiyi 
AMEA-nın müxbir üzvü, kimya elmləri doktoru Əliyev Tofiq Abbasəli 
oğlunun (02.03.1951) anadan olmasının 70 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, tibb elmləri doktoru, professor Məmmədov Yaqub 
Cavad oğlunun (03.03.1941) anadan olmasının 80 illiyi 
Akademik, kimya elmləri doktoru Nağıyev Tofiq Murtuza oğlunun 
(04.03.1941) anadan olmasının 80 illiyi
Texnika elmləri doktoru, kimyaçı alim Qəmbərov Yunis Heydər oğlunun 
(05.03.1926-07.09.1991) anadan olmasının 95 illiyi
Akademik, Əməkdar elm xadimi Əliyev Cəmil Əziz oğlunun (30.03.1946) 
anadan olmasının 75 illiyi

Texnika.Mühəndis işi

Dövlət xadimi, energetik, texnika elmləri namizədi, professor Bayramzadə 
Əlirza Baxşəli oğlunun (18.03.1911-01.08.1963) anadan olmasının 110 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor Alıquliyev 
Ramiz Məhəmməd oğlunun (20.03.1961) anadan olmasının 60 illiyi
İsveçli ixtiraçı və sənaye sahibkarı Nobel Emmanuelin (24.03.1801-
03.09.1872) anadan olmasının 220 illiyi

Digər tarixi hadisələr

Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü (01.03.1972)
Azərbaycanın BMT-yə qəbul olunması günü (02.03.1992)
Ümumdünya Yazıçılar Günü  (03.03.1986)
Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü (05.03.2005)
Bеynəlxalq Qadınlar Günü (08.03.1910)
“Nicat” maarif cəmiyyətinin yaradılmasının (09.03.1906) 115 illiyi
Milli Tеatr Günü (10.03.2013) 
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Azərbaycanda Qızıl Aypara Günü (10.03.2008) 
Daxili Qoşunlar Günü (12.03.1995)
Ümumdünya İstehlakçılar Günü (15.03.1983)
Miqrasiya Orqanları İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (19.03.2010)
Novruz bayramı (20-22.03) 
İrqi ayrı-seçkiliyin (diskriminasiyanın) ləğv edilməsi uğrunda 
Beynəlxalq Mübarizə Günü (21.03.1966) 
Beynəlxalq Poeziya Günü (21.03.1999) 
Beynəlxalq Novruz Günü (21.03.2010)
Ümumdünya Meşələr Günü (21.03.2012)  
Ümumdünya Su Günü (22.03.1992)
Ümumdünya Meteorologiya Günü (23.03.1961)
Beynəlxalq Teatr Günü (27.03.1961) 
Olimpiya muzeyinin yaradılmasının (27.03.2001) 20 illiyi
Azərbaycanda “Elm günü” (27.03.2018)
Milli Təhlükəsizlik Orqanları İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (28.03.1997)
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb 
(29.03.2016)
Azərbaycanlıların sоyqırımı günü (31.03.1918)  
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Milli ədəbiyyat 

95  
illiyi

Hökumə Billuri    
1926-2000   

M
A

R
T

Hökumə İbrahim qızı Billuri 1926-
cı il mart ayının 3-də Cənubi Azər bay-
canın Zəncan şəhərində anadan olmuş-
dur. 1933-1943-cü illərdə “Azəri” qız 
məktəbində təhsil almış və sonra həmin 
məktəbdə müəllim kimi çalışmağa baş-
lamışdır. Sovet ordusu İranda olduğu 
dövrdə ictimai-siyasi fəaliyyətə başla-
mış, vilayət partiya komitəsinin üzvü 
olmuşdur. İlk şeirlərini orta məktəbdə 
ikən fars, sonra Azərbaycan dilində 
yaz mışdır. Azərbaycan dilində yazdığı 
“Fəhlə”, “Gözlərim”, “Sübh açıldı” və 
s. şeirləri və məqalələri 1945-ci ildə 
“Azər” ,“Vətən yolunda” qəzetlərində, 
“Azərbaycan” jurnalında dərc edilmiş-
dir. 

1945-1946-cı illərdə Azərbaycan 
Demokrat Partiyası Zəncan Vilayət 
Komitəsi təbliğat şöbəsinin sədr mü-
avini, SSRİ ilə İran arasında mədəni 
rabitə cəmiyyəti Zəncan şöbəsinin 
sədr müavini, mədəniyyət evi kitab-
xanasının müdiri vəzifələrində çalış-
mışdır. Cənubi Azərbaycanda inqilabi 
hadisələrin fəal iştirakçısı olduğuna 
görə “21 Azər” medalı ilə təltif edil-
mişdir. 1946-cı ilin dekabr ayından 
etibarən Şimali Azərbaycanda mü ha-
ci rətdə yaşamağa məcbur olmuşdur. 
Həmin vaxtdan fəal elmi və bədii yara-
dıcılıqla məşğul olmuş, dövri mətbu-
at da müntəzəm çıxış etmişdir. 1955-ci 
ildə “Şeirlər”, 1963-cü ildə “Azadlıq 
baharı”, 1970-ci ildə “İthaf”, 1980-
ci ildə “Könül baharı” və s. kitabları 

Bakıda və rus dilində Moskvada nəşr 
olunmuşdur. 

1952-ci ildə ADU-nun (indiki 
BDU) filologiya fakültəsini bitirmiş, 
1952-1954-cü illərdə “Azərnəşr”də 
ədəbi-bədii şöbədə redaktor işləmiş, 
1954-1956-cı illərdə Azərbaycan KP 
MK nəzdində partiya məktəbini fərq-
lən mə diplomu ilə bitirmişdir. Bu 
dövr də o, iki dəfə Azərbaycan Demok-
rat Partiyası MK-nın üzvü seçilmişdir. 
1956-1960-cı illərdə Azərbaycan De-
mokrat Partiyası MK-nın siyasi orqanı 
- “Azərbaycan” qəzetinin baş redakto-
ru vəzifəsində çalışmışdır.

1958-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü olmuşdur.

1960-1963-cü illərdə Moskvada 
Sov.İKP MK nəzdində olan İctimai 
EA-da təhsil almış, orada “İran Azər-
baycanının realist-demokratik ədəb iy-
yatı” mövzusunda dissertasiya müdafiə 
edərək filologiya elmləri nami zədi 
elmi dərəcəsini almışdır. 

1964-cü ildən Azərbaycan EA-nın 
Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitu-
tunda baş elmi işçi vəzifəsində çalış-
mışdır. 

Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət He-
yə tinin Fəxri fərmanı və SSRİ medal-
ları ilə təltif olunmuşdur. 1984-cü ildə 
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı-
na layiq görülmüş, 1985-ci ildə Əmək 
veteranı olmuşdur. 

Hökumə Billuri 2000-ci il noyabr 
ayının 22-də Bakıda vəfat etmişdir.

3 Şairə

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri / Hökumə 
Billuri. - Bakı: Şərq-Qərb, 
2005. - 224 s. 

Dünya belə dünyadır: 
şeirlər / Hökumə Billuri. - 
Bakı: Yazıçı, 1989. - 133 s.

Əhməd, V. Artıq demə 
laylay ki, yatan ellər 
oyanmış… əbib Sahirin, 
Hökumə Billurinin, Mədinə 
Gülgünün şeirləri haqqında 
/ V.Əhməd // Xalq Cəbhəsi. 
- 2015. - 6 yanvar. - S. 14.

Ələsgərova, S. Demokrat 
şairə Hökumə Billurinin 
vətən həsrəti, kədər motivli 
mühacirət yaradıcılığı / 
S.Ələsgərova // Kredo. - 
2018. - 26 aprel. - S. 7; 12.

Ələsgərova, S. Xalq 
şairi Hökumə Billurinin 
“Səriyyə” poeması: fars 
şovinizminin törətdiyi 
dəhşətlərin bədii ifadəsi 
kimi / S.Ələsgərova //
Kredo. - 2018. - 25 avqust. 
- S. 10. 
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Şair

Milli ədəbiyyat 
115 
illiyi Süleyman Rüstəm

1906-1989     

M
A

R
T

12

Süleyman Əliabbas oğlu Rüstəmzadə 
(Süleyman Rüstəm) 1906-cı il mart ayı-
nın 12-də Bakıda anadan olmuşdur. 

Rus-tatar məktəbini bitirmiş, N.Nə-
ri manov adına Bakı Sənaye Texniku-
munun elektrik mexanikası şöbəsində 
təhsil almışdır. Texnikumun divar 
qəzetində felyeton və şeirlərlə, “Molla 
Nəsrəddin” məcmuəsində kiçik xəbər-
lər lə çıxış etmişdir. 

“Unudulmuş gənc” adlı ilk mətbu 
şeiri “Maarif və mədəniyyət” jurnalın-
da dərc edilmişdir. Həmin vaxtdan döv-
ri mətbuatda müntəzəm çıxış etməyə 
başlamışdır. 

1924-cü ildə texnikumda təhsilini 
yarım çıq qoyaraq pedaqoji təmayüllü 
18 saylı ikinci dərəcəli birləşmiş zəh-
mət məktəbinin son kursuna dəyi şil-
miş dir. 1925-ci ildə həmin məktəbi 
biti rib “Gənc işçi” qəzeti redaksiya-
sında Ədəbiyyat şöbəsinin müdiri kimi 
əmək fəaliyyətinə başlamış, eyni za-
manda ADU-nun Şərq fakültəsinə (in-
diki BDU) daxil olmuşdur. Tələ bə lik 
illərində ədəbiyyat və dram dər nək-
lərində fəal iştirak etmiş, dövri mət-
bu atda şeir, hekayə və felyetonlarını 
“S.R.”, “Dəmirçi”, “D.oğlu” və başqa 
imzalarla çap etdirmişdir. 

1926-1934-cü illərdə “Maarif və 
mə  dəniyyət” jurnalında məsul katib 
vəzifəsində çalışmışdır. 1929-cu il də 
Moskva Dövlət Universitetinin Ədəb-
iy yat və incəsənət fakültəsinə köçürül-
müşdür.

1934-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü olmuşdur. 

1935-ci ildə Zaqafqaziya Mərkəzi 
İcraiyyə Komitəsinə üzv, 1938-ci il də 
Birinci çağırış Azərbaycan Ali So ve-
tinə deputat seçilmişdir. Bundan son-
ra bütün çağırışlarda xalq elçisi ol-

muşdur. “Qaçaq Nəbi” pyesi üzərində 
işləmiş və 1940-cı ildə əsər tamaşaya 
qoyulmuşdur. 1941-ci ildə Sovet Or-
dusu tərkibində Cənubi Azərbaycanda 
olmuş, Təbrizdə çıxan “Vətən yolun-
da” qəzetində öz şeirlərini “Süleyman 
Hikmət” imzası ilə çap etdirmişdir.

Şimali Qafqazda, Mozdok və Kerç 
ətrafında döyüşlərdə batalyon komis-
sarı, eləcə də siyasi işçi kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. 1945-ci ilin sentyabrın-
da Səməd Vurğunla birgə Azərbaycan 
SSR Dövlət himninin sözlərini yazmış-
dır. Azərbaycan SSR Xarici öl kə lərlə 
Dostluq və Mədəni Əlaqə Cə miyyəti 
Sovet-Bolqar dostluğu şö bə sinin idarə 
heyətinin sədri, SSRİ Ya zıçılar İttifaqı 
idarə heyətinin üzvü, Azərbaycan KP 
MK üzvü kimi fəal ictimai fəaliyyətlə 
məşğul olmuşdur. “Ədəbiyyat 
qəzeti”nin baş redaktoru olmuşdur. 

Xidmətlərinə görə 1943-cü ildə 
Azər baycanın “Əməkdar incəsənət xa-
dimi”, 1960-cı ildə “Xalq şairi” fəxri 
adlarına layiq görülmüş, 1950-ci ildə 
SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı, 1970- 
ci ildə Azərbaycan Dövlət Mükafatı 
laureatı, 1976-cı ildə “Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı”, üç “Lenin ordeni”, iki 
“Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni və 
bir sıra medallarla təltif olunmuşdur. 
Bolqarıstan Xalq Məclisinin rəyasət 
heyəti tərəfindən “Xalq hakimiyyətinin 
25 illiyi”, “Georgi Dmitrovun anadan 
olmasının 90 illiyi” medallarına layiq 
gö rülmüşdür. Ömrünün sonunadək 
Azər baycan SSR Ali Sovetinin sədri 
vəzi fəsində çalışmışdır.

Süleyman Rüstəm 1989-cu il iyun 
ayının 10-da Bakıda vəfat etmiş, Fəxri 
Xiyabanda dəfn edilmişdir. Bakı dakı 
küçələrindən biri şairin adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə 
/ Süleyman Rüstəm. - Bakı: 
Şərq-Qərb, 2005.
Şeirlər / Süleyman Rüstəm 
// Ədalət. - 2014. - 25 yan-
var. - S. 20. 
Təbrizim: şeir / Süleyman 
Rüstəm // Ədəbiyyat qəzeti. 
- 2018. - 26 may. - S. 16. 
Anar. Süleyman Rüstəm - 
110  /Anar // Azərbaycan. 
- 2016. - № 5. - S. 4-8.
Ələsgərova, S. Vətən, zəfər 
nəğməkarı S.Rüstəm pub-
lisistikada / S.Ələsgərova 
// Kredo. - 2019. - 16 may. 
- S. 13; 15.
İsmayıloğlu, A. Süley-
man Rüstəmin Cənubi 
Azərbaycan xatirələri  / 
A.İsmayıloğlu // Ədalət. - 
2018. - 4 sentyabr. - S. 13.
Qaraoğlu, F. Tarixdə iz bu-
raxanlar: Süleyman Rüstəm 
/ F.Qaraoğlu // Bakı xəbər. 
- 2017. - 14 dekabr. - S. 15.
Şükürlü, M. Süleyman 
Rüstəm Yazıçılar Birliyində 
anıldı / M.Şükürlü // 525-ci 
qəzet. - 2016. - 12 mart. - 
S. 13.
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Əmir Gülbala oğlu Mustafayev 
1936-cı il mart ayının 12-də Qusar ra-
yo nunda anadan olmuşdur. Rayonda 
4 say lı orta məktəbi başa vurduqdan 
sonra, 1953-cü ildə BDU-nun filologi-
ya fakültəsinə daxil olmuşdur. 

1958-ci ildə universiteti bitirərək 
Moskva Mərkəzi Komsomol 
Məktəbin də təhsilini davam etdirmiş-
dir.

“O gəldi” adlı ilk hekayəsi 1954-cü 
ildə çap olunmuş, həmin vaxtdan mət-
bu atda müntəzəm çıxış etmişdir. 

1957-1969-cu illərdə “Azərbaycan 
pioneri” qəzeti redaksiyasında ədəbi 
işçi, şöbə müdiri, 1971-1976-cı illərdə 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti re-
daksiyasında məsul katib, 1976-1979-
cu illərdə “Azərbaycan” jurnalı redak-
siyasında məsul katib vəzifələrində 
çalışmışdır.

Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycan-
film” kinostudiyasında bir il ssenarist 
olmuş, yenidən “Ədəbiyyat və incə sə-
nət” qəzeti redaksiyasına qayıtmışdır. 

1985-1989-cu illərdə “Azərnəşr”də 
Bədii ədəbiyyat şöbəsində müdir, 
1989- 1990-cı illərdə “Karvan” ki-
tablar seriyası redaksiyasında məsul 

katib, 1990- 1991-ci illərdə “Res-
publika” qəzeti redak siyasında baş 
redaktorun müavini, 1991-1993-cü 
illərdə “Həyat” qəzetində mədəniyyət 
şöbəsinin müdiri, 1993- 2002-ci illərdə 
“Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru 
vəzifələrində çalışmışdır. 

Yazıçı “Qurd ürəyi”, “Ürəkdən ası-
lan yük”, “Qara zolaq” kimi roman-
ların, 20 povestin, 200 hekayənin, 
500-dən artıq publisistik yazının 
və müxtəlif səpkili məqalələrin 
müəllifidir. Povest və hekayələri 
Türkiyədə, İranda, İraqda və Rusiya-
da nəşr edilmişdir. Rəs mi nümayəndə 
heyəti tərkibində Tür kiyədə, Kiprdə, 
Çində səfərlərdə ol muşdur.

1996-cı ildə ədə biy yatda və jurna-
listikada göstərdiyi xidmətlərə görə 
“Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmiş, 
“Araz” ali ədəbi mükafatına, “Ustad” 
media mükafatına, “Kamil sənətkar” 
ali jurnalist mükafatına layiq görül-
müşdür. 

Prezident təqaüdçüsü idi. 
Əmir Mustafayev 2007-ci il iyul 

ayının 27-də Bakıda vəfat etmiş, Qu-
sarda dəfn edilmişdir.

12 Nasir

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri / Əmir Mustafayev. - Bakı: Azərnəşr, 1990. - 422 s. 

İçindən asılmış adam: povest və hekayələr / Əmir Mustafayev. - Bakı: Şuşa, 2004. - 503 s. 

Sonuncu şeytan: (povest və hekayələr) / Əmir Mustafayev. - Bakı: Gənclik, 1994. - 240 s.

Əhmədov, T. Əmir Mustafayev / Teymur Əhmədov // Azərbaycan yazıçıları (XX-XX1 yüzillikdə): ensiklopedik məlumat kitabı / 
T.Əhmədov. - Bakı, 2011. - S. 300.

Tanınmış yazıçı, peşəkar jurnalist Əmir Mustafayev - 80 // Azərbaycan. - 2016. - 12 mart. - S. 8.
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İsa Mustafa oğlu İsmayılzadə 
1941-ci il mart ayının 15-də Gürcüs-
tanın Qarayazı (indiki Qardabani) ra-
yonunda anadan olmuşdur. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra 
1958-1963-cü illərdə ADU-nun (in-
diki BDU) filologiya fakültəsində 
təhsil almışdır. 

Ədəbi fəaliyyətə hələ tələbə olarkən, 
1959-cu ildə “Aprel çiçəkləri” alma-
naxında və “Azərbaycan gəncləri” 
qəzetində (19 iyun 1961) çap etdirdi-
yi şeiri ilə başlamışdır. 

1963-1964-cü illərdə Qardabanidə 
orta məktəbdə müəllim, 1966-1968-
ci illərdə Azərbaycan Dövlət Televi-
ziya və Radio Verilişləri Komitəsində 
redaktor, Azərbaycan Sovet Ensik-
lopediyası baş redaksiyasında elmi 
redaktor, “Ədəbiyyat və incəsənət” 
qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi, 
şöbə müdiri, baş redaktorun müa-
vini, 1968-1981-ci illərdə “Ulduz” 
jurnalı redaksiyasında şöbə müdiri, 
1981-ci ildən ömrünün sonunadək 
“Azərbaycan” jurnalı redaksiyasında 
baş redaktorun müavini vəzifələrində 
çalışmışdır. 

1994-cü ildən Azərbaycan Tele-
viziya və Radio Verilişləri Şirkətinin 
musiqili veriliş baş redaksiyasında 
(mü qa vilə ilə) musiqi mətnləri  şöbə-
sinin müdiri kimi fəaliyyət göstər-
mişdir. 

Yaradıcılığında poetik tərcüməyə 
də xüsusi diqqət vermiş, 1977-ci ildə 
sosialist ölkələri yazıçılarının Mosk-

vada keçirilən I Beynəlxalq simpo-
ziumunda, 1978-ci ildə isə Asiya və 
Afrika ölkələri yazıçılarının Yurma-
lada keçirilən seminar-müşavirəsində 
iştirak etmişdir. 

1960-cı ildən mətbuat səhifələrində 
şeirləri ilə çıxış etməyə başlamış, 
1968-ci ildə “Ulduzların ad gü nü” ilk 
şeirlər kitabı çapdan çıxmışdır. Sonra-
lar “İşıqlı yarpaqlar” (1972), “Torpaq 
nəğməsi” (1977), “Ömürdən keçən 
qa tar” (1980), “Salam Yer kürəsi” 
(1982), “Yelləncəkdə yellənən külək” 
(1985), “Anamla söhbət” (1985), 
“Gedim anam dan soruşum” (1987), 
“Bir ömürlük gecə” (1989), “Seçil-
miş əsərləri” (1991), “Vurağan, tu-
tağan, yatağan” (1992) kitabları işıq 
üzü görmüşdür. 

1969-cu ildən Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin üzvü idi. 

Bir neçə filmin yaradıcı heyətində 
yer almış - “Qarabağ bülbülləri” 
(1977), “Belə bir şəhər var” (1982), 
“İntizar” (1986) sənədli və bədii 
film lərinin ssenari müəllifi, “Bəyin 
oğur lan ması” (1986) komediya bədii 
filminin mahnı mətnlərinin müəllifi 
olmuşdur. Şeir və poemaları keçmiş 
SSRİ xalq  larının dillərinə və bir sıra 
xarici dil   lərə tərcümə edilmişdir. 

1980-ci ildə “Lenin komsomolu” 
mükafatı laureatı olmuşdur. 

 İsa İsmayılzadə 1997-ci il iyul 
ayının 14-də Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir.

Şair, publisist  
İsa İsmayılzadə 
1941-1997    

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri: şeirlər, 
poemalar / İsa İsmayılzadə. - 
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Gözləyin, dünyaya qayıt-
mağım var: şeirlər / İsa  
İsmayılzadə // Ədalət. - 2019. 
- 16 mart. - S. 14.
İsmayılzadə, A. “Atamı bir 
dəfə də yazı masası arxasın-
da şeir yazan görmədim” / 
A.İsmayılzadə, Ə.İsmayılzadə; 
müsah. ap. A.İsmayılzadə // 
Aydın yol. - 2016. - 19 noyabr. 
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İsmayılzadə, A. Onun-
la döyunca söhbət edə 
bilmədim/ Araz İsmayılzadə; 
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Ədəbiyyat qəzeti. - 2018. - 3 
fevral. - S. 6.
Yusifli, V. “Bu dünyaya bir 
də qayıtmağım var”: (“Ölüm 
sevinməsin qoy” silsiləsindən) 
/ Vaqif Yusifli //Ədalət. - 2017. 
- 14 yanvar. - S. 15. 
Yusifli, V. Onlar martda 
doğulmuşlar: Əli Kərim, 
İsa İsmayılzadə, Ələkbər 
Salahzadə... / Vaqif Yusifli //
Ədəbiyyat qəzeti. - 2019. - 16 
mart. - S. 10-11.
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Səməd Yusif oğlu Vəkilov (Səməd 

Vurğun) 1906-cı il mart ayının 21-
də Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı 
kənd in də anadan olmuşdur. 

Qazax Müəllimlər Seminariyasını 
bitirdikdən sonra 1924-1929-cu illərdə 
Qazax, Gəncə və Quba məktəblərində 
müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 
Bu dövrdə “Qızıl qələm” ədəbiyyat 
cə miy yətinin Gəncə şöbəsində fəal 
çalışmış və yeni şeirlərini dövri 
mətbuatda müntəzəm çap etdirmişdir. 

1929-1931-ci illərdə  Moskva 
Döv lət Universitetinin ədəbiyyat 
fakül    təsində təhsil almışdır. Bakı-
ya qayı daraq Azər baycan Pedaqoji 
İnstitutu nu (indi ki ADPU) bitirmiş, 
Dil və ədəbiy yat fakültəsində aspirant 
olmuşdur. 

1930-cu ildə onun “Şairin andı” 
adlı ilk şeirlər kitabı çapdan çıxmış-
dır. 1934-cü ildə Azərbaycan Sovet 
yazıçılarının I qurultayında İttifaqın 
məsul katibi seçildiyindən aspirantu-
ranı tərk etmişdir. 

1934-cü ildə Ümumittifaq sovet 
yazıçılarının I qurultayında Yazıçı-
lar Birliyi rəyasət heyətinin üzvü, 
1935-ci ildə ZSFSR Mərkəzi İcraiyyə 
Komitəsinin üzvü seçilmişdir. 

1938-ci ildə “Vaqif”, 1939-cu ildə 
“Xanlar”, 1942-ci ildə “Fərhad və 
Şi rin”, 1945-ci ildə yazdığı “İnsan” 
mənzum pyesləri ölkənin mədəni 
həya tın da böyük hadisəyə çevrilmiş-
dir. 

1945-ci ildə Azərbaycan SSR EA-
nın həqiqi üzvü seçilmişdir. 1956-cı 
ildə filologiya elmləri fəxri doktoru 
adını almışdır.

Şair tərcüməçilik fəaliyyəti ilə də 
məş ğul olmuşdur. Puşkinin “Yevgeni 

One gin”, Şota Rustavelinin “Pələng 
dərisi geymiş pəhləvan”, Maksim 
Qorkinin ”Qız və ölüm”, Nizami-
nin “Leyli və Məcnun” poemalarını 
Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.

1942-ci ildə “Fərhad və Şirin” po-
emasına görə Stalin mükafatı laureatı 
olmuşdur. 

Uzun müddət Azərbaycan Sovet 
Yazı çıları İttifaqı rəyasət heyətinə 
rəh bərlik etmişdir. 1954-cü ildə Azər-
bay can SSR EA-nın prezidentinin 
müavini seçilmişdir. 

Xarici Ölkələrlə Mədəni Əlaqə 
Cə miy yətinin sədri, Sovet Sülhü 
Müdafiə Komitəsinin üzvü olduğu 
illərdə sülh uğrunda mübariz kimi 
SSRİ nümayəndə heyətinin tərkibində 
beynəlxalq görüş lərdə zülmə, 
ədalətsizliyə və müs təm lə kəçiliyə 
qarşı etiraz səsini ucaltmışdır. 

Əsərləri rus, gürcü, tacik, ukrayna, 
özbək, çin, ingilis, alman, polyak, bol-
qar və s. dillərə tərcümə olunmuşdur. 

1941-1942-ci illərdə iki dəfə SSRİ 
Dövlət mükafatı laureatı olmuş, 1943-
cü ildə “Əməkdar incəsənət xadimi”, 
1956-cı ildə Azərbaycanın ilk “Xalq 
şairi” fəxri adına layiq görülmüşdür. 
İki “Lenin” ordeni, iki “Qırmızı Əmək 
Bayrağı” ordeni, “Şərəf nişanı” ordeni 
və medallarla təltif edilmişdir.

Səməd Vurğun 1956-cı il may ayı-
nın 27-də vəfat etmiş, Bakı şəhərində, 
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 
211 nömrəli Qərarı ilə Səməd Vurğun 
Azərbaycan Respublikasında əsərləri 
dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin 
siyahısına daxil edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri: şeirlər / 
Səməd Vurğun; tərt. ed. və 
şərhl. müəl. A.Salmansoy [ön 
söz əvəzi]; red. A.Bağırova; 
[burax. məs. S.İsmayılova]; 
Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi. - Bakı: 
Şərq-Qərb, 2016. - 471 s.
Ayrılarmı könül candan: 
[şeirlər və dram] / Səməd 
Vurğun. - Bakı: Kitab klubu, 
2014. - 423 s.
“Hey uçsam da yuvam 
sənsən!” / Səməd Vurğun; 
tərt. ed. və ön söz. müəl. 
E.İmanbəyli. - Bakı: Zərdabi 
Nəşr, 2019. - 278 s.
Cəfərov, N. Səməd Vurğun... 
Və Səmədoğlular / Nizami 
Cəfərov ; red. D.Osmanlı. 
- Bakı: AzAtaM, [Elm və 
təhsil], 2015. - 107 s.
Həbibbəyli, İ. Akademik 
Səməd Vurğun Vəkilov / İsa 
Həbibbəyli. - Bakı: Elm, 
2015. - 145 s.
Səməd Vurğun (Səməd Yusif 
oğlu Vəkilov): biblioqrafiya 
/ Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi, 
M.F.Axundov ad. Azərb. Milli 
Kitabx.; tərt. ed. M.Vəliyeva, 
M.İbrahimova, L.Şirinova, 
G.Misirova; ixt. red. və 
burax. məs. K.Tahirov; red. 
G.Səfərəliyeva. - Bakı, 2016. 
- 582 s.
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Əli Paşa oğlu Kərimov (Əli Kərim) 

1931-ci il mart ayının 22-də Göyçay-
da anadan olmuşdur. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra, 
1949-1951-ci illərdə M.Əliyev adına 
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitu-
tunun (indiki ADMİU) teatrşünaslıq 
fakül təsində üç il təhsil almış, 1951-ci 
ildə Moskva şəhərindəki M.Qorki adı-
na Ədəbiyyat İnstitutunda oxuma ğa 
göndərilmiş, 1955-ci ildə oranı fərq-
lən mə diplomu ilə bitirmişdir. Bakı-
ya qayıtdıqdan sonra “Azərbaycan” 
jurnalı redaksiyasında işləmiş, Şeir 
şöbəsinin müdiri olmuşdur. 

Ədəbi yaradıcılığa 1948-ci ildə 
“Azər baycan pioneri” qəzetində çap 
etdir diyi “Təzə müəllim” şeiri ilə baş-
lamışdır. 

1957-ci ildə Moskvada keçirilən 
gənclərin və tələbələrin VI ümumdün-
ya festivalında “İlk simfoniya” poe-
ması mükafata layiq görülmüşdür.

 İlk kitabı 1958-ci ildə Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Dekadası münasibəti ilə 
rus dilində çıxan “Два влюбленных” 
(İki sevgili) kitabı olmuşdur. 

“Həmişə səfərdə” (1963), “Qızıl 
qa nad” (1965), “Qaytar ana borcunu” 
(1970), “Uşaqlar və ulduzlar” (1971), 
“Sə fərdən sonra” (1972), “Pillələr” 
(1978, 1987), “Seçilmiş əsərləri” (I 
cild, 1974, II cild 1975; 2 cilddə, 1991), 
“Qa yıt” (1983), “Mavi nəğmənin sahi-
lin də” (1991), “Neyləyim, şeirlə dərd 
söy ləyirəm” (1999) və s. kitabları çap 

edilmişdir.
 Azərbaycan şairi Əhməd Cəmildən 

və rus yazıçısı L.Tolstoydan bəhs edən 
edən sanballı məqalələr çap etdirmiş-
dir. 

Şairin əsərlərindən bir çoxu ölü-
mün dən sonra işıq üzü görmüşdür. 

Əli Kərim 60-cı illər Azərbaycan 
ədəbiyyatında “İntibah dövrü” kimi 
qiymətləndirilən bir mərhələnin ən 
par laq simalarından ola bildi.

 Əli Kərim 1969-cu il iyun ayının 
30-da Bakıda vəfat etmiş, Göyçayda 
dəfn olunmuşdur. 

Bəşərilik Əli Kərim şeirinin mahiy-
yə tini müəyyən edən əsas səciyyəvi 
xüsusiyyətlərdəndir. Şairin bədii yara-
dıcılığının tədqiqinə həsr edilmiş “Əli 
Kərim” (Sona Xəyal, 2011), “Azər  -
baycan poeziyasında Əli Kərim mər-
hələsi”, “Əli Kərim üslubu, yaxud fərdi 
yaradıcılığından ədəbiyyat tarixinə 
ba xış” (Cavanşir Yusifli - 2005, 2010) 
monoqrafiya və məqalələr çap edil-
mişdir. Altay Məmmədovun “Tanıdı-
ğım Əli Kərim”, Feyzi Mustafayevin 
“Dinmə, ey kədər”, Elza Kərimin “Nə 
xoşbəxt imişəm” xatirələr kitabı çap-
dan çıxmışdır.

 Göyçay şəhərində büstü qoyulmuş, 
Əli Kərim parkı salınmışdır. Sumqayıt 
şəhərində Əli Kərim poeziya klubu 
fəaliyyət göstərir.

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə 
/ Əli Kərim. - Bakı: Şərq 
Qərb, 2013-2014.
Pillələr: roman / Əli Kərim; 
[red. M.Zeynalova]. - Bakı: 
Gənclik, 1978. - 158 s.
Xəyal, S. Əli Kərim: yaradı-
cılığı əsasında / Sona Xəyal; 
red. T.Həsənzadə; ön sözün 
müəl. F.Qoca. - Bakı: [Elm 
və təhsil], 2011.- 102, [2] s. 
Əhmədzadə, M. Rəsul Rza 
və Əli Kərim poeziya kulubu 
/ Məzahir Əhmədzadə // 
Ədalət. - 2020. - 16 may. - 
S. 4.
Qasımbəyli, Y. Əli Kərim po-
eziyasında təsəvvüf motivləri 
/ Yaşar Qasımbəyli // Ey 
Nəsimi, cahanı tutdu sözün... 
mövzusunda AMEA-nın müx-
bir üzvü, Əməkdar Elm Xa-
dimi, professor, R.Azadənin 
xatirəsinə ithaf olunmuş III 
Beynəlxalq Elmi Konfransın 
materialları. - Bakı, 2017. - 
S. 284-290.
Yusifli, V.  Əli Kərim... Əli 
Kərim...: (Unudulmaz şairin 
vəfatından əlli il keçir) / 
Vaqif  Yusifli // Ədalət. - 
2019. - 29 iyun. - S. 15; 
Kaspi. - 2019. - 29 iyun-1 
iyul. - S. 16.
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Milli ədəbiyyat 
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Nurəddin Babayev 
1921-1991
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23
Nurəddin Həsən oğlu Babayev 

1921-ci il mart ayının 23-də Gəncə 
şəhərində anadan olmuşdur. 

Orta məktəbi Bakı şəhərində bitir-
miş, 1944-1949-cu illərdə ADU-nun 
(indiki BDU) filologiya fakültəsində 
təhsil almışdır. 

Ədəbiyyata 1939-cu ildə gəlmiş, 
müxtəlif qəzetlərdə məqalə, oçerk və 
hekayələri dərc olunmuşdur. 

1940-1941-ci illərdə jurnalistlik 
fəaliyyətinə “Azərbaycan pioneri” 
qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi kimi 
başlamışdır. 1941-1943-cü illərdə II 
Dünya müharibəsi dövründə ön cəb-
hə də döyüşən orduda olmuş, vuruşlar-
da yaralanmış və baş leytenant rütbəsi 
ilə Bakıya qayıtmışdır. 

1943-1945-ci illərdə “Kommunist” 
qəzeti redaksiyasında şöbə müdiri, 
1945-ci ildə “Azərbaycan müəllimi” 
qəzetində redaktor müavini, 1953-cü 
ildə “Uşaqgəncnəşr”də baş redaktor 
vəzifələrində çalışmışdır. 

“Əbədi qəhrəmanlıq” adlı ilk kitabı 
1945-ci ildə çap olunmuşdur. 1954-cü 
ildən AYB-nin üzvü seçilmişdir.

C.Cabbarlı adına Bakı kinostudiya-
sında baş redaktor işləmiş, “Bacarıqlı 
əllər” (1963), “Nizami yurdu” (1968), 
“Azərbaycan elmi” (1969), “Həyatın 
mənası” (1979), “Axtaran tapar” və s. 
elmi-sənədli filmlərin ssenari müəllifi 
olmuşdur.

1958-ci ildə “Azərbaycanda bədii 
oçerkin inkişafı” mövzusunda na mi-
zəd lik dissertasiyası müdafiə edə rək 
filologiya elmləri namizədi, daha son-
ra filologiya elmləri doktoru alimlik 
dərəcəsini, 1981-ci ildə professor elmi 
rütbəsini almışdır. 1969-cu ildə ta-

nınmış alim və yazıçılarımız, o cüm-
lə dən Nurəddin Babayevin səyləri 
nə ti cəsində jurnalistika fakültəsi yara-
dılmışdır.

50 illik elmi-pedaqoji və ədəbi-
jurnalistik fəaliyyəti dövründə indi-
ki BDU-da Jurnalistika kafedrasının 
müdiri, Jurnalistika şöbəsinin müdiri, 
fakültənin ilk dekanı kimi vəzifələrdə 
çalışmışdır. 

Moskva Dövlət Universitetinin jur-
nalistika fakültəsində müxtəlif məz-
mun lu mühazirələrlə çıxış etmişdir. 
Elmi əsərlərin jurnalistika seriyası-
nın və “Jurnalist” tədris qəzetinin 
təşkilatçısı olmuşdur. Bundan başqa 
Jurnalistlər İttifaqının təşkil olunma-
sında da onun xidmətləri əvəzsizdir.

Ömrünün sonunadək dövrünün 
ən çox çap olunan yazıçısı olmuşdur. 
Onun “Qızıl qələm” mükafatına layiq 
görülmüş “Oğluma məktublar” əsəri 
Bolqarıstanda “Ədəbiyyat” dərsliyinə 
daxil edilmişdir. 

20-dən çox kitabı çapdan çıxmış, 
Azərbaycanda Ədəbiyyat və İncəsənət 
arxivinin təşkilində çox böyük rol oy-
namış, arxiv xəzinəsinə qiymətli ma-
teriallar vermişdir. 

1961-1981-ci illərdə SSRİ döyüş 
medalları və Azərbaycan Respublika-
sı Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri 
fərmanları ilə təltif edilmiş, 1982-
ci ildə “Əməkdar incəsənət xadimi” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. Əmək 
və müharibə veteranı idi.

Nurəddin Babayev 1991-ci il sent-
yabr ayının 25-də Bakıda vəfat etmiş, 
II Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Açıq söhbət: publisistik 
düşüncələr / Nurəddin Ba-
bayev; red. S.Məmmədova. - 
Bakı: Gənclik, 1982. - 308 s. 

Biz Azərbaycandanıq / 
Nurəddin Babayev; [red. 
Ə.Əhmədova]. - Bakı: 
Azərnəşr, 1965. - 94, [2] s.

Gəlin kişilikdən danışaq / 
Nurəddin Babayev. - Bakı: 
Gənclik, 1986. - 357 s.

Mübariz janr / Nurəddin Ba-
bayev; red. İ.Nəzərov. - Bakı: 
Azərnəşr, 1958. - 103, [1] s. 

Ürəyimdə sözüm var / 
Nurəddin Babayev; [red. 
Q.İsmayılov]. - Bakı: 
Gənclik, 1980.- 256 s.

Fərəcov, S. “Yazmaq, 
yazmaq, əlim tutduqca 
yazmaq...” Jurnalistika 
tariximizdə hər zaman 
minnətdarlıqla xatırla-
nan Nurəddin Babayevin 
vəfatından 25 il ötür / Sava-
lan Fərəcov // Mədəniyyət.-
2016.- 28 sentyabr.- S. 14.
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23 XSeyran Əsgər oğlu Xanlarov (Seyran 
Səxavət) 1946-cı il mart ayının 23-də 
Füzuli rayonunun Yuxarı Yağlıvənd 
kəndində anadan olmuşdur.  Orta 
məktəbi bitirdikdən sonra, 1962-1964-
cü illərdə Natəvan adına Füzuli şəhər 
məktəbində direktor köməkçisi işləmiş-
dir.

1964-1970-ci illərdə Azərbaycan 
Döv lət Universitetinin (BDU) şərq-
şünaslıq fakültəsini bitirmiş, 1970-
1972-ci illərdə Sovet Ordusu sıralarında 
SSRİ Müdafiə Nazirliyində tərcüməçi 
işləmişdir. 

1974-1976-cı illərdə “Ədəbiyyat və 
incəsənət” qəzeti redaksiyasında xüsusi 
müxbir, ədəbi işçi kimi çalışmışdır. İki 
il İranda tərcüməçi kimi fəaliyyət gös-
tər miş dir. 

1976-1981-ci illərdə yenidən 
“Ədəbiy yat və incəsənət” qəzeti 
redaksiya sında ədəbi işçi kimi çalışmış, 
1981-1991-ci illərdə “Ulduz” jurnalı 
redaksiyasında Nəsr şöbəsinin müdiri 
olmuşdur. 

1980-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvüdür.

İlk bədii yazısı 1962-ci ildə “Qı-
zıl Araz” qəzetində çap olunmuşdur. 
1962-ci ildən bədii yaradıcılığa dövri 
mətbuatda çap etdirdiyi şeir, hekayə və 

publisistik yazıları ilə başlamış, mərkəzi 
və respublika mətbuatı səhifələrində 
müntəzəm çıxış etmişdir. 

“Adalar”, “Mənim planetim”, 
“Hamı elə bilirdi...”, “Daş evlər”, “Dar 
köynək”, “Qızıl teşt”, “Nekroloq”, 
“Palıd toxu mu”, “Bəhanə”, “Yəhudi 
əlifbası”, “Qaç haqaç” kitablarının 
müəllifidir. Əsər lərində insan və vətən 
sevgisi, Qara bağ müharibəsi, qaçqın-
ların yaşam tərzi, insan taleləri kimi 
bəşəri mövzular əsas yer tutur. 

Əsərləri keçmiş SSRİ xalqları dillə-
ri nə və bir sıra xarici dillərə tərcümə 
olunmuşdur. 

1988-ci ildə “Qızıl teşt” pyesi Aka-
demik Dram Teatrında, 1989-cu ildə 
“Büst” pyesi Lənkəran Dram Teatrında, 
1990-cı ildə “Qapıların o üzündə qalan 
dünya” pyesi Füzuli Dram Teatrında ta-
maşaya qoyulmuşdur. 

A.Ebanoidzedən tərcümə etdiyi 
“İki ay kənddə və ya imperatorsaya-
ğı evlənmə” romanı (A.Xanlarova 
ilə birlikdə) 1986-cı ildə “Gənclik” 
nəşriyyatı tərəfindən çap edilmişdir. 

Seyran Səxavətin “Nekroloq” ro-
manı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
2002-ci ilin Y.Səmədoğlu adına “İlin ən 
yaxşı romanı” mükafatına layiq görül-
müşdür.

Ə d ə b i y y a t
Seçilməmiş əsərlər: poeziya / Seyran Səxavət; red. X.Zərrabqızı. - Bakı: Renessans-A, 2015. - 269 s.
Kenquru: (povest və hekayələr) / Seyran  Səxavət; layih. rəhb. X.Rza; [ön söz. əvəzi X.Əfəndiyeva]. - Bakı: Mütərcim, 2019.-206 s.
Qaçhaqaç: avtobioqrafik roman / Seyran Səxavət. - Bakı: “Vektor” Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2017. - 545 s.
Qızıl teşt: Povestlər və hekayələr / Seyran Səxavət. - Bakı: Çaşıoğlu, 1999. - 912 s.
Yəhudi əlifbası: roman / Seyran Səxavət. - Bakı: Qanun, 2009. - 287 s.
Həşimzadə, N. Nəsrin və bədii dilin Seyran Səxavət modeli / N.Həşimzadə // 525-ci qəzet. - 2019. - 24 yanvar. -  S. 7.
Teyyub, F. Köhnə kişiyə məktub / F.Teyyub // Ədalət. - 2019. - 2 mart. - S. 9.
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Zakir Cavad oğlu Bağırov 1916-
cı il mart ayının 16-da Şuşada anadan 
olmuşdur. Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar 
1924-cü ildən 1929-cu ilədək  Bakı-
dakı N.Nərimanov adına 8 saylı uşaq 
evində yaşamışdır. 1929-cu ildən bö-
yük qardaşının himayəsində yaşamış, 
16 yaşında musiqi ilə ciddi məşğul ol-
mağa başlamış və Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının nəzdindəki musi-
qi fəhlə fakültəsində fortepiano sinfinə 
qəbul olmuşdur. 

1934-cü ildə musiqi təhsilini davam 
etdirmək məqsədilə P.İ.Çaykovski adı-
na Moskva Dövlət Konservatoriyasına 
göndərilmişdir. 

1941-1945-ci illərdə Avstriya, Ma-
carıstan, Rumıniya, Finlandiya və 
Mancuriyada xidmət etmişdir. Ordu-
dan tərxis olunduqdan sonra təhsilini 
davam etdirmiş, 1949-cu ildə Moskva 
Dövlət Konservatoriyasını bitirmiş-
dir. Həmin ildən Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının müəllimi, 1950-
1958-ci illərdə Azərbaycan Radio və 
Televiziya Verilişləri Komitəsinin bədii 
rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır. 

Bəstəkar bir çox maraqlı əsərlər 
bəstələmiş, 1950-ci ildə S.Hacıbəyovla 
birlikdə “30 il” kantatasını yazmış-
dır. 1951-ci ildə Z.Bağırov, T.Quliyev 
və M.S.İsmayılovun birlikdə topla-
dıqları “Azərbaycan xalq  rəqsləri” 
məc muəsində 22 qədim xalq rəqs 
melo diyaları indiyə qədər də ifa olu-
nur. Azərbaycan musiqisi tarixində 

muğamın nota köçürülməsi ilk dəfə 
Z.Bağırov və T.Quliyev tərəfindən 
1936-cı ildə böyük ustalıqla həyata ke-
çirilmişdir.

1963-1965-ci illərdə M.Maqomayev 
adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniya-
sında bədii rəhbər vəzifəsində çalışmış-
dır. 1970-ci ildən Musiqi nəzəriyyəsi 
kafedrasının müdiri olmuşdur. 

1958-ci ildə “Kəndimizin mahnısı”, 
1964-cü ildə “Qayınana” operettaları-
nı, 1956 və 1969-cu illərdə xalq çalğı 
alətləri orkestri üçün süitaları, 1970-ci 
ildə fortepiano ilə orkestr üçün kon-
serti, 1972-ci ildə “Aygün” operasını, 
1973-cü ildə orqan üçün improviza-
siya və fuqanı, kamera-instrumental 
əsərlərini, mahnı və romansları yaz-
mış, bir çox dram tamaşası və “Ağ 
qızıl ustaları”, “Aygün”, “Bərəkətli 
torpaq”, “Nizami”, “Sədaqət yolu ilə”, 
“Təbiətin dostları”, “Quba bağların-
da”, “Bizim Azərbaycan” kimi bədii, 
sənədli filmlərə musiqi bəstələmişdir. 
Ömrünün 45 ilini konservatoriyada 
tədris işinə sərf edən bəstəkar, bir çox 
musiqiçilər yetişdirmişdir.

Musiqi mədəniyyətinin inkişafın-
da göstərdiyi xidmətlərə görə 1961-ci 
ildə Azərbaycanın “Əməkdar incəsənət 
xadimi” fəxri adına layiq görülmüş, 
“Şərəf” nişanı ordeni və “Yubiley me-
dalı” ilə təltif edilmişdir. 

Zakir Bağırov 1996-cı il yanvar ayı-
nın 8-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Aygün: 3 pərdəli opera: 
klavir / Zakir Bağırov. - 
Bakı, 1973. - 337 s. 

Tar və simfonik orkestr 
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- Bakı, 2009. - 291 s. 
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Hüseynov, F. Görkəmli 
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- 2016. - 18 mart. - S. 6.
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Bəstəkar 
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Cabbar Qaryağdı oğlu
1861-1944  
Cabbar Məşədi İsmayıl oğlu (Cab-

bar Qaryağdı oğlu) 1861-ci il mart 
ayının 31-də Şuşada anadan olmuşdur.  
Uaq yaşlarından xanəndəlik sənətinə 
həvəs göstərmiş, ilk təhsilini Şuşada 
xarrat Qulunun məktəbində almışdır.

Muğam, dəsgah, təsnif, el mahnı-
la rını xalq şənliklərində məharətlə 
oxumuş və tezliklə Qarabağda şöhrət 
qazan mışdır. Azərbaycanda opera 
sənə tinin meydana gəlməsində onun 
rolu böyük olmuş, opera səhnəmizin 
ilk aktyoru kimi Əbdürrəhim bəy Haq-
verdiyevin 1887-ci ildə hazırladığı 
“Məc nun Leylinin məzarı üstündə” 
musi qili səhnəsində Məcnun rolunu ifa 
et mişdir. Bir müddət tarzən Sadıq Əsəd 
oğlunun (Sadıqcan) sazandalar dəstəsi 
ilə çıxış etmiş, məşhur xanəndə kimi 
Bakı, Gəncə şəhərlərinə, Şamaxı, Ağ-
daş rayonlarına dəvət olunmuşdur. 

1900-1905-ci illərdə tarzən M.F.Rza-
yev və kamança ifaçısı Məşədi Qulu ilə 
Bakıda müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir. 
1905-ci ildə xanəndə tarzən Q.Pirimov 
və kamançaçalan S.Oqanezaşvilidən 
ibarət trio yaratmışdır. 

Onun səsi 1906-1912-ci illərdə 
Kiyev də “Qrammafon”, Moskvada 
“Sport rekord” və Varşavada “Ekstra-
fon” aksioner cəmiyyətləri tərəfindən 
qram mafon valına yazılmışdır. 1912-ci 
ildə Varşavadan qayıdarkən  Moskva-
da “Şərq” konsertləri vermiş, “Kürd-
şahnaz”, “Mahur”, “Bayatı-Qacar”, 
“Heyratı”, xüsusilə “Mənsuriyyə” mu-

ğamlarını müstəsna ustalıqla ifa etmiş-
dir. 

 C.Qaryağdı oğlu Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının yaradıcılarından 
olmuş, klassik xalq musiqisindən dərs 
demiş, gənc kadrların yetişdirilməsində 
böyük işlər görmüşdür. Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasının nəzdində 
Bülbülün rəhbərlik etdiyi xalq musiqi-
sini öyrənən elmi-tədqiqat kabinetində 
300-ə yaxın mahnı və təsnif, təqribən 
70 xalq musiqi parçası onun ifasında 
lentə yazılmış, S.Rüstəmov isə 50 xalq 
mahnısını nota köçürmüşdür. 

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası-
nın və Azərbaycan Radiosunun solis-
ti olmuş xanəndə 30-dan artıq mahnı 
bəstələmişdir. Onu məşhur italyan 
mü ğənnisi E.Karuzo ilə müqayisə et-
mişlər. F.Şalyapin və S.Yeseninlə tanış 
olmuşdur. Yesenin onu “Şərq musiqisi-
nin peyğəmbəri” adlandırmışdır. Onun 
“Azərbaycan musiqisinin keçmişi haq-
qında xatirələr” əlyazmasında XIX 
əsrin xanəndə və musiqiçilərindən, mu-
ğamların tarixindən, təsnif və mahnıla-
rından bəhs edilir.

Xanəndə 1935-ci ildə  Azərbaycanın 
“Xalq artisti” fəxri adına layiq görül-
müş, “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif 
edil mişdir.

Cabbar Qaryağdı oğlu 1944-cü il 
aprel ayının 20-də vəfat etmişdir. 

Bakının Lökbatan qəsəbəsindəki 9 
saylı uşaq musiqi məktəbi xanəndənin 
adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t

Cabbar Qaryağdıoğlu 
[Səsyazma] // Azərbaycan 
muğamı interaktiv audi-
ovizual sistem: 8 diskdə 
/ Heydər Əliyev Fondu; 
[tərt. Çaşıoğlu Multime-
dia Regionların İnkişafı 
İctimai Birliyi]. - Bakı: 
Heydər Əliyev Fondu, 
2009. - Disk 6.

Yusif qızı, Z. Şərq mu-
siqisinin peyğəmbəri: 
C.Qaryağdı oğlunun 
həyat və yaradıcılığı / 
Z.Yusif qızı. - Bakı: Şərq-
Qərb, 2008. - 159 s. 

Xəlilzadə, F. Bir səsin 
naxışları: Və ya Şərq 
musiqisinin peyğəmbəri / 
Flora Xəlilzadə // Kaspi. 
- 2020. - 26 fevral. - S. 
11.

Сафарова, З. Пророк 
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жизнь и творчество 
Джаббара Гарягдыоглу: 
посвящается 150- 
летию со дня рождения 
Джаббара Гарягдыоглу; 
/ Земфира Сафарова; 
ред. С. М. Ибрагимова; 
Фонд Гейдара Алиева; 
Фонд Култьуры 
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Şərq-Qərb, 2011. - 215 с. 
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Rafiq Babayev  
1936-1994
Rafiq Fərzi oğlu Babayev 1936-cı il 

mart ayının 31-də Bakı şəhərində ana-
dan olmuşdur.

1943-cü ildə musiqi məktəbinə da-
xil olan Rafiq ilk caz kvartetini məhz 
bu məktəbdə yaratmışdır. 1950-ci ildə 
həmin məktəbi bitirərək, A.Zeynallı 
adına Musiqi məktəbinin fortepiano 
sinfinə daxil olmuş, R.S.Levinanın 
sinfində təhsil almışdır. Bu məktəbdə 
təhsil almaqla yanaşı, Xalq Çalğı 
Alətləri Ansamblının musiqi rəhbəri 
vəzifəsində çalışmışdır. O, caz musiqi-
si ilə də maraqlanmış və improvizasiya 
ustalığını təkmilləşdirmişdir. 

1954-cü ildə buraxılış imtahanın-
da onun ifa etdiyi proqrama klassik 
əsərlərlə yanaşı, amerikalı caz pianoçu-
su Bill Evensin kompozisiyası da daxil 
edilmişdi. Sonradan özünü bütünlüklə 
caz musiqisinə həsr etmişdir. 

1959-cu ildə Rafiq Babayev kon-
servatoriyanı bitirib rəhbərlik etdiyi 
caz-instrumental ansamblı ilə keçmiş 
Sovet İttifaqı ölkələrinə uzunmüddətli 
qastrol səfərinə çıxmışdır. 

Görkəmli müğənni Rəşid Behbudov-
la tanışlıq onun həyatında böyük rol oy-
namışdır. 1967-ci ildə Rəşid Behbudov 
Mahnı Teatrını yaradanda R.Babayev 
bu teatrın musiqi rəhbəri vəzifəsinə 
dəvət edilmişdir. R.Behbudovla birgə 
teatrlaşdırılmış böyük konsert proqra-
mı hazırlamağa başlamışlar. 

1967-ci ildə Tallin şəhərində 
keçirilən Beynəlxalq Caz Festivalında 
onun ansamblı laureat olmuş, “Bayatı-
kürd” ladında ifa edilmiş kompozisi-
yası xüsusi qeyd edilmişdir. Müxtəlif 

illərdə bu kollektivin heyətində Genna-
di Stepanişşev (fleyta, saksofon), Rauf 
Sultanov (bas-gitara), Ələsgər Abba-
sov (gitara), Səyavuş Kərimi (ud, kla-
vişli alətlər), Cəmil Əmirov (klavişli 
alətlər), Tofiq Cabbarov (zərb alətləri), 
Firuz İsmayılov (sintezator), Ramin 
Sultanov (zərb alətləri), Emil Həsənov 
(bas-gitara), Vaqif Əliyev (zərb alətləri) 
və başqa peşəkar musiqiçilər fəaliyyət 
göstərmişlər. 

1991-ci ildə Rafiq Babayev “Cəngi” 
folklor-caz kollektivini yaratmış və mu-
siqi layihələrinin həyata keçirilməsinə 
kömək edən Səsyazma Studiyası təşkil 
etmişdir. Folklor çalğı alətlərindən 
istifadə etməklə, onları qeyri-adi har-
moniya ilə zənginləşdirərək, dünyanın 
ilk baxışda bir-birinə zidd cəhətlərini - 
Qərbə və Şərqə xas olan musiqini me-
lodik tərzdə birləşdirərək gözəl kom-
pozisiyalar yaratmışdır. 

1993-cü ildə görkəmli musiqiçi, 
bəstəkar, oranjimançı Rafiq Babayevə 
Azərbaycanın “Xalq artisti” fəxri adı 
verilmişdir. 

1994-cü il mart ayınının 19-da 
erməni ekstremistlərinin Bakı metro-
politeninin “20 Yanvar” stansiyasın-
da törətdikləri terror aktı nəticəsində 
partlayış baş vermiş, onlarla günahsız 
həmyerlimiz kimi Rafiq Babayev də 
faciəli şəkildə vəfat etmişdir. 

25 saylı uşaq musiqi məktəbi onun 
adını daşıyır. Haqqında “Kədərimiz... 
Vüqarımız... (1998), “Günorta qatarı” 
(2003) filmləri çəkilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Fərhadov, R. Rafiq Baba-
yev: mövzu və improvizə / 
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resurslar] / Heydər Əliyev 
Fondu; mətn R.Fərhadov; 
layih. koord. P.İsmayılova; 
prod. F.Babayeva; musiqi 
red. C.Əmirov.- Bakı, 
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Mükərrəmoğlu, M. Yarım-
çıq ömrün həzin notları / 
Mehdi Mükərrəmoğlu // 
Xalq qəzeti. - 2016. - 31 
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anılıb // 525-ci qəzet. - 
2016. - 16 aprel. - S. 13.

Rafiq Babayevin 80 illiyi 
konsertlə qeyd edildi // 
525-ci qəzet. - 2017. - 25 
oktyabr. - S. 7.
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Ağadadaş Gülməmməd oğlu Qur-
banov 1911-ci il mart ayının 8-də Ba-
kının Saray kəndində anadan olmuş-
dur. Uşaq ikən valideynlərini itirmiş, 
əmisinin himayəsində böyümüşdür.

Hələ uşaq yaşlarından incəsənətə, 
teatra böyük maraq göstərmiş, 1927-
ci il mart ayının 15-də “Dənizçilər 
klubu”nda Lətif Kərimlinin “Fırtına” 
pyesinin tamaşasında ilk rolunu oyna-
mışdır. Bu tamaşanı, başda Ağadadaş 
Qurbanov olmaqla, talelərini teatra 
bağlayan məktəblilər hazırlamışdılar. 
Bununla da Bakıda Fəhlə Uşaqlar Te-
atrının (sonralar Gənc Tamaşaçılar Te-
atrı) bünövrəsi qoyulmuşdur. Ağada-
daş Qurbanov həmin vaxtdan 1952-ci 
ilədək bu teatrda işləmişdir. 

Aktyor Gənc Tamaşaçılar Teatrın-
da C.Cabbarlının “Aydın” (Aydın), 
M.F.Axundzadənin “Molla İbra him-
xəlil kimyagər” (Molla İb ra him xəlil), 
N.Vəzirovun “Hacı Qəm bər” (Hacı 
Qəmbər), F.Şillerin “Qaçaqlar” (Karl 
Moor), N.Qoqolun “Müfəttiş” (Xles-
takov), R.Taqorun “Qaneşin yolu” 
hekayəsi əsasında “Əfilər” (Qaneş) 
pyeslərinin tamaşalarında müxtəlif 
obrazlar yaratmışdır. 

1952-ci ildən ömrünün sonunadək 
Milli Dram Teatrında çalışmışdır. O, bu 
teatrda Mirzə Səməndər, Əbu Übeyd, 
Ötgün (“Almaz”, “Od gəlini” və “Dö-
nüş”, C.Cabbarlı), Şeyx Mərvan və 
Şeyx Sənan, Səyavuş (“Şeyx Sənan” 
və “Səyavuş”, H.Cavid), Kamillo 
(“Qış nağılı”, V.Şekspir), İbrahim 
xan və Vaqif (“Vaqif”, S.Vurğun), 
Şults (“Uzaq sahillərdə”, İ.Qasımov 
və H.Seyidbəyli), İvanov (“Göz 

həkimi”, İ.Səfərli), Dəmirçi Musa 
(“Toy”, S.Rəhman), Yəhudi (“Mari-
ya Tüdor”, V.Hüqo), (“Yaxşı adam”, 
M.İbrahimov), Professor Mudrov 
(“Şir van gözəli”, Ə.Məmmədxanlı), 
Akif (“Həyat”, M.İbrahimov) və s. 
onlarca parlaq və yaddaqalan rollarda 
çıxış etmişdir. O dövrün aktyorlarının 
əksəriyyəti kimi Ağadadaş Qurbanov 
da dəfələrlə kino çəkilişlərinə dəvət al-
mış, çox maraqlı ekran əsərləri yarat-
mışdır. 1941-ci ildə “Səbuhi”, 1956-cı 
ildə “Şamdan bəy”, 1957-ci ildə “Qız-
mar günəş altında”, 1959-cu ildə “Bir 
qalanın sirri”, 1960-cı ildə “Koroğlu”, 
1961-ci ildə “Bizim küçə”, “Kölgələr  
sürünür”, 1965-ci ildə “Arşın mal 
alan” və s. filmlərə çəkilmişdir. Onun 
çox uğurlu kino qəhrəmanlarından biri 
Argentina yazıçısı O.Draqunun “İtə 
çevrilən adam” hekayəsi əsasında re-
jissor Kamil Rüstəmovun ekranlaşdır-
dığı “Zənçirlənmiş adam” filmindəki 
Alvardo obrazı olmuşdur. 

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşa-
çılar Teatrının banilərindən biri, həm 
faciə, həm dram, həm də komediya 
janrlı tamaşaların ifaçısı Ağadadaş 
Qurbanov  mədəniyyətimizin inki-
şafındakı xidmətlərinə görə 17 iyun 
1943-cü ildə Azərbaycanın “Əməkdar 
artist”, 27 fevral 1954-cü ildə “Xalq 
artisti” fəxri adlarına layiq görülmüş, 
“Şərəf nişanı” ordeni və medallarla 
təltif olunmuşdur. 

Görkəmli sənətkar Salyan rayonun-
da mehmanxanadakı eyvanın uçması 
nəticəsində ağır xəsarət almış, 1965-ci 
il iyun ayının 25-də vəfat etmiş, Bakı-
da Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Babayeva, Z. Ağadadaş 
Qurbanov: unudulmaz 
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Qurbanova, F. Bir 
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F.Qurbanova; müsahibəni 
apardı S.Sərvi // Mədəni 
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Fərəcov, S.“Fırtına” ilə 
başlayıb qəza ilə bitən 
sənət yolu: Ağadadaş 
Qurbanov Soltan bəy 
rolunu oynadığı “Arşın 
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S. 30.
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Əyyub Məmmədəli oğlu Haqverdi-
yev 1911-ci il mart ayının 15-də Nax-
çıvanda anadan olmuşdur. 1930-cu ildə 
Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitir-
mişdir. Tələbə vaxtlarından Naxçıvan 
teatrında aktyor işləmiş və heç vaxt 
səhnədən ayrılmamışdır.

Ömrünün altmış ilə yaxın dövrünü 
Naxçıvan teatrında keçirmişdir. Müx-
təlif səpkili rollarda uğurlar qazanmış 
aktyorun yaradıcılıq imkanları komik 
personajların ifasında daha ifadəli şəkil-
də təcəssüm tapmışdır. 

Yaradıcılığı xarakter əlvanlığı və janr 
müxtəlifliyi ilə seçilən Əyyub Haqver-
diyevin əsas rolları: Dövlət bəy, İmam-
verdi, Əmirqulu, Aqşin, Mazandarans-
ki, Şərif, Məmmədəli bəy (“Aydın”, 
“1905-ci ildə”, “Yaşar”, “Od gəlini”, 
“Oqtay Eloğlu”, “Almaz” və “Sevil”, 
C.Cabbarlı), Serqo (“Şeyx Sənan”, 
H.Cavid), Kürd Musa, Xosrov (“Vaqif” 
və “Fərhad və Şirin”, S.Vurğun), Meh-
di (“Qaçaq Nəbi”, S.Rüstəm), Pardon 
Qurbanəli (“Həyat”, M.İbrahimov), 
Qoca Moor (“Qaçaqlar”, F. Şiller), 
Əh mədi Biqəm (“Adamın adamı”, 
Anar), Taveriya (“Sevilya ulduzu”, Lo-
pe de Veqa), Məşədi Oruc (“Ölülər”, 

C.Məmmədquluzadə), Məmiş (“İti-
rilmiş sağlıq”, H.İbrahimov) obrazla-
rıdır. Aktyor teatrın opera və operetta 
tamaşalarında da səhnə obrazları ifa 
etmişdir. Bunların arasında Üzeyir 
bəy Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” 
(Məcnunun atası), “Əsli və Kərəm” 
(Keşiş) operalarında, “Məşədi İbad” 
(Məşədi İbad), “Arşın mal alan” (Vəli) 
operettalarında, Şıxəli Qurbanov və Sü-
leyman Ələsgərovun “Olmadı elə, oldu 
belə” (Alanzadə), “Özümüz bilərik” 
(Bəbirli), Məhərrəm Əlizadə və Fikrət 
Əmirovun “Gözün aydın” (Qəhrəman), 
Süleyman Rüstəm və Səid Rüstəmovun 
“Durna” (Dursun) musiqili komediya-
larında yaratdığı rollar böyük maraqla 
qarşılanmışdır. 

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişa-
fındakı xidmətlərinə görə 17 iyun 1943-
cü ildə Azərbaycan Respublikasının 
“Əməkdar artist”, 14 oktyabr 1964-cü 
ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. 

Qocaman yaşında da səhnədən uzaq 
düşməyən aktyor Əyyub Haqverdiyev 
1996-cı il iyun ayının 12-də Naxçıvan-
da vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Haqverdiyev Əyyub // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.- Bakı, 1987. - C. 10. - S. 125.
Haqverdiyev Əyyub // Naxçıvan Ensiklopediyası.- Cild 1. - Bakı, 2002. - S. 224.  
Rəhimli, İ. Əyyub Haqverdiyev / İlham Rəhimli //  Azərbaycan teatr tarixi / İ.Rəhimli. - Bakı, 2005. - S. 229.
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Kazım Cəfər oğlu Kazımzadə (Ka-
zım Ziya) 1896-cı il mart ayının 21-
də Ordubad rayonunun Yuxarı Əylis 
kəndində anadan olmuşdur. Yeniyetmə 
yaşlarından ərəb və fars dillərini, sonra-
lar rus və fransız dillərini mənimsəyən 
gənc 1911-ci ildə əmisi Hüseynin ailəsi 
ilə Bakıya köçmüşdür. 

1912-ci ilin payızında “İttihad” İran 
gimnaziyasına daxil olmuşdur. Məktəbdə 
ədəbiyyat dərnəyi yaratmış, 1914-cü 
ildə Hüseyn Ərəblinski başda olmaq-
la teatr fədailəri “İttihad” məktəbində 
xeyriyyə məqsədilə Ə.Haqverdiyevin 
“Bəxtsiz cavan” faciəsinin tamaşasını 
hazırlamış, bununla da öz taleyini teatr 
sənətinə bağlamışdır. 

Milli Dram Teatrının tamaşalarında 
fəal iştirak etsə də, truppanın ştatına 
1922-ci ildə götürülmüşdür. Bir müddət 
Naxçıvana getmiş, 1925-ci ildə yenidən 
Bakıya qayıdaraq Bakı Türk İşçi və 
Kəndli Teatrının truppasına daxil ol-
muşdur. Bakı Türk İşçi Teatrı 1933-cü 
ildə Gəncəyə köçərkən Kazım Ziya da 
doğma kollektivdən ayrılmamışdır. 

1936-cı ildən 1938-ci ilədək Tiflisdə 
və İrəvandakı dövlət teatrlarında akt-
yorluq etmiş, 1938-ci ildə Bakıya 
gələrək Milli Dram Teatrının truppa-
sına daxil olmuşdur. Həm faciə, həm 
də məhəbbət qəhrəmanlarını, xeyirxah 
insan obrazlarını oynamış Kazım Ziya 
mürəkkəb səciyyəli xarakterik rollarda 
əsl sənət qələbələri qazanmışdır. Səlis 
səhnə danışığı, aydın və məftunedici 

diksiyası, yüksək səhnə mədəniyyəti, 
dərin mütaliəsi, geniş dünyagörüşü ilə 
işlədiyi bütün teatrlarda kollektivin bö-
yük rəğbətini qazanmış Kazım Ziyanın 
zəngin yaradıcılığı öz dəyər və mənası ilə 
milli teatr sənətimizin parlaq səhifələrini 
təşkil edir. Səhnə səmimiyyəti və 
yüksək intellektuallığı ilə seçilən aktyo-
run Milli Dram Teatrında yaratdığı əsas 
rollardan: Arif, Dərviş (“İblis” və “Şeyx 
Sənan”, H.Cavid), Vaqif, Söhbət (“Va-
qif” və “Xanlar”, S.Vurğun), Surxay, 
Usta Segah (“Toy” və “Xoşbəxtlər”, 
S.Rəhman), Piri baba (“Eşq və inti-
qam”, S.S. Axundov), Şeyx Nəsrulla 
(“Ölülər”, C.Məmmədquluzadə) və b. 
göstərmək olar. “Bismillah”, “Səbuhi” 
filmlərinə çəkilmiş, L.Tolstoyun “Can-
lı meyit”, H.İbsenin “Cəmiyyət sütun-
ları”, V.Sobkonun “İkinci cəbhə arxa-
sında”, A.Dümanın “Qanlı qala” (“Nel 
qülləsinin sirri”) pyeslərini və digər 
dramları dilimizə tərcümə etmişdir. 

Kazım Ziya 17 iyun 1943-cü ildə bir-
başa Azərbaycan SSR-nin “Xalq artisti” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 1948-ci 
ildə “Şərqin səhəri” (Ə.Məmmədxanlı) 
tamaşasının bir qrup yara dıcı heyəti ilə 
birgə Stalin mükafa tı laureatı və “Le-
nin“ ordeni laureatı olmuşdur.

Kazım Ziya 1956-cı il noyabr ayının 
20-də Bakıda vəfat etmiş, Fəxri Xiya-
banda dəfn olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Səhnə dili haqqında / Ka-
zım Ziya. - Bakı: AzSSR, 
1947. - 77 s. 

Rəhimli, İ. Kazım Ziya / 
İlham  Rəhimli; [burax. 
məsul S.İsmayılova; di-
zayn. Z.Abbasov; baş red. 
Ü.Məmmədova]. - Bakı: 
Şərq-Qərb, 2017. - 159 s. 

Xəlilzadə, F. Unudulma-
yan səsin şöləsi  Kazım 
Ziya Səs adlı sərvətin ən 
qiymətli incisi idi / Flora 
Xəlilzadə // Kaspi. - 2019. 
- 18 sentyabr. - S. 10.

Rəhimli, İ. Kazım Ziya 
/ İlham Rəhimli // 
Azərbaycan teatr tarixi / 
İ.Rəhimli. - Bakı, 2005. - 
S. 258-259.

Kazım Ziya // Azərbaycan 
Sovet Ensiklopediyası: 10 
cilddə.- Bakı, 1981.- C. 
5. - S. 209. 

Qasımov, C. Kazımzadə 
Kazım Ziya, yaxud 
məhbəsdə oynanılmış rol 
/ C.Qasımov // Kredo. - 
2019. - 30 oktyabr. - S. 7.

21 Aktyor
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Teatr.Kino
135 
illiyi

Sidqi Ruhulla  
1886-1959      

M
A

R
T

Ruhulla Fətulla oğlu Axundov 
(Sidqi Ruhulla) 1886-cı il mart ayı-
nın 28-də (bəzi mənb. 9 aprel) Bakıda 
anadan olmuşdur. İlk təhsilini molla 
məktəbində alan Sidqi Ruhulla sonra-
lar Bakıda tacir şagirdi işləmişdir. İlk 
dəfə Hüseyn Ərəblinskinin quruluş 
verdiyi Nəcəf bəy Vəzirovun “Adı var, 
özü yox” tamaşasında Telli rolunda 
çıxış etmişdir. Aktyor Namiq Kama-
lın “Vətən” dramındakı Sidqi rolunda 
böyük uğur qazandığına görə həmin 
adı özünə təxəllüs götürmüşdür. Sidqi 
Ruhulla “Nicat”, “Səfa”, “Həmiyyət” 
cəmiyyətlərinin teatr truppalarında, 
Abbas mirzə Şərifzadənin rəhbərlik et-
diyi “Müsəlman artistləri ittifaqı”nda, 
“Zülfüqar bəy və Üzeyir bəy Hacıbəyli 
qardaşlarının müdiriyyəti”ndə, Hüseyn 
Ərəblinskinin müxtəlif teatr dəstə lə-
rində müxtəlif rollarda çıxış etmişdir. 

1913-cü ildə Moskva teatrlarında 
təcrübə keçən Sidqi İranda və Gəncədə 
“Ərəbli”, “Ərəblinski” imzaları ilə ta-
maşalar hazırlamış və özü də baş rol-
larda çıxış etmişdir. 

Aktyor İranın Rəşt, Qəzvin, Xoy 
şəhərlərində ilk teatr təşkilatçısı ol-
muş, Təbrizdə səhnə sənətinin təbliği 
məqsədilə “Xeyriyyə” cəmiyyəti ya-
ratmışdır. Azərbaycanın qədim pay-
taxtı olan Təbriz şəhərində peşəkar 
teatrın təşəkkülü və inkişafı onun adı 
ilə bağlıdır. 

Özbəkistan Respublikasının paytax-

tı Daşkənddə Üzeyir bəy Hacıbəylinin 
“Leyli və Məcnun” (30 dekabr, 1916) 
və “Əsli və Kərəm” (13 yanvar, 1917) 
operalarını yerli özbək və tatar teatr 
həvəskarlarının iştirakı ilə tamaşaya 
hazırlamışdır. 

Tiflisdə isə məşhur bəstəkar Məşədi 
Cəmil Əlibəyovun “Seyfəlmülük” ope-
ra sını səhnəyə qoymuşdur. 

Üç yüzdən çox irili-xırdalı rol oyna-
mış, həm ayrı-ayrı truppalarda, həm də 
dövlət teatrında rejissorluq etmişdir. 

O, Azərbaycan klassiklərindən de-
mək olar, əksəriyyətinin pyeslərində bir 
neçə quruluşda əsas rolları yaratmışdır. 
Akademik Milli Dram Teatrının 1948 
və 1959-cu illərdə Moskva qastrolları 
zamanı Sidqi Ruhullanın oyunu dünya 
şöhrətli rus teatrşünasları tərəfindən  
yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Aktyor “Şərqin səhəri” tamaşasın-
dakı Ağalarov roluna görə 1938-ci ildə 
bir qrup yaradıcı heyətlə birgə Stalin 
mükafatı ilə təltif olunmuşdur. Milli 
teatrın inkişafındakı xidmətlərinə görə 
1931-ci ildə respublikanın “Əməkdar 
artist”, 1938-ci ildə “Xalq artisti”, 
1949-cu ildə “SSRİ Xalq artisti” fəxri 
adlarına layiq görülmüşdür. 

Sidqi Ruhulla 1959-cu il may ayı-
nın 5-də vəfat etmiş, Bakıda Fəxri Xi-
yabanda dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Hüseynoğlu, S. Sidqi Ru-
hulla / Sərvaz Hüseynoğlu; 
[baş red. G.Cəfərova; 
burax. məsul S.İsmayılova; 
dizayn Z.Abbasov]. - Bakı: 
Şərq-Qərb, 2017. - 110 s.

Axundov, İ. Sidqi Ruhulla 
Səməd Vurğun dramatur-
giyasında / İmran Axundov 
// Hürriyyət. - 2019. - 15 
yanvar. - S. 12.

Böyük sənət yolçusu - Sidqi 
Ruhulla // Azadlıq. - 2011. - 
30 iyul. - S. 14. 

Bürcəliyev, A. Sidqi 
Ruhulla haqqında dəyərli 
monoqrafiya: Fəlsəfə dok-
toru İmran Axundovun yeni 
kitabı haqqında düşünərək 
/ A.Bürcəliyev // Ədalət. - 
2019. - 31 may. - S. 7.

Kazımov, A. Əfsanəvi 
sənətkar: Sidqi Ruhulla - 
130 / Ağakişi Kazımov // 
Ədəbiyyat qəzeti. - 2016. - 
9 aprel. - S. 10.

Aktyor28
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Milli Qəhrəmanlar
55 

illiyi Hikmət Nəzərli    
1966-1992    
Hikmət Bаbа оğlu Nəzərli 1966-cı il 

mart ayının 7-də Bаkı şəhərində anadan 
olmuşdur. 1973-cü ildə Bаkının Хətаi 
rаyоnundаkı 27 sаylı оrtа məktəbdə 
ibtidai təhsilə başlamış, bеşinci sinfə 
qədər burаdа təhsil аlmışdır. Sonra 
аiləsi ilə Dаşkəndə köçmüş və оrtа 
təhsilini оrаdа tаmаmlаmışdır. 1982-
ci ildə аnаsı və bаcılаrı ilə birlikdə 
yеnidən Bаkıyа qаyıtmışdır. 

1984-cü ildə hərbi хidmətə çаğırıl-
mış və Gürcüstаn Rеspublikаsının Du-
şеti şəhərindəki kəşfiyyаt məktəbinə 
göndərilmiş, 1986-cı ildə оrdudаn 
tərхis оlunmuşdur. Yаnğındаn mühаfi-
zə idаrəsində işə düzəlmiş və еyni zа-
mаndа Аzərbаycаn Pоlitехnik İnsti tu-
tunа (indiki ATU) qəbul оlunmuşdur. 
Bir vətənpərvər оğul kimi еrməni təcа-
vü  zü nə, sоydаşlаrımızın öz dоğmа 
yurd lаrındаn qоvulmаsınа bigаnə qаlа 
bilməmiş, könüllülərdən təşkil оlunmuş 
müdаfiə bаtаlyоnunа üzv yаzılmış, 
1991-ci ilin dеkаbrındа хidmət еtdi yi 
bаtаlyоnun tərkibində Аğdаm isti qа-

mə tindəki cəbhəyə yоlа düşmüşdür. 
Həmin gündən Vətənin müdаfiəsi 
uğrun dа хidmətə bаşlаmışdır. Umud-
lu kəndinin sаkinlərini təhlükəsiz yеrə 
аpа rаrkən ağır yaralanmış, bir müddət 
müаlicə оlunduqdаn sоnrа yеnidən dö-
yüş yоldаşlаrının yаnınа qаyıtmışdır. 

1992-ci il fevral ayının 25-26 tarix-
lərində Хоcаlıdа  misli görünməmiş 
fаciə törədilmiş və Hikmət idаrə еtdi-
yi mаşınlа düşmən qаrşısındа mаnеə 
yаrаdаrаq uşаqlаrın, qаdınlаrın təhlü-
kə siz yеrə аpаrılmаsındа böyük şücаət 
göstərmişdir. Sоn məqаmdа bir nеçə 
döyüş yоldаşı ilə mеşəyə çəkilmiş və 
sоnrаkı tаlеyi bаrədə hеç bir məlumаt 
yохdur. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzi-
dеntinin 9 sеntyаbr 1992-ci il tаriхli 
178 sаylı Fərmаnı ilə Nəzərli Hikmət 
Bаbа оğlunа ölümündən sоnrа “Аzər-
bаy cаnın Milli Qəhrəmаnı” fəxri аdı 
vеril mişdir.

Milli Qəhrəman

Ə d ə b i y y a t 

Hikmət Bаbа оğlu Nəzərliyə “Аzərbаycаnın Milli Qəhrəmаnı” аdı vеrilməsi hаqqındа: [Sırаvi - Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
suvеrеnliyinin və ərаzi bütövlüyünün qоrunmаsındа, dinc əhаlinin təhlükəsizliyinin təmin еdilməsində göstərdiyi şəхsi igidlik və şücаətə 
görə]: Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin Fərmаnı, 9 sеntyаbr 1992-ci il // Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аli Sоvеtinin Məlumаtı. - 
1992. - № 17. - S.23. (Ölümündən sоnrа)

Seyidzadə, M. Nəzərli Hikmət Bаbа оğlu / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi. - Bakı, 2010. - S. 171.

Seyidzadə, T. Hər bir kəs şəhidlərimizlə fəxr etməlidir / T.Seyidzadə // Azad Azərbaycan. - 2017. - 1 aprel. - S. 7.
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Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilməsi haqqında: [İbrahi-
mov Nurəddin İslam oğlu - polis mayoru - Azərbaycan Respublikasının dövlətçiliyinin qorunmasında, əmin-amanlığın təmin edilməsində, 
qeyri-qanuni silahlı dəstələrin zərərsizləşdirilməsində, mütəşəkkil cinayətkarlığa, banditizmə və digər cinayətlərə qarşı mübarizədə 
öz xidməti borcunu şərəflə yerinə yetirərkən şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı, 26 dekabr 1995-ci il // Azərbaycan. - 1995. - 27 dekabr. - S. 1. - (Ölümündən sonra).

Əsgərov, V. İbrahimov Nurəddin İslam oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. - Bakı, 2010. - S. 136. 

İbrahimov Nurəddin İslam oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / M.F.Axundov adına Milli Kitabxana; tərt. ed. H.Həmidova. - Bakı, 
2008. - S. 102. 

Seyidzadə, M. İbrahimov Nurəddin İslam oğlu / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi. - Bakı,  2010. - S. 104.

Nurəddin İbrahimov 
1951-1995    
Nurəddin İslam oğlu İbrahimov 1951 

ci il mart ayının 16-da Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 1969-cu ildə 125 
saylı orta məktəbi bitirmiş, 1970-ci ildə 
ordu sıralarına çağırılmışdır. Hərbi xid-
mət dən sonra Bakı Aqreqatlar Zavodu-
nun Texniki nəzarət şöbəsində əmək 
fəaliyyətinə başlamışdır. 

1975-ci ilin iyulunda Baykal Amur 
Magistralının tikintisində işləməyə get-
miş, 1978-ci ildə İrkutsk şəhər Daxi-
li İşlər İdarəsində işə qəbul edilmiş, 
1981-ci ilin mayında SSRİ Daxili İşlər 
Nazirliyinin Xabarovsk şəhər Ali Milis 
məktəbinə qəbul olmuşdur. 1982-ci ildə 
İrkutsk şəhərində baş sahə inspektoru 
vəzifəsini icra etmişdir. 

1986-cı ildə ali təhsilini müvəffə qiy -
yətlə başa vuraraq həmin il “Əla xid-
mətə görə” medalı ilə təltif olunmuş-
dur. 1988-ci ildə onu daha bir məsul 
vəzifəyə - Cinayət axtarışı şöbəsinin 
rəi si vəzifəsinə təyin edilmişdir. 1989-
cu ildə o, İrkutsk Şəhər Sovetinə depu-
tat seçilmişdir. 

1990-cı ildə Azərbaycana qayıtmış, 
elə həmin il Laçın rayon Daxili İş lər 
Şöbəsinə (DİŞ) sahə müvəkkili gön də-
rilmiş, burada gedən döyüşlərdə fəal iş-
tirak etmişdir. Döyüşlərin birində yara-

lanaraq bir müddət hospitalda müalicə 
olunmuş, zədəsi ciddi olduğuna görə 
1991-ci ildə işini Bakı şəhərində davam 
etdirmişdir. Nurəddin cəbhə xəttindən 
uzaqda olmasına baxmayaraq, tez-tez 
cəbhə bölgələrinə getmiş, polis yoldaş-
larına yaxından köməklik göstərmişdir. 
1993-cü ildə Kosalar kəndi və Cəbrayıl 
rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə əsl 
qəhrəmanlıq göstərdiyinə görə polis 
mayo ru rütbəsinə yüksəlmişdir. 

Nurəddin İbrahimov 1995-ci il fev-
ral ayının 10-da Binə qəsəbəsində ci na-
yət kar dəstənin zərərsizləşdirilməsi za-
ma nı xüsusi qəhrəmanlıq göstərmiş və 
həlak olmuşdur. 

Bakı şəhərinin Buzovna qəsəbə qəbi-
r is tanlığında dəfn edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 26 dekabr 1995-ci il tarixli 424 
saylı Fərmanı ilə İbrahimov Nurəddin 
İslam oğluna ölümündən sonra “Azər-
bay canın Milli Qəhrəmanı” fəxri adı 
verilmişdir. 

Buzovna qəsəbəsində küçələrdən 
biri və mədəniyyət evi onun adını daşı-
yır. Mədəniyyət evinin qarşısında büstü 
qoyulmuşdur.

Milli Qəhrəman
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Milli Qəhrəmanlar
60 

illiyi Rafiq Nəsrəddinov    
1961-1992    
Rafiq Hüseyn oğlu Nəsrəddinov 

1961-ci il mart ayının 18-də Bakı şəhə-
rin də anadan olmuşdur. 

1968-1978-ci illərdə Nərimanov 
rayonundakı 39 saylı məktəbdə təhsil 
almışdır. 1979-cu ildə hərbi xidmətə 
çağırılmış, 1981-ci ildə tank qoşunla-
rında xidmətini başa vurmuş və Bakı 
Dövlət Universitetinə daxil olmuşdur. 
1987-ci ildə təhsilini müvəffəqiyyətlə 
bitirmişdir. 1992-ci ildə Səbail rayon 
Hərbi Komissarlığı tərəfindən Milli 
Orduya çağırılmışdır. 

Təcrübəli döyüşçü olması cəbhədə 
onun işini nisbətən asanlaşdırırdı. 
Erməni quldurlarını dəfələrlə ağır 
itkilərə məruz qoyaraq geri çəkilməyə 
məcbur etmişdi. Göstərdiyi şücaətlərə 
görə qısa müddətdə tank bölüyünün 

rəisi vəzifəsinə təyin edilmişdir.
6 sentyabr 1992-ci il tarixində Ağ-

də rənin Qızılqaya kəndində aparılan 
son döyüşdə Rafiq qəhrəmancasına 
həlak olmuş, Bakı şəhərində Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 203 
saylı fərmanı ilə baş leytenant Rafiq 
Hüseyn oğlu Nəsrəddinov ölümündən 
sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Oxuduğu 39 saylı orta məktəb qəh-
rə manın adını daşıyır, məktəbdə büs-
tü qoyulmuş, yaşadığı binanın önünə 
xatirə lövhəsi vurulmuşdur.

Milli Qəhrəman

Ə d ə b i y y a t 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Nəsrəddinov Rafiq Hüseyn oğlu - baş leytenant - Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, 
Vətənimizin torpaqlarının erməni işğalçılarından müdafiə edilməsində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq göstərdiyi şəxsi igid-
lik və şücaətə, öz müqəddəs əsgəri və xidməti borcunun yerinə yetirilməsində göstərdiyi misilsiz xidmətlərə görə]: Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin Fərmanı, 16 sentyabr 1994-cü il // Azərbaycan. - 1994. - 21 sentyabr. - S. 1. - (Ölümündən sonra). 

Ağaoğlu, C. Örnək həyat yolu / C.Ağaoğlu // 525-ci qəzet. - 2018. - 28 mart. - S. 8.

Seyidzadə, T. Şəhidlər bizim fəxrimizdir / Tofiq Seyidzadə // Azad Azərbaycan. - 2017. - 31mart. - S. 7.

Seyidzadə, T. Vətənın müdafiəsi hər birimiz üçün ən müqəddəs zirvədir / Tofiq Seyidzadə // Azad Azərbaycan. - 2017. - 17 mart. - S. 7.
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Milli Qəhrəmanlar
65 

illiyi Əsəd Əsədov 
1956-1991    

Əsəd Soltan oğlu Əsədov 1956-cı il 
mart ayının 22-də Zəngilan rayonunun 
Turabad kəndində anadan olmuşdur. 

1975-ci ildə Mincivan qəsəbə 
orta məktəbini bitirdikdən sonra So-
vet Ordusu sıralarına çağırılmışdır. 
Hərbi xidmətini başa vurduqdan son-
ra Saratov vilayətinin Krasnokutsk 
şəhərindəki Təyyarəçilik Məktəbinin 
mülki aviasiya şöbəsinə daxil olmuş-
dur. 

Amerikada ingilis dili kurslarında 
təhsil almış, təhsilini başa vurduqdan 
sonra Yevlax hava limanında 16 il ça-
lışmışdır.

1991-ci il oktyabr ayının 29-
da AN-2 təyyarəsinin komandiri 
Ə.Əsədov 7 nəfər uçuş və texniki 
heyətlə Xocalı hava limanına kömək 

məqsədilə Xanabad kəndi üzərindən 
uçarkən düşmən tərəfindən güclü atəşə 
tutulmuşdur. Cəsur komandir bu uçuş 
zamanı heyət üzvləri ilə birlikdə həlak 
olmuş, Zəngilan rayonunda dəfn edil-
mişdir. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 25 noyabr 1992-ci il tarixli 337 
saylı Fərmanı ilə Əsədov Əsəd Soltan 
oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” adına layiq görül-
müşdür.

Hazırda erməni işğalı altında olan 
Zəngilan rayonunda Turabad kənd orta 
məktəbi və Mincivan qəsəbəsindəki 
mərkəzi küçələrdən biri onun adını da-
şıyırdı. 

Milli Qəhrəman

Ə d ə b i y y a t 

 “Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət Konserninin əməkdaşlarına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Əsədov 
Əsəd Soltan oğlu - AN-2 təyyarəsinin komandiri - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc 
əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 
25 noyabr 1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 22.- S.68.- (Ölümündən sonra). 

Əsədov Əsəd Soltan oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / M.F.Axundov adına Milli Kitabxana; tərt. ed. H.Həmidova. - Bakı, 
2008.- S.67-69. 

Əsgərov, V. Əsədov Əsəd Soltan oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. - Bakı, 2010. - S. 96. 

Quliyev, F. Milli Qəhrəmanlar / F.Quliyev // Məktəb qəzeti. - 2014. - 20 oktyabr. - S. 1. 

Seyidzadə, M. Əsədov Əsəd Soltan oğlu / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi. - Bakı, 2010. - S. 67. 
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Milli Qəhrəmanlar
45 

illiyi Murad Mirzəyev    
1976-2016    

Murad  Telman oğlu Mirzəyev 
1976-cı il mart ayının 31-də Sabirabad 
rayonunun Muğan Gəncəli kəndində 
anadan olmuşdur. 1991-1994-cü illərdə 
C.Nax çıvanski adına Hərbi Liseydə, 
1994-1998-ci illərdə Türkiyə Ali Hərbi 
Quru Qoşunları Məktəbində təhsil al-
mışdır. 

Bir müddət Gəncədəki “N” saylı 
hərbi hissədə xidmət edən baş leyte-
nant Murad Mirzəyev daha sonra öz 
arzusu ilə Azərbaycan XTQ-də xid-
mə tini davam etdir mişdir. Cəsarəti, 
peşə karlığı, böyük uğurları, yüksək 
baca rığı qiymətləndirilmiş, briqada ko-
mandiri vəzifəsinə qədər yüksələn Mu-
rad Mirzəyev dəfələrlə  mükafatlandı-
rılmışdır. Xidmətə başlamasının 10-cu 
illiyində Murad Mirzəyev “Qüsursuz 
xidmətə görə” 3-cü dərəcəli medalı 
ilə, “Azərbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvələrinin 90 illiyi (1918-2008)”, 
“Azərbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvələrinin 95 illiyi (1918-2013)”, 
yubiley medalları və “Qızıl Ulduz” me-
dalı ilə təltif olunmuşdur.

Ana dili ilə yanaşı, türk, rus, ingilis 
və erməni dillərini mükəmməl bilən 
Murad Mirzəyev peşəkar və yüksək ha-
zırlıqlı kadr kimi Azərbaycan Ordusu-
nu ölkə xaricində də yüksək səviyyədə 
təmsil etmiş və əcnəbilərin diqqətini 

çəkmişdir. 
2005-2007-ci illərdə ABŞ-ın Vir-

ciniya ştatında ingilis dili və xüsu-
si təyinatlılar üçün nəzərdə tutulmuş 
“Ranger” kursunu yüksək səviyyədə 
tamamlamaqla bir ilkə imza atmışdır. 
O, hələ ki, bu kursu bitirən yeganə 
azərbaycanlı hərbçidir. Sonrakı illərdə 
8 ölkədə, o cümlədən Türkiyə, Rumini-
ya, Macarıstan, Yunanıstan, İordaniya 
Krallığındakı kursları da üstün dərəcə 
ilə başa vurmuşdur.  

Murad Mirzəyev 2016-cı il Aprel 
Döyüşlərində komandiri olduğu qrup-
la birlikdə Talış kəndi ətrafındakı yük-
səklikləri düşməndən azad etmiş və 
qəh rəmancasına həlak olmuşdur.  2016-
cı il aprelin 11-də II Fəxri Xiyabanda 
dəfn olunmuşdur.

Ölümündən sonra Azərbaycan Res-
pub  likasının Prezidenti İlham Əliyev-
in sərəncamı ilə Murad  Telman oğlu 
Mirzəyev “Azərbaycanın Milli Qəhrə-
ma nı” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Haqqında yazıçı Bəxtiyar Qaracanın 
“Bitməyən müharibənin qəhrəmanları” 
silsiləsindən “Muradına çatmayanlar: 
apreldən əvvəl və sonra” sənədli filmi 
çəkilmişdir. Xatirəsini əbədiləşdirmək 
məqsədi ilə Bakı şəhərində yaşadığı bi-
naya barelyefi vurulmuşdur.

Milli Qəhrəman

Ə d ə b i y y a t 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adının verilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,Bakı şəhəri, 19 aprel 
2016-cı il // Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu. - 2016. - № 4. - S. 1353.
Həsənov, M. Ömrün hünər zirvəsi: Milli Qəhrəman polkovnik-leytenant Murad Mirzəyevin xatirəsinə / M.Həsənov // Xalq qəzeti. - 2019. 
- 3 aprel. - S. 5.
Həsənov, M. Qısa ömrün örnək olan səhifələri: Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı polkovnik-leytenant Murad Mirzəyevin xatirəsinə / 
M.Həsənov // Palitra. - 2019. - 3 aprel. - S. 13.
Murad, G. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Murad  Mirzəyev Telman oğlu // Aprel döyüşləri: trilogiya / G.Murad; red. A.Arif; məsl. və ön 
sözün müəl. N.Q.Cəfərov. - Bakı, 2018. - S. 23-81.
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Siyasət.Hərbi iş
165 
illiyi Əliyar bəy Haşımbəyov 

1856-1920    
Əliyar bəy Mehdi oğlu Haşımbəyov 

1856-cı il mart ayının 8-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur.

İlk təhsilini Ədadiyə (realnı) məktə-
bin də almış, 1871-ci ildə Tiflisdəki hərbi-
piyada məktəbinə daxil olmuş, çar ordu-
suna xidmət etmişdir. 

Hərbi xidmətinin otuzuncu ilində 
- 1908-ci il dekabr ayının 6-da general-
mayor kimi yüksək rütbəyə layiq görül-
müşdür. Əliyar bəy I Dünya mühari bə-
sində III Qafqaz araba-karvan briqadasının 
komandiri olmuş, artilleriya qoşunlarının 
piyada hissələrində xidmətə başlamışdır. 

1917-ci ildə istefaya çıxmış, 1918-ci 
ildə Azərbaycan Milli Ordusunda könüllü 
xidmətə başlamış, bir müddət Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər naziri-
nin müavini vəzifəsində çalışmışdır. 

1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cümhu-
riy yətinin Hərbi İntendant İdarəsinin 
rəisi vəzifəsində xidmət göstərmişdir. 
1920-ci ildə Zaqatala qəzasının general-
qubernatoru, Cənub-Qərbi Azərbaycanın 
general-qubernatoru olmuşdur.

 Azərbaycanda 1920-ci il 27-28 ap-
rel işğalından sonra təqib edilmiş, Sovet 
haki miyyətinin əsas cəza orqanlarından 
biri - XI ordunun Xüsusi şöbəsinin rəisi, 
cəllad S.A.Pankratovun rəhbərlik etdiyi 
Fövqəladə Komissiya (FKÇK) tərəfindən 
həbs olunmuş, istintaq işgəncələrinə 
məruz qalmışdır. 

Ordudakı qüsursuz xidmətinə görə 
1889-cu ildə üçüncü dərəcəli “Müqəddəs 
Stanislav”, 1894-cü ildə üçüncü dərəcəli 
“Müqəddəs Anna”, 1895-ci ildə ikinci 
dərəcəli “Müqəddəs Stanislav”, 1898-ci 
ildə ikinci dərəcəli “Müqəddəs Anna”, 
1904-cü ildə “Müqəddəs Vladimir” 
orden ləri ilə təltif olunmuşdur.

Əliyar bəy Haşımbəyov Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin bir qrup xadimi 
sıra sında Respublika Ali İnqilabi Tribu-
nalının (sədri Teymur Əliyev idi) hökmü 
ilə 1920-ci il may ayının 29-da Nargin 
adasında güllələnmişdir.

Dövlət xadimi

Ə d ə b i y y a t 

Haşımbəyov Əliyar bəy Mehdi oğlu // Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Ensiklopediyası: 2 cilddə. - C.1. - Bakı: Lider, 2004. - S. 418. 

Nəzirli, Ş. General-mayor Əliyar bəy Mehdi oğlu Haşımbəyov / Şəmistan Nəzirli // Arxivlərin sirri açılır / Ş.Nəzirli. - Bakı: Elm, 1999. - 
S. 210-211.

Nəzirli, Ş. General-mayor Əliyar bəy Mehdi oğlu Haşımbəyov / Şəmistan Nəzirli // Güllələnmiş Azərbaycan generalları / Ş.Nəzirli. - 
Bakı, 2006. - S. 74-75. 
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Ziya Göyalp      
1876-1924 

M
A

R
T

23 İctimai xadim

145
 illiyi

Ə d ə b i y y a t

Türkçülüyün əsasları 
/ Ziya Göyalp; Azərb. 
türkcəsində hazır., 
ön söz, açıqlamala-
rın müəl. E.Mustafa; 
red. Z.Bayramlı; rəyçi 
Ə.Elçibəy. - Bakı: “Xəzər 
Un-ti”, 2010. - 208 s.

Quliyev, E. Ziya Gö-
yalp: Türkçülüyün 
milli hərəkat səviyyəsinə 
yüksəlməsində xidməti 
olan şəxsiyyətlərdən biri: 
1-ci yazı / E.Quliyev //
Xalq Cəbhəsi. - 2019. - 4 
yanvar. - S. 14.

Mədətoğlu, A. Tu-
ran sevdalısı - Böyük 
Türk mütəfəkkiri Ziya 
Göyalp: Vəfatının 
95-ci ildönümünə! / 
A.Mədətoğlu // Türküstan. 
- 2019. - 29 oktyabr - 4 
noyabr. - S. 14.

Zakirqızı, A. Hilmi Ülkən 
Ziya Göyalp irsi haq-
qında: Onu türkçü kimi 
formalaşdıran ikinci şəxs 
Əli bəy Hüseynzadə olub 
/ A.Zakirqızı // Kaspi. - 
2019. - 15 may. - S. 15.

Mehmet Ziya (Ziya Gökalp) 1876-
cı il mart ayının 23-də Diyarbəkirdə 
doğulmuşdur. Təhsilinə Diyarbəkirdə 
başlamış, eyni şəhərdə 1890-1894-cü 
illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 

Tibb məktəblilərinin despotizmə 
son vermək üçün qurduqları Qiyam 
Komitəsinə daxil olmuş, məktəbdəki 
fəaliyyətləri və oxuduğu fransızca ki-
tabların zərərli sayılması səbəbilə həbs 
edilmişdir. İstanbula döndükdən son-
ra isə məktəbdən uzaqlaşdırılmışdır. 
“Zəbtiyə nəzarəti altında saxlanılmaq 
şərtilə” Diyarbəkirə göndərilmişdir.

Rüştiyə məktəbində oxuyarkən ata-
sı vəfat etmiş, onun yerini islam fəlsə-
fəsini yaxşı bilən, ziyalı əmisi Hasib 
əfəndi tutmuşdu. Bir il əmisi Hacı 
Nəsib Əfəndinin himayədarlığı və 
təşəb büsü ilə dərs keçmiş, islamı, ərəb 
və fars dillərini öyrənmişdir.

1891-ci ildə Diyarbəkirdəki mül-
ki liseyə daxil olmuşdur. Bu zaman 
o, artıq fransız dilini də öyrənmişdi. 
Artıq dünyanın fəlsəfi irsini yeni bir 
səviyyədə öyrənməyə başlayır, ancaq 
həyatında baş verən dəyişikliklər onu 
ciddi düşünməyə, tərəddüddən qur-
tulub qəti olaraq millətçilik yolunu 
seçməyə sövq etmişdir. 

O, İbn Sina, İbn Rüşd, İmam Qəzzali 
kimi böyük islam filosoflarını Ziyaya 
tanıtdırmış, ərəb, fars və digər vacib 
araşdırma metodlarını öyrətmişdir.  

İlk əsəri “Şaki İbrahim” dastanı ol-
muşdur. II Hökumətin elanından sonra, 
onun qurduğu gizli cəmiyyətin yerini 
Osmanlı İttihat və Tərəqqi Cəmiyyəti 
Diyarbəkir şöbəsi əvəz etmişdi. 
1909-cu ildə partiyanın Selanikdəki 
konqresinə el nümayəndəsi kimi qa-
tılmışdır. Burada “Gənc qələmlər”, 
“Yeni fəlsəfə”, “Rumeli” kimi jurnal 
və qəzetlərdəki yazılarıyla Türkçülük 

və dildə sadələşmə hərəkatlarının qa-
baqcılları arasında iştirak edən Göyalp, 
milli duyğuları, tarix şüurunu, elmə və 
texnikaya dəyər verən düşüncələrini 
şeirləriylə təbliğ etmişdir. 

1912-ci ildə İttihat və Tərəqqi 
Ümumi Mərkəzi İstanbula köçürül-
müş, Z.Göyalp da İstanbula gəlmişdir. 
Həmin il Ergani mədənindən millət 
vəkili seçilmişdir. 1919-1921-ci illərdə 
İstanbulun işğalı nəticəsində həbs 
olunaraq iki il Maltada sürgündə ol-
muşdur. Sürgündən qayıtdıqdan son-
ra 1923-cü ildə Diyarbəkirdən millət 
vəkili seçilmişdir. 

“Hakimiyyəti Milliyə”, “Yeni Gün”, 
“Respublika” qəzetlərində müntəzəm 
olaraq məqalələr çap etdirmişdir. II 
Hökumətdən başlayaraq Türkçülük 
axınının ən böyük nümayəndəsi kimi 
Türk düşüncə və siyasət həyatına güclü 
təsir etmiş, milli ədəbiyyat axını içində 
yazdığı əsərlərlə Türk ədəbiyyatının 
forma və dil cəhətdən yeniləşməsini 
təmin etmişdir. 1923-cü ildə “Qızıl 
işıq”, “Türkçülüyün əsasları”, “Türk 
adəti” kimi kitablarını nəşr etdirmişdir. 
Respublika Xalq Partiyasının proqra-
mını araşdıran və şərh edən “Doğru 
Yol” (1923) adlı araşdırmasını da yenə 
bu dövrdə qələmə almışdır. O dövrdə 
yazdığı “Türk mədəniyyət tarixi” adlı 
kitabı isə 1926-cı ildə ölümündən sonra 
çap olunmuşdur.Yenə ölümündən son-
ra müxtəlif qəzet və jurnallarda çıxmış 
yazılarıyla məktubları müxtəlif kitab-
larda yığılmışdır. 1939-cu ildə “Çina-
raltı”, 1947-ci ildə “Təriqət nədir?”, 
1950-ci ildə “Ziya Göyalp deyir ki” 
adlı kitabları işıq üzü görmüşdür.Ziya 
Göyalpın nəşr edilməmiş yeddi əsəri 
və ailə məktubları olmuşdur. 

Ziya Göyalp 1924-cü il oktyabr ayı-
nın 25-də vəfat etmişdir.
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Tarix

Oqtay Əfəndiyev  
1926-2013    
Oqtay Əbdülkərim oğlu Əfəndiyev 

1926-cı il mart ayının 26-da Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1945-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Uni versitetinin (indiki BDU) şərqşü-
naslıq fakültəsinə daxil olmuş, bir il 
sonra ali təhsilini Moskvada davam 
etdirmiş və 1946-1950-ci illərdə ora-
da Şərqşünaslıq İnstitutunun İran böl-
məsində oxumuşdur.

1951-ci ildə Azərbaycan Elmlər 
Akademiyası (indiki AMEA) Tarix 
İnsti tutunun aspiranturasına qəbul 
olun muş, elə həmin il Moskvaya ezam 
edilərək 1955-ci ilədək SSRİ Elmlər 
Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitu-
tunun aspirantı kimi təhsil almışdır.

Əmək fəaliyyətinə 1955-ci ildən 
Tarix İnstitutunda başlamış, kiçik elmi 
işçi, sonra baş elmi işçi olmuş, 1975- 
ci ildən isə Azərbaycanın orta əsrlər 
tarixi şöbəsinin müdiri kimi fəaliyyət 
göstərmişdir.

Oqtay Əfəndiyev 1955-ci ildə  Mosk-
vada namizədlik, 1969-cu ildə doktor-
luq dissertasiyalarını müvəffəqiyyətlə 
müdafiə etmiş, 1993-cü ildə professor 
elmi rütbəsini almışdır.

2001-ci ildə Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 
seçilmişdir. 

Azərbaycanın tarix elminə layiqli 
töhfələr vermiş, onun nailiyyətlərlə 
zəngin ləş məsi və yeni mərhələyə 
yük səl məsində rolu olan görkəmli 

alim respublikada sanballı elmi, en-
siklopedik və elmi-kütləvi nəşrlərdə 
tariximizə dair çoxsaylı məqalələrin, 
orta əsrlər tarixinə dair xəritələrin 
müəllifi olaraq tanınmışdır. Səfəvilər 
dövlətinin sosial-iqtisadi, siyasi və 
mədəni tarixinə dair araşdırmaları 
alimə geniş şöhrət qazandırmışdır.

Tarixçi-şərqşünas və mənbəşünas 
kimi o,  həm də fars dilindən tərcümələri 
ilə fərqlənmişdir. 

Səmərəli elmi yaradıcılığı peda-
qoji fəaliyyətlə uğurlu şəkildə əla qə-
ləndirərək ixtisaslı kadrların hazır-
lanmasına və elmin təşkilinə böyük 
qüvvə sərf etmişdir. Alimin Azər bay-
can tarixinə, xüsusən Qarabağ prob-
leminin tarixi aspektinə həsr olun-
muş mühazirələri ölkəmizdə və onun 
hüdudlarından kənarda, mötəbər 
beynəlxalq konfrans və simpozium-
larda maraqla qarşılanmış, bu çıxışlar 
tarixi mənbələrə professional yanaşma 
tərzini nümayiş etdirmişdir.

 Azərbaycan elminin inkişafındakı 
xidmətlərinə görə 1982-ci ildə “Şərəfli 
əməyə görə” medalı ilə, 1986-cı ildə 
“Şərəf nişanı” ordeni, 2004-cü ildə isə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir. 

Oqtay Əfəndiyev 2013-cü il fevral 
ayının 26-da vəfat etmiş, II Fəxri Xi-
yabanda dəfn edilmişdir.

95 
illiyi

Alim
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Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Səfəvilər 
dövləti / Oqtay Əfəndiyev. 
- Bakı: Şərq-Qərb, 2007. 
- 344 s.

Əhsənüt-təvarix: tarixlərin 
ən yaxşısı: hicri 807-985 / 
miladi 1404-1578-ci illərin 
hadisələri haqqında tarixi 
salnamə / H. bəy Rumlu; 
fars dilindən tərc. və şərh.: 
O.Əfəndiyev, N.Musalı. 
- Kastamonu: [Uzanlar], 
2017. - 661 s.

Fərəcov, S. Azərbaycan 
tarixşünaslığında məktəb 
yaradan alim  / S.Fərəcov 
// Mədəniyyət. - 2017. - 29 
mart. - S. 11.

Qasımov, X. Azərbaycan 
Səfəvişünaslığında Oqtay 
Əfəndiyev mərhələsi / 
X.Qasımov // Kaspi. - 
2016. - 18 oktyabr. - S. 15.

Sultanova, M. “Azərbaycan 
Səfəvilər dövləti” Türkiyə 
türkcəsində  / M.Sultanova 
// Mədəniyyət. -2018. - 14 
fevral.- S.12.
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Ağayar Şükürov     
1946-2008
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Ağayar Məhəmməd oğlu Şükürov 
1946-cı il mart ayının 25-də Biləsuvar 
rayonunda anadan olmuşdur. Orta 
mək təbi bitirdikdən sonra 1963-1967-
ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universi-
tetinin (indiki BDU) tarix fakültəsində 
təhsil almışdır. 

1971-1974-cü illərdə Azərbaycan 
EA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun 
aspiranturasına daxil olmuşdur. 1975-
ci ildə “Milli və dini ənənələr” möv-
zusunda dissertasiya müdafiə etmiş, 
fəlsəfə elmləri namizədi elmi dərəcəsi 
almışdır.

1975-1976-cı illərdə Bədən Tərbiyəsi 
İnsti tutunun Fəlsəfə kafedrasında baş 
müəl lim işləmiş, sonra Fəlsəfə və Hü-
quq İnstitutuna qayıtmışdır.

Əsasən fəlsəfə və din tarixi, mifologi-
ya, mədəniyyət və ekoloji problemlərin 
tədqiqi ilə məşğul olmuşdur. 

1984-cü ildə “Elm” nəşriyyatında 
çap etdirdiyi “Müasir dövrün qlobal, 
ekoloji və demoqrafik problemlərinin 
sosial-fəlsəfi mahiyyəti” adlı əsəri 
ilə Azərbaycan fəlsəfəsində yeni bir 
istiqamətin - qlobal problemlər istiqa-
mətinin bünövrəsini qoymuşdur. 

1989-cu ildə “Müasir qlobalistika-
da ekoloji problemlərin yeri və rolu” 
adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə 

edərək fəlsəfə elmləri doktoru elmi 
dərəcəsi almışdır. 

1990-cı ildən Fəlsəfə və Siyasi-
Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunda şöbə 
müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1991-ci 
ildə keçmiş SSRİ məkanında ilk dəfə 
olaraq “Ekologiyanın fəlsəfi prob-
lemləri” şöbəsini yaratmışdır. Şöbə 
yarandığı gündən məhsuldar fəaliyyət 
göstərmiş, 2006-cı ilə qədər “Ekologiya. 
Fəlsəfə. Mədəniyyət” adlı məcmuənin 
42 buraxılışı çap olunmuşdur. 

A.Şükürov bir sıra beynəlxalq kon-
fr ansların iştirakçısı olmuş və məru zə-
lərlə çıxış etmişdir. Əsərləri Rusiya və 
Türkiyədə çap olunmuşdur.

 30-a qədər kitabı, o cümlədən, 
“Azər baycan fəlsəfəsi” (qədim dövr), 
“Fəl səfə”, “Kulturologiya”, “Sosial 
eko logiya” dərslikləri, 330-dan artıq 
elmi məqaləsi çapdan çıxmışdır. 

Görkəmli alim 2 elmlər doktoru, 25 
elmlər namizədi (fəlsəfə doktoru) ye-
tişdirmişdir.

2003-cü ildə Beynəlxalq Ekologiya 
və Təbiətdən İstifadə Akademiyasının 
həqiqi üzvü, akademiki seçilmişdir.

 Ağayar Şükürov 2008-ci il noyabr 
ayının 7-də vəfat etmişdir.

25 Filosof
75 

illiyi
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Hamı üçün fəlsəfə / Ağayar Şükürov; M.A.Şükürov; elmi red. və ön söz müəl. Ə.M.Tağıyev. - Bakı: Mütərcim, 2010. - 133, [1] s.
Fəlsəfə və qloballaşma / Ağayar Şükürov; elmi red. İ.Əliyev. - Bakı: Adiloğlu, 2002. - 442 s.
Amilqızı, A. İmperiyadan Azərbaycana gözdağı: Qarakənd faciəsi  / A.Amilqızı // Cümhuriyyət.- 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.
Şirinova, A. Qarakənd düyünü  / A.Şirinova // Xalq cəbhəsi.- 2015.- 20 noyabr.- S.6.
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Yaşar Qarayev 
1936-2002    
Yaşar Vahid oğlu Qarayev 1936-cı 

il mart ayının 5-də Şəki şəhərində ana-
dan olmuşdur. 1946-cı ildə ailəsi ilə 
birgə Bakıya köçmüş, burada 31 saylı 
şəhər orta məktəbini bitirmişdir. 

1954-1958-ci illərdə ADU-nun 
(indiki BDU) filologiya fakültəsində 
təhsil almış, 1987-ci ildə Azərbaycan 
EA-nın Nizami adına Dil və Ədəbiyyat 
İnstitutunda baş laborant, kiçik elmi 
işçi, baş elmi işçi, Nəzəriyyə və ədəbi 
proses şöbəsinin müdiri, institutun 
elmi işlər üzrə direktor müavini və di-
rektoru vəzifələrində çalışmışdır. 

1955-ci ildə “Lenin tərbiyəsi uğrun-
da” və “Azərbaycan gəncləri” qəzet-
lərində ədəbi fəaliyyətə başlamışdır. 
Ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi tənqid, 
ədəb iyyat tarixçiliyi, teatrşünaslıq, es-
tetika və nəhayət, humanitar elmlərin 
nəzəri-metodoloji problemləri əsas 
tədqiqat obyekti olmuşdur. 

1964-cü ildən Azərbaycan Yazı-
çılar Birliyinin (AYB) üzvü olmuş-
dur. 1976-1991-ci illərdə “Yaşar”, 
“Q.Yaşar”, “Y.Qarayev” imzaları ilə 
dərc olunmuşdur. 

1985-ci ildə professor elmi rütbəsini 
almış, 1990-cı ildə Azərbaycan Mil-
li Yaradıcılıq Akademiyasının həqiqi 
üzvü, 2002-ci ildə AMEA-nın müxbir 
üzvü seçilmişdir.

1990-cı ildən Ali Attestasiya Ko-
missiyasının, Azərbaycan Milli Yaradı-
cılıq Akademiyası  Rəyasət Heyətinin 
üzvü və humanitar bölməsinin həm-
sədri, 1991-ci ildən tənqid və ədəbiy-
yatşünaslıq üzrə AYB-nin katibi se-
çilmişdir. Həmçinin, 1993-cü ildən 
Azər baycanda daimi fəaliyyətdə olan 

Şəhriyar konqresi komitəsinin sədri, 
“Ədəbi proses” adlı illik elmi-tənqi-
di məcmuənin təşəbbüsçüsü, müəl-
liflərindən biri və məsul redaktoru ol-
muşdur. 

“Şərqin dahisi”, “Tənqid: prob lem-
lər, portretlər”, “Azərbaycan ədəbiy-
ya tında faciə janrı”, “Tarix: yaxından 
və uzaqdan” adlı əsərlərin müəllifidir. 

Respublikanın  elmi və ədəbi-mədə-
ni inkişafında fəal çalışmış, “Dünya 
ədəbiyyatının inkişaf qanunauyğun-
luqları” problemi üzrə əlaqələndirmə 
şurasının sədri, Ədəbiyyat İnstitu-
tu elmi şurasının sədri, Memarlıq və 
İncəsənət İnstitutunun, Türkmənistan 
EA Dil və Ədəbiyyat İnstitutu elmi şu-
rasının, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı 
İdarə Heyətinin, Mədəniyyət Nazirliyi 
bədii şurasının, “Yazıçı” nəşriyyatının 
bədii şurasının, “Azərbaycan” və “Ul-
duz” jurnalı redaksiya heyətinin, “Bi-
lik” cəmiyyəti redaksiya heyətinin, en-
siklopediya elmi redaksiya heyətinin 
üzvü olmuşdur. Eyni zamanda SSRİ 
Yazıçılar İttifaqı Rəyasət Heyəti ya-
nında Tənqid və ədəbiyyatşünaslıq şu-
rasının, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı 
M.F.Axundov adına mükafat komissi-
yasının üzvü olmuşdur. 

1994-cü ildən “Füzuli vəqfi” fon-
dunun rəyasət heyətinin üzvü kimi 
fəaliyyət göstərmişdir. 1980-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət mükafatı laurea-
tı olmuş, 1982-ci ildə Azərbaycanın 
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına la-
yiq görülmüşdür. 

Yaşar Qarayev 2002-ci il avqust 
ayının 25-də vəfat etmiş, Fəxri Xiya-
banda dəfn edilmişdir.
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Seçilmiş əsərləri: beş cilddə 
/ Yaşar Qarayev; tərt. ed. 
Ş.Alışanlı, A.Bağırlı; elmi 
red. Ş.Alışanlı; АМЕА, 
Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. 
- Bakı: Elm, 2016. - 907 s.
Ədəbi üfüqlər / Yaşar Qara-
yev; [red. M. Ələkbərli]. - 
Bakı: Gənclik, 1985. - 286 s.
Xarıbülbülün nağılı / Yaşar 
Qarayev. - Bakı: Azərnəşr, 
1994. - 56 s.
Vəliyeva, S. Azərbaycançılıq 
milli ideologiya və 
ədəbi-estetik təlim kimi: 
məsələnin qoyuluşuna 
dair / S.Vəliyeva; elmi 
red. Y.Qarayev. - Bakı: 
Azərbaycan Universiteti, 
2002. - 140 s.
Yaşar Qarayev: yaxından 
və uzaqdan: məqalələr, 
xatirələr / AMEA, Nizami 
ad. Ədəbiyyat İn-tu; tərt. 
ed.: Ş.Alışanlı, A.Bağırlı; 
red. və ön söz. müəl. 
İ.Həbibbəyli. - Bakı: Sabah, 
[Nurlar], 2016. - 400 s.
Yaşar Qarayevin elmi 
irsinin nəzəri dərki / AMEA 
Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu; 
elmi red. və ön söz müəl. 
İ.Ə.Həbibbəyli. - Bakı: Xan, 
2018. - 92 s.
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İsmayıl Vəliyev   
1951-2017  
İsmayıl Ömər oğlu Vəliyev (Vəli-

bəy li) 1951-ci il mart ayının 18-də 
Qərbi Azərbaycanın Allaverdi rayo-
nunun Böyük Ayrım kəndində ana-
dan olmuşdur. 1970-1975-ci illərdə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
jurnalistika fa kül təsində təhsil almış-
dır. 

Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında 
korrektor, redaktor vəzifələrində çalış-
mış, 1978-ci ildə “Yazıçı” nəşriyyatının 
yaranması ilə əlaqədar həmin nəşriyyata 
keçmiş, orada ədəbiyyatşünaslıq və  
pub lisistika redaksiyasında redaktor, 
sonra isə incəsənət, klassik ədəbiyyat 
və folklor redaksiyasının müdiri vəzi-
fə lərində işləmişdir.

1980-1984-cü illərdə Azərbaycan 
Dövlət Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab 
Ticarəti İşləri Komitəsində nəşriyyatlar 
idarəsinin rəisi olmuşdur. 

1986-1987-ci illər Azərbaycan KP 
Mərkəzi Komitəsində təbliğat və təş-
vi qat şöbəsində təlimatçı, 1987-1989-
cu illərdə təbliğat və təşviqat şöbəsinin 
müdirinin mətbuat məsələləri müavi-
ni, 1989-1991-ci illərdə Azərbaycan 
Sovet Ensiklopediyası Baş redaksiya-
sında Baş redaktorun birinci müavini, 
1991-1992-ci illərdə Azərbaycan So-
vet Ensiklopediyası Baş redaksiyasın-
da Baş redaktor, Azərbaycan-Türkiyə 
birgə müəssisəsi “Göytürk” nəşriyyat, 
poliqrafiya və ticarət şirkətinin baş di-
rektoru və baş redaktoru vəzifələrini 
icra etmişdir. 

1983-cü ildə “Ədəbi portret: onun 
funksiyası və tipologiyası” mövzusun-
da namizədlik dissertasiyası, 2001-
ci ildə isə “Ədəbiyyatda insan kon-
sepsiyası: tarixi təşəkkülü və inkişaf 
mərhələləri” mövzusunda doktorluq 
dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Bədii yaradıcılığa 1965-ci ildə 
“Azərbaycan pioneri” qəzetində dərc 
etdirdiyi sənədli hekayə ilə başla-
mışdır. Dövri məbuatda şeir, hekayə, 
oçerq, ədəbi-tənqidi və publisist 
məqalələrlə çıxış edən İ.Vəlibəyli eyni 
zamanda Azərbaycan teleradiosunda 
“Ata yurdu”, “Bulaq” folklor verilişi, 
“Zəka” və “İdrak” elmi-kütləvi proq-
ramlarının təşkilatçısı, müəllifi və 
aparıcısı olmuşdur. Onun rəhbərliyi, 
redaktəsi və ön sözü ilə “Dünya xalq-
ları”, “Dünya dövlətləri” adlı irihəcmli 
ensiklopedik məlumat kitabları nəşr 
olunmuş, “Politologiya ensiklopedik 
sözlüyü” çapa hazırlanmışdır. 32 kita-
bın, 400-dən çox elmi-kütləvi və pub-
lisistik məqalənin, məruzə və çıxışın 
müəllifi, 9 kitabın tərcüməçisidir. 

Əsərləri xarici dillərə də tərcümə 
olunan şair 1991-ci ildən Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyi katibliyinin üzvü 
seçilmişdir. Habelə bir çox qəzet və 
jurnal redaksiya heyətlərinin üzvü 
olmuş publisist  Azərbaycan Mil-
li Elmlər Akademiyasının Nizami 
adına Ədəbiyyat İnstitutunun Xarici 
Ölkələr Ədəbiyyatı və Ədəbi Əlaqələr 
şöbəsində baş elmi işçi olmuşdur.

 1985-ci ildə Dövlət Dil komis-
siyasının Toponimiya Komissiyası-
nın üzvü, 1989-cu ildə Azərbaycan 
Qaçqınlar Cəmiyyətinin yaradıcıla-
rından biri və sədrin birinci müavi-
ni olmuşdur. Ömrünün sonunadək 
BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya 
fakültəsində Kitabşünaslıq və nəşriyyat 
işi kafedrasınun professoru olmuşdur. 

İsmayıl Vəliyev 2017-ci il dekabr 
ayının 9-da Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir. 
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Mif: keçmişdən gələcəyə / 
İsmayıl Vəliyev; elmi red. 
K.Mirzəyeva; AMEA, Folk-
lor İn-tu. - Bakı: [Nurlan], 
2013. - 307 s.
Nəşriyyat işi / İsma-
yıl Vəliyev, Q.Əbilov, 
Ş.Səlimov (tərc.), 
R.Ömərov, R.İsmayılov 
(tərt. red.) [və b.]; “Naşir” 
Birliyi; tərc. F.Ağayev, 
B.Bayramov. - Bakı: Yeni 
nəsil, 2001. - 218 s.
Redaktənin nəzəriyyə 
və təcrübəsi proqramı / 
Bakı Dövlət Universiteti, 
Kitabxanaşünaslıq və 
nəşriyyat işi kafedrası; tərt. 
ed. İsmayıl Vəliyev; red. 
B.V.Allahverdiyev. - Bakı: 
Bakı Universiteti, 2001. - 
42 s.
Redaktənin əsasları. 
Nəzəriyyə və təcrübə: 
nəşrin redaktor hazırlığı: 
redaktənin metodikası: 
mətn redaktor təhlili: 
redaktənin texnikası: 
[dərslik] / İsmayıl Vəliyev; 
elmi red.: B.Allahverdiyev, 
Z.Abbadullayev. - Bakı: 
Günəş, 2009. - 399 s.
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 Faiq Bağırzadə   
1926-1988    

Faiq Məmməd oğlu Bağırzadə 
1926-cı il mart ayının 20-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 132 saylı 
orta məktəbi bitirmiş və Azərbaycan 
Sənaye İnstitutunun (indiki ADNSU) 
geoloji-kəşfiyyat fakültəsində təhsil 
almışdır. 

Əmək fəaliyyətinə “Qobustanneft-
qaz kəşfiyyatı” trestinin kontorun-
da mühəndis-geoloq kimi başlamış, 
1951-ci ildə Azneft birliyinin Neft 
daşları kontorunda mühəndis işlə-
mişdir.

1953-cü ildə “Abşeron yarımada-
sının sahilboyu və bitişik sahələrində 
Qala dəstəsinin kəşfiyyatı” mövzu-
sunda geo logiya-minerologiya elm-
ləri üzrə na mi zə dlik, 1964-cü ildə 
“Abşeron neft-qazlı sahəsinin Şərq 
hissəsində məhsuldar qatın alt şöbə-
sində neft və qaz yataqlarının yer-
ləşmə və forma laşmasının qanunauy-
ğunluqları” möv zusunda doktorluq 
dissertasiyalarını müdafiə etmişdir. 

1962-1970-ci illərdə M.Əzizbəyov 
adına Azərbaycan Neft və Kimya 
İnstitutunda assistent, baş müəllim, 
dosent, geoloji-kəşfiyyat fakültəsinin 
dekanı vəzifəsində çalışmışdır. 

1964-1965-ci illərdə keçmiş SSRİ 
Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi-
nin xətti ilə Ranqun Texnoloji İns-
ti tutunda (Myanma Respublikası) 
məruzələr oxumuş və ingilis dilin də 
“Neft və yeraltı geologiya” müha-
zirələr məcmuəsini çap etdirmişdir. 

1970-ci ildə professor Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) 

rektoru təyin edilmişdir. Rektor 
vəzifəsi ilə yanaşı, ADU-nun Elmi 
Şurasının, Sovet-İraq dostluğu cəmiy-
yə tinin Azərbaycan bölməsinin, Azər-
baycan Ali məktəb rektorları Şura-
sının sədri vəzifələrini icra etmiş, 
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası-
nın baş redaksiya heyətinin üzvü 
kimi fəaliyyət göstərmişdir. Respub-
lika Ali Sovetinin VIII, IX, X və XI 
çağırışlarında deputat seçilmişdir. 

1971-1975-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universiteti ilə Bəsrə (İraq) 
və Sarayevo universitetləri, həmçinin 
Çexiya ali məktəbləri (Pardulitse, Bra-
tislava, Praqa) arasında əlaqələrin ya-
ranmasında, möhkəmləndirilməsində 
və inkişafında fəal iştirak etmişdir. 

F.Bağırzadə 100-dən artıq elmi 
əsər, 15-ə qədər monoqrafiya, dərslik 
və dərs vəsaiti çap etdirmişdir. Onun 
elmi rəhbərliyi ilə Azərbaycan, keç-
miş SSRİ respublikaları və xarici 
ölkələrdən xeyli aspirantlar nami-
zədlik dissertasiyaları müdafiə etmiş-
lər. 

Elmin, təhsilin inkişafındakı xid-
mət lərinə görə S.İ.Vavilov adına 
medal la, “Oktyabr İnqilabı” və iki 
dəfə “Qırmızı Əmək Bayrağı” orden-
ləri ilə təltif edilmiş, 1980-ci ildə 
Azərbaycanın “Əməkdar elm xadi-
mi” fəxri adına layiq görülmüş və 
Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı 
laureatı olmuşdur. 

Faiq Bağırzadə 1988-ci il mart 
ayının 24-də Bakıda vəfat etmiş, II 
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir. 

95 
illiyi

Akademik

M
A

R
T

20

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycanın neftli-qazlı 
vilayətlərinin geologiyası: 
ali məktəblər üçün dərslik / 
Faiq Bağırzadə, H.Əhmədov, 
S.Salayev. - Bakı: Maarif, 
1973. - 261 s.

Neftçilərə aid ümumi neft ge-
ologiyasının bəzi məsələləri 
/ Faiq Bağırzadə. - Bakı: 
Azərneftnəşr, 1960. - 177 s. 

Neftli-qazlı vilayətlərin geo-
logiyası / Faiq Bağırzadə. - 
Bakı: Azərnəşr, 1962.- 275 s. 

Bağırzadə Faiq Məmməd 
oğlu // Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyası: 10 cilddə. - 
C.1. - Bakı, 1979. - S. 532. 

F.M.Bağırzadə: biblioqrafiya 
/ Tərt. S.O.İbrahimova. - 
Bakı: Elm, 1986. - 53 s. 

Zeynalov, Ə. Akademik Faiq 
Bağırzadə / Ə.Zeynalov // 
Respublika. - 2019. - 20 
mart.-S.1. 

Zeynalov, Ə. Görkəmli 
geoloq-alim, elm fədaisi / 
Ə.Zeynalov // Respublika.- 
2014. - 16 mart. - S. 7. 
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Evliya Çələbi      
1611-1679/82
Evliya Çələbi ibn Dərviş Məhəm-

məd Zilli 1611-ci il mart ayının 25-də 
İstanbulda, saray zərgəri Dərviş Meh-
met Zillinin ailəsində anadan olmuş-
dur. Evliya mükəmməl təhsil almış, 
gəncliyində sufi təriqətinə qoşulmuş-
dur. Mükəmməl təhsil alan Evliya 
Çələbi bir neçə il İstanbulda Osmanlı 
sultanı IV Muradın sarayında xidmət 
etmişdir. Gənc yaşlarından etibarən 
səyahət etmək arzusunda olmuşdur. 
Yeni yerləri görmək və yeni insan-
larla tanış olmaq istəyirdi. Buna görə 
sarayda çox qala bilməmişdir.

Onun 1640-cı ildən ömrünün sonu-
na qədər davam edən səyahətləri baş-
lamışdır. Yarım əsrə yaxın müddətdə 
səyahətləri sayəsində dərin biliyə və 
təcrübəyə malik olan Evliya Çələbi 
ədib, şair, eyni zamanda xəttat, nəq-
qaş və musiqişünas idi. Onun incə 
ruh lu, zərif bir insan, öz ifadəsilə 
“evli yayı-biriya” olduğu məlumdur. 
Səya hətlərində məiyyətində qona-
ğı olduğu vali və sərdarlarla da isti, 
daimi münasibətlər saxlamış, etibarı-
etimadı qoruyub mühafizə etmişdir. 

Evliya Çələbi bir mədəniyyət tarix-
çisi və folklor tədqiqatçısı kimi gör-
düyü yerlərin mədəni vəziyyəti, adət-
ənənələri, zövqləri, qidaları, dilləri, 
ləh cələri və s. ilə əlaqəli dəyərli mə-
lumatlar vermiş, dini inanclar, məz-
həb lər, təriqətlər, ibadətlər haqqında 
müşahidə və dəyərləndirmələrini 
nəql etmiş, şəhərlərin, qəsəbələrin, 
qalaların, kəndlərin adlarından, fiziki 
memari strukturlarından, çarşı bazar-
larından bəhs etmişdir. 

İlkin olaraq Osmanlı imperiyası-
nın ərazilərini gəzmiş, sonra Qafqa-
za gəlmişdir. Çələbi özünün zəngin 
təəssüratlarını 10 cildlik “Səya hət-
namə” əsərində qeyd etmişdir. Bu 
10 cildlik əsər 70 illik ömrünün 40 
ilini səyahətlərdə keçirmiş müəllifin 
dərin və çoxsaylı müşahidələrinin 
məhsuludur. 

Evliya Çələbinin “Səyahətnamə” 
əsərində XVII əsr Azərbaycanına dair 
məlumatlarda var. “Səyahətnamə”də 
Çələbi 1640-1650-ci illərin İrəvan, 
Gəncə, Ərəş, Şəki, Niyazabad, Şama-
xı, Bakı, Şabran, Dərbənd şəhər-ləri 
haqqında ətraflı və bu gün də diq qətlə 
öyrənilən məlumatları ümu miləş dir-
miş dir.

 Növbəti səfərlərini Avstriya və 
Macarıstana etmişdir. 1665-ci ildə 
Çələbi artıq Volqaboyunda, sonra isə 
Krımda olmuşdır. Krımda o, yerli xan 
IV Mehmet Gireylə dostlaşmış, bura-
dan Frakiyaya, Makedoniyaya və Krit 
adasına yollanmışdır. Məkkəyə həccə 
gedəndən sonra artıq ömrünün sonla-
rında Misirdə məskunlaşmışdır. 

Ölüm tarixi dəqiq məlum deyil. 
Böyük  səyyahın  1679-ci   (bəzi mən-
bə lərdə 1682 və ya 1685) İstanbulda 
vəfat etdiyi güman olunur. Ölüm yeri 
və məzarı hələ də bilinməməkdədir. 
Ehtimal olnur ki, onun qəbri Lohusa 
Sultan Türbəsi yanındakı “Meyyit” 
qəbirsanlığında, ailəsinin yanındadır.

YUNESKO 2011-ci ili “Evliya 
Çələbinin anım ili” elan etmişdir. 

410 
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Ə d ə b i y y a t

Səyahətnamə: Azərbaycan 
tarixinə aid seçmələr / 
Evliya Çələbi; türk dilindən 
işl. S.Onullahi; elmi red.: 
F.Əliyev, E.Məmmədyarova. 
- Bakı: Azərnəşr, 1997. - 92 
s.

Evliya Çelebi: Dil edebiyat 
ve sosyal bilimler dergisi / 
Türk Yazarlar Birliyi. - An-
kara: Özel, 2011. - 179 s.

Bayramlı, Z. Azərbaycan 
Evliya Çələbinin 1654-cü 
il “Səyahətnamə”sində: 
[dərslik] / Z.Bayramlı, 
Z.V.Əzizli; elmi red. 
S.Onullahi; rəyçi. 
M.Abdullayev. - Bakı: 
Azərbaycan, 2000. - 160 s.

Evliya Çələbi // ASE: 10 
cilddə.- C. 3. - Bakı, 1979. - 
S. 572.

Evliya Çelebi: Studies and 
essays commemorating 
the 400th anniversary of 
his Birth / Edit.: N.Tezcan, 
S.Tezcan, R.Dankoff. - Istan-
bul: Ministry of Culture and 
Tourism, 2012.-461 p.
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Tofiq Nağıyev 
1941    

Tofiq Murtuza oğlu Nağıyev 1941-
ci il mart ayının 4-də Bakı şəhərində 
zəma nə sinin tanınmış kimyaçı-alim və 
mü hən  disi, akademik Murtuza Fətulla 
oğlu Nağıyevin ailəsində anadan ol-
muşdur. 

1964-cü ildə BDU-nun kimya 
fakültəsini bitirmiş, əmək fəaliyyətinə 
Azərbaycan EA-nın M.F.Nağıyev adı-
na Kimya Texnologiyasının Nəzəri 
Problemləri İnstitutunda (indi AMEA-
nın M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-
üzvi Kimya İnstitutu) başlamışdır. 

1967-ci ildə “Etilbenzolun stirola 
əlaqəli dehidrogenləşməsi reaksiya-
sının öyrənilməsi” mövzusunda nami-
zəd lik, 1973-cü ildə isə “Praktiki 
cəhət dən mühüm karbohidrogenlər sı-
rasının və onların törəmələrinin əlaqəli 
dehidrogenləşməsi və hidrogenolizi 
reak siyalarının kinetikasının və mexa-
nizminin tədqiqi” mövzusunda dok-
torluq dissertasiyasını uğurla müdafiə 
etmişdir.

1976-cı ildən   professor elmi dərəcə-
sini almış, 1989-cu ildə Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 
2001-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmiş-
dir. 

2002-ci ildən Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının laboratoriya 
müdiri, 2004-cü ildən  “Azərbaycan  
Milli   Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi-
nin direktoru, 2013-cü ilin aprelindən 
isə AMEA-nın vitse-prezidentidir. 

T.M.Nağıyev neft, neft kimya-
sı, kataliz üzrə nüfuzlu beynəlxalq 
konqreslərdə, simpoziumlarda, beynəl-
xalq konfranslarda milli elmimizi ən 

yüksək səviyyədə təmsil etmişdir. 
Akademik 3 monoqrafiya, 490 elmi 

əsər, patent və ixtiraların müəllifidir. 
Keçmiş SSRİ-nin 32 müəlliflik şəha-
dət naməsinin, Rusiya Federasiyasının 
bir, Azərbaycan Respublikasının dörd 
patentinin müəllifidir. Onun rəhbərliyi 
altında 22 fəlsəfə və 1 elmlər doktorluq 
dissertasiyası müdafiə olunmuşdur., 

Akademikin elmi monoqrafiya-
sı 2007-ci ildə dünyanın ən nüfuzlu 
elmi nəşriyyatı olan “Elsevier” nəş riy-
yatında (Niderland) ingilis dilində çap-
dan çıxmışdır. “Böyük Rusiya ensik-
lopediyası”nın 2013-cü ildə işıq üzü 
görmüş 21-ci cildində də akademik To-
fiq Nağıyev haqqında geniş məlu mat 
verilmişdir. “Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Məruzələri” jurnalı-
nın redaksiya heyətinin, həmçinin “Si-
murq” jurnalının redaksiya şurasının 
üzvüdür. AMEA-nın Rəyasət Heyəti 
yanında Terminologiya Komissiyasının 
və AMEA mətbuat redaksiya şurasının 
büro tərkibində çalışır. “Azərbaycan 
Nefti və Qazı” Ensiklopediyasının 
tərtibatının kuratorudur. 

Onun rəhbərliyi ilə 24 fəlsəfə dok-
toru, 2 elmlər doktoru yetişmişdir.

 Tofiq Nağıyev 1970-ci ildə “Şərəfli 
əməyə görə” medalı, 2004-cü ildə isə 
Azərbaycan Respublikasının “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif olunmuşdur. 2014-cü 
ildə elm üzrə Dövlət mükafatı laureatı 
olmuşdur. 2019-cu ildə “Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi 
(1918-2018)” yubiley medalı ilə təltif 
edilmişdir. 

80 
illiyi
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Ə d ə b i y y a t

Tofiq Murtuza oğlu Nağı-
yev: biblioqrafiya / AMEA, 
“Azərbaycan Milli Ensik-
lopediyası” Elmi Mərkəzi, 
M.F.Nağıyev ad. Kataliz və 
Qeyri-Üzvi Kimya İn-tu; 
tərt. ed.: Z.A.Zaytseva, 
S.M.Mehrəliyeva (məs. 
red.). - Bakı: Elm, 2017. - 
295 s.

Milli ensiklopediyaya dövlət 
qayğısı / Tofiq Nağıyev // 
Respublika. - 2018. - 22 
mart. - S. 3.

Azərbaycanlı alimin 
tədqiqatları yüksək 
qiymətləndirilir //Respubli-
ka. - 2017. - 5 iyul. - S. 6.

Химическое сопряжение / 
Тофик Нагиев. - Москва: 
Наука, 1989. - 216 с. 

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/respublika/2018/
mart/583003.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/respublika/2017/
iyul/549649.htm
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Cəmil Əliyev
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Cəmil Əziz oğlu Əliyev 1946-cı il 
mart ayının 30-da Bakı şəhərində gör-
kəm li ictimai-siyasi və dövlət xadi-
mi, məşhur alim Əziz Əliyevin ailə-
sin  də anadan olmuşdur. 1968-ci ildə 
N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət 
Tibb İnstitutunu bitirmiş, elə həmin 
ildən Ə.Əliyev adına Azərbaycan Döv-
lət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitu-
tu nun Onkologiya kafedrasında baş la-
bo rant vəzifəsində əmək fəaliyyətinə 
baş lamışdır. 1972-ci ildən həmin kafed-
rada assistent vəzifəsində çalışmışdır. 

1973-cü ildə namizədlik, 1978-ci 
ildə Moskvada keçmiş SSRİ Tibb EA-
nın Ümumittifaq Onkologiya Elmi Mər-
kəzində doktorluq dissertasiyasını mü-
dafiə etmiş, 1987-ci ildə professor elmi 
rütbəsini almışdır. 1978-ci ildə Respub-
lika Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Təd qiqat 
Rentgenologiya, Radiologiya və On-
kologiya İnstitutunda İkinci cər rahiyyə 
şöbəsinin müdiri, 1980-ci ilin oktyab-
rından 1990-cı ilin mart ayı na dək elmi 
işlər üzrə direktor müavini işləmişdir. 

1990-cı ildən Respublika Milli Onko-
logiya Mərkəzinin direktorudur. 1994-
cu ildən Ə.Əli yev adına Azərbaycan 
Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnsti-
tutunun Onkologiya kafedrasının rəh-
bə ridir. 2001-ci ildə AMEA-nın həqiqi 
üzvü seçilmişdir.

Akademik Cəmil Əliyev respublika-
mızın hüdudlarından kənarda da tanı-
nır. Bakı və Moskva şəhərlərində dərc 
olunmuş 17 monoqrafiyanın (bunlardan 
biri ingilis dilindədir), tələbələr üçün 
vəsaitin, 10 ixtiranın, 600-ə yaxın dərc 
olunmuş elmi məqalənin müəllifidir. 
Onun rəhbərliyi ilə 45 fəlsəfə doktoru, 8 
elmlər doktoru yetişmişdir.

C.Əliyev görkəmli səhiyyə təşkilatçı-
la rından biri, Respublika Onkoloqlar 

Cəmiyyətinin sədri, Səhiyyə Nazirliyi-
nin baş onkoloqu, nazirliyin onkologiya 
üzrə Attestasiya Komissiyasının sədri, 
“Azərbaycan tibb jurnalı” redaksiya 
heyətinin üzvü, “Azərbaycan onkologi-
ya və həmmərz elmlər jurnalı”nın baş 
redaktoru, MDB Dövlətləri Onkoloq-
ları Assosiasiyası idarə heyətinin, Av-
ropa Onkologiya Cəmiyyətinin, Rusiya 
Elmi-tibbi Onkologiya Cəmiyyəti idarə 
heyətinin üzvüdür. 

London Universitetinin fəxri profes-
soru, İngiltərə Hammersmit Kral Uni-
versitetinin fəxri professoru, Anderson 
Xərçəng Əleyhinə Mərkəzin professoru, 
Nyu-York EA-nın üzvüdür. 2001-ci ildə 
Rusiya Federasiyası Tibb EA-nın, 2010-
cu ildə Avropa Təbiət EA-nın, Gürcüstan 
EA-nın həqiqi üzvü seçilmişdir. 2011-ci 
ildən Dağıstan Muxtar Respublikasının 
Əməkdar elm xadimidir. Rusiya Federa-
siyasının Təbiət Elmləri Akademiyasının 
həqiqi üzvü, Beynəlxalq Ekoenergetika 
Akademiyasının üzvü, Avropa Tibb On-
kologiya Elmi Cəmiyyətinin üzvüdür. 
2015-ci il sentyabrın 28-də Türkiyənin 
nüfuzlu elm ocağı - Türk Dünyası Araş-
dırmaları Beynəlxalq EAnın həqiqi üzvü 
- akademiki seçilmiş və “Türk dünyasına 
xidmət” Beynəlxalq Qızıl Medalına la-
yiq görülmüşdür. 2018-ci ildə Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Müka-
fatlar Şurasının qərarı ilə “Elm və Sülh 
elçisi” fəxri adını almışdır.

Akademik Cəmil Əliyev Azərbaycan 
tibb elminin inkişafındakı xidmətlərinə 
görə  AMEA-nın Y.Məmmədəliyev adı-
na mükafatının laureatı olmuş, 2000-ci 
ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına 
layiq görülmüş, 2006-cı ildə “Şöhrət”, 
2016-cı ildə “Şərəf” ordenləri ilə təltif 
edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Bədxassəli şişlərin 
şüa müalicəsi: nəzəri 
əsasları, tətbiqi, 
nəticələri / Cəmil Əliyev, 
İ.H.İsayev. - Bakı, 2012. 
- 1227 s. 

Kliniki onkologiya-
da radioterapiyanın 
nəticələrinin qiy mət lən-
di rilməsi kriteriyaları / 
Cəmil Əliyev, İ.H.İsayev, 
K.İ.Kazımov, A.T.Əliyev. 
- Bakı: [Nurlar], 2017. - 
151, [1] s.

Süd vəzisi xərçənginin di-
aqnostikası və müalicəsi / 
Cəmil Əliyev, C.Cəfərov, 
T.Nəcəfov. - Bakı: Elm, 
1993. - 120 s.

Akademik Cəmil Əliyev: 
Həkim üçün ən yaxşı mü-
kafat xəstələrin tam şəfa 
tapmasıdır / Cəmil Əliyev 
// Azərbaycan. - 2019. - 3 
fevral. - S. 5.

Akademik Cəmil 
Əliyevə BMT-nin “Elm 
və sülh elçisi” fəxri 
mükafatı təqdim edilib // 
Azərbaycan. - 2019. - 3 
fevral. - S. 5. 

30
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Ramiz Məhəmməd oğlu Alıqu-
liyev 1961-ci il mart ayının 20-də 
Bərdə rayonunda anadan olmuşdur. 

1983-cü ildə S.M.Kirov adına 
Azər bay can Dövlət Universiteti-
nin (indi ki BDU) tətbiqi riyaziyyat 
fakültəsini bitirmişdir. 

1983-1988-ci illərdə Azərbaycan 
EA-nın Kibernetika İnstitutunda, 
1988-2002-ci illərdə Riyaziyyat və 
Mexanika İnstitutunda çalışmışdır. 
2003-cü ildən AMEA-nın İnforma-
siya Texnologiyaları İnstitutunda 
işləyir. İnstitutun Tədris-İnnovasiya 
Mərkəzində doktorant və dissertantla-
ra informatika fənnini tədris edir, tex-
nika, fizika və riyaziyyat istiqaməti 
üzrə kuratorluq fəaliyyətini həyata 
keçirir. 

2002-ci ildə AMEA-nın Riyaziy-
yat və Mexanika İnstitutunda “Cır-
laşan ikinci tərtib elliptik tənliklərin 
həllərinin keyfiyyət xassələrinin təd-
qiqi” mövzusunda fizika-riyaziyyat 
elmləri üzrə namizədlik, 2010-cu 
ildə AMEA-nın Kibernetika İnsti-
tutunda “Mətn tipli informasiyanın 
intellektual analizi üçün metodlar 
və alqoritmlər” mövzusunda texnika 
elmləri üzrə dok torluq dissertasiya-
sını müdafiə etmişdir. 2017-ci ildə 
AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 

192 elmi əsərin müəllifidir. 138 
əsəri xaricdə (ABŞ, Almaniya, Bö-
yük Britaniya, Cənubi Koreya, Çin, 
Fransa, Hindistan, İsveçrə, Latviya, 
Niderland, Rusiya, Sinqapur, Ukray-
na və s. ölkələrdə) çap edilmişdir. 

54 əsəri Web of Science (Clariva-
te Analytics) və 65 əsəri isə Scopus 
(Elsevier) bazasında indeksləşən jur-
nallarda və konfrans materiallarında 
çap edilmişdir. 

11 jurnalın redaksiya heyətinin 
üzvüdür. Web of Science və Scopus 
bazalarında indeksləşən 30-dan çox 
jurnalın rəyçisidir. Beynəlxalq və 
respublika səviyyəli konfransların 
proqram və təşkilat komitəsinin üzvü 
olmuşdur.

2 fəlsəfə doktoru hazırlamışdır. 
Hazırda 5 doktorant və dissertantın 
elmi rəhbəridir.

2013-cü ildə “İKT ili” çərçivəsində 
Azərbaycan Respublikası Prezi-
denti yanında Elmin İnkişafı Fon-
dunun Rabitə və İnformasiya Tex-
nologiyaları Nazirliyi ilə birgə 
keçirdiyi “3-cü birgə İKT üzrə mü-
kafat müsabiqəsi”ndə “Mətn tipli 
sənədlər çoxluğunun referatlaşdırıl-
ması üçün öz-özünə adaptiv mutasi-
ya və krossover parametrli diferensi-
al təkamül alqoritmi” məqaləsi İKT 
sahəsində dərc olunmuş ən yaxşı 
elmi işlərə görə 1-ci yerə layiq gö-
rülmüşdür. 2005-ci ildə AMEA-nın 
Fəxri Fərmanını almışdır.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 6 
fevral 2014-cü il tarixli Sərəncamı 
ilə Azərbaycanda informasiya-
kommuni-kasiya və kosmik sənaye 
sahələrinin inkişafındakı xidmətlərinə 
görə “Tərəq qi” medalı ilə təltif edil-
mişdir. 

20 Alim

Ə d ə b i y y a t
E-dövlətin analizi texnologi-
yaları: text mining və sosial 
şəbəkələr / R.M.Alıquliyev, 
G.Y.Niftəliyeva; elmi red. 
F.Yusifov; AMEA, İnforma-
siya Texnologiyaları İn-tu. - 
Bakı: [İnformasiya Texnolo-
giyaları], 2016. - 78 s.
Elektron elm: müasir 
vəziyyəti, problemləri və 
inkişaf perspektivləri / 
R.Əliquliyev, R.Ələkbərov, 
R.Alıquliyev, T.Fətəliyev; 
AMEA, İnformasiya Tex-
nologiyaları İn-tu. - Bakı: 
İnformasiya Texnologiyaları, 
2015. - 129 s.
Elmmetriya: mövcud 
vəziyyəti və imkanları / 
R.Əliquliyev, R.Alıquliyev, 
T.Fətəliyev, R.Həsənova; 
AMEA, İnformasiya Tex-
nologiyaları İn-tu. - Bakı: 
[İnformasiya texnologiyala-
rı], 2013. - 94 s. 
Plagiatlıqla mübarizə texno-
logiyaları / R.M.Əliquliyev, 
N.B.Ağayev, R.M.Alıquliyev; 
elmi red. Y.İmamverdiyev; 
AMEA, İnform. Tex. İn-tu. - 
Bakı: İnformasiya Texnologi-
yaları, 2015. - 166 s.
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Azərbaycan Beynəlxalq 
Mülki Müdafiə 
Təşkilatının strateji inki-
şafına böyük töhfə verir 
// Azərbaycan. - 2018. - 5 
iyun. - S. 1.

Məmmədov, V. Mülki 
müdafiə, yoxsa həyat 
fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 
/ V.C.Məmmədov // Elmi 
məcmuələr Milli Aviasiya 
Akademiyası. - 2016. - C. 
18, № 1. - S. 101.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2018/
iyun/595872.htm

https://azertag.az/
xeber/1_Mart___Umum-
dunya_Mulki_Mudafie_
Gunudur-1141147

Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü 
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Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşki-
la tının (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 
ümumiləşdirib yaymaq, habelə təbii 
fəlakətlər və iri qəzalar zamanı 
dövlətlərarası 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 Təşkilatının qərarı ilə 
elan olunmuş bu gün hər il kütləvi hu-
manitar tədbir kimi qeyd edilir.

Əhalinin mühafizəsini, fövqəladə 
hallardan mühafizə sahəsində əhalinin 
hazırlığını təmin etmək mülki müdafiə 
orqanları qarşısında bir nömrəli vəzifə 
kimi durur. Silahlı qüvvələrdə ilk dəfə 
belə imkan I Dünya müharibəsi zama-
nı (1914-1918-ci illər) yaranmışdır. 
Almanlar döyüş şəraitində aviasiya 
tətbiq etmişlər və bu amil böyük şəhər-
lərin hava zərbələrindən müdafiəsi 
zəru ri li yini yaratmışdır. Qoşunlarla 
bəra bər bu prosesə mülki əhali də cəlb 
olun  mağa 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 mühəri-
bə lər, həm də əmin-amanlıq dövründə 
ağır  istehsalat qəzaları və təbii fəla-
kət nəticələrinin ehtimal olunan xarak-
te rindən irəli gəlir. Belə ki, əhalinin 
mühafizəsi - mülki müdafiənin başlı-
ca vəzifəsidir. Mühafizənin əsas üsul 
və vasitələri isə adamların müha fi -
zə qurğularında daldalandırılması, 
təhlükəli yerlərdən köçürülüb az təh -
lükəli, yaxud təhlükəsiz yaşayış mən -
təqələrində yerləşdirilməsi, fərdi mü-
ha fizə vasitələrindən hamının istifadə 
etməsidir. Havadan basqın, zəhər lən-
mə və digər təhlükələr barədə vaxtın-
da xəbərdarlıq, mühafizə üsul və qay-
dalarının əhaliyə öyrədilməsi də bu 
vəzifənin yerinə yetirilməsində vacib 
şərtdir.

Bu  günün  hər il keçirilməsində məq-
səd ictimaiyyətin diqqətini bu təşkilatın 
vacibliyinə və həyati əhəmiyyətinə  
cəlb etmək,  mülki müdafiə işçilərinin 
işini və fədakarlıqlarını lazımınca qiy-
mət  lən dirməkdir.

1

Digər tarixi hadisələr
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Azərbaycan Respublikası müs-tə-
qilliyini bərpa etdikdən sonra 1991-ci il 
oktyabr ayının 29-da Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatına üzv olmaq məq sə dilə BMT-
nin Baş Məclisinə və dün ya 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 
iqa mət gahı qar şısında təşkilatın 181-ci 
üzvü nün - Azərbaycanın dövlət bayrağı 
qal dırılmışdır. Azərbaycanın BMT-yə 
üzv kimi qə bul olunması Ermənistanın 
ölkə mizə qarşı təcavüzünün geniş-
lən diyi bir vaxt da beynəlxalq birliyin 
diqqətinin  müna qişə bölgəsində baş 
verən ha di sələrə cəlb edilməsi və dün-
ya icti maiy yətində obyektiv rəyin for-
ma laş dı rılması istiqamətində vacib rol 
oyna mışdır. 

1992-1993-cü illərdə Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı təcavüzünün geniş-
lən məsi ilə əlaqədar Təhlükəsizlik Şu-
rası sədrinin 6 bəyanatında, eləcə də 
qurumun 822, 853, 874 və 884 saylı 
qətnamələrində Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin to-
xunulmazlığının zəruriliyi bildirilmiş-
dir. İşğalçı ölkənin silahlı qüvvələrinin 
zəbt olunmuş Azərbaycan ərazilərindən 
dərhal çıxarılması, atəşkəsin təmini və 
münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli 
tələb edilmişdir.

Azərbaycan xalqının ümummilli li-
deri Heydər Əliyev bir neçə dəfə BMT 
Baş Məclisinin iclaslarında iştirak et-
miş, bu universal beynəlxalq təşkilatın 
tribunasından ölkəmiz ilə bağlı, xüsu-
silə Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

tə cavüzü və Dağlıq Qarabağ problemi 
haqqında həqiqətləri dünya ictimaiy yə-
tinə çatdırmışdır.

2011-ci il oktyabr ayının 24-də 
Azər baycanın həyatında çox əlamətdar 
və tarixi hadisə baş vermişdir. BMT 
Təh lükəsizlik Şurasına seçkilərdə 
Azər baycan bu mötəbər təşkilatın üzvü 
seçil mişdir. Azərbaycan müstəqillik 
tari xində ilk dəfə bu ali qurumun 
üzvü kimi beynəlxalq gündəlikdə du-
ran ən aktual məsələlər üzrə müx-
tə lif səviyyələrdə müzakirələrin 
apa rıl ma sının və qərarların qəbul edil-
mə sinin bilavasitə iştirakçısı olmuşdur. 
Beynəlxalq hüququn norma və prinsip-
lə rinə əməl olunması, qanunun aliliyi, 
münaqişələrin qarşısının alınması və 
həll edilməsi, münaqişəli vəziyyətlərdə 
mülki əhalinin müdafiəsi, terrorçu-
luqla mübarizə, BMT və regional 
təşkilatlar arasında əməkdaşlıq möv-
zuları ilə yanaşı, Yaxın Şərq sülh pro-
sesi, Suriya, Əfqanıstan və Afrikanın 
bir sıra dövlətlərində vəziyyət BMT 
Təhlükəsizlik Şurasına iki illik üzv-
lüyü müddətində ölkəmizin böyük 
əhəmiyyət verdiyi məsələlər sırasında 
olmuşdur.

Azərbaycan beynəlxalq sülhün və 
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi 
və qorunmasında, davamlı inkişaf və 
de mok ratikləşmə 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 bil-
məsi üçün qurum çərçivəsində islahat-
ların həyata keçirilməsi ideyasını 
dəstəkləyir.

Digər tarixi hadisələr
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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 olunmasın-
dan 25 il ötür / Elnur 
Hacalıyev // Azərbaycan. 
- 2017. - 1 mart. - S. 4.
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Əliyev, İ. Azərbaycan 
qadını cəmiyyətin sarsılmaz 
mənəvi dayağıdır: 8 Mart – 
Beynəlxalq Qadınlar Günü 
münasibətilə Azərbaycan 
qadınlarına təbrik / İlham 
Əliyev (Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti) 
// Azərbaycan. - 2019. - 7 
mart. - S. 1.
Ayvaz, O. 8 mart necə ya-
randı? / O.Ayvaz // Ədalət.- 
2017. - 8 mart. - S. 16.
İsmayılov, A. 8 Mart  / 
A.İsmayılov // Azad 
Azərbaycan. - 2017. - 8 
mart. - S. 7.
Tağıbəyli, V. Təqvimdə 
rəngarəng gün - 8 Mart 
/ V.Tağıbəyli // Həftə içi.- 
2019. - 8-11 mart. - S. 7.
İ n t e r n e t d ə

http://yaaz.az/8-mart-
beyn%C9%99lxalq-
qadinlar-gunu-haqqinda/
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Bеynəlxalq Qadınlar Günü 
1910
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 müba-
ri zənin təmsili başlanğıcı olaraq, 8 
mart 1857-ci ildə ABŞ-ın Nyu-York 
şəhərində geyim sektorunda çalışan 
yüzlərlə qadının aşağı maaşa, uzun 
çalış ma 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 
çalış ma 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 hadisələr-
dən 52 il sonra Danimarkanın Kopen-
hagen şəhərində keçirilən Qadın So-
sialist 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 düşmə-
sinin 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 H.B.Zərdabi və 
görkəmli yazıçı N.B.Vəzirovun tə-
şəb   büsü ilə 1873-cü ildə Bakıda 
M.F.Axund zadənin “Lənkəran xanı-
nın vəziri” komediyasının tamaşaya 
hazır lanması ilə Azərbaycanda, eləcə 
də bütün müsəlman Şərqində peşəkar 
teatrın təməli qoyulmuşdur.  

Azərbaycanda teatr sənəti qədim 
ənənələrə malikdir. Xalq arasında 
müx təlif meydan tamaşaları, kukla te-
atr tamaşaları (Şəbih) və s. geniş yayıl-
mışdı. Hələ XVII əsrin ikinci yarısında 
Azərbaycanda olmuş fransız səyyahı 
Şarden, Çuxursəd bəylərbəyisinin 
İrəvan şəhərindəki iqamətgahında qo-
naq olarkən burada ona üç hissəli bir 
tamaşa göstərmişdilər. Bu tamaşa Şar-
denə o qədər xoş təsir bağışlamışdı ki, 
onu “Şərqin operası” adlandırmışdı.

Milli teatrın inkişafında məşhur 
xey riyyəçi-mesenat H.Z.Tağıyevin 
bö   yük xidməti olmuşdur. O, Bakı şə-
hə   rində ilk teatr binası inşa etdirmiş-
dir. Tezliklə Azərbaycan səhnəsinin 
yüz  lərlə simaları yetişmişdir. 1918-
ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini 
qa  zandıqdan sonra bir çox sahələrdə 
olduğu kimi, teatr sənətimizin inki-
şafında da mühüm işlər həyata ke-
çirildi. AXC hökuməti pərakəndə 
fəaliyyət gös tərən teatr truppalarını 
birləşdirərək  Dövlət Teatrını yarat-
mışdır. 1919-cu il oktyabrın 24-də 
döv lət və hökumət rəhbərlərinin işti-
rakı ilə Dövlət Teatrının rəsmi açılışı 
olmuşdur.

2019-cu ilin oktyabr ayında Azər-
baycan Dövlət Akademik Milli Dram 
Teatrının fəaliyyətə başlamasının 100 

illiyi ilə əlaqədar olaraq Prezident İl-
ham Əliyev Azərbaycan Dövlət Aka-
demik Milli Dram Teatrının 100 illik 
yubileyinin qeyd edilməsi haqqında 
Sərəncam imzalamışdır. Sənətsevərlər 
Azərbaycan dramaturgiyasının bü-
tün diqqətəlayiq nümunələri ilə məhz 
Akademik Milli Dram Teatrının 
dolğun repertuarı sayəsində yaxın-
dan tanış olmaq imkanı əldə ediblər. 
Milli Dram Teatrı dünya dramaturji 
irsində fəxri yer tutan və ümumbəşəri 
ideallar ifadə edən qiymətli əsərləri 
səhnələşdirməklə Azərbaycan səhnə 
sənətinin dünya mədəniyyəti ilə daha 
da yaxınlaşmasında fəal rol oyna-
mışdır. Hazırda öz inkişafının yeni 
mər hələsinə qədəm qoymuş teatr 
Azər   baycanın özünəməxsus teatr 
ənə nə  lərinin qorunub saxlanılmasın-
da və dövlətin mədəniyyət siyasətinin 
ger  çəkləşdirilməsində üzərinə düşən 
və zi  fələrin öhdəsindən layiqincə gəl-
mək dədir. 

Bu gün respublikada 26 dövlət te-
atrı fəaliyyət göstərir. Dövlətlərarası 
mədəni əməkdaşlıq haqqında ikitərəfli 
sazişlərə uyğun olaraq respublika 
teatrları xarici ölkələrdə keçirilən 
müxtəlif festivallarda uğurla çıxış 
edirlər. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev 1 mart 2013-cü il tarixində 
Azərbaycan Respublikasında Milli 
Teatr Gününün təsis edilməsi haq-
qında sərəncam imzalamışdır. Azər-
bay can milli teatrının əsası qoyulan 
günü teatrsevərlər Milli Teatr Günü 
kimi qeyd edirlər.
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Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinin əməkdaşlarının 
təltif edilməsi haqqın-
da: Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 
Sərəncamı, 6 mart 2020-ci 
il // Azərbaycan. - 2020. - 7 
mart. - S. 1.
Aslanov, N. 99 illik şərəfli 
yol: Azərbaycan Qızıl 
Aypara Cəmiyyəti öz 
fəaliyyətində daim huma-
nizm prinsiplərinə 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 humanist və xeyir-
xah missiya həyata keçirilir 
//Azərbaycan.-2018.- 1 
mart.- S.3.
Məhərrəmli, V. Azərbaycan 
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 
yaradılmasından 100 il ötür 
/ V.Məhərrəmli // 525-ci 
qəzet. - 2020. - 4 mart. - S. 
10. 
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Qızıl Aypara Günü 
2008

10 mart Qızıl Aypara günüdür. 
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti 
1920-ci il martın 10-da təsis edilmiş-
dir. Milli Cəmiyyətin yaradılmasının 
təşəbbüskarı Azərbaycan Demokratik 
Cümhuriyyətinin hərbiyyə (müdafiə) 
naziri əvəzi, məşhur tarixi şəxsiyyət, 
general-leytenant Əliağa Şıxlinski 
olmuşdur.

Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiy-
yəti Sovet hakimiyyəti illərində 
Ümum ittifaq Qızıl Xaç və Qızıl Ay-
para Cəmiyyətləri Birliyinin üzvü 
kimi humanitar fəaliyyətini davam 
et dir mişdir.

1992-ci ildə Xocalı soyqırımından 
dərhal sonra Beynəlxalq Qızıl Xaç 
Komitəsi mandatına uyğun olaraq 
ölkəmizə gələrək nümayəndəliyini 
yarat mışdır. Beynəlxalq Qızıl Xaç 
Komitəsi Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyəti ilə tərəfdaş qismində hu-
manitar fəaliyyətlər həyata keçirməyə 
başlamışdır. 

1992-1995-ci illər ərzində Beynəl-
xalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəsi 
ilə 600-dək Azərbaycan vətəndaşı 
erməni əsirliyindən azad edərək geri 
qaytarılmışdır. 

İran və Türkiyə Milli Qızıl Ay-
para Cəmiyyətləri yüz minlərlə qaç-
qın və məcburi köçkün üçün çadır 
şəhərcikləri yaradaraq onların gün də-
lik tələbatlarını ödəmişdir. 1994-cü 
ildə Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl 
Aypara Cəmiyyətlərinin Federasiya-

sı ölkəmizdə nümayəndəlik yarada-
raq bütün qaçqın və məcburi köç-
kün şəhərciklərinin idarə və təmin 
edilməsini öz üzərinə götürüb. Şüb-
həsiz ki, bu sahədə Azərbaycan Qızıl 
Aypara Cəmiyyətinin də böyük rolu 
olmuşdur.

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 
Bey nəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərə-
findən rəsmən tanınaraq həmin ayın 
27-də Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl 
Aypara Cəmiyyətlərinin bəra bər hü-
quq lu üzvü seçilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əli yevin 7 aprel 2008-
ci il tarixli Sərəncamı ilə hər il martın 
10-u ölkə mizdə Qızıl Aypara Günü 
kimi qeyd edilir.

Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiy-
yəti  Bakı şəhərində yerləşən baş 
qərar gahdan, gənclər komitəsindən, 
7 regional mərkəzdən, Naxçıvan MR 
Komitəsindən, 83 rayon bölməsi və 
iri dövlət müəssisələrində və təh sil 
ocaqlarında fəaliyyət göstərən böl-
mə lərdən ibarətdir.
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Novruz Bayramı 
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Bir sıra xalqlar yaz fəslinin gəl mə-
sini təbiətin canlanması ilə bağlamış, 
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 Nov-
ruz YUNESKO tərəfindən qeyri-
mad  di mədəni irs siyahısına daxil 
edil miş, 23 fevral 2010-cu ildə isə 
BMT Baş Assambleyasının 64-cü 
ses si yasının iclasında mart ayının 
21-i “Beynəlxalq Novruz Günü” elan 
edil mişdir.

“Novruz” fars sözü olub, “yeni 
gün” deməkdir. Novruz bayramının 
mənşəyi qədimdir. İslam dini Yaxın 
Şərq və Orta Asiya ölkələrində yayıl-
dıqdan sonra Ərəb xilafəti bu ölkələrin 
və xalqlarının İslama zidd olan adət-
ənənələrə, bayramlara müsəlmanlığı 
qəbul edənlər tərəfindən riayət edil-
mə sinin 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 
əv vəl qeyd olunur. Aşıqlar da “Ab, 
atəş, xak, badan yarandım” deyiblər 
vücud namələrində, yəni su, od, tor-
paq 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 ar-
zulamış, 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 İs-
lamdan çox-çox əvvəl mövcud olmuş 
qədim şərq ənənələrinin davamıdır.

Novruz bayramında papaq at-
maq, qulaq falına çıxmaq, tonqaldan 
tullanmaq, tullanarkən “Ağırlığım- 
uğurluğum odda yansın” demək, 
səməni yetişdirmək, səməni xonçaları 
bə zəmək, yumurta boyamaq, yumur-
ta döyüşdürmək, qohumlara, qonşu-
lara 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 
(mə  sələn, ənzəli) və s. adətlər yerinə 
yeti rilir.

Ə d ə b i y y a t

Həmidə. Novruz bayramı 
təranələri / Həmidə //
Mədəniyyət. - 2019. - 20 
mart. - S. 7.

Kazımoğlu, M. Ordubad-
da Novruz bayramı / 
M.Kazımoğlu //Azər bay-
can. - 2014. - 14 mart. 
- S.5.

Novruz bayramı 
münasibətilə “Muğam 
dünyamız” // Mədəniyyət. 
- 2019. - 13 fevral. - S. 5.

Seyidzadə, T. Novruz 
bayramı sərhəd tanımır 
/ T.Seyidzadə // Azad 
Azərbaycan. - 2016. - 19 
mart. - S. 7.

İ n t e r n e t d ə

http://yaaz.az/novruz-
bayrami-haqqinda-tarixi-v
%C9%99%C9%99n%C
9%99n%C9%99l%C9%
99ri/
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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 po-
eziya günü” İsmayıllıda              
// Ədalət. - 2018. - 11 
sentyabr. - S.8.

Şairəm, çünki vəzifəm 
budur...: Xaçmazda “Sabir 
poeziya günü” keçirilib      
// Mədəniyyət. - 2016. - 1 
iyun. - S. 2.

İ n t e r n e t d ə

http://www.serqqapisi.az/
index.php/humanitar/m-
d-niyy-t/876-21-mart-
beynaelkhalzh-poeziya-
zhunudur.
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Beynəlxalq Poeziya Günü 
1999

YUNESKO-nun 1999-cu ildə keçi-
ri lən 30-cu iclasında martın 21-i “Bey-
nəlxalq Poeziya Günü” elan edilmiş-
dir.

Poeziya ən qədim zamanlardan 
baş layaraq insanın mənəvi ehtiyacına 
çevrilmiş, onun arzu və istəklərinin, 
duyğu və düşüncələrinin, sevinc və 
kədə rinin poetik tərcümanı olmuşdur. 
Dünyanın bir sıra mədəni xalqları-
nın ədəbiyyatı kimi, bəşəriyyətin söz 
xəzi nəsini zənginləşdirən Azərbaycan 
poeziyası da xalqımızın tarixi qədər 
qədim, mənəviyyatı qədər zəngindir. 
Azər baycan şairləri, bütövlükdə, Ya-
xın və Orta Şərq, eləcə də dünya 
ədəbiyyatının inkişafına güclü təsir 
göstərmiş, özünəməxsus poeziya mək-
tə bi yaratmışlar. Bu poeziya mək-
təbi nüma yəndələrinin yaradıcılığın-
da yüksək peşəkarlıq, sözün poetik 
imkanla rından istifadə bacarığı özünü 
daha aydın göstərmişdir.

Azərbaycanda poeziyanın ilk nümu-
nələri şifahi xalq ədəbiyyatı zə minində 
formalaşmış bayatılar, holavarlar, sa-
yaçı sözləri və digər mövsüm-mərasim 
nəğmələridir.

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı 
qədimlikdən, tarixdən xəbər verməklə 
yanaşı, Azərbaycan xalqının ruhun-
dan süzülən mədəniyyətdir. Zəngin 
Azər baycan şifahi xalq ədəbiyyatı 
dün yanın digər xalqlarının folkloru 
arasında özünəməxsus yer tutur. Hələ 
qədim zamanlardan Azərbaycan xalqı 
söz sənətinin ilk nümunələrini yarat-

mış, əsasən, şifahi formada olan bu 
yaradıcılıq nümunələri poetik bədii 
təfəkkürün ilkin təzahürünə çevrilmiş-
dir. Orta əsrlərdən başlayan yüksək 
mədəni inkişaf prosesi isə Azər baycan 
poeziyasının yüksəlişində yeni bir 
mərhələnin başlanmasına səbəb ol-
muşdur; insana, onun daxili aləminə 
maraq güclənmişdir.

Həmin dövrdə lirik-fəlsəfi düşün-
cələr, fərdi hisslərin təzahürü, dün-
yanın, cəmiyyətin problemlərinin bir 
insanın yaşantısında əks etdirilməsi 
ənənəyə çevrilmiş, şeir sənətimiz Ni-
zami Gəncəvinin, Məhəmməd Füzuli-
nin, İmadəddin Nəsiminin timsalında 
yeni çalarlarla zənginləşmişdir. XIX 
əsr dən başlayaraq şeirlərdəki fəlsəfi 
mühakimələrin yerini müasirlik və 
real obrazların lirik təzahürü tutmuş-
dur. Molla Pənah Vaqifin, Molla Vəli 
Vida dinin, Qasım bəy Zakirin, Seyid 
Əzim Şirvaninin, Mirzə Ələkbər Sabi-
rin yaradıcılığı maarifçi-realist ruh da 
formalaşmışdır. Azərbaycanın müx-
təlif bölgələrini əhatə edən “Gülüs tan”, 
“Ən cüməni-şüəra”, “Fövcül-füsəha”, 
“Bey tüs-Səfa”, “Məcməüş-şüəra”, 
“Di va ni-hikmət”, “Məclisi-üns, “Məc-
li  si-fəramuşan” kimi ədəbi məc lis lər 
ədəbi mühitin inkişafına öz təsir lərini 
göstərmişdirlər. Bunun da nəti cə sində 
Azərbaycan ədəbiyyatının yük səliş 
mərhələsi sayılan XX yüzil ədəbiy-
yatına keçid üçün möhkəm zəmin ha-
zırlanmışdır.
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Nərimanoğlu, M. Təbiətin 
əvəzsiz sərvəti: 21 mart 
Beynəlxalq Meşələr Gü-
nüdür / 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.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2017/
mart/534620.htm
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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 ağac əkmə aksi-
yaları, regional və beynəlxalq fəaliyyətlər, 
təşviqat və təbliğat işləri həyata keçirilir.

Dünya üzrə meşə örtüyünün sahəsi 4 
milyard hektardır. Bunun 809 milyon hek-
tarı 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 qə-
də ri dağlıq və dağətəyi, qalanı əsasən 
çay vadilərində, düzən ərazilərdə yayı-
lıb. Meşələrimiz yayıldığı əraziyə görə 
sırf qoruyucu funksiyaları yerinə yetirir. 
Ərazisinin 20-25%-i meşə ilə örtülü olan 
ölkələrdə su qıtlığına, qeyri-sabit iqlim 
şəraitinə, torpaqların deqradasiyasına və 
eroziyasına, bataqlıq və şoranlıq sahələrə 
az təsadüf edilir. Bu baxımdanmeşələrimiz 
respublikada ekoloji tarazlığı qoruyub 
saxlamaq üçün yetərincə deyil. Ona görə 
meşələrimiz ciddi mühafizə olunmalı, qo-
runmalı və artırılmalıdır. Meşə yanğınla-
rı təbiəti çirkləndirən əsas amillərdəndir. 
Kortəbii hadisələrlə yayılan meşə yanğın-
ları ən çox əhalinin təqsiri üzündən baş 
verir (meşədə tonqal qalamaq, ov etmək, 
ot çalmaq və s.). Bu zaman canlı örtük, tö-
küntü, yarpaqlar, budaqlar, meşə döşənəyi 
və s. yanır. Bundan başqa, yanğınlar meşə 
təsərrüfatına böyük ziyanvurur: ağacların 
boy artımı zəifləyir, heyvanat aləmi məhv 
olur. Meşələrdən qanunsuz istifadəyə görə 
cərimələrin sayı və miqdarı artırılıb. 

1988-1993-cü illər ərzində Ermə-
nis tanın hərbi təcavüzü nəticəsində, 

xüsusilə dağlıq ərazilərdə yerləşən təbii 
meşələrimizə ciddi ziyan vurulub. 246 
min hektar meşə ermənilər tərəfindən 
vəhşicəsinə qırılıb talan edilib. 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 edilərək dünya flo-
rasının xəzinəsindən silinmək üzrədir.

Həmin ərazilərdə “Azərbaycan Res-
publikasının Qırmızı Kitabı”na daxil edil-
miş məməlilərin 4, quşların 8, balıqların 1, 
amfibiya və reptililərin 3, həşə ratların 8, 
bitkilərin isə 27 növü qorunurdu. Bəsitçay 
Dövlət Təbiət Qoruğu, Arazboyu Dövlət 
Təbiət yasaqlığı, Qaragöl Dövlət Təbiət 
Qoruğu, Laçın rayon Dövlət Təbiət ya-
saqlığı, Qubadlı rayon Dövlət Təbiət ya-
saqlığı və Daşaltı Dövlət Təbiət yasaqlı-
ğının ərazilərində olan qiymətli ağac və 
biomüxtəlifliyin digər növləri talan edil-
mişdir. Qarabağda və ətraf rayonlarda 
247352 hektar meşə sahəsi, o cümlədən 
13197,5 hektar qiymətli meşə sahələri, 
152 ədəd təbiət abidəsi və 5 ədəd geolo-
ji obyekt, Kəlbəcər  rayonunda “Qırmızı 
kitab”a daxil edilmiş 968 hektar ərazini 
əhatə edən ayıfındığı ağacları da kütləvi 
şəkildə qırılıb. Uzun illər Azərbaycanın iş-
ğal olunmuş ərazilərində erməni əsgərləri 
tərəfindən qəsdən törədilmiş yanğınlar 
nəticəsində 96 min hektar otlaq, biçənək 
və yaşıllıqlar, həmçinin meşə sahələri ya-
naraq məhv olub. 

Vətən müharibəsində qazandığımız 
zəfərdən sonra ərazilərimizi tərk edən 
ermənilər ağacları kəsməklə, evləri yan-
dırmaqla öz məkrli xislətlərini bir daha 
nümayiş etdirdilər.  
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Ə d ə b i y y a t

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.

İ n t e r n e t d ə

http://azdrama.
az/?p=3207

https://report.az/i-
ncesenet/martin-27-si-
beynelxalq-teatr-gunudur/
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Digər tarixi hadisələr

Beynəlxalq Teatr Günü 
1961

Teatrın vətəni qədim Yunanıstan-
dır. Bu söz də yunan sözüdür, “tama-
şa yeri” mənasını verir. Yunanıstanda 
qədim zamanlarda şərab “ilahəsi” Dioni-
sin  şərəfinə təntənəli bayramlar keçiri-
lirdi. 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 asır-
dılar. Binanın qarşısında aktyorların 
və xorun çıxış etməsi üçün meydança-
orkestra düzəldirdilər. Beləliklə, e.ə. V 
əsrdə Yunanıstanda teatr binaları tikməyə 
başladılar. Qədim yunanlar teatrı çox se-
vir, onu “böyüklər üçün məktəb” adlan-
dırırdılar. 

Tamaşalar yarış səciyyəsi daşıyırdı. 
Aktyorlar tamaşanın məzmununa uyğun 
maskalar taxırdılar. Parlaq rəngli mas-
kaları ən arxa cərgələrdə belə oturanlar 
yaxşı görürdülər. Aktyorlar səhnədə hün-
dür görünməkdən ötrü qalın altlığı olan 
xüsusi ayaqqabılar geyirdilər. Qadın rol-
larını 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. Tragediyalarda qəh-
rə manlar arasında gedən kəskin müba-
rizə, onların iztirabları, faciəsi, çox vaxt 
isə ölmələri təsvir olunurdu. İlk tragedi-

yaları “faciənin atası” adlandırılan Esxil 
yazmışdır. Esxillə bir dövrdə yaşamış 
digər faciə ustası olan Sofokl “Antiqo-
na” 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 xüsusi 
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 YUNESKO 
yanında Beynəlxalq Teatr İnstitutu-
nun 1961-ci ildə Vyanada keçirilmiş IX 
konqresində qəbul edilmiş qərara əsa-
sən təsis olunmuşdur. Ənənəyə əsa sən 
hər il Beynəlxalq Teatr Günü müna-
sibətilə görkəmli teatr xadimləri icti-
maiyyətə müraciət ünvanlayırlar. Bu 
ənə nənin əsasını qoyan və ilk dəfə dünya 
ictimaiyyətinə Teatr Günü münasibəti 
ilə müraciət göndərən fransalı yazıçı Jan 
Kokto olmuşdur.

Bu ənənəni davam etdirəm Bey nəl-
xalq Teatr İnstitutu hər il mart ayının 27-
də müxtəlif ölkələrdən olan bir görkəmli 
teatr xadiminin müraciətini yayımlayır. 
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Azərbaycanın ümumilli lideri Heydər 

Əliyevin 26 mart 1998-ci il tarixli Sərən-
camı ilə 31 mart Azərbaycanlıların soy-
qırımı günü kimi qeyd olunur.

1918-ci ilin yazında erməni siyasi-
hərbi birləşmələrinin bolşeviklərlə 
əlbir olaraq Azərbaycanda törətdiyi 
soy  qı rımın miqyası o qədər böyük idi 
ki, yeni yaranmış ADR Hökumətinin 
ilk işi həmin ilin avqus tunda hüquqşü-
nas Ələkbər bəy Xasməmmədov başda 
olmaqla Fövqəladə Təhqiqat Komissi-
yasının yaradılması barədə qərar qəbul 
etmək oldu. Təhlükəni hiss etdiyindən 
mü səl man  cəmiyyətləri özünümüdafiə 
qüvvələrinin yaradılmasını zəruri hesab 
edirdilər. Onların təşəbbüsü ilə Gəncədə, 
Bakıda, Lənkəranda müsəlman hərbi 
hissələrinin yaradılmasına, Bakı Kadet 
məktəbində müsəlman zabitlərinin ha-
zırlanması işinə başlandı. 

1918-ci ilin martında Rusiya bolşe-
vik lərinin rəhbəri V.Lenin bolşevik 
S.Şaum yanı Qafqaz Fövqəladə Komis-
sarı təyin edərək Bakıya göndərmişdi. 
Bolşeviklər Bakıda hakimiyyəti ələ 
keçirmək adı ilə erməni daşnakları-
nın silahlı qüvvələrinin gizli niyyətləri 
üçün şərait yaratmışlar. Martın 30-da 
axşam saat 5-də Bakıda ilk atəşlər açıl-
dı. “Mart qırğını” başlanana qədər alda-
dıcı şəkildə özlərinin bitərəfliyini elan 
etmiş “Daşnaksütyun” və Erməni Mil-
li Şurası ilk atəşdən sonra S.Şaumyan 
başda olmaqla Bakı Sovetini müdafiə 
etdi. Nəinki silahlı erməni dəstələri, 
habelə Bakıdakı erməni ziyalıları da 
Sovet tərəfindən döyüşlərə daxil ol-
dular. Martın 31-də Bakı şəhərində 
azərbaycanlıların kütləvi qırğını baş-
lamışdı. Stepan Şaumyanın etirafına 
görə, dinc azərbaycanlıların qırğınında 
Bakı Sovetinin altı min silahlı əsgəri, 
eyni zamanda “Daşnaksütyun” parti-
yasının 3-4 minlik silahlı dəstəsi iştirak 
etmişdir. Üç gün davam edən qırğın 
zamanı erməni silahlıları bolşeviklərin 

köməyi ilə azərbaycanlıların yaşadıq-
ları məhəllələrə qəflətən basqınlar et-
miş, əhalini uşaqdan böyüyədək qətlə 
yetirmişdir. Mart qırğını zamanı Bakı 
şəhərinin təkcə bir yerində qulaqları, 
burunları kəsilmiş, qarınları yırtılmış 
57 azərbaycanlı qadınının meyidi tapıl-
mışdır. Gənc qadınların diri-diri divara 
mıxlanması, ermənilərin hücumun-
dan sığınmağa çalışan iki min nəfərin 
yerləşdiyi şəhər xəstəxanasının yandı-
rıldığı da bu dəhşətli faktlar sırasındadır. 
Qaçıb canını qurtarmağa çalışan əhalini 
gülləbaran etmək üçün isə ermənilər 
şəhərin müvafiq yerlərində əvvəlcədən 
pulemyotlar yerləşdirmişdilər. Daşnak-
ların azərbaycanlılara qarşı soyqırımı 
yalnız Bakı ilə məhdudlaşmamışdır. 
Qısa müddətdə Şamaxı, Quba, İrəvan, 
Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan, Qars-
da da azərbaycanlılara qarşı qırğınlar 
törədilmişdir. 1918-ci ilin mart-aprel 
aylarında Şamaxıda 8 minə qədər 
dinc sakin qətlə yetirilmişdir. Şamaxı 
Cümə məscidi də daxil olmaqla əksər 
mədəniyyət abidələri yandırılmış və 
uçurulmuşdur. Cavanşir qəzasının 28 
kəndi, Cəbrayıl qəzasının 17 kəndi 
tamamilə yandırılmış, əhalisi məhv 
edilmişdir. 1918-ci ilin aprelin 29-da 
Gümrü yaxınlığında əsasən qadınlar-
dan, uşaqlardan və yaşlılardan ibarət 
3 min nəfərlik azərbaycanlı köçü pus-
quya salınaraq son nəfərinədək məhv 
edilmişdir. 

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-eşiyin-
dən zorla qovulmuşdur. 

Azərbaycan xalqının hər il qeyd etdi-
yi “Azərbaycanlıların soyqırımı günü”  
dünya ictimaiyyətinin diqqətinin bu 
gün də davam edən şovinizm, separat-
çılıq hallarına cəlb edilməsinə xidmət 
edir.

Digər tarixi hadisələr

Ə d ə b i y y a t 

Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin azərbaycanlı 
icması 31 Mart soyqırımı 
ilə əlaqədar bəyanat ya-
yıb // Azərbaycan. - 2019. 
- 31 mart. - S. 8.

Elçin Əhmədov: 31 
mart soyqırımı XX 
əsrdə azərbaycanlılara 
qarşı törədilmiş kütləvi 
qətliamların ən qanlı 
mərhələsidir // Hərbi And. 
- 2019. - 6 aprel. - S. 5.

İsgəndərov, A. 
Azərbaycanlı əhaliyə 
qarşı misli görünməmiş 
soyqırımı / A.İsgəndərov 
// Xalq qəzeti. - 2017. - 31 
mart. - S. 1-2.

“Təkcə Bakıda 12 min 
azərbaycanlı qətlə yeti-
rilib” // Xalq cəbhəsi. - 
2015. - 1 aprel. - S. 8.

İ n t e r n e t d ə

http://azerbaijan.az/
portal/General/Events/
events_01_a.html
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• Aprel döyüşləri və ya Dördgünlük müharibə (02-05.04.2016)
• Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü (02.04.1967)
• Dünya İncəsənət Günü (15.04.2020)
• 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.

Qarabağ Azərbaycandır!

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 1988-ci ildə ermənilərin 
Azərbaycanın tarixi torpaqlarına açıq formada ərazi iddiaları və etnik zəmində 
təxribatları ilə başlamışdır. Keçmiş Sovet İttifaqı rəhbərliyində təmsil olunan 
ermənilər, Ermənistan SSR-in rəhbərliyi və xaricdəki erməni diasporu SSRİ-
nin mərkəzi hakimiyyətinin zəifləməsindən istifadə edərək Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayətinin Ermənistana birləşdirilməsi üçün fəaliyyətə başladılar.

1987-1989-cu illərdə Ermənistanda yaşayan 250 mindən çox azərbaycanlı 
öz tarixi torpaqlarından zorla qovulmuş, onlardan 216 nəfər vəhşicəsinə qətlə 
yetirilmiş, 1154 nəfər isə yaralanmışdır. 1992-ci ilin fevral ayında isə Xocalı 
şəhərində azərbaycanlı əhaliyə qarşı misli görünməmiş qırğının-soyqırımının 
törədilməsi erməni vəhşiliyini bariz nümunəsidir.

Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Respublikasının 20 
faiz ərazisi – Dağlıq Qarabağ regionu və ona bitişik yeddi rayon - Xankəndi 
şəhəri, Xocalı, Şuşa, Laçın, Xocavənd, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qu-
badlı, Zəngilan rayonları, həmçinin Tərtər rayonunun 13, Qazax rayonunun 7, 
Naxçıvanın Sədərək rayonunun isə 1 kəndi Ermənistan ordusu tərəfindən işğal 
olunmuşdur. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı 1 milyondan artıq azərbaycanlı 
məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş, 20 min nəfər hərbi əməliyyatlar dövründə 
həlak olmuş, 50 min nəfər əlil olmuşdur. Münaqişə nəticəsində 4 minə ya-
xın azərbaycanlı - 67 uşaq, 265 qadın, 326 qoca olmaqla itkin düşmüşdür. İki 
mindən çox azərbaycanlı ermənilər tərəfindən əsir və girov götürülmüşdür.

Ermənistanın 27 sentyabr 2020-ci ildə ölkəmizə qarşı növbəti hərbi 
təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali 
Baş Komandanın rəhbərliyi altında torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi 
məqsədilə Vətən müharibəsinə başlamış, torpaqlarımızı işğaldan azad etmiş
dir. Silahlı Qüvvələrimizin 2823 nəfər hərbi qulluqçusu həlak olmuşdur.
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Milli ədəbiyyat

Şair Əlibəyli Ənvər Əliverdi oğlunun (01.04.1916-07.05.1968) anadan ol-
ma sının 105 illiyi
Şair, publisist, tərcüməçi Qarayeva Xanım İsmayıl qızının (Xanım İsma-
yıl qızı) (10.04.1956) anadan olmasının 65 illiyi

Dünya  ədəbiyyatı 

Tatar Xalq şairi Tukay Abdulla Məhəmmədarif oğlunun (26.04.1886-
15.04.1913) anadan olmasının 135 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Xalq rəssamı Hacıyev Altay Əmir oğlunun (02.04.1931-12.02.2019) 
anadan olmasının 90 illiyi
Xalq rəssamı, heykəltəraş İbadullayev Əli Əziz oğlunun (11.04.1951) 
anadan olmasının 70 illiyi
Xalq rəssamı Əliyev Hüseyn Əlirza oğlunun (22.04.1911-25.05.1991) 
anadan olmasının 110 illiyi
Əməkdar incəsənət  xadimi, teatr  rəssamı  Abbasov  Əsgər  Məmməd is-
ma yıl oğlunun (28.04.1916-09.02.1970) anadan olmasının 105 illiyi

Musiqi. Opera. Balet

Əməkdar incəsənət xadimi, pedaqoji elmlər doktoru, professor, bəstəkar 
Rəcəbov Oqtay Məmmədağa oğlunun (05.04.1941) anadan olmasının 80 
illiyi 
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Hüseynli Qəmbər Muxtar oğlunun 
(16.04.1916-01.08.1961) anadan olmasının 105 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, ilk azərbaycanlı musiqişünas qadın Ağayeva 
Xurşid Həsən bəy qızının (20.04.1906-03.12.1953) anadan olmasının 115 
illiyi
Əməkdar artist, tarzən Hüseynov Əlikram Həsən oğlunun (20.04.1926-
2006) anadan olmasının 95 illiyi
Xalq artisti, pianoçu Mahmudova Tamilla Zahid qızının (21.04.1931-
03.09.2014) anadan olmasının 90 illiyi

APREL

134

135

136

137

138

139

140

2021
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Əməkdar artist, kamança ifaçısı Vəzirov Ədalət Səfərəli oğlunun (27.04. 
1951-05.10.2002) anadan olmasının 70 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Hüseynzadə Ədilə Hacağa qızının 
(29.04.1916-20.07.2005) anadan olmasının 105 illiyi
Xalq artisti, qarmon ifaçısı Sadıqov Ənvər Hidayət oğlunun (30.04.1966) 
anadan olmasının 55 illiyi

Teatr.Kino

Aktyor, rejissor Mirzəyev Ceyhun Cəmil oğlunun (09.04.1946-05.03. 1993) 
anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti, rejissor Mirzəyev Ramiz Həsənağa oğlunun (Ramiz Həsən-
oğlu) (13.04.1946) anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti Zeynalova Nəsibə Cahangir qızının (20.04.1916-10.03.2004) 
anadan olmasının 105 illiyi
Xalq artisti, teatr xadimi Muxtarov Yusif Mehdi oğlunun (23.04.1941-
26.04.2010) anadan olmasının 80 illiyi 
Xalq artisti Musayeva Şükufə İmran qızının (23.04.1966) anadan 
olmasının 55 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Edilov Yelmar Şahmar oğlunun (10.04. 
1946-11.04.1994) anadan olmasının 75 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Bağırov Allahverdi Teymur oğlunun 
(22.04.1946-12.06.1992) anadan olmasının 75 illiyi

Siyasət.Hərbi iş

Orta Asiya dövlət xadimi, sərkərdə, Teymurilər imperiyasının banisi Əmir 
Teymurun (Teymur ibn Tarağay Barlas) (09.04.1336-18.02.1405) anadan 
olmasının 685 illiyi

İqtisadiyyat.Fəlsəfə

AMEA-nın müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor, İspaniya 
Kral Akademiyasının akademiki İmanov Qorxmaz Cahangir oğlunun 
(17.04.1941) anadan olmasının 80 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

AMEA-nın müxbir üzvü, teatrşünas Kərimov İnqilab Saleh oğlunun 
(04.04.1931-22.07.2011) anadan olmasının 90 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, teatrşünas, sənətşünaslıq doktoru, professor 
Hüseynov Rahib Abuzər oğlunun (09.04.1931-05.05.1994) anadan olması-
nın 90 illiyi
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Filologiya elmləri doktoru, professor, dilçi alim Tağıyev Məmməd Tağı 
oğlunun (28.04.1921-28.09.1994) anadan olmasının 100 illiyi
Əməkdar elm xadimi, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor 
Kazımov Nurəddin Mustafa oğlunun (28.04.1926-06.12.2018) anadan 
olmasının 95 illiyi

Coğrafiya.Geologiya

Akademik Əlizadə Ələşrəf Əbdülhüseyn oğlunun (24.04.1911-23.03. 
1985) anadan olmasının 110 illiyi
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Babazadə Baba Qurbanqulu 
oğlunun (25.04.1911-18.08.1962) anadan olmasının 110 illiyi
Akademik Şıxəlibəyli Ədhəm Şahlarbəy oğlunun (30.04.1911-1996) 
anadan olmasının 110 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

Seysmoloq, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Rəhimov Şamo Süleyman 
oğlunun (02.04.1931-24.07.1964) anadan olmasının 90 illiyi 
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Abaszadə Abasqulu Ağabala 
oğlunun (10.04.1906-18.02.1969) anadan olmasının 115 illiyi
Əməkdar elm xadimi, professor Mirzəyev Bəhram Rüstəm bəy oğlunun 
(16.04.1891-1974) anadan olmasının 130 illiyi
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Abdullayev Aydın Həsən 
oğlunun (25.04.1951-26.07.2005) anadan olmasının 70 illiyi 

Kimya.Biologiya.Tibb

Seleksiyaçı alim, Dövlət mükafatı laureatı Vəlizadə İsgəndər Mahmud 
oğlunun (15.04.1896-11.05.1974) anadan olmasının 125 illiyi

Texnika.Mühəndis işi

Akademik Nağıyev Vaqif Mirəsgər oğlunun (20.04.1941-03.12.1992) 
anadan olmasının 80 illiyi
Amerika rəssamı və teleqrafiya sahəsində ixtiraçı Morze Samuel Finli 
Brizin (27.04.1791-02.04.1872) anadan olmasının 230 illiyi

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

Əməkdar elm xadimi, pedaqoji elmlər doktoru Xavkina Lyubov Borisov-
na nın (12/24.04.1871-02.06.1949) anadan olmasının 150 illiyi 
Əməkdar mədəniyyət işçisi Quliyeva Fizurə Müseyib qızının (26.04. 
1941) anadan olmasının 80 illiyi
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İdman

Əməkdar idman ustası Dadaşov İbrahimpaşa Hüseyn oğlunun (10.04. 
1926-16.07.1990) anadan olmasının 95 illiyi
Dünya və Avropa çempionu, Əməkdar idman ustası, Əməkdar bədən 
tərbiyəsi və idman xadimi Bəşirov Yaşar Eyyub oğlunun (19.04.1956) 
andan olmasının 65 illiyi 

Digər tarixi hadisələr 

Ümumdünya Gülüş Günü (01.04.1564)
Beynəlxalq Quşlar Günü (01.04.1906) 
Kəlbəcər rayonunun işğalı günü (02.04.199325.11.2020)
Beynəlxalq Uşaq Kitabı günü (02.04.1967)
Dünya Autizm Məlumatlandırma Günü (02.04.2007)
Aprel döyüşləri və ya Dördgünlük müharibədə qazanılmış qələbənin 
(02-05.04.2016) 5 illiyi
ABŞ Dövlət Departamenti Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal 
etdiyini rəsmən bəyan edib (03.04.2001)
“Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşr olunmasının (07.04.1906) 115 illiyi
Ümumdünya Sağlamlıq Günü (07.04.1950)
Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndində erməni separatçıları 
tərəfindən soyqırım törədilmişdir (08.04.1992)
Bakı Uşaq Teatrı yaradılmışdır (09.04.2001)
İnşaatçılar Günü (10.04.2009)
İlk dəfə Yuri Qaqarin kosmosa uçmuşdur (12.04.1961)
Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika Günü (12.04.1962)
Beynəlxalq Ekoloji Bilik Günü (15.04.1992) 
Dünya İncəsənət Günü (15.04.2020)
“Dəbistan” həftəlik uşaq jurnalının (16.04.1906-03.1908) nəşrə 
başlamasının 115 illiyi
Ümumdünya Səs Günü (16.04.2002)
Ümumdünya Hemofiliya Günü (17.04.1989)
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)
Ukraynanın Çernobl şəhərində AESdə baş vermiş qəzanın 
(26.04.1986) 35ci ildönümü
Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü (26.04.2000)
Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü (28.04.2003)
Beynəlxalq Rəqs Günü (29.04.1982)
Beynəlxalq Caz Günü (30.04.2011)
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Milli ədəbiyyat

Ənvər Əlibəyli 
1916-1968   

A
PR

EL

Ənvər Əliverdi oğlu Əlibəyov 
(Ənvər Əlibəyli) 1916-cı il aprel ayının 
1-də Bakıda anadan olmuşdur. Əvvəl 
Tibb Texnikumunda (indiki Tibb Kol-
leci), sonra Azərbaycan Dillər Univer-
sitetinin fəhlə fakültəsində, daha son-
ra APİ-nin (indiki ADPU) ədəbiyyat 
fakültəsində təhsil almışdır. 

1936-cı ildə kiçikyaşlı uşaqlar üçün 
şeirlər yazmış, dövri mətbuatda çap 
etdirmişdir. 

1938-ci ildən İkinci Dünya müha ri-
bəsi başlayana qədər Azərbay can radi-
osunda çalışmışdır. Tiflisdə Topçu lar 
Hərbi məktəbini bitirmiş, zabit rütbəsi 
ilə könüllü olaraq ön cəbhəyə getmiş-
dir. İkinci Dünya müharibəsinin ilk 
günlərindən ordu sıralarında olan 
Ə.Əli  bəyli artilleriya komandiri ol-
muş, məşhur 416-cı Taqanroq atıcı 
divi zi yasında ağır döyüş yolu keçmiş, 
Qafqaz və Ukraynanın azad olunma-
sında fəal iştirak etmişdir. 1944-cü 
ildə ağır yaralandıqdan sonra yazıçı-
jurnalist kimi döyüşdə iştirakını da-
vam etmişdir.

XX əsrin 40-cı illərinin sonlarında 
“İnqilab və mədəniyyət”, “Təbliğatçı” 
jurnallarının məsul katibi olmuş, 1948-
1952-ci illərdə Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqının orqanı olan “Ədəbiyyat 
qəzeti”nin redaktoru, 1952-ci ildən 
ömrünün sonunadək Dövlət Radio 
və Televiziya Verilişləri Komitəsinin 
sədri vəzifələrində çalışmışdır. 

1939-cu ildən Sovet Yazıçılar İtti-
faqının üzvü olan Ənvər Əlibəylinin 
şeir və poemaları rus və keçmiş SSRİ 
xalqlarının dillərinə tərcümə edilmiş-
dir. 

Onun “Qaranquş” adlı ilk şeirlər 
kitabı 1947-ci ildə işıq üzü görmüş-
dür. Sonrakı illərdə “Sənin adın  la”, 
“İlk məhəbbət”, “Dostluq kör püsü”, 
“Mingəçevir şeirləri”, “Dalğalar ara-
sında”, “Elə xoşbəxtəm ki!”, “Ədəb-
iy yat”, “Nəğmələr”, “Bir kitab şeir”, 
“Ürə yimdəsən”, “Seçilmiş əsərləri” 
və s. kitabları nəşr olunmuşdur. 

Ə.Əlibəyli həm də bir neçə poema-
nın müəllifidir. Samur çayının suyunu 
quraq torpaqlara çatdıran inşaatçıların 
bəhrəli əməyindən bəhs edən“Samur 
dastanı” poeması, 1941-1945-ci illərin 
hadisələrindən bəhs edən “Bacı”, 
“Göz lər, ürəklər, əməllər” poemaları, 
dəniz neftçilərinin şücaətini tərənnüm 
edən “Dalğalar arasında”, “Polad”, 
“Dostluq körpüsü” və başqa poemalar 
buna nümunə ola bilər. S.Rüstəmov, 
C.Cahangirov, R.Hacıyev, T.Quliyev, 
A.Rzayeva, Q.Hüseynli, Z.Bağırov, 
R.Mustafayev, İ.Topçubaşov, V.Adı 
gözəlov kimi dəyərli bəstəkarlar şairin 
şeirlərinə “Azərbaycan”, “Gəlmədin”, 
“İlk məhəbbət”, “Lirik mahnı”, “Gəl-
gəl”, “Xəzərim”, “Qəşəng qızlar”, 
“Narınc” və başqa mahnılar yazmış-
lar. 

Ə.Əlibəyli “Vətən müharibəsi” (II 
dərəcəli), “Qırmızı ulduz” ordenləri, 
“Qafqazın müdafiəsinə görə”, “Alma-
niya üzərində qələbəyə görə” medalla-
rı ilə təltif olunmuşdur. 

Ənvər Əlibəyli 1968-ci il may ayı-
nın 7-də Bakıda vəfat etmiş, Fəxri Xi-
yabanda dəfn edilmişdir. 

2020

1

Ə d ə b i y y a t 

Seçilmiş əsərləri / Ənvər 
Əlibəyli; tərt. ed. Ş.Əlibəyli; 
ön sözün müəl. B.Nəbiyev. 
- Bakı: Şərq-Qərb, 2005. - 
224 s.

Nəğmələr / Ənvər Əlibəyli; 
red. Ş.Əlibəyli; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Na-
zirliyi. - Bakı: NAT firması, 
2016. - 70 s.

Əhmədov, T. Ənvər Əlibəyli 
/ Teymur Əhmədov // 
Azərbaycan yazıçıları (XX-
XXI yüzillikdə): ensiklopedik 
məlumat kitabı / T.Əhmədov. 
- Bakı, 2011. - S. 303.

Əlibəyli, Ş. Şair-döyüşçü 
Ənvər Əlibəylinin “Cəbhə 
dəftəri”/ Şəfəq Əlibəyli 
//525-ci qəzet.- 2019. - 9 
may. - S. 13.

105 
illiyi

Şair
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Abdulla Məhəmmədarif oğlu Tukay 
1886-cı il aprel ayının 26-da Kazan 
şəhəri yaxınlığındakı Kuşlaviç kən-
dində anadan olmuşdur. İbtidai təh-
silini Kırlay kənd mədrəsəsində al mış, 
1895-ci ildə Uralsk şəhərində Mutiul-
lah mədrəsəsində, eyni zamanda məd-
rə sənin yanındakı rus sinfində də oxu-
muşdur. 

İlk şeirlərini mədrəsədə təhsil alan-
da yazmış, “Fikir”, “Əl-islax” (Refor-
ma) qəzeti, “Əl-əsr əl-cədid” (Yeni 
əsr), “Yalt-Yult” (Şəfəq) jurnallarında 
çalışmış, “Yaşen” (İldırım, 1908-1909) 
jurnalını Kamal Əliəsgər ilə birlikdə 
buraxmışdı. 

1905-ci ildə Kazana gəlmiş, şəhərdə 
cərəyan edən qiyamda iştirak etmiş-
dir. O zamanki ədəbi-mədəni mühitin 
mərkəzində yetkin ləş miş dir. 

Yaradıcılığına “Molla Nəsrəddin” 
jur nalının, M.Ə.Sabir satirasının güclü 
təsiri olmuşdur. N.Nərimanov Həş tər-
xan da sürgündə olarkən, 1911-ci ildə 
A.Tukayla tanış olmuş və dostlaşmış-
lar. N.Nərimanov cavan ikən vərəm 
xəs təliyinə tutulmuş böyük tatar şairi-
nin ilk həkimi olmuşdur.

Gənc yaşında vəfat etməsinə baxma-
ya raq, Abdulla Tukay tatar xalqının 
ədəbiy yat, incəsənət, mədəniyyətinin 
mənən, ruhən inkişafının bütöv bir 
dövrüdür. Ölümündən indiyə qədər 
əsərləri dəfələrlə nəşr olunmuş, hətta 
Böyük Vətən müharibəsinin ağır 
illərində (1943) nəşriyyatlardan biri 
onun kitabını çap etmişdir. Tukayın 

poema-nağılı əsasında bəstəkar Fərid 
Yarullinin (1913-1943) yazdığı “Şura-
le” baleti Ta ta rıstanın sərhədlərini aşa-
raq bir çox Qərb ölkələrinin səhnəsində 
oynanılmışdır. Əsərləri əsasında yaran-
mış R.Qubaydullinin “Kisekbaş”, 
A.Bə ki rovun “Su adamı” baletləri, 
N.Ji qanovun “Kırlay” simfoniyası, 
B.Ur manç İ.Kazakov, B.Almenonov, 
F.Aminovun heykəltəraşlıq və rəsm 
əsərlərini və s. göstərmək olar.

Tatarıstanda ən yaxşı ədəbiyyat və 
incəsənət əsərlərinə görə Abdulla Tu-
kay mükafatı təsis olunmuşdur. Mər-
kəzi meydan və Kazanın ən qədim 
kü çələrindən biri, Tatarıstanın keçmiş 
Çel ninski rayonu onun adını daşıyır. 
Şəhərdə Abdulla Tukay adına ədəbiyyat 
mu zeyi də fəaliyyət göstərir. Hər il ap-
relin 26-da onun şərəfinə ölkə boyu 
poe ziya bayramı keçirilir, görüşlər, 
kon sertlər, ədəbi gecələr təşkil olunur. 
Elə cə də Qazaxıstanda, Özbəkistanda 
adına küçələr var. 

 Abdulla Tukay 1913-cü il aprel ayı-
nın 15-də vəfat etmişdir. 

A.Tukayın əsərləri bir çox xalq-
ların dillərində çap olunmuş, əsərləri 
o cümlədən Azər baycan dilinə tər-
cü  mə edilmişdir. 2011-ci ildə şairin 
“Millətim” adlı kitabı Bakıda çap olun-
muşdur. Bakıda adına küçə var.

2011-ci ildə şairin 125 illik yubileyi 
geniş şəkildə qeyd edilmiş, Beynəlxalq 
Türk Mədəniyyəti Təşkilatı - TÜRK-
SOY 2011-ci ili “Abdulla Tukay ili” 
elan etmişdir. 

Abdulla Tukay 
1886-1913   26

Ə d ə b i y y a t 

Seçilmiş əsərləri / 
Abdulla Tukay; tatarca-
dan çev., tərt. ed. və ön 
söz. müəl. R.Əskər; red. 
R.Hüseynov. - Bakı: Nağıl 
evi, 2011. - 267 s.
Millətim / Abdulla Tukay; 
tatarcadan çevirən, 
tərt. ed və ön söz. müəl. 
R.Əsgər; red. R. Hüsey-
nov; sponsor Ə.Əsgərov; 
naşir R.Babayev. - Bakı, 
2011. - 267 s.
Atnur, G. Abdulla Tukay 
və xalq yaradıcılığı /
Gülhan Atnur; tərc. ed. 
A.Quliyeva // Kaspi. - 
2018. - 21 aprel. - S. 16.
Aydın, X. Əbədi iz qoyan 
sənətkar - Abdulla Tukay 
/ Xanım Aydın // Kaspi. - 
2018. - 14-16 aprel. - S. 
15.
Qəniyeva, R. Abdulla 
Tukay dünya ədəbiyyatı 
kontekstində / Rezeda 
Qəniyeva; tərc. ed. 
X.Nurgül // Kaspi-2018.- 
28-30 aprel.- S.18-19.

135 
illiyi

Tatar şairi

Dünya ədəbiyyatı
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Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq
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illiyi Altay Hacıyev  
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Altay Əmir oğlu Hacıyev 1931-
ci il aprel ayının 2-də Bakı şəhərində 
rəssam Əmir Hacıyevin ailəsində ana-
dan olmuşdur. 

1951-ci ildə Əzim Əzimzadə adına 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Mək-
təbini bitirdikdən sonra bir müddət 
respublika nəşriyyatlarında kitabların 
bədii tərtibatı üzrə rəssam işləmiş, 
1954-1959-cu illərdə isə Kiyev Döv lət 
Rəssamlıq İnstitutunun qrafika fakül-
təsində təhsil almışdır.

1959-cu ildən etibarən beynəlxalq 
və respublika əhəmiyyətli sərgilərin 
iştirakçısı olan Altay Hacıyev 1960-
cı ildə SSRİ Rəssamlar İttifaqının 
üzvlüyünə qəbul edilmişdir. 

1962-1967-ci illərdə Azərbaycan 
SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət 
Mətbuat Komitəsinin baş rəssamı 
vəzi fəsində çalışmışdır. 

Altay Hacıyev yaradıcılığının bö-
yük bir dövrünü kitab qrafikasının 
inkişafına sərf etmişdir. Neçə-neçə 
kitaba bədii tərtibat vermiş, bir çox 
əsərlərə illüstrasiyalar çəkmişdir. 
Bir çox silsilələr yaratmış, XX əsrin 
60-cı illərində Bakıda gedən tikinti-
quruculuq, əsaslı təmir-bərpa işləri, 
Bakının inkişaf etmiş sənaye şəhərləri 
səviyyəsinə yüksəlməsi “Yeni Bakı” 
adlı ilk silsiləsini çəkməyə səbəb ol-
muşdur. “Xəzər”, “Dənizin iftixa-
rı” və “Xəzərin sahibi” adlı silsilələr 
rəssamın yaradıcılığının ilkin dövrü-
nün məhsuludur. 

Altay Hacıyev yalnız kitab qrafi-
kası ilə kifayətlənməmiş, rəngkarlıq 
sahəsində də fırçasını sınaqdan çı-
xarmışdır. Rəngkarlıq əsərlərinin ana 
xəttini isə şanlı keçmişimiz, tarixi 
şəxsiyyətlərimiz və zəngin mə nə-
viyyat xəzinəmizin tərənnümü təş -
kil edir. “Xalqımızın ulduzları” sil-
si ləsindən olan “Tomris”, “Məhsəti 
Gəncəvi”, “Sara Xatun”, “Xurşudbanu  
Natəvan”, “Tuti Bikə”, “Aşıq Pəri”, 
“Ağa Bəyim Ağa” və sair əsərləri 
diqqətəlayiq əsərlərdir. 

Rəssamın 1987-ci ildə qrafika 
əsərlərinin, 1991-ci ildə “Natəvan- 
Şuşa”, 1995-ci ildə “Füzuli Dünyası 
- 500”, 2001-ci ildə “Azərbaycan ul-
duzları”, 2006-cı ildə yubiley sərgisi, 
2008-ci ildə “Şərqdən - Şərqə” bədii 
sərgiləri təşkil olunmuşdur.

Altay Hacıyevin yaradıcılığı dövlət 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, 
1968-ci ildə  Azərbaycan SSRİ Ali So-
veti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı, 
1982-ci ildə “Əməkdar rəssam”, 2002-
ci ildə “Xalq rəssamı” fəxri adlarına 
layiq görülmüşdür. 1995-ci ildə “Fü-
zuli Dünyası - 500”, “Humay” mü-
kafatı ilə təltif olunmuşdur. 2004-cü 
ildən Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin fərdi təqaüdçüsü idi.

Xalq rəssamı Altay Hacıyev 2019-
cu il fevral ayının 12-də vəfat etmiş-
dir.

Ə d ə b i y y a t

Altay Əmir oğlu Hacıyev          
// Mədəniyyət. - 2019. - 15 
fevral. - S. 4.

Баннаева, Н. Прощание с 
мастером: С народным 
художником Алтаем 
Гаджиевым ушла целая 
эпоха / Наиля Баннаева 
// Каспiй. - 2019. - 23 
февраля. - С. 19. 

В Баку прошла выставка 
новых работ художника 
Алтая Гаджиева // Ежед-
невные новости. - 2017. 
- 14 апреля. - С. 5.

Скончался народный 
художник Алтай Гаджиев    
// Ежедневные новости.- 
2019. - 15 февраля. - С. 10.

İ n t e r n e t d ə

www.anl.az/down/meqale/
ejednevniye_novosti/2019/
fevral/635427.htm

www.anl.az/down/meqale/
kaspi/2019/fevral/637698.
htm

2 Rəssam
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110 
illiyi

Hüseyn Əliyev 
1911-1991    

A
PR

EL

Hüseyn Əlirza oğlu Əliyev 1911-
ci il aprel ayının 22-də Zəngəzur 
qəzasının Comərdli kəndində ana-
dan olmuşdur. 1918-ci ildə ailəsi ilə 
birlikdə Naxçıvana köçmüşlər.

1932-ci ildə Bakıda Rəssamlıq 
Məktəbini bitirmiş, 1935-ci ildə Le-
ninqrad Ümumrusiya Rəssamlıq Aka-
demiyasının qrafika fakültəsində oxu-
muşdur. 

Yaradıcılığa qrafik rəssam kimi 
başlamış, 1929-1930-cu illərdə “Mol-
la Nəsrəddin” jurnalına karikatura-
lar çəkmişdir. Hələ gənc yaşlarında 
dahi mütəfəkkir M.F.Axundzadənin 
portretinə görə Respublika 
müsabiqəsində birinci yerə layiq gö-
rülmüş və mükafat almışdır. 

1935-ci ildən təqaüdə çıxanadək 
“Xalq qəzeti”nin (keçmiş “Kommu-
nist”) bədii tərtibat şöbəsində əvvəlcə 
baş rəssam, sonra bədii tərtibat 
şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalış-
mışdır. 

1940-cı ildən Rəssamlar İttifaqının 
üzvü olmuşdur.

İkinci Dünya müharibəsi başlayan-
da rəssam könüllü surətdə orduya ya-
zılmış, orduda rəssam kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. Musiqiçilər bölməsinin 
üzvləri ilə birlikdə dəfələrlə ön 
cəbhələrdə olmuş, neçə-neçə igid dö-
yüşçünün portretini çəkmiş, müharibə 
mövzusunda plakatlar hazırlamışdır. 
1944-cü ildə ordudan tərxis olunaraq 
redaksiyaya qayıtmış, sevimli peşəsi 
ilə məşğul olmağa başlamışdır.

Hüseyn Əliyevin yaradıcılığın-
da portret və mənzərələr mühüm yer 
tutmuş, Comərdli kəndində çəkdiyi 
“Yəhər Təpə”, “Mahmud bulağı” 

tabloları, Hüseyn Cavid, Nizami 
Gəncəvinin portretləri özünəməxsus 
keyfiyyətləri ilə fərqlənmişdir. Onun 
“Göygöl mənzərələri” adlı albomunda 
17 mənzərəsi verilmişdir. 1944-cü ildə 
Göyçay çayının üzərindən salınan kör-
pünün inşaatçılarına həsr etdiyi silsilə 
rəsm əsərləri, Zəngəzur mövzusuna 
həsr etdiyi akvarel seriyaları maraqla 
qarşılanmışdır. Görkəmli sənətkarın 
“Zəngəzur dağları”, “Urud qalası”, 
“Meşədə qış”, Payız”, “Qürub çağı”, 
“İlanlı dağ” və s kimi əsərləri dərin 
müşahidə və incə zövqün, fitri isteda-
dın məhsulu idi.

Rəssam yaradıcılığında mənzə-
rələr, tablolar, portretlər, natürmortlar-
la bərabər, uzun müddət nəqqaşlıqla 
məşğul olmuş, alleqorik əsərlərə 
müxtəlif məzmunlu karikaturalar, 
təsvirlər çəkmiş, kitablara illüstrasiya-
lar işləmişdir. 

Birləşmiş Ərəb Əmirliyində sərgisi 
təşkil edilmiş, sonralar həmin sərgi 
Rəssamlar İttifaqının “Qız qalası” qa-
lereyasında nümayiş olunmuşdur. 

Görkəmli rəssam “Qafqazın mü-
dafiəsinə görə”, “1941-1945-ci illərdə 
arxa cəbhədəki şərəfli əməyinə görə”, 
“Böyük Vətən müharibəsinin 30 illiyi” 
medalları və “Xalqlar dostluğu” ordeni 
ilə təltif olunmuş, üç dəfə Azərbaycan, 
bir dəfə Ukrayna Ali Sovetinin fəxri 
fərmanlarına layiq görülmüşdür. 

Görkəmli rəssam 1976-cı ildə 
“Əməkdar rəssam”, 1982-ci ildə “Xalq 
rəssamı” fəxri adlarına layiq görül-
müşdür. 

Hüseyn Əliyev 1991-ci il may ayı-
nın 25-də Bakı şəhərində vəfat etmiş-
dir.

Ə d ə b i y y a t

Hüseyn Əliyev. 1911-1991 
[İzomaterial]: albom / 
Layih. rəhb. Ç.Fərzəliyev; 
mətnin müəl. L.Eldarova; 
ing. dilinə tərc.: İ.Peart, 
S.İbrahimova, Ə.Məlikova; 
fotolar Ə.Ağasiyev; baş 
dizayner İ.Eldarova. - Bakı: 
Şərq-Qərb, 2013. - 104 s.

Əliyev, Ə. Azərbaycanın 
Xalq rəssamı Hüseyn Əliyev 
/ Ədalət Əliyev; məsl. 
B.Hacızadə. - Bakı, 2009. 
- 87 s. 

Əliyev Hüseyn Əlirza oğlu 
//Naxçıvan ensiklopediyası. 
- Bakı, 2002. - S. 142-143. 

22 Rəssam
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Əsgər Abbasov  
1916-1970   

A
PR

EL

28

Ə d ə b i y y a t
Abbasov Əsgər Məmmədismayıl oğlu // Azərbaycan Milli Ensiklopediyası.- C.1. - Bakı, 2009. - S. 18.
Abbasov Əsgər Məmmədismayıl oğlu // Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası. - Bakı, 2008.- S. 5.
Rəhimli, İ. Əsgər Abbasov / İlham Rəhimli // Azərbaycan teatr ensiklopediyası / İ.Rəhimli. - Bakı: Azərnəşr, 2016.- S.369-370
Rəhimli, İ. Əsgər Abbasov / İlham Rəhimli // Azərbaycan teatr tarixi / İ.Rəhimli. - Bakı, 2005.- S. 420.
İ n t e r n e t d ə
az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fsg%C9%99r_Abbasov

105 
illiyi

Teatr rəssamı
Əsgər (Ələsgər) Məmmədismayıl 

oğlu Abbasov 1916-cı il aprel ayının 
28-də Bakıda anadan olmuşdur. 

1933-cü ildən Azərbaycan Dövlət 
Dram Teatında (indiki AMDT) dekorçu 
rəssam işləmişdir. 1933-1936-cı illərdə 
əmək fəaliyyətinə ara vermədən Bakı 
Rəssamlıq Məktəbində təhsil almışdır. 

1945-1949 və 1956-1969-cu illərdə 
Musiqili Komediya Teatrında baş 
rəssam vəzifəsində çalışmışdır.

Səhnəqrafiyanın original formala-
rından, müxtəlif üslublarından istifadə 
edən rəssam daha çox monumental-
realist formada tamaşa dekorasiyala-
rı hazırlamışdır. O, Tiflis, Aşqabad, 
Dərbənd şəhərlərindəki Azərbaycan 
teatrlarında oynanılan tamaşalara da 
bədii tərtibat vermişdir. 

Əsgər Abbasov Azərbaycan Dövlət 
Dram Teatında Kondrat Krapivanın 
“Son gülən”, Mixail Lermontovun “İki 
qardaş”, Mir Cəlalın “Mirzə Xəyal” 
pyeslərinin tamaşalarına bədii tərtibat 
vermiş, Sabit Rəhmanın “Xoşbəxtlər” 
komediyasında və Səməd Vurğunun 
“Fərhad və Şirin” pyesində geyim 

eskizlərinin müəllifi olmuşdur. 
Daha parlaq yaradıcılıq dövrü Mu-

siqili Komediya Teatrı ilə bağlı olan 
rəssam bu sənət ocağında “Arşın mal 
alan”, “Məşədi İbad” (Ü.Hacıbəyov), 
“Durna” (S.Rüstəm və S.Rüstəmov), 
“Aşıq Qərib” (Z.Hacıbəyov), “Silva” 
və “Bayadera” (İmre Kalman), “Ul-
duz” (S.Rəhman və S.Ələsgərov), “Gö-
zün aydın” (M.Əlizadə və F.Əmirov), 
“Rəisin arvadı” (M.Əlizadə və S.Rüs-
tə mov), “Tiflis nəğməsi” (Levon Cu-
babiriya və Şota Milorava), “Hacı 
Qara” (M.F.Axundzadənin eyniadlı 
əsəri əsasında Ş.Bədəlbəylinin lib-
rettosu. Bəstəkarlar V.Adıgözəlov və 
R.Mustafayev), “Özümüz bilərik” (Ş. 
Qur banov və S.Ələsgərov) və s. tama-
şalarının bədii tərtibatını işləmişdir. 

1964-cü ildə Azərbaycan Respub-
likasının “Əməkdar incəsənət xadimi” 
fəxri adına layiq görülmüşdür.

Əsgər Abbasov 1970-ci il fevral ayı-
nın 9-da Bakıda vəfat etmişdir.
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Oqtay Rəcəbov 
1941     

A
PR

EL

5

Ə d ə b i y y a t
Musiqi 6: Ümumtəhsil 
məktəblərinin 6-cı sinfi 
üçün Musiqi fənni üzrə 
dərsliyin metodik vəsaiti 
/ Oqtay Rəcəbov. -  Bakı: 
Təhsil, 2019. - 95 s.
Elm, təhsil, mədəniyyətin 
inkişafı diqqət və qayğı 
tələb edir / Oqtay Rəcəbov 
// Respublika. - 2020. - 9 
fevral. - S. 3.
İmanov, R. Oqtay Rəcəbov 
/ Rauf İmanov; elmi red. 
H.Babayeva; baş red. 
S.Bektaşi; burax. məsul 
S.İsmayılova; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Na-
zirliyi. - Bakı: Şərq-Qərb, 
2014. - 32 s. 
Hümbətova, E. Oqtay 
Rəcəbovun fortepiano 
əsərlərində xalq musiqisi-
nin təzahür xüsusiyyətləri 
/ Elmira Hümbətova //
Mədəniyyət.az. - 2019. - 
Yanvar-Fevral. - S. 50-51.
Nasir, Ş. Onun böyük 
amalı mədəniyyətimizin 
inkişafıdır / Şəfəq Nasir 
// Respublika. - 2019. - 4 
aprel. - S. 5.

80 
illiyi

Bəstəkar
Oqtay Məmmədağa oğlu Rəcəbov 

1941-ci il aprel ayının 5-də Bakıda 
anadan olmuşdur. 1958-1963-cü illərdə 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu-
nun (indiki ADPU) fizika fakültəsində 
təhsil almış, 1963-cü ildə Elmi-Tədqiqat 
Fizika İnstitutunun aspirantura sına qə-
bul olunmuşdur. Eyni zamanda A.Zey-
nallı adına Musiqi Texnikumunda təşkil 
olunmuş bəstəkarlıq kursunda da öz 
təhsilini davam etdirmişdir. 

1963-cü ildə Ü.Hacıbəyli adına 
Azər baycan Dövlət Konservatoriyası-
nın bəstəkarlıq fakültəsinə, görkəmli 
bəstəkar, professor C.Hacıyevin sinfinə 
daxil olmuşdur. 1970-ci ildə Konserva-
toriyanı diplom işi kimi simfonik poe-
ma ilə bitirmişdir. 

1970-ci ildə C.Cabbarlı adına Azər-
baycan Kinostudiyasında mu siqi redak-
toru vəzifəsində çalışmış, bu müddətdə 
maraqlı və yadda qalan əsərlər yarat-
mış dır. “Anam Azə r baycanım”, “Nəğ-
mələr”, “Necə unu dum səni?”, “Zəfə-
ran”, “Daha nə istə yirsən?” və digər 
qəlb oxşayan mahnıları bəstəkarın fitri 
istedadının parlaq nümunəsidir. 

1985-ci ildə pedaqoji elmlər na mi-
zədi, 1992-ci ildə elmlər doktoru elmi 
dərəcələrini, 1995-ci ildə professor 
elmi rütbəsini almışdır. 

Görkəmli bəstəkarın yaradıcılıq 
dövrü 70-ci illərin əvvələrindən başla-
nır. O, bu illərdə I və II simfoniyalar 
(1974-1976), violençel və simfonik 
orkestr üçün konsert (1974), a copella 
üçün segah muğamı (1976), həmçinin, 
“Kəndimizin qəhrəmanı”, “Qız, oğlan 
və şir”, “Şahzadə - qara qızıl”, “Top-

lan və kölgəsi” və s. sənədli və 9 cizgi 
filminə musiqi bəstələmişdir. 

O.Rəcəbov yaradıcılığının mühüm 
istiqamətlərindən biri də onun pedaqo-
ji fəaliyyəti ilə bağlıdır. Eksperimental 
musiqi proqramları müəllifi kimi tanı-
nan bəstəkar-pedaqoq bu istiqamətdə 
işlərini bu gün də davam etdirir. Onun 
bilavasitə rəhbərliyi ilə 1996-2010-cu 
illərdə ümumtəhsil və musiqi məktəbləri 
üçün nəşr olunan 16 adda “Musiqi”, 
“Musiqi ədəbiyyatı” dərsliyi, “Forte-
pianoda çalmaq üçün müntəxabat”, 
“Elementar musiqi nəzəriyyəsi” tədris 
vəsaitləri çox sayda tirajla çap olunmuş-
dur. Məhs onun təşəbbüsü ilə 1978-ci 
ildə Azərbaycan Televiziyasında “Mək-
təblilərin musiqi klubu” adlı yeni və 
ma raqlı veriliş yaranmışdır. 

O.Rəcəbov müxtəlif illərdə “Əlin 
cibində olsun”, “Şeytanın yubileyi” 
ope rettası; “Tıq-tıq xanım” operası; A 
capella xoru üçün 8 Azərbaycan xalq 
rəqsləri; simfonik orkestr üçün 6 say-
lı Simfoniya; Soprano və simli alətlər 
orkestri üçün Konsert; solistlər, xor, 
qiraətçi və simfonik orkestr üçün “Çin-
giz” Simfoniya-Rekviyem; xor və sim-
fonik orkestr üçün “Heydər oratoriya-
sı”; “Tərsinə çevrilmiş dünya” bədii 
filminə musiqi yazmışdır. 

O.Rəcəbov müxtəlif illərdə Respub-
lika Komsomol mükafatın, Y.Məm-
mədəliyev adına mükafatın laureatı 
olmuş, “Əməkdar müəllim” fəxri adına 
(1987) və “Tərəqqi” medalına (2006) 
layiq görülmüşdür. 2009-cu ildə Rusiya 
Pedaqoji və Sosioloji Elmlər Akademi-
yasına həqiqi üzv seçilmişdir. 
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Qəmbər Hüseynli
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Ə d ə b i y y a t
Hüseynli, B. Bəstəkar 
Qəmbər Hüseynli / 
Bayram Hüseynli, Vidadi 
Xəlilov. - Bakı: Gənclik, 
1997. - 99 s. 
Qurbanəliyeva, S. 
Qəmbər Hüseynli yara-
dıcılığı milli ənənələr 
kontekstində / Sevda 
Qurbanəliyeva [və b.]; 
elmi red. R.Zöhrabov.- 
Bakı: Adiloğlu, 2006. 
- 203 s.
Qasımov, Ə. 
Dünyaşöhrətli mahnı-
nın bəxtəvər bəstəkarı 
/ Ələkbər Qasımov // 
AMEA-nın Naxçıvan 
bölməsinin xəbərləri: İc-
timai və humanitar elmlər 
seriyası. - 2019. - № 3. - 
S. 235- 240.
Müşfiq, Ş. Sədası dünyanı 
tutan “Cücələrim” /
Şahanə Müşfiq // 525-ci 
qəzet. - 2018. - 10 fevral. 
- S. 14.

105 
illiyi Bəstəkar

Qəmbər Muxtar oğlu Hüseynli 
1916-cı il aprel ayının 16-da Gəncə 
şəhə rində anadan olmuşdur. Hələ gənc 
yaşlarından xalq mu si qisinə sonsuz 
məhəbbəti, klassik mu ğamlarımızın 
əsaslarını dərindən öy rən məsi sonralar 
onun bəstəkarlıq fəa liy yətində mühüm 
rol oynamışdır.

Gəncə orta ixtisas musiqi məktəbini 
tar sinfi üzrə fərqlənmə diplomu ilə 
bitirən Q.Hüseynli 1929-1934-cü il-
lər  də Gəncə pedaqoji texnikumunda 
təh sil almış, daha sonra Bakı Musiqi 
Tex nikumunda violonçel ixtisası (A.S. 
Şvart sın sinfi) və bəstəkarlıq üzrə 
(Q.Z.Burşteynin sinfi) təhsilini davam 
etdirmişdir.

1939-cu ildə Qəmbər Hüseynli milli 
musiqimizin beşiyi olan Şuşanın Mu-
siqi Texnikumuna direktor vəzifəsinə 
göndərilmişdir. Burada cəmi bir il 
çalış mış, sonra yenidən Bakıya qayıt-
mış, filarmoniyanın nəzdində fəaliyyət 
gös tərən Azərbaycan Xalq Çalğı Alət-
ləri Orkestrində dirijor köməkçisi 
vəzi fəsində çalışmaqla yanaşı, Üzeyir 
bəyin tövsiyəsi ilə həmin illərdə yara-
nan Sazçı Qızlar Ansamblının həm 
təşkilatçısı, həm də bədii rəhbəri kimi 
fəaliyyətə başlamışdır. 

Aşıq Teymur Hüseynovun ifasın-
da 55 ənənəvi aşıq havasını nota kö-
çürmüş, onları Sazçı Qızlar Ansamblı 
üçün işləmişdir. Gənc bəstəkar 1951-
1954-cü illərdə A.Zeynallı adına Bakı 
Musiqi Texnikumunda bəstəkarlıq 

(B.Zeydmanın sinfi) üzrə yenidən 
təhsil almışdır. 

Q.Hüseynli Gəncə Dövlət Dram 
Teat rında tamaşaya qoyulmuş 6 pyesə, 
o cümlədən “Şeyx Sənan”, “Qatır 
Məm məd”, “Almaz”, “Bəxtsiz cavan”, 
“Solğun çiçəklər”, “Namus” dramları-
na musiqi yazmışdır. 

Üç yüzə qədər mahnı və romansın 
müəllifi olan bəstəkar həmçinin, bir 
sıra uşaq nəğmələrinin müəllifi kimi 
də şöhrət qazanmış, xüsusilə 100-ə ya-
xın dildə oxunan “Cücələrim” mahnı-
sı bəstəkara böyük şöhrət gətirmişdir. 
Onun “İlk məhəbbət”, “Ay işığında”, 
“Tel nazik”, “Tellər oynadı”, “Çeşmə 
başında”, “Düşər yadıma”, “Gecələr 
uzanaydı”, “Dolanım başına” və digər 
mahnıları xalq tərəfindən bu gün də 
sevə-sevə dinlənilir. 

Görkəmli bəstəkar 1961-ci ildə 
Azər baycan SSR-in “Əməkdar incəsə-
nət xadimi” fəxri adına layiq görülmüş, 
“Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif edilmiş-
dir. 

Qəmbər Hüseynli 1961-ci il avqust 
ayının 1-də vəfat etmişdir.

2015-ci il noyabr ayının 25-də 
Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyev Qəmbər Hüseynlinin 
100 illik yubileyinin keçirilməsi haq-
qında Sərəncam imzalamışdır. 2018-
ci ilin yanvarında Gəncədə bəstəkarın 
heykəli ucaldılmışdır.
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Ə d ə b i y y a t
Əzimov, A. “Şur” muğamının ifa tərzləri və onların nota alınması [Notlar] /Aydın Əzimov ; elmi red. G.Abdullazadə ; Tar (in h) üçün 
Ə.Bakıxanovun, Ə.Dadaşovun, B.Mansurovun ifasından ; Kamança (in d) üçün T.Bakıxanovun, Ə.Vəzirovun ifasından ; Balaban (in h) 
üçün B.Zeynalovun, H.Hüseynovun ifasından; AMEA, Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, [Heydər Əliyev Fondu, Azərb. Resp., Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi, Azərb. Mədəniyyətinin Dostları Fondu, Azərb. Bəstəkarlar İttifaqı, İslamic Culture Capital].- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 
112 s.
Fərəcov, S. O, böyük kamança ustadının sənət varisi idi... Ədalət Vəzirov mahir ifası ilə yarıda qalan ömrünə əlavə ömür qatıb / Savalan 
Fərəcov // Mədəniyyət. - 2016. - 5 oktyabr. - S. 14.

70 
illiyi

Kamança ifaçısı
Ədalət Səfərəli oğlu Vəzirov 1951-

ci il aprel ayının 27-də Xızı rayonunun 
Dizəvər kəndində musiqiçi ailəsində 
anadan olmuşdur. Erkən yaşlarından 
musiqiyə maraq göstərən Ə.Vəzirov 
1963-cü ildə Bülbül adına Orta ixti-
sas musiqi məktəbinə daxil olmuş və 
müvəffəqiyyətlə təhsilini başa vurmuş-
dur. 1969-cu ildə Ü.Hacıbəyli adına 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına 
qəbul olmuşdur. 1974-cü ildə Mosk-
vada keçirilən V beynəlxalq musiqi 
müsabiqəsinə qatılmış və qaliblər sıra-
sında yer almışdır.

Sənət aləmində öz dəst-xətti, ifa-
çılıq məharəti ilə seçilən Ə.Vəzirov 
1993-cü ildə konservatoriyaya müəllim 
işləməyə dəvət edilmiş və kamança ifa-
çılığı sənətinin tədrisi ilə bağlı metodiki 
tövsiyələr hazırlamışdır. 

1997-ci ildə Özbəkistanın Səmərqənd 
şəhərində keçirilən muğam simpoziu-
munda iştirak etmiş və Qran pri müka-
fatını qazanmışdır. 

Bəstəkar Z.Bağırovun, H.Xanməm-
mədovun kamança ilə simfonik orkestr 
üçün konsertlərinin ifasına dair metodi-
ki tövsiyələr, bakalavr dərəcəsi alanlar 
üçün ixtisas və muğam proqramı yaz-
mışdır. Musiqi texnikumlarında, uşaq 
musiqi məktəblərində, sinif konsertləri 

və solo çıxışların təşkil kimi əyani me-
todiki işlər onun fəaliyyətinin əsasını 
təşkil etmişdir. 

Uzun müddət Əməkdar artist B.Sa-
la hovun rəhbərlik etdiyi xalq çalğı alət-
ləri ansamblında və SSRİ Xalq artisti 
Zeynəb Xanlarovanın ansamblında fəa-
liyyət göstərmişdir. ABŞ, Kanada, İraq, 
İsrail, Misir, Yaponiya və s. ölkələrə 
qastrol səfərlərində kamança ifaçılığını 
peşəkarcasına nümayiş etdirən mu siqiçi 
ustad xanəndələrlə uğurlu kon sert proq-
ramları ilə çıxış etmişdir. 

1999-cu ildə Türkiyəyə dəvət olunan 
bəstəkar “Tekfen” Qara dəniz solistləri 
orkestrində çalışmışdır. Xəzər, Qara və 
Aralıq dənizləri ətrafı 20 ölkənin seçil-
miş sənətkarlarını birləşdirən orkestrdə 
Azərbaycanın musiqi sənətini layiqincə 
təmsil etmişdir. 2001-ci ilin iyununda 
onun iştirak etdiyi konsertlərdən biri 
İstanbul beynəlxalq musiqi festivalının 
proqramına daxil edilmişdir. 

1997-ci ildə Azərbaycanın “Əməkdar 
artist” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Ədalət Vəzirov 2002-ci il oktyabr 
ayının 5-də Türkiyənin İstambul  şəhə-
rin də vəfat etmişdir. 

Haqqında “Kamanın Ədalət ucalığı” 
adlı sənədli film çəkilmişdir.
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Ə d ə b i y y a t

Mahnı və romanslar 
[Notlar]: fortepiano ilə 
oxumaq üçün / Ədilə 
Hüseynzadə; red. X. Nov-
ruzov. - Bakı, 2016. - 81 s. 
Dadaşzadə, Z. Məhəbbətlə 
yaşanan təkrarsız sənətkar 
ömrü / Zümrüd Dadaşzadə         
// 525-ci qəzet. - 2019. - 14 
iyun. - S. 8-9.
Hüseynzadə Ədilə Hacağa 
qızı // Üzeyir Hacıbəyli 
Ensiklopediyası. - Bakı, 
2008.- S. 114.
Fərəcov, S. Onun 
bəstələrini görkəmli 
müğənnilər ifa etmişdi... 
/ Savalan Fərəcov // 
Mədəniyyət. - 2019. - 3 
may. - S. 7.

İ n t e r n e t d ə
www.musigi-dunya.
az/new/added.
sp?action=print&txt=548

105 
illiyi

Bəstəkar
Ədilə Hacıağa qızı Hüseynzadə 

1916-cı il aprel ayının 29-da Bakıda 
anadan olmuşdur. Uşaqlıqdan musiqi 
ilə məşğul olmağa başlamış, yeddiillik 
musiqi məktəbini bitirmişdir. 

Dəqiq elmlərə hədsiz marağı 
nəticəsində öncə N.Nərimanov adına 
Sənaye Texnikumuna, sonra isə Sənaye 
İnstitutuna (indiki ADNSU) daxil 
olmuşdur. Hər iki təhsil ocağını əla 
qiymətlərlə başa vuran Ə.Hüseynzadə 
yüksək səviyyəli mühəndis-texnoloq 
peşəsinə yiyələnmişdir. 

XX əsrin 40-cı illərində Üzeyir 
Ha cı bəylinin təşəbbüsü ilə musiqi 
aləminə gəlmiş, 1942-1948-ci illərdə 
Azərbaycan Dövlət Konservatori-
ya sı nın (indiki BMA) xalq musiqisi 
şöbəsində Üzeyir bəy dən dərs almış-
dır. Ə.Hüseynzadə konservatoriyanı 
bəstəkarlıq ixtisası üzrə bitirmiş ilk 
azərbaycanlı qadın idi. 

1944-cü ildən Azərbaycan Bəs-
təkarlar İttifaqının üzvü olmuşdur.

Bir çox janrlarda uğurla çalışa-
raq simfonik poema, simli kvartet, 
kantata, xor miniatürləri yaratmış, 
lakin bəstəkarın yaradıcılığında ro-
mans janrı üstünlük təşkil etmişdir. 
Milli musiqimizdə romans janrının 
təşəkkülündə onun özünəməxsus yeri 
vardır. 

Nizaminin sözlərinə yazılmış 
“Vəslin   həvəsi” romansı, habelə 
Nəsimi, Füzuli, Natəvan, S.Vurğun, 

N.Xəzri, B.Vahabzadə, R.Rza, 
N.Rəfibəylinin şeirlərinə bəstələnmiş 
romansları və böyük nailiyyəti olan 
“Duyğular” vokal silsiləsi musiqimi-
zin inciləri hesab edilir. Onun yaradıcı-
lığının əsasını vokal əsərlərinin üstün 
olduğu kamera musiqisi təşkil etsə də, 
bir sıra irihəcmli əsərlər də yaratmış-
dır. 

Pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olan 
bəstəkar uzun illər (1953-1988) Bülbül 
adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində 
kompozisiyanın əsaslarını tədris etmiş, 
gənc istedadların aşkarlanması işində 
əlindən gələni əsirgəməmişdir. 

Ədilə Hüseynzadə gözəl səsə ma-
lik bir vokal ustası kimi də sənət tari-
xi mizdə iz qoymuşdur. 1945-ci ildə 
Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” ope-
rettası əsasında çəkilmiş bədii film də 
Asya rolunun vokal partiyasını səs lən-
dir mişdir. 

Onun Səməd Vurğunun sözlərinə 
bəstələdiyi xor və simfonik orkestr üçün 
“Gözəl vətən”, Tofiq Mütəllibovun 
şeirinə yazdığı “Sülhün səsi” kantata-
ları, pambıq ustası Bəsti Bağırovaya 
həsr etdiyi simfonik poeması və onlarla 
əsəri çox yüksək qiymətləndirilmişdir. 

1982-ci ildə Azərbaycan SSR-nin 
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı-
na layiq görülmüşdür. 

Ədilə Hüseynzadə 2005-ci il iyul 
ayının 20-də vəfat etmişdir.
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Ceyhun Cəmil oğlu Mirzəyev 1946-
cı il aprel ayının 9-da Ağdamın Abdal-
Gülablı kəndində anadan olmuşdur. 
M.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət 
İncəsənət İnstitutunun (indiki ADMİU) 
rejissorluq fakültəsini bitirmiş, sonra 
Moskvada təhsil almışdır. 

Onun 47 illik ömrünün 35 ili kino 
ilə bağlı olmuşdur. “Görüş” (1955) 
fil mində Şıxəlinin oğlu obrazını yara-
darkən cəmi doqquz yaşı var idi. On 
iki yaşı olanda isə “Ögey ana” (1958) 
filminə dəvət almış, İsmayıl obrazını 
peşəkar aktyor səviyyəsində yaratmış-
dır. Tələbə ikən rejissor H.Seyidzadənin 
“Yenilməz batalyon” filmində Teymur, 
“Dəli Kür” filmində Osman, rejis-
sor H.Seyidbəylinin “Cazibə qüv-
vəsi” novellasında Səməndər, rejissor 
M.Dadaşovun “Qanun naminə” fil-
mində Absalam və digər obrazları ya-
ratmışdır. 

Kinostudiyada müxtəlif peşələrdə 
çalışan C.Mirzəyev 1971-ci ildən film-
lərə çəkilməklə bərabər “Mozalan” 
kino-jurnalında rejissor assistenti, son-
radan rejissor işləmiş, 100-ə yaxın oyun 
və “Keyfiyyət nişanı”, “Dəyirman bil-
diyini eyləyir”, “Qliserin qıtlığı”, “Daş 
hələ də dözür”, “Kəsə cavab”, “Qun-
duzdan söhbət açaq”, “İsrafçılar”, 
“Bəx təvər” və s. adlı sənədli süjetlər 
ha zırlamışdır. 

C.Mirzəyevin bütün rolları orijinal-
lığı, səmimiyyəti, temperamenti, özü-
nə məxsus xarakteri ilə fərqlənir. Bir 

aktyor kimi müxtəlif filmlərdə ər kö-
yün, balaca İsmayıldan başlamış, öz 
əsgəri borcunu vicdanla yerinə yetirən 
zabit İsmayıl, satqınlıq üstündə ata-
sı tərəfindən cəzalandırılan Fortuna-
to, vətənpərvər Manolo, inqilabçılara 
kömək etmək istəyən Teymur, xalqın 
maariflənməsinə xidmət edən Osman, 
Böyük Vətən müharibəsi başlayanda 
ön cəbhəyə yollanan əsgər, hər cür fı-
rıldaq yolu ilə pul qazanan İbadulla, 
qaçaqlar tərəfindən malı əlindən alın-
mış tacir obrazlarını məharətlə oyna-
mışdır. 

“Bəyin oğurlanması” bədii filmi onun 
böyük ekranda ilk işi idi. C.Mirzəyev bu 
filmə Vaqif Mustafayevlə birgə 1985-
ci ildə quruluş vermişdir. Janrına görə 
əyləncəli kinokomediya olan filmdə 
hər şeydən əvvəl insan səadəti, bu səa-
dət uğrunda aparılan mübarizədən söh-
bət açılmışdır. 

Ssenari müəllifi Vaqif Mustafayev 
olan “Fər yad” filmi onun son işi dir. 
1993-cü ildə çəki lən bu bədii filmə görə 
baş rolun ifaçısı kimi ölümündən son-
ra “Humay” mükafatına, Azərbaycan 
filmlərinin III festival-müsabiqəsində 
ekranda qəh rəmanlıq mövzusunun 
həllində fəda karlığa və yaradıcılıq ax-
tarışlarına görə, diplom və prizə layiq 
görülmüşdür. Təssüf ki, özü filmi görə 
bilməmişdir. 

Ceyhun Mirzəyev 1993-cü il mart 
ayının 5-də Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t

Qurbanlı, R. Sui-qəsddən 
qurtulub, sevgidən ölən 
İsmayılın sirri - Şəhid 
ziyalı / Ramilə Qurbanlı  
// Unikal. - 2020. - 29 
fevral. - S. 20.

Qurbanlı, R. İsmayılın 
“Ögey ana”da başlayan 
həyat yolu “Fəryad”la 
bitdi / Ramilə Qurbanlı 
// Üç nöqtə. - 2019. - 4 
yanvar. - S. 12.

Qurbanlı, R. “Ögey ana” 
da başlayıb “Fəryad”la 
bitən tale / Ramilə Qur-
banlı // Üç nöqtə. - 2018. 
- 21 iyul. - S. 12.

İ n t e r n e t d ə

az.wikipedia.org/wiki/
Ceyhun_Mirz%C9%99yev

www.anl.az/down/me-
qale/kaspi_az/2014/
fevral/355305.htm
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Ramiz Həsənağa oğlu Mirzəyev 
(Ra miz Həsənoğlu) 1946-cı il aprel 
ayının 13-də İrəvan şəhərində anadan 
olub. 1948-ci ildə ermənilərin yeni-
dən azğınlaşması və bölgədə sabitliyin 
pozulması ilə əlaqədar 2 yaşlı Ramiz 
valideynləri ilə birlikdə Gəncə şəhə-
rinə köçmüş, 1956-cı ildə isə Bakıya 
gəlmişdir. 

1965-ci ildə orta məktəbi bitirib 
Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun 
(indiki ADMİU) mədəni-maarif fakül-
təsinin qiyabi şöbəsinə qəbul olmuş, 
1966-cı ildən Azərbaycan Dövlət Tele-
viziya və Radio Verilişləri Komitəsində 
(indiki ATRV QSC) rejissor köməkçisi 
işləməyə başlamışdır. Ağaəli Dada-
şov, Rauf Kazımovski, Arif Babayev 
kimi görkəmli sənətkarlardan bu sənə-
tin sirlərini öyrənib. Yazıçı Anarın 
pyesləri əsasında “Mən, sən, o və tele-
fon”, “Dindirir əsr bizi”, “Ötən ilin son 
gecəsi” teletamaşalarını ekranlaşdırıb, 
bu dövrdə sənət uğurları ilə yanaşı, 
təhsilini də davam etdirib. 

1973-cü ildə müsabiqə yolu ilə qəbul 
olunduğu Sankt-Peterburq Döv lət Te-
atr Musiqi və Kinematoqrafiya Aka-
demiyasını 1978-ci ildə uğurla başa 
vurmuşdur. H.Xanızadənin, H.Əb lu-
cun, Yaşar Nurinin rol aldıqları “Qa-
tarda” tele viziya tamaşasından sonra 
populyarlıq qazanmışdır. Onun quru-
luş verdiyi teletamaşalar sırasında ən 
uğurlu alınanlardan biri də H.Cavidin 
eyniadlı əsəri əsasında ekranlaşdırdığı 
“Topal Teymur”dur. “Günahsız Ab-

dulla” və ilk Azərbaycan telemüzikli 
“Ordan-burdan” ona daha geniş şöhrət 
gətirmişdir. Məşhur, bənzərsiz “Ac 
həriflər” televiziya tamaşası “Humay” 
mükafatına layiq görü lmüşdür. 

Ramiz Həsənoğlu Musiqili Komedi-
ya Teatrında “Məzəli əhvalat” və Milli 
Akademik Dram Teatrında “Brüsseldən 
məktublar” tamaşalarına quruluş ver-
miş, 200-dən artıq televiziya verilişi 
hazırlamışdır. 

Rüstəm İbrahimbəyovun ssenari-
si əsasında çəkdiyi “Ailə” bədii filmi 
2000-ci ildə Moskvada keçirilən Avra-
siya festivalının baş mükafatına layiq 
görülmüşdür. 2007-ci ildə Anarın sse-
narisi əsasında “Cavid ömrü”, 2012-
ci ildə isə Mirzə Fətəli Axundzadənin 
200 illik yubileyi ilə əlaqədar “Süb-
hün səfiri” bədii, tammetrajlı filmini 
çəkmişdir. 

1993-cü ildən bu günə kimi Azər-
bay can Televiziyasında “Sabah” eks-
perimental yaradıcılıq emalatxanasına 
rəhbərlik edir. Azərbaycan Kinema-
toqrafçılar Birliyi İdarə Heyətinin və 
Azərbaycan Kinorejissorlar Gildiyası 
Bürosunun üzvüdür. 

Azərbaycan televiziyası və radiosu-
nun inkişafındakı xidmətlərinə görə Ra-
miz Mirzəyev 1989-cu ildə “Əməkdar 
incəsənət xadimi”, 2006-cı ildə “Xalq 
artisti” fəxri adlarına layiq görülmüş-
dür.

2019-cu ildə “Azərbaycantelefilm” 
Yaradıcılıq Birliyinin direktoru təyin 
edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Əsgərov, H. Yeni sənət 
uğuru: “Son gecə” bədii 
televiziya filminin yaradıcı 
heyəti ilə müsahibə / Hatəm 
Əsgərov // Respublika. - 
2019. - 19 noyabr. - S. 6.

Pərvin. “Sabah”ın kinosu: 
Azərbaycan kinosu - 120 
/ Pərvin // 525-ci qəzet. - 
2018. - 14 aprel. - S. 14-15.

Osmanoğlu, M. “Sonuncu” 
və ya dəyişikliyin uğurlu 
başlanğıcı / Məti Osma-
noğlu // Ədəbiyyat qəzeti. - 
2020. - 8 fevral. - S. 24.

İ n t e r n e t d ə

az.wikipedia.org/wiki/
C9%99s%C9%99no%C4%9Flu

anl.az/el/emb/TEATR/aktyorlar/
Ramiz_Hesenoglu.htm
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Nəsibə Cahangir qızı Zeynalova 
1916-cı il aprel ayının 20-də Bakı da 
Azərbaycan milli realist aktyor mək-
təbinin banisi Cahangir Zeynalovun 
ailəsində anadan olmuşdur.

Bakı Teatr Texnikumuna daxil ol-
muş, burada M.Haşımov, A.Gəraybəyli 
və A.Tuqanovdan dərs almışdır. 1932-
ci ildə Rza Təhmasibin dram dərnəyinə 
üzv olmuş, 1934-cü ildə mövsümi fəa-
liy yət göstərən səyyar Kolxoz və Sov-
xoz Teatrında aktrisa işləməyə başla-
mışdır. 

1941-ci ildə Azərbaycan Musiqili 
Komediya Teatrına işə qəbul olunmuş-
dur. Müharibə dövründə cəbhədə və 
hos pitallarda əsgərlər qarşısında tama-
şalarla çıxış etmişdir. S.Rüstəmovun 
“Beş manatlıq gəlin” tamaşasında Gül-
naz, A.Məşədibəyovun “Toy kimin-
dir?” tamaşasında Məsmə, F.Əmirovun 
“Gözün aydın” tamaşasında Nargilə, 
S.Ələsgərovun “Ulduz” tamaşasında 
Züleyxa, V.Dolidzenin “Keto və Kote” 
tamaşasında Kabato obrazları aktrisanı 
tamaşaçılara sevdirmişdir. 

XX əsrin 50-ci illərində aktrisanın 
ifaçılıq qabiliyyəti daha da püxtələşmiş, 
onun bu dövrdə yaratdığı səhnə obrazla-
rı Azərbaycan komediya teatrı tarixinə 
iri hərflərlə yazılmışdır. T.Quliyevin 
“Qızılaxtaranlar” tamaşasında Rəx-
şən də, S.Rüstəmovun “Rəisin arvadı” 
tama şasında Afərin, Ş.Miloravanın 
“Tbi lisi nəğməsi” tamaşasında Gesiya, 
A.Rzayevin “Hacı Kərimin Aya səya-
həti” tamaşasında Kəblə Fatma, S.Ələs-
gə rovun “Həmşəxanım” tamaşasında 
Həm şəxanım, “Sevindik qız axtarır” ta-
maşasında Xeyransa kimi bir-birindən 
maraqlı obrazlar yaratmışdır. 

Rəqs, mahnı (yaxud reçitativ) və 
hərə kətlərdən eyni epizodda, hətta 

eyni məqamda yüksək peşəkarlıqla 
isti fadə etmiş, xalq yumorunun, 
“Qara  vəlli” oyun tamaşalarının, ləti-
fə söyləmələrinin estetik oyun-gös-
tər mə prinsiplərindən həssaslıqla bəh-
rə lənmiş, tipik xarakter yaratmağa 
üstün lük vermiş və bu istiqamətdə ob-
razın məzmun forma vəhdətini vacib 
şərt kimi dəyərləndirmişdir. 

Aktrisa “Ögey ana” (1959), “Bö-
yük dayaq” (1963), “Ulduz” (1964), 
“Qanun naminə” (1969), “Bizim Cəbiş 
müəllim” (1970) filmlərində müxtəlif 
səpkili, yaddaqalan obrazlar yaratmış-
dır. Kinoda yaratdığı ən məşhur obrazı 
1979-cu ildə “Qaynana” filmində oyna-
dığı Cənnət xala - qaynana obrazıdır. 

Teatr və kino sənətinin inkişafındakı 
xidmətlərinə görə N.Zeynalova 1960-
cı ildə Azərbaycan SSR-nin “Əməkdar 
artist”, 1967-ci ildə isə “Xalq artisti” 
fəxri adlarına layiq görülmüşdür. “Hic-
ran” tamaşasındakı Qızbacı roluna görə 
Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı 
olmuşdur. 1997-ci ildə “Şöhrət” ordeni 
və bir sıra medallarla təltif edilmişdir. 

Nəsibə Zeynalova 2004-cü il mart 
ayının 10-da Bakıda vəfat etmiş, Fəxri 
Xiyabanda dəfn edilmişdir.

1974-cü ildə haqqında “Aktrisanın 
təbəssümü” televiziya filmi çəkilmişdir. 
2016-cı ildə Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev Nəsibə 
Zeynalovanın 100 illik yubileyinin 
keçi rilməsi haqqında Sərəncam imza-
lamışdır. 2017-ci ildə anadan olması-
nın 100 illiyi münasibətilə Vyanada 
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində 
ədəbi-bədii axşam keçirilmiş, yubiley 
gecəsində “Qayınana” bədii filmi ilk 
dəfə alman dilində subtitrlərlə nümayiş 
olunmuşdur. 

Adını daşıyan tanker mövcuddur.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublika-
sının Xalq Artisti Nəsibə 
Zeynalovanın 100 illiyinə 
həsr olunur / Azərb. 
Teatr Xadimləri İttifaqı; 
tərt.: A.Qafarova (mətnin 
müəl.), E.Kərimova ; arxiv 
material. toplanması: 
E.Kərimova, X.Babayeva, 
M.Manafova; red. 
M.Əlizadə. - Bakı: Elm və 
təhsil, 2016. - 132 s

Rəhimli, İ. Nəsibə Zey-
nalova / İlham Rəhimli; 
burax. məsul S.İsmayılova; 
red. R.Həsənova; baş red. 
G.Cəfərova. - Bakı: Şərq-
Qərb, 2017. - 191 s. 

Kazımzadə, A. 40 ildir 
hökm edən “Qayınana”: 
Bu musiqili kinokomediya 
ulu öndər Heydər Əliyevin 
tövsiyəsi ilə çəkilib / Aydın 
Kazımzadə // Kaspi. - 
2019. - 10 yanvar. - S. 13.

Qurbanqızı, Z. Güldürüb-
düşündürən sənətkar / 
Zümrüd Qurbanqızı // 
Respublika. - 2018. - 10 
mart. - S. 5. 

20 Aktrisa
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illiyi

Yusif Muxtarov 
1941-2010
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Yusif Mehdi oğlu Muxtarov 1941-
ci il aprel ayının 23-də Sabirabad 
rayo nunda anadan olmuşdur. Orta 
mək  təbi bitirdikdən sonra Bakıda 
Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna (indiki 
ADİU) daxil olmuşdur. Ancaq bunun-
la kifayətlənməyən Y.Muxtarov Azər-
baycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu 
(indiki ADMİU) və Plexanov adına 
Moskva Dövlət Xalq Təsərrüfatı Aka-
demiyasını uğurla başa vurmuşdur. 

Əmək fəaliyyətinə 1964-cü ildən 
Azərbaycan Dövlət Radio və Televi-
ziya Verilişləri şirkətində diktor kimi 
başlamışdır. 1994-cü ilə kimi orada 
diktor, ictimai-siyasi verilişlər redak-
siyasının baş redaktoru vəzifəsində 
çalışmışdır. 1992-2010-cu illərdə Bakı 
Bələdiyyə Teatrının icraçı direkto-
ru olmuşdur. Yusif Muxtarovun Bakı 
Bələdiyyə Teatrının yaranmasında, 
inkişafında və teatrın xarici ölkələrdə 
layiqincə təmsil olunmasında əvəzsiz 
xidmətləri olmuşdur. O, həmçinin, 
bir çox filmlərdə, televiziya tamaşa-
larında yaddaqalan rollar yaratmışdır. 
Onlardan N.Hikmətin “Qəribə adam”, 
M.Y.Lermontovun “İki qardaş”, 
S.Vur ğunun “Vaqif”, S.Rəhmanın 
“Xoş bəxtlər”, N.Hikmətin “Bayramın 
ilk günü”, Baycıyevin “Duel”, Ç.Ayt-
ma tovun “Qırmızı yaylıqlı qovağım 
mənim”, İ.Əfəndiyevin “On iki manat-
lıq lüstr”, “Söyüdlü arx” kimi televizi-
ya tamaşalarında və Azərbaycan ki-
nostudiyasında çəkilən “Baladadaşın 

məhəbbəti”, “Qatarda qətl” filmlərində 
yaddaqalan obrazları qeyd etmək olar. 
Azərbaycan radiosunun qızıl fondun-
da Yusif Muxtarovun səsi olan 350-
dən artıq bədii veriliş saxlanmaqda-
dır. Azərbaycan dilində onun səsi ilə 
mindən artıq film səsləndirilmişdir. 
Bəşəriyyət dillərinin gələcək nəslə 
çat dırılması və mühafizəsi məqsədilə 
onun səsi ilə YUNESKO-nun iki qızıl 
diski hazırlanmışdır.

Klassik poeziyamızın təbliğatçısı 
kimi səsində lentə alınmış Nizami-
nin, Füzulinin, Nəsiminin şeirləri, 
radi onun aparıcı diktorları ilə birgə 
yazılmış digər verilişlər uzun müddət 
dinləyicilərin yaddaşlarına həkk edil-
mişdir. 

Y.Muxtarov 1991-ci ildə “Əməkdar 
artist”, 2002-ci ildə Bakı Bələdiyyə 
Teatrının 10 illiyi ilə əlaqədar “Xalq 
artisti” fəxri adlarına layiq görülmüş-
dür. 1999-cu ildə Türkiyənin İstan-
bul Hərbi Hava Akademiyasının qı-
zıl medalı, 2003-cü ildə isə Tehranda 
keçirilən Beynəlxalq Teatr festivalının 
qızıl medalı ilə təltif edilmişdir. Bakı 
Bələdiyyə Teatrının Azərbaycan ordu-
sunun hərbçiləri qarşısında müntəzəm 
və davamlı çıxışlarının təşkilinə görə 
2005-ci ildə Teatr Xadimləri İttifaqı-
nın təsis etdiyi “Qızıl Dərviş” mükafa-
tına layiq görülmüşdür. 

Yusif Muxtarov 2010-cu il aprel 
ayının 26-da vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

UNESCO-nun qızıl diskində 
səsi qorunan sənətkar: 
Xalq artisti Yusif Muxta-
rovun 75 illiyi qeyd edilib 
// Mədəniyyət. - 2017. - 3 
fevral. - S. 7.

İ n t e r n e t d ə

anl.az/down/meqa-
le/xalqqazeti/2011/
iyul/192409.htm

azertag.az/
xeberC9%99no%C4%9Flu

anl.az/el/emb/TEATR/akt-
yorlar/Ramiz_Hesenoglu.
htm

23 Teatr xadimi



147

Milli Qəhrəmanlar

75 
illiyi

Yelmar Edilov
1946-1994   

A
PR

EL

Yelmar Şahmar oğlu Edilov 1946-cı 
il aprel ayının 10-da Ağdam rayonunda 
anadan olmuşdur. 

1954-1964-cü illərdə Əlimədədli 
kənd orta məktəbində təhsil almış, Ağ-
dam Kənd Təsərrüfatı Texnikumuna 
daxil olmuşdur. 1964-cü ildə Minsk 
şəhərində hərbi xidmət keçmiş, hərbi 
xidmətdən ikinci qrup əlil kimi tərxis 
olunaraq texnikumda yarımçıq qalmış 
təhsilini davam etdirmişdir. 1988-ci ildə 
Qərbi Azərbaycan ərazisindən soydaş-
larımızın deportasiya edilməsi zamanı 
Yelmar könüllü özünümüdafiə batal-
yonlarının yaradılmasını təkid etmiş və 
bu işə yalnız 1990-cı ildən sonra baş-
lanmışdır. 

1991-ci ilin əvvəllərindən başlaya-
raq Ağdamın bir çox kəndləri erməni 
iş ğalçıları tərəfindən gecə-gündüz atə -
şə tutulmuş, onun rəh bər liyi ilə Kolanı 
kəndində yaradılmış özünümüdafiə ba-
talyonu Ağdamda dəfələrlə ermənilərə 

lazımi cavab vermişdilər. 
Qazançı, Sır xavənd, Manikli kəndləri 

uğrunda gedən döyüşlərdə rəşadətlə vu-
ruşmuş, 1993-cü ilin iyununda Şahbulaq 
yüksəkliyi uğrunda döyüşə rəhbərlik et-
miş, yüksəkliyi ələ keçirmiş, lakin əlavə 
kömək gəlmədiyinə görə geri çəkilməli 
olmuşdur. 1994-cü ilin aprel ayının 11-
də “Çərik” istiqamətində düşmən hü-
cumunun qarşısı alınmış, düşmənin iki 
tankı və onlarla canlı qüvvəsi məhv edil-
mişdir. Həmin döyüşdə komandir Yel-
mar Edilov həlak olmuş, lakin düşmənin 
irəliləməsinə imkan verməmişdir. Bakı 
şəhərindəki II Şəhidlər Xiyabanında 
dəfn edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
ti nin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 
203 saylı Fərmanı ilə Edilov Yelmar 
Şahmar oğlu ölümündən sonra “Azər-
baycanın Milli Qəhrəmanı” fəx ri adı-
na layiq görülmüşdür. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Edilov 
Yelmar Şahmar oğlu - sıravi - 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 göstərdiyi misilsiz xidmətlərə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı, 16 sentyabr 1994-cü il // Azərbaycan. - 1994. - 21 sentyabr. - S. 1. - (Ölümündən sonra). 
Abbasoğlu, B. Yelmar Şahmar oğlu Edilov haqqında / Baxşeyiş Abbasoğlu // Ölərkən dünyaya gələn oğullar.- Bakı, 2004. - S. 109-126.
Edilov Yelmar Şahmar oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / M.F.Axundov adına Milli Kitabxana: tərt. ed. 
H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.47-48. 
Əsgərov, V. Edilov Yelmar Şahmar oğlu / Vüqar Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2010.- S.63-64. S
Seyidzadə, M. Edilov Yelmar Şahmar oğlu / Mirbəşir Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.48.

10 Milli Qəhrəman
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illiyi

Allahverdi Bağırov 
1946-1992   

A
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Allahverdi Teymur oğlu Bağırov 
1946-cı il aprel ayının 22-də Ağdam 
şəhərində anadan olmuşdur. 1965-ci 
ildə 1 saylı Ağdam şəhər orta məktəbini 
bitirmişdir. 

Allahverdi uşaqlıqdan idmana bö-
yük maraq göstərmiş, yüngül atletika, 
voleybol və futbolla məşğul olmuşdur. 
Qarabağ hadisələri başlayana qədər 
o, Ağdamda futbolçu kimi tanınmış, 
ad-san qazanmış, 1966-cı ildən 1983-
cü ilədək Ağdam Uşaq-gənclər idman 
məktəbində məşqçi işləməklə yanaşı, 
“Qarabağ” futbol komandasında fəa-
liy yət göstərmişdir. 

1988-ci ildə ermənilərin Qaraba-
ğa təcavüzünün ilk günlərindən xalq 
hərəkatına qoşulmuş və onun fəal la rın-
dan olmuşdur. A.Bağırovun yaratdığı 
könüllülər batalyonu Ağdamın bir sıra 
kəndlərinin müdafiəsində mərdliklə 
vuruşmuşdur. 

1992-ci ildə mühasirədə olan kənd-
lərə kömək etmək, ərzaq çatdırmaq, 

dinc əhalinin təhlükəsizliyini qorumaq 
və ən əsası var gücü ilə həmin kəndləri 
azad etmək uğrunda çalışırdı. 1992-ci 
ilin fevralında Xocalı faciəsi zamanı 
onun batalyonu Əsgəran yaxınlığında 
yüzlərlə soydaşımızı xilas edə bilmiş, 
1992-ci il iyun ayının 12-də məhz bu 
batalyonun səyi nəticəsində Aranzəmin, 
Naxçıvanik, Dəhraz, Mirkənd, Pirca-
mal kəndləri düşməndən azad edilmiş-
di. 

Cəsur komandir gözətçi məntəqəsini 
yoxlayıb qərargaha dönərkən 1992-ci il 
iyun ayının 12-də sürücü ilə birlikdə 
minaya düşərək həlak olmuşdur. Ağ-
dam rayonunun Şəhidlər Xiyabanında 
dəfn edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 24 fevral 1993-cü il tarixli 476 
saylı Fərmanı ilə Bağırov Allahver-
di Teymur oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Allahverdi Teymur oğlu Bağırova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [E.Bağırov adına qoşun hissələrinin 
komandiri-Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 24 fevral 1993-cü il //
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı. - 1993. - № 4. - S. 15. - (Ölümündən sonra).
Abbasoğlu, B. Mətin komandir / Baxşeyiş Abbasoğlu // Ölərkən dünyaya gələn oğullar. - Bakı, 2004. - S. 35-53. 
Bağırov Allahverdi Teymur oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / M.F.Axundov adına Milli Kitabxana; tərt. ed. 
H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.38-40. 
Əsgərov, V. Bağırov Allahverdi Teymur oğlu / Vüqar Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. - Bakı, 2010. - S. 49-50. 
Seyidzadə, M. Bağırov Allahverdi Teymur oğlu / Mirbəşir Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi. - Bakı, 2010. - S. 38.
İlyasoğlu, R. Əfsanəvi qəhrəman: Allahverdi Bağırov / Rauf İlyasoğlu // Azad Azərbaycan. - 2019. - 18 aprel. - S. 7.
Rəşid, Ə. Üfüqdə qaralan dağlar / Əntiq Rəşid // Ədalət. -2020. - 26 fevral. - S.3.

22 Milli Qəhrəman



149

Siyasət.Hərbi iş

685 
illiyi Əmir Teymur 

1336-1405  
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Əmir Tеymur 1336-cı il aprel ayı-
nın 9-da Özbəkistanda (Hoca-İlqar 
kən dində (müasir Şaxrisabz) аnаdаn 
оl muşdur. О, türkləşmiş bаrlаs tаy fа-
sın dаndır. Əmir Tеymur 1361-ci ildə 
Tоğluq Tеymurun yаnındа хidmətə 
gir miş və Qаşqаdəryа vilаyətini idаrə 
еtmişdir. Sаğ dizindən və çiynindən 
аldığı yаrаdаn аyаğı qаtlаnmаdığınа 
görə оnа “Tеymurləng” (Tоpаl Tеymur) 
ləqəbi vеrilmişdir. Səmərqənd və Bəlх 
hаkimi Hüsеynlə ittifаq bаğlаyıb, uzun 
müddət Tоğluq Tеymurа və оnun оğlu 
İlyаs Хоcаyа qаrşı mübаrizə аpаrmışdır. 
Hаkimiyyət uğrundа mübаrizədə 1370-
ci ildə Hüsеynə qаlib gələn Tеymur, 
əmir titulu qəbul еdərək Çingiz хаnın 
nəs li аdındаn Mаvərаünnəhri tək idа rə 
еtməyə bаşlаmış və Səmərqəndi döv lə-
tin pаytахtı еlаn еtmişdir. 

1380-ci ildən Tеymurun işğаlçılıq 
yürüşləri dаhа dа gеnişlənmiş, 1386-cı 
ildə Sultаniyyəni tutub Təbrizə, Nах çı-
vа nа, Qаrsа, Tiflisə, Şəkiyə, Qəbələyə 
hücum еtmiş, 1387-ci ildə Sаlmаs, 
Ur miyа və Mаrаğadan kеçib Gilаnа, 
оrа dаn isə məğlubеdilməz sərkərdə 
kimi Səmərqəndə qаyıtmışdır. Qеyd 
еtmək lаzımdır ki, ХIV əsrin 70-80-ci 
illərində Аzərbаycаndаkı siyаsi sаbitlik      
Əmir Tеymurun bu ölkəyə hücumu 
üçün əlvеrişli şərаit yаrаtmış, 1386-
cı ilin bаhаrındа Аzərbаycаn yеnidən 
İrаnа və Cənubi Qаfqаzа yürüş еtmiş 
Tеymurun hücumunа məruz qаlmışdır. 
Əlincə qаlаsı istisnа оlunmаqlа bü-
tün Аzərbаycаnı zəbt еtmiş Tеymur, 
оğlu Mirаnşаhı Dərbənddən Bаğdаdа, 
Həmədаndаn Rumа qədər оlаn bö-

yük bir ərаziyə hаkim təyin еtmişdir. 
1398-ci ildə Tеymur Hindistаnа hü-
cum еdərək Dеhli şəhərini də tutmuş-
dur. 1402-ci ildə Аnkаrа döyüşündə 
Tür kiyə sultаnı İldırım Bаyаzidə qаlib 
gəlmişdir. Mirаnşаhın yеritdiyi mənfur 
siyаsətdən хəbərdаr оlаn Tеymur Hin-
dis tаn səfərindən qаyıtdıqdаn sоnrа 
yеni dən Аzərbаycаnа yürüş еtmiş və 
yürüş tаriхdə “yеddiillik mühаribə” 
аdlаndırılmışdır. 

Tеymurun bu yürüşü zаmаnı uzun 
müddət cəsаrətlə müdаfiə оlunаn 
Əlincə qаlаsı dа işğalçılara tаbе 
еdilmişdir. Onun imperiyası şimalda 
Dərbənd keçi di, Volqa və İrtış çay-
larından başlayaraq cənubda İran 
körfəzinədək, Şərqdə Qobi səhrasının 
hüdudları və Qanq çayı sahillərindən 
Qərbdə Balkan yarımadasınadək geniş 
bir ərazini əhatə edirdi. 

Tеymurun işğаlçılıq, tаlаnçılıq 
məqsədi dаşıyаn hərbi yürüşləri bir 
çох хаlqlаrın sоsiаl-iqtisаdi və mədəni 
inkişаfınа хеyli zərər vurmuşdur. Tək-
cə bu fаktı göstərmək kifayətdir ki, о, 
1383-cü ildə İsfаhаndа 70 min, 1401-ci 
ildə isə Bаğdаddа 90 min dinc əhаlini 
qılıncdаn kеçirmiş, mühаribələr zаmаnı 
əldə еdilmiş vаr-dövlət, əsir аlınmış 
sənət kаrlаr, mеmаrlаr və başqaları Sə-
mər qəndə göndərilmiş və оnlаr bu rа dа 
dəbdəbəli sаrаylаr, məscidlər və еvlər 
tikmişdilər. 

Əmir Tеymur 1405-ci il fеvrаl ayı-
nın 18-də Çinə yürüşü ərəfəsində vəfаt 
еtmiş, Səmərqənddə məqbərədə dəfn 
оlun muşdur. 

Ə d ə b i y y a t

Marozzi, C. Dünya fatehi 
Teymur / Castin Maroz-
zi. - Bakı: Qanun, 2012. 
- 487 s.

Nəcəfli, T. Əmir Teymur / 
Tofiq Nəcəfli, R.İsmayılov; 
red. Ş.Səlimov. - Bakı: 
Altun kitab MMC, 2015. 
- 15 s.

Лэмб, Г. Тамерлан: 
правитель и 
полководец / Гарольд 
Лэмб; пер. с англ. 
Л.Игоревского; отв. ред. 
Л.Глебовская. - Москва: 
Центрполиграф, 2014. 
- 286 с.

Тамерлан - покоритель 
Азии. - Москва: 
Ломоносовъ, 2016. - 218 
с. 

9 Sərkərdə 
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Qorxmaz Cahangir oğlu İmanov 
1941-ci il aprel ayının 17-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 1964-cü 
ildə Azərbaycan Dövlət Universiteti-
ni (indiki BDU) bitirmiş, 1964-1967-
ci illərdə Moskvada SSRİ EA-nın 
Mərkəzi İqtisadi-Riyaziyyat İnstitutun 
aspiranturasında əyani təhsil almışdır. 
1968-ci ildə həmin institutda iqtisad 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsini al-
mış, 1968-1969-cu illərdə Azərbaycan 
SSR EA Kibernetika İnstitutunda kiçik 
elmi işçi, 1969-1971-ci illərdə D.Bün-
yadzadə adına AXTİ-da baş müəl lim, 
dosent, 1971-ci ildən yenidən Azər-
baycan EA Kibernetika institutuna baş 
elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 1975-
ci ildə SSRİ EA Mərkəzi İqtisadi-
Riyaziyyat İnstitutunda iqtisad elm lər i 
üzrə doktorluq dissertasiyası müda fi ə 
etmişdir. 1974-1987-ci illərdə Azər-
baycan SSR EA-nın Kibernetika ins-
titutunda laboratoriya, şöbə müdiri 
vəzifəsində çalışmışdır. 1983-cü ildə 
professor elmi rütbəsini almışdır. 
1987-1993-cü illərdə Azərbaycan SSR 
Dövlət Plan Komitəsinin, sonralar İq-
tisadiyyat Nazirliyinin Elmi Tədqiqat 
İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru 
vəzifəsində işləyib. 

1993-1998-ci illərdə Rusiya EAnın 
Bazar İqtisadiyyatı Problemləri İnsti-
tutunda aparıcı elmi işçi, 1999-2000-
ci illərdə Azərbaycan Respublikası 
İqtisadiyyat Nazirliyində baş müşavir 
vəzifəsində çalışıb. 2001-ci ildən hal-
hazırki dövrə qədər AMEA Kiberneti-
ka İnstitutunda baş elmi işçi və labora-
toriya rəhbəri vəzifəsində çalışır. 

10 monoqrafiyanın, 180-ə yaxın elmi 
məqalənin müəllifi olan Q.İmanovun 
əsərləri keçmiş SSRİ-nin əksər res-
publikalarında, habelə ABŞ, Türkiyə, 
Avstraliya, Polşa, İtaliya, İspaniya və 
digər ölkələrdə çap olunub. İqtisadi-

riyazi modellər və hesablama texnikası 
vasitələrinin yaradılması, onların xalq 
təsərrüfatında planlaşdırma idarəetmə 
məsələlərinin həllində geniş tətbiqi 
işlərinə görə 1984-cü ildə Azərbaycan 
Dövlət mükafatına layiq görülüb. 

Q.İmanov Rusiya EA-nın Mərkəzi 
İqtisadi-Riyaziyyat İnstitutu nəzdində 
yaradılmış N.P.Fedorenko adına “İq-
tisadiyyat Elminin İnkişafı” fondunun 
təsisçilərindəndir və hazırda fondun 
vitse-prezidentidir. 2012-ci ildə İspa-
niyanın Kral İqtisadiyyat və Maliyyə 
Akademiyasının ümumi iclasında gizli 
səsvermə yolu ilə fəxri xarici üzvü seçi-
lib. O, İspaniyanın İqtisadi və Maliyyə 
Elmləri üzrə Kral Akademiyasının qı-
zıl nişanı ilə təltif edilib. 

2001-ci ildən başlayaraq Q.İmanov 
qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin 
və qeyri-səlis məntiqin sosial-iqtisadi 
sistemlərin qiymətləndirilməsində və 
fəaliyyətlərinin təhlilində istifadəsi 
sahəsində elmi fəaliyyətini davam etdi-
rir. O, professor Lütfi Zadənin qeyri-səlis 
nə zəriyyəsini humanistik sistemlərin, 
o cümlədən, sosial-iqtisadi sistemlərin 
fəa liyyətinin təhlilində və çoxsaylı 
öl çülməyən, ya da keyfiyyət  xarak-
teri daşıyan göstəriciləri hesablama 
prosesinə tətbiq etməklə sosial-iqtisadi 
sistemlərin modelləşdirilməsində daha 
adekvat üsulları təklif edib. Qeyri-
müəy yənlik fenomeni və sosial-iqti sa-
di sistemlərin təsviri zamanı çoxsay lı 
qeyri-müəyyənlik faktorlarının ara-
dan qaldırılması problemi də onun 
tədqiqatlarına daxildir. Q.İmanov res-
publikada Fuzzy iqtisadiyyatı kimi 
elmi istiqamətin əsasını qoymuş və ha-
zırda eyniadlı laboratoriyaya rəhbərlik 
edir. 

Qorxmaz İmanov 2017-ci ildə 
AMEA-nın müxbir üzvü seçilib. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycanın sosial-iqtisadi 
inkişafının modelləri: Mak-
roiqtisadi təhlil / Qorxmaz 
İmanov, Y.H. Həsənli; Elmi 
red.: Ə. Muradov, İ.Qarayev. 
- Bakı: Elm, 2001. - 248 s. 

İqtisadi-riyazi metodlar və 
avtomatlaşdırılmış idarəetmə 
sistemləri: orta ixtisas 
məktəbləri ücün dərs vəsaiti 
/ Ş.Səmədzadə [və b.]; elmi 
red. Q.İmanov; rəy. verən 
Ə.Əlibəyova. - Bakı: Maarif, 
1981. - 249 s.

Модели планирования 
народного хозяйства 
союзной республики / 
К.Иманов ; ред. Б.Мусаев; 
АН Азерб. ССР Ин-т 
Кибернетики. - Баку: Элм, 
1977. - 93 c.

Нечеткие модели оценки 
качества социальных 
систем / К.Д.Иманов, 
Р.М.Акперов. - Lambert 
Academic Publishing, 2013. 
- 69 с.

17 Alim
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İnqilab Saleh oğlu Kərimov 1931-
ci il aprel ayının 4-də Göyçay şə-
hə rində anadan olmuşdur. Orta 
təh silini Göyçay şəhərində almış, 
1953-cü ildə Azərbaycan Teatr İnsti-
tutunun (indiki ADMİU)Teatr şünaslıq 
fakültəsini bitirmiş və ölkə mizin ilk 
peşəkar teatrşünasların dan biri ol-
muşdur. 1957-ci ildən Azər bay can 
Elmlər Akademiyasının Memarlıq və 
İncəsənət İnstitutunda çalışan İnqilab 
Kərimov aspirantlıqdan şöbə müdiri 
vəzifəsinədək yüksəlmiş və 1985-ci 
ildən ömrünün sonunadək insti tutun 
Teatr, kino və televiziya şöbəsinə rəh-
bər lik etmişdir.

İnqilab Kərimov 1963-cü ildə “So-
vet Azərbaycanının gənclər teatrı” adlı 
namizədlik, 1988-ci ildə “Azərbaycan 
teatrının yaranması, təşəkkülü və inki-
şafı problemləri (XIX əsrin sonu, XX 
əsrin əvvəlləri)” adlı doktorluq disser-
tasiyası müdafiə etmiş, 1988-ci ildə 
professor elmi adına layiq görülmüş, 
2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının müxbir üzvü seçil-
mişdir.

Milli teatrşünaslıq elminin yaradı-
cılarından biri olan İnqilab Kərimov 
Azərbaycan teatrının tarixinə, tən qi-
dinə və nəzəri məsələlərinə həsr olun-
muş yüzlərlə məqalənin, 200-ə yaxın 
elmi əsərin, o cümlədən 25 monoq-
rafiya və kitabın müəllifidir. Onun 
“Azərbaycan peşəkar teatrının tarixi 
və inkişaf mərhələləri”, “Azərbaycan 

teatr tarixi” (I, II cild), “Heydər 
Əliyev sənət, sənətkarlar və sə-
nətkarlıq haqqında”, “Ə.Haqverdiyev 
və teatr”, “Azərbaycan - Türkiyə teatr 
əlaqələri”, “Azərbaycan teatrı - 125”, 
“Şuşa-Ağdam teatrı”, “Azərbaycan te-
atrı 125”, “Gənclik və gözəllik teatrı”, 
“Sənət yolu, dostluq yolu”, “Nəriman 
Nərimanov və teatr” və b. fundamental 
əsərləri Azərbaycan sənətşünaslığının 
inkişafında müstəsna rol oynamışdır. 

Görkəmli alim elmi kadrların hazır-
lanmasında da böyük əmək sərf etmiş, 
onun rəhbərliyi altında 15 nəfər fəlsəfə 
doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

İnqilab Kərimov eyni zamanda 
uzun illər pedaqoji fəaliyyətlə məş-
ğul olmuş, Azərbaycan Dövlət Mə-
də niyyət və İncəsənət Universitetinin 
professoru kimi 40 ildən artıq bu təhsil 
müəssisəsində yüksəkixtisaslı mə də-
niy yət kadrlarının hazırlanmasında 
böyük xidmətlər göstərmişdir.

Görkəmli alim eyni zamanda bədii 
yaradıcılıqla da məşğul olmuşdur. O, 
müəllifi olduğu “Necə qan ağlamasın” 
adlı hekayələr kitabı, Bakı Bələdiyyə 
Teat  rında tamaşaya qoyulmuş “Xəya-
nə tin müsibəti” faciəsi, tərcümə etdiyi 
və müxtəlif teatrlarda tamaşaya qo-
yulmuş 18 pyeslə Azərbaycan ədə biy-
ya tını, milli teatr və dramaturgiyamızı 
zənginləşdirmişdir.

İnqilab Kərimov 2011-ci il iyul ayı-
nın 22-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Ə.Haqverdiyev və teatr 
/ İnqilab Kərimov; red. 
Ə.Əsədzadə; buraxıl. 
məsul A.Cəfərov; Azərb. 
Resp. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi. - Bakı: 
Renessans-A, 2016. - 203 
s.
Heydər Əliyev: sənət, 
sənətkarlar və sənətkarlıq 
haqqında / İnqilab 
Kərimov. - Bakı: ULU 
İKF, 2005. - 228 s.
Teatr: taleyin ömrümə 
yazdığı qismət / İnqilab 
Kərimov; red. S.Şükürov. - 
Bakı: Elm, 2009. - 465 s. 
Fərəcov, S. Görkəmli te-
atr salnaməçisi / Savalan 
Fərəcov // Mədəniyyət. - 
2017. - 12 aprel. - S. 15.

İ n t e r n e t d ə
science.gov.az/forms/skan
chavshiesyalenyikorrespo
ndentyi/3426

4 Teatrşünas 



152

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil
95 

illiyi Nurəddin Kazımov 
1926-2018 

A
PR

EL

Nurəddin Mustafa oğlu Kazımov 
1926-cı il aprel ayının 28-də Gəncə 
şəhərində anadan olmuşdur. 1933-
1943-cü illərdə III Beynəlmiləl adı-
na orta məktəbdə təhsil almış, 1945-
ci ildə ADU-nun (indiki BDU) tarix 
fakültəsinin fəlsəfə şöbəsinə daxil 
olmuş və təhsilini davam etdirməsi 
üçün 1947-ci ildə Leninqrad (Sankt-
Peterburq) Dövlət Universitetinin 
fəlsəfə fakültəsinin III kursuna köçü-
rülmüş, 1950-ci ildə həmin universite-
ti müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.

1950-1952-ci illərdə Nuxa (Şəki) 
Müəllimlər İnstitutunun pedaqogika 
və psixologiya kafedrasında baş müəl-
lim vəzifəsində işləmişdir. Sonrakı 
əmək fəaliyyəti Bakı şəhəri ilə bağlı 
olmuşdur. Əvvəlcə Bakı Vilayət Maa-
rif Şöbəsində məktəb inspektoru, sonra 
Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyində 
Ali və orta pedaqoji təhsil şöbəsində 
inspektor vəzifələrində çalışmışdır. 

1953-1956-cı illərdə Azər baycan 
Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqogika 
İnstitutunun (indiki AR Təhsil İnsti-
tutu) aspiranturasında təhsil almışdır. 
Təhsilini başa vurduqdan sonra 1956-
1957-ci illərdə yenidən Azərbaycan 
SSR Maarif Nazirliyinin Ali və orta 
pedaqoji təhsil şöbəsinə inspektor 
vəzifəsinə dəvət olunmuşdur. 

N.Kazımov 1958-ci ildə pedaqo-
ji elmlər namizədi, 1969-cu ildə pe-
daqoji elmlər doktoru elmi dərəcəsi 
almış, 1973-cü ildə professor elmi 
adına layiq görülmüşdür. O, 1957-
ci ildə M.F.Axundov adına Pedaqoji 
Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutun-
da (indiki BSU) baş müəllim, 1957-
1973-cü illərdə Azərbaycan Dövlət 
Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutun-
da elmi işlər üzrə direktor müavini, 
1973-1976-cı illərdə direktor olmuş-
dur. Onun elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 
böyük mərhələsi isə ali məktəb həyatı 

ilə bağlı olmuşdur. 
1976-1982-ci illərdə V.İ.Lenin adı-

na APİ-də (indiki ADPU) elmi işlər 
üzrə prorektor vəzifəsində işləmişdir. 
1984-cü ildən etibarən 30 il müddətində 
Azərbaycan Dillər Universitetinin Pe-
daqogika kafedrasının rəhbəri olmuş, 
onlarla gəncə elmi rəhbərlik etmişdir.

N.Kazımovun “Nurlu yol” (1983), 
“Tərbiyənin elmi-pedaqoji əsasları” 
(1983), “Ali məktəb pedaqogikası” 
(1999), “Milli pedaqogika yolların-
da” (2001), “Məktəb pedaqogikası” 
(2002), “Məktəb pedaqogikası sxem-
lər də” (2003), “Mərhələli tərbiyə 
nəzə riyyəsi” (2007), “Pedaqoji usta-
lığın problemləri” (2009), “Tətbiqi 
pe daqogika” (2010), on altı cilddən 
ibarət “Seçilmiş əsərlər” (2011) və 
bir çox digər kitabları respublika və 
dünya ictimaiyyətinə təqdim edilmiş-
dir. Müəllifi olduğu dərslik və dərs 
vəsaitləri əsasında hazırda ali təhsil 
müəssisələrində tədris aparılır. 

N.Kazımovun orta ümumtəhsil 
mək təblərinin III, IV sinifləri üçün 
“Ana dili” (1970-2003) və “Oxu” 
(1970-2005) dərslikləri və 500-dən ar-
tıq müxtəlif səpgili əsəri təlim-tərbiyə 
nəzəriyyəsi və təcrübəsini xeyli zən-
gin ləşdirmişdir.

N.Kazımovun əməyi dövlət tərə-
fin dən yüksək qiymətləndirilmiş, 
müxtəlif illərdə “Qabaqcıl maarif 
xadi mi”, “SSRİ maarif əlaçısı” döş ni-
şanları, “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif 
olunmuş, “Əməkdar elm xadimi” fəxri 
adına və Prezidentin fərdi təqaüdünə 
layiq görülmüşdür. 2012-ci ildə Rusi-
ya Təhsil Akademiyasının xarici üzvü 
seçilmişdir.

Nurəddin Kazımov 2018-ci il de-
kabr ayının 6-da vəfat etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Ali məktəb pedaqogikası: 
dərslik / Nurəddin Kazı-
mov; rəyçi. H.Əlizadə [və 
b.]. - Bakı: Çıraq, 2011. 
- 391 s.

Məktəb pedaqogikası: 
dərslik / Nurəddin Kazımov  
elmi red. Z.Qaralov; rəyç.: 
Z.Qaralov [və b.]. - Bakı: 
Çıraq, 2011. - 440 s.

Milli pedaqogikada elmi 
yeniliklər: monoqrafiya /
Azərb. Resp. Təhsil Nazirli-
yi, Azərb. Dillər Un-ti; red. 
N.Kazımov (ön söz). - Bakı: 
Mütərcim, 2014. - 183 s.

Abbasov, A. Görkəmli 
alim, böyük vətəndaş / 
Akif Abbasov, H.Əhmədov, 
V.Bəşirov // Azərbaycan 
müəllimi. - 2018.- 7 dekabr. 
- S. 13.

İ n t e r n e t d ə

muallim.edu.az/news.
php?id=3396
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Ələşrəf Əbdülhüseyn oğlu Əlizadə 
1911-ci il aprel ayının 24-də Şamaxıda 
anadan olmuşdur. 1930-1935-ci illərdə 
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft 
İnstitutunda (indiki ADNSU) geoloji-
kəşfiyyat fakültəsində təhsil almış-
dır. O, çöl və mədən geologiyası üzrə 
Azərbaycan dilində ilk dərs vəsaitinin 
müəllifidir. 1937-ci ildə “Çöl geologi-
yasına dair qısa rəhbərlik”, 1938-ci ildə 
isə “Çöl və mədən geologiyasına dair 
qısa rəhbərlik” kitablarını tərtib etmiş-
dir. 1961-ci ildə M.Babayevlə birlikdə 
Azərbaycan dilində “Ümumi geologi-
ya” dərs vəsaitini nəşr etdirmişdir. Regi-
onal geologiyanın, tektonikanın və neft 
geologiyasının müxtəlif problemlərinə 
aid 600-dən artıq elmi əsərin, keçmiş 
SSRİ-nin və Azərbaycan Respublikası-
nın neftqazlılığına və tektonikasına aid 
dərc edilmiş bir sıra xəritə və atlasların 
müəllifi olmuşdur.

1934-1942-ci illərdə “Azneftkəşfiy-
yat” trestinin “Geoloji Axtarış Konto-
runda (GAK)” geoloq, böyük geoloq, 
baş geoloq və direktor olmuşdur. 

Ə.Əlizadə 1944-cü ildə geologiya-
mineralogiya elmləri doktoru, 1945-ci 
ildə “Neft və qaz yataqlarının geolo-
giyası” kafedrasının professoru elmi 
adına layiq görülmüşdür. 1945-ci ildə 
Azərbaycan SSR Xalq Komissarları 
Sovetinin qərarına əsasən, Azərbaycan 
SSR EA-nın (indiki AMEA) ilk 15 
həqiqi üzvləri sırasına Ə.Əlizadənin də 
adı daxil edilmişdir.

Ə.Əlizadə 1942-1946-cı illərdə 
Azər baycan KP BK-nın katibi, sonra 
isə Azərbaycan KP MK-nın ikinci ka-
tibi vəzifələrində çalışmışdır. Dəfələrlə 
Bakı şəhəri rayon sovetlərinin və Bakı 
sovetinin deputatı seçilmiş, 1946-
cı ildə SSRİ Ali Sovetinin deputatı, 
1961-ci ildən uzun müddət Bakı So-
vetinin deputatı olmuşdur. 1948-ci ildə 
Azərbaycanda axtarış-kəşfiyyat işlərini 
genişləndirmək məqsədilə yeni yara-

dılmış “Azneft-kəşfiyyat” birliyinə 
rəis təyin edilmişdi. 1950-ci ildə Türk-
mənistan Dövlət Universitetinə dəvət 
olunmuş, geologiya kafedrasının mü-
diri təyin edilmişdir. 1954-cü ildə Ba-
kıya qayıtmış və ASİ-nun “Neft və qaz 
yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı” 
kafedrasında professor vəzifəsində 
çalışmışdır. 1959-cu ildə neft hasilatı 
üzrə Azərbaycan Elmi Tədqiqat İnsti-
tutuna direktor təyin edilmiş, 1962-ci 
ildə Ümumittifaq Paleontologiya Cə-
miyyətinin (ÜPC) üzvü seçilmişdir.

Onun rus dilində çap etdirdiyi 
“Azər  baycanın maykop lay dəstəsi və 
onun   neftliliyi”, “Azərbaycanın pa-
leogen çöküntüləri”, 2 cildlik “Türk-
mənistanın ağçaqılı”, “Azərbaycan 
mezo zoy çöküntüləri və onların neft-
qazlılıq perspektivliyi”, “Azərbaycanın 
Abşeronu” və s. əsərlərində çox geniş 
paleocoğrafi analizlər verilmişdir.

Ə.Əlizadə beynəlxalq, ümumittifaq 
konqreslərdə, simpoziumlarda, sessi-
ya və müşavirələrdə elmi məruzələrlə 
çıxış etmiş, bir çox elmi şuraların, ko-
missiya və redaksiya heyətlərinin üzvü 
olmuşdur.

Ə.Əlizadənin xidmətləri hökumət 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. 
1940-cı ildə Xalq Neft Komissarlığı-
nın “Əlaçı” döş nişanı, 1943, 1946-cı 
illərdə SSRİ Dövlət mükafatına layiq 
görülmüş, 1942, 1946-cı illərdə “Le-
nin ordeni”, “Qırmızı Əmək Bayrağı” 
ordeni və medallarla təltif edilmişdir. 
1971-ci ildə “SSRİ-nin fəxri neftçisi” 
və Türkmənistan SSR-nin “Əməkdar 
elm və texnika xadimi” fəxri adlarına 
layiq görülmüşdür. Alim 1973-cü ildə 
Qubkin adına mükafatın laureatı, 1976-
cı ildə Ümumittifaq paleontologiya cə-
miy yətinin fəxri üzvü olmuşdur.

Ələşrəf Əlizadə 1985-ci il mart ayı-
nın 23-də Bakıda vəfat etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Ümumi geologiya: ali 
texniki məktəblər üçün 
dərslik / Ələşrəf Əlizadə, 
M.Babayev; elmi red. 
A.Vəzirzadə. - Bakı:  Ma-
arif, 1973. - 371 s. 

Əliyev, A. Akademik 
Ələşrəf Əlizadə / Akif 
Əliyev; baş məsl. və elmi 
red. A.Əlizadə. - Bakı: 
Elm, 2015. - 118 s.

Səmədli, Ə. Romana 
bənzər həyat: bədii 
sənədli povest / Əli 
Səmədli. - Bakı: Azərnəşr, 
2001. - 168 s. 

İ n t e r n e t d ə

www.nkpi.
page=addread&id=3030

science.gov.az/forms/
osnovateli-nana/2628
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Baba Qurbanqulu oğlu Babazadə 
1911-ci il aprel ayının 25-də Bakının 
Ramana kəndində anadan olmuşdur. 
1923-1929-cu illərdə Sənaye Texni-
kumunda, sonra Azərbaycan Sənaye 
İnstitutunun (indiki ADNSU) Geoloji-
kəşfiyyat fakültəsində oxumuş və 
1934-cü ildə mühəndis-geoloq ixtisası 
üzrə bitirmişdir.

B.Babazadə əmək fəaliyyətinə 
“Əziz bəyovneft” Neft-Mədən İdarə-
sin də “Qala” neft yatağının tədqiqilə 
başlamış və 1936-cı ildə onun rəh bər-
liyi ilə qazılmış quyunun dərin qatla-
rından “Qala lay dəstəsi” açılmışdır. 
Bu kəşf əsasında neft verən quyuların 
həm quru və həm də dəniz yataqları-
nın böyük məhsuldarlığa malik ehti-
yatlarla zəngin olduğu aşkar edilmiş-
dir. 1945-1952-ci illərdə o, “Azneft” 
Birliyinin baş geoloqunun müavini, 
baş geoloq, Birliyin rəisi, 1954-cü ildə 
Neft Sənaye Nazirliyinin baş geoloqu, 
1960-cı ildən ömrünün sonuna qədər 
isə “Azneft” Birliyinin baş geoloqu 
vəzifələrində işləmişdir. 1952-ci ildə 
onun “Buzovna-Maştağa neft yatağı 
və Abşeronun dərində yatan perspektiv 
strukturlarının axtarışı” monoqrafiya-
sı Leninqrad şəhərində (indiki Sankt-
Peterburq) çap olunmuşdur. Buzovna-
Maştağa, Zirə və Neft Daşlarının 
şimal-şərq qanadı, Palçıq pilpiləsi, 
Qaradağ, Kürovdağ, Mişovdağ, Qum 
adası və başqa zəngin neft və qaz ya-
taqlarının açılması da B.Babazadənin 
adı ilə bağlıdır. Onun rəhbərliyi al-

tında neftli və qazlı layların struktur 
qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi, 
onların genezisi və yataqların təsnifatı 
ilə bağlı tədqiqatlar aparılmışdır. O, 
elmi işlə yanaşı, Azərbaycan Sənaye 
İnstitutunda pedaqoji fəaliyyətlə də 
məşğul olmuşdur.

B.Babazadənin geoloji-kəşfiyyat 
və yataqların səmərəli işlənməsi üzrə 
80-dən artıq elmi əsəri Azərbaycanın 
və bütün SSRİ-nin geoloq-neftçiləri 
üçün böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. 
Onun rəhbərliyilə 20-dən çox fəlsəfə 
doktoru hazırlanmışdır. Azərbaycan 
SSR Ali Sovetinin 3 və 5-ci çağırışın-
da deputat seçilmişdir. 

1959-cu ildə Azərbaycan SSR EA-
nın müxbir üzvü seçilmiş, 1962-ci ildə 
geo lo giya-mineralogiya elmləri dok-
toru elmi adını almışdır.  

Baba Babazadənin neftqazçıxar-
ma elminin inkişafı sahəsində xid-
mət ləri hökumət tərəfindən yüksək 
qiy mətləndirilmiş, “Sosialist Əməyi 
Qəh rəmanı”, birinci dərəcəli “Sta-
lin” Mükafatı, “Lenin” Mükafatı və 3 
dəfə “Qırmızı Əmək Bayrağı” orde-
ni, həmçinin, 1941-1945-ci illər Bö-
yük Vətən müharibəsində “Qafqazın 
müdafiəsinə görə”, “Rəşadətli əməyə 
görə” medalları və Fəxri fərmanlarla 
təltif olunmuşdur. B.Babazadənin adı 
YUNESKO-nun “Dünya alimlərinin 
elmi irsi” siyahısına daxil edilmişdir.

Baba Babazadə 1962-ci il avqust 
ayının 18-də Bakıda vəfat etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Baba Qurbanqulu oğlu 
Babazadə // Azərbaycan 
Sovet Ensiklopediyası: 10 
cilddə. - C. 1. - Bakı, 1976. 
- S. 518. 

Baba Qurbanqulu oğlu 
Babazadə // Fəxri Xiyaban: 
[soraq kitabı] / Heydər 
Əliyev Fondu. - Bakı, 2007. 
- S. 24. 

Fəcri, F. Alın yazısı: 
Bədii-sənədli-publisistik 
roman / Fətulla Fəcri; red.: 
N.Mirzə; elmi məsləhətçi 
B.Quliyev. - Bakı: 
Mütərcim, 2006. - 180 s.

Классификация залежей 
и месторождений нефти 
и газа Азербайджана и 
рациональная методика 
их разведки / Б.Бабазаде.- 
М.: Недра, 1964.- 304 с.
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Ədhəm Şahlarbəy oğlu Şıxəlibəyli 
1911-ci il aprel ayının 30-da Şama-
xıda anadan olmuşdur. 1937-ci ildə 
Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (in-
diki ADNSU) Geoloji-kəşfiyyat fakül-
tə sini bitirmişdir.

Ə.Şıxəlibəyli 1966-ci ildə geo lo-
giya-mineralogiya üzrə elmlər dok-
toru, 1970-ci ildə professor elmi adı-
nı almış, 1968-ci ildə Azərbaycan 
EA-nın müxbir üzvü, 1984-cü ildə 
isə həqiqi üzvü seçilmişdir. 1946-cı 
ildən Sov. İKP üzvü olmuş, 1937-53-
cü illərdə Azərbaycan SSR Geologiya 
İdarəsində geoloji kəşfiyyat və geoloji 
planalma dəstələrinə rəhbərlik etmiş-
dir. 1945-56-cı illərdə Azərbaycan Sə-
naye İnstitutunda və Azərbaycan Döv-
lət Universitetində (indiki BDU) dərs 
demişdir. 

1954-1985-ci illərdə Azərbaycan 
SSR EA İ.M.Qubkin adına Geologiya 
İnstitutunda regional geologiya labo-
ratoriyasının rəhbəri olmuşdur. Uzun 
illər institutun Geotektonika, stratiq-
rafiya və litologiya şöbəsinə, 1969-
1971-ci illərdə Əlcəzairdə neft-qaz 
yataqlarının axtarışını aparan Sovet 
geoloqlar qrupuna başçılıq etmişdir.

Ə.Şıxəlibəyli 1992-ci ildən öm-
rünün sonuna qədər Azərbaycan Ge-
oloqlarının Milli Komitəsinin prezi-
denti, həmçinin, SSRİ EA Geologiya, 
geofizika, geokimya və dağ elmləri 
şöbəsinin müəssisələrarası tektonik 
komissiyasının, BDU-nun Dövlət Ge-
o logiya və Mineral Ehtiyatları Komi-
təsinin elmi-texniki şuralarının və 
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası 
Redak siya Şurasının üzvü, Azərbaycan 

EA “Xəbərlər” jurnalı Yer Elmləri se-
riyasının baş redaktorunun müavini 
olmuşdur.

Ə.Şıxəlibəyli Şərqi Qafqazın qı-
rışıqlıq sisteminin əmələ gəlməsinin 
mərhələlərini müəyyən etmiş, onları 
struktur zonalara bölmüş və on la rın 
yaranmasında şimal-qərbi kem bri dən-
qabaq və şimal-şərqi rifey yarıqlarının 
rolunun elmi əsaslarını vermişdir. O, 
şimal-şərq istiqamətdə uzanan Qərbi 
Xəzər gömülmüş qalxımını aşkar etmiş 
və bu qalxımın Qafqaz qırışıqlıq sis-
teminin müsbət strukturlarının Xəzər 
dənizinə yaxınlaşdıqca, birləşmələrinə 
səbəb olmasını əsaslandırmışdır. İlk 
dəfə olaraq Balakən-Zaqatala regio-
nunda polimetal filiz yataqlarının aşkar 
edilməsi perspektivliyini sübut etmiş-
dir. O, müxtəlif beynəlxalq simpozium 
və toplantılarda (Hindistan, Avstriya, 
Türkiyə, İran, İngiltərə, ABŞ, Moskva 
və s.) respublikamızın təmsilçisi kimi 
müasir elmin aktual problemləri üzrə 
fundamental məruzələrlə çıxış etmiş-
dir.

Ə.Şıxəlibəyli 250-dən çox elmi 
əsərin, o cümlədən 15 monoqrafiya-
nın müəllifi və Azərbaycanın geolo-
ji, tektonik, paleotektonik, geomor-
foloji, neotektonik və metallogenik 
xəritələrinin, Qafqazın və Avropanın 
tektonik xəritələrinin həmmüəllifidir. 
1979-cu ildə Azərbaycan SSR-nin 
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına la-
yiq görülmüşdür.

Ədhəm Şıxəlibəyli 1996-cı ildə 
Bakı da vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Şıxəlibəyli Ədhəm 
Şahlarbəy oğlu // 
Azərbaycan Sovet Ensiklo-
pediyası: 10 cilddə. - C. 10. 
- Bakı, 1987. - S. 550. 

Şıxəlibəyli Ədhəm 
Şahlarbəy oğlu /
Azərbaycanın geoloq və 
geofizik alimləri / Tərt. 
ed. S.Axundova; red. 
A.İsmayılzadə [və b.]; ön 
söz. A.Əlizadə; AMEA, 
Geologiya İn-tu.- Bakı, 
2004. - S. 333-334.

Геологическое строение и 
история тектонического 
развитие восточной 
части Малого Кавказа: [в 
3-х т.] / Э.Шихалибейли. 
- Баку: Элм, 1964-1967. 

Геологическое строение 
и развитие южного 
склона Большого Кавказа 
/ Э.Шихалибейли. - Баку: 
Элм, 1956. - 223 с. 

Некоторые проблемные 
вопросы геологическое 
строение и тектоники 
Азербайджана / 
Э.Шихалибейли. - Баку: 
Элм, 1996. - 216 с. 
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Bəhram bəy Rüstəm bəy оğlu Mir-
zə yev 1891-ci il aprel ayının 16-da 
Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Orta 
təhsilini Şuşada rеalnı məktəbdə al-
mışdır. 1905-1906-cı illərdə Şuşada 
baş vеrən еrməni-müsəlman davası 
Bəhram bəyə təhsilini başa vurmağa 
imkan vеrmir və təhsilini Bakı Rеalni 
Məktəbində davam еtdirmişdir. 

1909-cu ildə Bakı Rеalnı Məktəbini 
bitirən Bəhram bəy 1911-ci ildə Pеtеr-
burq Univеrsitеtinin fizika-riya ziy yat 
fakül təsinə daхil оlmuşdur. 

1916-cı ildə ali təhsilini başa vur-
muş, gimnaziyada pеdaqоji fəaliyyətlə 
məşğul оlmağa başlamışdır. 1917-ci 
ilin оktyabr ayında Dоnеt s k ə gəl-
miş, Dоnеtsk vilayətinin Dru  jоvski 
şəhə rindəki zavоdların nə za rətində 
məktəb kоmbinatının təşkilat çı-müdir 
vəzifəsinə düzəlmişdir. 

1918-ci ildə о, artıq üç məktəb aç-
mağa nail оlmuşdu. Rusiyada Vətəndaş 
müharibəsi başlayanda, 1919-cu ildə 
Bəhram bəy də оrduya çağırılmış, ХII 
Qızıl Оrdu sıralarında hərbi хidmətə 
başlamışdır. 

1921-ci ildə Bakıya qayıtmış, 
1922-ci ilin yazında Bakı Хalq Ma-
arif Şöbəsinin 2 nömrəli məktəbinə 
göndərilmiş, bir il burada fizika və 
riyaziyyat müəllimi işləməklə yanaşı 
fəhlə fakültələrində və tехnikumlarda 
da dərs dеmişdir. Azərbaycan Döv-
lət Univеrsitеtinə (indiki BDU) gön-
də rilərək fizika kafеdrasında tələ bə 
laboratоriyaları təşkil еtmiş, fakül tə-
də оptikaya dair ilk dəfə оlaraq Azər-
baycan dilində mühazirələr охumağa 
başlamışdır. 

1930-cu ildə ana dilində təcrübi 
məşğələlər üzrə azərbaycanca tədris 

vəsaiti hazırlayaraq nəşr еtdirmiş, оna 
dоsеnt vəzifəsi vеrilmişdir. Elə həmin 
il N.Nərimanоv adına Azərbaycan 
Döv lət Tibb İnstutuna (indiki ATU) 
gön dərilmiş, burada çохlabоratоriyalı 
fizika kafеdrası təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Pоlitехnik İnstitutu 
üçün mоlеkulyar fizikaya, ADU üçün 
dalğalara və rəqslərə aid dərsliklər 
yaz mış və bu dərsliklərdən digər ali 
mək təblərdə də istifadə оlunmağa baş-
lanmışdır.

1935-ci ildə yеnidən ADU-ya qa-
yıtmış, 1936-1938-ci illərdə burada 
yеni labarоtriyaların təşkili işinə baş-
lamış, хüsusi labarоtоriyalar, nümayiş 
muzеyi, fizika kabinеti yaratmışdır. 
1938-ci ildə оna fizika еlmləri namizədi 
alimlik dərəcəsi vеrilmiş, 1941-ci ildə 
isə təcrübi fizika kafеdrasına müdir 
vəzifəsinə təyin olunmuşdu.

1960-cı ildə Yarımkеçiricilər fizi ka 
kafеdrası təşkil оlunmuş və о, həmin 
kafеdranın müdiri vəzifəsinə sеçil miş-
dir. 1969-cu ildə prоfеssоr elmi rüt-
bəsini almışdır. 

50-dən çох еlmi əsərin, iki iхti ra-
nın, Böyük Vətən müharibəsi illərində 
iki hərbi təklifin müəllifi оlan Bəhram 
bəy Mirzəyеv Azərbaycan еlmi qarşı-
sında хüsusi хidmətlərinə görə 1954-
cü ildə “Lеnin оrdеni”nə, 1969-cu 
ildə “Əməkdar еlm хadimi” fəxri 
adına layiq görülmüş, həmçinin, bir 
nеçə mеdalla və Azərbaycan SSRİ 
Ali Sоvеtinin Fəхri fərmanı ilə təltif 
еdilmişdir. 

Bəhram bəy Mirzəyеv 1974-cü ildə 
Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Loqarifm xətkeşi / Bəhram 
Mirzəyev ; red. F.Köçərli; 
S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. 
Universiteti. - Bakı: ADU, 
1959. - 41 s.

İ n t e r n e t d ə

physics.bsu.edu.az/az/con-
tent/grkmli_alimlr

wikipedia.anarim.
az/?q=B%C9%99hram_
Mirz%C9%99yev
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Vaqif Mirəsgər oğlu Nağıyev 1941-
ci il aprel ayının 20-də Lənkəranda 
anadan olmuşdur. 

Ailəsi ilə Bakıya köçmüş, burada 
134 saylı orta məktəbdə oxumuşdur. 
1963-cü ildə Neft-Kimya İnstitutu-
nu (indiki ADNSU) elektromexanik-
mühəndis ixtisası üzrə bitirdikdən 
sonra bir ilə yaxın Azərbaycan EA-
da (indiki AMEA) işləmişdir. Sonra 
Moskvaya getmiş, 1965-ci ildən elekt-
ron sənayesi üçün mühüm əhəmiyyət 
kəsb edən yarımkeçiricilərin tədqiqi ilə 
məşğul olmuşdur. 27 yaşında Moskva 
Polad və Ərintilər İnstitutunun elmi 
şurasında namizədlik dissertasiyasını 
uğurla müdafiə etmişdir. 

1970-ci ildə Siolkovski adına Mosk-
va Aviasiya Texnologiya İnstitutunun 
Radio elektron aparatlarının istehsa-
lı texnologiyası kafedrasında dosent 
kimi işləməyə başlamışdır. 1971-ci 
ildə EHM-lərin blok və qurğuları üçün 
termoelektrik sərinləşdirici qurğuların 
layihələşdirilməsinin maşın metodla-
rının hazırlanması və tətbiqi sahəsində 
kompleks işinə görə A.S.Popov adına 
Fəxri fərmana layiq görülmüşdür. 

Vaqif Nağıyev 1986-cı ildə texni-
ka elmləri doktoru alimlik dərəcəsini 
almışdır. Bir il sonra SSRİ Elektron 
Sənayesinin Fəxri İşçisi olmuşdur. 

Vaqif Nağıyevin elmi fəaliyyətində 
ultrasəs-diaqnostik tibbi texnikanın 
hazırlanması, klinikalarda tətbiqi əsas 
yer tuturdu. O, SSRİ-də bu sahənin 
yaradıcılarından biri idi. 5 monoqrafi-

yanın, 23 ixtiranın, 200-dən artıq elmi 
məqalənin müəllifi olan Vaqif Nağıye-
vin 23 ixtirası müəlliflik şəhadətnaməsi 
almışdır. 

1988-ci ildə SSRİ Səhiyyə Nazir-
liyinin tibbi texnika üzrə Ümumitti-
faq Elmi Tədqiqat Sınaq İnstitutunda 
ultrasəs diaqnostik tibbi aparatların ha-
zırlanması və koordinasiyası şöbəsinin 
müdiri, həm də Səhiyyə Nazirliyində 
bu sahənin rəhbəri təyin olunmuşdur. 

Vaqif Nağıyev həm də SSRİ 
Müdafiə Nazirliyində kosmosda di-
aqnostik tədqiqatlarla bağlı mühüm 
vəzifə daşımışdır. Ultrasəs vazoloka-
tor, elektron qurğularının termoelektrik 
sərinləşdirilməsi, inteqral sxemlərin 
tədqiqi və sınağı üçün termoelekt-
rik cihazlar, allergiyalı dermotozların 
müalicə üsulları və ultrasəs texnologi-
yalarının perspektiv inkişafı ilə bağlı 
tədqiqatlar aparmışdır. Tədqiqatlarının 
əsas yönümü kosmosla bağlı olmuş-
dur. 

Vaqif Nağıyev 1991-ci ildə SSRİ 
EA-nın həqiqi üzvü seçilmişdir. O, 
elmi fəaliyyətlə yanaşı keçmiş SSRİ 
hərb sənayesinə də öz töhfəsini vermiş, 
general-mayor hərbi rütbəsi ilə təltif 
edilmişdir. 

Professor Vaqif Nağıyev 1992-ci il 
dekabr ayının 3-də vəfat etmiş, Bakıda 
dəfn edilmişdir. 

İ n t e r n e t d ə

files.preslib.az/projects/
azerbaijan/gl6.pdf

masallilar.az/250-uc-
masalll-akademk.html

20 Alim
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Samuel Finli Briz Morze 1791-ci il 
aprel ayının 27-də ABŞ-ın Massaçusets 
ştatında anadan olmuşdur. On doqquz 
yaşında Yel kollecini bitirmiş, elektrik 
sahəsinə maraq gös tər mişdir. Eyni za-
manda tanışların mi niatür portretlərini 
çəkməyi xoşlayır dı. Valideynləri onun 
bu həvəsini bəyənməsələr də, rəssam-
lı ğa meylinin güclü olduğunu görüb 
1811-ci ildə İngiltərəyə göndərmişlər. 

1813-cü ildə o, London Kral Akade-
miyasına “Ölən Herkules” bədii rəsm 
əsərini təqdim etmiş və qızıl medala 
layiq görülmüşdür. Londondan qayıt-
dıqdan sonra portret janrı gündəmdə 
olduğu üçün diqqətini portret çəkməyə 
yönəltmişdir. 

1826-cı ildə Milli İncəsənət Akade-
miyasının qurulmasında yaxından işti-
rak etmiş və akademiyanın ilk rəhbəri 
ol muşdur. 1829-cu ildə rəssamlıq mək-
təbini yaratmaq və məşhur rəsm əsər-
lərini öyrənmək üçün 2-ci dəfə Av ro-
paya səyahət etmişdir. 1832-ci ildə 
Nyu York Universiteti Şəkil və heykəl 
şöbəsinin professoru olmuşdur. 

Morzenin mexaniki araşdırmala-
ra marağı gənc yaşlarında başlamış, 
alim L.Daqerlə tanış olmuş, elektrik 
sahəsində olan yeniliklərlə maraqlan-

mışdır. 1832-ci ildə okean səyahətinə 
çıxmış, Çarles Tomas Ceksonun elek-
triklə bağlı son məqalələri və Nyu 
York Universitetində elektromaqnetik 
möv zusunda öyrəndikləri ilə əlaqədar 
onda elektrikli teleqraf hazırlamaq fik-
ri yaranmışdır. 

İlk elektrikli teleqraf sınağını 1844-
cü ildə Vaşinqton ilə Baltimor arasında 
65 kilometrlik bir xətt çəkilişiylə et-
mişdir. Morze bir daşı, ya da mərməri 3 
fərqli ölçüdə yona bilən mərmərkəsmə 
maşınını da icad etmiş, 1820-ci ildə 
buna bənzər ixtira olduğu üçün paten-
tini ala bilməmişdir. 

1858-ci ildə Morze 10 Avropa 
dövl ətindən teleqrafın istifadəsinə 
görə 400 000 frank almışdır. Osman-
lı dövləti ilk dəfə 1855-ci ildə Krım 
döyüşü əsnasında Morzenin teleqraf 
sistemindən istifadə etmişdir. Ahıl yaş-
larında Morze xeyriyyəçiliklə məşğul 
olmuş, məktəblərə, universitetlərə, dini 
icmalara, kilsələrə və kasıb rəssamlara 
himayədarlıq etmişdir. 

Samuel Morze 1872-ci il aprel ayı-
nın 2-də Nyu Yorkda vəfat etmiş və 
Qrin-Vud qəbiristanlığında dəfn edil-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t
Morze Samuel Finli Briz // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə. - C. 7. - Bakı, 1983. - S. 61-62.
Morze Samuel Finli Briz / R.Əliquliyev, P.Salmanova // İnformasiya cəmiyyəti: maraqlı xronoloji faktlar. - Bakı, 2013. - S. 13.
Уилсон, М. Морзе Сэмюэл / M.Уилсон // Американские ученые и изобретатели. - Москва, 1975. - С. 27-34.

İ n t e r n e t d ə

https://az.wikipedia.org/wiki/Samuel_Morze
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Digər tarixi hadisələr
Aprel döyüşləri və ya dördgünlük 
müharibə
2016 

Erməni təcavüzkarlarının növbəti atəşkəs 
reji mini 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 
tərə findən 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 təd bir-
ləri həyata keçirilmiş, Goranboy rayonuna və Naf-
talan şəhərinə təhlükə yarada biləcək Talış kəndi 
ətrafındakı yüksəkliklər, Seysulan məntəqəsi və 
Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən Lələtəpə 
adlan an yüksəklik düşməndən azad edilmiş dir. 
Döyüşlər nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüv və-
ləri Ağdərə-Madagiz istiqamətində yolların nəza-
rətdə saxlanılmasını təmin etmişdir.

Məlumata görə hərbi əməliyyatlar zamanı er-
mə nilərə məxsus 30 tank, 15-dək artilleriya qur-

ğusu və möhkəmləndirilmiş mühəndis qurğuları 
məhv edilmiş, 320 döyüşçüsü öldürülmüş və 500-
dən artıq döyüşçü yaralanmışdır.

Aprel ayının 5-də saat 12.00-dan  etibarən Azər-
bay can-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 
büd cəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Res -
publikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azər-
bay   can Respublikasının Qaçqınların və Məcburi 
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komi tə si nə 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-
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dı. Ermənilər Azərbaycan əsgərinin qarşısında diz 
çöküb məğlub oldular.

Bu döyüşlər bir daha göstərdi ki, ordumuzun 
potensialı böyükdür. Bu uğurlu döyüşlər Silahlı 
Qüvvələrimizin gələcəkdə qazanacağı qələbələrin 
yalnız başlanğıcı oldu. 

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü-
nün qorunub saxlanması, erməni işğalçılarının 
2016-cı il aprel ayının 2-dən 5-dək  qoşunların    
təmas xəttində törətdikləri silahlı təxribatların 
qar şısının alınması və düşmənin dinc əhaliyə  
hücumlarının dəf edilməsi zamanı göstərdikləri 
qəh rəmanlıq və igidliyə görə Azərbaycan hərb-
çi lərinin xüsusi fərqlənən bir qrupu 2016-cı il 
aprel ayının 19-da Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin müvafiq sərəncamları ilə yüksək fəxri 
ada layiq görülmüş, orden və medallarla təltif 
olun muşdur. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 3 
üzvü “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”, 7 üzvü 
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni, 1 üzvü 2-ci də rə cəli 
və 4 üzvü 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” or-
deni, 19 üzvü “Vətən uğrunda” medalı, 43 üzvü 
“İgidliyə görə” medalı, 45 üzvü “Hərbi xidmətlərə 
görə” medalı, 2 üzvü  “general-mayor” ali hərbi 
rütbəsi ilə mükafatlandırıldı.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham 
Əliyevin həmsədrlərlə görüşdə səsləndirdiyi fikir-
lər münaqişənin həllində yol xəritəsi rolunu oy-
nadı: “Biz bir neçə dəfə bildirmişik ki, məsələnin 
sülh yolu ilə siyasi 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 
bütöv lüyünü pozmamalıdır. Məhz bu ifadələr 
Helsinkidəki yekun aktda öz ifadəsini tapıb. Bütün 
münaqişələr ölkənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində 
həll olunmalıdır.”

Ali Baş Komandanımızın və müzəffər ordu-
muzun sayəsində 2020-ci ildə qazandığımız şanlı 
Zəfər bu qələbənin məntiqli davamı oldu. Qarabağ 
Azərbaycandır! 

Ə d ə b i y y a t
Bahadurqızı, Y. Hay ver mənə, cənab leytenant... / Y.Bahadurqızı; ön söz Q.Nəsibov. - Bakı: Çaşıoğlu, 2017. - 168 s.
Bünyatov, Ş. 20 Yanvar hadisəsi və aprel döyüşlərinin milli ruhumuzun inkişafındakı rolu / Ş.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.
Əliyev, E. Murov qartalı: əfsanəvi kəşfiyyatçı polkovnik-leytenant Raquf İbrahim oğlu Orucov / Müəl. və tərt.: E.Əliyev, E.Salahov; 
məsləhətçilər: İ.Əhmədov, X.Məmmədov; red. M.Həsənov. - Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2017. - 199, [1] s. 
Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin təbliğində Aprel döyüşlərinin rolu: metodik tövsiyələr / Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 
Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. S.Quliyeva; ixtisas red. və burax. məsul K.M.Tahirov; red. A.Abdullayeva. - Bakı: [M.F.Axundov 
ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2017. - 35, [1] s.
Əmircanov, P. Aprel döyüşləri müasir tariximizin ən uğurlu hərbi əməliyyatlarından biridir / Paşa Əmircanov // Xalq qəzeti. - 2019. - 5 
aprel. - S. 1; 5.
Hüseynzadə, F. Azərbaycan Ordusu dördgünlük Aprel döyüşləri ilə 23 ildən sonra xalqımıza qələbə sevinci yaşadıb / Fuad Hüseynzadə 
// Palitra. - 2019. - 3 aprel. - S. 11.
Nərimanoğlu, M. Vətən mücahidləri: “Aprel döyüşləri salnaməsi”ndə şəhidlərin ömür kitabları vərəqlənir / Məhəmməd Nərimanoğlu // 
Azərbaycan. - 2020. - 25 yanvar. - S. 5.
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Azərbaycan mətbuatı tarixində ilk 
satirik jurnal olan “Molla Nəsrəddin” 
1906-cı il aprel ayının 7-də Tiflisdə 
“Qeyrət” mətbəəsində nəşrə başlamış-
dır. XX əsrin əvvəllərində Rusiya və 
Azərbaycanda mövcud olan mürəkkəb 
ictimai-siyasi şəraitdə meydana gəlmiş 
jurnal müəyyən fasilələrlə iyirmi beş 
il çap olunmuşdur. Əvvəlcə Tiflisdə 
(370 nömrəsi), az bir müddət Təbrizdə 
(8 nömrəsi), sonra isə Bakıda (390 
nömrəsi) fəaliyyət göstərmişdir. Jurna-
lın redaktoru böyük ədib, görkəmli sa-
tirik publisist Cəlil Məmmədquluzadə 
olmuşdur. Həftədə bir dəfə hər sayı 8 
səhifə həcmində nəşr olunan rəngli və 
şəkilli satira jurnalında ictimai bəlaların 
tənqid və ifşası əsas yer tuturdu. 

Dövrün ziyalıları jurnal vasitəsilə 
cəmiyyətdəki kəsirləri açıb göstərməklə 
doğma xalqın ictimai-siyasi şüuru-
nu inkişaf etdirmək, onu dünyanın 
ən qabaqcıl, mədəni xalqları sırasına 
çıxar maq istəyirdilər. Jurnalın “Mol-
la Nəsrəddin” adlandırılması həmişə 
zül mə, nadanlığa, haqsızlığa gülmüş, 
güldürmüş, düşündürmüş şifahi xalq 
ədəbiyyatı qəhrəmanı Molla Nəs rəd di-
nin adı ilə bağlıdır. Mirzə Cəlil də Mol-
la Nəsrəddinin dili ilə xalqın dediyi ni 
bəyan edir, onu güldürür, düşün dürür, 
həm də yol göstərir. Jurnal ilk nöm rə-
sin dən Azərbaycan dilinin varlığı və 
təmizliyi uğrunda mübarizə meydanı-
na atılmış, bütün fəaliyyəti dövründə 
dil haqqında müxtəlif janrlarda saysız-
hesabsız əsərlər çap olunmuşdur. “Mol-
la Nəsrəddin”də atalar sözləri, lətifələr, 
poçt qutusu, satirik elanlar, tərcümeyi-
hallar, lüğətlər, bir para hikmətli sözlər, 
tapmacalar, sual-cavab, etiraf və on-

larla janrlardan istifadə edilmişdir. Bir 
neçə qələm sahibi-poeziyamızda inqi-
labi satiranın banisi M.Ə.Sabir, ictimai 
tərəqqi yolunu maarif və mətbuatın in-
kişafında görən ziyalı Ö.F.Nemanzadə, 
Ə.Haqverdiyev, Ə.Nəzmi, Ə.Qəmküsar, 
M.S.Ordubadi və s. ziyalılar “Mol-
la Nəsrəddin” səhifələrində öz satirik 
əsərləri ilə fəal iştirak edirdilər. 

“Molla Nəsrəddin”in yaradı-
cı heyə  tində realist rəssamların da 
çox böyük rolu olmuş, jurnalın dərin 
məz  mun lu karikaturalarını Rötter, 
Şmer linq, Ə.Əzimzadə çəkmiş, Təbriz 
nömrələrinin rəssamı isə Əli Behzad 
olmuşdur. Molla Nəsrəddin jurnalı 
təkcə Azərbaycanda, Qafqazda və Ru-
si yada deyil, Asiya və Afrikanın, Şərqi 
Av ropanın bir çox mərkəzlərində, Daş-
kənd də, Aşqabadda, Həştərxanda, Ufa-
da, Səmərqənddə, Tehranda, İstanbul, 
Qahirə və s. yerlərdə yayılmış, onun 
müxtəlif millətlərdən milyonlarla oxu-
cuları olmuşdur. Jurnalın tarixi dövrü, 
üslub və sənətkarlıq xüsusiyyətləri, 
fikir lərə, ağıllara təsiri ilə bir çox şərq-
şünas alimlər maraqlanmış, jurnal haq-
qında məqalələr, tədqiqat əsərləri yaz-
mışlar. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının təsiri 
altında Azərbaycanda “Bəhlul”, “Azər-
baycan”, “Kirpi”, “Zənbur”, “Mirat”, 
“Babayi-Əmir”, “Şeypur”, “Zənbur” və 
digər satirik jurnallar dərc olunurdu.

Azərbaycan Res publikası Preziden ti 
cənab İlham Əliyevin imzaladığı “Azər-
baycan di lin də latın qrafikası ilə kütləvi 
nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 
12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı 
ilə “Molla Nəsrəddin” jurnalı yenidən 
çap olunmuşdur.

 “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşri  
  19067

Ə d ə b i y y a t

Molla Nəsrəddin: 
satirik jurnal: on cilddə 
(1906-1931) / Red., 
ön söz İ.Həbibbəyli, 
T.Kərimli; burax. məsul 
S.İsmayılova; dizayn 
Z.Abbasov; baş red. 
G.Cəfərova. - Bakı: Şərq-
Qərb, 2017.

Anar. “Molla Nəsrəddin” 
110 il sonra / Anar; red. 
E.İsgəndərzadə. - Bakı: 
Vektor, 2016. - 157 s.

Babayeva, G. “Molla 
Nəsrəddin” jurnalı-
nın nəşri tarixindən / 
Gülbəniz.Babayeva // 
525-ci qəzet. - 2019. - 5 
aprel. - S. 12-13.

Qasımov, R. Mol-
la Nəsrəddin və 
mollanəsrəddinçilik: 
Tarixilik, ənənəvilik, 
varislik müstəvisində / 
Ramiz.Qasımov // 525-ci 
qəzet. - 2019. - 8 may. - 
S. 20.

Məmmədova, Y. Ya-
şayan Mirzə Cəlil və 
“Molla Nəsrəddin” /
Yeganə Məmmədova // 
Mədəniyyət. - 2020. - 5 
fevral. - S. 6.
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Kəlbəcərin işğalından bir il öncə erməni silahlı 
birləşmələri tərəfindən törədilmiş Ağdaban faciəsi 
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün ən qanlı 
səhifələrindən biridir.

Ağdaban kəndi Kəlbəcər rayonunda, Ağdaban 
çayının sağ sahilində, Ağdaban dağının yamacın-
da, Murovdağ silsiləsinin cənub ətəyində, rayon 
mərkəzindən 36 km şimal-şərqdə yerləşir.

1992-ci il aprelin 7-dən 8-nə keçən gecə 
Ermənistan silahlı birləşmələri Dağlıq Qarabağda-
kı separatçı erməni quldur dəstələrinin köməyilə 
Ağdaban və Çayqovuşan kəndlərinə hücum etdilər. 
Hücumdan xəbərsiz olan kənd əhalisi başıaçıq-
ayaqyalın qarla örtülü meşələrə, dağlara dağıl-
dı. Kəndləri müdafiə edən kiçik dəstə ermənilər 
tərəfindən məhv edildiyindən əhali müdafiəsiz qal-
mışdı. Erməni daşnakları Ağdaban kəndinə soxula-
raq 130-dan çox evi tamamilə yandırdılar, 779 nəfər 
dinc sakinə divan tutdular. Onlar yaşlı, qoca, qa-
dın, uşaq demədən dünyada görülməmiş ən qəddar 
üsullarla dinc əhalini qətlə yetirərək soyqırım aktı 
törətdilər.

Bu faciə zamanı 32 nəfər amansızcasına qətlə 
yetirilmiş, 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca, 2 nəfər az-
yaşlı uşaq, 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış-
dır. Həmçinin, 2 nəfər itkin düşmüş, 12 nəfərə ağır 
bədən xəsarəti yetirilmiş, 5 nəfər isə girov götürül-
müşdür.

Dədə Şəmşirin nəslindən olan 15 nəfər sakin də bu 
faciənin qurbanı olmuşdur. Erməni cəlladları Dədə 
Şəmşirin 28 yaşlı nəvəsi Qurbanov Qulu Şabər oğ-
lunu diri-diri tonqalda yandırmış, 8 yaşlı Ülviyyənin 
gözləri qarşısında atası Camalı güllələmiş, özünü 
isə kartof quyusunda diri-diri basdırmışlar.

Ağdaban faciəsinə görə cəzalandırılmayan 

er məni separatçıları bütövlükdə Kəlbəcərin iş-
ğalı üçün planlar hazırlayırdılar. Faciənin ağır 
müsibətlərini yaşamış, evləri viran qoyulmuş ağ-
dabanlılar doğma kəndlərini tərk etmədilər. Ağ-
daban camaatı kəndi yenidən bərpa edib yaşama-
ğa başladılar. Lakin 1993-cü il mart ayının 27-də 
erməni separatçıları Kəlbəcər rayonuna hücum 
edən zaman işğalı yenidən Ağdaban kəndindən 
başladılar. Erməni silahlıları yenidən kəndə hücum 
edərək onu viran qoydular. Beləliklə də, onlar Ağ-
daban kəndində ikinci faciəni törətdilər. Ağdabanın 
ikinci dəfə işğalı Kəlbəcərin tamamilə Ermənistan 
tərəfindən zəbt olunması demək idi. Bundan sonra 
Kəlbəcər hər tərəfdən mühasirəyə alınaraq 1993-
cü il aprel ayının 2-dək erməni silahlı birləşmələri 
tərəfindən tamamilə işğal edildi.  Ermənilər Ağda-
banı təkcə strateji məkan olduğu üçün deyil, əslində 
Kəlbəcər ədəbi mühitinin beşiyi kimi də çoxdan 
hədəfə admışdılar. Onlar Ağdabanda yalnız soy-
qırım törətmədilər. Erməni quldurları tərəfindən 
tarix, memarlıq və mədəniyyət abidələri dağıdıldı, 
müqəddəs ziyəratgah və məzarlıqlar təhqir oluna-
raq məhv edildi.

Bu kəndin yetirdiyi Ağdabanlı Qurban böyük 
sərkərdə Şah İsmayıl Xətainin silahdaşı olan Mis-
kin Abdal ocağının nəsli davamçısı idi. Bu ocaq 
mənəviyyatımızın beşiyi kimi erməniləri olduq-
ca ciddi narahat edirdi. Məhz ona görə də onlar 
Azərbaycan ədəbiyyatına misilsiz töhfələr vermiş, 
xalqımızın əvəzsiz mənəvi xəzinəsi olan Ağdaban-
lı şair Qurbanın və onun oğlu klassik aşıq şeirinin 
ustadlarından olan Dədə Şəmşirin əlyazmalarını 
yandıraraq bu nəhəng söz sərraflarının bədii irsini, 
bütün külliyatını məhv etdilər.

Ağdaban faciəsi törədilmə spesifikasına və 
xarakterinə görə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Baş Assambleyası tərəfindən 9 dekabr 1948-ci il 
tarixdə qəbul olunmuş “Soyqırım cinayətinin qar-
şısının alınması və ona görə cəzalandırma haqqın-
da” Konvensiyanın müddəalarına tam uyğundur. 
Ona görə də bu faciə beynəlxalq hüquq əsasında 
soyqırım cinayəti aktı kimi qiymətləndirilməli və 
Ağdaban kəndinin dinc əhalisinə qarşı törədilən bu 
qırğın soyqırım cinayəti kimi dünya ictimaiyyəti 
tərəfindən tanınmalıdır.
  İ n t e r n e t d ə 

http://kelbecer-ih.gov.az/page/54.html
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15 aprel Dünya İncəsənət Günüdür. 
Əlamətdar gün ötən il YUNESKO Baş 
Konfransının Parisdə keçirilən 40-cı 
sessiyasında (12-27 noyabr 2019-cu 
il) təsis olunub.

Bu il birinci dəfə YUNESKO bay-
rağı altında qeyd olunan bu gün incə-
sənətin inkişafını, yayılmasını və in-
sanlara zövq yaşatmasını təşviq etmək 
məqsədi daşıyır.

YUNESKO-nun rəsmi saytında bu-
nunla bağlı yayılan məlumatda qeyd 
olunur ki, incəsənət, bütün dünyada 
insanların yaradıcı potensialına, in-
novasiyalara və mədəni müxtəlifliyə 
zəmin yaratmaqla bərabər, bilik və 
bacarıqların mübadiləsində və dialo-
qun təşviqində mühüm rol oynayır. 
15 aprelin “Dünya incəsənət günü” 
qeyd edilməsi bədii yaradıcılıq və 
cəmiyyət arasında bağların möh-
kəm ləndirlməsinə kömək edir, incə-
sənət adamlarının davamlı inkişafa 
töhfələrini bir daha diqqətə çatdırır. Bu 
həmçinin məktəblərdə bədii təhsilin 
vacibliyini, hər kəs üçün ədalətli və 
inklüziv təhsilin əhəmiyyətini vurğu-
lamaq üçün daha bir imkandır.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
15 aprel Dünya İncəsənət Günü kimi 
beynəlxalq mədəniyyət təqvimində 
yeni olsa da, əslində, bu günün mədə-
niyyətlə bağlı bir tarixi var. İndiyədək 
15 aprel dünyada qeyri-rəsmi olaraq 
“Beynəlxalq mədəniyyət günü” kimi 
qeyd olunurdu. Bu tarix isə 1935-ci il 
aprelin 15-də rusiyalı rəssam, arxeoloq 
və yazıçı Nikolay Rerixin təşəb büsü ilə 
Vaşinqtonda “Bədii, elmi müəssisisə 
və tarixi abidələrin qorunması haqqın-
da” müqavilənin (“Vaşinqton paktı” və 
ya “Rerix paktı” adlanır) imzalanması 
ilə bağlı idi.

Sözügedən pakt mədəni irsin qo-
runması ilə bağlı ilk beynəlxalq sənəd 
sayılır. Sənədi 20-yə yaxın ölkə imza-
lamışdı. Sonradan bu paktın bır sıra 
müddəaları BMT və YUNESKO-nun 
mədəni irslə bağlı sənədlərində əksini 
tapıb və inkişaf etdirildi. 90-cı illərdə 
Moskvada yerləşən Beynəlxalq Rerix 
Mərkəzinin təşəbbüsü ilə yaradılan 
Beynəlxalq Mədəniyyətin Müdafiəsi 
Liqası tərəfindən 15 aprel “Beynəlxalq 
mədəniyyət günü” kimi irəli sürüldü 
və ayrı-ayrı ölkələrdə (Rusiya, İtaliya, 
İspaniya, Argentina, Meksika, Kuba 
və s.) qeyri-rəsmi qeyd edilməyə baş-
landı.

İndi isə bu tarix beynəlxalq mədə-
niy yət təqvimində artıq konkret ma-
hiy yət və məqsədi olan gün kimi öz 
yerini tutub.

Azərbaycan xalqı da qədim zaman-
lar dan zəngin mədəniyyəti ilə tanına-
raq bəşəriyyətin mədəni irsinə öz töh-
fə lərini verib. Tarix boyu xalqımızın 
mədəni özünəməxsusluğu qorunaraq 
yeni nəsillərə ötürülüb.

Dünyada hər bir xalq öz mədəni 
dəyərlərinə, mədəni irsinə sahib çı-
xaraq onu təbliğ və inkişaf etdirməyə 
çalışır. Əks halda özünəməxsusluğunu 
qoruya, yaşada bilməz. Sevindiri-
ci haldır ki, Azərbaycan beynəlxalq 
aləmdə malik olduğu zəngin mədəni 
irsi ilə tanınır. Ölkəmiz dünyanın nü-
fuzlu qurumları, o cümlədən ən böyük 
mədəniyyət təşkilatı olan YUNESKO 
ilə sıx əməkdaşlıq edir. Bir sıra maddi 
və qeyri-maddi mədəni irs nümunəmiz 
bu təşkilatın müvafiq siyahılarında öz 
yerini alıb.

 Dünya İncəsənət Günü
 202015
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Aprelin 18-i dünyada Beynəlxalq 
Abidələr və Tarixi Yerlər Günü kimi 
qeyd olunur. Bu əlamətdar gün Tarixi 
Yerlər və Abidələrin Mühafizəsi Şura-
sının (İCOMOS) təklifi üzrə YUNES-
KO tərəfindən 1983-cü ildə təsis olun-
muşdur. Məqsəd insanların diqqətini 
abidələrin və tarixi yerlərin qorunma-
sına yönəltməkdir. Abidələr və tarixi 
yerlər öz görkəmləri ilə xalqlara hər 
an kimliyini, nəyə qadir olduğunu xa-
tırladır, vətən sevgisi və ona sadiq-
lik hisslərini aşılayır. Xalqın mənəvi 
xəzinəsinin, “mən”inin cəmləşdiyi bu 
maddiyyat insanlara ulu əcdadlarından 
danışır, milli özünüdərkin formalaşma-
sında mühüm rol oynayır. 

Hazırda dünyada minlərlə abidə 
məhv olmaq təhlükəsindədir. Bu ba-
xımdan Beynəlxalq Abidələr və Tarixi 
Yerlər Gününün təsis olunması böyük 
əhəmiyyətə malikdir. Ölkəmizin hər 
yerində yaşı əsrləri və minillikləri əhatə 
edən tarixi abidələr mövcuddur. Bütün 
bunlar xalqımızı torpağa, əcdadlarına 
bağlayan qırılmaz bağlardır. Azıx ma-
ğarasından tapılmış və azıxantrop ad-
landırılan qədim insanın çənə sümü-
yü, Qobustanda aşkar edilmiş yaşayış 
məskənləri bu ərazilərdə ən qədim 
dövrlərdən insanların məskunlaşdığını 
təsdiqləyir. Ölkəmizin ərazisində Man-
na, daha sonralar cənubda Atropatena, 
Albaniya dövlətlərinin yaranması ilə 
bağlı şəhərlər salınıb, müdafiə tikililəri, 
əzəmətli qala divarları inşa edilmişdir. 

30 ilə yaxın işğal altında qalan 
tor paqlarımızda Ermənistan hərbi 
birləşmələri milli mədəniyyət abidə lə-
ri mizi qəddarcasına dağıtmışlar. Qədim 
Azərbaycan torpaqları olan Dağlıq Qa-
rabağ və ona bitişik rayonlarda çoxlu 
sayda memarlıq, arxeoloji, bağ, park, 

monumental və xatirə abidələri, dekora-
tiv sənət nümunələri, həmçinin, muzey, 
yüzlərlə mədəni-maarif müəssisələri 
düşmən tapdağı altında qalmışdı. 
Ermənistanın uzun müddət davam et-
miş işğal zamanı Azərbaycan xalqına 
məxsus daşınmaz tarix və mədəniyyət 
abidələrini dağıtması, mənimsəməsi, 
tarixi-mədəni təyinatına uyğun olma-
yan şəkildə istifadə edərək vandalizmə 
məruz qoyması isə təcavüzkar siyasətin 
nəticəsidir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2011-ci il 2 avqust ta-
rixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş dövlət 
tərəfindən mühafizə olunan daşınmaz 
tarix və mədəniyyət abidələrinin siya-
hısında Qobustan, “İçərişəhər” Tarix-
Memarlıq, “Qala” Tarix-Etnoqrafiya, 
“Nardaran” Tarix-Mədəniyyət, “Atəş-
gah” Tarix-Memarlıq Qoruğlarında 
dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli tarixi 
abidələr qeydə alınmışdır. 

Tariximizin təcəssümü olan bu 
abidələr turizm baxımından da böyük 
əhəmiyyət daşıyır. Tarixi abidələrimizin 
qorunması və gələcək nəsillərə çatdırıl-
ması sahəsində Azərbaycan Respub-
likasının prezidenti İlham Əliyevin, 
Azərbaycanın vitse-prezidenti Mehri-
ban xanım Əliyevanın ölkə daxilində 
və xaricində həyata keçirdikləri böyük 
işlər hər kəs üçün ən gözəl örnəkdir. 
Məhz onların gərgin əməyi sayəsində 
İçərişəhər memarlıq kompleksi, Qo-
bustan Milli Tarix-Bədii Qoruğu 
YUNESKO-nun Dünya İrsi Siyahısına 
daxil edilmişdir. 

2019-cu il iyulun 7-də isə Azər bay-
ca nın “Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin 
ta rixi mərkəzi” adlı no mi na si yası 
YUNESKO-nun Ümumdünya İrs Siya-
hısına daxil edilib. 

18

Ə d ə b i y y a t 
Azadi, S. Minlərlə tarix 
və arxeoloji abidələrimiz 
erməni vandalizminin 
qurbanıdır / Sevinc Azadi  
// İki sahil. - 2019. - 18 
aprel. - S. 17.
Əliyeva, M. Tarixi 
abidələr əcdadlarımızın 
nəsillərə əmanətidir          
/ Mehparə Əliyeva             
// Respublika. - 2019. - 18 
aprel. - S. 7. 
Nərimanoğlu, M. 
Maddi mədəniyyət 
nümunələri minilliklərin 
yadigarlarıdır:18 
aprel Tarixi Abidələrin 
Mühafizəsi Günüdür /
Məhəmməd Nərimanoğlu                    
// Azərbaycan. - 2016. - 
17 aprel. - S. 8.
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Kitab və müəlliflik yaranma anın-
dan bir-biri ilə ayrılmaz əlaqədə, daimi 
təmasda olan və bir-birini tamamla-
yan anlayışlar, məfhumlardır. Əslində 
isə müəlliflik hüququ əsər anlayışı ilə 
bağlı olduğundan onun tarixi daha 
qədimdir, insan mədəniyyətinin və 
biliklərin uzaq keçmişindən bəhrələnən 
məhsuldur. Antik zamanlarda yazının 
kəşfi, ieroqlifik yazının əlifba yazısına 
çevrilməsi şəxsi müəlliflik dərketməsini 
təsdiqləmişdi. Elə bu səbəbdən də tam 
haqlı olaraq, müəlliflik hüququnun 
başlanğıcları antik zamanlardan he-
sablanır. Müasir müəlliflik hüququnun 
formalaşması isə məhz XV əsrdə kitab 
nəşri və tipoqrafiya işinin ixtirası ilə 
bağlıdır. Qutenberqin kəşfi müəllifliyi 
çap formasında kütləyə çatdırma imka-
nını yaratdı və kitab nəşrinə olan mara-
ğı əqli ehtiyacları təmin edən XV əsrdə 
yaranan və kitabı əmtəə vasitəsinə 
çevirən bazar münasibətləri tərəfindən 
stimullaşdırıldı. 

YUNESKO-nun 1996-cı il tarixli 
qərarı ilə hər il bütün dünyada 23 aprel 
Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqla-
rı Günü kimi qeyd edilir. YUNESKO-
nun məlumatına əsasən 23 aprel tarixi 
İspaniya əyaləti Kataloniya ilə bağ-
lıdır və Müqəddəs Georgi günü kimi 
səciyyələnir. Həmin gün hər hansı sa-
tılan kitaba ənənəvi olaraq bir qızılgül 
qoşulurmuş. Digər əsaslı səbəb bir sıra 
məşhur yazıçı və şairlərin anadan olma 
və ya vəfat etmə (Migel de la Servan-
tesin, Vilyam Şekspirin, Moris Dryüo-
nun, İnka Qarsilaso de la Veqa, Vladi-
mir Nabokovun, Azərbaycanın məşhür 
sərkərdəsi, artilleriya üzrə dərsliklərin 
müəllifi general Şıxlinskinin) tarixi ilə 
bağlıdır. 

Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri Heydər Əliyev ədəbiyyatımızın, 
mədəniyyətimizin qorunması, eləcə 
də, kitab nəşri və müəlliflik hüquq-
larının qorunması sahəsində ardıcıl 

tədbirlər görmüşdür. Ulu Öndərin 
qayğısı ilə Azərbaycanda mətbəə və 
nəşriyyatlar yenidən qurulmuş, ki-
tab nəşri ilə əlaqədar nəşriyyatların 
maddi-texniki bazası yaxşılaşmış, 
yaradıcı insanlara qayğı və diqqət ar-
tırılmış, kitab nəşri və müəlliflik hü-
ququ sahəsində zəngin qanunverici-
lik bazası yaradılmışdır. 1996-cı ildə 
“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar 
haqqında”, 1998-ci ildə “Kitabxana işi 
haqqında”, 2000-ci ildə “Nəşriyyat işi 
haqqında”, 2003-cü ildə “Azərbaycan 
folkloru nümunələrinin hüququ qo-
runması haqqında”, 2012-ci ildə “Əqli 
mülkiyyət hüquqlarının təminatı və 
piratçılığa qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanun-
larının qəbul edilməsi bu sahənin inki-
şafına öz təsirini göstərmişdir. 1996-cı 
ildən isə ölkəmiz Ümumdünya Əqli 
Mülkiyyət Təşkilatının üzvü, Ədəbi-
bədii əsərlərin qorunması haqqında 
Bern Konvensiyasına və Müəlliflik hü-
ququ haqqında Ümumdünya Konven-
siyasına daxil olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının 
Pre zidenti cənab İlham Əliyevin 
“Azərbaycan Respublikasında kitab-
xa na-in for masiya sahəsinin 2008-
2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət 
Proq ramı”nın təsdiq edilməsi haq-
qında, “Azərbaycanda kitabxanaların 
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haq-
qında”, “Azərbaycan dilində latın 
qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata 
keçirilməsi haqqında” Sərəncamları, 
eləcə də, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Azərbaycan Respub-
likasının Müəllif Hüquqları Agent-
liyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi 
haqqında” 6 sentyabr 2017-ci il tarixli 
Fərmanı müəllif hüquqları sahəsində 
uğurlu və sistemli tədbirlərin həyata 
keçirilməsinə səbəb olmuşdur. 

23

Ə d ə b i y y a t 

Beynəlxalq kitab və 
müəllif hüquqları gününə 
həsr edilmiş sərgi // 
Mədəniyyət. - 2018. - 25 
aprel. - S. 14.

Nərimanoğlu, M. 
Həcmcə kiçik, dəyərcə 
böyük mənəvi sərvət: 
23 aprel Beynəlxalq 
Kitab və Müəllif Hü-
quqları Günüdür /
Məhəmməd Nərimanoğlu 
// Azərbaycan. - 2017. - 23 
aprel. - S. 8.

İ n t e r n e t d ə

https://nuhcixan.az/news/
cemiyyet/14423-23-aprel-
umumdunya-kitab-ve-
muellif-huquqlari-gunudur

http://azhistorymu-
seum.gov.az/index.
php?mod=5&id=729

http://aghdash.cls.az/
more/text/37334
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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) 

• Faşizm üzərində Qələbə Günü (09.05.1945)
• Bеynəlxalq Ailə Günü (15.05.1994)
• Rеspublika Günü (28.05.1990)

 Qarabağ Azərbaycandır!

“Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğal-
dan azad edildi! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Bu münasibətlə bütün 
Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün şuşalıları ürəkdən təbrik 
edirəm.

Əziz Şuşa, sən azadsan!
Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!
Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!
Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”

İlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,

Ali Baş Komandan
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Milli ədəbiyyat 

Yazıçı, publisist Sultanov Eynəli bəy Çölbəyi bəy oğlunun (05.05.1866-
1935) anadan olmasının 155 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, nasir Qurbanov Əhmədağa Əkbər oğlunun 
(Əhmədağa Muğanlı) (10.05.1926-04.08.2001) anadan olmasının 95 
illiyi
Xalq şairi Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlunun (20.05.1946) anadan 
olmasının 75 illiyi

Folklor

Aşıq-şair Qarayev Bəhmən İbrahim oğlunun (Aşıq Bəhmən Göyçəli) 
(01.05.1901-13.11.1976) anadan olmasının 120 illiyi

Dünya ədəbiyyatı 

Tacikistanın Xalq şairi Tursunzadə Mirzonun (02.05.1911-24.09.1977) 
anadan olmasının 110 illiyi
Hind yazıçısı, ictimai xadim Taqor Rabindranatın (07.05.1861-
07.08.1941) anadan olmasının 160 illiyi
Rus yazıçısı Bulqakov Mixail Afanasyeviçin (15.05.1891-10.03.1940) 
anadan olmasının 130 illiyi
Qazaxıstanın Xalq yazıçısı, şair, ədəbiyyatşünas, ictimai-siyasi xadim 
Süleymenov Oljas Öməroviçin (18.05.1936) anadan olmasının 85 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Xalq rəssamı, kino rəssamı Ağabəyov Mayis Əlişir oğlunun 
(01.05.1941-17.06.2020) anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, rəssam Əliyev Ağarəhim Cəbrayıl oğlunun 
(04.05.1931-24.11.2009) anadan olmasının 90 illiyi
Əməkdar rəssam Əzimov Cəbrayıl Əlimuxtar oğlunun (07.05.1926-
10.07.1969) anadan olmasının 95 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, xəttat-rəssam, ağacoyma ustası 
Məmmədvəliyev Seyfəddin Mənsim oğlunun (10.05.1936) anadan 
olmasının 85 illiyi
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Əməkdar incəsənət xadimi, aktyor, rəssam Məmmədov Elçin Mehdi 
oğlunun (29.05.1946-18.02.2001) anadan olmasının 75 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Əməkdar incəsənət xadimi, professor Əzimov Aydın Kərim oğlunun 
(Aydın Əzim Kərimoğlu) (01.05.1946) anadan olmasının 75 illiyi

Teatr. Kino

Teatr və kino aktyoru Məhərrəmov Kamil Fərman oğlunun (09.05.1941-
08.10.1993) anadan olmasının 80 illiyi
Xalq artisti Qarayev Yasin Mikayıl oğlunun (22.05.1946) anadan 
olmasının 75 illiyi
Xalq artisti, rejissor Dadaşov Soltan Baba oğlunun (Zaki) (27.05.1906-
07.09.1969) anadan olmasının 115 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Paşayev Baxşeyiş Xanəhməd oğlunun 
(01.05.1936-12.07.1992) anadan olmasının 85 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyev İlham Müzəffər oğlunun 
(05.05.1961-19.08.1990) anadan olmasının 60 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Yəhyayev Elşad Məmmədhənifə 
oğlunun (05.05.1966-20.06.1992) anadan olmasının 55 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Həsənov İlham Gülbala oğlunun 
(06.05.1976-17.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi

Siyasət.Hüquq.Hərbi iş

Siyasi xadim, diplomat, fizika elmləri doktoru Paşayev Hafiz Mir-Cəlal 
oğlunun (02.05.1941) anadan olmasının 80 illiyi
Türkiyə Respublikasının banisi və ilk prezidenti, Türkiyə dövlət, siyasi və 
hərbi xadimi Atatürk Mustafa Kamalın (19.05.1881-10.11.1938) anadan 
olmasının 140 illiyi
General-mayor Abbasov Akim Əli oğlunun (25.05.1911-29.02.1992) 
anadan olmasının 110 illiyi

Tarix

Tarix elmləri doktoru, professor Şükürov Kərim Kərəm oğlunun 
(10.05.1956) anadan olmasının 65 illiyi
İran tarixçisi Qumi Qazi Əhmədin (18.05.1546-1606) anadan olmasının 
475 illiyi
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195

193

192

191

190

196

198

Fəlsəfə.İqtisadiyyat

İqtisad elmləri doktoru, professor Cümşüdov Sabir Qənbər oğlunun 
(05.05.1936) anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar elm xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Ağamirov Midhət 
Mirmusa oğlunun (15.05.1921-01.11.1995) anadan olmasının 100 illiyi 
Əməkdar elm xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru Qasımov Mehbalı 
Məhəmməd oğlunun (18.05.1906-07.1963) anadan olmasının 115 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Akademik, türkoloq-alim, filologiya elmləri doktoru Hacıyev Tofiq İsmayıl 
oğlunun (01.05.1936-27.11.2015) anadan olmasının 85 illiyi
Azərbaycanın ilk fizika alimi, tanınmış publisist və teatrşünas, milli ali təhsil 
qurucularından biri Məlikov Rəhim bəy Mehrəli bəy oğlunun (02.05.1886-
23.02.1936) anadan olmasının 135 illiyi
İlk maarifçi qadınlardan biri Məlikova-Abayeva Hənifə xanım Aslanbəy 
qızının (05.05.1856-1929) anadan olmasının 165 illiyi
Pedaqoji elmlər doktoru, professor Ağayev Bəylər Əbdülrəhim oğlunun 
(12.05.1906-09.11.1987) anadan olmasının 115 illiyi
Teatrşünas, sənətşünaslıq doktoru, professor Allahverdiyev Mahmud Qara 
oğlunun (15.05.1931-02.12.1999) anadan olmasının 90 illiyi 
Xalq artisti, televiziya aparıcısı, aktrisa Sənani Ofeliya Hacağa qızının 
(26.05.1941) anadan olmasının 80 illiyi
Filologiya elmləri doktoru Hüseynov Akif  Məmməd oğlunun   (26.05.1941) 
anadan olmasının 80 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Mehdiyeva Səlimə İbrahim 
qızının (21.05.1941) anadan olmasının 80 illiyi
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Axundov Məhəmməd Bağır 
oğlunun (24.05.1951) anadan olmasının 70 illiyi 
Akademik Hacıyev Asəf Hacı oğlunun (29.05.1951) anadan olmasının 70 
illiyi 

Kimya. Biologiya. Tibb

Akademik Abdullayev Cahangir Məmməd oğlunun (01.05.1901-
04.01.1973) anadan olmasının 120 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü Qurbanov Maqsud Rüstəm oğlunun (09.05.1941) 
anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar ixtiraçı Məmmədov Məmmədağa Əhməd oğlunun (30.05.1926-
23.01.1971) anadan olmasının 95 illiyi
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Akademik, görkəmli ictimai-siyasi xadim Axundov Vəli Yusif oğlunun 
(14.05.1916-22.08.1986) anadan olmasının 105 illiyi
Biologiya elmləri doktoru Allahverdiyev Surxay Rəhim oğlunun 
(21.05.1941) anadan olmasının 80 illiyi

Texnika.Mühəndis işi

AMEA-nın müxbir üzvü Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlunun 
(09.05.1946) anadan olmasının 75 illiyi

İdman

Basketbolçu, idman ustası Məmmədyarov Əliyar Müslüm oğlunun 
(11.05.1936-26.02.1970) anadan olmasının 85 illiyi

Digər tarixi hadisələr

Beynəlxalq Günəş Günü (03.05.1978)
Bеynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı Günü (03.05.1993)
Əlillərin Hüquqlarının Müdafiəsi Günü (05.05.1992)
“Xalçaçı günü” - xalçaçıların peşə bayramı (05.05.2016)
Ümumdünya Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Günü (08.05.1953)
Şuşa rayonunun işğalı günü (08.05.199208.11.2020)
Faşizm Üzərində Qələbə Günü (09.05.1945)
Azərbaycan kinosu tarixində ilk tammetrajlı bədii film – “Neft və 
milyonlar səltənəti” nümayiş etdirilib (14.05.1916)
Beynəlxalq İqlim Günü (15.05.1992) 
Bеynəlxalq Ailə Günü (15.05.1994)
Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı (16.05.1931) 
yaradılmışdır
Laçın rayonunun işğalı günü (1718.05.199201.12.2020) 
Ümumdünya Telekommunikasiya və İnformasiya 
Cəmiyyəti Günü (17.05.2006)
Beynəlxalq Elektronrabitə Günü (17.05.2006) 
Bеynəlxalq Muzеylər Günü (18.05.1977)
Ümumdünya Metrologiya Günü (20.05.1875)
Dialoq və İnkişaf  Naminə Ümumdünya 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)
M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının 
(25.05.1936) yaradılmasının 85 illiyi
Rеspublika Günü (28.05.1990)
Cənubi Qafqazın müsəlman-azərbaycanlı əhalisi arasında Rusiya 
imperiyasının I Dövlət Dumasına seçkilər keçirilib. Dumaya beş 
azərbaycanlı deputat seçilib (31.05.1906) 
Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günü (31.05.1987)
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Milli ədəbiyyat

Publisist
Eynəli bəy Sultanov 
1866-1935

  M
AY

5

Ə d ə b i y y a t

Hekayələr / Eynəli bəy 
Sultanov; tərt. ed., çapa 
hazır., red. və izah. müəl. 
E.Yurdoğlu-Məmmədov; 
məsl. və ön söz. müəl. 
İ.Həbibbəyli. - Bakı: Elm 
və təhsil, 2016. - 288 s.

Maqsudov, İ. Eynəli bəy 
Sultanov: həyatı və yaradı-
cılığı: monoqrafiya / İzzət 
Maqsudov; elmi red. və ön 
söz. müəl. İ.Həbibbəyli; 
məsul red. və tərt. 
E.Yurdoğlu-Məmmədov. - 
Bakı: Elm və təhsil, 2016. 
- 208 s. 

Yurdoğlu, E. Eynəli bəy 
Sultanov və folklor /Elxan 
Yurdoğlu; elmi red. və ön 
söz müəl. İ.Həbibbəyli. - 
Naxçıvan: Əcəmi NPB, 
2017. - 207 s.

İsmayılova, N. Eynəli bəy 
Sultanov yaradıcılığında 
Şərq və Qərb məsələləri 
/ Nərgiz İsmayılova // 
AMEA-nın Naxçıvan 
bölməsinin xəbərləri: İc-
timai və humanitar elmlər 
seriyası. - 2017. - № 3. - 
C. 13. - S. 227-232.

Eynəli bəy Çölü bəy oğlu Sultanov 
(Eynəli bəy Sultan) 1866-ci il may ayı-
nın 5-də Naxçıvan şəhərində anadan 
olmuşdur. 

İlk təhsilini Naxçıvanda Qəza 
Məktəbində almış, 1880-1886-cı illər-
də İrəvan kişi gimnaziyasında oxu-
muşdur. O, qabaqcıl rus və Avropa 
mədə niyyətini dərindən mənimsəmiş 
və XIX əsrin 80-ci illərindən Naxçı-
vanda maarif və mədəniyyət sahəsində 
fəaliyyət göstərmişdir. Onun təşəbbüsü 
və rəhbərliyi ilə Naxçıvan şəhərində 
“Ziyalı məclisi”, Naxçıvan teatrının 
təməlini qoyan “Müsəlman şiə incə sə-
nəti və dram cəmiyyəti” təşkil edilmiş, 
dram tamaşaları göstərilmişdir. “Ziyalı 
məclisi”ndə Naxçıvanın tanınmış sənət 
adamları, savadlı gənclər bir araya yı-
ğışaraq Naxçıvan vilayətinin mədəni 
cəhətdən inkişafına dair müzakirələr 
aparır, nəcib və xeyirxah işlər görür-
dü lər. Bu cəmiyyətdə birləşən insan lar 
sonralar öz yaradıcılıqları ilə Azər bay-
canın tanınmış ziyalıları kimi ad qa-
zanmışdılar. 

Eynəli bəy ilk dəfə olaraq 1883-cü 
il may ayında Hacı Nəcəf Zeynalo v un 
evində nümayiş etdirilmiş M.F. Axund-
ov un “Müsyo Jordan və dər viş Məstəli 
şah” əsərini tamaşaya hazırlamışdır. 

XIX əsrin 80-ci illərindən başlaya-
raq dövri mətbuat orqanları ilə əmək-
daş lığa başlayan Eynəli bəy bir çox 
qəzet, jurnal və məcmuələrdə müxtəlif 
mövzularda yazılar dərc etdirmiş və 
ictimaiyyət arasında peşəkar publisist 
kimi tanınmışdı. 1905-1908-ci illərdə 
Tiflisdə rus dilində nəşr olunan “Za-
kafkazye” qəzetinin Müsəlman həyatı 
şöbəsinin müdiri, eyni zamanda “No-
voye obozreniye”, “Kafkaz”, “Kas-

pi”, “Zakafkazskaya reç” qəzetlərinin 
İrəvan Quberniyası və Naxçıva üzrə 
xüsusi müxbiri olmuşdur. 

Onun publisistikasında “Naxçıvan 
məktubları” rubrikası ilə dərc olunan 
“Naxçıvan xəbərləri”, “Naxçıvanda nə 
danışırlar”, “Dövlət dumasına seçkilər” 
və s. məqalələri mühüm yer tutur. Pub-
li sistikasında qaldırdığı məsələlər ədi-
bin bədii yaradıcılığının da başlıca 
möv zuları hesab olunurdu. O, “Tatar-
ka” (“Azərbaycan qızı”) pyesində, 
“Nov ruz ağa”, “Kiçik sərgüzəşt”, “Acı 
mas qara”, “Çalma”, “Çadra altında”, 
“Dəh şətli intiqam” və s. hekayələrində 
hakim siniflərin özbaşınalığını, dini fa-
natizmi, qadın hüquqsuzluğunu kəskin 
tən qid etmişdir.

Eynəli bəy 1920-1930-cu illərdə 
Tifl isdə mədəni-maarif və mətbuat 
sahə sində çalışmış, burada çıxan 
“Kafkazskaya kommuna” qəzetinin 
(1921-1923) redaktoru, “Yeni fikir” 
qəzetinə əlavə kimi nəşr edilən “İşıq” 
qəzetinin məsul katibi (1924-1926) 
olmuş, “Dan ulduzu jurnalında yaxın-
dan iştirak etmiş, “Atalıq”, “Səhhət”, 
“Verirsən, ver mir sən?” adlı səhnəciklər 
qələmə almışdır. 1926-cı ildə Tiflisdə 
“Seyidlər” adlı hekayələr kitabı çap-
dan çıxmışdır. 

Eynəli bəy tərcümə ilə də məşğul 
olmuş, M.F.Axundovun “Molla İbra-
him xəlil kimyagər”, “Hacı Qara” ko-
mediyalarını rus dilinə çevirib nəşr 
etmişdir. 

Eynəli bəy Sultanov 1935-ci ildə 
Tiflis şəhərində vəfat etmişdir.

150 illik yubileyinin keçirilməsi 
ilə bağlı 2016-cı il fevral ayının 15-
də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məc lisi Sədri Sərəncam imzalamışdır. 

155 
illiyi
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95 

illiyi Əhmədağa Muğanlı 
1926-2001

M
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Əhmədağa Əkbər oğlu (b.m. Ələk-
bər) Qurbanov (Əhmədağa Muğanlı) 
1926-cı il may ayının 10-da Bilə su-
var rayonunda anadan olmuşdur. İbti-
dai təhsilini doğma kəndi Əli abad-
da, orta təhsilini isə Xırmandalı kənd 
məktəbində almışdır. Hələ orta mək-
tə bin 10-cu sinfində oxuyarkən Bö-
yük Vətən müharibəsi zamanı hərbi 
xidmətə çağırılmış və 1944-1946-cı 
illərdə ordu sıralarında xidmət etmiş-
dir. Ordudan tərxis olunduqdan sonra 
orta məktəbi gümüş medalla bitirmiş-
dir.

Əhmədağa Muğanlı 1947-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (in-
diki BDU) filologiya fakültəsinə daxil 
olmuş və 1952-ci ildə həmin fakültəni 
müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Əmək fəa-
liy yətinə Biləsuvar rayonunun Bəyun-
lu kənd məktəbində müəllimliklə 
başla mış, sonralar “Bakı kommunisti” 
qəze ti redaksiyasında ədəbi işçi kimi 
çalış mışdır.

Gənc nasir ədəbi fəaliyyətə 1951-ci 
ildə “İnqilab və mədəniyyət” jurnalın-
da dərc olunan “Biz qol çəkirik ki...” 
hekayəsi ilə başlamışdır. Həmin vaxt-
dan dövri mətbuatda müntəzəm ola-
raq çıxış etmişdir. Daha sonralar onun 
“Vicdan” (1959), “Tikanlı məftillər” 
(1962), “Şəhriyar əfsanəsi” (1973), 
“Şikəstə” (1979), “Gecikmiş etiraf” 
(1991) və s. əsərləri çap olunmuşdur.

Ə.Muğanlı 20-yə yaxın sənədli fil-
min (“Azər-baycan..., Azərbaycan...”, 
“Alagöz yaylağında”, “Nizami”, “Sa-
bir”, “Muğanın dastanı”, “Çobanbaya-
tı”, “Mən sərhədçiyəm” və s.) və “Dağ-
larda döyüş” (1968), “Od içində vahə” 

(1982), “Qocalar..., qocalar” (1982), 
“Atları yəhərləyin” (S. Rüstəmlə birgə-
1985), “Doğma sahillər” (1988) bədii 
filmlərin ssenari müəllifi olmuşdur. 

1953-cü ildən C.Cabbarlı adına 
“Azər baycanfilm” kinostudiyasında 
sənədli-xronikal və elmi-kütləvi filmlər 
şöbəsinin baş redaktoru vəzifəsində 
işlə mişdir. 1962-ci ildə Azərbaycan 
Yazıçılar İttifaqının (indiki Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyi) və Kinomatoqrafçılar 
Birliyinin üzvü seçilmişdir.

Görkəmli yazıçı ictimai fəaliyyətlə 
də məşğul olmuş, 1969-1971-ci illərdə 
Oktyabr rayon (indiki Yasamal r-nu) 
Xalq deputatlar Sovetinin deputatı se-
çilmişdir.

1985-ci ildə Xalq şairi Süleyman 
Rüstəmlə birgə ssenari əsasında çəkil-
miş xalq qəhrəmanı Qaçaq Nəbidən 
bəhs edən “Atları yəhərləyin” filmi 
nəink i Azərbaycanda, həm də respub-
likadan kənarda da böyük uğur qazan-
mış, 1986-cı ildə filmin yaradıcı qru-
pu, o cümlədən Əhmədağa Muğanlı 
Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı 
adını almışdır.

O, həmçinin Azərbaycan ədəbiyyatı 
və kino tarixində xidmətlərinə görə 
doqquz SSRİ medalı və SSRİ Dövlət 
Kinematoqrafiya Komitəsinin Fəxri 
fərmanı, “SSRİ-nin əlaçı kinematoq-
rafçısı”, “Sərhəd qoşunları əlaçısı” döş 
nişanları ilə təltif olunmuş, 1991-ci 
ildə isə “Əməkdar mədəniyyət işçisi” 
fəxri adını layiq görülmüşdür.

Əhmədağa Muğanlı 2001-ci il av-
qust ayının 4-də Bakı şəhərində vəfat 
etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Dağ dağa söykənər / 
Əhmədağa Qurbanov. 
- Bakı: Gənclik, 1996. - 
224 s.
Gecikmiş etiraf: povestlər 
/ Əhmədağa Muğanlı; 
red. S.Məsiyev. - Bakı: 
Yazıçı, 1991. - 328 s.
Ömürdən yeddi yarpaq: 
hekayələr və povestlər 
/ Əhmədağa Muğanlı. - 
Bakı: Yazıçı, 1984. - 281 
s.
Ramazanqızı, G. Arzu-
ların sərhəddi olmur / 
Gülmirə Ramazanqızı 
// Ədalət. - 2019. - 16 
noyabr. - S. 12.

İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.orq 
www.anl.az

10 Nasir, ssenarist
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75 
illiyi

Sabir Rüstəmxanlı 
1946

M
AY

Sabir Xudu oğlu Rüstəmxanlı 1946-
cı il may ayının 20-də Yardımlı rayo-
nunun Hamarkənd kən dində anadan 
olmuşdur.  

Onbirillik məktəbi bitirdikdən sonra 
1963-1968-ci illərdə ADU-nun (indiki 
BDU) filologiya fakültəsində təhsil al-
mışdır. 

On bir yaşında yazdığı “Kəndim” 
adlı ilk şeiri 1957-ci ildə “Yeni kənd” 
rayon qəzetində dərc edilmişdir. 
1964-cü ildə “Azərbaycan gəncləri” 
qəzetində çıxan “Kənd yolu” şeiri ilə 
ədəbi mühitə qədəm qoymuşdur. 

1967-1978-ci illərdə əmək fəaliy-
yətinə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəze-
tində kiçik ədəbi işçi kimi başlamış, 
son ralar ədəbi işçi, xüsusi müxbir, teatr 
və kino, tənqid və ədəbiyyatşünaslıq 
şöbə lərinin müdiri, 1978-1990-cı illər-
də “Yazıçı” nəşriyyatında incəsənət 
redak siyasının müdiri, baş redaktorun 
müavini və baş redaktor vəzifələrində 
çalışmışdır. 

Sabir Rüstəmxanlı 1976-cı ildə 
“Molla Nəsrəddin və folklor” mövzu-
sunda dissertasiya müdafiə edərək filo-
logiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 
almışdır. 1978-ci ildən Azərbaycan Ya-
zıçılar Birliyinin üzvüdür. 

1991-ci ildən isə Azərbaycan Yazı-
çılar Birliyinin katibliyinə seçilmişdir. 
1989-1991-ci illərdə Müstəqil demok-
ratik mətbuatın öncüllərindən olan 
“Azərbaycan” qəzetinin təsisçisi və 
baş redaktoru olmuşdur. 

1990-cı ildə Azərbaycan Xalq Cəb-
hə sindən Parlamentə deputat seçilmiş, 
həmçinin Qaçqınlarla İş Üzrə Komissi-
yanın sədri vəzifəsində çalışmışdır. 

1991-ci ildə Azərbaycan Respub-
likası Mətbuat və İnformasiya naziri 
təyin olunmuş, 1995-ci ildə keçirilən 
parlament seçkilərində qalib gələrək 
həmin vəzifədən istefa vermişdir. 

2005, 2010 və 2020-ci illərdə Mil-
li Məclisə keçirilən seçkilərdə deputat 
seçilmişdir.

Sabir Rüstəmxanlının Azərbaycan 
ədəbiyyatının inkişafında, onun zəngin-
ləşməsində xidmətləri əvəzsizdir. 
Onun “Tanımaq istəsən” (1970), “Sev-
gim, sevincim” (1974), “Ömür kitabı” 
(1988), “Atamın ruhu” (2002), “Xətai 
yurdu” (2003), “Akademikin son əsəri” 
(2017), “Astar”  (2018)  və başqa kitab-
ları bu gün də Azərbaycan oxucusunun 
sevərək oxuduğu kitablardandır. 

Sabir Rüstəmxanlı “Babadağ” 
(2006), “Payızın 17 anı” (2007), “Zə-
lim xan dastanı” (2007), “Cavad xan” 
(2007) və s. bədii filmlərin ssenari 
müəl lifidir. Əsərləri dünya xalqlarının 
bir çox dillərinə tərcümə olunmuşdur.

 1992-ci ildə “Vətəndaş həmrəyliyi” 
partiyasını yaratmış və bugünədək 
onun sədridir. 

Sabir Rüstəmxanlı 1982-ci ildə 
Azərbaycan komsomolu mükafatı, 
1989-cu ildə isə M.F. Axundzadə adı-
na ədəbi mükafatın laureatı olmuş, 
1990-cı ildə Azərbaycan Jurnalistlər 
Birliyinin mükafatına, 1993-cü ildə 
“Qızıl qələm” mükafatına layiq gö-
rülmüşdür.  1996-cı ildə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərmanıyla 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir. 
Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında-
kı xidmətlərinə görə 2005-ci ildə “Xalq 
şairi” fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Ə d ə b i y y a t
Xalqın söz silahı                          
/ Sabir Rüstəmxanlı; red. 
R.Kərəm. - Bakı: [n. y.], 
2019. - 244 s.
Özümüzdən böyük sözü-
müz / Sabir Rüstəmxanlı; 
red. S.Əhməd. - [Bakı]: 
[Qanun], [2019]. - 655 s.
Şair və şər: düşüncələr 
romanı / Sabir 
Rüstəmxanlı. - Bakı: Elm 
və təhsil, 2015. - 592 s.
Hörmətli alim bacımız 
Əzizə Cəfərzadə! / Sabir 
Rüstəmxanlı // Ədəbiyyat 
qəzeti. - 2020. - 11 yan-
var. - S. 13.
Xəyal, S. Sabir 
Rüstəmxanlı: yaradıcılığı 
əsasında / Sona Xəyal; 
red. A.Musabəyli; ön söz 
müəl. F.Qaraoğlu. - Bakı: 
[MBM], 2012. - 103, 
[1] s. 
Xanbabazadə, M. Sabir 
Rüstəmxanlı poeziya-
sında təbiət / Musa 
Xanbabazadə // Ədalət. - 
2020. - 23 may. - S. 13.

20 Şair
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Aşıq-şair
Bəhmən Göyçəli
1901-1976

  M
AY

1

Ə d ə b i y y a t

Vətən küsmə məndən: şeirlər, təcnislər, gəraylar, deyişmələr, dastanlar / Bəhmən Göyçəli; tərt. və toplayanı Q.Bəhmənoğlu. - Bakı: 
Elm, 1994. - 130 s.

Əhmədov, T. Aşıq Bəhmən Göyçəli / Teymur Əhmədov // XX əsr Azərbaycan yazıçıları: Ensiklopedik məlumat kitabı / T.Əhmədov. - 
Bakı, 2004. - S. 76.

Məhərrəmov, Z. Aşıq Bəhmən Göyçəli // İrəvanda məktəbdarlıq və maarifçilik: 1800-1920-ci illərdə ədəbi-mədəni mühit / 
Z.Məhərrəmov; elmi red.: Q.Namazov [və b.]; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. - Bakı, 2010. - S. 166-167.

İ n t e r n e t d ə
az.wikipedia.org/wiki/Asıq-Bəhmən-Goyçəlı
elibrary.az

Bəhmən İbrahim oğlu Qarayev (Aşıq 
Bəhmən Göyçəli) 1901-ci il may ayının 
1-də Qərbi Azərbaycanın Göyçə ma-
halının Nərimanlı kəndində anadan ol-
muşdur. Uşaq yaşlarından atasını itirən 
aşıq yaradıcılığa çox erkən başlamışdır. 
Onun ilk ustad müəllimi Göyçə aşıq 
sənətinə yeni bir abu-hava gətirənlərdən 
biri olan aşıq Xəstə Bayraməli olmuş-
dur. 

Aşıq Bəhmən Göyçəli ustad müəl-
limin yaradıcılığından bəhrələnmiş və 
qısa zaman kəsiyində sənətə olan tükən-
məz marağı sayəsində kamil sənətkar 
kimi tanınmışdır. O, aşıq şeirinin bütün 
janrlarında gözəl əsərlər yaratmış, 70-ə 
qədər saz havası bəstələmişdir. 

Aşıq Bəhmən nəinki, Göyçə maha-
lının, eləcə də Azərbaycanın kənd və 
şəhərlərini gəzib-dolaşır, toy və bayram 
mərasimlərində iştirak eləyir, saz çalıb 
nəğmə, dastan qoşur, şeirləri ilə xalqın 
ruhunu oxşayırdı.

Ermənilərin azərbaycanlıları qarşı 
de portasiya siyasəti, onların öz doğ-
ma el-obalarından qovulması Aşıq 
Bəh  mənin yaradıcılığındanda yan 

keçmə  mişdir. Sənətkar bu el faciəsini 
şeir, təcnislərində əks elətdirmişdir. 
Onun “Başın qara dumanlıdı” təcni-
sində, “Küsmə məndən” (Göyçə köçə-
köçündə, 1948-ci il) adlı şeirində 
er mə nilərin azərbaycanlılara qarşı de-
portasiya siyasəti ifşa edilir və xalqı 
mübariz olmağa səsləyirdi. 

1994-cü ildə “Elm” nəşriyyatı 
tərə findən Aşıq Bəhmən Göyçəlinin 
“Vətən küsmə məndən” kitabı işıq üzü 
görmüşdü. Kitab saz, söz sərrafının 
oğlu Qaçay Bəhmənoğlu tərəfindən 
tərtib edilmişdir. 130 səhifəlik kitab-
da Aşıq Bəhmənin şeirləri, təcnisləri, 
gəraylıları, deyişmələri, iki dastanı 
- “Əfqan və Tufan”, “Bəhmən və Hu-
may” toplanmışdır.

Bu gün də Aşıq Bəhmən Göyçəlinin 
adı el-obanın hafizəsində, el aşıqlarının 
sırasında hörmətlə çəkilir və yad edilir. 

Bəhmən Göyçəli 1976-ci il noyabr 
ayının 13-də vəfat etmişdir.

120 
illiyi
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Tacik şairi 
Mirzo Tursunzadə 
1911-1977

  M
AY

2

Ə d ə b i y y a t

Asiyanın səsi: şeirlər, poe-
malar / Mirzo Tursunzadə; 
tərc. ed. Q.Qasımzadə; 
red. M.İbrahim. - Bakı: 
Azərnəşr, 1964. - 106 s.

M.Tursunzadə //
Azərbaycan Sovet En-
siklopediyası. 10 cilddə. 
- C. 9.- Bakı, 1986.- S. 
384-385.

Дорогая моя: Стихи и 
поэмы / М.Турсун-заде; 
xудож. И.Ганиев. - 
Душанбе: Адиб, 1991. 
- 239 с.

Стихотворения и поэмы 
/ М.Турсунзаде; xудож. 
И.Ганиев. - Душанбе : 
Адиб, 1991.- 320 с.

Махмадшоев, Ш. 
Традиции классической 
литературы в 
творчестве Мирзо 
Турсун-заде: 
диссертация кандидата 
филологических наук: 
10.01.03.- Душанбе, 
2000.- 158 с.

Mirzo Tursunzadə 1911-ci il may 
ayının 2-də Tacikistan Respublikasının 
Buxara əmirliyində Qaratağ kəndində 
anadan olmuşdur. 1925-ci ildə pedaqoji 
texnikuma daxil olmuşdur. 1930-cu ildə 
Tacikistan Maarif İnstitutunu bitirmişdir. 
Əmək fəaliyyətinə “Tacikistan komso-
molu” qəzetində başlamışdır. Sonralar 
A.S.Puşkin adına Musiqili dram teatrında 
ədəbi hissənin rəhbəri olmuşdur.

Yaradıcılığa gənc yaşlarında ikən 
həvəs göstərmiş və əsərlərini əsasən rus 
və tacik dillərində yazmışdır. 1932-ci ildə, 
21 yaşında ikən kiçik hekayələri, şeir və 
oçerkləri toplanmış ilk “Qələbə bayrağı” 
adlı məcmuəsi çapdan çıxmışdır. 

XX əsrin 30-cu illərində kiçik poe-
malarla yanaşı “Hökm”, “Xosrov və Şi-
rin” poemalarını yazmışdır. Böyük Vətən 
müharibəsi illərində isə folklor motivləri 
əsasında “Tahir və Zöhrə” poemasını çap 
etdirmişdir.

Ədibin ideya-bədii cəhətdən ən ka-
mil əsərləri “Şeirlər” (1939) adlı kita-
bında toplanmışdır. Bu şeirlərdə dünya 
müharibələrinin ağrı-acıları ifadə olun-
muş, xalqlar dostluğu tərənnüm edilmiş, 
vətənpərvərlik duyğularının təsviri veril-
mişdir.

Böyük Vətən müharibəsindən sonra 
daha geniş yaradıcılıq axtarışları aparan 
M.Tursunzadə yaradıcılığının başlıca 
mövzularını tacik xalqının taleyi, onun 
azadlığı uğrunda mübarizə təşkil edirdi. 
Bu cəhətdəndə şairin “Hindistan ballada-
sı” (1947-1948), “Mən azad Şərqdənəm” 
(1950) silsilə əsərləri xüsusilə diqqət 
cəlb etmişdir. Bu silsilələr şairin Hin-
distana, Pakistana səfərlərindən sonra 
qələmə alınmışdır. Buraya daxil olan şeir 
nümunələrində əfqan, ərəb, vyetnam və 
digər Şərq xalqlarının azadlıq arzusu, 
mübarizə əzmi duyulurdu.

Sülh uğrunda mübarizə, azadlıq mü-
ba rizəsi “Asiyanın səsi” (1956), “Əbədi 
nur” (1957) və s. poemalarının başlıca 
mövzuları olmuşdur. “Arabaçı Həsən” 
(1954) adlı epik poemasında isə şair iste-
dadındakı epik keyfiyyət bütün qabarıq-
lığı ilə özünü göstərmişdir. O, burada adi 
tacik kəndlisinin taleyini qələmə almışdır. 

Görkəmli şairin həmçinin, Azər-
baycana həsr edilmiş şeirləri və Azər-
bay can poeziyasından nümunələri vardır. 
Onun şeirlərinin bir qismini Azərbaycan 
dilinə şair Qasım Qasım zadə tərcümə et-
mişdir.

M.Tursunzadə bədii yaradıcılığı ilə 
yanaşı geniş ictimai fəaliyyət gös tər miş, 
tənqidi və publisistik yazılar yazmışdır. 
1946-cı ildən Asiya və Afrika xalqları 
Həmrəylik Komitəsinin sədri və Taci-
kistan Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin 
sədri, 1959-cu ildən SSRİ Yazıçılar İttifa-
qı İdarə heyyətinin katibi, həmçinin SSRİ 
Ali Sovetinin deputatı (2-9-cu çağrış) ol-
muşdur.  

M.Tursunzadə SSRİ Dövlət mükafatı, 
Lenin mükafatı, 1961-ci ildə Tacikista-
nın “Xalq şairi”, 1967-ci ildə isə “Sosi-
alist Əməyi Qəhramanı” adına, 1968-ci 
ildə “Hindistan balladası” şeirlər kitabına 
görə C.Nehru adına Beynəlxalq mükafata 
layiq görülmüşdür.

Mirzo Tursunzadə 1977-ci il sentyabr 
ayının 24-də vəfat etmişdir. 1978-ci ildə 
Reqar şəhəri onun adını daşımış, 1981-ci 
ildə isə beynəlxalq mükafat təsis edilmiş-
dir. 1981-ci ildə Pamirin zirvələrindən 
birinə Mirzo Tursunzadənin adı verilmiş-
dir. 2011-ci ildə YUNESKO-nun qərarı ilə 
həm Tacikistanda, həm də bütün dünyada 
görkəmli tacik şairi M.Tursunzadənin 
100 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd 
edilmişdir.

110 
illiyi
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Hind yazıçısı
Rabindranat Taqor
1861-1941
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Ə d ə b i y y a t

Sеçilmiş əsərləri            / 
Rabindranat Tаqоr; tərc. 
ed.: M.Beydulla [və b.].- 
Bakı: Şərq-Qərb, 2011. 
- 928 s. 
Əbədiyyat nəğmələri: 
Mənsur şeirlər, 
hekayələr / Rabindranat 
Tаqоr; müqəddimə və 
tərc. M.Hacıyev. - Bakı: 
Mütərcim, 2003. - 92 s. 
Fəlakət: roman / Ra-
bindranat Tаqоr. - Bakı: 
Şərq-Qərb, 2006. - 278 s.
Gitancali nəğmələr: 
şeirlər / Rabindranat 
Tаqоr. - Bakı, 2018. - 
207 s.
Əhmədli, B. Rabindranat 
Taqor: Hind xalqının 
azadlıq carçısı: Asiya 
xalqları ədəbiyyatı / 
Bədirxan Əhmədli // 
Ədəbiyyat qəzeti. - 2019. 
- 4 may. - S. 28-29.
Əhmədli, B. Qandi 
və Taqor: iki dahinin 
Hindistan diskursu 
/ Bədirxan Əhmədli           
// 525-ci qəzet. - 2019. - 
2 oktyabr. - S. 21.

Rаbindrаnаt Tаqоr 1861-ci il may 
ayının 7-də Benqaliyanın paytaxtı 
Kəlkətə şəhərində аnаdаn оlmuşdur. 
İlk təhsilini Şərq seminariyasında al-
mış, sonra Benqaliya Akademiyasında 
davam etdirmişdir. Kəlkətə və Lоndоn 
Univеrsitеtlərində аli təhsil аlmışdır. 

Benqal dilinin, tariх və mədəniy-
yətinin mahir bilicilərindən sayılırdı. O, 
şeirlərini hələ uşaq ikən yazmağa baş-
lamış, ilk şeir və məqalələri “Qyanan-
kur” jurnalında çap edilmişdir. Taqorun 
“Şairin tarixçəsi” adlı ilk poeması isə 
1878-ci ildə işıq üzü görmüşdür. Elə 
həmin ildə də hüquq təhsili almaq üçün 
Londona göndərilmişdi. Lakin təhsilini 
başa vurmadan geri qayıtmışdı. “Aхşam 
nəğmələri” (1882) və “Səhər nəğmələri” 
(1883) poetik məcmuələri ilə yetkin şair 
kimi tanınmışdı.

XIX əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində 
gеniş ictimаi-siyаsi fəаliyyət göstərmiş, 
“Brаhmо Sаmаc” dini-islаhаt və mааrif 
cəmiyyətinin kаtibi оlmuşdur. Taqor 
“Mənzərələr və mahnılar”, “Diyezlər və 
bemallar” adlı yeni şeirlər məcmuələrini 
nəşr etdirmişdir. 

1883-cü ildə Hindistanın orta əsrlər 
həyatından bəhs edən “Bauthakuranir 
Hat” adlı ilk romanı və məhşur “Tərki 
dünya” pyesi çap olunmuşdur. Onun 
“Düşüncələr” adlı məqalələr və “Şəhər 
mahnıları” adlı şeir məcmuələri də məhz 
bu mövzuya həsr edilmişdir.

R.Taqor  XX əsrin 90-cı illərində yet-
kin bir yazıçı, görkəmli ictimai xadim 
kimi tanınmış və “Manoşlar” (1890), 
“Qızıl qayıq” (1892), “Çitranqada” 
(1893), “Kotha” (1898) adlı bir sıra şeir 
məcmuələrini çap etdirmişdir. 1891-
1892-ci illərdə ilk ictimai psixoloji ro-
manlarından olan “Gözdə qum dənəsi” 
və “Fəlakət” romanlarını yazmış və bu-

nunla da benqal ədəbiyyatında bu janrın 
əsasını qoymuşdur. 

R.Taqorun yaratdığı poetik təfəkkür 
Qərb ədəbiyyatının ayrılmaz bir hissə-
si nə çevrildiyi üçün 1913-cü ildə Nоbеl 
mükа fа tınа lаyiq görülmüşdür. 12 ro-
man və povest, 100-dən artıq hekayə, 
50-dən çox şeir məcmuəsi, 30-dan artıq 
pyes və yüzlərlə məqalə yazmışdır. Ya-
zıçının bu böyük irsi hind ədəbiyyatının 
inkişafında tam bir əsri təşkil etmişdir. 
Hind ədəbiyyatında hekayə janrının 
əsasını qoymuşdur.

Hindistan və Banqladeşin himnlərinin 
müəllifidir. Onun “Хаlqın ruhu” (“Ca-
naqanamana”) şеiri Hindistаnın milli 
himninə çеvrilmişdir.

1912-1932-ci illərdə o, dünyanın 
beş qitəsinin 30-dan çoх ölkəsinə səfər 
etmiş, dövlət başçıları, dini liderlər və 
görkəmli ziyalılarla görüşmüşdü. Asi-
yanın ilk Nobel laureatı (1913-cü il) 
Oksford universitetinin, habelə dörd 
Hindistan universitetinin fəхri doktoru 
seçilmişdi.

Rаbindrаnаt Tаqоr 1941-ci il аvqust 
ayının 7-də Hindistanda, Kəlkəttə şəhə-
rin də vəfаt еtmişdir.

Onun “Fəlakət” romanı 1928-ci ildə 
Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş, 
1958-ci ildə Əli Səbrinin tərcüməsində 
yenidən çap olunmuşdur. Həmçinin, 
“Hekayələr” (1956), “Bibha sahili” 
(1959), “Məhəbbət çələngi” (1961) 
əsərləri də dilimizə tərcümə olunmuş-
dur. 1961-ci il may ayının 7-də Ümum-
dünya Milli Şurasının qərarı ilə böyük 
hind yazıçısı, görkəmli ictimai xadim 
Rabindranat Taqorun anadan olması-
nın 100 illiyi təntənəli şəkildə qeyd 
olunmuşdur. Adı tarixdə 100 ən çox 
öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına daxil 
edilib. 

160 
illiyi
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Rus yazıçısı
Mixail Bulqakov 
1891-1940   
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Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri / Mixail Bulqakov; tərc. ed. S.Budaqlı, R.Duyğun, H.İlyas. - Bakı: Şərq-Qərb, 2011. - 623 s.
Ağ qvardiya: roman: rus dilindən tərcümə / Mixail Bulqakov; tərc. N.Qocabəyli. - Bakı: TEAS Press, 2018. - 360 s.
Master və Marqarita: roman / Mixail Bulqakov; tərc. ed. S.Budaqlı. - Bakı: Qanun, Əli və Nino, 2014. - 408 s.
Eyvazlı, G. Polad qızılgül: Bulqakovun güclü qadın axtarışında üçüncü-sonuncu cəhdi / Günel Eyvazlı // Ədəbiyyat qəzeti. - 2018. - 27 
yanvar. - S. 24-25.
Günel, N. Mixail Bulqakovun həyatı və müəmmalı ölümü / Natiq Günel //Azərbaycan. - 2018. - № 9. - S. 168-179.

Mixail Afanasyeviç Bulqakov 1891-
ci il may ayının 15-də  Kiyev şəhə rində 
ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 

İlk təhsilini Birinci Kiyev Gimna-
ziyasında almış, 1909-cu ildə gimna-
ziyanı bitirərək Kiyev Universitetinin 
tibb fakültəsinə daxil olmuşdur. 

1916-cı ilin oktyabrında univeriste-
ti əla qiymətlərlə bitirmişdir. Könüllü 
olaraq cənub-qərb cəbhəsində Qırmı-
zı Xaçın qospitallarında həkim kimi 
çalışmışdır. Sonra hərbi xidmətə çağı-
rılaraq Smolensk quberniyasına köçü-
rülmüş, əvvəlcə kənd xəstəxanasında, 
1917-ci ilin sentyabrında isə Vyazma 
şəhər xəstəxanasında həkim işləmişdir. 
1926-ci ildə yazdığı “Gənc həkimin 
qeydləri” adlı kitabında məhz həkim 
kimi fəaliyyət göstərdiyi illəri qələmə 
almışdır. O, bu kitabında həkimlik 
təcrübəsində rastlaşdığı xoş olmayan 
hadisələrdən söz açmışdır.

1917-ci ilin dekabrında ilk dəfə 
Moskvaya gəlmiş burada həkim kimi 
fəaliyyət göstərmişdir. 1920-ci ildə 
həkimlik fəaliyyətinə həmişəlik son 
qoymuş və yerli qəzetlərlə əməkdaşlıq 
etməyə başlamışdır. 

1919-1920-ci illər də bir neçə heka-
yə və felyeton yazmışdır.

1921-ci ildən etibarən Moskvada 
yaşayan Bulqakovun “Ağ qvardiya” 
adlı ilk romanı (1925-1927; roman 
bütünlükdə yalnız 1966-cı ildə SSRİ-

də çapdan çıxmışdır) işıq üzü görmüş-
dür. 1925-ci ildə “İblisnamə” adlı sati-
rik hekayələr toplusu çapdan çıxmış və 
bu hekayələrin əsas mövzusunu məişət 
eybəcərlikləri təşkil etmişdir. 

1926-cı ildə Moskva Bədii Aka-
demik teatrında yazıçının “Turbinlər 
ailəsinin günləri” pyesi, 1926-1929-
cu illərdə Y.Vaxtanqovun Teatr studi-
yasında “Zoykanın mənzili”, 1928-
1929-cu illərdə isə Moskva Kamera 
teatrında “Tünd qırmızı ada” pyesləri 
səhnəyə qoyulmuşdur. “Ağ qvardiya” 
və “Turbinlər ailəsinin günləri” əsərləri 
yazıçıya ən çox uğur gətirən əsərlərdən 
hesab olunmuşdur.

1936-cı ildə qələmə alınmış və ya-
zıçıya dünya şöhrəti gətirmiş “Mas-
ter və Marqarita” (Usta və Marqarita) 
əsəri geniş oxucu kütləsinin ixtiyarına 
yazılandan 30 il sonra (1966-cı ildə) 
verilmişdir. Romanda mənəvi-əxlaqi 
problemlərə toxunulmuş, haqq-ədalət 
qarşısında hər kəsin məsuliyyət daşıdı-
ğı göstərilmişdir.

Mixail Bulqakov həyatının son illə-
rində “Qara dəniz” (1937) operası-
nın librettosunu, “Minin və Pojarski” 
(1937), “Dostluq” (1937-38) və başqa 
əsərlərini qələmə almışdır.

Mixail Bulqakov 1940-cı il mart 
ayının 10-da Moskva şəhərində vəfat 
etmişdir.

130 
illiyi
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Mayis Ağabəyov 
1941-2020
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Abdullayev, V. Mayis 
Ağabəyov. Xəyali rənglər 
işığında / Vüqar Abdul-
layev; red. G.Zeynalova. 
- Bakı: Aspoliqraf, 2011. 
- 140 s.
Apaydın, G. Xalq rəssamı 
Mayis Ağabəyovun yara-
dıcılığı ənənə və müasirlik 
kontekstində: sənətşün. 
üzrə fəls. d-ru e. dər. 
al. üçün təq. ed. dis-nın 
avtoreferatı : 6215.01 / 
Gülnarə Apaydın; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Dövlət Rəssamlıq 
Akademiyası. - Bakı, 
2018. - 25 s. 
Kinoda rəssam işi / 
M.Ağabəyov; Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi, 
Dövlət Film Fondu; 
Azərbaycan Dövlət 
Rəssamlıq Akademiyası. - 
Bakı, 2008. - 82 s.

Mayis Əlişir oğlu Ağabəyov 1941-
ci ildə may ayının 1-də Bakıda anadan 
olmuşdur. 

1961-ci ildə Ə.Əzimzadə adına 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Mək-
tə bi ni (indiki ADRA) bitirmiş və 
təhsilini Moskvada davam etdirmişdir. 
1969-cu ildə Moskvada Ümumittifaq 
Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun 
rəssamlıq fakültəsini bitirmişdir. 

M.Ağabəyov təhsil aldığı illər ər-
zin də M.Boqdanovun kursunda kino 
sə nətini öyrənmişdir. O, Ümumittifaq 
Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunu 
bitirdikdən sonra C.Cabbarlı adına 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasın-
da işlə məyə başlamışdır. Monumen-
tal, tarixi filmlərin quruluşçu rəssamı 
olan M.Ağabəyov eyni zamanda 
rəngkarlıq, qrafika, heykəltəraşlıq 
nümunələri də işləmişdir. O, “Babək”, 
“Nəsimi”, “Nizami”, “Nə gözəldir bu 
dünya”, “Özgə vaxt”, “Qətl günü”, 
“Şirbalanın məhəbbəti”, “Təkcə adanı 
özünlə apara bilməzsən”, “Həyat bizi 
sınayır”, “Ürək…Ürək…”, “Günay-
dın, mələyim!” kimi bir çox dəyərli 
filmlərə tərtibat vermişdir.

M.Ağabəyov “Ədəbi motiv”, “Qı-
zılquş ovu”, “Ailə”, “Dua”, “Rəssam 
və model”, “Novruz”, “Lampa işığı”, 
“Şərq qadınları” və s. rəngkarlıq və 
qrafika, “Ana”, “Atlı qız”, “Toreador”, 
“Model” kimi kiçik plastika əsərlərinin 
müəllifidir.

1972-ci ildə Azərbaycan Rəssamlar 
İttifaqına üzv qəbul olunmuşdur.

M.Ağabəyov 1965-ci ildən bir sıra 
beynəlxalq və respublika sərgilərində 
kino və rəngkarlıq əsərləri ilə iştirak 
etmişdir. İlk fərdi sərgisi 1988-ci ildə 
Bakıda keçirilmişdir. 1996-ci ildə isə 
Türkiyədə sərgidə iştirak etmişdir. 

Onun 1994-cü ildə Fransanın Avin-
yon, 2000-ci ildə İngiltərə-London, 
2002-ci ildə Baki İncəsənət Mərkəzi, 
2005-ci ildə Səttar Bəhlulzadə adına 
sərgi salonunda fərdi sərgiləri, 2011-ci 
ildə 70 illik yubileyi şərəfinə baş tutan 
fərdi sərgisi Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
təşkilatçılığı ilə keçirilmişdir.

Mayis Ağabəyov 1996-cı ildən 
pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. Elə 
həmin ildən Dövlət Mədəniyyət və 
İncəsənət Universitetinin, 2000-ci 
ildən Dövlət Rəssamlıq Akademi-
yasının “Rəngkarlıq” kafedrasının 
müəllimi olmuşdur. 

Rəssam 2008-ci ildə qələmə aldı-
ğı “Filmdə rəssamın rolu” kitabının 
müəllifidir. Onun əsərləri Moskva-
da Şərq Xalqları Muzeyində, SSRİ 
İncəsənət Fondunda, Bakı İncəsənət 
Mərkəzində, Azərbaycan İncəsənət 
Muzeyində, həmçinin, Fransa, 
Türkiyə, London, Vyana, Almaniya, 
Yaponiya, İspaniya və Rusiyanın şəxsi 
kolleksiyalarında saxlanılır. 

M.Ağabəyovun əsərləri Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət Muzeyi, Azərbaycan 
Mədəniyyət Nazirliyin fondun-
da, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı-
nın fondunda, Moskva Dövlət Şərq 
Muzeyində saxlanılır. 

Görkəmli rəssamın fəaliyyəti dövlət 
tərəfindən yüksək qiy mətləndirilmiş, 
1990-cı ildə “Əməkdar rəssam”, 2000-
ci ildə “Xalq rəssamı” fəxri adına, 
2012-ci il aprelin 26-da Təsviri sənət 
nominasiyasında “Humay” milli mü-
kafatına layiq görülmüşdür. 

Mayis Ağabəyov 2020-ci il iyun 
ayının 17-də Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir.

80 
illiyi Rəssam
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Cəbrayıl Əzimov 
1926-1969
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Əzimov Cəbrayıl // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə. - C. 4. - Bakı, 1980. - S. 149.

Kazımzadə, A. Cəbrayıl Əzimov / Aydın Kazımzadə // Azərbaycan kinematoqrafçıları: portretlər / A.Kazımzadə; burax. məs. C.Quliyev; 
red. Ş.Bürcəliyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Döv. Film Fondu. - Bakı, 2012.- S. 162-173.

Kazımzadə, A. Qısa ömrün böyük amalı / Aydın Kazımzadə // Mədəniyyət.az. - 2017. - № 3. - S. 22-25.

Cəbrayıl Əlimuxtar oğlu Əzimov 
1926-cı il may ayının 7-də Bakı anadan 
olmuşdur. 

Hələ uşaq ikən rəssamlığa bö-
yük maraq göstərmiş, 1946-cı ildə 
Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət 
Rəssamlıq mək təbinə (indiki ADRA), 
1947-ci ildə isə Moskva Ümumittifaq 
Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun 
bədii dekorativ tərtibatçılıq fakültəsinə 
qəbul olmuşdur. Burada sovet kinosu-
nun görkəmli rəssamları F.Boqorodski, 
Y.Pimenov və T.Şeqaldan sənətin 
incəliklərini öyrən mişdir. O, Moskvada 
tələbəlik illə rin də öz rəngkarlıq əsərləri 
ilə bir sıra sər gi lərdə iştirak etmiş, uğur 
qazanmışdı.

1953-cü ildə institutu müvəffəqiy-
yət lə bitirən Cəbrayıl Əzimov elə 
həmin ildə Bakıya qayıtmış və “Azər-
bay canfilm” kinostudiyasında quru-
luşçu rəssam kimi fəaliyyətə başlamış-
dır. Kinostudiyada ilk yaradıcılıq işi 
“Doğma xalqıma” (1954) rəngli bədii-
sənədli filmi olmuşdur. O, bu film 
üzərində dostu E.Rzaquliyevlə birgə 
çalışmışdır. 

Sonrakı illərdə rəssam “Bəxtiyar” 
(1955), “O olmasın bu olsun” (N. Zey-
nalovla birgə, 1956), “Qızmar günəş al-
tında” (1957), “Uzaq sahillərdə” (1958), 
“Onu bağışlamaq olarmı” (1959), “Mən 

rəqs edəcəm” (1962), “Romeo mənim 
qonşumdur” (1963), “İnsan məskən sa-
lır” (1967) və s. filmlərə bədii tərtibat 
vermişdir. O, həmçinin, “Şahsənəm və 
Qərib” (1964) filminin quruluşçu rəs-
samı olmuşdur.

Onun müxtəlif filmlərə çəkdiyi es-
kiz  lə rə, eləcə də bu eskizlər əsasında 
film lərə qurulan dekorasiyalara baxdıq-
da sənətkarın güclü rəssamlıq duyumu, 
hadisələrə bədii yanaşma keyfiyyətləri 
açıq-aydın hiss olunur və onun peşəkar 
kino rəssamı olduğunu bir daha sübut 
etmiş olur.

Rəssamı olduğu bədii filmlərdə daha 
çox naturaya üstünlük vermiş, “Görüş”, 
“Qızmar günəş altında”, “O olmasın bu 
olsun”, “Uzaq sahillərdə” filmləri bu 
qəbildəndir. 

Cəbrayıl Əzimov sənətdəki uğur-
larına görə 1964-cü ildə Azərbaycan 
SSR-nin “Əməkdar rəssam” fəxri adı-
na layiq görülmüşdür. 

1966-cı ildə “İnsan məskan salır” 
filminə verdiyi bədii tərtibata görə 
Ümumittifaq Kino və Teatr rəssamları 
sərgisinə, eyni zamanda “Leyli və 
Məcnun” filminə çəkdiyi eskizlərə görə 
isə Azərbaycan teatr və kino rəssam la-
rı nın kataloquna salınmışdır.

Cəbrayıl Əzimov 1969-cu il iyul 
ayının 10-da Bakıda vəfat etmişdir.

95 
illiyi Rəssam
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Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Elçin Məmmədov  
1946-2001

   
M

AY

29

Ə d ə b i y y a t

Gülcahan. Elçin 
Məmmədovun 70 illik 
yubileyi qeyd olundu / 
Gülcahan // Mədəniyyət.- 
2016. - 1 iyun. - S. 3.

Hüseynov, Ə. Mirpa-
şanın kürlüyü: Elçin 
Məmmədovun ruhuna / 
Ə.Hüseynov // Ədəbiyyat 
qəzeti. - 2018. - 1 dekabr. 
- S. 26.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/edebiyyat/2018/
dekabr/620707.htm

http://teatrittifaqi.az/e_
mammedov70.html 

Elçin Mehdi oğlu Məmmədov 1946-cı 
il may ayının 29-da Xalq artistləri Meh-
di Məmmədov və Barat Şəkinkayanın 
ailəsində anadan olmuşdur. 

Azərbaycan Dövlət İncəsənət İns-
titutunun (indiki ADMİU) rəssamlıq 
fakültəsində təhsil almışdır. Professional 
səhnədə ilk işi uşaqlıq dostu, rejissor Azər 
Paşa Nemətovun Gənc Tamaşaçılar Teat-
rında rus dilində quruluş verdiyi “Mənim 
qardaşım klar net də çalır” tamaşasında 
rəssam işi olmuşdur. 

Bakıda, Moskvada, Arxangelskdə, 
Serebrovskidə yüzdən artıq tamaşada 
rəssamlıq etmişdir. Azərbaycan Dövlət 
Akademik Milli Dram Teatrında “Xırs 
quldurbasan” (M.F.Axundov), “Dəli yı-
ğıncağı” (C.Məmmədquluzadə), “İblis” 
(H.Cavid), “Meşşanlar” (M.Qorki), “İn-
san” (S.Vurğun), “Hamlet” (V.Şekspir); 
Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrın-
da “Danabaş kəndinin əhvalatları” 
(O.Kazımov və C.Səlimova), “Tül-
kü Həccə gedir” (R.Şəfəq və A.Şaiq), 
“Səhranın bəyaz günəşi” (L.Vanşteyn 
və R.İbrahimbəyov), “Gözün aydın” 
(F.Əmirov və M.Əlizadə), “Yarasa” (Ştra-
us); Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçı-
lar Teatrında “Danabaş kəndinin məktəbi” 
(C.Məmmədquluzadə), “Şamdan bəy” 
(N.Nərimanov), “Keçən ilin son gecəsi” 
(Anar), “Salam, Hotsi” (R.Vaqner); 
Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında 
“Həyatın dibində” (M.Qorki), “Mənim 
məhəbbətim Elek tra” (R.Durko), “Qar 
kraliçası” (H.Andersen), “Şeyx Sənan” 
(H.Cavid), “Amansız oyunlar” (M.Şatrov) 
və sair tamaşaların rəssamı olmuşdur.

Onun yaradıcılıq fəaliyyəti təkcə Ba-
kıdakı teatrları deyil, Naxçıvan, Gəncə, 
Lənkəran, Sumqayıt, Mingəçevir teatrla-
rını da əhatə etmişdir, bu sənət ocaqların-
da çoxlu əsərlərə maraqlı səhnə tərtibatı 

vermişdir. 
Dəfələrlə Beynəlxalq Teatr Rəssamları 

sərgilərində iş tirak etmiş, xarici ölkələrdə 
yaradı cı lıq ezamiyyətlərində olmuşdur. 
Əsər ləri Bakının və Moskvanın Dövlət 
mu zeylərində saxlanılır. Ölkəmizin nəş-
riyyatlarında çap olunmuş yüzə yaxın ki-
taba tərtibat verən sənətkar “Kitabi-Dədə 
Qorqud”, “Koroğlu”, “Azərbaycan nağıl-
ları”, “Xəyyam” kimi dəyərli xəzinələrin 
rəssamı olmuşdur.

Rəssamlıqla yanaşı, aktyorluğa da 
meyil edən Elçin Məmmədov müxtəlif 
illərdə çəkilmiş bir sıra kinofilmlərdə dol-
ğun obrazlar yaratmışdır. Onun “Yeddi 
oğul istərəm” filmindəki Mirpaşa, “Dədə 
Qorqud”dakı Qaraca Çoban obrazları 
milyonlarla tamaşaçının sevə-sevə seyr 
etdiyi və yüksək qiymətləndirdiyi obraz-
lardır.   Bundan əlavə “Xəzinə”, “Ağır 
şkaf”, “Toya dəvətnamə”, “Çətirimiz bu-
ludlardır”, “Dantenin yubileyi”, “Qəribə 
adam”, “Yarımçıq qalmış mahnı”, “Bağlı 
qapı”, “Bir dəfə”, “Ovsunçu” filmlərində 
çəkilən Elçin Məmmədov fitri istedadı 
və mahir sənətkar bacarığı ilə mükəmməl 
obrazlar yaratmışdır.

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli 
Dram Teatrının baş rəssamı olan E.Məm-
mədov “İblis” tamaşasına verdiyi tərti ba-
ta görə 1984-cü ildə Azərbaycan Dövlət 
Mükafatını almış, 1991-ci ildə “Əməkdar 
incəsənət xadimi” fəxri adı na layiq görül-
müşdür. 1999, 2001-ci illərdə Azərbaycan 
Teatr Xadimləri İttifaqının “Qızıl Dərviş” 
mükafatı laureatı olmuşdur.

Rəssam kimi quruluş verdiyi son ta-
maşası Azər Paşa Nemətovun “Hamlet” 
tamaşası olmuşdur. Lakin qəfil ölüm 
onun işini yarımçıq qoymuşdur. 

Elçin Məmmədov 2001-ci il fevral 
ayının 18-də Bakı şəhərində vəfat etmiş-
dir.

75 
illiyi

Rəssam
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Teatr.Kino

Soltan Dadaşov 
1906-1969

   
M

AY

27

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan teatrının 
“Zaki” təxəllüslü rejis-
soru: Teatrımızda ilklərə 
imza atanlardan biri // 
Azadlıq. - 2012. - 30 mart. 
- S. 14.

Fərəcov, S. Orta məktəb 
dərnəyindən başlayan re-
jissorluq yolu / S.Fərəcov 
// Mədəniyyət. - 2018. - 23 
fevral. - S. 15.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2018/
fevral/579163.htm

http://azteatr.
musigi-dunya.az/
file?id=93&dt=218

Soltan Baba oğlu Dadaşov (Zaki) 
1906-cı il may ayının 27-də Bakı şəhə-
rin də anadan olmuşdur.

Hələ gənc yaşlarından aktyorluq 
sənə tinə böyük maraq göstərmiş, 1920- 
1921-ci illərdə Bakıdakı “Mərkəzi fəh-
lə klubu”nun dram dərnəyinin ən fəal 
üzvü kimi təbliğat və təşviqat briqada-
larının tərkibində Azərbaycanın əksər 
rayonlarına səfər etmişdir. 

1923-cü ildə milli səhnə mədəniy-
yə timizi ixtisaslı kadrlarla təmin et-
mək məqsədilə açılmış Bakı Teatr 
Məktəbinin (Texnikumunun) ilk mə-
zun  larından biri olmuşdur.

1924-cü ildə Milli Dram Teatrının 
yardımçı heyətində aktyorluq etmiş-
dir. 1927-ci ildə Moskvada Mərkəzi 
Teatr Sənəti Texnikumunda oxumuş, 
təhsil aldığı illərdə Böyük Teatrda 
təcrübə keçmiş, A.Popov, A.Petrovski, 
B.Suşkeviç kimi məşhur pedaqoqlar-
dan dərs almışdır. 

1931-ci ildə texnikumu bitirdikdən 
sonra Azərbaycana qayıtmış, Azərbay-
can Xalq Maarif Komissarlığının sə-
rən camı ilə Opera Teatrına (indiki 
Azər  baycan Dövlət Akademik Opera 
və Balet Teatrı) quruluşçu rejissor vəzi-
fə sinə təyin edilmişdir. Ömrünün 38 
ilini bu teatra həsr edən S.Dadaşov qu-
ruluş verdiyi və hazırladığı tamaşalar 
sırasında “Leyli və Məcnun”, “Əsli və 
Kərəm”, “Koroğlu” (Ü.Hacıbəyli), “Şah 
İsmayıl”, “Nərgiz”, (M.Maqamayev), 
“Demon” (A.Rubinşteyn), “Traviata” 
(C.Verdi), “Boris Qodunov” (M.Mu-
sor qski), “Faks” (Ş.Qunu) və s. əsərlər, 

müxtəlif illərdə Azərbaycan Musiqili 
Komediya Teatrında “Arşın mal alan”, 
“O olmasın, bu olsun” (Ü.Hacıbəyli), 
“Durna” (S.Rüstəm), Gənc Tamaşaçılar 
Teatrında isə “Qaçaq Səməd” və başqa 
tamaşalar hazırlamışdır. 

Rejissorun quruluşu əsasında 1938-
ci ildə Aşqabad teatrında Müslüm 
Maqomayevin “Şah İsmayıl” operası 
təqdim edilmiş, tamaşa mədəni hadisə 
kimi qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan 
sirkinin yaradılmasında da Soltan Da-
daşovun böyük xidmətləri olmuşdur.

1967-ci ildə sirk proqramında mil-
li folklorumuzun bütün gözəlliklərini 
özündə əks etdirən Novruz proqramı 
hazırlamışdır. 

Uzun illər pedaqoji fəaliyyətlə 
məşğul olan S.Dadaşov 1934-cü ildən 
Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunda 
(indiki ADMİU) dərs demişdir. 

“M.F.Axundzadə adına Lenin orden-
li Azərbaycan Dövlət Opera və Balet 
teatrı” və “Azərbaycan SSR Xalq artis-
ti Hüseynağa Hacıbababəyov” kitabla-
rının müəllifidir. 

Azərbaycan Teatrının inkişafında-
kı əvəzsiz xidmətlərinə görə “Qırmızı 
Əmək Bayrağı” ordeni və medallarla 
təltif olunmuş, 1940-cı ildə Azərbaycan 
SSR-nin “Əməkdar incə sə nət xadimi”, 
1958-ci ildə isə “Xalq artisti” fəxri ad-
larına layiq görülmüşdür. 

Soltan Dadaşov 1969-cu il sentyabr 
ayının 7-də Bakı şəhərində vəfat etmiş-
dir. 

115 
illiyi

Rejissor
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Milli Qəhrəmanlar 

85 
illiyi Baxşeyiş Paşayev 

1936-1992

M
AY

Baxşeyiş Xanəhməd oğlu Paşayev 
1936-cı il may ayının 1-də Ağdam ra-
yonunun Əhmədavar kəndində anadan 
olmuşdur. 

Burada orta məktəbi bitirdikdən 
sonra Ağdam Kənd Təsərrüfatı Texni-
kumuna daxil olmuş, 1954-cü ildə tex-
nikumu bitirərək, Ağdam Atçılıq Sov-
xozunda işləməyə başlamışdır. 1965-ci 
ildən sürücü kimi fəaliyyətə başlamış, 
sonralar 1988-ci ildə xalq hərəkatına 
qoşularaq “Qarabağ Müdafiə Şahinləri” 
dəstəsinin ən fəal döyüşçülərindən biri 
olmuşdur.

Daha sonra həyatını cəbhə ilə bağla-
yan Baxşeyiş Paşayev Qarabağ uğrun-
da gedən döyüşlərdə böyük şücaətlər 
göstərmişdir. O, Ağdam rayon Xramort 
kəndinin erməni təcavüzkarlarından 
təmizlənməsi zamanı xüsusi fərqlən-
mişdir. “Ağsaqqal” ləqəbi ilə tanınan 

döyüşçü peşəkar atıcı olduğundan qul-
durların xeyli canlı qüvvəsini məhv et-
miş, dəfələrlə Fərrux, Xanabad, Naxçı-
vanik, Aranzəmin kəndlərinə kəşfiyyata 
getmişdir. 1992-ci il Xocalı faciəsi za-
manı onlarla dinc sakini xilas etmişdir.

1992-ci il iyul ayının 12-də erməni 
işğalçıları Xanabad kəndinə böyük 
qüvvə ilə hücuma keçmişlər. Əks hü-
cumla başda Baxşeyiş Paşayev olmaq-
la döyüşçülərimiz düşmənin 7 postunu 
ələ keçirmişdir. Lakin gərgin keçən 
döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak ol-
muş, Ağdam rayonunun Şəhidlər Xiya-
banında dəfn edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 7 dekabr 1992-ci il tarixli 350 
saylı fərmanı ilə Paşayev Baxşeyiş 
Xanəhməd oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Paşayev Baxşeyiş Xanəhməd oğlu-bölük komandiri- Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi 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). 
Abbasoğlu, B. Ermənilərin qənimi / Baxşeyiş Abbasoğlu // Ölərkən dünyaya gələn oğullar.- Bakı, 2004.- S.95-109. 
Əsgərov, V. Paşayev Baxşeyiş Xanəhməd oğlu / Vüqar Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / V.Əsgərov. - Yenidən işlənmiş II 
nəşri.- Bakı, 2010.- S.237. 
Paşayev Baxşeyiş Xanəhməd oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxana-
sı; tərt. H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.170-171. 
Seyidzadə, M. Paşayev Baxşeyiş Xanəhməd oğlu / Mirbəşir Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi / M.Seyidzadə.- Bakı, 2010. - S. 183.

1 Milli Qəhrəman
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60 

illiyi İlham Əliyev 
1961-1990

M
AY

İlham Müzəffər oğlu Əliyev 1961-ci 
il may ayının 5-də Gədəbəy rayonunda 
anadan olmuşdur. 

1978-ci ildə orta məktəbi bitirmiş, 
1980-ci ildə hərbi xidmətə çağırılmışdır. 
1982-ci ildə ordudan tərxis olunduqdan 
sonra Gədəbəy rayonunda Kommunal 
Təsərrüfat İdarəsində, sonra isə İsmayıl-
lı rayonunda mexanikləşdirilmiş dəs tə-
də çalışmışdır. 

1983-cü ildə Daxili İşlər Nazirliyi-
nin (DİN) təyinatı ilə İsmayıllı rayon 
Daxili İşlər Şöbəsinə (DİŞ) qəbul edil-
miş, bir müddətdən sonra işini Gədəbəy 
rayon DİŞ-nin mühafizə bölməsinə 
dəyişmişdir. 

1985-ci ildə Bryansk Xüsusi Orta 
Milis Məktəbinə daxil olmuş, təhsilini 
bitirdikdən sonra 1987-ci ildə Gədəbəy 
rayonunda sahə müvəkkili, Gəncə 
şəhər DİŞ-də sahə müfəttişi, sonra isə 
cinayət-axtarış bölməsində əməliyyatçı 
vəzifələrində çalışmışdır. Rəhbərlik 
tərə findən dəfələrlə mükafatlandırıl-
mış, “Milis əlaçısı” döş nişanına layiq 

görül müşdür.
1988-1990-cı illərdə erməni quldur-

ları müxtəlif səmtlərdən Azərbaycanın 
ayrı-ayrı bölgələrinə silahlı basqınlar 
edir, dinc əhalini gülləbarana tuturdular. 
19 avqust 1990-cı il tarixində Qazax ra-
yonunun Ermənistanla həmsərhəd olan 
Aşağı Əskipara kəndi fasiləsiz olaraq 
erməni yaraqlıları tərəfindən atəşə tutul-
muş və leytenant İlham Əliyev torpaq-
larımızın müdafiəsinə göndərilmişdi. 
Ağır döyüşdə qəhərəmancasına həlak 
olmuş, Gədəbəy rayonunda dəfn edil-
mişdir.

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 831 saylı 
Fərmanı ilə İlham Müzəffər oğlu Əliyev 
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görül-
müşdür. “Qırmızı Ulduz” ordeni ilə 
təltif edilmişdir.

Gədəbəy şəhərindəki 1 saylı orta 
mək təb qəhrəmanın adını daşıyır. Mək-
tə bin 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 İlham Müzəffər oğlu - Gəncə şəhəri PDİŞ Cinayət axtarış bölməsinin əməliyyat müvəkkili, milis leytenantı - Azərbaycan Res-
publikasının 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).
Əliyev İlham Müzəffər oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. 
ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.60. 
Əsgərov, V. Əliyev İlham Müzəffər oğlu / Vüqar Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / V.Əsgərov. - Yenidən işlənmiş II nəşri. - 
Bakı, 2010. - S. 84.
Seyidzadə, M. Əliyev İlham Müzəffər oğlu / Mirbəşir Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi / M.Seyidzadə. - Bakı, 2010. - S. 59. 

5 Milli Qəhrəman
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illiyi Elşad Yəhyayev  
1966-1992

M
AY

Elşad Məmmədhənifə oğlu Yəhya-
yev 1966-cı il may ayının 5-də Şəki 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1973-cü ildə orta təhsilinə Şəkidəki 
12 saylı məktəbdə başlamış, lakin 
1977-ci ildə ailəsinin Bakıya köçməsi 
ilə əlaqədar təhsilini Xətai rayonundakı 
56 saylı orta məktəbdə başa vurmuşdu. 
1984-1986-cı illərdə hərbi xidmətdə ol-
muşdur. 

1987-ci ildə Saratov Ali Hərbi Ko-
man dirlər Məktəbinə daxil olmuş, 
1991-ci ildə leytenant rütbəsi ilə Vətənə 
dönmüşdür.

Elşad Yəhyayev könüllü olaraq Da-
xili İşlər Nazirliyinə (DİN) müraciət 
etmiş və onu N saylı hissəyə taqım ko-
mandiri təyin etmişlər. Cəsur koman-
dir Sırxavənd, Naxçıvanik, Papravənd 
kəndlərində gedən döyüşlərdə iştirak 

edərək azğın ermənilərə öz şücaətini 
göstərmiş, xeyli qulduru məhv etmiş-
dir. 

1992-ci il iyun ayının 20-də Nax -
çıvanik kəndində gedən qaynar döyüş-
lərdə Elşad Yəhyayev xüsusi qəhrə-
manlıq göstərsə də, lakin qəfil snay per 
gülləsindən şəhid olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 
264 saylı Fərmanı ilə Yəhyayev Elşad 
Məmmədhənifə oğluna olümündən 
sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adı verilmişdir. 

Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanın-
da dəfn edilmişdir. 

Şəki rayonundakı 12 saylı məktəb 
qəh rəmanın adını daşıyır. Bakı şəhə rin-
də ki 56 saylı orta məktəbdə büstü qo-
yulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Yəhyayev Elşad Məmmədhənifə oğlu-daxili qoşunların poçta komandiri-Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyü-
nün qorun-masında, 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. Yəhyayev Elşad Məmmədhənifə oğlu / Vüqar Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / V.Əsgərov. - Yenidən işlənmiş II 
nəşri. - Bakı, 2010. - S. 214.
Seyidzadə, M. Yəhyayev Elşad Məmmədhənifə oğlu / Mirbəşir Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi / M.Seyidzadə. - Bakı, 2010.- S. 
218.
Şərifli, B. Sonuncu güllə: Milli Qəhrəmanlarımız / Bəşir Şərifli // Azərbaycan. - 2019. - 4 iyul. - S. 7.
Yəhyayev Elşad Məmmədhənifə oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / M.F.Axundov adına Milli Kitabxana; tərt. ed. H.Həmidova. - 
Bakı, 2008. - S. 199.

5 Milli Qəhrəman
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45 
illiyi İlham Həsənov 

1976-1995

M
AY

İlham Gülbala oğlu Həsənov 1976-
cı il may ayının 6-da Ağstafa rayonu-
nun Xətai kəndində anadan olmuşdur. 

1983-cü ildə Yenigün kənd orta 
məktəbini bitirdikdən sonra Bakı Yün-
gül Sənaye Texnikumunun Ağstafa fili-
alına daxil olmuşdur. 

1994-cü ilin sentyabrında Milli Or-
duya çağırılan İlham Həsənov Bakı-
dakı hərbi hissələrin birində xidmətə 
başlamışdır. 6 ay hərbi təlim keçdikdən 
sonra cəbhə bölgəsinə yollanmışdır.

1995-ci il mart ayının 13-də Bakıda 
dövlət çevrilişinə cəhd edən bir qrup 
silahlı dəstənin zərərsizləşdirilməsində 
xüsusi xidməti olmuş, mart ayının 17-də 
qiyamçı dəstə təmamilə tərksilah edil-
mişdi. Çox təəssüf ki, həmin qarşıdur-

mada İlham Həsənov dövlətçiliyimizin 
bütövlüyü uğrunda qəhrəmancasına 
şəhid olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı 
Fərmanı ilə Həsənov İlham Gülbala oğ-
luna ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.  

Ağstafada Şəhidlər Xiyabanında 
dəfn edilmişdir.

Ağstafa rayonundakı küçələrdən biri 
Milli Qəhrəman İlham Həsənovun adı-
nı 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: [Həsənov İlham Gülbala 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. Həsənov İlham Gülbala oğlu / Vüqar Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / V.Əsgərov. - Yenidən işlənmiş II 
nəşri.- Bakı, 2010. - S. 111.
Həsənov İlham Gülbala oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / M.F.Axundov adına Milli Kitabxana; tərt.ed. H.Həmidova. - Bakı, 
2008. - S. 81-82.
Rzayeva, M. Vətən bölünməz / Məlahət Rzayeva // Azad Azərbaycan. - 2017. - 27 may. - S. 7.
Seyidzadə, M. Həsənov İlham Gülbala oğlu / Mirbəşir Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi / M.Seyidzadə. - Bakı, 2010. - S. 85.

İ n t e r n e t d ə 
veten-ugrunda.az/milliqehremanlar/96-hsnov-lham-glbala-olu.html
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80 
illiyi Hafiz Paşayev 

1941

M
AY

Hafiz Mir Cəlal oğlu Paşayev 1941-
ci il may ayının 2-də Bakı şəhərində, 
görkəmli yazıçı Mir Cəlal Paşayevin 
ailəsində anadan olmuşdur.

1963-cü ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) fizika 
fakültəsini bitirmişdir. 1964-1967-ci 
illərdə Azərbaycan Elmlər Akademi-
yasının (indiki AMEA) Fizika İnstitu-
tunda çalışmışdır.

Hafiz Paşayev 1971-ci ildə Mosk-
vada Kurçatov adına Atom Enerjisi 
İnstitutunun aspiranturasını bitirmiş-
dir. 1971-1992-ci illərdə Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının Fizika 
İnstitutunda elmi işçi, laboratoriya 
müdiri olmuşdur. 

1975-1976-cı illərdə İrvayn şəhə-
rində yer ləşən Kaliforniya Uni-
ver sitetində təd qiqatlarını davam 
etdir miş, 1984-cü ildə doktorluq 
dissertasiyasını müdafiə edərək fizi-
ka-riyaziyyat elmləri doktoru elmi 
dərəcəsini almışdır. Hafiz Paşayev 
1992-2006-cı illərdə Azərbaycan Res-
publikasının ABŞ-dakı (eyni zamanda 
Meksika və Kanadada) Fövqəladə və 
Səlahiyyətli Səfiri vəzifəsində çalış-
mışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 14 avqust 2006-cı il tarix li 
Sərəncamı ilə Hafiz Paşayev Azər-
bay can Respublikası Xarici İşlər Na-
zirinin müavini - Azərbaycan Res-
publikası Xarici İşlər Nazirliyinin 
Diplomatik Akademiyasının rektoru 
təyin edilmişdir. 

2014-cü ildə Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin Sərəncamı ilə  
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər 
Nazirliyinin Diplomatik Akademiya-
sının və İnformasiya Texnologiyaları 
Universitetinin əsasında, ali təhsilin 
bütün səviyyələri üzrə kadr hazırlı-
ğını, ali və əlavə təhsil proqramlarını 
həyata keçirən, fundamental və tətbiqi 
elmi tədqiqatlar aparan Azərbaycan 
Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 
nəzdində fəaliyyət göstərən “ADA” 
Universitetinin rektoru təyin edilmiş-
dir. Hazırda beynəlxalq təhsil stan-
dartlarına uyğun fəaliyyət göstərən 
bu universitet ölkəmizi dünya təhsil 
sahəsində ən yaxşı təmsil edən ali 
məktəbdir.  

Professor Hafiz Paşayev 100-dən 
artıq elmi əsərin, iki monoqrafiya-
nın, bir neçə dildə nəşr olunmuş “Bir 
səfirin manifesti“ kitabının, yerli 
və dünya mətbuatında dərc edilmiş 
müxtəlif  mövzuları əhatə edən onlar-
la məqa lə nin müəllifidir. 

Hafiz Paşayev Azərbaycan Res-
publikasında səmərəli ictimai-siya si 
fəaliyyətinə və elmi-pedaqoji xid-
mət lərinə görə 2011-ci ildə “Şöhrət”, 
təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə 
görə 2016-cı ildə “Şərəf”, 2019-cu 
ildə 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə 
görə” ordenləri ilə, Macarıstan Res-
publikasının ali ordeni olan “Maca-
rıstanın Xidmətlərinə görə Komandor 
Xaçı” ordeni ilə təltif olunmuşdur. 

Ə d ə b i y y a t
Bir səfirin manifesti / Hafiz 
Paşayev. - Bakı: Şərq-Qərb, 
2007. - 248 s.
Qolts, T. Azərbaycan 
gündəliyi: dəliqanlı jur-
nalistin müharibə dağıntı-
ları yaşamış neftlə zəngin 
postsovet respublikasındakı 
sərgüzəştləri: ingilis dilindən 
tərcümə / Tomas Qolts ; ön 
söz Hafiz Paşayev. - Bakı: 
TEAS Press, 2019. - 583 s.
Hafiz Paşayev: “Biz həmişə 
müstəqilliyimiz uğrunda 
mübarizəyə hazır olma-
lıyıq” / Hafiz Paşayev //
Azərbaycan. - 2019. - 22 
yanvar. - S. 2.
Hafiz Paşayev Macarıstanın 
ali ordeni ilə təltif edilib // 
Azərbaycan. - 2019. - 11 
aprel. - S. 8.
Tural. “Biz nə ediriksə, 
ölkəmizin sabahı üçün edirik, 
Azərbaycanın gələcəyi üçün 
edirik”: Özbəkistanda Hafiz 
Paşayevin “Bir səfirin ma-
nifesti” kitabının təqdimatı 
keçirilib / Tural // Palitra. - 
2019. - 12 iyun. - S. 12.

2 Siyasi xadim
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140 
illiyi Mustafa Kamal Atatürk 

1881-1938 

M
AY

Mustafa Kamal Atatürk 1881-ci 
il  may ayının 19-da (doğum tarixi 
məlum olmadığı üçün Samsunda Milli 
mücadilənin başladıldığı gün simvolik 
olaraq doğum günü hesab edilir) Os-
manlı imperiyasına məxsus Salonikdə 
(indiki Yunanıstanın Salonika şəhəri) 
anadan olmuşdur. 1896-1899-cu 
illərdə müasir Makedoniya ərazisində 
yerləşən Manastır Hərbi məktəbini 
bitirərək İstanbul Hərb Məktəbinə 
qəbul olunmuşdur. 

1905-ci ildə kapitan rütbəsi ilə aka-
demiyanı bitirmiş, 1905-1907-ci illər 
arasında Dəməşqdə 5-ci Orduda xidmət 
etmiş, 1907-ci ildə adyutant rütbəsi 
almışdır. 1909-cu ildə İstanbula daxil 
olan Hərəkat Ordusunda qərargah rəisi 
olaraq xidmət etmişdir. 1910-cu ildə 
Fransaya göndərilmiş, Pikardi Ma-
nevrlarında iştirak etmiş, 1911-ci ildə 
İstanbulda Baş Qərargah Mərkəzində 
xidmətə başlamışdır. 1911-1912-ci 
illərdə baş vermiş Osmanlı-İtaliya 
müharibəsi zamanı Tobruk və Dərnə 
bölgəsində xidmət etmiş, 1918-ci ildə 
İldırım Orduları Qrupuna komandir 
təyin olunmuş, bu ordunun ləğvindən 
sonra 1918-ci ildə İstanbula gələrək 
Müdafiə Nazirliyində çalışmışdır. 

1919-cu ildə Ankarada böyük ruh 
yüksəkliyi ilə qarşılanmış, 1920-ci 
il aprel ayının 23-də Türkiyə Böyük 
Millət Məclisinin fəaliyyətə başlama-
sından sonra Türkiyə Respublikasının 
qurulması yolunda əhəmiyyətli ad-
dımlar atmışdır. Məclis və hökumət 
başqanlığına seçilmiş, Türkiyə Böyük 
Millət Məclisinin Qurtuluş Savaşı-
nın uğurla nəticələnməsi üçün lazımi 
qanunlar qəbul edib onların tətbiqinə 
başlanmasını təmin etmişdir. 

Sakarya zəfərindən sonra 1921-
ci ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisi 
Mustafa Kamala marşal rütbəsi və 
qazi titulu vermişdir. Qurtuluş Savaşı 
24 iyul 1923-cü ildə imzalanan Lo-

zanna müqaviləsi ilə sona çatmışdır. 
Beləliklə, Sevr müqaviləsi ilə parça-
lanması nəzərdə tutulan, türk xalqına 
5-6 vilayət böyüklüyündə ərazi verilən 
Türkiyə torpaqları üzərində, milli 
birliyə əsaslanan yeni türk dövlətinin 
qurulması üçün heç bir əngəl qalma-
mışdır. 1922-ci il tarixində xilafət və 
monarxiya bir-birindən ayrılmış, mo-
narxiya ləğv edilmiş, Osmanlı İmperi-
yasının mövcudluğuna son qoyulmuş-
dur. Türkiyə 1923-cü il oktyabr ayının 
29-da respublika elan edilmiş, Atatürk 
yekdilliklə ilk prezident seçilmişdir. 
30 oktyabr 1923-cü ildə İsmət İnönü 
tərəfindən respublikanın ilk hökuməti 
qurulmuşdur. 

Türkiyə Respublikası “Hakimiyyət 
qeyd-şərtsiz millətindir” və “Yurd-
da sülh, cahanda sülh” ideologiyası 
əsasları üzərində qurulmuşdur. Atatürk 
1927, 1931, 1935-ci illərdə Türkiyə 
Böyük Millət Məclisi tərəfindən 
yenidən prezident seçilmişdir. 

Mustafa Kamal Atatürk 1938-ci il 
noyabr ayının 10-da İstanbulda, Dol-
mabağça sarayında vəfat etmişdir. 
Cənazəsi müvəqqəti olaraq Ankara 
Etnoqrafiya Muzeyində dəfn edilmiş, 
mavzoleyi tikildikdən sonra 10 noyabr 
1953-cü ildə oraya köçürülmüşdür. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 
Atatürkə, Türkiyəyə və türk dünyası-
na ehtiramının əlaməti olaraq, 9 mart 
2001-ci il tarixli Sərəncamla qar-
daş Türkiyə ilə tarixi, milli-mənəvi, 
mədəni bağlılığımızın inkişafı üçün 
mühüm əhəmiyyət daşıyan Ata-
türk irsinin, ümumiyyətlə, türk tari-
xi və mədəniyyətinin daha dərindən 
öyrənilməsi və təbliğ olunması məqsədi 
ilə Azərbaycanda Atatürk Mərkəzini 
yaratmışdır. Bakıda Atatürkün adı-
nı daşıyan prospekt və park salınmış, 
abidəsi ucaldılmışdır. Atatürk adına li-
sey fəaliyyət göstərir.

Ə d ə b i y y a t

Abbasov, A. Samsundan 
başlanan yol: roman /Akif 
Abbasov. - Bakı: Mütərcim, 
2011. - 335 s. 
Mehdiyeva, Z. Mustafa Ka-
mal Atatürk. Zəfər sirləri /
Zülfiyyə Mehdiyeva; elmi 
red. N.Cəfərov [ön söz 
müəl.]; red. D.Osmanlı; 
Azərbaycanda Atatürk 
Mərkəzi. - Bakı: Elm və 
təhsil, 2017. - 311 s. 
Semih Y. Mustafa Kamal 
Atatürk. Həyatı və əsəri /
Semih Yalçın [ön söz]; 
türkiyə türkcəsindən 
dilimizə uyğunlaşdıran 
N.Cabbarlı; red. A.Əfəndi. 
- Bakı: Xan, 2017. - 575 s.
Tural, S. Atatürk və ya 
əsrə möhrünü vurmuş 
öndər / Sadıq Tural; 
Türkiyə türkcəsindən 
Azərb. türkcəsinə 
çevirən P.Quliyeva; red. 
D.Osmanlı;  Azərbaycanda 
Atatürk Mərkəzi. - Bakı: 
Elm və təhsil, 2016. - 78 s. 

19 Dövlət xadimi
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110 
illiyi

Akim Abbasov 
1911-1992

M
AY

Akim Əli oğlu Abbasov 1911-ci il 
may ayının 25-də Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında anadan olmuşdur.

1927-ci ildən ordu sıralarında xid-
mət etmiş, 1930-cu ildə Bakı, 1932-ci 
ildə Tiflis hərbi məktəblərini, 1956-cı 
ildə isə M.V.Frunze adına Hərbi Aka-
demiyanı bitirmişdir. 

1934-cü ildə Tiflis Hərbi Dairəsinin 
bölmələrinin birində xidmət etməyə 
başlamışdır. Hərbi qulluğunun ilk 
illərində taqım komandiri təyin olun-
muşdur. Böyük Vətən müharibəsində 
(1941-1945) 76-cı diviziyanın 
heyətində Qərb cəbhəsində döyüşlərdə 
iştirak etmiş, 1942-ci ildə 402-ci milli 
atıcı diviziyası qərargahında əməliyyat 
şöbəsinin rəisi, sonralar polk komandi-
ri təyin olunmuşdur. 

Müharibədən sonrakı illərdə polk 
komandiri, taqım komandirinin müavi-
ni və komandir vəzifəsində işləmişdir. 
1957-cı ildə general-mayor hərbi 
rütbəsi almışdır.

1956-1967-ci illərdə bir sıra hərbi 
birləşmənin komandiri olmuşdur. 1967-
ci ildə ehtiyata buraxılandan sonra 
Akim Abbasov Azərbaycan SSR Avto-
mobil Nəqliyyatı (indiki AR Nəqliyyat 
Nazirliyi) nazirinin müavini, sonralar 
Azərbaycan Sülhü Müdafiə Komitəsi 
Sülh fondunun məsul katibi vəzifəsində 
işləmişdir. Nəqliyyat Nazirliyində 

9 ildən artıq çalışmışdır. Kadrların 
seçilməsi, onların tərbiyə edilməsi və 
fəaliyyətinə nəzarət işi məhz Akim Ab-
basova həvalə edilmişdi. 

General mayor Akim Abbasov 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (4-6-
cı çağırış) deputatı olmuş, Azərbaycan 
KP-nin 22 və 24-cü qurultaylarında 
MK-nın üzvü seçilmişdir. 

İstər müharibə illərində, istərsə 
də müharibədən sonrakı dövrdə 
Akim Abbasovun xidmətləri 
yüksək qiymətləndirilmişdir. 7 dəfə 
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin Fəxri fərmanı, 3 dəfə 
Azərbaycan KP MK və Azərbaycan 
SSR Nazirlər Sovetinin Fəxri fərmanı 
ilə təltif olunmuşdur. Bununla yanaşı 
gənclər arasında hərbi vətənpərvərlik 
tərbiyəsi işinin genişləndirilməsində 
xidmətlərinə görə Azərbaycan LKGİ 
MK-nın 3 Fəxri fərmanına layiq gö-
rülmüşdür. İki “Qırmızı Bayraq”, iki 
“Qırmızı Ulduz” ordenləri, habelə me-
dallarla təltif olunmuşdur. 

1989-cu ildə Bakı şəhər Veteran-
lar şurasının sədri, həmin ildə Sovet 
Müharibə Veteranları Komitəsinin 
üzvü olmuşdur. 

Akim Abbasov 1992-ci il fevral ayı-
nın 27-də Bakı şəhərində vəfat etmiş-
dir.

Ə d ə b i y y a t
Bəktaşi, K. General Akim Abbasov / Kamil Bəktaşi; [red. Ə.Mirzəyev]. - Bakı: Azərnəşr, 1976. - 80, [3] s.
Kazımov, İ. General Akim Abbasov / İsmayıl Kazımov; red. Ə.Misiroğlu. - Bakı: Qorqud, 1995. - 24 s. 
General ömrü / Tərt. və red.: A. Qurbani. - Bakı: Hərbi nəşriyyat, 1996. - 36 s. 
Abbasov, E. General-mayor Akim Abbasovun 100 illik yubileyi keçirildi / E.Abbasov // Xalq qəzeti.- 2011. - 25 may. - S. 6.
Bəhrəmov, C. Azərbaycan oğulları Qafqaz uğrunda döyüşlərdə / C.Bəhrəmov // Elm. - 2010. - 3 mart. - S. 9.
Rzalı, R. Generalı xatirəsi ehtiramla yad edildi / R.Rzalı // Azərbaycan. - 2011. - 27 may. - S. 8.
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Tarix
65 

illiyi Kərim Şükürov
1956

M
AY

Kərim Kərəm oğlu Şükürov 1956-cı 
il may ayının 10-da Bərdə rayonunda 
anadan olmuşdur. 1972-ci ildə Bərdə 
şəhər orta məktəbini bitirərək ADU-
nun (indiki BDU) tarix fakültəsinə da-
xil olmuşdur. 1977-ci ildə universiteti 
fərqlənmə diplomu ilə başa vuraraq, 
1977-1980-ci illərdə Bərdə şəhər orta 
məktəbində müəllim, direktor müavi-
ni, Bərdə rayon komsomol komitəsinin 
ikinci katibi işləmişdir, Bərdə Şəhər 
Sovetinin deputatı seçilmişdir.

1980-ci ildə ADU-nun aspirantura-
sına (istehsalatdan ayrılmaqla) daxil ol-
muş, universitetdə pedaqoji fəaliyyətə 
başlamış, 1983-cü ildə aspiranturanı 
bitirdikdən sonra universitetə müəllim 
təyin olunaraq 1983-1989-cu illərdə 
SSRİ tarixi (oktyabra qədərki dövr), 
1989-cu ildən Azərbaycan tarixi ka-
fedrasında pedaqoji fəaliyyətini davam 
etdirmişdir. K.Şükürov Azərbaycanın 
tarixi demoqrafiyası Elmi-Tədqiqat 
laboratoriyasının təşkilatçılarından ol-
muş, ona rəhbərlik etmişdir.

Vətən tarixi ixtisası üzrə “Cənubi 
Azərbaycandan Zaqafqaziyaya kəsb-
karlıq (XIX əsrin 30-cu illəri - 1905-ci 
il)” mövzusunda namizədlik dissertasi-
yası, “Azərbaycan əhalisi: öyrənilməsi 
tarixi və qaynaqları (qədim zaman-
lardan müasir dövrədək)” mövzu-
sunda isə doktorluq dissertasiya-
sı müdafiə etmişdir. “Türk xalqları 
XVI-XX yüzilliklərdə: say dinamika-
sı (Çar Rusiyası və Sovetlər İttifaqı 
üzrə)” (1997), “Azərbaycan tarixi: Üç 
hissədə”, I-III hissələr (1994-2004), 
“Azərbaycan əhalisi: öyrənilməsi tarixi 
və qaynaqları (qədim zamanlardan mü-

asir dövrədək)” (2004), “Türkmənçay-
1828. Tarixi xronika” (2006), “Qarabağ: 
real tarix, faktlar və sənədlər” (2005, 
Y.Mahmudovla birgə), “Naxçıvan: tari-
xi və abidələri”, (2007, Y.Mahmudovla 
birgə) və digər kitab və monoqrafiya-
ların, 280 məqalənin müəllifidir. Ki-
tab və məqalələri Azərbaycan dili ilə 
yanaşı, rus, ingilis, alman, ərəb və fars 
dillərində də nəşr edilmişdir.

Azərbaycan tarixşünaslığında ilk 
dəfə olaraq məhz professor Kərim Şü-
kürov tərəfindən İran və Rusiya impe-
riyası arasında əhalinin miqrasiyasının 
hüquqi-siyasi məsələləri, miqrantların 
dinamikası və yerləşməsi məsələləri, 
əhalinin öyrənilməsinin mənbələri və 
tarixşünaslığı, Azərbaycanın tarixi de-
moqrafiyası tədqiq edilmişdir. 

2012-ci ildə Qarabağın, Naxçıvanın 
və İrəvan xanlığının tarixinə dair silsilə 
əsərlərin müəlliflərindən biri kimi, pro-
fessor Kərim Şükürova Azərbaycan 
Respublikasının elm sahəsində Dövlət 
Mükafatı verilmişdir. 

Professor Kərim Şükürov hazır-
da AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına 
Tarix İnstitutunun  Azərbaycanın ta-
rixi demoqrafiyası şöbəsinin müdiri, 
Azərbaycan Turizm və Menecment 
Universitetinin professoru, “Visions of 
Azerbaijan” jurnalının məsləhətçi re-
daktoru və AzTv-də “Azərbaycan tari-
xi” proqramının aparıcısı, Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında Ali 
Attestasiy Komissiyasının Tarix və 
Siyasi Elmlər üzrə Ekspert şurasının 
sədri, AMEA-nın A.A.Bakıxanov adı-
na  Tarix İnstitutunun Elmi Şurasının 
üzvüdür.

Ə d ə b i y y a t
Türkmənçay - 1828: Tarixi 
xronika / Kərim Şükürov; 
elmi red. Y.Mahmudov; 
red. S.Turabova, T.Həmid. 
- Bakı, 2006. - 188 s.
Sarıyeva, İ. Ermənistan 
dövləti tarixi Azərbaycan 
torpaqlarında necə 
yaradıldı / İradə Sarıyeva 
// Bakı xəbər. - 2020. - 26 
fevral. - S. 10.
Azerbaycan Cumhuriyeti 
1918-1920: Osmanlı 
arşiv belgeleri / ön-
söz K.Şükürov; haz.: 
Q.Şükürov, V. Qafarov; 
edt. Y. Özger. - İstanbul: 
TEAS Press, 2018. - 707 s. 
Kafkasyada “ermeni” 
meselesi 1895-1912: 
Osmanlı arşiv belgeleri /
önsöz K.Şükürov; haz. 
Q.Şükürov, V.Qafarov. 
- İstanbul: TEAS Press, 
2018.- 754 s.
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Fəlsəfə.İqtisadiyyat

100 
illiyi

Midhət Ağamirov
1921-1995

M
AY

Midhət Mirmusa oğlu Ağami-
rov 1921-ci il may ayının 15-də Şu-
şada anadan olmuşdur. 1940-cı ildə 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitu-
tunun (indiki ADPU) tarix fakültəsinə 
daxil olmuşdur. 

1939-1940-cı illərdə “Gənc işçi” 
qəzetində çalışmış, Azərbaycan LKGİ 
MK aparatında əməkdaşlıq etmiş, 
“Gənc bolşevik” jurnalında məsul ka-
tib kimi fəaliyyət göstərmiş, “Pioners-
kaya pravda” qəzetinin Azərbaycan 
üzrə xüsusi müxbiri olmuşdur. 

1941-1942-ci illərdə Azərbaycan 
KP MK-nin nəzdindəki Partiya Ta-
rixi İnstitutunda Sov.İKP MK ya-
nında Marksizm-Leninizm Univer-
sitetinin Azərbaycan filialında elmi 
əməkdaş kimi işləmiş, 1942-1957-ci 
illərdə həmin institutda böyük elmi 
işçi vəzifəsində fəaliyyət göstərmiş, 
həmçinin, ali məktəblərdə dərs demiş-
dir. 

1947-ci ildə namizədlik, 1972-ci 
ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə 
etmişdir. 

1945-1947-ci illərdə Azərbaycan 
SSR EA (indiki AMEA) Fəlsəfə və 
Hüquq İnstitutunda elmi əməkdaş, 
1957-1977-ci illərdə “Marksizm-
leninizm fəlsəfəsinin tarixi” şöbəsinin 
müdiri, 1948-1949-cu illərdə ADPİ-da 
marksizm-leninizm fəlsəfəsi kafedra-
sının assistenti, 1949-1951-ci illərdə 
həmin institutda Marksizm-leninizm 
fəlsəfəsi kafedrasında baş müəllim, 
1952-1982-ci illərdə institutda fəlsəfə 
kafedrasının dosenti olmuşdur. 1983-
1985-ci illərdə ADU-da tarixi mate-
rializm kafedrasında mühazirə kurs-
ları aparmış, Azərbaycan Politexnik 
İnstitutunda (indiki ATU) Fəlsəfə ka-
fedrasının professoru kimi fəaliyyət 
göstərmişdir.

M.Ağamirov XX əsrin əvvəllərində 
Azərbaycanda fəlsəfi və ictimai-siyasi 

fikrin aparıcı tədqiqatçılarından biri 
olmuşdur. İnstitutda işlədiyi müddətdə 
“Mirzə Ələkbər Sabirin dünyagörüşü” 
(1962), “Azərbaycan ictimai fikrin-
də milli məsələ” (1963), “Abdulla 
Şaiqin dünyagörüşü” (1983), “Mə-
həmməd Hadinin fəlsəfəsi” (1987), 
“Azər baycanda marksist-lenin çi təli-
min yayılması” (1988), “Azər bay-
can romantiklərinin dünyagörüşü” 
(1989), “Azərbaycanda qeyri-marksist 
ideya cərəyanlarının tənqidi” (1989) 
və s. monoqrafiya çap etdirmişdir. 
M.Ağamirov həmçinin, Azərbaycan 
SSR EA tərəfindən hazırlanan və ilk 
fundamental “İctimai-siyasi terminlər 
lüğəti”nin baş redaktoru olmuşdur. 

Eləcə də ASE-nin fəlsəfə üzrə 
elmi məsləhətçisi, Azərbaycan SSR 
EA Terminologiya Komitəsinin üzvü, 
Azərbaycan SSR EA Fəlsəfə və Hüquq 
İnstitutu Elmi Şurasının üzvü, Sov.
İKP MK yanında Marksizm-leninizm 
Universitetinin Azərbaycan KP MK-
nın nəzdindəki filialı olan Partiya 
Tarixi İnstitutu Elmi Şurasının üzvü, 
Azərbaycan SSR EA Fəlsəfə və Hü-
quq İnstitutnun nəzdindəki doktorluq 
dərəcəsi verən İxtisaslaşdırılmış Şura-
nın üzvü olmuşdur.

1944-cü ildə “Qafqazın müdafiəsinə 
görə”, 1945-ci ildə “Böyük Vətən 
müharibəsi illərində fədakar əməyinə 
görə”, 1946-cı ildə ”Əmək fədakarlığına 
görə”, 1985-ci ildə “Böyük Vətən 
müharibəsində (1941-1945) Qələbənin 
40 illiyinə görə” medalları və Fəxri 
fərmanla təltif edilmişdir. 1970-ci ildə 
M.Ağamirova Azərbaycan SSR-nin 
“Əməkdar mədəniyyət işçisi”, 1982-ci 
ildə elmin inkişafında və elmi kadr-
ların hazırlanmasındakı xidmətlərinə 
görə “Əməkdar elm xadimi” fəxri ad-
ları verilmişdir.

Midhət Ağamirov 1995-ci il noyabr 
ayının 1-də Bakıda vəfat etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t
Abdulla Şaiqin dünyagö-
rüşü / Midhət Ağamirov; 
elmi red. Y.Qarayev. - Bakı: 
Maarif, 1983. - 244 s. 
Məhəmməd Hadinin 
fəlsəfəsi / Midhət Ağamirov; 
rəy. F.Ramazanov. - Bakı: 
Azərnəşr, 1987. - 270 s.
M.Ə.Sabirin dünyagörüşü 
/ Midhət Ağamirov; red. 
K.Məmmədov. - Bakı: Az 
SSR EA, 1962. - 181 s.

İ n t e r n e t d ə
ensiklopediya.gov.az/az/
terms/5058/cild/13
karabakhmedia.az/
main/14567-gorkml-flosof-
mdht-agamrov.html
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Fəlsəfə.İqtisadiyyat
115 
illiyi Mehbalı Qasımov 

1906-1963

M
AY

Mehbalı Məhəmməd oğlu Qasımov 
1906-cı il may ayının 18-də Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Culfa rayo-
nunda anadan olmuşdur. 

İlk təhsilini doğma Xoşkeşin kən-
din  də almış, sonra Naxçıvan Kənd 
Təsər rüfatı Texnikumunu bitirmişdir.

1932-1937-ci illərdə Moskva Ta-
rix-Fəlsəfə İnstitutunun fəlsəfə fa kül-
təsində təhsil almışdur.

1937-ci ildən pedaqoji fəaliyyətlə 
məşğul olmuş, respublikanın bir sıra 
ali təhsil ocaqlarında dialektik və tari-
xi materializmdən dərs demişdir. 

1940-cı ildə ordu sıralarına çağı-
rılan Mehbalı Qasımov İkinci Dün-
ya müharibəsinin son günlərinədək 
cəbhədə vuruşmuşdur. Müharibədən 
qayıtdıqdan sonra 1945-ci ildən 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
(indiki AMEA) Fəlsəfə İnstitutunda 
elmi işçi kimi fəaliyyətə başlamış və 
maraqlı tədqiqatlar aparmışdır. 

1946-cı ildə “Ömər  Xəyyamın 
fəl səfi dünya görüşü” mövzusun-
da namizədlik dissertasiyasını mü-
dafiə etmişdir. Onun “Ömər Xəy-
ya mın rübailərində materializm” 
(1947), “V.Belinski XIX əsr rus klas-
sik fəlsəfəsinin  görkəmli nüma yən-
dəsidir”, “M.F.Axundov və XIX əsrin 
rus inqilabi-demokratik estetikası” 
(1954) kimi əsərləri mütəxəsissislərin 
böyük marağına səbəb olmuşdur. 

1956-cı ildə Moskva şəhərində 
“Rusiyanın XIX əsr qabaqcıl ideyala-
rının Azərbaycanda ictimai fikrin in-
kişafına təsiri” mövzusunda doktorluq 
dissertasiyası müdafiə edərək fəlsəfə 

elmləri doktoru elmi adını, 1957-ci 
ildə isə professor elmi rütbəsini al-
mışdır. 

Professor Mehbalı Qasımov fi-
losof kadrların yetişməsində böyük 
xidmətlər gös tər miş, 40-dan artıq 
elmlər namizədi və elmlər dokto-
ru yetişdirmişdir. Onun təşəbbüsü 
ilə SSRİ EA Fəlsəfə İnstitutu və 
M.V.Lomonosov adına Moskva 
Dövlət Universitetinin aspiranturasına 
azərbaycanlı kadrlar göndərilmişdir. 

Görkəmli alim-filosof respublika-
nın ictimai-siyasi həyatında da fəal iş-
tirak etmiş, Azərbaycan SSR Nazirlər 
Soveti yanında Ali və Orta İxtisas 
Təhsili Komitəsinin İctimai elmlər 
şöbə sinə başçılıq etməklə yanaşı, 
SSRİ Ali Attestasiya Komissiyasının 
Fəlsəfə elmləri bölməsinin, bir sıra 
elmi jurnalların redaksiya heyətinin 
üzvü olmuşdur. 

1953-1962-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetində (indiki BDU) 
Fəlsəfə kafedrasının  müdiri vəzifə-
sin də çalışmışdır. 

Altıcildlik “Fəlsəfə tarixi” dərs 
vəsaitinin müəlliflərindən biridir. 

Fəlsəfə elminə verdiyi əvəzsiz 
xidmətlərə, ictimai-siyasi fəaliyyətinə 
görə 1963-cü ildə görkəmli alim 
“Əməkdar elm xadimi” kimi yüksək 
fəxri ada layiq görülmüşdür. 

Mehbalı Qasımov 1963-cü ilin iyul 
ayında Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycanda estetik 
fikir tarixindən / Mehbalı 
Qasımov, C.C.Cəfərov; 
red. S.Tarverdiyev. - Bakı: 
Azərnəşr, 1964. - 79, [1] s. 
M. F. Axundov və XIX əsrin 
rus inqilabı-demokratik 
estetikası / Mehbalı Qası-
mov; Azərb. SSR EA Tarix 
və Fəlsəfə İn-tu; [red. Ə. 
Əhmədov]Bakı: Azərb. SSR 
EA nəşriyyatı, 1954. - 82, 
[1] s.
Fəlsəfi fikir tariximizdə Qası-
mov imzası: Ömər Xəyyamın 
fəlsəfi dünyasını öyrənən 
alim // Azadlıq.- 2013.- 22 
iyul.- S.14.
Rzayev, M. Alim şəxsiyyətinin 
fəlsəfi ucalığı. Görkəmli 
filosof Mehbalı Qasımovu 
xatırlayarkən... / M. Rzayev // 
525-ci qəzet. - 31 mart. - S.7.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/azadliq/2013/
iyul/319295.htm 
http://anl.az/down/
meqale/525/525_
mart2009/73028.htm
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Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

85 
illiyi

Tofiq Hacıyev
1936-2015

M
AY

Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyev 1936-cı 
il may ayının 1-də Cəbrayıl rayonunda 
anadan olmuşdur. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1953-
1958-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin (indiki BDU) filologiya 
fakültəsində ali təhsil almış, 1958-1961-
ci illərdə universitetin aspiranturasında 
oxumuşdur.

Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Pe-
daqoji Dillər İnstitutunda (indiki ADU) 
başlayan T.Hacıyev 1962-1968-ci illər-
də Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafed-
rasında müəllim, baş müəllim və dosent 
vəzifələrini tutmuşdur. 

1969-1970-ci illərdə ADU-da Azər-
baycan dilçiliyi kafedrasının dosenti, 
1970-1984-cü illərdə türkologiya kafed-
rasının professoru, 1984-cü ildən ömrü-
nün sonunadək həmin kafedranın mü-
diri vəzifələrində çalışmışdır. 1993-cü 
ildə Azərbaycan Respublikasının maarif 
naziri olmuş, 2014-cü ildə AMEA-nın 
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun di-
rektoru təyin edilmiş və ömrünün sonu-
na dək bu vəzifədə çalışmışdır.

T.Hacıyev 1962-ci ildə filologiya 
elmləri üzrə namizədlik, 1969-cu ildə 
doktorluq dissertasiyalarını müdafiə et-
miş, 1972-ci ildə professor elmi adını 
almış, 2007-ci ildə AMEA-nın müxbir 
üzvü, 2014-cü ildə isə həqiqi üzvü se-
çilmişdir.

T.Hacıyev 1970-ci illərdən başlaya-
raq səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyəti 
ilə ölkədə elmin və təhsilin inkişafına 

dəyərli töhfələr vermişdir. O, milli fi-
lologiyanın aktual problemlərinin həlli 
ilə ardıcıl məşğul olmuş, xalqın dili və 
tarixi məsələlərini vəhdətdə araşdırmış-
dır. Onun “Sabir: qaynaqlar və sələflər”, 
“Şeirimiz, nəsrimiz, ədəbi dilimiz”, 
“Dədə Qorqud: dilimiz, düşüncəmiz” 
kitabları elmi ictimaiyyətin rəğbətlə 
qarşıladığı əsərlərdir. O, “Аzərbaycan 
ədəbi dili tarixi” dərsliyinin, “Azər-
baycan ədəbi dili tarixi”, “XX əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili ta-
rixi”, “Azərbaycan dili tarixi”, “Azər-
baycan dili” kimi monoqrafiya və dərs 
vəsaitlərinin müəllifidir.

Məhsuldar elmi yaradıcılığını pe-
daqoji fəaliyyətlə üzvi surətdə əlaqə-
lən dirən T.Hacıyev uzun illər ərzində 
BDU-nun professoru kimi yüksək ixti-
saslı kadr ların hazırlanması üçün böyük 
qüv və sərf etmişdir. Alimin rəhbərliyi 
ilə 30-dək fəlsəfə doktoru və elmlər 
doktoru hazırlanmışdır.

Akademik T.Hacıyevin Azərbaycan 
dilçiliyi nin inkişafı sahəsində xidmətləri 
və elmi-pedaqoji fəaliyyəti yüksək qiy-
mət ləndirilmiş, bir sıra beynəlxalq 
mükafatlarla yanaşı, Azərbaycan Res-
publikasının “Əməkdar elm xadimi” 
fəxri adına layiq görülmüş, 2009-cu 
ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
fərdi təqaüdçüsü idi. 

Tofiq Hacıyev 2015-ci il noyabr ayı-
nın 27-də vəfat etmişdir.

1 Akademik

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan dili: 
ümumtəhsil məktəblərinin 
10-cu sinfi üçün dərslik / 
Tofiq Hacıyev, N.Cəfərov, 
N.Xudiyev; elmi red. 
T.Müzəffəroğlu; meto-
diki cəhətdən işləyəni 
Ə.Abbasov; rəyçi. 
E.Əzizov, E.Piriyev, 
S.İbrahimov. - Bakı: Aspo-
liqraf, 2009. - 143 s. 

Dədə Qorqud dünyası: 
məqalələr / Tərt. ed. və 
red. Tofiq Hacıyev. - Bakı: 
Öndər, 2004. - 240 s.

Zeynal, S. Akademik Tofiq 
Hacıyevin tərcümə yara-
dıcılığı: Yazı akademikin 
83 illiyinə həsr olunur / 
Sərdar Zeynal // Hürriyyət. 
- 2019. - 1, 2, 3, 4 may. - S. 
11.

Zeynal, S. Şəxsiyyəti 
yaradıcılığından zəngin 
akademik / Sərdar Zeynal 
// Hürriyyət. - 2019. - 28-
29 noyabr. - S. 13.
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Ə d ə b i y y a t
Azərbaycanda ilk fizika 
professoru - Rəhim bəy 
Məlikov / Şamil Qurba-
nov // Müəllimlər. - Bakı, 
2003. - S. 75-108.
Həsənov, E. Rəhim bəy 
Məlikov Mehralı bəy 
oğlu // Həsən bəy Zərdabi 
irsi: keşməkeşli həyat 
yolu / Eldəniz Həsənov; 
elmi red.: J.Əliyeva, 
İ.Rüstəmov; red. İ.Əliyeva. 
- Bakı, 2013. - S. 59-61.

İ n t e r n e t
calilbook.musigi-dunya.
az/m/melikov_rahim.html
www.zerdab.com/?p=515
az.wikipedia.org/wiki
R%C9%99him_b%C9%9
9y_M%C9%99likov
zardob.blogspot.com/p/
zerdabl.html

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil
135 
illiyi Rəhim bəy Məlikov

1886-1936

M
AY

Rəhim bəy Mehrəli bəy oğlu Məlikov 
1886-cı il may ayının 2-də (b.m. 20 ap-
rel) Göyçay qəzasının Zərdab kəndində 
(indiki Zərdab şəhəri) anadan olmuş-
dur. 

Atasını erkən yaşlarında itirən 
Rəhim bəy əmisi Həsən bəy Zərdabinin 
himayəsində böyümüş, təhsil almışdır. 

Rəhim bəy gənc yaşlarından Bakıya 
gəlmiş, realnı məktəbdə təhsil almış, 
1906-cı ildə təhsilini müvəffəqiyyətlə 
başa vurmuşdur. Bundan sonra o, 
döv rün məşhur elm ocağı olan Kazan 
universitetinə gedərək fizika-riyaziyyat 
fakültəsinə daxil olmuş, özünü yüksək 
istedadlı, nümunəvi tələbə kimi 
göstərmişdir. 

1912-ci ildə universiteti yüksək 
qiymətlərlə bitirən Rəhim bəy bir 
müddət Qroznı, Maykop və Pyatiqorsk 
şəhərlərində ali kurslarda fizika və ri-
yaziyyatdan dərs demişdir.

1923-cü ildə R.Məlikov Azərbayca-
na - Bakı şəhərinə dəvət olunmuş və 
öz doğma xalqına xidmət göstərmək 
təklifini məmnuniyyətlə qəbul etmiş, 
elə o vaxtdan Azərbaycan Pedaqoji İns-
titutuna (indiki APU) fizika müəllimi 
təyin olunmuşdur. 

Rəhim bəy Məlikov Azərbaycan 
Dövlət Universitetinə (indiki BDU), 
Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna 
(indiki ADNSU), Sovet Ticarəti İnsti-
tutuna, texnikum və digər təhsil ocaq-
larına müəllim kimi dəvət olunmuş və 
dərs demişdir. 

1930-cu ildən ömrünün sonuna 
qədər indiki APU-nun Fizika kafed-

rasının müdiri vəzifəsində şərəflə ça-
lışmış, tələbələri onu həmişə iftixarla 
“Azərbaycan müəllimlərinin müəllimi” 
adlandırmışlar.

R.Məlikov ilk dəfə Azərbaycan 
dilində istilik fizikasına dair dərslik ya-
zan (əlyazma şəklində) müəllif kimi də 
tarixə düşmüşdür. O, fizika və riyaziy-
yata dair terminlər lüğəti, çox dəyərli 
elmi proqram da tərtib etmişdir. 

Gəncliyində Onu Azərbaycan qadı-
nının azadlığı problemi ciddi düşündür-
müş, o bu mövzuda, həmçinin, mədəni 
və ictimai məsələlərə dair məqalələr 
yazıb qəzet və jurnallarda dərc etdir-
mişdir. Eyni zamanda ədəbiyyatla və te-
atrla ciddi maraqlanmış, ədəbi tənqidlə 
də məşğul olmuşdur. R.Məlikov “Se-
qodnya” qəzetinin 12 iyun 1908-ci il 
tarixli sayında “Teatr oçerki” adlı re-
senziyasında (rus dilində) Hüseynqulu 
Sarabskinin “Cəhalət” pyesinin oyna-
nılması səviyyəsini və Azərbaycan te-
atrının mövcud vəziyyətini gəniş təhlil 
etmişdir. Acı reallığı, həyatın müxtəlif 
sahələrindəki mənfiliklər, xüsusən qa-
dın hüquqsuzluğunu kəskin tənqid 
etdiyinə görə mətbuatda açıq hücuma, 
hətta təhqirlərə məruz qalmış, Nəriman 
Nərimanov onu mətbuatda açıq müdafiə 
etmiş, haqlı olduğunu yazmışdır. 

R.Məlikovun ən mühüm ədəbi xid-
mət lərindən biri də realist Azərbaycan 
ədəbiyyatı nümunələrindən rus dilinə  
etdiyi tərcümələrdir. 

Rəhim bəy Məlikov 1936-cı il fevral 
ayının 23-də Bakıda vəfat etmişdir.

2 Alim



194

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

165 
illiyi Hənifə Məlikova-Abayeva 

1856-1929

  M
AY

Hənifə xanım Aslanbəy qızı 
Məlikova-Abayeva 1856-cı il may ayı-
nın 5-də Şimali Qafqazda, Nalçikdə 
anadan olmuşdur. 

Müsəlman dünyasının ilk maarif-
çi qadınlarından olan Hənifə xanım 
Tiflisdə “Müqəddəs Nina” qız mək tə-
bini bitirmişdir. O həyat yoldaşı Həsən 
bəy Zərdabi ilə birlikdə Azərbaycanın 
ilk mətbu orqanı olan “Əkinçi” qəze ti-
nin formalaşması və nəşrində fəal işti-
rak etmişdir.

Hənifə xanım 1880-ci ildə Həsən 
bəy Zərdabi ilə birgə öz mən zi lində 
məktəb açmışdır. Evlərində açdıqları 
“Xalq məktəbi”ndə təqib və təzyiqlərə 
baxmayaraq, heç bir təmənna umma-
dan kimsəsiz uşaqlara sahib çıxır, onla-
ra elm, savad öyrədirdilər. O, həmçinin, 
1904-1908-ci illərdə yaşlılara da dərs 
demişdir.

Hənifə xanım Bakıda Nicat cəmiy-
yəti qadın bölməsinin yaradıcılarından 
biri olmuş, türk qadınlarının mədəni 
səviyyəsini qaldırmaq, onları təhsilli, 
ziyalı şəxsiyyət kimi yetişdirmək üçün 
çalışmışdır. 

Böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevin köməyi ilə 1901-ci ildə Ba-
kıda ilk qızlar məktəbi açılmış, 1901-
1905-ci illərdə Hənifə xanım həmin 
məktəbin müdiri olmuşdur. 

1909-cu ildən 1919-cu ilədək Bakı 
şəhər Dövlət Birinci Rus-Tatar (rus-
Azərbaycan) qız məktəbinin müdiri 
vəzifəsində çalışmışdır.

Hənifə xanım Məlikovanın (Abaye-
va) maarifçilik fəaliyyəti qısa bir za-
manda bütün Cənubi Qafqazda geniş 
vüsət almış, o, 1920-1926-cı illərdə 
Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlı-
ğında məsul vəzifədə çalışmışdır.

Hənifə xanım Məlikova (Abayeva) 
1929-cu ildə Bakıda vəfat etmişdir. 
Əvvəlcə şəhər qəbiristanlığında dəfn 
edilən Hənifə xanımın nəşi sonralar 
həyat yoldaşı Həsən bəy Zərdabinin 
məzarının yanına köçürülmüşdür.

2011-ci ildə Hənifə xanım Məlikova-
Abayeva Zərdabinin anadan olması-
nın 155 illiyi ilə əlaqədar AMEA-nın 
M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutun-
da elmi-nəzəri konfrans keçirilmişdir. 

5 Maarifçi 

Ə d ə b i y y a t

Hənifə xanım Məlikova-Abayevanın xatirələri: Həsən bəy Məlikov Zərdabinin bioqrafiyası; Həsən bəy Zərdabi və “Əkinçi”: məqalələr, 
çıxışlar, sənədlər, xatirələr / Tərt. ed., H.Zərdabinin xatirələrini rus dilindən çevirən T.Aydınoğlu; red. M.Nazimoğlu. - Bakı: Adiloğlu, 
2005. - 125 s.

Vəzir, M. Məlikova-Abayeva Hənifə // Dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar = Role Models: Women daring to change / Rasional 
İnkişaf uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti (RİQC); müəllif M.Vəzir. - Bakı, 2008. - S. 63.

Məlikova-Abayeva Hənifə xanım // Azərbaycan qadını ensiklopediyası / Red. hey. R.Mehdiyev [və b.]; baş red. İ.Vəliyev; müəl. 
X.Abbasov [və b.]. - Bakı, 2002. - S. 272.
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90 
illiyi

Mahmud Allahverdiyev 
1931-1999

M
AY

Mahmud Qara oğlu Allahverdiyev 
1931-ci il may ayının 15-də Gürcüsta-
nın Bolnisi rayonunda anadan olmuş-
dur. 1950-ci ildə orta məktəbi bitir-
miş, 1952-1956-cı illərdə Bakı Dövlət 
Teatr İnstitutunda (indiki ADMİU) 
təhsil almışdır. Bu dövrdə N.Gəncəvi 
təqaüdçüsü olmaqla yanaşı, fəal icti-
ma iyyətçi tələbə kimi tanınmış, ins-
titut həmkarlar təşkilatının katibi ol-
muşdur. 

1955-1962-ci illərdə M.Əzizbəyov 
adına Akademik Dövlət Dram Teatrın-
da (indiki ADAMDT) aktyor işləmiş, 
eyni zamanda teatr institutunda teatr 
tarixindən mühazirə oxumuşdur.

M.Allahverdiyev ədəbi fəaliyyətə 
1963-cü ildə “Azərbaycan kommu-
nisti” jurnalında çap olunan nitq mə-
də niyyəti haqqında məqaləsi ilə başla-
mışdır. Dövri mətbuatda müasir milli 
teatr və dramaturgiya problemlərinə 
dair məqalələrlə vaxtaşırı çıxış etmiş-
dir. 

1966-cı ildə “Müasir aktyor yaradı-
cılığı. Ələsgər Ələkbərov” mövzusunda 
namizədlik, 1991-ci ildə “Azərbaycan 
xalq teatrının kökləri, növləri və mü-
asirlik” mövzusunda doktorluq disser-
tasiyası müdafiə etmişdir. 

1962-1965-ci illərdə Azərbaycan EA 
(indiki AMEA) Memarlıq və İncəsənət 
İnstitutu tear və kino şöbəsinin aspiran-
tı olan M.Allahverdiyev 1965-1972-ci 
illərdə həmin şöbədə kiçik elmi işçi, 
böyük elmi işçi, 1972-1978-ci illərdə 
M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət 

İncəsənət İnstitutunun Teatr tarixi 
kafedrasının dosenti, 1978-1993-cü 
illərdə kafedra müdiri, 1982-1993-cü 
illərdə institutda tədris və elmi işlər 
üzrə prorektor vəzifələrində işlə miş dir. 
O, həm də Türkiyənin İstanbul şəhə-
rin dəki Memar Sinan Universitetinin 
teatr və musiqi bölümündə Azərbaycan 
və rus teatr tarixindən mühazirə oxu-
muşdur. 

1985-ci ildə professor elmi dərəcəsi 
almış, elə həmin il Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin üzvü olmuşdur. 

Mahmud Allahverdiyev teatr pro-
sesini izləyən, onu müasir tələblər 
baxımından təhlil edən nəzəriyyəçi, 
tədqiqatçı, böyük alim idi. İstər mü-
asir teatr, istərsə də milli teatrımızın 
qaynaqlarını araşdıran mütəxəssislər 
üçün sanballı mənbələr hesab olunan 
“Ələsgər Ələkbərov”, “SSRİ Xalq ar-
tisti Ələsgər Ələkbərov”, “Müasir te-
atrda ənənə və novatorluq məsələləri”, 
“Qaravəlli tamaşaları”, “Azərbaycan 
və xalq teatr tarixi”, “C.Cabbarlı və 
müasirlik”, “Azərbaycan teatrı bu 
gün”, “Teatr tənqidi və müasirlik” və 
digər əsərləri ilə milli teatrşünaslığı-
mızı zənginləşdirmişdir.

M.Allahverdiyev 1959-cu ildə Azər-
bay can Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 
fəxri fərmanı, 1981-ci ildə “Əməkdə 
fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif 
edil mişdir.

 Mahmud Allahverdiyev 1999-cu il 
dekabr ayının 2-də vəfat etmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan və xalq teatr 
tarixi / Mahmud Allahver-
diyev. - Bakı: Marif, 1978. 
- 238 s. 

Mirzağa Əliyev: monoqrafi-
ya / Mahmud Allahverdiyev. 
- Bakı: İşıq, 1988. - 110 s. 

Teatr tənqidi və müasir-
lik: İncəsənət institutunun 
tələbələri üçün dərs vəsaiti 
/ Mahmud Allahverdiyev; 
rəyçi: İ.Rəhimli; elmi red. 
A.Səfiyev. - Bakı: Maarif, 
1990.- 192 s.

Kazımov, A. Səssiz gəldi, 
səssiz getdi  / Ağakişi Ka-
zımov // Üç nöqtə. - 2019. 
- 29 oktyabr. - S. 14.

İ n t e r n e t d ə

az.wikipedia.org/wiki/Mah-
mud_Allahverdiyev

azteatr.musigi-dunya.az/
file?id=94&dt=1106

15 Teatrşünas
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80 
illiyi

Ofeliya Sənani 
1941

M
AY

Ofeliya Hacağa qızı Sənani 1941-
ci il may ayının 26-da Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1959-cu ildə hələ 10-cu sinifdə 
oxu yar kən Respublika Radiosunda 
təcrübəçi diktor kimi fəaliyyətə başla-
mışdır. Daha sonra ADU-nun (indiki 
BDU) filologiya fakültəsinin axşam 
şöbəsində ali təhsil almışdır. 

1959-1975-ci illərdə bir sıra 
radio tama şalarında baş rolları 
səsləndirmişdir. Ofeli ya Sənani 1975-ci 
ildə televiziyada diktor kimi fəaliyyətə 
başlamış və 1978-ci ildə ali dərəcəli 
diktor adına layiq görülmüşdür. 

Eyni zamanda 1960-1990-cı illərdə 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının 
dub lyaj şöbəsində işləmiş, 100-dən ar-
tıq fil min baş qəhrəmanını - “Yeddi oğul 
istə rəm” (1970 - Humay), “Tütək səsi” 
(1978 - İsmət), “Qaynana” (1978 - Sev-
da) və b. qəhrəmanları səsləndirmişdir. 

Bir neçə filmdə rol almış - “Dağlarda 
döyüş” (1967), “O qızı tapın” (1970), 
“Ulduzlar sönmür” (1971) və s. bədii 
film lərində, “Mücrü” (1973), “Bakı 

bul varı” və s. televiziya filmlərində 
çəkil miş dir. 

Azərbaycan radiosunda onun səs-
lən dirdiyi “Biləyən” verilişi uzun illər 
ba laca dinləyicilər tərəfindən böyük 
ma raqla dinlənilmişdir. Onun ifasında 
neçə-neçə audio nağıllar hazırlanmış-
dır. Azərbaycan televiziya və radiosu-
nun Qızıl fondunda isə onun səsi ilə ya-
zılan müxtəlif mövzulu yüzlərlə veriliş 
var.

Ofeliya Sənani Azərbaycan efir mə-
kanında diktor məktəbinin aparıcı şəx-
siy yətlərindən biri kimi yeni diktor 
nəslinin yetişməsində böyük rol oyna-
mışdır. 

Kütləvi informasiya vasitələrinin 
mühüm qollarından biri olan Milli Te-
leviziyanın inkişafındakı xidmətlərinə 
görə Ofeliya Sənani 1975-ci ildə 
“Əməkdar artist”, 1991-ci ildə isə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına, 1994-cü 
ildə Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin Sərəncamına əsasən Fərdi 
təqaüdə layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t

Etiraf edim ki, heç vaxt televiziya işini sevməmişəm / Ofeliya Sənani; müsah. apardı T.Məmmədqızı // Şərq. - 2017. - 14 fevral. - S. 11.

Qayınatam bunu mənə qadağan etmişdi / Ofeliya Sənani // Xalq Cəbhəsi. - 2016. - 26 fevral. - S. 15.

“Səməndər Rzayev dedi ki, vallah, mən dəli oldum”. Ofelya Sənani: “Qayınatam Möhsün Sənani mənə kinoya çəkilməyə icazə vermədi” 
/ Ofeliya Sənani; müsah. apardı Ayxan // Ekspress. - 2013. - 2-4 noyabr. - S. 12.

Sənani Ofeliya Hacağa qızı // Azərbaycan qadını ensiklopediyası / Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriyyat-Poliqrafiya birliyi. - 
Bakı, 2002. - S. 357.

26 Diktor
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70 
illiyi Asəf Hacıyev    

1951

M
AY

Asəf  Hacı oğlu Hacıyev 1951-ci 
il may ayının 29-da Gəncə şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1968-ci ildə Gəncədə 4 saylı orta 
məktəbi bitirdikdən sonra M.V. Lo-
monosov adına Moskva Dövlət Uni-
versitetinin mexanika-riyaziyyat 
fakültəsinə daxil olmuş, 1973-cü ildə 
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

1979-cu ildə Moskva Dövlət Uni-
versitetinin ixtisaslaşdırılmış şurasın-
da “Cihazları hərəkətdə olan kütləvi 
xidmət sistemləri” mövzusunda nami-
zədlik dissertasiyası, 1992-ci ildə 
isə N.Bauman adına Moskva Dövlət 
Tex ni ki Universitetinin Elmi Şurasın-
da “Cihazları əla qəli olan mürəkkəb 
küt ləvi xidmət sis temlərinin analizi” 
mövzusunda doktorluq dissertasiyası-
nı müdafiə etmişdir.

 1996-cı ildən AMEA-nın Ki-
bernetika İnstitutunda laboratoriya 
müdiri, 2001- ci ildən Bakı Dövlət 
Universitetində kafedra müdiri 
vəzifələrində çalışır. 130-dan çox 
elmi əsərin, bir neçə monoqrafiyanın 
müəllifidir. 

Asəf Hacıyev dünyanın aparı-
cı elmi mərkəzlərinin dəvəti ilə - 
1998-ci il Lis sa bon Universitetində, 
2002, 2003, 2008-ci illərdə Stok-
holm Kral Universi te ti, 2000, 2001, 
2004, 2009-cu illərdə Cənubi Kali-
forniya Universitetində, mü tə  madi 
olaraq Türkiyə və digər ölkə lə rin 
universitetlərində mühazirələr oxu-
muşdur. Dörd dildə (Azərbaycan-ingi-
lis-rus türk) “Ehtimal nəzəriyyəsi və ri-

yazi statistika üzrə terminlər lüğəti”nin 
(2002) həmmüəlliflərindəndir. Azər-
bay can əlif ba sı hərflərinin optimal 
düzü lüşünün yaradılması üçün yeni 
uni versal statistika metodu təklif etmiş 
və bu istiqamətdə təd qiqatları başa 
çatdırmaq üçün ABŞ-ın CRDF fondu-
nun qrantına layiq görülmüşdür.

Görkəmli alim 2000-ci ildən 
İsveçrə-də yerləşən Ümumdünya 
İntellektual Mül  kiyyətinin qorun-
ma təşkilatının üzvü dür. Ehtimal 
Nəzəriyyəsi və Riyazi Statistika üzrə 
Ümumdünya Cə miy yətinin, 2004-cü 
ildə isə Nobel Mükafatı Laureatı Ab-
düs Salmanın yaratdığı İnkişafda olan 
ölkələrin Elmlər Akademiyasının Qaf-
qaz və Orta Asiya regionlarından ilk 
və hələ yeganə üzvü seçilmişdir. 

1980-cı ildə Asəf Hacıyev ehtimal 
nəzəriyyəsi və riyazi statistika sahə-
sin də əldə etdiyi elmi nəticələrə görə 
Azər bay can Lenin Komsomolunun 
mü kafatına layiq görülmüşdür. 

1995-2005-ci illərdə Azərbaycan 
Res publikası Milli Məclisinin deputa-
tı olmuşdur. 

2001-ci ildə Qara Dəniz İqtisadi 
Əmək  daşlıq Təşkilatının Parlament 
Assambleyasının vitse-prezidenti se-
çilmişdir. Bu təşkilatdakı səmərəli 
fəaliy yə tinə görə xüsusi diplomla təltif 
edilmişdir.  2008-ci ildə Monqolıstan 
Milli EA-nın üzvü seçilmişdir. 

2001-ci ildə AMEA-nın müxbir 
üzvü, 2014-cü ildə həqiqi üzvü seçil-
mişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti Zati-aliləri 
cənab İlham Əliyevə / Asəf 
Hacıyev // Azərbaycan. - 
2019. - 28 may. - S. 3.

Elm və təhsil: gələcəyə 
aparan yol: İnkişafın yeni 
hədəfləri / Asəf Hacıyev // 
Azərbaycan. - 2019. - 30 
may. - S. 8.

Əbədiyaşar. Azərbaycanın 
özü qədər əbədi / Asəf Ha-
cıyev // Azərbaycan. - 2016. 
- 9 dekabr. - S.7.

Mathematical theory of 
regression models with inc-
reasing number of unknown 
parameters. Nonlinear mo-
dels. Research Report №1, 
2004. Lincoln University, 
Oakland, USA.

Математические модели 
движущихся частиц и их 
приложения”. LAP LAM-
BERT  Academ.Publishing. 
2015.

Springer, Ser. Advance in 
Intelligent Systems and 
Computing. 2019, P.P.507-
519.

29 Akademik



198

Kimya.Biologiya.Tibb

120 
illiyi

Cahangir Abdullayev 
1901-1973

M
AY

Cahangir Məmməd oğlu Abdulla-
yev 1901-ci il may ayının 1-də Gəncə 
şəhərində anadan olmuşdur. Gəncədə 
klassik gimnaziyada təhsil almış, 1925-
ci ildə ADU-nun (indiki BDU) tibb 
fakültəsini bitirmişdir. 1926-1932-ci 
illərdə Leninqradda (Sankt-Peterburq) 
təhsilini davam etdirmişdir.

1936-cı ildə doktorluq disserta-
siyasını müdafiə etmiş, tibb elmləri 
doktoru elmi dərəcəsini və professor 
elmi rütbəsini almışdır. 1959-cu ildə 
Azərbаycan SSR EA-nın müxbir üzvü, 
1968-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmiş-
dir. 

C.Abdullayev 1943-1973-cü illərdə  
assistenti kimi əmək fəaliyyətinə baş-
ladığı Azərbaycan Dövlət Tibb İns-
titutunun (ATU) Hospital tera piyası 
kafedrasının müdiri vəzifəsində çalış-
mışdır. 1961-ci ildə onun rəhbərliyi ilə 
Elmi-Tədqiqat Kliniki Eksperimental 
Təbabət İnstitutunda kardioloji şöbə ya-
radılmışdır. 

Elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini 
diyar patologiyası, hematologiya, ate-
roskleroz xəstəliklərinin, ürək-damar 
sistemi patologiyasının etiologiyası, 
patogenezi klinikası, profilaktika və 
müalicəsi, eləcə də neft sənayesi işçi-
lərində peşə xəstəlikləri proble mi nin, 
neft karbohidrogenlərinin ürək-damar 
sisteminə və qanın laxtalanmasına 
göstərdiyi təsirlərin öyrənilməsi, ürəyin 
işemik xəstəliyinin etio logiyası, pato-
genezi, klinikası, diaqnostikası, müasir 
müalicə və profilaktika üsullarının araş-
dırılmasını təşkil etmişdir. Alim həmçinin 
strofantinin damar genişləndirmə 
təsirini müəyyənləşdirmiş, miokard in-
farkt xəstəliyinin müalicəsində ondan 

geniş istifadə etmişdir.
150-dən artıq elmi işin, o cümlədən 10 

monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitinin 
müəllifi və həmmüəlifi olmuşdur. Onun 
rəhbərliyi və məsləhətçiliyi altında bö-
yük əksəriyyəti milli kadrlardan ibarət 
olan 13 nəfər elmlər doktoru, 47 nəfər 
elmlər namizədi hazırlanmışdır. Alim bir 
sıra xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq 
qurultay, simpozium və konfranslar-
da fəal iştirak etmiş, elmi məruzələri 
dinlənilərək yüksək qiymətləndirmiş, 
elmi əsərlərinə çox sayda istinadlar 
olunmuşdur. C.Abdullayevin rəhbərliyi 
altında respublikamızda ilk dəfə praktik 
həkimin iş praktikasında elektrokardi-
oqraf tətbiq edilmişdir.

C.Abdullayev Beynəlxalq Terapevt-
lər Assosiasiyasının (1960), Beynəlxalq 
Kardioloqlar Assosiasiyasının üzvü 
(1963), Azərbaycan Respublikası Kar-
dioloqlar Cəmiyyətinin sədri olmuş 
(1966), Azərbaycan Respublikasının 
Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu-
nun yaradılması ideyasını vermiş, bu 
ideyanın həyata keçirilməsinin planları-
nı hazırlamışdır.

C.Abdullayev 1940-cı ildə “Əməkdar 
elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüş, 
“Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni ilə 
təltif edilmişdir. 

Cahangir Abdullayev 1973-cü il yan-
var ayının 4-də Bakıda vəfat etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Kardiolo-
giya İnstitutuna onun adı verilmişdir. 
Azərbaycan Tibb Universitetində “Aka-
demik Cahangir Abdullayev” adına təsis 
edilən təqaüd təhsildə fərqlənən əlaçı 
tələbələrə təqdim olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Daxili xəstəliklər / Ca-
hangir Abdullayev; red. 
M.Mustafayev. - Bakı: 
Azərnəşr, 1967. - 384 s.

Ürək-damar xəstəliklərinin 
diaqnostikası və müalicəsi: 
tibb institutu üçün dərs 
vəsaiti / Cahangir Ab-
dullayev; red. H.İsazadə, 
M.Əhmədov. - Bakı: 
Azərtədrisnəşr, 1963. - 
215 s.

Abdullayev Cahangir // 
Azərbaycan Sovet Ensik-
lopediyası: 10 cilddə. - C. 
1.- Bakı, 1976. - S. 19.

Abdullayev Cahangir 
Məmməd oğlu / Ələsgər 
Əli-zadə // XX əsr 
Gəncənin görkəmli elm, 
mədəniyyət, partiya və 
dövlət xadimləri. - Bakı, 
2008.- S. 15-17.

Abdullayev Cahan-
gir Məmməd oğlu                     
// Azərbaycanın 100 tanın-
mış həkimi: ensiklopedik 
nəşr / Tərt. ed. və ön sözün 
müəl. E.İsgəndərzadə; red. 
X.Əhmədov. - Bakı, 2001. 
- S. 16.
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80 
illiyi Maqsud Qurbanov  

1941

M
AY

Maqsud Rüstəm oğlu Qurbanov 
1941-ci il may ayının 9-da Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Şərur rayonu-
nun Qarabağlar kəndində anadan olub. 

1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) bitirmiş-
dir. 1966-1968-ci illərdə Botanika İns-
titutunda laborant, 1971-1977-ci illərdə 
kiçik elmi işçi, 1977-1988-ci illərdə 
böyük elmi işçi, 1988-2000-ci illərdə 
aparıcı elmi işçi, 2000-2002-ci illərdə 
AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağında aparı-
cı elmi işçi, 2002-ci ildən hazırki vaxta 
kimi baş elmi işçi vəzifəsində çalışır. 

1975-ci ildə biologiya elmləri 
namizədi, 1986-ci ildə isə biologiya 
elmləri doktoru alimlik dərəcəsi alıb. 
1985-ci ildə baş elmi işçi, 2010-cu ildə 
isə professor adına layiq görülüb. 2001-
ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilib. 

Maqsud Qurbanov bitkilərin intro-
duksiyası, iqlimləşdirilməsi, ekologiya-
sı və toxumşünaslıq problemlərinə həsr 
edilmiş nəzəri və tətbiqi əhəmiyyətli 
elmi-tədqiqat işləri aparır. Onun 
tərəfindən bitkilərin introduksiyası 
uğurluğunun qiymətləndirilməsi meto-
du, bioloji aktiv maddələrdən istifadə 

etməklə toxumların keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi metodu, toxumların rent-
genoloji analiz metodu və toxumların 
keyfiyyətinin qiymətləmdirilməsi üçün 
obyektiv bölgü işlənib hazırlanmışdır. 
İlk dəfə olaraq “Oduncaqlı bitki to-
xumlarının rentgenoloji analiz metodu” 
dövlət standartı şəklində işlənib hazır-
lanmış və keçmiş SSRİ məkanında is-
tehsalata tətbiq edilməkdədir. 

Maqsud Qurbanov əldə etdiyi elmi 
dəlillər əsasında yazılmış 160-dan çox 
elmi əsərin, o cümlədən, 2 monoqrafi-
yanın və 2 metodik vəsaitin müəllifidir. 
MDB üzrə toxumşünaslıq və toxumçu-
luq komissiyasının üzvü, Cənubi Qaf-
qazda isə eyni adlı komissiyasının sədri 
olmaqla region üzrə həmin sahədə apa-
rılan elmi tətqiqatları əlaqələndirir. 

Kadr hazırlığında böyük xidmətləri 
olan Maqsud Qurbanovun rəhbərliyi 
ilə biologiya və kənd təsərrüfatı elmləri 
üzrə 7 fəlsəfə doktoru və bir elmlər dok-
toru hazırlanıb. 

Maqsud Qurbanov Amerika Bioq-
rafiya İnstitutunun fəxri müşaviri və 
Türkiyə Cümhuriyəti Giresun şəhərinin 
fəxri vətəndaşıdır. 

Ə d ə b i y y a t

Meyvə və toxumlarına görə bitki növlərinin qeyri-ənənəvi təyinat üsulları / Maqsud Qurbanov. - Bakı: Elm, 2011. - 60 s. 

Şamların taksonomiyası, biomorfoloji və rentgenoloji xüsusiyyətləri / Maqsud Qurbanov, V.Fərzəliyev. - Bakı: Elm, 2013. - 72 s. 

İn situ və ex situ şəraitindəki ağac və kol bitkiləri toxumlarının müqayisəli rentgenoqrafik təhlili / Maqsud Qurbanov // AMEA-nın 
Xəbərləri, Biologiya elmləri seriyası. - 2006. - № 5-6. - S. 82-96.

Maqsud Rüstəm oğlu Qurbanov: biblioqrafiya / Azərb. Milli EA Mərkəzi Elmi Kitabxana; Mərkəzi Nəbatat bağı; tərt.-müəl.: 
V.Fərzəliyev, N.Hüseynova; red. A.Əliyeva-Kəngərli, İ.Səfərov. - Bakı: Elm, 2012. - 183 s.

Maqsud Rüstəm oğlu Qurbanov // Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi əsərləri. - C. 14.- Bakı, 2016. - S. 3-4.
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105 
illiyi Vəli Axundov  

1916-1986 

M
AY

Vəli Yusif oğlu Axundov 1916-cı 
il may ayının 14-də Bakı quberniyası-
nın Saray kəndində anadan olmuşdur. 
1931-1935-ci illərdə Bakı Sənaye tex-
nikumda təhsil almışdır.

1936-1941-ci illərdə Azərbaycan 
Tibb İnstitutunun (indiki ATU) müalicə 
profilaktika fakültəsinin tələbəsi ol-
muşdur.  Böyük Vətən müharibəsinin 
başlanması ilə bağlı institutu bitirən 
kimi o, orduya səfərbər edilmiş və 
1941-ci ilin iyul ayından 1945-ci ilin 
avqust ayına qədər hərbi həkim kimi 
İranda, Polşada, Almaniyada və Çe-
xoslovakiyada sovet ordusu sıralarında 
xidmət etmişdir.

1946-cı ildə ordudan tərxis olunan 
V.Axundov ATİ-na qayıdaraq tibb tari-
xi kafedrasının assistenti qəbul edilmiş, 
Epidemiologiya, Mikrobiologiya və 
Gigiyena İnstitutunun elmi işçisi, direk-
toru, 1946-1949-cu illərdə Azərbaycan 
Tibb İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Res-
publika Komitəsinin sədri seçilmiş, 
1949-1952-ci illərdə Azərbaycan SSR 
səhiyyə nazirinin müavini, 1952-
1953-cü illərdə Bakı Vilayəti səhiyyə 
şöbəsinin müdiri, 1953-1954-cü 
illərdə Azərbaycan KP MK-da inzi-
bati, ticarət-maliyyə və plan orqanları 
şöbəsi müdirinin müavini, 1954-1958-
ci illərdə isə Azərbaycan SSR səhiyyə 
naziri vəzifələrində işləmişdir. 1958-
ci ilin fevralında Azərbaycan KP MK 
katibi, 1958-ci ilin iyulundan 1959-cu 
ilin iyuluna qədər Azərbaycan SSR 
Nazirlər Sovetinin sədri, 1959-1969-cu 
illərdə Azərbaycan KP MK-nın birinci 
katibi vəzifəsində çalışmışdır. 

V.Axundov 1956-cı ildə tibb elmləri 
üzrə namizədik, 1964-cü ildə doktor-
luq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
1969-cu ildə isə Azərbaycan EA-nın 
(indiki AMEA) akademiki seçilmiş, 

1969-1972-ci illərdə Azərbaycan SSR 
EA-nın vitse-prezidenti olmuşdur. 

V.Axundov 1972-1986-cı illərdə 
Q.M.Musabəyov adına Virusrologiya, 
Mikrobiologiya və Gigiyena İnstitutu-
nun direktoru olmuşdur. 

 O, 5 monoqrafiya, 11 elmi-kütləvi 
kitabça, 150-dən artıq elmi əsər, eləcə 
də respublikanın mədəniyyəti və iqti-
sadiyyatına, ictimai-siyasi məsələlərə 
həsr olunmuş 350-dən çox elmi-kütləvi 
məqalə və çıxışların müəllifi olmuş-
dur. 

V.Axundov  ictimai və siyasi 
fəaliyyət göstərdiyi dövrdə dəfələrlə 
Azərbayvan KP, Sov. İKP MK, Azər-
bay can KP MK bürosunun üzvü, 
Azər baycan və SSRİ Ali sovetlərinin, 
Azər baycan SSR Ali Soveti rəyasət 
heyə tinin üzvü olmuşdur. O, plenumla-
rın, konfransların, qurultayların, sessi-
yaların iclasında, müşavirələrdə iştirak 
etmişdir. “Lenin ordeni”, II dərəcəli 
“Vətən Müharibəsi”, “Qırmızı Ulduz” 
orden ləri və müxtəlif medallarla təltif 
olunmuşdur.

Vəli Axundov 1986-cı il avqust ayı-
nın 22-də Bakı şəhərində vəfat etmiş, 
Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.

1996-cı il iyunun 20-də Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin Sərəncamı ilə Milli ET Tibbi 
Profilaktika İnstitutuna akademik Vəli 
Axundovun adı verilmişdir. Ulu öndə-
rin 21 aprel 1996-cı il tarixli Sərən camı 
əsasında 21 iyun 1996-cı ildə Vəli 
Axundovun anadan olmasının 80 illik 
yubileyi AMEA-da qeyd olunmuşdur. 

2016-cı il yanvarın 15-də isə Azər-
bay can Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyev akademik Vəli Axundovun 
100 illik yubileyinin qeyd olunması ilə 
bağlı Sərəncam imzalamışdır. 

Ə d ə b i y y a t

Vəli Yusif oğlu Axundov: 
biobiblioqrafik göstərici: 
100 illiyinə həsr olunur 
/ AMEA, Mərkəzi Elmi 
Kitabxana; Azərb. Resp. 
Səhiyyə Nazirliyinin 
V.Axundov ad. ME. TTPİn-
tu; tərt.: N.Novruzova [və 
b.]; elmi red.: N.Əliyev, 
İ.Əzizov. - Bakı: Elm, 2017. 
- 139 s. 
Qasımlı, M. Vəli Yusif oğlu 
Axundov // Azərbaycanın 
baş nazirləri / M.Qasımlı, 
C.Hüseynov. - Bakı: Adiloğ-
lu, 2005.- S. 40-42.
Zamanın işığında canlanan 
portret - Vəli Axundov /
Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi; tərt. 
N.Axundova; red. A.Yaşar. 
- Bakı: Şərq-Qərb, 2016. - 
235 s. 
Портрет на фоне эпохи - 
Вели Ахундов / ред.-сост. 
Н.Ахундова; авт. ист. 
очерка И.Велизаде. - Баку: 
Шарг-Гарб, 2016. - 271 с.
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75 

illiyi Qalib Əfəndiyev 
1946

M
AY

Qalib Məmməd oğlu Əfəndiyev 
1946-cı il may ayının 9-da Bakıda 
anadan olmuşdur. 

1969-cu ildə “Neft və qaz mədən-
lərinin maşın və avadanlıqları” ixti-
sası üzrə Azərbaycan Neft və Kimya 
İnstitutunun (indiki ADNSU) neft-
mexanika fakültəsini bitirmişdir. 

Q.Əfəndiyev 1970-1996-cı illərdə 
Azərbaycan EA-nın (indiki AMEA) 
Dərin Neft və Qaz Yataqlarının 
Problemləri İnstitutunda (DNQYPİ) 
mühəndis, böyük mühəndis, kiçik 
elmi işçi, böyük elmi işçi, “Qazımada 
geoloji-texnoloji proqnozlaşdırma” 
sektorunun rəhbəri işləmiş, 1996-cı 
ildə “Quyuların qazılmasının geolo-
ji şəraiti” şöbəsinin rəhbəri, hazırda 
isə, AMEA-nın Neft və Qaz İnsti-
tutunun Müasir qazmanın nəzəri və 
tətbiqi problemləri şöbəsinin rəhbəri 
vəzifəsində işləyir. 

1985-ci ildə “Dağ süxurlarının 
xassələrini nəzərə almaqla kəsici tipli 
baltaların rasional seçimi yolu ilə işi-
nin səmərəliliyinin artırılması” möv-
zusunda elmlər namizədi, 1997-ci ildə 
isə “Dağ süxurlarının qazılması pro-
sesinin səmərəliliyinin artırılması və 
xassələrinin öyrənilməsi üçün geoloji-
texnoloji informasiyanın kompleks 
istifadəsinin elmi əsasları” mövzusun-
da elmlər doktoru elmi dərəcələrini, 
2010-cu ildə professor elmi adını al-
mışdır. 2007-ci ildə AMEA-nın müx-
bir üzvü seçilmişdir. 

Q.Əfəndiyevin elmi tədqiqat sahəsi 
quyuların qazılması zamanı optimal 
qərarların qəbulu, qazıma prosesində 
geoloji-texnoloji və geofiziki tədqi-
qat lar kompleksi əsasında geoloji 
kəsilişlərin öyrənilməsi, dağ süxurla-
rının dağıdılması prosesləri və süxur-
dağıdıcı alətin işi, quyuların qazılması 
zamanı mümkün mürəkkəbləşmələrin 

proqnozlaşdırılması və qarşısının alın-
ması (Anomal Yüksək Lay Təzyiqləri 
zona larının, udulma intervallarının 
və s. proqnozlaşdırılması), neft ha-
si la tının intensivləşdirilməsi üzrə 
müx təlif geoloji-texniki tədbirlərin 
müqa yisəli səmərəliliyinin təhlili və 
qərar ların qəbul edilməsi, qazımada 
qeyri-müəyyənlik nəzərə alınmaqla 
qərarların qəbul edilməsi ilə bağlıdır. 
180-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 
monoqrafiya, broşürlərin müəllifi 
olan alim ixtira və patentlərə görə 5 
müəlliflik şəhadətnaməsi və patent 
almışdır. Müxtəlif ölkələrdə keçirilən 
bir çox sayda beynəlxalq konfrans və 
simpoziumlarda məruzə ilə çıxış et-
mişdir. 

Azərbaycan qazmaçılar assosia-
siyası, “L.Zadə irsi və süni intellekt” 
Assosiasiyasının, Təbiət və cəmiyyət 
elmləri üzrə Beynəlxalq Akademiya-
nın, ADNSU nəzdindəki Dissertasi ya 
Şurasının, həmçinin, Neft qaz komp-
leksi keyfiyyətinin idarə edilməsi 
(Moskva), Atırau neft və qaz insti-
tutunun Xəbərləri (Atırau, Qazaxıs-
tan), Təbiətdən istifadə və antropos-
fera problemləri (Taraz, Qazaxıstan), 
Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, AMEA 
Xəbərləri, Yer elmləri (Bakı, Azər bay-
can) jurnallarının redaksiya heyətinin 
üzvü, ADNSU-nın Neft və qaz quyu-
larının qazılması kafedrasının profes-
soru, Atırau Neft və Qaz İnstitutunun 
(Qazaxıstan) fəxri professorudur. 

Qalib Əfəndiyev 2017-ci ildə “Tə-
rəqqi” medalı, AMEA-nın Rəyasət 
heyətinin Fəxri fərmanı, Qazaxıstan 
Respublikasının Energetika və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin Fəxri fərmanı, 
Qazaxıstan Respublikasının Elm və 
Təhsil Nazirliyinin medalı ilə təltif 
olunmuşdur. 

Ə d ə b i y y a t
Əfəndiyev, Q. Geoloji-
texnoloji tədqiqatlar 
nəticəsində əldə edilən 
məlumatlara əsasən 
qəzaların proqnozlaşdırılma-
sı, təzyiq düşküsü təsirindən 
baş verən tutumlar riskinin 
qiymətləndirilməsinə dair/ 
Qalib Əfəndiyev [və b.] // 
Azərbaycan Neft Təsərrüfatı. 
- 2012. - № 2. - S. 25-29.
Эфендиев, Г. Выбор 
оптимальных параметров 
бурения / Галиб Эфендиев 
[и д.] // Нефть и газ.- 2012. 
- № 3. - С. 41-47.
Эфендиев, Г. 
Прогнозирование 
наработки на основе 
статистического анализа 
данных об отказах 
УЭЦН / Галиб Эфендиев, 
М.Каражанова // Журнал 
“Управление качеством в 
нефтегазовом комплексе”. 
- Москва, 2013. - № 1.
Эфендиев, Г. 
Экспериментальное 
изучение возможности 
изоляции водопритоков 
супрамолекулярной 
каталитической системой 
на основе металлических 
и органических кластеров 
/ Галиб Эфендиев, [и 
д.] // Известия НАН 
Азербайджана.- Науки 
о земле.- 2013.- №1.- С. 
67-69.
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Digər tarixi hadisələr
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 
me yarı, ölçüsü rolunu oynayır. Söz 
azadlığının olmadığı, mətbuatın sen-
zuraya məruz qaldığı cəmiyyətdə insan 
hüquqları da tez-tez pozulur. Məhz bu 
səbəbdən bir çox mötəbər beynəlxalq 
qurumlar və demokratiyanın inkişafına 
xidmət edən təsisatlar müxtəlif ölkə-
lər də söz və mətbuat azadlığını daim 
diqqət mərkəzində saxlayırlar.

Mütəqilliyimizin ilk illərindən ulu 
öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altın-
da Azərbaycan Respublikası 1993-cü 
ildən insan hüquqları, söz və mətbuat 
azadlığının təmin edilməsi ilə bağ-
lı bir sıra beynəlxalq konvensiyalara, 
sazişlərə qoşulmuşdur. 

1995-ci ildə ümumxalq referen-
dumu 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 olmuş-
dur. 

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 haq-
qında”, 2008-ci il 31 iyul tarixli 
“Azərbaycan Respublikasında kütləvi 
informasiya vasitələrinə birdəfəlik 
maliyyə yardımı göstərilməsi haqqın-
da”, eləcə də “Azərbaycan Respublika-
sında kütləvi informasiya vasitələrinin 
inkişafına Dövlət Dəstəyi Konsep-
siyasının 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 
informasiya 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 agent-
liyinin, elektron KİV-in, jurnalist qu-
rumlarının, eləcə də bu sahədə qeyri-
hökumət təşkilatlarının azad fəaliyyət 
göstərməsi demokratik mətbuatın möv-
cudluğunu 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
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Digər tarixi hadisələr
Əlillərin Hüquqlarının Beynəlxalq 
Müdafiəsi Günü  
1992

M
AY

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş 
Assambleyasının qərarı ilə 1992-ci 
ildən etibarən hər il 5 may bütün dün-
yada “Əlillərin Hüquqlarının Beynəl-
xalq Müdafiəsi Günü” kimi qeyd 
olunur. Bu günün qeyd olunmasında 
məqsəd əlillərin və sağlamlıq imkan-
ları məhdud şəxslərin hüquqlarının 
qorunmasını beynəlxalq ictimaiyyətin 
diqqətinə çatdırmaq, bu kateqoriyadan 
olan insanların cəmiyyətə inteqrasiya-
sını gücləndirməkdir.

Ümummilli lider Heydər Əliyev 
əlillərin hüquqlarının müdafiəsi, onla rın 
sağlamlığının qorun ması isti qa mə tində 
ardıcıl tədbirlər görmüş, zəngin qanun-
vericilik bazası yaradılmışdır. 1998-ci 
il iyunun 18-də “İnsan Hüquqlarının 
Müdafiəsinə dair Dövlət Pro qramı”nın 
təsdiq edilməsi ölkəmizdə insan hü-
quqlarının qorunmasına göstərilən 
yüksək diqqətin ifadəsi olmaqla yanaşı, 
əlillərin hüquqlarının müdafiəsində də 
mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Bu gün bu siyasət və qayğı 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 azadlıq-
larının 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 haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu əlilliyi və uşaqların sağlamlıq 
imkanlarının məhdudluğunu doğuran 
səbəblərin aradan qaldırılmasına, on-
ların reabilitasiyasına, ictimai həyatın 
bütün sahələrində fərdi qabiliyyətlərinə 
və maraqlarına müvafiq 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 kompensasi-
yanın verilməsinin təmin edilməsi kimi 
yeniliklər bu sahədə aparılan islahatla-
rın tərkib hissəsidir.

2020-ci ildə Vətən müharibəsindən 
sonra Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin 8 dekabr 2020-
ci il tarixli Fərmanına əsasən “YAŞAT” 
Fondu yaradılıb. Fond Azərbaycan 
Res publikasının ərazi bütövlüyünün 
müda fiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən 
olun muş hərbi qulluqçulara və şəhid ol-
muş şəxslərin ailələrinin üzvlərinə; iş-
ğaldan azad edilmiş ərazilərdə xidməti 
vəzifələrini yerinə yetirərkən, habelə 
hərbi əməliyyatlar bitdikdən sonra onun 
nəticələrinin aradan qaldırılmasında iş-
tirak etməsi nəticəsində əlilliyi müəyyən 
olunmuş dövlət orqanlarının (qurum-
larının) əməkdaşlarına və ya həlak 
olmuş əməkdaşların ailə üzvlərinə; 
sosi al müdafiəsi sahəsində dövlət tərə-
fin dən həyata keçirilən tədbirlərə əlavə 
dəstək verilməsi (maliy yə yardımları-
nın göstərilməsi və digər dəstək təd bir-
lərinin həyata keçirilməsi) üçün şəffaf, 
effektiv və əlçatan platformanın forma-
laşdırılması məqsədilə yaradılıb.

Ə d ə b i y y a t

Əliyeva, S. Əlillərin 
hüquqlarının müdafiəsi 
sahəsində beynəlxalq 
hüquq normalarının 
Azərbaycan Respublikası-
nın qanunvericiliyinə imp-
lementasiyası /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.
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Digər tarixi hadisələr
Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət 
Kukla Teatrının yaradılması 
1931

M
AY

Azərbaycan milli xalq oyun-tama-
şa larından biri kukla teatrıdır. Kukla 
teatrının hal-hazırda yerləşdiyi bina 
polşalı mülki mühəndis İosif Ploşko 
tərəfindən inşa edilmiş, “Fenomen” 
kinoteatrı kimi istifadəyə verilmişdir 
(1908-1910). Müxtəlif illərdə bu bi-
nada kazino, Satirogit teatrı, Musiqili 
Komediya teatrı və Kənd Təsərrüfatı 
nai liyyətləri muzeyi fəaliyyət göstər-
miş dir.

İndiki Abdulla Şaiq adına Azər bay-
can Dövlət Kukla teatrının əsası 1931-
ci ildə Molla Ağa Bəbirli tərəfindən 
qoyulmuşdur. 

Bu teatrın ilk tamaşası 1932-ci ildə 
(“Sirk” adlı tamaşa) göstərilmişdir. 
Müxtəlif illərdə (1931-1941-ci illər); 
(1946-1950-ci illər) müstəqil teatr kimi, 
müəyyən dövrlərdə isə Azərbaycan 
Gənc Tamaşaçılar Teatrı (1941-1946-
cı illər) və Azərbaycan Dövlət Filar-
moniyasının nəzdində (1950-ci ildə) 
fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan və 
rus bölmələri var. 

1964-ci il aprel ayının 15-də teatra 
Dövlət statusu verilmişdir. 

1975-ci ildən teatrda böyüklər üçün 
də tamaşalar göstərilmişdir. Yarandığı 
gündən bu günədək teatrda yüzlərlə 
tamaşa hazırlanmışdır. Teatrın kollek-
tivi müxtəlif illərdə Hindistan, Yəmən, 
İran İslam Respublikası, Türkiyə, Hol-
landiya, Moskva, Sankt-Peterburq, 
Türk mənistan, Gürcüstan, Arxanqelsk, 
Kras nodar kimi ölkə və şəhərlərdə, 
eləcə də Respublikamızda keçirilən 
bey nəlxalq teatr festivallarında iştirak 
etmiş, bir çox festivalların qalibi və la-
ureatı olmuşdur.

Teatrın repertuarında Ü.Hacıbəyov 
“Məşədi İbad”, Anar “Qaravəlli”, 
H.X.Andersen “Bülbül”, A.Şaiq “Tıq-

tıq xanım”, “Tülkü həccə gedir”, 
M.Seyidzadə “Cırtdan”, M.F.Axundov 
“Parisi dağıdanlar”, “Xırs quldurba-
san”, V.Qauf “Yalançı şahzadə”, 
E.Şay ye “Od oğlan”, R.Əlizadə “Ke-
çə lin toyu”, Ş.Perro “Qırmızı pa-
paq”, Min bir gecə nağılları əsasındı 
“Ələddin”, Ə.Səmədli “Cik-cik xa-
nım”, K.Ağayeva “Göyçək Fatma”, 
Ə.Abbasov “Şəngülüm, Şüngülüm”, 
rus bölməsi üçün R.Moskova “Ke çi-
lər”, R.Pilo “Qoğal”, A.S.Puşkin “Qı-
zıl xoruz”, K.Aslanov “Qızıl almalar” 
və s. xüsisilə qeyd etmək olar.

Müxtəlif illərdə teatrın yaradıcı kol-
lektivinin onlarla üzvləri Respublikanın 
fəxri adları və Prezident mükafatlarına 
layiq görülmüşdür. Bu illər ərzində öz 
yaradıcı əməyi ilə fərqlənmiş rejissor-
lardan Tamilla Məhərrəmova, Namiq 
Ağayev, Rəhman Əlizadə, Ələkbər 
Hüsey nov, Qurban Məsimov, Anar 
Məm mədov, rəssamlardan Solmaz 
Haq  verdiyeva, Solmaz Musayeva, 
Lətifə Quluzadə, aktyorlarlardan Şah-
mar Hüseynov, Oqtay Dadaşov, Nadir 
Zama nov, Şəfiqə Axundova, Həsənağa 
Hüseynov, Rəhman Rəhmanov və s. 
xüsusi qeyd olunmalıdır. 

Hal-hazırda teatrın yaradıcı kollek-
tivinin əksəriyyətini gənclər təşkil edir. 
Teatrda əsası xalq oyunları, dastanları, 
nağılları, dünya klassikləri və müa-
sir dramaturgiyamızın üzərində kök-
lənmiş müasir tamaşalar hazırlanır.

“Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu 
illərdə” Dövlət Proqramına əsasən ilk 
olaraq Kukla Teatrının binası əsaslı 
təmir olunmuş və burada yaradıcı kol-
lektivin hərtərəfli inkişafı üçün yüksək 
səviyyədə lazımi şərait yaradılmışdır.

Ə d ə b i y y a t

Əhmədzadə, R. Dövlət 
Kukla Teatrı tamaşaçıla-
rının səhnə zövqünə xitab 
etməyə çalışır / Rəşad 
Əhmədzadə // Ədalət. - 
2020. - 11 fevral. - S. 8.

Əhmədzadə, R. Teatra sev-
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Dialoq və inkişaf naminə Ümumdünya 
Mədəni Müxtəliflik Günü 
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Dialoq və İnkişaf Naminə Ümum-
dünya Mədəni Müxtəliflik Günü (World 
Day for Cultural Diversity for Dialogue 
and Development) 2003-cü il mayın 
21-də ilk dəfə qeyd olunmuşdur. 

Mədəni müxtəliflik həyatımızı si-
vil yollarla  zənginləşdirən yeni fikir 
və perspektivlər təqdim edir, hər bir 
fərdin və toplumun inkişafına imkan 
yaradır. Bu gün bəşəriyyətin zəngin 
mənəvi mirası da daxil olmaqla, mədəni 
müxtəlifliyin saysız-hesabsız fayda-
sını qeyd etmək, qarşılıqlı anlayış və 
mədəniyyətlərarası dialoq kimi dəyərlər 
əsasında qurulmuş daha dinc bir dünya 
qurmaq öhdəliyinin təkidlə ifadə olun-
ması üçün bir fürsətdir.

Mədəni müxtəlifliyi bayram etməklə 
yanaşı, həmçinin onun böyük bir 
təhlükə altında olduğunu da vurğula-
maq önəmlidir. Bütün dünyada zorakı 
ekstremistlər mədəni azlıqları hədəf 
seçərək, insanlarla  onların tarixləri ara-
sındakı əlaqəni zəiflətmək üçün ortaq 
mədəni mirası məhv etməyə çalışırlar. 
Digər tərəfdən, nəzarətsiz şəhərsalma 
mədəni müxtəlifliyi məhv edərək 
şəhərləri etalonlaşdırma təhlükəsi altın-
da qoyur.

Müasir dünyada mədəni müxtəlif-
liyin belə təhlükə qarşısında qaldığı bir 
dönəmdə - 2008-ci ildə “Bakı prosesi” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
təşəbbüsü ilə mədəniyyətlər və sivili-
zasiyalar arasında səmərəli və effektiv 
dialoqun qurulması məqsədilə irəli sü-
rülmüşdür. Azərbaycanın belə bir qlo-
bal hərəkatın təşəbbüskarı kimi çıxış 
etməsinin əsasında ərazisində tarixən 
fərqli dini mənsubiyyəti olan icmaların, 
milli-etnik qrupların və zəngin mədəni 
müxtəlifliyin olması dayanır

Hazırda dünya mədəniyyətini çox 
müxtəlif amillər təhdid edir. Birinci 

halda 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  
20 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 dəyər-
lərin tanınmasını, qorunmasını yerli, 
milli və beynəlxalq səviyyədə fəal təbliğ 
olunmasını öhdələrinə götürmüşlər.

Dialoq və İnkişaf naminə 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 yaxşılaşdırıl-
ması üçün stereotiplərlə mübarizə apar-
mağa cəhd göstərən insanların dünya 
cəmiyyətini formalaşdırmaqdır.
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Beynəlxalq Bioloji Müxtəliflik Günü 
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2000-ci il dekabrın 20-də BMT-
nin Baş Assambleyası 55/201 nömrəli 
qətnaməyə əsasən 22 may tarixini 
Bio loji müxtəliflik üzrə Konvensi ya-
nın qəbul olunması, həmçinin “Bey-
nəl xalq bioloji müxtəliflik günü” elan 
etmişdir. Əvvəllər isə 19 dekabr 1994-
cü il tarixli, 44/119 nömrəli qətnamə 
ilə həmin gün dekabrın 29-da qeyd 
olu nurdu. Sonradan isə həmin günün 
tarixi dəyişdirildi. 

Bioloji müxtəliflik dedikdə insanlar 
da daxil olmaqla planetimizdə möv-
cud olan bütün canlı növləri 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 
müx təlifliyi görülməmiş dərəcədə 
azal    maqda davam edir. Bioloji müx-
təliflik itkisi, ekoloji sistemləri həyati 
əhəmiyyət kəsb edən funksiyaları-
nı 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 ke-
çirilmişdir. Kopenhagen sammitində 
2010-cu il “Beynəlxalq Biomüxtəliflik 
ili” elan olunmuşdur.

Qeyd edək ki, bioloji müxtəlifliyin 
qorunması ölkəmizdə də prioritet mə-
sə lələrdən sayılır. Bu səbəbdəndir ki, 
Azər baycan 2000-ci ildə biomüx-tə-
lifl ik üzrə Konvensiyaya qoşulmuş-
dur. Son vaxtlar dövlət tərəfindən 
bio müxtəlifliyin qorunması istiqamə-
tində ciddi işlər görülmüşdür. Bu ba-
xımdan xüsusi mühafizə olunan təbiət 
əraziləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Hökumət tərəfindən bütün sahələrdə 
olduğu kimi ekoloji problemlərin həl-
linə 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. 

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zident tərəfindən 2006-cı il mart ayı-
nın 24-də təsdiqlənmiş “Azər baycan 
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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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 nəticə-
sində onun imzaladığı 2001-ci il 23 
may tarixli sərəncamla Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yara-
dılmışdır. Son bir neçə ildə ekoloji 
vəziyyətin sağlamlaşdırılması, ətraf 
mühitin mühafizəsi sahəsində ölkə 
Prezidentinin rəhbərliyi altında ar-
dıcıl, məqsədyönlü işlər görülmüş, 
uzun illər ərzində yığılaraq müstəqil 
Azərbaycana miras qalmış ekolo-
ji problemlər təhlil edilərək, onla-
rın kompleks həllinə yönəlmiş bir 
sıra 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 istiqamə-
tində beynəlxalq standartlara cavab 
verən modul tipli lokal təmizləyici 
qurğular alınmış, Abşeron yarımada-
sının şimal hissəsinin 61 km-lik sahil 
zolağında quraşdırılaraq istismara 
buraxılmış, Kür və Araz çaylarının 

suyundan istifadə edən 50 yaşayış 
məntəqəsində Beynəlxalq Səhiyyə 
Təşkilatının standartlarına cavab 
verən su təmizləyici qurğular quraş-
dırılaraq əhalinin istifadəsinə veril-
mişdir. 

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 – 
İDEA-nın təsisçisi Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə 2011-ci il iyulundan (12 
iyul 2011-ci il) fəaliyyətə başlayan 
İDEA – 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
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Müslüm Maqomayev adına Azər-
bay can Dövlət Filarmoniyasının bina-
sı xalqımızın milli sərvətidir. Paytax-
tımızın nadir memarlıq incilərindən 
biri olan, unikal akustika imkanları 
ilə seçilən bu bina XX əsr ərzində 
Azərbaycan musiqi sənətinin misli 
görünməmiş inkişafının şahidi olmuş 
və bu prosesin gerçəkləşdirilməsində 
əvəzsiz rol oynamışdır. 

1910-cu ildə şəhərdə filarmoniya bi-
nasının tikilməsi Qavriil Ter-Mikelova 
həvalə edilir. Mülki-mühəndis Qavriil 
Ter-Mikelov yeni binanın layihəsinin 
hazırlanması üçün Azur sahilə - Mon-
te Karloya ezam edilir. O, Bakı üçün 
Monte Karlo filarmoniyasına bənzər 
bina layihəsi hazırlayır. 

Azərbaycan Dövlət Filarmoniya-
sının Dağüstü parkdan görünüşü Yay 
klubunun əsas fasadı Ter-Mikelovun 
layihəsi əsasında inşa edilmiş Sadıxov 
qardaşlarının evinə, profili isə Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevin inşa etdirdiyi 
Mariinski qadın gimnaziyasının bina-
sı (Azərbaycan Milli İncəsənət Mu-
zeyinin II korpusu) və Rotşildlərin 
Bakı kontorunun işlərini idarə edən 
De Burun sarayına (Azərbaycan Milli 
İncəsənət Muzeyinin I korpusu) baxır. 

Mülkədarlar və neft milyonçula-
rı, zəngin tacirlər və yüksək vəzifəli 
məmurlar, tanınmış mühəndislər, 
çar ordusunun zabitləri və başqala-
rı vaxtlarını gecə yarısına kimi bu-
rada keçirirdilər. Azərbaycanda So-
vet hakimiyyətinin qurulmasından 
sonra, 20-ci illərdə bu binada musiqi 
həvəskarları, müxtəlif orkestr və an-
sambllar toplaşmağa başladı. 

25 may 1936-cı ildə Bakı sovetinin 
işçi-kəndli və matros deputatları qar-
şısında simfonik konsertlər idarəsinin 

bazası əsasında Azərbaycan Dövlət 
Filarmoniyası yaradıldı. 1936-1937-ci 
illərdə binada bərpa işləri görülmüş-
dür. 

1937-ci il avqust ayının 11-də isə 
Xalq Komissarları Sovetinin 5021 say-
lı iclasının qərarı ilə AK (b) MK-dan 
xahiş edildi ki, Əməkdar İncəsənət 
xadimi Müslüm Maqomayevin adını 
əbədiləşdirməkdən ötrü Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyasına bəstəkarın adı 
verilsin. Elə həmin ildən Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyası respublikamızın 
mədəni həyatında əvəzedilməz rol oy-
nayır. 

Azərbaycan Respublikasının qurul-
masından sonra 1996-2004-cü illərdə 
Filarmoniya binasında əsaslı bərpa və 
yenidənqurma işləri aparılmışdır. 27 
yanvar 2004-cü ildə Filarmoniya bi-
nasının təntənəli açılış mərasimi baş 
tutmuşdur. Açılışda Prezident İlham 
Əliyev, Mədəniyyət naziri Polad Bül-
büloğlu, tanınmış violonçel ifaçısı 
Mstislav Rostropoviç, professor Fərhad 
Bədəlbəyli iştirak etmişdilər.

Bu möhtəşəm konsert təşkilatında 
7 kollektiv fəaliyyət göstərir. Bunlar 
Azərbaycan Azərbaycan Dövlət Sim-
fonik Orkestri, Azərbaycan Dövlət Xor 
Kapellası, Q.Qarayev adına Azərbaycan 
Dövlət Kamera Orkestri, Azərbaycan 
Dövlət Fortepiano Triosu, Azərbaycan 
Dövlət Simli Kvarteti, F.Əmirov adına 
əməkdar kollektiv, Azərbaycan Dövlət 
Mahnı və Rəqs ansamblı və bu kol-
lektivin nəzdində fəaliyyət göstərən 
Azərbaycan Dövlət Xalq Calğı Alətləri 
orkestridir.

2017-ci ildə Nazirlər Kabinetinin 
qərarına əsasən Müslüm Maqomayev 
adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniya-
sına “Akademik” statusu verilib.

25

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Dövlət 
Akademik Filarmoniyası 
MDB üzrə ilk beşlikdə //
Mədəniyyət. - 2020. - 6 
may. - S. 8. 

Xocalı soyqırımının 
qurbanları Filarmoniyada 
xatirə konserti ilə yad edi-
lib // 525-ci qəzet. - 2020. 
- 22 fevral. - S. 13.

İbrahimov, R. Milli 
musiqimizdə təşəkkül 
nöqtəsi: Azərbaycan Dövlət 
Filarmoniyası 1 əsrdir mu-
siqi sənətimizin keşiyində 
dayanır / Ramid İbrahimov 
// Bizim yol. - 2014. - 15 
fevral. - S. 13. 

Азербайджанская 
Государственная 
Филармония имени 
М. Магомаева / Cост. 
С.Гаджибеков, Т. Кулиев. 
- Баку: Красный Восток, 
1959. - 86, [7] с.

İ n t e r n e t d ə

http://www.e-qanun.az/
framework/944

http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2017/
noyabr/564386.htm

85 
illiyi
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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-
mışdır. Bu respublika millətimizin 
tarixi yaddaşında Azərbaycan dövlət-
çi liyinin ilk təcrübəsi kimi iz qoy-
muşdur.

Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfin-
dən əsası qoyulan Demokratik Cüm-
huriyyət Türk və İslam dünyasında 
ilk Parlamentli Respublika və ilk de-
mokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət 
nümunəsi idi.

1918-ci il may ayının 28-də Azər-
bay can milli Şurası İstiqlaliyyət 
Bəyan naməsi ilə Azərbaycanın şimal 
torpaqlarında  Azərbaycan  Demokratik 
Cümhuriyyəti yarandığını elan etmiş-
dir. Bu tarixi sənədə görə Azərbaycan 
qonşu xalqlar və dövlətlərlə dost-
luq münasibəti quracaqdır. Müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin təşkil idarəsi 
xalq cümhuriyyəti idi. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti millət, məzhəb, 
sinif və cins fərqi qoymamış və bü-
tün vətəndaşların siyasi 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 sentyabrın-
da Türkiyə ordusunun rəhbərliyi ilə 
Bakı daşnak-rus qüvvələrindən tə-
miz ləndikdən sonra milli hökumət 
Gəncədən Bakıya köçmüşdür.

Müstəqil Azərbaycan Cümhuriy-
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, demok-
ratlaşma,  milli bank, azad seçkilər, 
bey nəlxalq əlaqələr və beynəlxalq 
icti maiyyət tərəfindən Azərbaycan 
istiq lalının tanınması, Azərbaycanın 
bütöv lüyünü təmin etmiş, iqtisadi is-
lahatları həyata keçirmişdir. 

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 
Azər baycan Demokratik Respubli-
ka sının üç rəngli bayrağı qəbul edil-
mişdir. O zamana qədər Azərbaycan 
Demokratik Respublikasının bayrağı 
qırmızı rəngdə idi.

Azərbaycan Demokratik Respub-
likası gərgin və mürəkkəb ictimai-
siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət 
göstərə bilmişdir. Təəssüflər olsun ki, 
Müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti 
iki yaşına çatmadan bolşeviklərin 
hü cumuna məruz qalmış, müvəqqəti 
olaraq devrilmişdir. Sovetlər Birli-
yi Azərbaycanı məcburi surətdə öz 
tərkibinə daxil etmişdir. Bolşeviklər 
tərifindən devrilməsinə baxmaya-
raq, istiqlal ideyası yenilməmiş və 
M.Ə.Rəsulzadənin “BİR KƏRƏ 
YÜKSƏLƏN BAYRAQ, BİR DAHA 
ENMƏZ” şüarı öz əksini tapmış və 
nəhayət, 1991-ci ildə Sovet İmperi-
yasının dağılması ilə Azərbaycan ye-
nidən 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

Abdullayev, İ. 28 May Res-
publika Günü tədrisdə: Qü-
rur duyduğumuz müstəqillik 
tariximizi şagirdlərə necə 
öyrədirəm / İ.Abdullayev //
Azərbaycan müəllimi. - 2017. 
- 26 may. - S. 12.

Aslanova, E. 28 may-
Respublika Günü ilə 
əlaqədar Türkiyədə silsilə 
tədbirlər / Esmira Aslanova 
// Respublika. - 2020.- 1 
iyun. - S. 12. 

“Müstəqillik, suverelik, öz 
taleyimizi təyin etmək imkanı 
vətənimizin inkişafı üçün 
başlıca şərtdir”: Birinci 
vitse-prezident Mehriban 
Əliyeva 28 May - Respublika 
Günü münasibətilə xalqımızı 
təbrik edib // Azərbaycan. - 
2019. - 30 may. - S. 1.

http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2019/
may/655296.htm

http://www.anl.az/
down/meqale/elmi_
ish/2019/02/86(meqale).pdf
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Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Ömrü 
boyu Gəncədə yaşamış, saray şairi olmaqdan qətiyyətlə imtina etmiş, halal 
zəhməti ilə dolanmışdır.

Dünya ədəbiyyatı tarixinə məsnəvi formasında fars dilində yazdığı 5 
poemadan ibarət “Xəmsə” (“Beşlik”) (“Sirlər xəzinəsi”,“Xosrov və Şirin”, 
“Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl”, “İsgəndərnamə”) müəllifi kimi daxil ol-
muşdur. Əsərlərini fars dilində yazmış, bu əsərlər dünyanın bir çox xalqları-
nın dilinə tərcümə olunmuşdur. Əlyazma nüsxələri bir çox ölkələrin məhşur 
kitabxana, muzey və əlyazmaları fondlarında qiymətli incilər kimi qorunub 
saxlanılır.

Şair 1209-cu il mart ayının 12-də vəfat etmişdir. Əsrlər uzunu xalq 
kütlələri tərəfindən əziz və müqəddəs sayılaraq mühafizə edilən Nizami 
qəbri üzərində möhtəşəm məqbərə tikilmişdir. 

Nizami Gəncəvi Yaxın Şərq xalqlarının ədəbiyyatına son dərəcə 
yüksək humanist ideyalar və yeni sənətkarlıq nailiyyətləri gətirmiş, Şərq 
ədəbiyyatında yeni bir istiqamət açmışdır. İlkin Şərq Renessansının zirvəsi 
olan yaradıcılığında dövrünün ən humanist, ümumbəşəri ictimai-siyasi, so-
sial və mənəvi-əxlaqi idealları parlaq bədii əksini tapmışdır. 
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• Uşaqların Bеynəlxalq Müdafiəsi Günü 
(01.06.1950)

• Azərbaycan Respublikası YUNESKO-ya üzv qəbul 
olunmuşdur (03.06.1992)

• Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü (05.06.1972)
• Milli Qurtuluş Günü (15.06.1997)
• İnsan Hüquqları Günü (18.06.2007)
• Milli Silahlı Qüvvələr Günü (26.06.1998)

Əkizlər 
bürcünün 
Nişanı Havadır. 
Merkurinin 
himayəsindədir. 
Günəşin 
Əkizlər 
bürcünün 
keçdiyi dövrdə 
doğulanlar 
çox ağıllı 
olub, hər şeyi 
bilməyə həvəs 
göstərir, şəraitə 
asanlıqla 
uyğunlaşırlar. 
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Dünya ədəbiyyatı

Rus yazıçısı, ədəbi tənqidçi, publisist Belinski Vissarion Qriqoryeviçin 
(11.06.1811-07.06.1848) anadan olmasının 210 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Xalq rəssamı, rəssam-heykəltəraş Əhmədov Xanlar Əhməd oğlunun 
(12.06.1946) anadan olmasının 75 illiyi
Xalq rəssamı Rzaquliyev Elbəy Mirzə Həsən oğlunun (17.06.1926-
15.09.2007) anadan olmasının 95 illiyi
Əməkdar memar Yüzbaşov Faiq Hüseyn oğlunun (25.06.1946) anadan 
olmasının 75 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Xalq artisti, dirijor, professor Əzimov Nəriman Abbasqulu oğlunun 
(01.06.1936-19.11.2016) anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar artist, xanəndə Mehrəliyeva Fatma Yusif qızının (04.06.1926-
04.01.2000) anadan olmasının 95 illiyi
Xalq artisti Qasımova Xuraman Əkrəm qızının (06.06.1951) anadan 
olmasının 70 illiyi 
Xalq artisti, tarzən, professor Məmmədəliyеv Vamiq Məmmədəli oğlunun 
(09.06.1946) anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti, tarzən Bayramov Həbib Əbdülhüseyn oğlunun (14.06.1926-
15.08.1994) anadan olmasının 95 illiyi
Xalq artisti, bəstəkar Cahangirov Cahangir Şirgəşt oğlunun (20.06.1921-
25.03.1992) anadan olmasının 100 illiyi

Teatr.Kino

Əməkdar artist Xanızadə Hamlet Bəbir oğlunun (05.06.1941-23.02.1990) 
anadan olmasının 80 illiyi
Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, ssenarist, rejissor, kino redaktoru 
Fətəliyev Ramiz Məmmədəli oğlunun (07.06.1946) anadan olmasının 
75 illiyi

İYUN
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Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Sədiyev Vəzir İsa oğlunun (06.06.1961-
19.02.1993) anadan olmasının 60 illiyi 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Salahov Şakir Şamil oğlunun (15.06.1966-
28.01.1992) anadan olmasının 55 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məcidov Zakir Nüsrət oğlunun (26.06.1956-
06.08.1992) anadan olmasının 65 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyev Yavər Yaqub oğlunun (27.06.1956-
29.02.1992) anadan olmasının 65 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hüseynov Elşən İbrahim oğlunun 
(30.06.1976-17.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi

Siyasət.Hərbi iş

Daxili xidmət general-leytenantı Heydərov Arif Nəzər oğlunun (28.06. 
1926-29.06.1978) anadan olmasının 95 illiyi 

Tarix

Tarix elmləri doktoru, professor Tağıyeva Şövkət Əzizağa qızının 
(11.06.1926-11.06.2015) anadan olmasının 95 illiyi

Fəlsəfə.İqtisadiyyat.Hüquq

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Abdullayev Mahmud Abdulla oğlunun 
(30.06.1941) anadan olmasının 80 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Əməkdar müəllim Məlikova Qəribsoltan Həsən bəy qızının (11.06.1886-
09.03.1967) anadan olmasının 135 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Səlimov Arif Ağacan oğlunun 
(07.06.1956) anadan olmasının 65 illiyi
Əməkdar elm xadimi, professor Əsgərov Şahlar Qaçay oğlunun (15.06.1941) 
anadan olmasının 80 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb

Əməkdar elm xadimi, biologiya elmləri doktoru, professor Hacıyeva Nina 
Alekseyevnanın (14.06.1926) anadan olmasının 95 illiyi
Tibb elmləri doktoru, professor Abbasov Namiq Əbdülsəməd oğlunun 
(17.06.1941) anadan olmasının 80 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, professor Qasımov Rafiq Yunis-Əli oğlunun 
(26.06.1931) anadan olmasının 90 illiyi
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Texnika.Mühəndis işi

Texnika elmləri doktoru, professor Ağayev Nuhəli Hacıbala oğlunun 
(01.06.1941) anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar inşaatçı mühəndis, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Abdullayev Məzahir 
Ağaverdi oğlunun (03.06.1911-20.11.1978) anadan olmasının 110 illiyi

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, kitabxanaşünas Əliyev Aşur Müseyib oğlunun 
(01.06.1946) anadan olmasının 75 illiyi
Gözdən Əlillər üçün Respublika Kitabxanasının (01.06.1981) yaradılmasının 
40 illiyi
Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qurbanov Azad İsa oğlu-
nun (26.06.1966) anadan olmasının 55 illiyi

Digər tarixi hadisələr

Uşaqların Bеynəlxalq Müdafiəsi Günü (01.06.1950)
Azərbaycanda Mülki Aviasiya İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (02.06.2006)
Azərbaycan Respublikası YUNESKO-ya üzv qəbul olunmuşdur (03.06.1992)
Təcavüzə Məruz Qalmış Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü (04.06.1982)
Ümumdünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü (05.06.1972)
Su Təsərrüfatı və Meliorasiya İşçiləri Günü (05.06.2014)
Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi Günü (07.06.2018)
Ümumdünya Okeanlar Günü (08.06.1992)
Beynəlxalq Qan Donor Günü (14.06.2001)
Milli Qurtuluş Günü (15.06.1997)
Azərbaycan Respublikası Tibb İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (17.06.2001)
Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında fərman verilmişdir 
(18.06.2001)
Azərbaycanda İnsan Hüquqları Günü (18.06.2007)
Ümumdünya Qaçqınlar Günü (20.06.2000)
Qaz Təsərrüfatı İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (20.06.2006)
Ulu öndər Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycanda Dini Qurumlarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsi yaradılmışdır (21.06.2001)
Faşist Almaniyasının SSRİ-yə hücumu ilə sovet tarixinə “Böyük Vətən 
müharibəsi” adı ilə daxil olmuş müharibənin başlamasının  (22.06.1941) 80 ili
“Azərbaycanda gənc istedadlara dövlət qayğısı haqqında” fərman 
imzalanmışdır (22.06.1996)
Beynəlxalq Olimpiya  Qaçış Günü (23.06.1948)
Dövlət Qulluqçularının Pеşə Bayramı Günü (23.06.2006)
Dənizçilərin Peşə Bayramı Günü (25.06.2014)
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yaradılmışdır (26.06.1945)
Narkоmaniya və Narkоbiznеsə qarşı Bеynəlxalq Mübarizə Günü (26.06.1987)
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr Günü (26.06.1998) 
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Dünya ədəbiyyatı
210 
illiyi

Vissarion Qriqoryeviç Belinski  
1811-1848

İY
U

N

Vissarion Qriqoryeviç Belins-
ki 1811-ci il iyun ayının 11-də Fin-
landiyanın Sveaborq şəhərində ana-
dan olmuşdur. 1829-cu ildə Moskva 
Universitetinə daxil olmuş, lakin təh-
kim çilik əleyhinə yazdığı “Dmitri 
Kali nin” dramına görə 1832-ci ildə 
uni versitetdən xaric edilmişdir. 

1833-1836-cı illərdə “Teleskop”  
jurnalında və “Molva” qəzetində işlə-
miş, “Ədəbi xəyallar” (1834), “Rus 
po vesti və cənab Qoqolun povestləri 
haq qında” (1835) adlı ilk irihəcmli 
mə qalələrini məhz bu qəzetlərdə çap 
etdir mişdir. 

Belinski 1838-1839-cu illər də 
“Mos kovski nablyudatel” jurnalının 
redak toru olmuş, 1839-cu ilin sonunda 
Peterburq şəhərinə köçərək “Oteçest-
vennıe zapiski” jurnalında çalışmışdır.

1847-ci ilin yanvarından 1848-ci 
ilin mayınadək “Sovremennik” jur-
nalının Tənqid şöbəsinə rəhbərlik 
et mişdir. Rus realist  estetikası və 
ədəbi tənqidinin banisi sayılan Be-
linski yaratdığı əsərlərlə nəinki rus 
ədəbiyyatına, eləcə də dünya ədəbiy-
ya tına əvəzsiz töhfələr vermişdir. 
Rus milli mədəniyyətinin inkişafın-
da böyük tarixi xidmətləri ilə yanaşı, 
həm çinin rus ictimai fikrində inqila-
bi-demokratik ideyalara əsaslanan ma-
terialist fəlsəfənin yaranmasında misil-
siz xidmətləri olmuşdur. 

Belinski inqilabi demokratik ruh-
lu “M.Lermantovun şeirləri” (1841), 
“Tənqid haqqında” (1842), “Çiçiko-

vun sərgüzəştləri, yaxud “Ölü can-
lar” poeması haqqında bir neçə söz”, 
(1842) “A.Puşkinin əsərləri” (11 mə-
qalə (1843-46)), “1846-cı il rus ədəb-
iy yatına bir nəzər” (1847), “1847-ci 
il rus ədəbiyyatına bir nəzər” (1848) 
və s. əsərlərini yazmışdır. Əsərlərində 
ədəbiyyatın elmi təfəkkürdən fərqli 
olaraq həyatın bədii-obrazlı idrak for-
ması olduğunu oxucunun nəzərinə 
çat dırırdı. Onun fikrincə ədəbiyyat 
xal qın, vətənin müqəddəratı ilə bağ-
lı ol malı, onun arzu və ideallarını əks 
etdirməlidir. 

Belinski səhhəti ilə bağlı 1847-ci 
ilin may ayında müalicə üçün Almani-
yanın Zalsbrun şəhərinə getmiş və ora-
da məhşur “Qoqola məktub” əsərini 
yazmış, yazıçının yaradıcılığındakı 
səhvləri kəskin tənqid etmişdir.

Azərbaycan ədəbi və ictimai fik rinin 
inkişafına, o cümlədən M.F.Axund za-
dənin ədəbi-estetik və fəlsəfi görüş lə-
ri nin formalaşmasına Belinskinin çox 
böyük təsiri olmuşdur. Heç təsadüfi de-
yil ki, M.F.Axudzadənin bir sıra ədəbi-
tənqidi fikirləri Belinskinin fikirləri ilə 
səsləşirdi. Yazıçı Azərbaycan şərq şü-
nas alim və şairi Mirzə Cəfər Topçuba-
şovun elmi, ədəbi fəaliyyətini yük sək 
qiymətləndirmişdir. 

Rus ədəbi tənqidçisi, publisist Vis-
sarion Belinski 1848-ci il iyun ayının 
7-də Peterburq şəhərində vəfat etmiş-
dir.

Ə d ə b i y y a t

 Seçilmiş əsərləri / 
V.Belinski; tərc. ed. 
Ə.Ağayev. - Bakı: Gənclik, 
1979. - 226 s. 

Axundov, S. V.Q.Belinski // 
İbtidai təhsil pedaqoqları və 
metodistləri  / S.H.Axundov, 
X.Q.Fətəliyev, S.H.Məcidov; 
N.Tusi ad. ADPU. - Bakı, 
1994. - H. 2. - S. 30-39.

Cəfər, M. V.Q.Belinski //
XIX əsr rus ədəbiyyatı: 
ali məktəblərin filoloji 
fakültələrinin tələbələri 
üçün dərslik : [3 hissədə] / 
Məmməd Cəfər; elmi red. 
Ə.Ağayev. - H. 1. - Bakı, 
1970. - S. 284-314.

Собрание сочинений: в 
9-ти томах / В.Белинский; 
ред. кол.: Н.Гей [и др.]; 
ред. тома Н.Гей; подгот. 
текста В.Бограда; статья 
и примеч. В.Кулешова. 
- Москва: Современник, 
1977-1983.     

Взгляд на русскую 
литературу / 
В.Г.Белинский. - Москва: 
Современник, 1988. - 651 с.

11 Rus yazıçısı 
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Elbəy Rzaquliyev 
1926-2007 

İY
U

N

Elbəy Mirzə Həsən oğlu Rzaquli-
yev 1926-cı il iyun ayının 17-də Bakı-
da anadan olmuşdur. 

1946-cı ildə Əzim Əzimzadə adına 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq mək tə-
bini (indiki ADRA), 1953-cü ildə isə 
Moskvada Ümumittifaq Dövlət Kine-
matoqrafiya İnstitutunu bitirmişdir. 

1953-cü ildə təhsilini başa vurduq-
dan sonra C.Cabbarlı adına “Azərbay-
canfilm” kinostudiyasında quruluşçu 
və geyim üzrə rəssam işləmişdir. Ki-
nostudiyada işlədiyi müddətdə “Bəx-
ti yar” (1955), “Görüş” (1955), “Ögey 
ana” (1958), “Uşaqlığın son gecəsi” 
(1968), “Gün keçdi” (1971), “Tütək 
səsi” (1975), “Arxadan vurulan zərbə” 
(1977), “Bəyin oğurlanması” (1986) 
və s. filmlərin quruluşçu rəssamı, “Əsl 
dost” (1959), “Torpaq. Dəniz. Od. Sə-
ma” (1967), “Dərviş Parisi partladır” 
(1976) filmlərinin geyim üzrə rəssamı 
olmuşdur. 

Yaratdığı tablolarda Azərbaycan 
təbiətinin gözəlliyini öz incəlikləri 
ilə təsvir etmişdir. Onun “Qırmızı və 
ağ qızılgüllər”, “Çiçəklər arasında”, 
“İn sanların torpağı” və digər əsərləri 
böyük maraqla qarşılanmışdır. Milli 
təsviri sənətin inkişafında mühüm rol 
oynamış rəssam “Şirvanşahlar sarayı”, 
“İçərişəhər”, “Bakı kəndində” və s. 
bir-birindən maraqlı əsərləri ilə daima 
diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Dünyanın 30-dan artıq ölkəsində 
olan rəssam öz təəssüratlarını kətan 
üzə rində həkk edərək bir sıra silsilə 

əsərlər yaratmışdır. Bu silsiləyə Mek-
sika, Hindistan, Yaponiya, Yəmən və 
İsrailin şəhər həyatını, mədəniyyətini 
əks etdirən tablolar daxildir. 

1951-ci ildən Respublika və Ümu-
mittifaq sərgilərində iştirak edən rəssa-
mın sənət əsərləri dünyanın müxtəlif 
ölkələrində nümayiş etdirilmiş, 1960-
cı   ildə Bakıda, 1960-1967-ci illərdə 
isə Moskvada və Kaunasda fərdi sər-
gi lərlə çıxış etmişdir.

İnqilabi və tarixi mövzuda silsilə 
əsərlərinə görə 1972-ci ildə SSRİ 
Rəs samlıq Akademiyasının Fəxri dip-
lomuna, 1976-cı ildə isə Ümumitti-
faq Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri 
Sər gisinin (XTNS) qızıl medalına, 
1986-cı ildə “Azərbaycan cəbhəyə” 
və “1945-ci il May. Qələbə bayra mı” 
əsərlərinə görə Azərbaycan Döv lət 
mükafatına layiq görülmüşdür. Azər-
baycan incəsənətinin inkişafında-
kı xidmətlərinə görə 1964-cü ildə 
“Əmək dar rəssam”, 1977-ci ildə “Xalq 
rəs samı” fəxri adlarına layiq görül-
müş, 1998-ci ildə isə “Şöhrət” ordeni 
ilə təltif olunmuşdur. 

Keçmiş Ümumittifaq Dövlət Ki-
nematoqrafiya İnstitutunun bədii film 
üzrə quruluşçu rəssamlıq fakültəsini 
bitirən ilk azərbaycanlı kimi də tarixə 
düşmüşdür. 

Elbəy Rzaquliyev 2007-ci il sent-
yabr ayının 15-də Bakı şəhərində vəfat 
etmişdir.

17

Ə d ə b i y y a t

Elbəy Rzaquliyev, 1926-
2007 [İzomaterial]: 
rəngkarlıq, qrafika, kino 
rəssamlığı / Layih. rəhb. 
Ç.Fərzəliyev. - Bakı: 
Sərvət, [Şərq-Qərb], 2013. 
- 104 s. 

Kazımzadə, A. Azərbaycan 
kinematoqrafçıları / 
A.Kazımzadə; burax. 
məsul R.Salmanov; red.: 
L.Vəzirzadə, Ş.Əmirli; 
[üz qabığının dizaynı 
R.Qasımov]; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Na-
zirliyi, Azərb. Dövlət Film 
Fondu. - Bakı: Tərəqqi 
MMC, 2017. - 248 s.

Quliyev, Ə. Elbəy Rzaqu-
liyevin sənət dünyası: / 
Ə.Quliyev // Aydın yol. - 
2016. - 5 noyabr. - S. 7.

Mirməmməd, G. Kino 
lentlərində yaşayan 
rəssam ömrü: Elbəy 
Rzaquliyevin 90 illiyi qeyd 
olundu / G.Mirməmməd  // 
Mədəniyyət. - 2016. - 16 
dekabr. - S. 11.

95 
illiyi

Rəssam
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Nəriman Əzimov 
1936-2016

İY
U
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Nəriman Abbasqulu oğlu Əzimov 
1936-cı il iyun ayının 1-də Gəncədə 
anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət 
Kon servatoriyasının xor dirijorluğu 
fakül təsini bitirmişdir.

Ömrünün 60 ili Azərbaycan Televi-
ziyası və Radiosu ilə bağlı olmuşdur. 
Yüzlərlə mahnı və musiqi əsərlərinin 
müəllifi olan sənətkarın Azərbaycan 
mu siqi mədəniyyətinin inkişafında və 
dünyada tanıdılmasında əvəzsiz xid-
mət lər göstərmişdir.

Tələbəlik dövründən Xalq çalğı 
alətləri orkestrində tarzən kimi fəaliy-
yə tə başlamışdır. 

1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Kon servatoriyasının dirijorluq 
fakültəsinə daxil olmuşdur. 

AzTR-nin Xor kollektivində xor-
meyster işləmişdir. Yüzlərlə mahnı və 
musiqi əsərinin müəllifi olan Nəri man 
Əzimov 1974-cü ildən Səid Rüstəmov 
adına Azər baycan Dövlət Xalq Çalğı 

Alətləri Orkestrinin bədii rəhbəri və 
baş dirijoru olmuşdur. AzTV QSC səs 
rejissoru işləmişdir. 

N.Əzimov tar və xalq çalğı alətləri 
orkestri üçün musiqilərin, eləcə 
də “Xa tirə”, “Qaynana əməliyyatı 
Q”, “Özə lim – gözəlim” əsərlərinin 
müəllifi olmuşdur.

1982-ci ildə Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin Fəxri fərmanını almış, 1991-
ci ildə Azərbaycanın “Xalq artisti” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 2003-
cü ildə isə professor elmi rütbəsini qa-
zanmışdır. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 7 noyabr 2016-cı il ta-
rixli Sərən ca mına əsasən “Şöhrət” or-
deni ilə təltif edilmişdir.

 Nəriman Əzimov 2016-cı il noyabr 
ayının 19-da vəfat etmiş, Gəncənin 
Səbsikar qəbiristanlığında dəfn edil-
mişdir. 

1

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının televiziya və radio işçilərinin təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 
Bakı şəhəri, 7 noyabr 2016-cı il // Azərbaycan. - 2016. - 8 noyabr. - S. 2.
Tanınmış dirijor və bəstəkar Nəriman Əzimov vəfat edib // Mədəniyyət. - 2016. - 23 noyabr. - S. 14.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2016/noyabr/515915.htm
http://mugam.musigi-dunya.az/ya/azimov_neriman.html

85 
illiyi

Dirijor
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Fatma Mehrəliyeva     
1926-2000
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U
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Fatma Yusif qızı Mehrəliyeva 1926-
cı il iyun ayının 4-də Quba şəhərində 
anadan olmuşdur. 

Hələ orta məktəbdə təhsil alarkən 
müəllimlərinin təkidi ilə 11 yaşlı Fat-
ma Bakıya musiqi festivalında işti-
rak etmək üçün getmiş, onun ifasında 
“Qubanın ağ alması” mahnısı Üzeyir 
Hacıbəylinin diqqətini cəlb etmişdir. 

1938-ci ildə Fatma Mehrəliyeva 
Üzeyir bəy Hacıbəylinin təşəbbüsü 
ilə Bakıya gəlmişdir. Görkəmli bəstə-
kar istedadlı qızın yaxşı musiqi təh-
si li alması, muğamları mükəmməl 
mə nim səməsi üçün hər cür şərait 
yarat mış, Fatmanı öz himayəsinə 
götü rərək, ona atalıq etmiş və sənətin 
sirlə rini ona öyrətməyə nail olmuş-
dur. F.Mehrəliyeva Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının fortepiano və vo-
kal sinfini bitirmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə 1940-cı ildə 
“Sazçı qızlar” ansamblında başlayan 
Fatma xanım elə həmin ildən Azər-
baycan Dövlət Filarmoniyasının solisti 
olmuş, geniş konsert proqramları ilə 
fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

1941-1945-ci illərdə, Böyük Vətən 
müharibəsi zamanı Fatma xanım tez-
tez cəbhədə hərbçilər qarşısında çı-
xış edir, repertuarında Üzeyir bəyin 
vətənpərvərlik nəğmələrinə geniş yer 
verirdi. Bəstəkarın Səməd Vurğunun 
sözlərinə bəstələdiyi “Şəfqət bacı-
sı” mahnısının ilk ifaçısı məhz Fatma 
Mehrəliyeva olmuş, lakin təəssüflər 
olsun ki, həmin ifanın lent yazısı qal-

mamışdır. Lirik soprano səsə malik 
olan müğənni, 1945-ci ildə dahi Üzeyir 
bəyin məsləhəti ilə “Arşın mal alan” 
filmində Telli roluna çəkilmiş, yarat-
dığı bu obrazın onun yaradıcılığında 
böyük rolu olmuşdur. 

Fatma xanımın oxuduğu muğamlar 
arasında “Kəsmə şikəstə”nin məxsusi 
y e r i olmuşdur. Heç təsadüfi deyil ki, 
professor Ramiz Zöhrabov “Zərbi mu-
ğamlar” kitabında “Kəsmə şikəstə”ni 
məhz Fatma Mehrəliyevanın ifasın-
da nota köçürmüşdür. “Azərbaycan 
maralı”, “Muğan qızı”, “Lay-lay”, 
“Getmə dayan”, “Ceyranım”, “Quba-
nın ağ alması” kimi xalq və bəstəkar 
mahnılarını özünəməxsus məharətlə 
oxuyan müğənni “Qatar”, “Segah-za-
bul” muğamlarının da təkrarsız ifaçısı 
olaraq musiqi mədəniyyəti tariximizdə 
özünə məxsus yer tutmuşdur. 

Onun “Ahu kimi”, “Qaragilə”, 
“Qur ban adına” və digər bir-birindən 
gözəl ifa etdiyi xalq və bəstəkar mah-
nıları Azərbaycan Milli Radiosunun 
Qızıl fonduna daxildir. 

Müğənni 1956-cı ildə Azərbaycan 
SSR-nin “Əməkdar artist” fəxri adına 
layiq görülmüşdür. 

Fatma Mehrəliyeva 2000-ci il yan-
var ayının 4-də vəfat etmişdir.

Zəngin xalq musiqimizi yumşaq 
tembirli, ruha yatan xoş səslə ifa edən 
Fatma Mehrəliyeva bu gün də xalqımız 
tərəfindən böyük hörmətlə anılmaqda, 
yad olunmaqdadır. 

Ə d ə b i y y a t

Abbaslı, T. Yenə “Fatma 
şikəstə”!..: Təkrar-təkrar, 
təkrir-təkrir, dönə-dönə... / 
T. Abbaslı // Mədəniyyət. - 
2016. - 3 iyun. - S. 13.

Abbaslı, T. Fatma 
şikəstə...: Bu sözü mənə 
diktə edən - “Kəsmə 
şikəstə” tanrısı Fatma 
xanımın Səsi!... / T.Abbaslı  
// Mədəniyyət. - 2015. - 3 
iyun. - S. 13.

Fatma Mehrəliva. Kəsmə 
şikəstə // Musiqi cəvahiratı 
[Səsyazma]: [“Musiqi 
dünyası” beynəlxalq, 
elmi-pedaqoji, tənqidi-
publisistik və mədəni-
maarif musiqi jurnalının 
1/2014-cü il buraxılışına 
əlavə].- Bakı: Musiqi 
dünyası, 2013.- [Album 
1].[1]- elektron. opt. disk 
(CD ROM): 12 sm.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2015/
iyun/441400.htm
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Xuraman Qasımova    
1951
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Xuraman Əkrəm qızı Qasımo-
va 1951-ci il iyun ayının 6-da Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Kon  servatoriyasını bitirmişdir. 1976-
cı ildən Azərbaycan Akademik Opera 
və Balet Teatrı nın solistidir. 

1977-ci ildə İfaçıların 5-ci Zaqaf-
qaziya müsabiqəsinin laureatı adını 
qazanmışdır. Həmin ildə Vokalistlərin 
M.Qlinka adına 7-ci Ümumittifaq mü-
sa biqəsinin, 1981-ci ildə isə Afina da 
keçirilən Mariya Kallas adına Beynəl-
xalq müsabiqənin laureatı olmuş, “Qran 
pri” mükafatına layiq görülmüşdür. 

1982-ci ildə Moskvada keçirilən 
ifaçıların P.Çaykovski adına 8-ci Bey-
nəlxalq müsabiqəsinin laureatı olmuş, 
1988-ci ildə isə həmin müsabiqənin 
gümüş medalına layiq görülmüşdür. 

Opera və Balet Teatrının səhnəsində 
bir-birindən maraqlı rollar ifa etmişdir. 
F.Əmirovun “Sevil” operasında Sevil 
və Dilbər, Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” 
operasında Nigar, C.Puççininin “Bo-
hema” operasında Mimi və Müzetta, 
C.Verdinin “Otello” və “Aida” ope-
rasında Dezdemona və Aida, P.Çay-
kov ski nin “Yevgeni Onegin” ope-
rasında Tat yana,  Şarl Qunonun “Faust” 
opera sında Marqarita, Zakir Bağı rovun 
“Qoca Xottabıç” operasında Leyla və 
“Arşın mal alan” (1965) bədii filmində 
Asyanın partiyasını ifa etmişdir. 

Bir sıra xarici ölkələrdə - Bolqa-
rıstanda, Çexoslovakiyada, Maltada, 
Fransada, Avstriyada, Norveçdə, Tür-
ki yədə, Finlandiyada geniş konsert 
proq ramları ilə çıxışlar etmişdir. 

Xuraman Qasımova kino aktrisa-

sı kimi də populyar olmuşdur.  Hələ 
orta məktəbdə oxuyarkən “Liftçi qız” 
filmində (1966) baş rolu ifa etmiş, son-
ralar “Mən ki, gözəl deyildim” (1968), 
“Həyat bizi sınayır” (1972), “Nəğ-
məkar torpaq” (1981), “Üzeyir ömrü” 
(1981), “Gələcəyin qurucuları” (1982) 
kimi filmlərdə rol almışdır.

1982-ci ildən Bakı Musiqi Akade mi-
yasında pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. 
1994-cü ildən (b. m. 1992; 1996) Bakı 
Musiqi Akademiyasının pro fessoru, 
Opera və solo oxu kafedrası nın müdi-
ridir. 

1994-cü ildən İstanbul Dövlət Uni-
versitetinin Konservatoriyasının pro-
fessorudur. 

Xuraman Qasımova “Solo oxuma” 
ixtisasi üzrə proqramın (2001 və 2016) 
müəllifidir. 2016-cı ildə Fidan və Xu-
raman Qasımova bacıları Avstriyanın 
paytaxtı Vyana şəhərində bəstəkar 
Tofiq Quliyevin yaradıcılığı ilə bağlı 
keçirilən bədii axşamda əsərlərini ifa 
etmişlər. 

Xuraman Qasımova Azərbaycan 
mu si qi sənətinin inkişafındakı xid-
mət lərinə görə 1984-cü ildə Azər bay-
can Dövlət mükafatı laureatı olmuş, 
1986-cı ildə Azərbaycan SSR-in “Xalq 
artisti” fəxri adına layiq görülmüş-
dür. 2001-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə, 
2011-ci ildə “Şərəf” ordeni ilə təltif 
edilmişdir. Görkəmli vokalçı, profes-
sor Xuraman Qasımova bu gün də öz 
şərəfli sənət yolunu yorulmadan da-
vam etdirməkdədir.

Ə d ə b i y y a t

İki inci, iki canlı tarix: Fi-
dan və Xuraman Qasımova 
bacılarının yaradıcılıq 
gecəsi // Mədəniyyət. - 
2017. - 21 iyun. - S. 8.

Qasımova, X. “Azərbaycan 
mədəniyyəti dünyanı fəth 
edir”: Xalq artisti, Dövlət 
mükafatı laureatı Xuraman 
Qasımovanın seçkiöncəsi 
düşüncələri / X. Qasımo-
va; söhbəti qələmə aldı 
M.Mükərrəmoğlu // Xalq 
qəzeti. - 2018. - 27 mart. 
- S. 8.

Qasımova, X. Mədəniy-
yətimizin əsl hamisi  / 
Xuraman Qasımova // Xalq 
qəzeti. - 2019. - 7 dekabr. 
- S. 6.

Musayeva Y. Əfsanə 
qadın / Y.Musayeva // 
Azərbaycan. - 2019. - 27 
dekabr. - S. 10.

İ n t e r n e t d ə

https://metbuat.az/melu-
mat/taninmis/111/xuraman-
qasimova.html

6 Opera müğənnisi
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Həbib (Həbibulla) Əbdülhüseyn 
oğlu Bayramov 1926-cı il iyun ayının 
14-də Bakı şəhərində anadan olmuş-
dur. 

Kiçik yaşlarından musiqiyə olan 
böyük həvəsi Həbib Bayramovun sə-
nətə gəlməsinə səbəb olmuş, 13 yaşın-
da musiqi məktəbinə getmiş, Əhməd 
Bakıxanovun sinfində təhsil almışdır. 

Həbib Bayramov 1941-ci ildən 
Əhməd Bakıxanovun rəhbərlik etdiyi 
Xalq çalğı alətləri ansamblında çalış-
mışdır. 

1943-cü ildə Asəf Zeynallı adı-
na orta ixtisas musiqi məktəbində 
müəllim çatışmadığı üçün, həm mu-
ğam sinfində dərs demiş, həm də əlaçı 
tələbə kimi təhsil almışdır. 

1949-cu ildən M.Maqomayev adına 
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının, 
Azərbaycan Qastrol-konsert Birliyi 
təşkil olunandan sonra isə bu birliyin 
solisti olmuşdur. 

İstedadlı tarzənin xaricə ilk səfəri 
1951-ci ildə olmuşdur. Berlində ke-
çirilən tələbələrin 3-cü Ümumdünya 
festivalında iştirak etmiş, festiva-
lın laureatı adına layiq görülmüşdür. 
Son ralar Polşa, Kanada, İraq, Suriya, 
Yəmən, Küveyt, İordaniya, Əfqa nıs-
tan, Türkiyə, Danimarka, Avstriya, 
İngiltərə, Hindistan, Nepal, İtaliya, 
İspaniya və Fransaya qastrol səfər ləri 
etmiş, Azərbaycan musiqisini, Azər-
bay can tarını həmin ölkələrdə təbliğ 
etmiş, sevdirmiş, gözəl ifaları ilə yad-

da qalmışdır. Sənət aləmində əsasən 
“Xaric Segah”la tanınan görkəmli 
tarzən həmçinin “Rast”, “Şur”, “Ça-
hargah”, “Segah”, “Orta mahur” və 
digər Azərbaycan muğamlarını da bö-
yük ustalıqla ifa etmişdir.

Həbib Bayramov eyni zamanda 
gözəl saz ifaçısı olmuşdur. Onun saz-
da ifa etdiyi “Segah”, “Humayun”, 
“Bayatı-Qacar” muğamları radionun 
qızıl fondunda saxlanılmaqdadır. 

1973-cü ildən ömrünün sonunadək 
Azərbaycan Dövlət Televiziya və Ra-
dio Verilişləri Komitəsinin Əhməd 
Bakıxanov adına Xalq Çalğı Alətləri 
ansamblının bədii rəhbəri olmuşdur. 
Uzun illər ərzində Bülbül, Xan Şuşins-
ki, Zülfü Adıgözəlov, Yavər Kələntərli, 
Həqiqət Rzayeva, Tükəzban İsmayı lo-
va, Şövkət Ələkbərova, Əbülfət Əli-
yev, Rübabə Muradova, Zeynəb Xan-
larova, Sara Qədimova kimi korifey 
sənətkarlarımızı tarda müşayiət etmiş-
dir. Azərbaycan Respublikasının Xalq 
artisti Tükəzban xanım İsmayılovanın 
həyat yoldaşı olmuşdur.

Azərbaycan incəsənətinin və mə də-
niyyətinin inkişafında göstərdiyi xid-
mət lərə görə 1983-cü ildə Azərbaycan 
SSR-nin “Xalq artisti” fəxri adına la-
yiq görülmüşdür. 

Həbib Bayramov 1994-cü il avqust 
ayının 15-də Bakı şəhərində vəfat et-
miş, II Fəxri Xiyabanda dəfn olun-
muşdur.

Ə d ə b i y y a t

 Bayramov Həbib 
Əbdülhüseyn oğlu // Üzeyir 
Hacıbəyli ensiklopediyası. 
- Bakı, 2008. - S. 33. 

Fərəcov, S. Görkəmli 
tarzənin xatirəsi yad 
edilib / Savalan Fərəcov 
// Mədəniyyət. - 2016. - 30 
noyabr. - S. 4.

Həbib Bayramov //
Azərbaycan musiqi 
dünyası: ensiklopedik 
albom-kataloq / Layih. 
rəhb. F.Ramazanov; baş 
red. S.Firudinlu; red. 
Ş.Qabulov; tərc. G.Pənahi; 
dizaynerlər. A. Ramazanov, 
C.Ağayeva.- Bakı: AİDA, 
2001.- S.79-81.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2016/
noyabr/516916.htm

http://medeniyyet.az/page/
news/13763/Tari-dunyaya-
sevdiren-senetkar:-Hebib-
Bayramov.html?lang=en
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Cahangir Şirgəşt oğlu Cahangirov 
1921-ci il iyun ayının 20-də Bakının 
Balaxanı kəndində anadan olmuşdur. 

Yeddiillik musiqi məktəbini bitir-
dikdən sonra 1937-ci ildə Teatr Tex-
nikumunda təhsil almışdır. 

Üzeyir Hacıbəyli onu Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyasında yaratdığı 
xor kapellasına dəvət etmişdir. Azər-
baycan Dövlət Konservatoriyası nın 
hazırlıq kursunda oxumuş, 1940-cı 
ildə isə (bəzi mənb. 1941) Azər-
baycan Dövlət Konservatoriyasının 
Xalq musiqisi şöbəsinə daxil olmuş-
dur. Ü.Hacıbəylinin rəhbərliyi ilə 
Azərbaycan xalq musiqisinin əsas-
la rını öyrənmiş, bəstəkarlıq ixtisası 
üzrə B.İ.Zeydmandan dərs almışdır. 

Müharibə illərində təhsilini ya-
rımçıq qoymalı olmuş, yalnız 1951-
ci ildə Azərbaycan Dövlət Konserva-
toriyasını bitirmişdir. 

1940-cı ildə Azərbaycan Dövlət 
Filarmoniyasında Mahnı və Rəqs 
An samblının Xor qrupuna, 1942-ci 
ildə “Sazçı qızlar” ansamblına, 1944-
1960-cı illərdə isə Azərbaycan Radio 
Verilişləri Komitəsi nəzdindəki xora 
rəhbərlik etmişdir. 

1949-cu ildə “Arazın o tayında” 
vokal-simfonik poeması, 1956-cı ildə 
“Dostluq nəğməsi” süitası, 1959-cu 
ildə “Füzuli”, 1973-cü ildə “Nəsimi” 
kantataları, 1962-ci ildə “Sabir”, 
1984-cü ildə “Hüseyn Cavid - 59” və 
1985-ci ildə yazdığı faşizm üzərində 
qələbənin 40 illiyinə həsr edilmiş “Bö-
yük qələbə” oratoriyaları böyük uğur 
qazanmışdır. “Almas” (C.Cabbarlı), 

“Xəyyam” (H.Cavid), “Od içində” 
(Ə.Məm mədxanlı) və s. teatr tamaşa-
ları ilə yanaşı, həmçinin, “Koroğlu” 
(1960), “Yenilməz batalyon” (1965), 
“Dağlarda döyüş” (1967), “Dəli 
Kür” (1969), “Qatır Məmməd” və s. 
filmlərinə də musiqilər bəstələmişdir. 
Onun “Azad” (1957 - M.İbrahimovun 
“Azad qız” povestinin motivləri əsa-
sın da) və “Xanəndənin taleyi” (1978) 
operaları, “Təzə gəlin” (1976) operet-
ta sı, skripka ilə orkestr üçün konser ti 
(1951), Azərbaycan Xalq çalğı alət-
lə ri orkestri üçün “Osetin süitası”, 
“Misir lövhələri”, xor üçün əsərləri, 
“Nazənin”, “Xəzər”, “Dan ulduzu, bir 
də mən”, “Ana”, “Zəriflik”, “Necə əl 
çəkim”, “Zərif gülüşlüm”, “Ana yur-
dum”, “Bahar olsun”, “Bakım” və s. 
mah nıları bu gün də Azərbaycanın 
mi sil siz sənət əsərləri hesab olun-
maqdadır. 

Azərbaycan musiqisinin inkişafın-
da göstərdiyi xidmətlərə görə 1950-
ci ildə SSRİ Dövlət mükafatı laure-
atı olmuş, 1959-cu ildə Azərbaycan 
SSR-nin “Əməkdar incəsənət xadi-
mi”, 1963-cü ildə isə “Xalq artisti” 
fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 
1978-ci ildə “Qırmızı Əmək Bayra-
ğı” ordeni və bir sıra medallarla təltif 
edilmişdir. 

Cahangir Cahangirov 1992-ci il 
mart ayının 25-də Bakı şəhərində 
və fat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn 
olunmuşdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan 100 mahnıda / 
[Azərb. Resp. Mədəniyyət 
Nazirliyi; Klavir; layihənin 
ideya müəl. və rəhbəri A. 
Səmədzadə; red.: E. Abdulla-
yeva, M. Babayeva]. - Bakı: 
Letterpress, 2019. - 523 s.

Cahangir Cahangirovun 
“Violin və simfonik orkestr 
üçün konsert”: tar və forte-
piano üçün köçürmə: dərs 
vəsaiti: ali və orta ixtisas 
musiqi məktəblərinin müəllim 
və tələbələri üçün / Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. 
Milli Konservatoriyası; tərt.: 
M.B.Quliyev, M.H.Məmmədov, 
J.E.Qulamova; elmi red. 
V.K.Allahverdiyev. - Bakı: 
[Ecoprint], 2019. - 95 s.

Qurbanlı, R. Bir insan, bir 
sənətkar taleyi / R.Qurbanlı // 
Üç nöqtə. - 2018. - 6 sentyabr. 
- S. 12.

 Rəhmanova, D. Cahangir 
Cahangirovun mahnı yara-
dıcılığının xüsusiyyətləri: 
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə d-ru 
e. dər. аl. üçün təq. еd. dis.: 
6213.01 / D.Z.Rəhmanova; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Dövlət Mədəniyyət və 
İncəsənət Un-ti. - Bakı, 2017. 
- 132 s.

20 Bəstəkar
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Hamlet Bəbir oğlu Xanızadə 1941-
ci il iyun ayının 5-də Bakıda anadan 
olmuşdur. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra 
Teatr İnstitutunun (indiki ADMİU) 
dram və kino aktyorluğu fakültəsinə 
qəbul olunmuş, 1965-ci ildə oranı bi-
tirmişdir. 

Hamlet Xanızadə hələ tələbə ikən 
(1961) Azərbaycan Dövlət Dram Te-
atrında işə başlamış, teatrda ilk obra-
zı V.Şekspirin “Antoni və Kleopatra” 
pyesində Sezarın sərkərdəsi Qall ob-
razı olmuşdur. Mehdi Məmmədov, 
Əliağa Ağayev, Ağasadıq Gəraybəyli, 
İsmayıl Osmanlı, Hökumə Qurba-
nova, İsmayıl Dağıstanlı və başqa 
görkəmli sənət korifeyləri ilə birgə 
işlə miş, onlardan sənətin sirlərini mə-
nim  səmişdir. Dram Teatrında işlədiyi 
illərdə bir birindən maraqlı obraz-
lar yaratmışdır. “Çandana” (“Hind 
gözəli”), Kotoviç (“Tufanlı illər”), 
“Xəstə” (“Ölülər”), “Bertron” (“Or-
lean qızı”) və s. tamaşalarda irili-xır-
dalı rollar ifa etmişdir. 

1970-ci ildə teatrda “Xəyyam” ta-
maşası hazırlanarkən rejissor Mehdi 
Məmmədov ona Həsən Səbbah ro-
lunu təklif etmiş və bu rol Hamlet 
Xanızadəyə çox böyük uğur gətir-
miş dir. Sonralar o, İblis (“İblis”  
H.Cavid), Qacar (“Vaqif” S.Vurğun), 
Molla Abbas (“Dəli yığıncağı”  
C.Məm məd quluzadə), Topal Teymur 
(“Topal Teymur” H.Cavid) kimi ma-

raqlı, yaddaqalan obrazlar yaratmış-
dır. 

1984-cü ildə Hüseyn Cavidin “İb-
lis” faciəsindəki İblis roluna görə 
Azər baycan SSR Dövlət mükafatına 
layiq görülmüşdür. 

İstedadlı aktyor teatrdan ayrıl-
dıqdan sonra C.Cabbarlı adına Azər-
bay canfilm Kinostudiyasında kino 
akt yoru kimi fəaliyyətə başlamış, 
film lərə daha çox çəkilmiş, tarixi və 
müa sir qəhrəman surətlərini yarat-
mışdır. Oğru İmaş (“Arxadan vurulan 
zərbə“ 1977), Məlikov (“Əlavə iz” 
1981), Əbu Bəkr (“Nizami” 1982), 
Nadir (“Avqust gələndə...” 1984), 
Hacı (“Qəm pəncərəsi” 1986), Mur-
tuzov (“Ara qarışdıran” 1987), Qiyas 
Zeynallı (“İmtahan” 1987), Molla 
Cəfər (“Pirverdinin xoruzu” 1987), 
Paşayev (“Şeytan göz qabağında” 
1987), Zavod direktoru (“Yaramaz” 
1988), Şair, Sədi Əfəndi, Xəstə (“Qətl 
günü” 1990) və s. rollar aktyorun ki-
noda yaratdığı fərqli obrazlardır. 

Hamlet Xanızadə 1982-ci ildə 
Azər baycan Respublikasının “Əmək-
dar artist” fəxri adına layiq görülmüş-
dür. 

1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri 
onu da dəhşətli dərəcədə sarsıtmış, 
səhhətinə ağır zərbə vurmuşdur.  

Hamlet Xanızadə 1990-cı il fevral 
ayının 23-də Bakıda vəfat etmiş, doğ-
ma kəndi Şağanda dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Abbaslı, T. Səhnə həyatı… 
Həyat səhnəsi...: Birincidə 
yaratdıqlarından çox-çox az 
yaşamış Hamlet Xanızadə... 
/ T. Abbaslı // Mədəniyyət.- 
2020.- 7 fevral.- S.6.
Fərəcov, S. Ağ və qara 
rəngi sevən aktyor: Hamlet 
Xanızadənin anım tədbiri 
keçirildi / Savalan Fərəcov // 
Mədəniyyət.- 2017.- 8 fevral 
.- S.7.
Hüseynov, Ə. Hamletin 
“Hamletliyi” / Ə. Hüseynov 
// 525-ci qəzet.- 2019.- 25 
dekabr .- S.19.
Seyidzadə, T. Səhnəmizin 
unudulmaz Əmir Teymu-
ru / T. Seyidzadə // Azad 
Azərbaycan.- 2018.- 13 iyun.- 
S.7.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2020/
fevral/700819.htm
http://azdrama.az/?p=1017
https://az.wikipedia.
org/wiki/Hamlet_
Xan%C4%B1zad%C9%99 
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Fətəliyev Ramiz Məmmədəli oğlu 
1946-cı il iyun ayının 7-də Bakıda ana-
dan olmuşdur. 

1972-ci ildə Moskvada Ali rejissor-
luq və ssenaristlər kursunu bitirmişdir. 
Respublika qəzetlərində və jurnalların-
da əsərləri çap olunmuşdur.

1974-1975-ci illərdə “Azərbaycan-
film” kinostudiyasının ssenari-redak-
siya kollegiyasının üzvü olmuş və hə-
min dövrdən yaradıcılıq bioqrafiyası 
Azərbaycan kinematoqrafiyası ilə bağlı 
olmuşdur. 

R.Fətəliyev 1985-1986-cı illərdə  
“Azər baycanfilm” kinostudiyasında 
baş redaktor vəzifəsində çalışmışdır. 

1987-1991-ci illərdə Siyasi və de-
tektiv romanların Sovet Assosiasiya-
sının vitse-prezidenti, 1990-1995-ci 
illərdə əvvəlcə Azərbaycan Ali Soveti-
nin deputatı, sonra Milli Məclisin üzvü 
olmuşdur. 

Ramiz Fətəliyevin ssenariləri üzrə 
“Azərbaycanfilm”də “Rəqiblər” (kino-
novella), T.Bəkirzadə ilə birgə “Ömrün 
ilk saatı”, “Dənizə çıxmaq qorxulu-
dur” (V.Qonçarova, Ə.Əbluçla birgə), 
“Birisi gün, gecəyarısı” (M.Avdiyev, 
A.Donetslə birgə), “Sizi dünyalar qədər 
sevirdim”, “Burulğan” (E.Quliyevlə 

birgə), “Xüsusi vəziyyət”, “Aşkarsızlıq 
şəraitində”, “Yaramaz” (V.Mustafayevlə 
birgə), SSRİ-nin müxtəlif kinostudiya-
larında 20-dən artıq, o cümlədən “Öz 
səadəti”, “Köhnə məktublar”, “Qraç-
lar”, “Mənasız həyat” (Ukrayna), “Al-
tıncı”, “Hər cür risqsiz”, “Həyatın 
mənası” (Özbəkistan) bədii filmləri 
çəkilmişdir. 

2002-ci ildən Ramiz Fətəliyev ki-
noda həm də rejissor kimi fimlər 
çəkmişdir. O , “Bir anın həqiqəti” (12 
seriyalı), “Məhəllə”, “Qraf Krestovski” 
və s. bədii televiziya filmlərinə quruluş 
vermişdir. 

O, 1986-1995-ci illərdə kinostu-
diyanın direktoru olmuşdur. Ramiz 
Fətəliyevin SSRİ-nin bir sıra kinostudi-
yalarında ssenariləri çəkilib.

Ramiz Fətəliyevin Azərbaycan mə-
də niyyətinin inkişafındakı xid-mət lə-
ri nə görə əməkdar incəsənət xadimi, 
res publika Dövlət mükafatı laureatı, 
2016-cı ildə  “Şöhrət” ordeni, kinoma-
toq rafiya sahəsində uzunmüddətli 
səmə rəli fəaliyyətinə görə “Xalq artis-
ti” fəxri adı ilə təltif edilmiş, 2019-cu 
ildə isə Kinematoqrafçılar İttifaqının 
Mil li Kino Mükafatına layiq görülüb. 

Ə d ə b i y y a t
Fətəliyev, R. Daha nüfuzlu ola bilərdim / R. Fətəliyev // Ekspress.- 2016.- 8 iyun.- S.13.
Fətəliyev, R. Ramiz Fətəliyev - 70: Yaxud yaxşı ssenari müəllifinin Azərbaycanlı olmasının “qəribəliyi”... / R. Fətəliyev  // Mədəniyyət.az.- 
2016.- № 11.- S. 52-57.
Heydərova, Ü. Pələng. Birpərdəli monopyes: Ustadım Ramiz Fətəliyevə ithaf edirəm / Ü. Heydərova // Qobustan:Sənət toplusu.- 2019. - 
№2.- S.92-95.
Hüseynov, F. Kinoya həsr olunan ömrün 70-ci zirvəsi: Tanınmış ssenarist və kinorejissor Ramiz Fətəliyevin yubileyi qeyd olundu / F. Hü-
seynov // Mədəniyyət.- 2016.- 8 iyun.- S.2.

7 Kino rejissoru
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Vəzir İsa oğlu Sədiyev 1961-ci il 
iyun ayının 6-da Gürcüstan Respublika-
sının Marneuli rayonunun Aşağı Qullar 
kəndində anadan olmuşdur. 

İbtidai təhsilini doğma kəndlərində, 
orta təhsilini isə Qərbi Azərbaycanın 
Körpülü kəndində almışdır. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra Tbi-
lisi Ali Hərbi Artilleriya Məktəbinə 
daxil olmuşdur. Hərbi məktəbi mü-
vəf fəqiyyətlə bitirdikdən sonra o 
təyinatla Rusiyanın Qorki şəhərindəki 
hərbi məktəblərdən birinə müəllim 
göndərilmişdir. Burada üç il müəllimlik 
etdikdən sonra könüllü olaraq Əf qa nıs-
tana getmiş, Batalyon komandiri kimi 
Əfqanıstan müharibəsində 2 il 4 ay işti-
rak etmiş, döyüşlərin birində ağır yara-
lanaraq müalicə almışdır. Yenidən Za-
baykal hərbi dairəsinə qayıdaraq, mayor 
rütbəsi ilə 122 saylı artilleriya və raket 
qoşunları məktəbində hərbi hissənin 
qərargah rəisinin müavini vəzifəsinə 
təyin edilmiş, ikinci dərəcəli “Peşəkar 
zabit” döş nişanına layiq görülmüşdür. 

Xocalı Soyqırımı xəbərini eşidən 
Vəzir Sədiyev Azərbaycan Respublika-
sı Müdafiə Nazirliyinə müraciət etmiş 
və nazirliyin Artilleriya və Hərbi Hava 

Qüvvələri İdarəsində Döyüş hazırlığı 
şöbəsinin rəis müavini vəzifəsinə təyin 
edilmişdir.

Vəzir Sədiyev Laçın, Qubadlı, 
Füzuli, Ağdərə rayonlarında gedən 
döyüşlərdə iştirak etmişdir. Milli Ordu-
da artilleriyanın yaradılmasında böyük 
rolu olmuş, xüsusilə, Ağdərə uğrunda 
gedən dəhşətli döyüşlərdə əsl hərbçi ol-
duğunu bir daha sübut etmişdir. 

1993-cü il fevral ayının 19-da cəsur 
komandir Ağdərənin Aterk kəndi uğrun-
da gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına 
həlak olmuş, Bakı şəhərindəki Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn edilmişdir. 

 Hərbi xidməti zamanı 2 orden, 3 me-
dal və eləcə də keçmiş SSRİ Ali Soveti-
nin Fəxri fərmanları ilə təltif edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 15 yanvar 1995-ci il tarixli 
262 saylı Fərmanı ilə mayor Sədiyev 
Vəzir İsa oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının bir qrup hərbi qulluqçusuna və polis işçilərinə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Sədiyev Vəzir İsa oğlu-mayor-Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, Vətənimizin torpaqlarının 
erməni işğalçılarından müdafiə edilməsində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq 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).

Dəmir Mayor - Borçalının igid oğlu...: // Bakı xəbər.- 2019.- 5 iyun.- S.14.

Seyidzadə, T. Şəhidlərimizlə qürur duyuruq / T. Seyidzadə // Azad Azərbaycan.- 2017.- 8 aprel.- S.7.

Hüseynoğlu, T. “Əsərin adına baxan kimi bilinirdi ki, odun biri İrandırsa, digəri Rusiyadır” / T. Hüseynoğlu; müsahibəni apardı: 
C.Seyidzadə// Kaspi.- 2017.- 1-3 aprel.- S.12-13.

6 Milli Qəhrəman
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Milli Qəhrəmanlar

55 
illiyi

Şakir Salahov 
1966-1992

İY
U

N

Şakir Şamil oğlu Salahov 1966-cı 
il iyun ayının 15-də Xocalı rayonunun 
Cəmilli kəndində anadan olmuşdur. 

1981-ci ildə  Cəmilli kənd səkkizil-
lik məktəbini bitirdikdən sonra, 
təhsilini həmin kənddəki orta məktəbdə 
davam etdirmişdir. 

1984-cü ildə hərbi xidmətə çağı-
rılmış, 1986-cı ildə xidmətini müvəf-
fəqiyyətlə başa vuraraq Xankəndi 
şəhər Daxili İşlər İdarəsinin Mühafizə 
şöbəsinə işə qəbul edilmişdir. 

1990-cı ildə Yuxarı Qarabağda yaşa-
yan azərbaycanlıların təhlükəsizliyini 
təmin etmək üçün Azərbaycan Daxili 
İşlər Nazirliyi Cəmilli kəndində polis 
bölməsi yaratmışdır. Bölmə əsasən Ko-
salar və Cəmilli kəndlərini mühafizə 
edirdi. Bu kəndi Xankəndindən cəmi 
3 kilometr məsafə ayırırdı. Şakir Sa-
lahov elə ilk gündən həmin bölmədə 
fəaliyyətə başlamış, ermənilər tərəfin-
dən olan hücumların qarşısının alın-
masında əsl hünər göstərmişdir.

1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji Universitetinin Şuşa şəhər fi-
lialında fizika-riyaziyyat fakültəsinin 

qiyabi şöbəsinə daxil olmuşdur. 
1991-ci il fevral ayının 26-da 

ermənilər üç  tərəfdən - Ballıca, 
Xənəzək və Xankəndi istiqamətlərin-
dən Cəmilli kəndinə güclü hücuma 
keçmiş, döyüşdə Şakir Salahov erməni 
quldurlarını məhv etmişdir. 

1991-ci il avqust ayının 23-də 
erməni quldurları Kosalar-Cəmilli 
kəndləri arasındakı “Darlı” adlanan 
yerdə, içərisində 21 nəfər sərnişin 
olan “UAZ” markalı maşını atəşə tut-
muş, üç nəfər şəhid olmuşdur. Cəmilli 
kəndi işğal olunduqdan sonra Şakir 
1992-ci il yanvarın 28-də yenidən 
Kosalar kəndinin müdafiəsinə yollan-
mış və Kosalar kəndi uğrunda gedən 
döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak ol-
muşdur. 

Milli Qəhrəman Bərdə şəhərinin 
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 
264 saylı Fərmanı ilə Salahov Şa-
kir Şamil oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
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: 
[Salahov Şakir Samir 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).

Xocalı yaddaşı: [Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatərəsinə ithaf olunub] / Azərb. Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasi-
yası ; ideya müəl. və naşir E. Süleymanov; bədii red. D. Musayev; məsul red. G. Nəsibov.- Bakı: [CBS polygraphic production], 2017.- 
336 s.

Vətən sevgisi candan üstündür // Azad Azərbaycan. - 2017. - 2 may. - S. 7.

15 Milli Qəhrəman
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Milli Qəhrəmanlar

65 
illiyi

Zakir Məcidov  
1956-1992

İY
U

N

Zakir Nüsrət oğlu Məcidov 1956-
cı il iyun ayının 26-da Neftçala rayo-
nunun Həsənabad qəsəbəsində ana-
dan olmuşdur. 

1963-cü ildə 17 saylı Bakı şəhəri 
orta məktəbinə getmiş, təhsilini 70 
saylı orta məktəbdə tamamlamış-
dır. 1974-cü ildə Ryazan vilayətinin 
Sasovo şəhərinə gedərək Ali Hərbi 
Aviasiya məktəbinə daxil olmuş-
dur. 1977-ci ildə leytenant rütbəsi 
ilə hərbi məktəbi bitirmiş və Yevlax 
aviadəstəsində AN-2 təyyarəsinin 
ikinci pilotu kimi əmək fəaliyyətinə 
başlamışdır. 

1978-ci ildə isə Bakı aviabölüyün-
də mexanik, 1979-cu ildə isə Zabrat 
aviabölüyündə AN-2 təyyarəsində 
yenidən yay uçuşlarında işləmişdir. 
1980-ci ildə (1982) təyinatla Zabrat 
aviadəstəsində AN-2 təyyarəsinin 
komandiri təyin edilmişdir. 7 il bu 
müəssisədə çalışmış, istehsalatdan 
ayrılmadan 1984-cü ildə ixtisasını 
artırmaq üçün Ukraynanın Kremen-
çuq Təyyarəçilər Məktəbində Mİ-2 
vertolyotu üzrə 6 ay təkmilləşdirmə 
kursu keçmişdir. 

1985-ci ildə Mİ-2 vertolyotunda 
heyətin komandiri təyin olunmuş, az 
müddət ərzində Azərbaycan Respub-
likası Müdafiə Nazirliyinin təyinatı 
ilə yüksək səriştə və bacarığına, 
göstərdiyi uçuş keyfiyyətinə görə 
Mİ-2 vertolyotuna baş komandir 
təyin edilmişdir. 

1992-ci ilin fevral ayında Milli  
Ordunun Bakının Qala qəsəbəsində 

təşkil olunan 843 saylı hərbi hava 
hissəsində Mİ-24 vertolyotlarından 
birinə komandir təyin olunmuşdur. 
Həmin vertolyotla Ağdərənin Aterk 
kəndində ermənilərin yerləşdiyi 
qərargahı darmadağın etmiş, düş-
mənin xeyli texnikasını sıradan çı-
xarmışdır. 

1992-ci il avqust ayının 6-da eki-
paji ilə birgə üç dəfə uçuş edərək, 
ermənilərin döyüş əhəmiyyətli Ka-
sapet yüksəkliyindəki mövqələrini 
darmadağın etmiş, növbəti, dördün-
cü dəfə uçuş əmrini də böyük hünər, 
igidlik göstərərək yerinə yetirmişdir. 
Bir-birinin ardınca ona tuşlanan raket 
zərbələri vertolyotu ciddi zədələmiş, 
1992-ci il avqust ayının 6-da Mİ-24 
vertolyotunun cəsur heyət üzvləri 
və baş komandir Zakir Məcidov 
36 yaşında Vətən uğrunda gedən 
döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak 
olmuş, Bakıda Şəhidlər Xiyabanında 
dəfn edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 14 sentyabr 1992-ci il ta-
rixli 204 saylı Fərmanı ilə Məcidov 
Zakir Nüsrət oğlu ölümündən sonra 
“Azərbaycan Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 

Neftçala rayon Uşaq Yaradıcılıq 
Mərkəzi qəhrəmanın adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respub-
likası Hərbi Hava 
Qüvvələrinin hərbi qulluq-
çularına “Azərbaycan Milli 
Qəhrəmanı” adı verilməsi 
haqqında: [Məcidov Zakir 
Nüsrət oğlu-baş leytenant-
xidməti borcunu yerinə 
yetirərkən şəxsi igidlik və 
şücaət göstərdiyinə görə]: 
Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin Fərmanı, 14 sent-
yabr 1992-ci il //Azərbaycan 
Respublikası Ali Sovetinin 
Məlumatı.-1992.-№ 17.-S.33.- 
(Ölümündən sonra).

Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları: Biblioqrafiya / 
Tərtib edəni: H.M.Həmidova.- 
B., 2008.- 238 s.

Hərbi hissədə milli 
qəhrəmanların xatirəsi anılıb 
// Azərbaycan.- 2014.- 7 
avqust.- S. 6.

“Məğrur şahin” Milli 
Qəhrəmana həsr olunmuş 
xatirə gecəsi //  Mədəniyyət.- 
2016.- 29 iyun.- S. 14.

Seyidzadə, T. Şəhidlər 
başımızın tacıdır [Mətn] 
/ T.Seyidzadə //Azad 
Azərbaycan.- 2017.- 1 mart.- 
S. 7.

26 Milli Qəhrəman
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Yavər Yaqub oğlu Əliyev 1956-cı 
il iyun ayının 27-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 

Pirallahı adasında yerləşən 235 
saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra 
Kremençuq Aviasiya Məktəbinə daxil 
olmuşdur. Zabrat hava limanında işə 
düzələn Yavər Əliyev ilk gündən ba-
carığı və peşəkarlığı ilə diqqəti cəlb 
etmişdir. Tükənməz səyi nəticəsində 
müxtəlif tipli vertolyotların idarə 
olunmasını dərindən öyrənmiş, qısa 
zaman kəsiyində əvvəlcə Mİ-4, Mİ-2 
vertolyotlarına pilot, sonra Mİ-8 ver-
tolyotuna ikinci pilot və daha sonra 
isə komandir təyin edilmişdir. 

Azərbaycan Hərbi Hava Qüv-
vələrinin yaranmasında onun böyük 
xidmətləri olmuşdur. 1992-ci il fevral 
ayının 14-də MDB hərbi hissələrindən 
Azərbaycana bir neçə vertolyotun 
göndərilməsində Yavər Əliyev xüsusi 
əmək sərf etmişdir. Dəfələrlə Qara-
bağa Mİ-24 vertolyotunda uçuşlar et-
miş, həmçinin aşağı yüksəklikdə uça-
raq düşmən mövqelərinə ağır zərbələr 
endirmişdir. 

1992-ci ilin yanvar ayının 22-də 
yoldaşlarının idarə etdiyi Mİ-8 ver-
tolyotunun düşmən tərəfindən vurul-
duğu zaman Şuşaya gələrək düşmən 
atəşi altında qalan Azərbaycanın igid 
oğullarının cəsədlərini götürə bil-
mişdir. 1992-ci il fevral ayının 26-
da, Xocalı faciəsi baş verən zaman 
dərhal Xocalıya gedərək şəhid olmuş 

həmyerlilərimizin cəsədlərini Ağda-
ma gətirmişdir. 

1992-ci il fevral ayının 29-da dö-
yüş manevrlərini təkrarlamaq üçün 
təlim uçuşları keçən Sergey Senyuş-
kin və Yavər Əliyevin idarə etdiyi 
Mİ-24 vertolyotunun məşqi zamanı 
qəzaya uğramış və hər iki qəhrəman 
həlak olmuş, Bakı şəhərinin Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 14 sentyabr 1992-ci il ta-
rixli 204 saylı Fərmanı ilə Əliyev 
Yavər Yaqub oğlu ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Yavər Əliyevin adı 843-cü vertol-
yot alayının siyahısına düşmüş, Hərbi 
Hava Qüvvələrinin birinci xüsusi ver-
tolyot eskadrilyasına, Milli Aviasiya 
Akademiyasına və vaxtilə təhsil aldı-
ğı Artyom adasındakı 235 saylı orta 
məktəbə onun adı verilmişdir. 

Bakıxanov qəsəbəsindəki orta 
məktəbdə Yavər Əliyevin adını daşı-
yan muzey də fəaliyət göstərir.

Milli Qəhrəmanlar

65 
illiyi

Yavər Əliyev 
1956-1992

İY
U

N

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikası 
Hərbi Hava qüvvələrinin hərbi 
qulluqçularına “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” adı 
verilməsi haqqında: [Əliyev 
Yavər Yaqub oğlu-kapitan-
xidməti borcunu yerinə 
yetirərkən şəxsi igidlik 
və şücaət göstərdiyinə 
görə]:Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin Fərmanı, 
14 sentyabr 1992-ci il //
Azərbaycan Respublikası Ali 
Sovetinin Məlumatı.-1992.-
№17.-S.33.- (Ölümündən 
sonra).
Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları: biblioqrafiya 
/ Azərb. Resp. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi, M. F. Axun-
dov ad. Azərb. Milli Kitabxa-
nası; tərt. ed. H. Həmidova; 
ixtisas red. K. Tahirov; red. 
M. Vəliyeva.- Bakı: [M. F. 
Axundov adına Azərbaycan 
Milli Kitabxanası], 2008.- 
233, [1] s
Seyidzadə, T. Vətən 
qəhrəman oqulları ilə fəxr 
edir / T. Seyidzadə // Azad 
Azərbaycan.- 2017.- 17 yan-
var.- S. 7.
Səlimqızı, C. Ölümün 
fövqündə dayanan insan  / C. 
Səlimqızı // Mərkəz.-2010.- 27 
fevral.- S. 4.

27 Milli Qəhrəman
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Milli Qəhrəmanlar
45

illiyi
Elşən Hüseynov  
1976-1995

İY
U

N

Elşən İbrahim oğlu Hüseynov 
1976-cı il iyun ayının 30-da Saatlı ra-
yonunun Qıraqlı kəndində anadan ol-
muşdur.

1993-cü ildə Qıraqlı kənd orta 
məktəbi bitirmiş, 1994-cü ildə Saatlı 
rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən 
Milli Orduya çağırılmışdır. Hərbi 
hissədə xidmətdə olan Elşən Hüsey-
nov tez bir zaman ərzində hamının 
hörmətinin qazanmışdır. 

1995-ci ildə mart hadisələri zamanı 
Elşən Hüseynov öz vətəndaşlıq borcu-
nu yerinə yetirərək Milli Ordu sırala-
rına qoşulmuş, qəhrəmanlıq nümayiş 

etdirmişdir. 1995-ci il mart ayının 17-
də qeyri-qanuni silahlanmış, dövlət 
çevrilişinə cəhd edən bir qrup qiyam-
çı ilə qarşıdurmada qəhrəmancasına 
həlak olmuşdur. Saatlı rayon Qıraqlı 
kəndində dəfn edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı 
Fərmanı ilə Hüseynov Elşən İbrahim 
oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür. 

Saatlı rayon Mərkəzi Xəstəxanası 
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: [Hüseynov Elşən İbrahim oğlu-Müdafiə Nazirliyi, sıravi- Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruşunun 
müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanması 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).

Eynullayev, H. “Şəhidlik zirvəsi”nin təqdimatı / H. Eynullayev // Xalq qəzeti. - 2019. - 9 iyun. - S. 7.

Seyidzadə, T. Şəhidlər ölməz ruhla üzü Allaha / T. Seyidzadə // Azad Azərbaycan. - 2017. - 2 iyun. - S. 7.

İ n t e r n e t d  ə

http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2019/iyun/656935(meqale).pdf

http://veten-ugrunda.az/milliqehremanlar/87-hseynov-eln-brahm-olu.html

30 Milli Qəhrəman
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Siyasət.Hərbi iş

95 
illiyi

Arif Heydərov 
1926-1978

   
  İ

YU
N

Arif Nəzər oğlu Heydərov 1926-cı 
il iyun ayının 28-də Ağdaş rayonunda 
anadan olmuşdur.  

Əmək fəaliyyətinə 1942-ci ildə 
baş lamış, M.Əzizbəyov adına neft 
trestində çilingər şagirdi işləmişdir. 

1943-1944-cü illərdə keçmiş SSRİ 
Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin 
(DTK) Moskvada yerləşən xüsusi 
mək təbində təhsil almışdır.

1944-1945-ci illərdə İkinci Dün-
ya müharibəsinə yollanmış, Berlinə 
hücum əməliyyatında iştirak etmiş-
dir. Müharibədən sonra 1945-1947-ci 
illərdə Polşa və Almaniyada müttəfiq-
lərin qoşunlarının heyətində xidmətdə 
olmuş, keçirilən əməliyyat qruplarının 
tərkibində işləmişdir. 

1947-ci ildə Azərbaycana qayıtdıq-
dan sonra Azərbaycan Dövlət Təh lü-
kə sizlik Komitəsində (indiki MTN) 
Mü hafizə şöbəsində əməliyyat işçisi 
kimi fəaliyyətə başlamışdır. 

1949-1970-ci illərdə DTK-nın 
Kəş fiyyat şöbəsində işləmiş, operativ 
tap şırıqlarla əlaqədar dəfələrlə xarici 
ölkələrdə səfərdə olmuşdur.

1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Uni versitetinin (indiki BDU) tarix 
fakül təsini bitirmişdir. 

Rus, alman, türk və fars dillərini 
mükəmməl bildiyi üçün diplomat qis-
mində bir sıra xarici ölkələrə gön də-
rilmişdir. 1967-1970-ci illərdə SSRİ-
nin Türkiyədəki konsulu vəzifəsində 
çalışan Arif Heydərov bacarıqlı diplo-
mat kimi şöhrət qazanmış, iki dövlət 

arasında münasibətlərin inkişafında 
mühüm rol oynamışdır.

 Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
1969-cu ildə respublikaya rəhbər təyin 
olunması milyonlarla insan kimi, onun 
da taleyində yeni bir mərhələnin baş-
lanmasına səbəb olmuşdur. O vaxt lar 
Azərbaycan KP MK-nın birin ci kati-
bi işləyən Heydər Əliyevin təklifi ilə 
1970-ci ildə  A.Heydərov Azərbaycan 
SSRİ-nin Daxili İşlər naziri vəzifəsinə 
təyin olunmuşdur və ömrünün sonu-
na dək - 1978-ci ilədək bu vəzifədə 
çalışmışdır.

1967-ci ildə Dövlət Təhlükəsizliyi 
Orqanlarının fəxri əməkdaşı, 1970- 
ci ildə SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin 
“Əməkdar işçisi” adı ilə, “Qırmızı 
Bayraq”, “Şərəf nişanı” ordenləri, 
həm çinin, SSRİ və xarici ölkə medal-
ları ilə təltif edilmişdir. 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
(8-9 çağırış) deputatı olmuşdur. 1971-
ci ildə general-leytenant rütbəsini al-
mışdır. 

Arif Heydərov 1978-ci il iyun ayı-
nın 29-da xidməti vəzifəsini yerinə 
yetirərkən faciəli şəkildə həlak olmuş-
dur. 

1996-cı ildə general-leytenantın 
anadan olmasının 70 illiyinə həsr olun-
muş təntənəli yubiley gecəsi keçiril-
mişdir. Bakının küçələrindən və Xəzər 
Gəmiçiliyi İdarəsinin gəmilərindən 
birinə Arif Heydərovun adı verilmiş-
dir.

Ə d ə b i y y a t
General Arif Heydərov / nəşr. 
təşəbbüs. və xatirələri topla-
yan E. Şahmar; çapa haz.: 
S.Bayramov, F.Kərimov; [ön 
söz: A.Şərif, C.Əlibəyov]. - 
[Bakı]: [Şərq-Qərb], 2016. 
- 329 s.
Əliyeva, İ. Kəşfiyyatçı Dip-
lomat Nazir: Arif Heydərov - 
90 / İ.Əliyeva // Azərbaycan. 
- 2016. - 25 iyun. - S. 7.
Məmmədli, Ş. Xalqın 
qəlbində yaşayan Arif 
Heydərov / Şirin Məmmədli        
// Həftə içi. - 2019. - 28 iyun. 
- S. 7.
Vətən və xalq qarşısında 
fədakar xidmət nümunəsi: 
General Arif Heydərovun 
həyat və fəaliyyəti oxuculara 
yeni nəşrdə təqdim olunur 
// Yeni Azərbaycan. - 2016. - 
6 iyul. - S. 8.
İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/hafta_ichi/2019/
iyun/660762.htm
http://azpress.az/index.php?
lang=az&sectionid=news&i
d=81668
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Tarix
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illiyi
Şövkət Tağıyeva 
1926-2015

İY
U

N

Şövkət Əzizağa qızı Tağıyeva 1926-
cı il iyun ayının 11-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1948-1958-ci illərdə Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitu-
tunda elmi işçi, baş elmi işçi, 1958-1976-
cı illərdə Şərqşünaslıq İnstitutunda baş 
elmi işçi, 1976-cı ildən akademiyanın 
Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitu-
tunda Azərbaycanın Şərq ölkələri ilə 
tarixi əlaqələri şöbəsinin, 1981-1992-ci 
illərdə Cənubi Azərbaycan şöbəsinin 
müdiri olmuşdur. 

İranın, o cümlədən Cənubi Azərbay-
canın yeni və ən yeni tarixi, milli azad-
lıq hərəkatı, aqrar münasibətlər və 
s. məsələlərin tədqiqatçılarındandır. 
Elmi fəaliyyətə İranda, o cümlədən, 
Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq 
hərə katları tarixi üzrə tədqiqatlarla baş-
lamışdır. “1920-ci il Təbriz üsyanı” 
(1990) monoqrafiyasında Cəlil Məm-
mədquluzadənin Təbrizə gəlişinə xüsu-
si yer vermişdir. 

Müəlliflərindən biri olduğu “Cə-nubi 
Azərbaycan tarixinin oçerki (1828-
1917)” kitabında Cənubi Azər bay-
candakı ədəbi-mədəni inkişafa C.Məm-
mədquluzadənin və “Molla Nəsrəddin” 
jurnalının təsiri, satirasının ictimai fikrə 
nüfuzu məsələləri öz əksini tapmışdır. 

Onun 2 monoqrafiyası və 50-dən 
çox məqaləsi respublikada dərc olun-
muşdur. 16 məqaləsi keçmiş Sovetlər 
Birliyi, Polşa, Türkiyə, Kanada və 
İranda çap edilmişdir. Ölkəmizdə baş 

verən hadisələrlə bağlı respublikada və 
xaricdə elmi konfrans və seminarlarda 
məruzə və çıxışlar etmişdir. 

Elmi fəaliyyətində aparıcı 
istiqa-mətlərdən biri İranda aqrar 
münasibətlər barəsində idi. Bu sahədə 
axtarışlarını 1967-ci ildə  Bakıda  
müdafiə etdiyi   “XIX əsrin sonu  və 
XX əsrin  əvvəllərində İranda aqrar 
münasibətlər” adlı doktorluq disser-
tasiyasında cəmləmişdir. Elmi yığın-
caqlarda Cənubi Azərbaycanla bağlı 
fəaliyyəti aparıcı yer tutmuşdur. Res-
publikada və ondan kənarda Güney 
azərbaycanşünaslıq elmi məktəbinin 
yaradıcısı kimi tanınır. 

1976-1991-ci illərdə Azərbaycan 
EA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunda 
fəaliyyət göstərmiş, Cənubi Azərbaycan 
tarixi şöbəsinin yaradıcısı və rəhbəri ol-
muş, bu sahədə elmlər namizədləri ye-
tişdirmişdir. 

2000-ci ildə yetirmələrindən elmlər 
namizədləri Ə.Bije və S.Bayramzadə 
ilə birlikdə “Güney Azərbaycan” ensik-
lopedik, elmi-sorğu kitabını çap etdir-
mişdir. 

Görkəmli alim “Güney Azərbaycan 
tarixi”nin 3 cildini hazırlamış, XIX-XX 
yüzilliklər tarixinə aid araşdırmalarının 
elmi nəticələrini ali və orta məktəblər 
üçün hazırlanmış “Azərbaycan tarixi” 
dərsliklərinin Cənubi Azərbaycana aid 
fəsillərində əks etdirmişdir. 

Şövkət Əzizağa qızı Tağıyeva 2015-
ci il iyun ayının 11-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
XIX əsrin sonu və XX 
əsrin əvvəllərində İran 
kəndlilərinin vəziyyəti 
/ Ş.Tağıyeva; red. 
Z.Abdullayev; AzSSR EA, 
Yaxın və Orta Şərq Xalqları 
İn-tu. – Bakı: Elm, 1969. 
– 197 s. 
1920-ci il Təbriz üsyanı / 
Ş.Tağıyeva; red. R.Seyidov; 
AzSSR EA, Şərqşünaslıq 
İnstitutu. – Bakı: Elm, 
1990. – 147 s. 
Tağıyeva Şövkət 
Əzizağa qızı // Cəlil 
Məmmədquluzadə ensiklo-
pediyası / Red. hey. Anar 
[və b.]. - Bakı, 2008. - S. 
274.
Демократические 
республики Юго 
Восточного Кавказа 
(Азадистан и Гилянская 
Советская Республика) 
/ Ш.Тагиева; науч. ред. 
Э.Исмайлов. – Баку: 
Кавказ, 2005. – 240 с. 
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illiyi Mahmud Abdullayev  
1941
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U
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Mahmud Abdulla oğlu Abdullayev 
1941-ci il iyun ayının 30-da Gəncə 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1962-ci ildə Azərbaycan Kənd 
Təsər rüfatı İnstitutunu bitirmiş və 
həmin il göndəriş əsasında Azərbaycan  
Respublikası EA-nın Bakı Torpaq Eks-
pedisiyasına işə daxil olmuşdur. Ora-
da əvvəlcə texnik-kartoqraf, sonra isə 
mühəndis-torpaqşünas vəzifəsində ça-
lışmışdır.

1964-cü ildə Azərbaycan Elmi-Təd-
qiqat Əkinçilik İnstitutunda aspirantu-
raya daxil olaraq 3 il müddətinə keçmiş 
SSRİ EA-nın Moskvadakı Biofizika 
İnsti tutunda radiobiologiya ixtisası 
üzrə aspiranturaya göndərilmişdir. 

1967-ci ildən 1971-ci ilə qədər  Azər-
bay can Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
Azər baycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik 
İnsti tutunun Cəlilabad Zona Təcrübə 
Stan siyasında Aqrokimya və Torpaq-
şünaslıq şöbəsinin müdiri vəzifəsində 
çalışmışdır.

İnstitutda işlədiyi dövrdə alim res-
publikanın torpaq-bitki örtüyünün süni 
və təbii radionuklidlərlə (radioizotop-
larla) çirklənməsinə dair elmi tədqiqat 
işləri aparmışdır. 

1980-ci ildə Moskva Dövlət Uni-
ver sitetində “Torpaqşünaslıq” ixtisası 
üzrə dissertasiya işini müdafiə edərək, 
biologiya elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsi almışdır. 

1989-cu ildən Azərbaycan Elmi-
Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunda bö-
yük elmi işçi, sonra qrup rəhbəri və 

nəhayət, aparıcı elmi işçi vəzifəsində 
çalışmışdır. Daha sonra elmi tədqiqat 
işlərini davam etdirərək 1998-ci ildə 
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqro-
kimya İnstitutunda Torpaqşünaslıq ix-
tisası üzrə dissertasiya işini müdafiə 
edib kənd təsərrüfatı elmləri doktoru 
alimlik dərəcəsi almışdır.

M.Abdullayev 1999-cu ildən Dövlət 
Torpaq Kadastrı Monitorinqi və Elmi-
İstehsalat Mərkəzində Elmi tədqiqat 
şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışmış-
dır. Elə o dövrdən M.A.Abdullayev 
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqro-
kimya İnstitutunun və AzET Əkinçilik 
İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstə-
rən İxtisaslaşdırılmış Doktorluq Dis-
sertasiya Müdafiə Şurasının üzvü ol-
muşdur. 

2007-ci ilin aprelində “Torpaq-
şünaslıq” ixtisası üzrə AMEA-nın 
müxbir üzvü seçilmiş, 2009-cu ildə 
müsabiqə yolu ilə AMEA-nın Radi-
asiya Problemləri İnstitutunun Ra-
dioekologiya laboratoriyasına müdir 
vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

M.Abdullayev 2012-ci ildə AMEA-
nın yeni yaranmış Aqrar Elmlər Böl-
mə sinin akademik-katibinin müavini 
vəzifəsinə seçilmişdir. Tədqiqatları 
res publikanın torpaq-bitki örtüyündə 
süni və təbii radionuklidlərin yayıl-
ması və miqrasiyası sahəsindədir. Ali-
min 70-dən artıq elmi əsəri ölkəmizdə 
və xa ricdə nəşr olunmuşdur. Mahmud 
Abdul layevin 3 monoqrafiyası Moskva-
da və Bakıda nəşr olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Stronsium - 90 və sezium-
137 Azərbaycanın torpaq-
bitki örtüyündə / Mahmud 
Abdullayev. - Bakı, “Nau-
ka” nəş., 1983. - 101 s.
Azərbaycan SSR-nin 
torpaq-bitki örtüyündə 
90 Sr və 137 Cs 
radionuklidlərinin miqra-
siyasının ümumi qanuna-
uyğunluqları / Mahmud 
Abdullayev. - Moskva, 
1988. - 28 s.
 Süni və təbii 
radionuklidlər 
Azərbaycanın torpaq-bitki 
örtüyündə / Mahmud 
Abdullayev. - Moskva, 
“Aqrarnaya nauka” nəş., 
1996. - 159 s.
Longliving natural radi-
onuclides in soil plants of 
the Azerbaijan SSR. Aka-
demiai Kiado, Budapesht, 
1987, vol. 2. 
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 
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Qəribsoltan Məlikova 
1886-1967

İY
U

N

Qəribsoltan Həsən bəy qızı Məlikova 
1886-cı il (bəzi mənbələrdə 1896) iyun 
ayının 11-də Göyçay qəzasının Zərdab 
kəndində (indiki Zərdab şəhərində), 
maarifpərvər ziyalı, Azərbaycan mət-
buatının banisi Həsən bəy Məlikov 
Zərdabinin ailəsində anadan olmuşdur. 

Qəribsoltan Məlikova orta məktəbi 
bitirdikdən sonra Tiflisdə rus qızlar 
gimnaziyasında təhsil almışdır. Atası 
Həsən bəy Zərdabinin vəfatından 3 il 
sonra onun arzusu ilə Bakıya köçməyə 
məcbur olmuş və 1910-cu ildə pedaqo-
ji fəaliyyətə başlamışdır. 

1915-1918-ci illərdə Bakıdakı rus-
tatar (Rus-Azərbaycan) qız məktəbində 
dərs demiş, 1918-1920-ci illərdə bir 
sıra çətinliklərə sinə gərərək Bakıdakı 
Üçüncü rus qız gimnaziyasında, son-
ra isə ikinci rus-qız gimnaziyasında 
Azərbaycan dilindən dərs demiş, həm 
də pedaqoji kursda öz təhsilini artır-
mışdır. Hətta bəzi tarixi mənbələrdə 
Qəribsoltan xanımın İmperator üçüncü 
Aleksandr adına Birinci Bakı kişi gim-
naziyasının Pedaqoji Şurasında bütün 
sınaqlardan keçərək “Xalq məktəb lə-
ri nin müəllimi” adına layiq görüldü-
yü də göstərilir. Bu nailiyyət nəinki 
Qəribsoltan xanımın, eləcə də bütün 
Azərbaycanlı qadınlarının irəliləyişi, 
onların oxumaq imkanlarının təsdiqi 
idi. 

Ailə üzvlərinin represiyası səbəbin-
dən Gəncəyə köçərək bir müddət bu-
rada sakit həyat yaşamaq istəmişdir. 
İkinci Dünya müharibəsi illərində gör-
kəm li bəstəkar Rauf Hacıyevin anası 
Nanə xanımla (Nanə xanım Zərdablı 
olduğu üçün) Zərdaba getmiş və hər 

ikisi orta məktəblərdə müəllim kimi 
çalışmışlar. Bu cəfakeş xanım ailə 
həyatı qurmamış, ömrü boyu ədəbi irsi 
təqib olunmuş, yasaq edilmiş atasının, 
repressiya qurbanı olan qardaşının, 
Fransada yaşamağa məcbur olan bacı 
və qardaşının, yeznəsi Əlimərdan bəy 
Topçubaşovun, bu üzüntülərə dözə 
bilməyən anası Hənifə xanımın dərdi 
ilə yaşamışdır. Həsən bəyin ailəsindən 
tək yadigar qalmış Qəribsoltan xanımı 
qardaşı Midhətin faciəli həyatı, anası 
Hənifə xanımın vaxtsız ölümü, atası 
Həsən bəyin məzarı olan qəbiristanlığın 
dağıdılması xəbəri çox sarsıtmışdır. 
Çox çətinliklə də olsa cənazənin qalıq-
larını Həsən bəyin ömür-gün yoldaşı 
Hənifə xanım Məlikova-Abayevanın 
yanında basdırmışdır. 

Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq 
vətənpərvər müəllimə Azərbaycanda 
Sovet hakimiyyəti qurulan ilk illərdə 
yeni yaradılan məktəblərin, savad 
kurs larının təşkilində yaxından iştirak 
etmiş, qabaqcıl bir pedaqoq kimi res-
publikada maarifin inkişafında əlindən 
gələn köməyi əsirgəməmişdir. 

1956-cı ilədək Bakının bir sıra orta 
məktəblərində yorulmaq bilmədən ça-
lışmış, neçə-neçə nəslin yetişməsində 
böyük rol oynamışdır. 

Azərbaycan elm və mədəniyyətinin 
inkişafındakı əvəzsiz xidmətlərinə 
görə Qəribsoltan Məlikovaya 1948-ci 
ildə Azərbaycan SSR-nin “Əməkdar 
müəllim” fəxri adına layiq görülmüş, 
“Lenin” ordeni ilə təltif edilmişdir. 

Qəribsoltan Məlikova 1967-ci il 
mart ayının 9-da Bakı şəhərində vəfat 
etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Məlikova Qəribsoltan 
Həsən bəy qızı // 
Azərbaycan Sovet En-
siklopediyası: 10 cilddə 
/ baş red. C.B.Quliyev; 
red hey. M.H.Abdullayev, 
M.T.Abasov [və b.]. - C. 
4: Kuba. Misir... - Bakı, 
1982. - S. 490.

Fərəcova, Z. Həsən 
bəy Zərdabinin qızı 
da maarifpərvər 
idi / Z.Fərəcova // 
Azərbaycan. - 2017. - 6 
oktyabr. - S. 7.

Fərəcov, S. Zərdabinin 
maarifçilik yolunun 
davamçısı / S.Fərəcov // 
Mədəniyyət. - 2019. - 24 
iyul. - S. 6.

İ n t e r n e t d ə

 http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2019/
iyul/665898.htm 

http://www.zerdab.
com/?p=127
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Ə d ə b i y y a t
Kamilləşən düşüncə / Şahlar 
Əsgərov; red. Ə.Cabbarlı. 
- Bakı: [E.L], 2013. - 230, 
[2] s.
Heydər Əliyev irsində 
ümummilli ideya / Şahlar 
Əsgərov // Xalq qəzeti. - 
2016. - 12 may. - S. 4.
Təhsilin konseptual 
problemləri / Ş.Əsgərov 
// 525-ci qəzet. - 2020. - 1 
fevral. - S. 8-9.
Universitet yaşa dolduqca 
cavanlaşmalıdır / Şahlar 
Əsgərov // 525-ci qəzet. - 
2019. - 14 dekabr. - S. 8-9.

İ n t e r n e t d ə
http://physics.bsu.edu.az/
az/content/sgrov__sahlar_
qaay_olu__424
http://www.anl.az/
down/meqale/525/2019/
dekabr/690486.ht
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Şahlar Əsgərov 
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Şahlar  Qaçay oğlu Əsgərov 1941-
ci il iyun ayının 15-də Kəlbəcər  rayo-
nun da anadan olmuşdur. 

1958-1963-cü illərdə ADU-nun 
(indiki BDU) fizika fakültəsində təhsil 
al mış, təyinatla Universitetdə çalış-
mış dır. 

1964-1967-ci illərdə ADU-nun 
əya ni aspirantı olaraq Leninqrad 
Sabit Cərəyan İnstitutunda professor 
L.A.Senanın rəhbərliyi altında fiziki-
elektronika sahəsində tədqiqatlar apar-
mışdır. Aspiranturanı bitirdikdən sonra 
ömrünü doğma universitetinə bağla-
ya raq burada müəllim, dosent, dekan 
müavini və prorektor vəzifələrində 
çalışmışdır. 

1970-ci ildə namizədlik, 1992-ci 
ildə isə Bakı Dövlət Universitetində 
doktorluq dissertasiyasını müdafiə 
edərək fizika-riyaziyyat elmləri dok-
to ru elmi dərəcəsini, 1994-cü ildə 
professor elmi rütbəsini almışdır. 

1990-cı ildə yaratdığı “Amorf  tə-
bə qələr” elmi-tədqiqat laboratori-ya-
sı nın elmi rəhbəridir. Alçaq enerjili 
ion larla tozlanmanın öyrənilməsi isti-
qa mətində əldə etdiyi elmi nəticələr 
40 ildir ki, müntəzəm olaraq böyük 
elmi-texniki layihələrin həllində (ion 
mühərriklərində və termonüvə reak-
torlarında) geniş tətbiq olunmaqdadır. 
Xüsusilə   ABŞ-nın kosmik tədqiqatlar 
üzrə baş idarəsi NASA və AİAA 
(Ame rika Astronavtika İnstitutu) 
əmək daşları kosmik gəmilər üçün ion 
mühərrikləri hazırlanmasında bu nəti-
cə lərdən geniş istifadə edirlər. Onun 
Azərbaycanda əsasını qoyduğu ikin-
ci elmi istiqamət fiziki elektronika və 
mikroelektronikaya aid olan “Metal-
yarım keçirici kontakt”ının (MYK) öy-
rə  nilməsidir. 

1974-cü ildə Danimarkanın 
Texniki Universitetində birillik 
stajkeçmədə olar kən katod tozlanması 
sahəsində əldə etdiyi nəticələri metal-
yarımkeçirici kontaktına tətbiq etmiş və 
kontakt üçün qeyri-bircins model təklif 
etmişdir. Bu istiqamətlərdə onun aldığı 
nəticələr çoxsaylı elmi məqalələrdə və 
ixtiralarda əks olunmuşdur. 

Ş.Əsgərov 200-dən çox elmi, 700-
dən artıq publisistik məqalənin, 11 
kitabın, 3 monoqrafiyanın müəllifidir. 
Onun numizmatika, kriminalistika və 
tətbiqi incəsənət sahələrində ixtira və 
patentləri vardır. 

20-yə qədər dissertasiya işinə, 100-
dən çox diplom işinə rəhbərlik etmişdir. 
Bir sıra beynəlxalq akademiyaların 
üzvüdür. Tanınmış alimin fəlsəfi möv-
zulara da həsr olunmuş “Keçid döv-
rünə fəlsəfi baxış” (1998), “Milli birlik 
probleminə fəlsəfi baxış” (2001), 
“Təh silimiz dünən, bu gün və sabah” 
(2003), “Düşüncə tərzi” (2008) və digər 
kitabları özünün yüksək ideya-məz-
mu nu, analitik səviyyəsi, aktuallığı, 
problemlərə yanaşma üslubu, mənəvi-
əxlaqi dəyərləri önə çəkməsi ilə diqqəti 
cəlb edir. 

1995-2000 və 2000-2005-ci illərdə 
Milli Məclisin deputatı, 2000-2005-
ci ildə Parlamentdə Elm və Təhsil 
məsələləri Daimi Komissiyasının sədri 
olmuşdur.

Şahlar Əskərovun elmi fəaliyyəti 
və xidmətləri dövlətimiz tərəfindən 
layiqincə qiymətləndirilmiş, 1999-cu 
ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmiş, 
2001-ci ildə “Əməkdar elm xadimi” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 2011-ci 
ildən Prezident təqaüdçüsüdür.

15

80 
illiyi Alim
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Qasımov, R. Azərbaycanda 
akvakulturanın müasir 
durumu və inkişafının əsas 
istiqamətləri (Akvakultura 
biotexnoloji parkının yara-
dılmasının elmi əsasları) / 
Rafiq Qasımov, R.Hacıyev 
// Elm və həyat: Elmi-
populyar jurnal. - 2016. 
- № 4. - S. 76-83.
Влияние нефти и 
нефтепродуктов 
на осетровых и 
других видов рыб. 
«Осетровые СССР и их 
воспроизводство». Труди 
УННОРХ, Москва, 1971, 
Т.3, с. 191-195.
Эколого-физиологические 
особенности развития 
ценных промысловых 
рыб Азербайджана: 
монография. - Баку: 
Эльм, 1987. -  132 с.
Сравнительная ха рак-
те ристика поведения 
дикой и заводской молоди 
осет ровых в раннем 
онтогенезе: монография. 
- Баку:  Эльм, 1980. - 180 
с.

Alim
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Rafiq Yunis-Əli oğlu Qasımov 1931-
ci il iyun ayının 26-da İrəvan şəhərində 
anadan olmuşdur. Elmi fəaliyyətə 1958-ci 
ildə SSRİ EA-nın İ.P.Pavlov adına Fizi-
ologiya İnstitutunda kiçik elmi işçi kimi 
başlamışdır. 

1958-ci ildə fəlsəfə, 1970-ci ildə elm-
lər doktorluğu üzrə dissertasiya işini 
müdafiə etmişdir. 1974-cü ildə profes-
sor elmi rütbəsini almışdır. 1983-cü ildə 
Azərbaycan SSR EA-nın müxbir üzvü se-
çilmişdir. 

1965-1974-cü illərdə Kür Eksperimen-
tal Nərə Balıqartırma zavodunda (1960-
1965) və Mərkəzi Elmi Tədqiqat Nərə 
Balıq çılıq Təsərrüfatı İnstitutunun 
Azərbaycan bölməsində laboratoriya 
müdi ri olmuşdur. AMEA-nın А.Qa ra yev 
adına Fiziologiya İnstitutunda laboratori-
ya müdiri olmuş, 1974-cü ildən baş elmi 
işçidir.

Əsas elmi istiqamətini nərəkimilərin 
müxtəlif yaş qruplarında mühitdən ası-
lı olaraq qida, müdafiə və s. davranış 
reak siyalarının formalaşması, Kür nərə-
kimilərinin 4 növünün müxtəlif yaş 
qrup larının zavod şəraitində çoxal dıl-
ması və böyüdülməsi üçün optimal tem-
peratur, duzluluq, oksigen, işıq şərai tinin 
müəyyənləşdirilməsi təşkil edir.

Onun rəhbərliyi ilə aparılmış çoxil-
lik tədqiqatlar nəticəsində ilk dəfə ola-
raq nərəkimilərin növlərarası resiprok 
hibridləri yetişdirilmiş, onların ekoloji 
plastikliyi və uyğunlaşma imkanları aş-
kar edilmişdir. O, müxtəlif növ balıq 
körpələrində genetik determinə olunmuş 
davranış reaksiyalarını, onların  növ, po-
pulyasiya səviyyəsində eko loji plastiklik 
xüsusiyyətlərini öyrən miş dir.

Onun elmi nəticələri keçmiş SSRİ-
də nərəkimilərin sənaye üsulu ilə ar-
tırılmasının təşkilində əsas kimi gö-

türülmüş və onların bioloji tərəq qisi 
nəzəriyyəsinin yaradılması üçün baza 
olmuşdur. R.Y.Qasımovun  təd qi qat la-
rının əhəmiyyətli hissəsi neft və kim yə vi 
çirklənmənin su orqanizm lə rinin fiziolo-
ji funksiyalarının dinamikasına təsirinin 
öyrənilməsinə həsr edilmişdir.

300-dən artıq elmi əsərin, 6 monoq-
rafiyanın müəllifidir. 180-dən çox elmi 
əsəri xaricdə çapdan çıxmış, 28 bey-
nəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və 
indeksləşdirilən jurnallarda məqalələri 
çap olunmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə 6 
elmlər doktoru, 32 fəlsəfə doktoru hazır-
lanmışdır.

O, keçmiş SSRİ EA-nın Fiziologiya 
Bölməsinin “Ali sinir fəaliyyətinin və dav-
ranışın genetikası” problemi üzrə komissi-
ya sədrinin müavini (1985-1990), İxtiolo-
ji Komissiyanın Əla qələndirmə Şurasının 
sədr müavini (1974-1990), həmin Komis-
siyanın Elmi Şurasının üzvü, “Təkamülün 
biokim yası və fiziologiyası” jurnalının 
redaksiya heyətinin üzvü (1986-1992), 
SSRİ AAK-nın Fiziologiya üzrə Ekspert 
Şurasının üzvü olmuşdur (1988-1989). 
Beynin Öyrənilməsi üzrə Beynəlxalq 
Təşkilatın (İBRO, 1999-2010), Xəzər 
dənizinin problem ləri üzrə Elmi Şuranın 
(1991-1996), Bioloji Ehtiyatlar Komissi-
yasının üzvüdür. O, Böyük Britaniyanın 
“BP-Azerbaijan” Neft Şirkətində ekolo-
giya üzrə müstəqil ekspertdir. 2010-2014-
cü illərdə AMEA-nın A.İ.Qarayev adı-
na Fiziologiya İnstitutunda Dissertasiya 
Şurasının üzvü olmuşdur. 2010-cu ildən 
AMEA-nın Veteranlar Şurasının sədridir.

SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri 
Sərgisinin “Bürünc” medalla (1989) eko-
logiya sahəsində xidmətlərinə görə Aka-
demik H.Ə.Əliyev adına medalla (1996) 
və Leypsiq (ADR) yarmarkasında böyük 
Qızıl medalla (1982) təltif edilmişdir.

26
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Aşur Müseyib oğlu Əliyev 1946-cı 
il iyun ayının 1-də Zəngilаn rаyоnunun 
Bаhаrlı kəndində аnаdаn оlmuşdur. 

Orta təhsilini 1953-1965-ci illərdə 
doğma kəndində almışdır. 

1965-1969-cu illərdə Bakı Dövlət 
Uni versitetinin Kitabxanaçılıq-infor-
ma siya fakültəsində təhsil almışdır. 

1970-ci ildə hərbi xidmətdə olmuş-
dur. 1971-1972-ci illərdə Daxili İşlər 
Nazirliyinin 11 və 1 saylı islah-əmək 
müəssisələrində işləmişdir. 

1974-1977-ci illərdə BDU-nun aspi-
rantı olmuşdur. 

1978-ci ildən BDU-nun Kitabxana-
çılıq-informasiya fakültəsində müəllim 
işləyir. 

1991-ci ildə “Nахçıvаn Muхtаr Rеs-
pub likаsındа kitаbхаnа işinin tаriхi və 
müаsir vəziyyəti (1920-1985-ci illər)” 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası-
nı müdafiə etmiş və tarix üzrə fəlsəfə 
doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 

1994-cü ildən Kitabxana resursları 

və informasiya axtarış sistemləri kafed-
rasının dosentidir.

Kitabxana fondu, müasir kitabxa-
na informasiya təsnifatları, NTS-lərin 
təsviri və təsnifləşdirilməsi, UOT: Qu-
ruluşu və sənədlərin təsnifl əş dirilməsi 
qay daları, kitabxana sənəd lərinin mü-
ha fizəsi və bərpası, kitab xanaların in-
for  masiya ehtiyatları nın idarə olunması 
və s. fənləri tədris edir. 

“Kitabxanaşünaslıq (Kitabxana ka-
taloqu)” dərs vəsaitinin 3-cü fəslinin 
(Bakı, 1996); “Təbiətşünaslığa dair 
ədəbiyyatın təsviri, təsnifləşdirilməsi 
metodikası” (Bakı, 1997); “Universal 
Onluq Təsnifat (UOT) cədvəllərinin 
“Əsas anlayışları” cədvəllərində edi-
lən dəyişiklikləri”; “Universal Onluq 
Təsnifatı (UOT) cədvəllərinin Azər-
baycanda tətbiqinə dair”; “İnformasi-
ya cəmiyyəti şəraitində kütləvi kitab-
xanaların məlumat-axtarış sisteminin 
təşkili” və s. əsərlərin müəllifidir. 

Ə d ə b i y y a t
BDU-nun Elmi Kiatabxanasında elektron kataloqların təşkili və inkişaf perspektivləri / Aşur Əliyev, R.Ə.Qardaşov // Dil və ədəbiyyat: 
Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. - Bakı, 2015. -  № 1 (93). - S. 328-332.
İnformasiya texnologiyaları / Aşur Əliyev, D.Məmmədli // Dil və ədəbiyyat: Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. - Bakı, 2016. -  № 1. -  S. 
248-251.
Nizami və Xətai rayon MKS-də fondun sənəd-informasiya təminatı / Aşur Əliyev // Kitabxana.az. - 2016. - № 1. - S. 94-100.
İsmayılov, X. Müəllim və alim ömrünün müdriklik pilləsi: Təbrik edirik / Xəlil İsmayılov, Nadir İsmayılov // Kitabxanaşünaslıq və bibli-
oqrafiya: Elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal. - 2016. - № 1. - S. 194-198.
Məmmədov, A. Dost kimi bir qohum, qohum kimi dost / Anar Məmmədov // Ədalət. - 2016. - 4 iyun. - S. 10.

1 Kitabxanaşünas
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Kitabxanası yaradılmışdır
1981
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Gözdən Əlillər üçün Respublika-
Kitabxanası gözdən əlillər üçün infor-
masiya müəssisəsidir. Kitabxananın 
əsas fəaliyyət istiqaməti respublikada 
olan gözdən əlilləri Brayl yazı sistemi 
ilə çap olunmuş ədəbiyyatla və “danı-
şan kitablar”la (audiokassetlər, CD-
lər) təmin edilməsidir.  Gözdən əlillərə 
kitabxana-informasiya xidmətini daha 
da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə o za-
mankı Azərbaycan Korlar Cəmiyyətinin 
Bakı şəhərindəki obyektlərində yerləşən 
kitabxana və fonotekaların mər kəz-
ləşdirilməsi zərurəti yarandı. Bu cür ki-
tabxanalar keçmiş müttəfiq respublikala-
rında da var idi. Buna görə də Azərbaycan 
Respublikası Korlar Cəmiyyəti Mərkəzi 
İdarəsi Rəyasət Heyətinin 23 may 1980-
ci il tarixli, 11 nömrəli qərarına əsasən 
Respublika Mərkəzi kitabxanasının 
yara dılması sərəncamı verildi. 1 iyun 
1981-ci ildə kiabxana fəaliyyətə başla-
dı. Lakin sonralar Azərbaycan Gözdən 
Əlillər Cəmiyyətinin büdcəsində maliy ə 
çətinliyi yarandığı üçün kitabxanada ça-
lışan işçilərə əmək haqqı verilməsi və 
yeni “danışan kitablar”ın alınması müm-
kün olmadı. Buna görə də Azərbaycan 
Korlar Cəmiyyəti Respublika Mərkəzi 
kitabxanası 01 yanvar 1994-cü il tari-
xin dən Azərbaycan Respublikası Mədə-
niyyət Nazirliyinin tabeliyinə verildi.

Bütün yaş kateqoriyalarını əhatə 
edən kitabxanada kitabxanaçıların 
əsas vəzifəsi oxuculara fərdi yanaşma 
tərzidir. Burada oxucunun görmə səviy-
yəsi, obyektə adaptasiya dərəcəsi, digər 
xüsusi amillər nəzərə alınır. Tənha yaşa-
yan, sərbəst hərəkət edə bilməyən oxu-
culara evdə səyyar kitabxana xidməti 
göstərilir. Həmçinin, oxucuların sonra-
dan qazanılan əlilliyi olduğu halda on-

lara kiril və latın qrafikalı Brayl əlifbası 
öyrədilir, “Caus” ekran oxuma proqra-
mı ilə təchiz olunmuş kompüterlərdən 
istifadə vərdişləri aşılanır. Kitabxananın 
1200 oxucusu vardır. Son 5 il ərzində 
kitabxananın 25 oxucusu ali və orta ix-
tisas məktəblərinə qəbul olunmuşdur. 
Kitabxana fondunun xüsusi nəşrlərlə 
komplektləşdirilməsi işində nəzərə çar-
pacaq irəliləyiş edilərək fondun ümumi 
həcmi 22000 nüsxəyə çatdırılmışdır. 
Kitabxanaya Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin sərəncamları ilə nəşr 
olunmuş 4 min 976 kitab hədiyyə edil-
mişdir.

İstifadə olunub istismar müddətini 
bitirmiş disklər kitabxananın səsyazma 
studiyasında orjinal nüsxədən yeni 
nüsxələrə köçürülərək yenidən istifadə 
üçün fonda daxil edilir. Respublika 
Gözdən Əlillər Kitabxanası müasir ava-
danlıqlarla təchiz edilmişdir. Bunun 
sayəsində “danışan kitablar”ın artırıl-
mış nüsxələri regionlarda fəaliyyət gös-
tə rən mərkəzi kitabxana sistemlərinə və 
ya Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin yerli 
şöbələrinə təmənnasız hədiyyə edilir.

Kitabxana öz işini Respublika Göz-
dən Əlillər Cəmiyyəti ilə sıx əlaqədə 
qurur. Mütəmadi keçirilən tədbirlərdə 
əlil oxucularla sorğu keçirilir, sifariş 
veri ləcək ədəbiyyatın seçimində hər bir 
oxucunun istəyi nəzərə alınır. Kitabxana 
1 iyun 1981-ci ildən bu günə kimi Bakı 
şəhəri, 2-ci Sülh döngəsi, ev 2 ünvanında 
dördmərtəbəli binanın zirzəmisində 262 
kv.m sahədə yer ləş mişdir. Kitabxana 
Abonement şöbəsi, Oxu zalı, Səsyazma 
studiyası, Fo note ka, Brayl kitabları, 
Ənə nəvi kitablar şöbələri ilə fəaliyyət 
göstərir.

1

Ə d ə b i y y a t
Əhmədova, F. Dünya-
nı qəlbi ilə görənlər: 
13 noyabr Beynəlxalq 
Gözdən Əlillər Günü-
dür / Fərizə Əhmədova                      
// Azərbaycan.- 2018.- 
13 noyabr.- S.6.
Məmmədov, M. Gözdən 
əlillər üçün kitabxana 
/ Məmməd Məmmədov 
// Ekspress. - 2015.- 20 
oktyabr.- S.10.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.
az/down/meqale/
azerbaycan/2018/
noyabr/616827.htm
http://gerk.az/index/ki-
tabxana_haqqinda/0-4
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Azad İsa oğlu Qurbanov 1966-cı il 
iyun ayının 26-da Göyçə mаhаlının Cil 
kəndində anadan olmuşdur. 

1973-1983-cü illərdə Bakı şəhərin-
dəki 45 saylı orta məktəbdə oxumuş, 
1983- 1991-ci illərdə BDU-nun Mexani-
ka riyaziyyat fakültəsində, 1992-1995-
ci illərdə isə Azərbaycan Dövlət Neft 
Akademiyasında (indiki Azərbaycan 
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) as-
piranturada təhsil almışdır.

1997-ci ildə “Maye, qaz və plazma 
mexanikası” ixtisası üzrə “Mürəkkəb 
reoloji mühitin gərginlik-deformasiya 
halının mayenin süzülməsinə təsirinin 
tədqiqi” mövzusunda namizədlik dis-
sertasiyası müdafiə edərək fizika riya-
ziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 
almışdir. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidenti yanında Ali Attestasiya Komis-
siyasının 06.04.2004-cü il tarixli qərarı 
ilə ona dosent elmi rütbəsi verilmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə hələ tələbə olar-
kən başlamış, 1987-1991-ci illərdə 
BDU-nun Hesablama mərkəzində tex-
nik, 1995-1999-cu illərdə Tətbiqi riya-
ziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunda elmi 
işçi, 1999-2000-ci illərdə Kompüter 
mərkəzində şöbə müdiri, 2000-2001-ci 
illərdə İnformatika kafedrasında müəl-
lim və 2001-2012-ci illərdə dosent 
vəzifəsində çalışmışdır. 

2012-2020-ci illərdə BDU-nun Ki-
tab xanaçılıq-informasiya fakül tə si nin 
dekanı olmuşdur. İnformatika, elmdə və 
təhsildə kompüter texnologiyası, kitab-
xanaçılıq informatikası, kitabxanalarda 
informasiya xidməti fən lərindən dərs 
deyir. Kitabxana-in for masiya texnolo-
giyaları, verilənlər bazasının idarəetmə 
sistemləri, riyazi modelləşdirmə, ədədi 
üsullar, hidrodinamika sahələri üzrə 

tədq iqat aparır. 
30-dan artıq elmi əsərin, o cümlədən 

ali məktəb tələbələri üçün “Kitabxana 
informatikası” (I-II cild, 2001- 2002; 
M.Xəlilov və N.Musayeva ilə birgə), 
“Kitabxana proseslərinin kom pü ter-
ləşdirilməsinin əsasları” (2007, A.Xə-
lə fov ilə birgə), “Kompüter texnikası 
və proqramlaşdırma” (2010, E.Məm-
mədov, A.Hüseynova ilə birgə), “İn-
formatika” (2011, İ.Qurbanov və 
R.Ab  dullayeva ilə birgə), “Kitabxana-
informasiya fəaliyyətinin menecmenti 
və marketinq” (2012, M.Məmmədov, 
P.Kazımi ilə birgə), “Kitabxana-infor-
ma siya fəaliyyətinin iqtisadiyyatı” 
(2012, P.Kazımi, N.İsmayılova ilə 
birgə), “Proqramlaşdırmaya giriş” 
(2016, Q.N.Atayev ilə birgə), “Kitab-
xa naların kompüterləşdirilməsinin 
əsas ları” (2016, A.Xələfov ilə birgə),  
“İn formatikanın əsasları”  (2018, 
R.Ab dul layeva və  A.Əliyev ilə birgə), 
“Elektron kitabxanalar” (2018, P.Ka zı-
mi və O.Quliyev ilə birgə) və s. kimi 
13 kitabın, 6 tədris proqramının müəlli-
fidir.

2002-ci ildə Fransa Respublika sının 
Nitsa “Sofiya-Antipolis” Uni versi te-
tində ixtisasartırma kursu keçmişdir. 
İran, Almaniya, Türkiyə, İordani-
ya, Rusiya, Özbəkistan kimi xarici 
ölkələrdə keçirilmiş beynəlxalq elmi 
kon franslarda, seminar və simpozium-
larda iştirak etmişdir.

Bakı Dövlət Universitetinin 100 illi-
yi münasibətilə 25 noyabr 2019-cu ildə 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
Sərəncamına əsasən Azərbaycanda təh-
silin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə 
görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olun-
muşdur.

Ə d ə b i y y a t
Kitabxanaların 
kompüterləşdirilməsinin 
əsasları: dərslik / Abuzər 
Xələfov, Azad Qurbanov; 
elmi red. R.Ə.Kazımov. - 
Bakı: [Bakı Universiteti], 
2016.- 327, [1] s.
Elektron kitabxanalar: 
dərs vəsaiti / Azad Qurba-
nov, P.Kazimi, Q.Quliyev; 
elmi red. A.M.Babayev; 
[ön söz N.N.İsmayılova]; 
Azərb. Resp. Mədəniyyət 
Nazirliyi, C.Cabbarlı ad. 
Resp. Gənclər Kitab-
xanası. - Bakı: [MTM-
İnnovation], 2018. - 297, 
[2] s.
İnformatikanın əsasları: 
Dərs vəsaiti / Azad Qur-
banov, R.A.Abdullayeva, 
A.Ə.Əliyev. – Bakı: 
Mütərcim, 2018. – 512 s.
Əziz Əliyevin həyat və 
fəlliyyətinə həsr olun-
muş orijinal biblioqrafik 
informasiya nəşri / Azad 
Qurbanov // Respublika. - 
2017. - 7 iyul. - S. 7.

İ n t e r n e t d ə

http://libinfo.bsu.edu.az/
az/content/azad_sa_olu_
qurbanov

26 Alim
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Tarixə nəzər salsaq görərik ki, ilk 
dəfə olaraq Uşaqların hüquqlarını tə-
min edən bəyənnamə 1924-cü ildə 
qəbul edilmişdir. Bu bəyənnamədə de-
yilirdi ki, “bəşəriyyət məcburdur ki, 
uşaqları ən yaxşı şeylərlə təmin etsin”. 
Bu bəyənnamənin 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 lem-
lərinə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının 
diqqətinin artırılması və ölkənin uşaq-
larla bağlı demoqrafik perspektivlərinin 
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə 22 
dekabr 2008-ci il tarixli Sərəncam im-
zalamışdır. Sərəncama görə 2009-cu il 
“Uşaq ili” elan olunmuşdur.

1

Ə d ə b i y y a t

Bayramova, Z. 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günüdür / Z.Bayramova  // Səs. - 2019. - 1 iyun. - S. 11.

Gəray, X. “Yeddi oğlu istərəm, bircə dənə qız...”: Sabah 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiə Günüdür / X. Gəray // Yeni Müsavat. - 2019. 
- 31 may. - S. 14.

Muradlı, X. Körpə fidanların rəngli dünyası: 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günüdür / X. Muradlı  // Azərbaycan. - 2019. - 1 
iyun. - S. 7.



238

Digər tarixi hadisələr
Azərbaycanda Mülki Aviasiya 
İşçilərinin Peşə Bayramı Günü 
2006

İY
U

N

Azərbaycan Respublikası Prezi-
den  tinin 18 may 2006-cı il tarixli 
Sərəncamı ilə hər il iyun ayının 2-də 
Azərbaycan mülki aviasiya işçilərinin 
peşə bayramı qeyd edilir.

Azərbaycanda ilk aviasiya dəstəsi 
1938-ci ildə məhz həmin gün for-
malaşaraq respublikada mülki avi-
asiyanın təşəkkülünün əsasını qoy-
muşdur. Azərbaycanda ilk mülki 
hava reysi 1921-ci ildə poçt-sərnişin 
təyyarəsində həyata keçirilmişdir. La-
kin hələ 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yarandığı gündən 
başlayaraq aviasiya sahəsində bir 
sıra işlər görülmüşdür. Azərbaycan 
mülki aviasiyasında ilk dəfə 1923-cü 
il avqustun 8-də “Yunkers” təyyarəsi 
ilə sərnişin daşınmaları həyata keçi-
rilmişdir. Ölkəmizdə ilk hava limanı 
1931-ci ildə Binə qəsəbəsinin ya-
xınlığında tikilmiş və 2 ildən sonra 
istifadəyə verilmişdir.

1970-ci illərdə ulu öndər Heydər 
Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi döv-
ründə respublikada mülki aviasiyanın 
inkişafı üçün böyük işlər görülmüş-
dür. O illərdə 11 rayonda, həmçinin 
Naxçıvanda, Gəncədə, Lənkəranda 
və Dağlıq Qarabağda YAK-40 re-
aktiv təyyarələrinin qəbul edilməsi 
üçün süni örtüklü uçuş-enmə zolaq-
ları istifadəyə verilmişdir.

Ulu öndərin təşəbbüsü ilə 1970-
80-ci ilərdə mülki aviasiyamızda TU-
134, TU-154, YAK-40 reaktiv təy-
ya rələri və Mİ-2, Mİ-6 vertolyotları 
sərnişinlərin istifadəsinə verilmişdir.

1992-ci ildə Azərbaycan Hava 

Yolları Dövlət Konserni yaradılmış-
dır. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
yenidən Azərbaycanda siyasi haki-
miy yətə qayıdışı mülki aviasiyamı-
zın tarixində yeni eranın başlanğıcı 
olmuşdur. 1994-cü ildə Mülki Avi-
asiya Mərkəzinin bazasında Milli 
Aviasiya Akademiyası yaranmışdır. 
Bu gün akademiyada peşəkar kadrlar 
- təyyarəçilər, aviasiya mühəndisləri, 
uçuşların təminatı üzrə mütəxəssislər 
hazırlanır.

1999-cu ildə ulu öndər Heydər 
Əliyevin iştirakı ilə Bakı Beynəlxalq 
Hava Limanının istifadəyə verilməsi 
Azərbaycan aviasiyasında əlamətdar 
hadisə olmuşdur. Bu, həm də Azər-
bay can Hava Yolları Konserninin 
dün ya miqyasında qəbul edilməsi 
və özünün yeni inkişaf mərhələsinə 
daxil olunmasında mühüm vasitəyə 
çevrilmişdir.

Sonrakı illərdə Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə mülki aviasi-
yanın infrastrukturunun yenidən qu-
rulması istiqamətində ciddi layihələr 
həyata keçirilmişdir. Qəbələdə, Za-
qatalada yeni hava limanları tikilib 
istifadəyə verilmiş, sərnişinlərə xid-
mət etmək üçün ən müasir təhlükəsiz 
təyyarələr alınmışdır.

Bu gün Azərbaycanın aviasi-
ya işçiləri paytaxt Bakını dünyanın 
müx təlif qitələri ilə birləşdirən hava 
mar şrutlarında sərnişinlərə nümunəvi 
xidmət göstərirlər.

2

Ə d ə b i y y a t

Nağıyev, N. Sərhəd və 
gömrük nəzarəti: ali 
məktəblər üçün dərslik / 
N.Nağıyev, R.R.Rüstəmov 
[ön söz]; elmi red. İ. O. 
Quliyev; “Azərbaycan Hava 
Yolları” QSC, Milli Aviasiya 
Akademiyası. - Bakı: [Mülki 
Aviasiya red.], 2018.-397, 
[1] s.

Paşayev, A. Hava 
gəmilərinin elektrik 
avadanlığı: dərs vəsaiti 
/ Arif Paşayev (elmi 
red.), İ.Ə.İsgəndərov, 
F.Ə.Mahmudlu; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, 
“Azərbaycan Hava Yolları” 
QSC, Milli Aviasiya Akad.-
Bakı: [MAA], 2019.-205, 
[1] s.

Kərimova, E. Azərbaycan 
aviasiyası Qarabağ 
müharibəsində (1991-1994-
cü illər) / E.A.Kərimova // 
Nəqliyyat hüququ: Elmi-
nəzəri, təcrübi jurnal. - 
2017.- № 2. - S. 78 -85.
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Respublikamız  YUNESKO-ya 1992-
ci il iyunun 3-də üzv qəbul olunmuşdur. 
Hazırda Azərbaycan YUNESKO-nun 
yaxından əməkdaşlıq etdiyi və əla qə-
lərə böyük önəm verdiyi əsas üzv döv-
lət lər dən biridir.

Bu əlaqələrin təməlinin qoyulmasında 
ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük 
xidmətləri olmuşdur. Ulu öndərin 1993-
cü ilin dekabrında Fransaya rəsmi səfəri 
zamanı YUNESKO-nun baş direktoru 
ilə görüşündə Azərbaycanla bu təşkilat 
arasında əlaqələri genişləndirməyin 
perspektivləri müzakirə olmuş, Ermə nis-
tanın ölkəmizə hərbi təcavüzü, mü ha ri-
bə nin elm, təhsil, mədəniyyət sahəsində 
yaratdığı çətinliklərin aradan qaldırılma-
sı yolları barədə fikir mübadiləsi aparıl-
mışdır. H.Əliyevin 21 fevral 1994-cü il 
tarixində imzaladığı sərəncama əsasən 
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin 
nəzdində Milli Komissiya yaradılmış, 
xarici işlər naziri onun sədri təyin edil-
mişdir. YUNESKO ilə əlaqələri möh-

kəm ləndirmək və Azərbaycan elminin, 
təhsilinin və mədəniyyətinin inkişaf 
etdi rilməsi məqsədilə ölkəmiz YUNES-
KO çərçivəsində qəbul edilmiş bir sıra 
konvensiyalara qoşulmuşdur. 

1996-cı ildə YUNESKO-nun qərarı 
ilə Azərbaycan ədəbiy yatının görkəmli 
nümayəndəsi M.Füzulinin 500 illik 
yubileyinin bir çox dövlətlərdə qeyd 
olunması respublikamızı bütün dünya-
ya yaxından tanıtdı. 2000-ci ildə 
“Kita bi Dədə Qorqud”un 1300 illik 
yubileyi ilə əlaqədar Drezdendə, Mosk-
vada, Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində 
tədbirlər təşkil olunmuşdur. Bu tədbirlər 
2000-ci ilin aprelində Bakıda Türkdilli 
Dövlətlər Birliyinin VI zirvə toplantı-
sına dəvət olunmuş dövlət başçılarının 
iştirakı ilə keçirilmiş təntənəli yubiley 

mərasimi ilə başa çatmışdır. 2001-ci 
ildə N.Tusinin anadan olmasının 800 
illik yubileyi, 2002-ci ildə Azərbaycan 
alimi, şərqşünas Mirzə Kazım bəyin 200 
illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edil-
mişdir. Bütün bunlar mədəniyyətimizin, 
tariximizin, ədəbiyyatımızın, elmimizin 
zənginliyinin dünya ictimaiyyəti tərə-
findən qiymətləndirilməsinin parlaq 
təza hürüdür.

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev də YUNESKO ilə 
əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə böyük 
önəm verir. 15 sentyabr 2005-ci ildə 
Prezident İlham Əliyev YUNESKO 
üzrə Azərbaycan Respublikasının Mil-
li Komissiyası ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında sərəncam imzalamışdır. 

2004-cü ildə Azərbaycan Mədəniy-
yətinin Dostları Fondunun sədri Mehri-
ban xanım Əliyevaya Xoşməramlı səfir 
adı verildikdən sonra mədə niyyətimizin 
daha geniş təbliğ olunması və onun rəh-
bər liyi ilə görülən bütün işlər dünya 
mədə niyyətinə, mədəniy yət lərarası dia-
loqa töhfə olmaqla yanaşı, Azərbaycanın 
bu sahədə beynəlxalq nüfuzunu daha da 
artırmışdır. Son illərdə gör kəmli şəx siy-
yətlərin və əlamətdar hadisələrin yubi-
ley lərinin qeyd edilməsi də bu qurumla 
əla qələrin yüksək səviy yə sinin bariz 
gös təricisidir. 

2020-ci il dekabr ayının 16-da Azər-
bay cannın təqdim etdiyi “Nar bay ramı, 
ənənəvi nar festivalı və mədə niyyəti” 
adlı nominasiya sənədi YUNESKO-
nun Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni 
irsi üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil 
edil mə si haqqında qərar qəbul olun-
muşdur. Bu, Azərbaycanın rəsmi olaraq 
14-cü mədəni elementi kimi siyahıda 
yer almışdır.

3

Ə d ə b i y y a t

YUNESKO-Azərbaycan: 
gələcəyə körpü: [təhsilə 
həsr olunmuş konfrans 
materialları] / tərt. ed.: 
R.Süleymanov, A.Axundov. 
- Bakı: Təhsil, 2005. - 160 
s.

Mükərrəmoğlu, 
M. Beynəlxalq 
mədəni əlaqələrin 
möhkəmləndirilməsi 
dövlət siyasətinin 
prioritetlərindəndir / 
M.Mükərrəmoğlu // Xalq 
qəzeti. - 2018. - 2 dekabr. 
- S. 6.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2018/
dekabr/620587(meqale).
pdfusaqlar-fotolar-.html
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Təcavüzə Məruz Qalmış Uşaqların 
Beynəlxalq Müdafiəsi Günü
1982

BMT-nin Baş Assambleyası 
1982-ci il 4 iyun tarixini Təcavüzə 
Məruz Qalmış Uşaqların Beynəlxalq 
Müdafiəsi Günü (International Day of 
Innocent Children Victims of Aggres-
sion) kimi qeyd etməyi qərara almışdır. 
Müharibələrdə yalnız əsgərlərin deyil, 
uşaqların da həlak olduğunu unutma-
maq üçün BMT bu günü təsis etmiş-
dir. Bu günün əsas məqsədi dünyanın 
fiziki zorakılığa, mənəvi-psixoloji və 
ruhi təsirə məruz qalan bütün uşaqları-
nın ağrılarını və əzablarını hiss etmək 
cəhdidir.

Çox təəssüf ki, bu gün də dünya-
nın bir çox yerlərində münaqişələr 
davam etməkdə, torpaqlar qan çana-
ğında boğulmaqda, günahsız uşaq-
lar odsaçan silahların qurbanlarına 
çevrilməkdədirlər.

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi başlayandan elə 
bölgə və kəndlərimiz olmadı ki, ora-
da ilk şəhidlərimiz körpələr olmasın.  
Kəlbəcərin 8 məktəbyaşlı oğlan uşa-
ğının da 20 iyul 1989-cu il tarixdə 
qismətinə ilk şəhidlik payı düşdü. 
Ermənilərin qətlə yetirdiyi - Sahil 
Məmmədov (10 yaş), Razim Salma-
nov (8 yaş), Anar Valehov (7 yaş), 
Cahid İbişov (10 yaş), Səxavət Abba-
sov (14 yaş), Natiq Əsgərov (14 yaş), 
Bəxtiyar Xəlilov (11 yaş) və Azər Oru-
cov (7 yaş) kimi fidanların günahı nə 
idi? Onlar ermənilərə nə etmişdilər? 
Hansı kəndinə basqın edib, kimə güllə 
atmışdılar?

...1992-ci ilin qışı Qarabağa, onun 
başıbəlalı Xocalısına qarlı-boranlı, 
qanlı-qadalı gəlmişdi. Xocalıdan gecə 
ikən qaçmağa çalışanların arasında 
uşaqlar da az deyildi. On aylıq Salatın 
Əhmədovanın anasının dediklərindən: 
“...Ermənilər atəş aça-aça meşəyə ya-
xınlaşırdı. Bir gün ac qalan dördaylıq 
Salatınımı sinəmə sıxdım ki, murdar-
ların əlinə keçməsin. Əllərimlə balamı 

boğdum...”
2017-ci ilin iyul ayının 4-də Dağlıq 

Qarabağ probleminin özü ilə gətirdiyi 
qətliam, soyqırımı faktlarının daha bir 
səhifəsi də açıldı. Uşaq qatilləri kimi 
tanınan daşnak erməni vandalları bu 
dəfə Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini 
hədəf seçərək orada dinc sakinləri iri-
çaplı pulemyotlardan atəşə tutdular.  14 
aylıq körpə öldürüldü. Zəhra Quliye-
va erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 
nənəsi Sahibə Quliyeva ilə birgə qətlə 
yetirildi.

 Son 10 ildə müharibə zonalarında 
2 milyona yaxın uşaq qətlə yetirilib,4 
milyon isə şikəstə çevrilib. Dünyanın 
70-dən çox ölkəsində aşkar edilən 60 
milyondan artıq minanın da əsas qur-
banları məhz uşaq və yeniyetmələrdir. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qara bağ münaqişəsində 300 mindən 
çox uşaq qaçqın və məcburi köçkün 
vəziyyətinə düşərək ağır şəraitdə yaşa-
mağa məcbur olmuşdur. Minlərlə uşaq 
isə ya ata-anasının hər ikisini, yaxud 
da valideynlərindən birini itirmişdir.

Münaqişə dövründə 200-ə yaxın 
azərbaycanlı uşaq ermənilər tərə fin-
dən qətlə yetirilmiş, 71 uşaq itkin düş-
müş, 29 azyaşlı hələ də girov götürül-
müş dür. Xocalı faciəsi zamanı qətlə 
yeti rilən 613 nəfər dinc sakinin 63-ü, 
yara lanan 487 nəfərdən isə 76-sı uşaq 
olmuşdur. Xocalı faciəsində 155 uşaq 
bir və ya hər iki valideynini itirmişdir. 
Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfin-
dən 1992-ci il fevralın 17-də törədilən 
Qaradağlı faciəsi zamanı isə səkkizi 
mək təbli olmaqla 91 nəfər dinc sakin 
qətlə yetirilmiş, 146 uşaq yetim qal-
mışdır. 

27 sentyabr tarixində başlayan və 
ölkəmizin qələbəsi ilə bitən Vətən 
Müharibəsi zamanı mülki əhaliyə qar-
şı yönələn erməni terroru nəticəsində 
12 uşaq qətlə yetirilmiş, 50 uşaq yara-
lanmışdır.

Ə d ə b i y y a t

Musayeva, Y. Qönçə 
fidanlar, solğun çiçəklər və 
davamlı təcavüz: Neçə-neçə 
nənələr, nəvələr separatiz-
min, qanlı münaqişələrin, 
nəhayət, erməni vanda-
lizminin qurbanlarına 
çevrilib /Y. Musayeva // 
Azərbaycan.-2019.- 4 iyun.- 
S.10.

Musayeva, Y. Taleyimdən 
müharibə keçdi: 4 iyun 
Təcavüzə Məruz Qalmış 
Uşaqların Beynəlxalq 
Müdafiəsi Günüdür / 
Y.Musayeva // Azərbaycan.-
2019. - 4 iyun. - S.10.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2019/
iyun/656690.htm

https://azvision.az/
news/147097/ermeni-
zorakiligina-meruz-qalan-
azerbaycanli-usaqlar-
fotolar-.html
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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 
etmişdirlər. 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 Qurtuluş Günü 
1997
1991-ci ilin oktyabrında Azərbay-

can müstəqillik əldə etsə də, Ermənis-
ta nın işğalçılıq niyyəti güdən 
təca  vüzü respublikada vəziyyəti gər-
gin  ləşdirmişdi. 

1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə 
polkovnik Surət Hüseynovun nəzarəti 
altında olan hərbi hissənin hakimiyyətə 
itaətsizliyi ölkəni tamamilə xaosa sü-
rük ləmişdi. Situasiyanı nəzarətə al-
maq üçün hakimiyyətin atdığı tələsik 
addımlar vəziyyəti düzəltməmiş, əksi-
nə, Gəncəyə yola düşən dövlət nü-
ma  yəndələri girov götürülmüşdür. 
Qi  yamçı hərbi hissənin rəhbərliyi, 
əvvəlcə Baş nazir və Milli Məclis 
sədrinin, sonra isə Prezidentin istefası-
nı tələb etmişdir. Vəziyyət nəzarətdən 
çıxmış, ətraf rayonların icra başçıları 
zorla dəyişdirilmiş, Surət Hüseyno-
vun qiyamı məhdud Gəncə civar-
larından çıxaraq üzü Bakıya doğru 
geniş miqyas almışdır. Belə böhranlı 
və ağır vəziyyətdə ölkə vətəndaşları 
yeganə çıxış yolunu yenə də müdrik 
rəhbərinin hakimiyyət sükanı arxasına 
keçməsində görmüşdür. Bu taleyük-
lü sınaq anında xalqın çağırışına səs 
verən, dövlətin gələcək taleyinə biga-
nə qalmayan böyük strateq Heydər  
Əliyev Bakıya dönərək respublikada 
yaran mış hakimiyyət böhranının ara-
dan qaldırılması istiqamətində əməli 
fəaliyyətə başlamışdır. 

Ümummilli liderin bir qrup ziya-
lı ilə Gəncəyə səfər etməsi və heç 
bir riskdən çəkinməyərək silahlan-
mış qüvvələrlə danışıqlar aparma-
sı vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin 
qarşısının alınmasında mühüm addım 
olmuşdur. 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 vermişdir. Bu tarixi hadisə res-
publika həyatında xaos və anarxiyadan 
qurtuluşa doğru yeni mərhələnin baş-
lanğıcına çevrilmişdir. Beləliklə də, 
15 iyun Azərbaycanın tarixinə Milli 
Qurtuluş Günü kimi daxil olmuşdur.

Ulu Öndərin 1993-cü ilin 15 iyun 
tarixində Ali Sovetin Sədri seçil məsi 
Azərbaycanda  eyni zaman da mü-
tə  rəqqi parlamentarizm ənənə lə ri-
nin  formalaşmasını təmin etmişdir. 
Heydər Əliyev bu vəzifədə səylə çalı-
şaraq ilk növbədə parlamentin cəmiy-
yət dəki nüfuzunun sağlamlaşdırıl ması 
təd birlərinə başlamış, yüksək ida rə-
çi lik keyfiyyətləri sayəsində ali qa-
nunverici orqanda xoşagəlməz siyasi 
çəkiş mələrin, qeyri-etik davranışla-
rın qarşısını almışdır. Müzakirə və 
diskussi yaların sivil, demokratik me-
yarlar çərçivəsində aparılması üçün 
şəxsi nümunə göstərmiş, parlament 
idarəçiliyinə yeni ruh və müasirlik 
gətir mişdir. Milli Məclisin iclasları, 
mətbuat konfransları, respublika əhə-
miy yətli müşavirələr birbaşa yayımla 
televiziya ekranlarına verilmişdir.

1997-ci ildə millət vəkilləri 15 
iyun tarixinin təqvimə Azərbaycanın 
Qurtuluş Günü kimi salınması təklifi 
ilə çıxış etmişlər və Milli Məclis bu 
təklifi bəyənmişdir. O vaxtdan Heydər 
Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayı-
dışı günü  Milli Qurtuluş Günü kimi 
qeyd edilir. Azərbaycan xalqı bu günü 
Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını 
ziyarət etməklə anır.

Ə d ə b i y y a t

Ağayev, E. 15 iyun 
Azərbaycana nələr qa-
zandırdı...: Milli Qurtuluş 
Günü, sadəcə, təqvim 
bayramı deyil, ictimai, 
siyasi və tarixi əhəmiyyətə 
malik bir gündür... / Etibar 
Ağayev // Yeni Müsavat. - 
2019. - 11 iyun. - S. 5.

Kərimov, Q. Milli qurtuluş 
və davamlı inkişaf yolunun 
başlanğıcı: Milli qurtu-
luş  - 26 / Qüdrət Kərimov          
// Azərbaycan. - 2019. - 14 
iyun. - S. 1; 6.

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.

Şikarov, H. 15 iyun - 
Azərbaycanın inkişafa 
gedən təməl yolu / Hikmət 
Şikarov // Olaylar. - 2019. - 
13-14 iyun. - S. 4.
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Azərbaycanda İnsan Hüquqları Günü 
2007

18 iyun Azərbaycanda İnsan Hü-
quqları Günüdür. 

1998-ci il iyunun 18-də Azərbaycan 
Respublikasında “İnsan hüquqlarının 
müdafiəsinə dair Dövlət Proqramı” 
qəbul edilmişdir. Əlamətdar gün Pre-
zident İlham Əliyevin 18 iyun 2007-
ci il tarixli Sərəncamı ilə təsis olun-
muşdur. Fərman əsasında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 
18 iyun tarixli Sərəncamı ilə təs diq 
olunmuş insan hüquqlarının müda-
fi əsi sahəsində Dövlət Proqramı çər-
çi vəsində isə qanunvericilik və ins-
titusional islahatlar həyata keçirildi. 
Həmçinin qeyd olunan Dövlət Proq-
ramı əsasında, eləcə də ölkəmizin Av-
ropa Şurası qarşısında götürdüyü öh-
də liklərə uyğun olaraq, 2002-ci ildə 
Azərbaycan Respublikasının İnsan 
Hü quqları üzrə Müvəkkili (ombuds-
man) institutu təsis edildi. 

Müasir dövrümüzdə Azərbaycan 
Res publikasının Prezidenti cənab İl-
ham Əliyev tərəfindən insan hüquq-
ları istiqamətində ciddi işlər görülür. 
Azərbaycan Respublikası insan hü-
quqlarının müdafiəsinin beynəlxalq 
mexanizmləri ilə sıx əməkdaşlıq edir. 
Belə ki, dövlətimiz insan hüquqla-
rı sahəsində 300-dən çox beynəlxalq 
müqavilənin iştirakçısı və mühüm nü-
fuzlu beynəlxalq təşkilatların BMT, 
Avropa Şurası, Beynəlxalq Əmək 
Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, 
İslam Konfransı Təşkilatı və s. üzvü-
dür. Təkcə bir faktı qeyd etmək lazım-
dır ki, BƏT-in 70-ə yaxın Konven-
siyasına qoşulan dövlətimiz həmin 
təşkilatın ən mühüm partnyorlarından 
hesab edilir. 

Hal-hazırda Azərbaycanda insan 
hüquqlarının təminatı sahəsində ölkə-

miz dünyaya nümunə ola biləcək mə-
kan dır. Prezident İlham Əliyevin bir 
sıra fikirləri bizim üçün çox önəmlidir 
ki, fəaliyyətimizin əsasında insan ami-
li durur və bütün fəaliyyətimizin məq-
sədi də Azərbaycan vətəndaşı üçün, 
onun bu gerçəklikdə rahat, əmin-aman 
yaşaması üçündür. 

Bugünkü Azərbaycan vətəndaşı 
hüquqlarını bilən və onun təminatı 
üçün hər bir şeyi tələb edən mübariz 
vətəndaşdır. Bu imkanı yaradan isə 
dövlətdir. Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin insan hüquqlarının qorun-
ması istiqamətində həyata keçirdi-
yi siyasət onun layiqli davamçısı 
– Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla davam etdirilir. Belə ki, de-
mokratik, hüquqi dövlətin, qanu-
nun aliliyi, insan hüquqları və sosial 
ədalət kimi fundamental əsaslarının 
möhkəmləndirilməsi məqsədilə Azər-
bay can Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev tərəfindən 27 dekabr 
2011-ci il tarixdə “Azərbaycan Res-
publikasında insan hüquq və azad-
lıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini 
artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət 
Proq ramı” qəbul olunub. Tam əsasla 
vur ğulaya bilərik ki, “Azərbaycan 
Res publikasında insan hüquq və azad-
lıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini 
artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət 
Proqramı” Ulu Öndərimiz tərəfindən 
təməli qoyulmuş insan hüquqları sahə-
sində strategiyanın məntiqi davamı və 
dövlətin növbəti siyasi iradəsi olmaq-
la, insan və vətəndaş hüquqlarının 
hərtərəfli həyata keçirilməsinə, onla-
rın icra mexanizmlərinin təkmilləş di-
ril məsinə zəmanət verir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycanda insan 
hüquqlarının və azadlıq-
larının 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 hüquqla-
rının nəzəri-hüquqi əsasları 
və onların qorunması prob-
lemi / 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 
keçirilib / AzərTac // 
Azərbaycan. - 2016. - 17 
iyun. - S. 3.
Ömərov. V. Azərbaycanda 
insan hüquqları / V. Ömərov 
// Səs. - 2020. - 19 fevral. - 
S. 15.
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Hər il iyun ayının 20-də BMT 
Ümum dünya 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 
yek dil liklə qəbul olunmuş qətnamə ilə 
müəy yən 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 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 insanlar 
daxil edilməmişdir. Onların sayı isə art-
maqda davam edir. Dünya qaçqınları sı-
rasında Azərbaycanın da 20 faiz torpaq-
ları erməni daşnakları tərəfindən işğal 
edilib. Bu işğal nəticəsində 1 milyondan 
artıq azərbaycanlı öz yurd-yuvasından 
qaçqın düşüb.

Azərbaycanda BMT QAK-ın 20 
nəfər lik heyətin əsas məqsədi qaçqın və 
sığınacaq axtaran şəxslərə zəruri maddi 

yardımın göstərilməsi və mümkün ol-
duqca 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. Təşki-
lat məcburi köçkünlərin hələ də üz-
ləş dikləri humanitar problemlərin 
ara  dan qaldırılmasında və onların hü-
quqlarının, o cümlədən Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli 
nəticəsində öz doğma yurdlarına qayıt-
ma hüququnun qorunması sahəsində 
höku mətin səylərinə fəal şəkildə qoşul-
muş 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 -yuvala-
rından didərgin düşənlərə dəstək olmaq 
üçün imkan yaradır. Ümumdünya Qaç-
qınlar 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

Cəfərov, E. Qaçqın və 
məcburi köçkünlərə 
qayğı dövlət siyasətinin 
prioritetlərindəndir: 
Azərbaycan məcburi 
köçkün vətəndaşlarının 
sosial problemlərinin 
həllini daim ön planda 
saxlayır / E. Cəfərov //
Azərbaycan. - 2019. - 20 
iyun. - S. 9.

Əsas hədəf işğal olun-
muş torpaqları azad 
etmək və qaçqın düşən 
vətəndaşları öz yurd-
yuvalarına qaytarmaqdır 
// Azərbaycan. - 2018. - 
21 iyun. - S. 2. 

Rəcəbli, H. Prezident      
İlham Əliyev: “Qaç-
qınların və məcburi 
köçkünlərin problemləri 
dövlətin bir nömrəli 
problemidir”: 20 iyun 
Ümumdünya Qaçqınlar 
Günüdür / H.Rəcəbli // 
Xalq qəzeti. - 2017. - 20 
iyun. - S. 3.
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Azərbaycan Respublikası Dini Qu-
rum larla İş üzrə Dövlət Komitəsi 
(DQİDK) dini fəaliyyət sahəsində döv-
lət siyasətini həyata keçirən mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanıdır.

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Ko -
mi təsi Azərbaycan Respublikası Pre-
zi  den tinin 21 iyun 2001-ci il tarixli 
512 nömrəli Fərmanı ilə yaradılmış-
dır. Azər baycan Respublikasının Dini 
Qurum larla İş üzrə Dövlət Komitəsi 
haqqında Əsasnamə Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 20 iyul 2001-ci 
il tarixli 544 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmişdir.

Komitənin əsas fəaliyyət istiqaməti 
Azərbaycan Respublikası Konstitu-
siyasının 48-ci maddəsinə müvafiq 
olaraq dini etiqad azadlığının həyata 
keçirilməsi üçün münasib şəraitin yara-
dılması ilə bağlıdır.

Dövlət Komitəsinin vəzifələri sıra-
sına dini etiqad azadlığının təmin olun-
ması, dini etiqad azadlığı sahəsində 
vahid dövlət siyasətinin formalaşması, 
bu siyasətin həyata keçirilməsi, dövlət-
din münasibətlərinin tənzimlənməsi 
və inkişafının təmin edilməsi, dini eti-
qad sahəsində maarifləndirmə işlərinin 
aparılması, dini qurumların dövlət 
qey diy yatının həyata keçirilməsi, öz 
səla hiyyətləri daxilində dini təhsil 
ilə bağlı məsələlərin tənzimlənməsi, 
qanun vericiliklə müəyyən edilmiş digər 
istiqa mətlər daxildir.

Dövlət Komitəsinin sədri Azərbay-
can Respublikasının Prezidentinin 
Sərən camı ilə təyin edilir. Hazırda 
Komi tənin sədri Mübariz Qəhrəman 
oğlu Qurbanlıdır.

Komitənin sədrinin Azərbaycan 
Res publikasının Prezidenti tərəfindən 
vəzifəyə təyin olunan və vəzifədən azad 
edilən üç müavini vardır.

Mərkəzi Aparatda 9 şöbə, bölgələrdə  
isə  15 şöbə fəaliyyət göstərir.

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin 10 oktyabr 2017-
ci il tarixli Fərmanı ilə ölkədə mövcud 
dini konfessiyaların dəstəklənməsini, 
mənəvi dəyərlərin qorunması və inkişa-
fını, habelə bu sahəyə dövlət dəstəyinin 
gücləndirilməsini təmin etmək məqsədi 
ilə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komi-
tə sinin tabeliyində Mənəvi Dəyərlərin 
Təbliği Fondu təsis edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin 9 fevral 2018-ci 
il tarixli Sərəncamı ilə Dini Qurumlarla 
İş üzrə Dövlət  Komitəsinin tabeliyində 
Azərbaycan xalqının tarixi ənənələrinə 
söykənən və dövlət siyasətinin məntiqi 
nəticəsi olan yüksək dini-mənəvi mü-
hitin qorunub saxlanılmasını və inkişaf 
etdirilməsini, dini fəaliyyətin təşkili 
sahəsində yüksəkixtisaslı kadrların ha-
zırlanmasını təmin etmək məqsədilə 
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu yaradıl-
mışdır.

21
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ABŞ yəhudiləri: 
Azərbaycanın mul-
tikultural ənənələri 
qorunmasına yönəlmiş 
siyasəti təqdirəlayiqdir /
AZƏRTAC // Respublika. 
- 2020. - 6 fevral. - S. 3.

Ələddinqızı, N. 
Azərbaycanda dinlər 
arasında yaranan 
dözümlülük və tolerant-
lıq dünyaya örnəkdir: 
Dini fəaliyyət sahəsində 
dövlət siyasətini həyata 
keçirən Dini Qurum-
larla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin yaradıl-
masından 18 il ötür / 
N.Ələddinqızı // Səs. - 
2019. - 22 iyun. - S. 10.

“İslami dəyərləri 
təbliğ edərək törədilən 
fəsadların qarşısını 
ala bilərik” // Ədalət. - 
2019. - 13 iyul. - S. 13.
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1941-ci il iyunun 22-də faşist Al-
maniyasının SSRİ-yə hücumu ilə sovet 
tarixinə “Böyük Vətən Müharibəsi” adı 
ilə daxil olmuş müharibə başladı. Fa-
şizm üzərində qələbə digər bir çox xalq-
lar kimi Azərbaycan xalqının da qanı 
və külli miqdarda maddi sərvətlərinin 
itirilməsi, böyük məhrumiyyətlər hesa-
bına əldə edilmişdir.

II Dünya müharibəsində həlak olan 
57 milyon adamdan 27 milyonu So-
vet vətəndaşları olmuşdur ki, onlardan 
da 300 mindən çoxu azərbaycanlı idi. 
Faşist Almaniyasının Şərq siyasətində 
Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana xü-
susi diqqət var idi. Rozenberqin baş-
çılığı ilə təşkil edilən Şərq İşləri üzrə 
Nazirliyin nəzdində olan strukturlar-
dan biri Qafqaz Komissarlığı idi. Hələ 
1941-ci il aprelin 29-da yaradılan Ole-
burq iqtisadi qərargahı tərəfindən təsis 
edilmiş planda Qafqazın, xüsusilə Ba-
kının işğalı mərkəzi yer tuturdu. Qaf-
qazın işğalı üçün tərtib edilmiş planın 
(Edelveyus planının) həyata keçirilməsi 
faşistlərin “A” qrupu ordusuna həvalə 
edilmişdi. Həmin planda Qafqaz 5 işğal 
rayonuna bölünməli idi ki, onlardan biri 
Azərbaycan əlahiddə rayonu idi. “Ost” 
planına görə, Bakı 1941-ci il sentyabrın 
axırına qədər işğal olunmalı idi. Faşistlər 
Bakını işğal edib, onun neftini alman 
şirkətlərinin sərəncamına verməli idilər. 
Onlar, eyni zamanda Azərbaycandakı 
iri sənaye müəssisələrinə rəhbərlər də 
təyin etmişdilər. Hitler hələ 1941-ci il 
iyulun 16-da hökumət üzvlərinin yığın-
cağında bildirmişdir ki, Bakı alındıqdan 
sonra o, hərbi məntəqəyə çevriləcəkdir. 
Hitler hələ bundan xeyli əvvəl “Mənim 

mübarizəm” adlı kitabında yazırdı ki, 
“Müsəlman monqoloidlər dağıdıcı qüv-
vədir. Buna görə onlar ali irqin qulları 
olmalıdırlar”.  

Azərbaycan hərbi əməliyyat meyda-
nına çevrilməsə də müharibənin əvvə-
lindən axırınadək onda fəal iştirak et-
mişdir. Azərbaycanın bütün maddi və 
mənəvi sərvətləri, insan qüvvəsi faşiz-
mə qarşı müharibəyə cəlb edilmiş-
dir. Müharibənin ilk günlərində Azər-
bay canda 4 mindən çox oğlan və qız 
faşizmə qarşı vuruşmaq üçün könüllü 
surətdə cəbhəyə getməkdən ötrü hərbi 
komissarlıqlara müraciət etmişdir. Av-
qust ayına qədər təxminən 123 min 
nəfər xalq qoşunu dəstələrinə yazılmış-
dır. 

1941-ci ilin sonunda xalq qoşu-
nu dəstələrində 187 min nəfər döyüş-
çü vardı. Onlardan 30 min nəfərdən 
çoxu qadınlar idi. 1941-1945-ci illərdə 
Azərbaycanda Sovet Ordusu sıraları-
na 640 min nəfərədək səfərbər edilib 
cəbhəyə göndərilmişdir. Onlar da sa-
biq SSRİ məkanında yaşayan digər 
xalqların nümayəndələri ilə çiyin-
çiyinə faşizmə qarşı savaşda iştirak 
etmişlər. Müharibənin ən ağır illərində 
azərbaycanlı əsgər və zabitlər od, alov 
püskürən cəbhələrdə cəsarətlə vuruş-
muş, faşist ordu hissələrinə mətanətlə 
müqavimət göstərmiş, onların hərbi tex-
nikasını və canlı qüvvəsini məhv etmiş, 
işğal edilmiş yaşayış məntəqələrinin 
azad edilməsində, Berlinin süqutun-
da fəal iştirak etmiş, bu yolda çoxları 
ölümləri ilə ölümsüzlüyə, əbədiyyətə 
qovuşmuşlar.

22
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Məmmədov, F. 
Azərbaycan SSR-in 
onun siyasi rəhbəri 
M.C.Bağırovun Böyük 
Vətən Müharibəsi 
illərində SSRİ-nin 
müdafiəsində müstəsna 
rolu: 22 iyun 1941 - 9 
may 1945-ci illər / 
F.Məmmədov. - Bakı: 
Şəms, 2016. - 309, [2] s.

Faşizm üzərində Böyük 
Qələbədən 74 il ötür // 
İqtisadiyyat. - 2019. - 
9-15 may. - S. 8.

Sadıqlı, F. Tarixin 22 
iyun dərsləri: 1941-ci 
ilin həmin günündə keç-
miş SSRİ-yə xaincəsinə 
hücum edən Hitler 
faşizminin aqibətindən 
indi Azərbaycan tor-
paqlarının bir hissəsini 
işğal altında saxlayan 
erməni vandalları ciddi 
nəticə çıxarmalıdırlar / 
F.Sadıqlı // Azərbaycan. 
- 2019. - 22 iyun. - S. 
1; 6.
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BMT bütün dünyada sülhün və 
təh lükəsizliyin qorunub saxlanması 
və dövlətlər arasında əməkdaşlığın 
inki şaf etdirilməsi məqsədilə yaradıl-
mış universal beynəlxalq təşkilatdır. 
BMT-nin Nizamnaməsi 1945-ci il 
iyunun 26-da imzalanmış və 1945-
ci il oktyabrında qüvvəyə minmişdir. 
Bir ləşmiş Millətlər Təşkilatının özü-
nün xüsusi statusunu, siyasi çəkisini 
və beynəlxalq həyatdakı rolunu, onun 
Nizamnaməsinin xüsusi növ (sui ge-
neris) beynəlxalq müqavilə oldu ğunu 
və hüquqi qüvvəsini (bu barə də bax: 
Nizamnamənin 103-cü mad dəsi) 
nəzərə alaraq, Nizamnaməni bey nəl-
xalq birliyin Konstitusiyası adlandır-
maq olar. 

BMT aşağıdakı qurumlardan 
ibarətdir:

BMT-nin altı əsas orqanı – Baş As-
sambleya, Təhlükəsizlik Şurası, İqti-
sadi və Sosial Şura, Qəyyumluq Şura-
sı, Beynəlxalq Məhkəmə və Katiblik. 

BMT-nin – Təhsil, Elm və Mədə-
niy yət Təşkilatı (YUNESKO), BMT-
nin Uşaq Fondu (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.

Hazırda 193 ölkə bu təşkilatın üz-
vüdür.

BMT dünyanın, faktiki olaraq, bü-
tün xalqlarını bir araya gətirən forum-
dur, görüş yeridir. O, xalqlara ayrı-
ayrı mübahisələrin və ya problemlərin 
həlli yollarını tapmağa və bəşəriyyətin 
narahatçılığına səbəb olan istənilən 
məsələ ilə bağlı tədbir görməyə 
kömək edən bir mexanizm təqdim 
edir. Bəzən “xalqların parlamenti” 
kimi təsvir edilməsinə baxmayaraq, 
BMT nə ali dövlət, nə də hökumətlərin 
hökumətidir. Onun öz ordusu yoxdur 
və o, heç-bir vergi yığımı ilə məşğul 
olmur. BMT-nin qərarlarının icrası 
üzv dövlətlərin siyasi iradəsindən ası-
lıdır və təşkilatın fəaliyyəti üzv döv-
lətlərin ayırmaları hesabına maliyə-
ləşir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
bey nəlxalq gərginliyin azaldılması, 
müna qişələrin qarşısının alınması 
və artıq gedən döyüşlərə son qoyul-
masında mərkəzi rol oynayır. BMT 
qlobal ekologiya, kosmik fəza və 
dənizin dibi ilə bağlı olan məsələlərlə 
məşğul olur. O, bir çox xəstəliklərin 
kökünü kəsməyə və ərzaq istehsalını 
genişləndirməyə kömək etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası 1992-ci 
ildən   BMT-nin üzvüdür. Üzv ölkələr öz 
aralarında BMT-nin Nizamnaməsinin 
- onların dünya birliyinin üzvləri kimi 
hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirən 
beynəlxalq müqavilənin prinsipləri ilə 
əlaqələnirlər.

26

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası 
Hökuməti ilə Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının 
Təhsil, Elm və Mədəniyyət 
üzrə Təşkilatı (YUNESKO) 
arasında Ümumdünya 
İrs Komitəsinin 43-cü 
sessiyası ilə bağlı Sazişin 
təsdiq edilməsi haqqında: 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı, 
23 aprel 2019-cu il //
Azərbaycan. - 2019. - 24 
aprel. - S. 1.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
- Azərbaycan: tərəfdaşlığın 
25 ili / [ön söz Q.İsakzai, 
E.Məmmədyarov; baş 
məsləhətçi F.Abaszadə; diz. 
və tərtibat Mozaik Prin-
ting and Design]. - Bakı: 
[BMT-nin Azərbaycandakı 
Nümayəndəliyi], 2017. - 
167, [1] s.

Məmmədov, S. Azərbaycan 
beynəlxalq təşkilatlarla 
əməkdaşlığı uğurla inkişaf 
etdirir / S.Məmmədov // 
Xalq qəzeti. - 2020. - 9 
fevral. - S. 5.
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Narkоmaniya və Narkоbiznеsə Qarşı 
Bеynəlxalq Mübarizə Günü
1987
“Narkomaniya” yunan sözü olub, 

narko - bihuşluq, maniya - isə asılılıq 
deməkdir. Narkomaniya cəmiyyətin 
mey dana gəldiyi, onun ayrı-ayrı sinif-
lərə, sosial təbəqə və qruplara bölün-
düyü qədim zamanlardan yaranmış-
dır. Hələ qədim dövrlərdə tiryəkdən 
bəzi xəstəliklərin müalicəsində 
istifadə olunurdu. Qədim misirlilər 
tiryəkdən həvəsləndirici, eləcə də 
sakitləşdirici vasitələrin hazırlanma-
sında istifadə etmişlər. Tiryəkdən ilk 
dərman XVI əsrdə alınmış və onu 
icad edən isveçrəli həkim Paraselsin 
şərəfinə adlandırılmışdır. Sonralar isə 
bunun zəhərli maddə kimi orqanizmə 
əks təsirini, ölümə səbəb olduğunu 
müəyyənləşdirmişlər. 

XIX əsrin ortalarında leksikona “nar-
kotik”, “narkotik vasitələr” terminləri 
daxil olmuşdur. Erkən yaşından nar-
kotik qəbul etməyə başlayan insanın 
orta ömrü 35-40 il olur. Narkoman nar-
kotik maddələr qəbul edərkən, ən azı 
10-15 nəfəri də narkomanlığa cəlb edə 
bilər. BMT-nin 1987-ci il Konvensi-
yasına daxil olan ölkələrin “Narkotik 
vasitələrin və psixotrop maddələrin 
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə 
haqqında” Bəyannaməsinə əsasən 26 
iyun “Narkomaniya və Narkotiklərin 
Qeyri-qanuni Dövriyyəsinə Qarşı 
Ümumdünya Mübarizə Günü” kimi 
qeyd olunur. 

1992-ci ildə Azərbaycan Respub-
likası BMT-yə tam hüquqlu üzv ol-
duqdan sonra “Narkotik vasitələrin və 
psixotrop maddələrin qanunsuz döv-
riyyəsinə qarşı mübarizə haqqında” 
BMT-nin 1988-ci il konvensiyasına 

qoşulmuşdur.          
Ümummilli lider Heydər Əliyev  nar-

komanlığa və narkotik vasitələrin qa-
nunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizəni 
ümumdövlət vəzifəsi hesab edərək, 
1996-cı il avqustun 26-da “Narkoman-
lığa və narkotik vasitələrin qanunsuz  
dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri 
haqqında” müvafiq Fərman imzala-
mış və problemin həlli üçün keçirilən 
tədbirlər keyfiyyətcə yeni mərhələyə 
qədəm qoymuşdur. 

1999-cu il iyun ayının 18-də “Nar-
kotik vasitələr, psixotrop maddələr və 
prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə 
mübarizə haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanunu Milli Məclisdə 
qəbul olunaraq ölkə başçısı tərəfindən 
imzalanmışdır. 

2005-ci ildə görülən işlərin məntiqi 
davamı kimi beynəlxalq qurumların 
tövsiyələrinə, qoşulduğumuz Kon-
vensiyaların müddəalarına uyğun ola-
raq “Narkotik vasitələrin, psixotrop 
maddələrin  və onların prekursorlarının 
dövriyyəsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanunu Milli Məclisdə 
qəbul olunmuş və Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyev 
cənabları tərəfindən imzalanmışdır. 
Prezident İlham Əliyevin 28 iyun 
2005-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq 
olunmuş “Narkotik vasitələrin, psixot-
rop maddələrin və onların prekursor-
larının dövriyyəsi haqqında” Qanun 
narkotiklərlə mübarizə istiqamətində 
müvafiq dövlət və ictimai qurumlar 
qarşısında konkret vəzifələr qoymuş 
və bu istiqamətdə fəaliyyətin hüquqi 
bazasını təşkil etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Kəngərli, A. Narkotik 
maddə - ailəvi qırğın “si-
lahı”: [məlumat-təbliğat 
kitabı] / A.Kəngərli 
[ön söz, red.]; [rəssam 
A.Rüstəmov, A.Məmmədli, 
E.Qocayeva (üz qabığı); 
foto O.Mustafayev. - Bakı: 
[Mütərcim NPM ], 2018. 
-  98, [2] s.
Narkomaniya, narko-
biznes və ona qarşı 
mübarizədə kitabxanala-
rın rolu: metodik vəsait 
/ Tərt. ed. L.Əhmədova; 
elmi red. K.Tahirov; red. 
A.Abdullayeva. - Əlavə 
və dəyişikliklərlə. - Bakı, 
2019. - 44 s.
Narkomaniyaya qarşı 
mübarizə daim diqqətdədir 
// İki sahil. - 2019. - 2 
noyabr. - S. 14.
Narkotiklərlə Mübarizə 
üzrə 36-cı Beynəlxalq 
Konfransın 2019-cu ildə 
Bakı şəhərində keçirilməsi 
ilə əlaqədar Təşkilat 
Komitəsinin yaradılması 
haqqında: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı, Bakı şəhəri, 
15 noyabr 2018-ci il // 
Azərbaycan. - 2018. - 16 
noyabr. - S. 2.
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Azərbaycan Respublikasının 
Silahlı Qüvvələr Günü
1998

26 iyun tariximizin əlamətdar 
səhifələrindən biri - Azərbaycan Mil-
li Ordusunun yarandığı gündür. 1918-ci 
il iyun ayının 26-da Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti hökuməti ilk milli diviziya-
nın və Hərbi Nazirliyin yaradılması barədə 
qərar qəbul etmişdir. 

Milli Ordunun yaranması Azərbay-
can xalqının milli dövlətçilik və mil-
li özünütəsdiq tarixinin ən önəmli 
mərhələlərindən biri idi. Məhz güclü, niza-
mi ordu  1918-ci il may  ayının 28-də elan 
edilmiş istiqlalın bütün ölkə ərazisində 
qələbə çalmasını təmin edə bilərdi. Artıq 
iyun ayının əvvəlində Şaumyanın başçı-
lıq etdiyi Bakı Xalq Komissarları Soveti 
əksəriyyəti ermə ni lərdən ibarət olan 20 
minə yaxın döyüşçü ilə cümhuriyyətə 
qarşı savaşa başlamışdır. Məqsəd milli 
hökumətin Tiflisdən Gəncəyə köçməsinə 
mane olmaq idi. Lakin daşnaklar buna nail 
ola bilmədilər.

İyun ayının 26-da ilk hərbi korpusun 
(diviziya statusunda) yaradılması barədə 
qərar qəbul edilmiş, Azərbaycan Milli 
Ordusunun təməli qoyulmuşdur. Gene-
ral S.Mehmandarov hərbi nazir, general 
Əliağa Şıxlinski hərbi nazirin müavini, ge-
neral Süleyman Sulkeviç isə baş qərargah 
rəisi təyin olunmuşdur. 

1919-cu il milli ordu quruculuğun-
da həlledici mərhələ olmuşdur. Ordunun 
yaradılması prosesi 1920-ci il yanvar 
ayında əsasən başa çatdırılmışdır. 40 min 
nəfərlik nizami ordunun 30 mini piyada, 
10 mini isə süvari qoşun hissələrindən 
ibarət idi. 1920-ci ilin aprel ayında XI 
Qızıl Ordu Azərbaycan sərhədlərinə ya-
xınlaşmış və A.Mikoyan başda olmaqla 
Bakı bolşevikləri rus ordusunu Bakıya 
çağırmışdır. Milli Ordunun sərhəddəki az-
saylı hissələri ruslara müqavimət göstərə 
bilməmişdir. Aprelin 27-də Bakı buxta-
sına yan alan XI ordunun hərbi gəmiləri 
artıq toplarını parlament binasına tuşla-

mış, Bakıda milli hökumət süqut etmiş-
dir. Azərbaycan istiqlaliyyətinin süqutu 
ilə Milli Ordunun mövcudluğuna da son 
qoyulmuşdur. Bolşevik hökuməti isə ar-
tıq 1920-ci il mayın 7-də Azərbaycanda 
ordu və donanmanın yenidən təşkil 
edilməsi barədə dekret vermişdir. Milli 
Ordunun ləğvindən sonra 21 generaldan 
15-i bolşeviklər tərəfindən güllələnmiş, 
komandirlərin böyük hissəsi repressiyaya 
məruz qalmışdır.

İlk dəfə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 1992-ci il 18 sentyabr ta-
rixli Fərmanı ilə təsis edilmiş - 9 okt-
yabr, Azərbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvələri günü elan edilmişdir. Məhz 
Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərliyə 
qayıdandan sonra ölkədə gerçək ordu 
quruculuğuna başlanmışdır. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 22 may 1998-
ci il tarixli Fərmanına əsasən Əlahiddə 
Azərbaycan Korpusunun yarandığı gün 
- 26 iyun tarixi Azərbaycan Respublikası 
Silahlı Qüvvələri Günü kimi elan edilmiş-
dir. Hər il bu tarix rəsmi dövlət bayramı 
kimi qeyd edilir.

Artıq müzəffər Azərbaycan ordusu 
dünyada ən müasir və güclü ordu imicini 
qazanıb. 27 il idi işğal altında olan Füzu-
li, Cəbrayıl, Zəngilan Qubadlı rayonla-
rında indi Azərbaycan bayrağı dalğalanır. 
Tərtərin, Xocavəndin, Laçının, Xocalının 
bir sıra kəndləri 44 günlük döyüşlərdə 
işğaldan təmizləndi. Nəhayət noyabrın 
9-da Şuşanın azad edilməsindən sonra 
işğalçı Ermənistan Azərbaycanın şərtləri 
daxilində kapitulyasiyaya məcbur oldu.

44 gün ərzində ordumuz işğal altında 
olan 300-ə yaxın kəndi, 5 şəhər, 4 qəsəbə, 
çoxsaylı strateji yük sək likləri azad etdi. 
Qoşunlarının əsas hissəsini Dağlıq Qara-
bağda saxlayan Ermənistanın hərbi texni-
kası tam məhv edildi, canlı qüvvəsinə 
ciddi zərbə vuruldu. Yaşasın Qalib 
Azərbaycan Ordusu!

Ə d ə b i y y a t
“Azərbaycan Ordusu 
ilə fəxr edirəm” : [bu 
sözləri Əməkdar artisti 
Teymur Əsgərov deyib] // 
Mədəniyyət. - 2020. - 14 
oktyabr. - S. 8.
Bağırlı, A. Sənə zəfər 
yaraşır, Azərbaycan 
Ordusu! / Aygün Bağırlı 
// Azərbaycan. - 2020. - 7 
oktyabr. - S. 11. 
Cəfərli, R. Bu gün ordumuz 
dünyanın ən güclü 50 ordu-
su sırasındadır / R.Cəfərli 
// Azərbaycan. - 2019. - 28 
iyun. - S. 1; 2.
Cəfərli, R. Güclülər sıra-
sında yer alan Azərbaycan 
Ordusu: Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Silahlı Qüvvələrimiz 
özünün döyüş qabiliyyətini 
və imkanlarını sürətlə 
artırır / R.Cəfərli // 
Azərbaycan. - 2019. - 26 
iyun. - S. 1; 5.
Tağıyeva, G. “Qələbəmizin 
senincini yaşamaq 
istəyirəm”: [Böyük Vətən 
müharibəsi veteranı Damət 
Nəbiyevin söylədikləri] 
/ Günay Tağıyeva // 
Azərbaycan ordusu. - 2020. 
- 15 fevral. - S. 5.
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Əlyazma əsərlərinin nəfis şə kil-
də ustad xəttatların dəst-xəttilə köçü-
rül məsinə, dünya kitab xəzinələrində 
yayılmasına, ümumbəşəri mövzuları 
ifadə edən əsərləri ilə Azərbaycan ki-
tabının bütün dünyada böyük şöhrət 
tapmasında misilsiz rol oynamış dahi 
şair Nizami Gəncəvinin və onun 
yaradıcılığının böyük rolu olmuş-
dur. Nizami  “Xəmsə”si ilk növbədə 
Azərbaycan, İran, İraq, Türkiyə və s. 
müsəlman ölkə lə rində köçürülmüş, 
bu ölkələrdən də dünyaya yayılmış-
dır. Mənbələrin verdiyi məlumata 
görə dünya kitabxana və muzeylərində 
Nizaminin 900-ə qədər cildlənmmiş 
əlyazma əsəri vardır. Naməlum orta 
əsr müəllifinin “Xülasətül-Xəmsə” 

əsərinin müqəddiməsində qeyd edil-
mişdir ki, “Quran”dan sonra  oxumaq 
üçün ən görkəmli kitab “Xəmsə”dir. 

AMEA Əlyazmalar İnstitutunda 
Nizami əsərlərinin 25 əlyazması sax-
lanılır. Sankt-Peterburqda 20-dən ar-
tıq, Tehranda isə 30-a qədər əlyazması 
vardır. Dünyanın ən məşhur kitabxana 
və muzeylərindən Londonun “Britani-
ya” muzeyi kitabxanasında, Paris Milli 
Kitabxanasında, İsveçin Upsala Uni-
versiteti kitabxanasında və d.  yerlərdə 
də “Xəmsə”nin nüsxələri saxlanılır. Bu 
nüsxələrdən ən qədimi 1345-ci ilə aid 
olub, Moskvada Rusiya Dövlət Kitab-
xanasındadır.     

• Azərbaycan Pоlisi Günü (02.07.1998)
• C.Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin 

yaradılmasının (20.07.1971) 50 illiyi
• Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü (22.07.1998)
• Ümumdünya İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə 

Günü (30.07.2013)

Xərcəngin
Nişanı sudur. Ayın 
himayəsindədir. 
Günəşin Xərçəng 
bürcündən 
keçdiyi dövrdə 
doğulanlar daha 
çox açıq xasiyyətli, 
xəyalpərəst olurlar. 

    Nizami Gəncəvi - 880
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Milli ədəbiyyat

Nasir Azayev Əlisəfa Soltan oğlunun (01.07.1951) anadan olmasının 
70 illiyi
Yazıçı, publisist, geoloq alim Rəhimov Arif Süleyman oğlunun (Şamo 
Arif) (09.07.1936-16.06.2012) anadan olmasının 85 illiyi

Dünya ədəbiyyatı

İngilis dramaturqu, Nobel mükafatı laureatı Şou Corc Bernardın 
(26.07.1856-02.11.1950) anadan olmasının 165 illiyi
Türk yazıçısı, dövlət xadimi Uşaqlıgil Xalid Ziyanın (30.07.1866-
27.03.1945) anadan olmasının 155 illiyi

Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Xalq rəssamı Nərimanbəyov Vidadi Yaqub-Fərman oğlunun 
(13.07.1926-13.12.2001) anadan olmasının 95 illiyi
Holland boyakarı və qrafiki Rembrandt Harmens Van Reynin 
(15.07.1606-04.10.1669) anadan olmasının 415 illiyi
Xalq rəssamı, qrafik Rəhmanzadə Maral Yusif qızının (23.07.1916-
16.03.2008) anadan olmasının 105 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Bəstəkar Rüstəmov Eldar Səid oğlunun (13.07.1946-23.04.2010) 
anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti, müğənni Kərimova Flora Ələkbər qızının (23.07.1941) 
anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar müəllim, bəstəkar, professor Yusifova Adilə Niyazi qızının 
(30.07.1956) anadan olmasının 65 illiyi

Teatr.Kino

Əməkdar artist Hüseynov Ələkbər Adıgözəl oğlunun (Ələkbər əmi) 
(07.07.1961-02.08.2007) anadan olmasının 60 illiyi 
Xalq artisti Baratzadə Zülfüqar Yaqub oğlunun (08.07.1931-
11.02.1991) anadan olmasının 90 illiyi
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275

Əməkdar artist Həmidov Mübariz Şərafət oğlunun (12.07.1956) anadan 
olmasının 65 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, kinooperator İsmayılov Rasim Rza oğlunun 
(13.07.1936-03.03.2004) anadan olmasının 85 illiyi
Xalq artisti Mustafayeva Sədayə İsmayıl qızının (15.07.1926-
13.08.2004) anadan olmasının 95 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, rejissor Dadaşov Rafiq Ağahüseyn oğlunun 
(20.07.1946-05.02.2017) anadan olmasının 75 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Kərimov Kərim Məhəmməd oğlunun 
(02.07.1971-05.05.1992) anadan olmasının 50 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Zülfüqarov Samir Xəlil oğlunun 
(03.07.1976-17.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hüseynov Sadıq Dayandur oğlunun 
(29.07.1961-13.04.1992) anadan olmasının 60 illiyi

Siyasət.Hüquq.Hərbi iş

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar naziri, general-polkovnik 
Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlunun (15.07.1961) anadan olmasının 
60 illiyi

Tarix 

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Əliyev Vəli Hüseyn oğlunun 
(20.07.1936-08.01.2020) anadan olmasının 85 illiyi 

Fəlsəfə.İqtisadiyyat.Hüquq

Fəlsəfə elmləri doktoru, professor Aslanova Rəbiyyət Nurulla qızının 
(04.07.1951) anadan olmasının 70 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Məmmədov 
Aydın İsrafil oğlunun (14.07.1941-25.02.2003)  anadan olmasının 80 
illiyi
Akademik, kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, professor Cəfərov 
Məmmədtağı İbrahim oğlunun (15.07.1936-18.06.2007)  anadan 
olmasının 85 illiyi
Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Lalayev 
Əliqismət Hümmət oğlunun (04.07.1956) anadan olmasının 65 illiyi
Əslən azərbaycanlı olan İran müəllimi, ruhanisi, siyasətçi və mühərriri 
Təbrizi Hacı Mirzə Həsən Mehdi oğlunun (Hacı Mirzə Həsən 
Rüşdiyyə) (05.07.1851-10.12.1944) anadan olmasının 170 illiyi

265

267

270

272

276

266

268

269

271

273

274



253

Jurnalist, alim və ictimai xadim Şahtaxtinski İsasultan Nəcəfqulu 
oğlunun (05.07.1851-18.10.1894) anadan olmasının 170 illiyi
Pedaqoji elmlər doktoru, Əməkdar ali məktəb işçisi ,professor 
Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlunun (17.07.1926-04.04.2020) anadan 
olmasının 95 illiyi
Filologiya elmləri doktoru, professor Cəbrayılova Svetlana Əli qızının 
(28.07.1941) anadan olmasının 80 illiyi 
Coğrafiya.Geologiya

Əməkdar mühəndis, texnika elmləri doktoru Abdullayev Mahmud Əli 
oğlunun (12.07.1911-08.11.1988) anadan olmasının 110 illiyi
Rus alimi, səyyah və etnoqraf Mikluxo-Maklayın (17.07.1846-
14.04.1888) anadan olmasının 175 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, professor Cavanşir Rəşid Cəmil oğlunun 
(17.07.1951) anadan olmasının 70 illiyi
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Salmanov Fərman Qurban 
oğlunun (28.07.1931-31.03.2007) anadan olmasının 90 illiyi 

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

Akademik Rəsulov Məcid Lətif oğlunun (06.07.1916-1.02.1993) 
anadan olmasının 105 illiyi
Kimya.Biologiya.Tibb

Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Fərəcov Zülfüqar 
Həsən oğlunun (07.07.1951) anadan olmasının 70 illiyi
Texnika.Mühəndis işi

AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi Məmmədov Firuddin 
İbrahim oğlunun (01.07.1936-08.06.2017) anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar elm xadimi Məmmədov Əliqulu Məmmədqulu oğlunun 
(09.07.1906-10.03.1982) anadan olmasının 115 illiyi
İsveçli ixtiraçı, sahibkar, dəzgah konstruktoru Nobel Lüdviqin 
(27.07.1831-12.04.1888) anadan olmasının 190 illiyi
Akademik, texnika elmləri doktoru, neftçi, alim, professor Abbasov 
Midhət Teymur oğlunun (31.07.1926-23.04.2012) anadan olmasının 95 
illiyi

İdman

Əməkdar idman ustası, beynəlxalq dərəcəli hakim, boksçu Ağalarov 
Abbas Fərhad oğlunun (15.07.1911-05.03.1969) anadan olmasının 110 
illiyi
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Digər tarixi hadisələr

Beynəlxalq İdman Jurnalistləri Günü (02.07.1995)
Azərbaycan Pоlisi Günü (02.07.1998)
RK(b)P Qafqaz Bürosu Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində 
saxlanılması və mərkəzi Şuşa şəhəri olmaqla muxtar vilayətin 
yaradılması barədə qərar qəbul edilib (05.07.1921)
Bakı-Sabunçu-Suraxanı xəttində SSRİ-də ilk dəfə olaraq elektrik 
qatarının hərəkət etməsinin (06.07.1926) 95 illiyi
Diplomatik Xidmət Orqanları Əməkdaşlarının Peşə Bayramı Günü 
(09.07.2007)
Türkiyənin Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhan (Adana vilayəti) 
limanında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təntənəli açılışı 
keçirilib (13.07.2006)
Bakı dənizçilik məktəbi əsasında Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyası yaradılmışdır (15.07.1996)
“Torpaq islahatı haqqında” Qanun qəbul edilmişdir (16.07.1996)
Beynəlxalq Şahmat Günü (20.07.1966)
C.Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin yaradılmasının (20.07.1971) 50 
illiyi
Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü (22.07.1991)
Ağdam rayonunun işğalı günü (23.07.199320.11.2020)
Ümumdünya İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Günü (30.07.2013)
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Milli ədəbiyyat
70 

illiyi Əlisəfa Azayev  
1951

İY
U

L

Əlisəfa Soltan oğlu Azayev 1951-ci 
il iyul ayının 1-də Kürdəmir rayonu-
nun Qaramahmudlu kəndində anadan 
olmuşdur. Burada ibtidai məktəbi, 
Mollakənd kəndində isə orta məktəbi 
bitirmişdir. Bir il kolxozda işləmişdir. 
1968-1970-ci illərdə M.Ə.Sabir adına 
Şamaxı pedaqoji məktəbində təhsil al-
mışdır.

1971-1973-cü illərdə Kürdəmir ra-
yon Şüşün kənd səkkizillik məktəbində 
bir il müəllim işlədikdən sonra ordu sı-
ralarında hərbi ximəti borcunu yerinə 
yetirmişdir. 1973-1979-cu illərdə ordu-
dan tərxis olunub Ərəbxana kənd orta 
məktəbində müəllim, 1979-1982-ci 
illərdə “Bilik” cəmiyyətinin Kürdəmir 
rayon təşkilatının məsul katibi, 1982-
1995-ci illərdə isə orada xalq deputat-
ları soveti İcraiyyə komitəsi təşkilat 
şöbəsinin müdiri işləmişdir. 

Əlisəfa Azayev uzun müddət Əd-
liy yə orqanlarında çalışmışdır. 1992-
1996-cı illərdə Azərbaycan Dövlət 
Universitetində Konstitusiya hüqu-
qu üzrə aspiranturada təhsilini da-
vam etdirmişdir. 1995-2016-cı illərdə 

Siyəzən rayon dövlət notariat kontoru-
nun dövlət notariusu vəzifəsində çalış-
mışdır. Ədliyyə Müşaviridir.

Ədəbi fəaliyyətə 70-ci illərdən baş-
lamışdır. “Yeddi il sonra” (1979), “Çin 
qızılgülü” (1987), “Gecə yarı sui-qəsd” 
(1991), “Kürdəmir şəhidləri” (1995), 
“Sir li qətl” (1996), “Gözlənilməz 
hadi sə” (1996), “Amansız qatil” 
(1997), “Qürbət ellərdə” (2000), “Əs-
gər anası” (2000), “Prokuror qızı” 
(2001), “Sahildə qətl” (2002), “Qatar-
da hadisə” (2002), “Qanlı gündəlik” 
(2002), “Günahsız məhbus” (2003), 
“Bir gecənin sirri” (2003), “Gizli 
əməliyyat”  (2003), “Kapitanın sər gü-
zəşt ləri” (2005), “Qəddarlıq” (2005), 
“Bayıl məhbusu” (2006), “İstintaq sir-
ri” (2006), “Xəyanət qorxusu” (2007), 
“Səadət sorağında” (2007), “Vahimə” 
(2010), “Aspirantın taleyi” (2011), 
“Qorxulu oyun” (2012), “Casusun ifşa-
sı” (2014) və s. əsərlərin müəllifidir. 

Azayev Əlisəfa Soltan oğlu 1993-
cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyi-
nin üzvüdür.

Ə d ə b i y y a t
Casusun ifşası: [kiçik hekayələr] / Əlisəfa Azayev; red. E.Fərruxzadə; [dizayner F. Məhərrəmov]. - Bakı: [Təknur], 2014. - 183 s.
Fədakarlıq anı: povest / Əlisəfa Azayev. - [Bakı]: [Qanun], [2018]. - 239 s.
Qorxulu oyun: povest / Əlisəfa Azayev; red. E.Fərruxzadə. - Bakı: Təknur, 2012. - 223 s.
Məhkumun fəryadı: (povest) / Əlisəfa Azayev; red. M.Çəmənli. - Bakı: Təknur, 2017. - 191, [1] s.
Ölüm qorxusu: povest / Əlisəfa Azayev; red. M.Çəmənli. - Bakı: Təknur, 2018. - 255 s.
Əhmədov, T. Əlisəfa Azayev / Teymur Əhmədov // Azərbaycan Yazıçıları: XX-XXI yüzillikdə / T.Əhmədov; rəy. Anar; red. N.Qurbanova. 
– Bakı, 2011. – S. 291.

İ n t e r n e t d ə

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

1 Nasir
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Dünya ədəbiyyatı

165 
illiyi

Corc Bernard Şou 
1856-1950

İY
U

L

Corc Bernard Şou 1856-cı il iyul ayı-
nın 26-da İrlandiyada Dublin şəhərində 
anadan olmuşdur. Mənşəcə irland olan 
Şou 1871-ci ildə kolleci bitirmiş, lakin 
maddi çətinlik üzündən universitetə da-
xil ola bilməmişdir. 

1876-cı ildə Bernard Londona köç-
müş, jurnalistlik fəaliyyəti ilə məşğul 
olmuşdur. “Ağılsız kəbin” (1880), “Ar-
tistin məhəbbəti” (1881), “Keşel Bay-
ronun sənəti” (1882) və kəskin sosial 
mövzulu “Həvəskar sosialist” (1883) ro-
manları ilə ədəbi ictimaiyyətin rəğbətini 
qazanmışdır. 1884-cü ildə ingilis sosia-
list lərinin “Fabian” cəmiyyətinə üzv 
olmuş, 27 il bu cəmiyyətin sıralarında 
çalışan məşhur dramaturq sosialist ide-
yalarını təbliğ etmişdir. 

Bernard Şou 1885-1890-cı illərdə 
Londonun “Uorld”, “Star” kimi po-
pulyar qəzetlərinin teatr və musiqi 
tənqidçisi olmuş, XX əsrin 90-cı illə-
rin dən isə dramaturq kimi tanınmışdır. 
Əsərləri - “Dul kişinin evləri” (1892), 
“Arvadbaz” (1893), “Xanım Uorre-
nin sənəti” (1894) pyesləri ailəməişət 
məsə lələrinə, “Silah və insan” (1894), 
“Kandida” (1894), “Taleyin sevimlisi” 
(1895), “Yaşayarıq, görərik” (1895) 
pyesləri isə aktual sosial-etik prob-
lemlərə həsr edilmişdir. Şounun bədii 
metodunun novator mahiyyəti “Şey-
tanın şagirdi” (1896-1897), “Sezar və 
Kleopatra” (1898), “Kapitan Brasbaun-
dun müraciəti” (1899) pyeslərində bariz 
ifadəsini tapmışdır. “İnsan və fövqəl-
bəşər” (1901-1903), “Mayor Barbara” 
(1905), “Həkimin dilemması” (1906), 
“Piqmalion” (1913), “Ürək sındırılan 
evdə” (1913-1919), “Alma arabası” 

(1929), “Əngəl” (1933), “Milyoner ar-
vadı” (1936), “Cenevrə” (1938) və s. 
pyeslərində kapitalist cəmiyyətinin an-
tihumanist mahiyyəti, burjua demokra-
tiyası ifşa olunmuşdur. 

1923-cü ildə yeganə faciə əsərini 
Fransa milli qəhrəmanı Janna Dar-
ka həsr olunmuş “Müqəddəs İoanna” 
dramını, ömrünün son illərində “Ba-
yantın milyardları” (1948), “Uydurma 
təmsillər” (1950) pyeslərini yazmışdır.

1925-ci ildə Bernard Şou “İdealizm 
və humanizmlə səciyyələnən yaradıcı-
lığına, əksər hallarda müstəsna poetik 
gözəlliklə müşayiət olunan sirayətedici 
satirasına görə” Nobel mükafatı lau-
reatı olmuş, pul mükafatını isə İsveç 
ədəbiyyatını ingilis dilinə tərcümə 
etmək üçün fondun yaradılmasına ayır-
mışdır. 

1938-ci ildə “Piqmalion” pyesinin 
motivləri əsasında çəkilən filmə görə 
Şou həm də Oskar mükafatı almışdır. 
O, Uilyam Şekspirdən sonra ingilis 
teat rı nın ən məşhur dramaturqu hesab 
edilir. 

Böyük Oktyabr sosialist inqilabını 
alqışlamış, 1931-ci ildə SSRİ-də ol-
muşdur. 1931-ci ildə “Proletariat dik-
taturası” məqaləsində, “Acı da olsa, 
həqiqət” pyesində keçmiş Sovet İtti-
faqına rəğbətini ifadə etmişdir. Uzun 
və məhsuldar həyatı boyu 250 mindən 
çox məktub yazmışdır. İngilis dra-
maturqunun “Şeytanın şagirdi” pyesi 
Azərbaycan səhnəsində tamaşaya qo-
yulmuşdur. 

Corc Bernard Şou 1950-ci il noyabr 
ayının 2-də Eyot-Sent-Lorensdə vəfat 
etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri / B.Şou; 
ingilis dilindən tərc. ed. 
V. Ərəbov ; ön sözün 
müəl. E. Tofiqqızı; red. 
T.Kazımlı; [burax. məs. 
S.İsmayılova; baş red. 
S.Bektaşi]. - Bakı: Şərq-
Qərb, 2014. - 484 s.
Serenada / B.Şou // Ədəbi 
Nobel antologiyası / 
tərt. ed. və nəşrə hazırl. 
N.Əbdülrəhmanlı (tərc.); 
red. N.Qoşalı; layih. rəhb. 
Q.Paşayeva; Avrasiya 
Beynəlxalq Araşdırmalar 
İnstitutu İB. – Bakı, 2012. 
– S. 125 – 132.
Sonetlərin Əsmər ledisi / 
B.Şou // İngilis ədəbiyyatı 
antologiyası: 2 cilddə / 
tərt. ed. Z.Ağayev; tərc. 
ed. Z.Ağayev, E.Şıxlı, 
V.Musayev [və b.]. – C. 2. 
– Bakı, 2007. –  S.19 – 38.
Elçin. Ölümə hazır olan 
insan: Bernard Şounun 
“Milyonçu qadın” pyesini 
tərcümə edərkən / Elçin // 
525-ci qəzet. - 2017. - 22 
aprel. - S. 16. 

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/
down/meqale/525/2017/
aprel/539538.htm

26 İngilis dramaturqu
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Dünya ədəbiyyatı

155 
illiyi

Xalid Ziya Uşaqlıgil 
1866-1945

İY
U
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Xalid Ziya Uşaqlıgil (Halit Ziya 
Uşaklıgil) 1866-cı il (bəzi mənbələrdə 
1865) iyul ayının 30-da İstanbulda 
anadan olmuşdur.

 İlk təhsilini orta məktəbdə aldıq-
dan sonra Fatih Hərbi Rüştiyesində 
oxumuşdur. Müharibənin başlanma-
sı ilə əlaqədar ailəsi ilə birgə İzmirə 
köçmüş, təhsilini İzmir Rüştiyəsində 
davam etdirmişdir. Fransız dilini 
təkmilləşdirmək üçün internat mək-
tə binə getmiş, fransız ədəbiyyatını 
ya xından öyrənmişdir. İlk yazılarını 
İstanbulda “Xəzine-i-Evrak” adlı jur-
nalda “Məhməd Xalid” adıyla dərc et-
dirmişdir. Sonuncu sinifdə oxuyarkən 
məktəbdən ayrılmış, atasının katibi 
olarak işə başlamışdır. Həmin ildə 
“Novruz” adlı jurnal dərc etdirmiş, 
burada tərcümə, şeir, hekayə, mənsur 
şeir və elmi yazılarını dərc etdirmiş-
dir. 

Fransız ədəbiyyatı tarixi ilə bağlı 
“Qərbdən Şərqə Səyyale-i Ədəbiyyə: 
Fransa Ədəbiyyatının nümunə və tari-
xi” adlı kitabı 1885-ci ildə nəşr olun-
muşdur. İzmir Rüştüyəsində fransız 
dili müəllimi kimi çalışmış, eyni za-
manda Osmanlı bankında işləməyə 
başlamışdır. İzmir məktəbi açıldıqdan 
sonra müəllimliyə bu məktəbdə da-
vam etmiş, fransız dili ilə yanaşı türk 
ədəbiyyatından da dərs demişdir

1886-cı ildə dostu Tevfik Nevzat 
ilə birlikdə “Hizmet” (Xidmət) adlı 
bir qəzet nəşr etmişlər. Bu qəzet Vali 
Xəlil Rüfət Paşa və hüquq dairəsi 
rəisinin himayəsində yayımlanmış, 
şəhərin mədəniyyət həyatına yenilik 
gətirmiş, yazıçıya isə geniş yaradıcı-

lıq imkanı açmışdır. İlk əsərləri - “Ne-
mide” (1889), “Bir ölünün defteri” 
(1889), “Ferdi ve Şürekasi” (1894) 
“Xidmət” qəzetində dərc olunmuşdur. 
1885-ci ildə ardıcıl olaraq dərc olu-
nan “Sefile” adlı ilk romanı qadağan 
edilmişdir. 

Romanlarla yanaşı “Mezardan ses-
ler” adlı mənsur şeirləri də oxucular 
tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. 
Övladları üçün “Kırık oyuncaq”, “Kı-
rık hayatlar” və “Bir acı hikaye” ki-
tablarını yazmışdır.

1893-cü ildə ədib İstanbula getmiş 
baş katiblik vəzifəsində 16 il işləmiş, 
vaxtının çoxunu mütaliəyə və yaradı-
cılığa ayırmışdır.

1897-ci ildə çap olunan “Mavi 
və siyah” adlı romanında kədərli 
eşq macərası mövzusunu geri pla-
na almış, dövrün mətbuat dünyasını, 
“Edebiyyat-e Cedide” ədəbiyyat bir-
liyinin bu dünyaya baxışını əks etdir-
mişdir. İlk böyük türk romanı sayılan 
“Puç olmuş həyatlar” (“Aşk-ı Mem-
nu”) romanını 1898-1900-cu illərdə 
yazmışdır. “Mavi və siyah” əsərinin 
qazandığı rəğbətdən sonra yazıları 
əsasən tirajı yüksək olan “İkdam” və 
“Sabah” qəzetlərində dərc olunmuş-
dur.

1930-cu ildən etibarən yaradıcılı-
ğında canlanma başlamış, “Cümhuri-
yet” və “Son Posta” qəzetlərində ya-
zıları çap edilmişdir.

Xalid Ziya Uşaqlıgil 1945-ci il 
mart ayının 27-də vəfat etmiş, İstan-
bulda Bakırköy qəbiristanlığında dəfn 
olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
 Aşk-ı memnu / H.Z. Uşaklıgil. 
– İstanbul: Özgür Yayınları, 
2011. – 246 s.
Kırık hayatlar / H.Z.Uşaklıgil. 
– İstanbul: Özgür yayınları, 
2012. – 254 s. 
İçməli su  / X.Ziya Uşaqlıgil 
// Türkiyə ədəbiyyatı anto-
logiyası: nəsr / [çevirən.: 
Q.Alxanova, K.Ələkbərova, 
S.Nağı]; red.: Y.Əliyev, 
S.Sarvan; ön sözün müəl. 
E. Başkeçid; [üz qabığının 
tərtibatı A.Əmrahov]. - Bakı, 
2017. - S. 18-22.
Fərəcov, S. Türk ədəbiyyatının 
böyük nəsr ustası / S.Fərəcov 
// Mədəniyyət. -  2016. - 22 
iyul. - S. 11.

İ n t e r n e t d ə
http://kayzen1.rssing.com/
chan-5724219/all_p307.html
az.wikipedia.org › wiki › Ha-
lit_Ziya_Uşaklıgil
www.anl.az › down › meqale › 
edebiyyat › iyul
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Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq
95 

illiyi Vidadi Nərimanbəyov 
1926-2001

İY
U

L

Vidadi Yaqub oğlu Nərimanbəyov 
1926-cı il iyul ayının 13-də Fransanın 
Kann şəhərində anadan olmuşdur. 

Ailəsi ilə birlikdə Bakıya qayıtmış, 
1943-1944-cü illərdə Ə.Əzimzadə 
adı na Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Mək təbində oxumuş, 1944-1950-ci il-
lər də Sovet Ordusu sıralarında xid mət 
etmişdir. 

1950-1953-cü illərdə Ə.Əzimzadə 
adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Məktəbində təhsilini davam etdirmiş-
dir. 

1953-1956-cı illərdə V.Muxin adı-
na Leninqrad Ali Rəssamlıq-Sənaye 
Məktəbində və 1957-1960-cı illərdə 
Tbilisi Rəssamlıq Akademiyasında 
təhsil almışdır

Gənc rəssam tələbə ikən açıq 
səmanın, günəşin fonunda qara bulud 
layları təsvir edilmiş, öndə isə biri ya-
ğış, digəri quraqlıq arzulayan iki insan 
obrazı əks olunmuş “Düşmənin sevin-
ci...” tablosu ilə şöhrət qazanmışdır.

İkinci Dünya müharibəsi rəssa-
mın yaradıcılığına da təsir etmiş, 
əsər lərində müharibə və hərbi-vətən-
pərvərlik mövzusu əsas yer tutmuşdur. 
“Ağır illər” (1960), “Yolda” (1963), 
“Müharibə yolları” (1965), “Xatirələr” 
(1967), “And” (1969), “Bakılılar. 
Qırx birinci il” (1970), “Böyük Vətən 
müharibəsi” (1971), “Sovet İttifaqı-
na xidmət edirəm!” (1973), “Bayraq” 
(1975), “Adsız təpədə” (1978), “İt-
haf” (1980), “Vidalaşma” (1981) və 
s. tematik tablolarında müharibənin 
fəlakətləri, sovet xalqının faşizmə qar-
şı qəhrəmanlıq mübarizəsi öz əksini 
tapmışdır.

1961-ci ildən SSRİ Rəssamlar İt-

tifaqının üzvü olmuşdur. 1963-cü 
ildə “Yolda” monumental, irihəcmli 
tablosu ilə şöhrət qazanmışdır. Əsər 
R.Mustafayev adına Azərbaycan Döv-
lət İncəsənət Muzeyinin daimi ekspo-
natıdır.

Rəssam portret və natürmort janr-
larında da özünü sınamış, “Nəzifənin 
portreti” (1965), “Natürmort” (1969), 
“Oğlumun portreti” (1972), “Tələbə 
qız” (1977), “Tələbə Nigar” (1980) və 
s. rəsmlərini çəkmişdir. Yalnız keçmiş 
SSRİ məkanında deyil, Macarıstan, 
Çexiya, Bolqarıstan, Rumıniya, Alma-
niya, Əlcəzair, Finlandiya, İtaliya, 
Avstriya, Türkiyə, Hindistan, İraq və s. 
ölkələrdə fərdi sərgisi təşkil edilmişdir. 
1972-1986-cı illərdə Azərbaycan SSR 
Rəssamlar İttifaqının İdarə Heyə tinin 
sədr müavini vəzifəsində işlə mişdir.

1992-2000-ci illərdə Fransanın 
Bor do, Po, Biarritz şəhərlərində “Bus-
kayrol” (“Bouscayrol”) Qalereyasında 
fərdi sərgisi keçirilmişdir.

20 Yanvar faciəsinə həsr etdiyi 
“Qatillər” tablosu dünyanın bütün sər-
gi salonlarında nümayiş etdirilmişdir. 

Görkəmli rəssamın yaradıcılığı, 
ictimai fəaliyyəti dövlət tərəfindən 
yük sək qiymətləndirilmiş, 1977-ci 
ildə “Əməkdar rəssam”, 1982-ci ildə 
“Xalq rəssamı” fəxri adlarına layiq gö-
rülmüş, 2001-ci ildə ulu öndər Heydər 
Əliyevin Sərən camı ilə “Şöhrət” orde-
ni ilə təlti edilmişdir. 

Vidadi Nərimanbəyov 2001-ci il 
dekabr ayının 13-də vəfat etmiş, Bakı 
şəhərində dəfn olunmuşdur. 

2006-cı ildə V.Nərimanbəyov haq-
qında “Sənətə həsr olunmuş ömür” 
filmi lentə alınmışdır.

Ə d ə b i y y a t

Fariz. İllərin rəng və çalar-
ları: Xalq rəssamı Vidadi 
Nərimanbəyovun 90 illiyinə 
həsr olunmuş sərgi / Fariz 
// Mədəniyyət. - 2016. - 20 
iyul. - S. 6.

Qaliboğlu, S. Xalq rəssamı 
Vidadi Nərimanbəyovun 
sərgisi başa çatdı / 
S.Qaliboğlu // Mədəniyyət. 
– 2016. – 22 iyul. – S. 5.

Nərimanbəyov Vidadi 
Yaqub oğlu // Azərbaycan 
Sovet Ensiklopediyası: 10 
cilddə. – C.7. – Bakı, 1983. 
– S.225. 

Pənahova, A. Vidadi 
Nərimanbəyovun yaradı-
cılığında uşaq obrazları / 
A.Pənahova // Mədəniyyət.
az. – 2016. – № 1. – S.86-
87.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2016/
iyul/500001.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2016/
iyul/500343.htm
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Harmens van Reyn Rembrandt 
1606-cı il iyul ayının 15-də Hollandi-
ya nın Leyden şəhərində anadan ol-
muşdur. 

1613-cü ildə latın məktəbində təhsil 
almış, sonra rəssamlıq məktəbinə get-
mişdir. 1620-ci ildə istedadlı gənc 14 
yaşında Leyden universitetinə daxil 
olmuşdur. 1624-cü ildə Amsterda-
ma köçərək orada Piter Lastmandan, 
Yan və Yakob Peynas qardaşlarından 
rəssamlıq dərsi almışdır. Burada altı 
ay yaşamış, rəssam kimi formalaşaraq 
əsrinin ən uğurlu rəssamı kimi tanın-
mış, yenidən Leydenə qayıtmış, ata 
evində Yan Livenslə birlikdə emalat-
xana açmışdır. 

1630-1640-cı illər Rembrandt ya-
radıcılığının uğurlu dövrü və şəxsi 
həyatının xoşbəxt çağları olmuşdur. 
Bu illərdə qrup portretlər ustası kimi 
şöhrət qazanan rəssam külli miq-
darda sifariş almış, yanına çoxlu şa-
gird gəlmişdir. Yaratdığı portretlərdə 
(“Doktor Tülpün anatomiya dərsi” 
(1632), Mauritshöys muzeyi, Haaqa; 
“Saskiyanın portreti” (1634), Kas-
sel Şəkil Qalereyası və s.) obrazların 
səciyyəvi cizgilərini məharətlə verə 
bilmişdir. Rəssamın bu dövrdə çəkdiyi 
“Çarmıxdan endirilmə” (1634), “İb-
rahimin qurban verməsi” (1635), 
“Danaya” (1636) (Ermitaj - SanktPe-
terburq), “Samsonun gözlərinin çıxa-
rılması” (1636, Ştedel Rəssamlıq İns-
titutu - Frankfurt-Mayn) kimi süjetli 
kompozisiyalarda bir tərəfdən barokko 

incəsənətinə xas dekorativ əlamətlər, 
digər tərəfdən isə obrazların realist 
şərhi özünü büruzə vermişdir. 1639-
cu ildə Breenştrass şəhərinə köçmüş, 
həyatının ən mürəkkəb dövrünü yaşa-
mışdır. 1642-ci ildə “Gecə gözətçiləri” 
(Amsterdam Dövlət Muzeyi) əsərini 
başa çatdırmış, lakin tablo sifarişçilərin 
(atıcı rotanın zabitləri) etirazına səbəb 
olmuş, sifarişlərin arası tamamilə 
kəsilmiş, emalatxanasında şagirdlərin 
sayı azalmışdır. 

Əsasən Bibliya süjetləri əsasında 
kompozisiyalar üzərində işləmişdir. 
1657-1658-ci illərdə yaratdığı “Assur, 
Aman və Esfir” (1660, A.S.Puşkin adı-
na Təsviri Sənət Muzeyi) və “Fərsiz 
oğulun qayıtması” (təqr. 1668-1669, 
Ermitaj) dini kompozisiyalarında 
emosional gərginlik, obrazların psixo-
loji dramatizmi güclüdür. Rembrandt 
həmçinin görkəmli rəsm və ofort ustası 
kimi də tanınmışdır. 

Holland boyakarı və qrafiki təqribən 
800 tablo, 300 ofort və 2000 rəsm əsəri 
çəkmişdir.

Dünya incəsənətinin ən görkəmli 
nümayəndələrindən biri olan Remb-
randt van Reyn 1669-cu il oktyabr 
ayının 4-də Amsterdamda vəfat etmiş, 
yurdsuzlar qəbiristanlığında dəfn olun-
muşdur. 

1956-cı ildə rəssamın anadan ol-
masının 350 illiyi ümumdünya miq-
yasında, keçmiş SSRİ-də, o cümlədən 
Azərbaycanda da qeyd edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
“Gecə gözətçisi” bərpa 
olunur // Mədəniyyət. - 
2019. - 12 iyul. - S. 8.
Геташвили, Н. 
Рембрандт: Галерея 
гениев / автор текста 
и сост. Н.Геташвили. 
– Москва: Олма Медиа 
Групп, 2010. – 298 c. – 
Сокровища живописи. 
Геташвили, Н. Рубенс, 
Веласкес, Рембрандт: 
гении эпохи барокко: 
[альбом] / Н.Геташвили; 
вт. текста и 
сост. А.Королева, 
М.Торопыгина. – Москва: 
Олма Медиа Групп, 
2013. – 298 c. 298 с. – 
Сокровища живописи. 
Жабцев, В. Харменс 
ван Рейн Рембрандт: 
[Изоматериал]: [альбом] 
/ В.Жабцев. – Минск: 
Харвест, 2007. – 127 с.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2019/
iyul/664187.htm
az.wikipedia.org › wiki › 
Rembrandt

15 Holland boyakarı 
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Maral Yusif qızı Rəhmanzadə 
1916-cı il iyul ayının 23-də Bakının 
Mərdəkan qəsəbəsində anadan olmuş-
dur. 1922-ci ildə Bakıdakı H.Cavid 
adına 8 saylı qız məktəbinə getmişdir. 
Hələ məktəbli ikən “Ana dili” kitabın-
dakı xalq nağıllarına və “Aran köçü” 
hekayəsinə ilk şəkillərini çəkmişdir. 

1930-1933-cü illərdə Ə.Əzimzadə 
adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Texnikumunda, 1934-1940-cı illərdə 
Moskva Rəssamlıq İnstitutunda təh sil 
almışdır. Yaradıcılığının erkən döv-
rün də çəkdiyi “Azərbaycan qadını 
keç mişdə və indi” (1940), “Qadınlar 
mü haribə illərində” (1942) dəzgah 
rəsm ləri silsilələrində Azərbaycan 
qadın larının  həyatı, məişəti, qəhrə-
man lığı və s. öz əksini tapmışdır. Bö-
yük Vətən müharibəsindən sonrakı 
illərdə, əsasən qrafika sahəsində (lito-
qrafiya, linoqravüra) fəaliyyət gös-
tərmiş, “Bizim Xəzərdə” (1953-1960), 
“Sosialist şəhəri Bakı” (1959-1960), 
“SumqayıtRustavi” (1962) və s. linoq-
ravüra silsilələrini çəkmiş, yaradıcılı-
ğında əmək və məişət mövzuları xü-
susi yer tutmuşdur. 

1957-ci ildə Moskvada   təşkil edil-
miş şəxsi sərgisindən sonra “Sovetskiy 
xudojnik” nəşriyyatı tərəfindən rəs-
samın xüsusi albomu nəşr edilmişdir. 
1965-1982-ci illərdə Azərbaycan kən-
dinin həyatı, doğma təbiət “Bizim qız-
lar”, “Doğma vətənim”, “Azərbaycan”, 
“Mənim bacılarım” rəngli linoqravüra 
silsilələrində sənətkarlıqla əks olun-

muşdur. 1964-cü ildə çəkdiyi “Xınalıq. 
Sıldırım qaya üzərində” rəngli linoqra-
vüra R.Mustafayev adına Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət Muzeyində saxlanı-
lır. 

“Dəniz nefti” mövzusu Maral Rəh-
manzadə yaradıcılığında özünü işıqlı 
xətlə göstərmiş, “Neftin daşınması”, 
“Neft çilər tankerdə”, “Rezervuar par-
kı”, “Yeddi gəmi adası”, “Günəş şüa-
ları”, “Fırtınada” və “Ərzaq gətiriblər” 
kimi qrafik miniatürləri energetika-
sı və romantikası ilə digər işlərindən 
çox fərqlənmiş və rəssama uğur gətir-
mişdir. 

Təsviri sənətimizin zəngin ənənə-
lə rini davam etdirən rəssam kitab 
qrafi kası sahəsində də geniş fəaliyyət 
göstər miş, M.S.Ordubadinin “Qılınc və 
qələm” (1955); Füzulinin “Qəzəllər”, 
Nizaminin “Leyli və Məcnun” (hər 
iki si 1958) bədii əsərlərinə illüstrasi-
yalar çəkmişdir. 

1964-cü ildə Azərbaycan SSR-nin 
“Xalq rəssamı” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür. 1965-ci ildə Azərbaycan 
SSR Dövlət mükafatı laureatı, “Qır-
mızı Əmək Bayrağı”, “Şərəf nişanı” 
ordenləri, həmçinin medallarla təltif 
edilmişdir. 1996-cı ildə ulu öndər 
Heydər Əliyevin imzaladığı Fərmana 
əsasən “Şöhrət” ordeni ilə təltif edil-
mişdir. 

Maral  Rəhmanzadə 2008-ci il mart 
ayının 16-da Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t
Rəhmanzadə, M. 1916-2008 
[İzomaterial]: qrafika, 
rəngkarlıq / layih. rəhb. 
Ç.Fərzəliyev; mətnin müəl. 
X.Əsədova; foto. Ə.Ağasiyev; 
ing. dilində tərc.: İ.Peart, 
S.İbrahimova, Ə. Məlikova. 
– Bakı: Sərvət, [Şərq-Qərb], 
2013. – 104 s. 
Rəhmanzadə, M: [rəngkarlıq 
və qrafika] / ideya Xalq Bank; 
layih. rəhb. R.Həşimov; 
tərt. E.Məmmədova; bədii 
tərt. və dizayn T.Qorçu 
mətnin müəl. Ş.Məlikova; 
tərc.: E.Eynullayev; red. 
S.Babullaoğlu. – Bakı: Xalq 
Bank, 2011. – 238 s.
Rəssamlıqda unudulmaz 
Maral Rəhmanzadə ünvanı // 
525-ci qəzet. - 2019. - 24 iyul. 
- S. 9.
Süleymanova, Həmidə.Neft 
sənayesi azərbaycanlı qadın 
rəssamın yaradıcılığında / 
H.Süleymanova // Mədəniyyət.
az. - 2019. - Mart-Aprel. - S. 
73-74.

23 Rəssam 
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Flora Ələkbər qızı Kərimova 1941-
ci il iyul ayının 23-də Bakıda anadan 
olmuşdur. 

1964-cü ildə Asəf Zeynallı adına 
Bakı Musiqi Texnikumunu bitirmiş, 
1965-1971-ci illərdə Azərbaycan 
Döv lət Tibb İnstitutunda (indiki ATU), 
1972-1977-ci illərdə Azərbaycan 
Döv  lət Konservatoriyasında (indiki 
BMA) təhsil almışdır. 

Səhnəyə ilk gəlişi 1956-1957-ci 
illərdə keçirilən Azərbaycan gənc lə ri-
nin festivalında iştirakı ilə başlamışdır. 
Şmidt zavodunun bədii özfəaliyyət 
kollektivində, Azərbaycan Dövlət 
Tibb İnstitutunun “Çinar” ansamblın-
da, 1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət 
Filar moniyasında çıxış etmişdir. 

1983-cü ildən Azərbaycan Tele-
radio Verilişləri Şirkətinin solisti  ol-
muşdur. 

Repertuarında görkəmli Azər bay-
can bəstəkarları T.Quliyev, R.Hacı-
yev, F.Əmirov, E.Sabitoğlu, F.Sücəd-
di novun bəstələdiyi mahnılar başlıca 
yer tutur. Bəstəkar Elza İbrahimova 
məxsusi olaraq F.Kərimovanın səsi 
üçün “Afət” operasını bəstələmişdir. 
1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Ope-
ra və Balet Teatrında Leyli (“Leyli və 
Məcnun”, Üzeyir Hacıbəyli) partiya-
sında 6 tamaşada çıxış etmiş, 1969-cu 
ildə “Qanun naminə” bədii filmində 
Züleyxa roluna çəkilmişdir. “Böyük 
Dayaq” (1962), “O qızı tapın” (1970), 
“Gün Keçdi” (1971), “Həyat bizi sı-
nayır” (1972), “Qız, oğlan və şir” 

(1974), “Payız melodiyaları” (1974), 
“Şahzadə-qara qızıl” (1974), “Alma 
almaya bənzər” (1975), “Toplan və 
kölgəsi” (1977), “Sonrakı peşman-
çılıq” (1978), “Qayınana” (1978), 
“Yol lar görüşəndə...” (1979), “Onun 
bəlalı sevgisi” (1980), “Ağ atlı oğ-
lan” (1995) və s. film və tamaşalarda 
səslənən mahnıların ifaçısı kimi çıxış 
etmişdir. 

Füsunkar səsə malik Flora xanı-
mın ifasında səslənən “Yoxluğu-
nu bilə bilə”, “Yalan imiş”, “İlahi”, 
“Ruhu muz qovuşacaq”, “Qarabağ”, 
“Əzizim”, “Bakı sabahın xeyir”, “Bir 
axşam taksidən...”, “Bir daha”, “Dün-
ya köhnə dünyadır”, “Əlvida”, “Onun 
bəlalı sevgisi”, “Unut sən məni”, 
“Saçlarına gül düzüm”, “Unutma”, 
“Sən uzaq yaşıl ada” mahnıları bu gün 
də tamaşaçılar tərəfindən sevə-sevə 
dinlənilir. 

Azərbaycan musiqi ifaçılığı sənə-
tinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 
Flora Ələkbər qızı Kərimova 1990-
cı ildə “Əməkdar artist”, 17 noyabr 
1992-ci il tarixində “Xalq artisti” fəxri 
adlarına layiq görülmüşdür. 

1994-cü ildə ABŞ-ın Sülh və De-
mokratiya İnstitutu tərəfindən İnsan 
hüquqları Müdafiəsi Departamenti-
nin “Ən mübariz müğənni”, “İnsan 
haqlarının müdafiəçisi” baş müka-
fatını almış, 2014-cü ildə “Borçalı” 
cəmiyyətinin “Şərəf medalı” ilə təltif 
olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
“Gələcək məchuldur, amma 
ümidlərlə doludur” / Flora 
Kərimova // Bizim yol. - 
2018. - 25 iyul. - S. 15.
“Nə səsimi sevirəm, nə də 
mahnılarımı dinləyirəm”: 
Flora Kərimova: “Yara-
danın yazdığını yaşamı-
şam” / Flora Kərimova; 
müsahibəni apardı T.Rövşən 
// Üç nöqtə. - 2019. - 23 
noyabr. - S. 12.
Xəlilzadə, F. Bənövşə ətirli 
səs / Flora Xəlilzadə; 
red. V.Quliyev. – Bakı: 
Azərbaycan, 1993. – 48 s. 
Ol, Ə. Səsindən tanınan / 
Əjdər Ol (Cəbiyev); red. 
Q.İsabəyli. – Bakı: Cikcik, 
1993. – 48 s.
Vəzir, M. Flora Kərimova 
// Dəyişikliklərə cəsarəti 
çatan örnək xanımlar / 
Rasional İnkişaf uğrunda 
Qadınlar Cəmiyyəti (RİQC); 
kitabın müəllifi Mehriban 
Vəzir; layihənin müəllifi 
və rəhbəri. Ş.İsmayılova. – 
Bakı, 2008. – S.83-84.

23 Müğənni
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Adilə Niyazi qızı Yusifova 1956-
cı il iyul ayının 30-da Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1975-1980-cı illərdə Üzeyir Hacı-
bəy li adına Bakı Musiqi Akademiya-
sının bəstəkarlıq şöbəsində, professor 
C.Hacıyevin sinfində təhsil almış, təh-
silini fərqlənmə diplomu ilə başa vur-
muşdur. 

1975-1999-cu illərdə Asəf Zeynal-
lı adına Bakı Musiqi Texnikumunda 
konsertmeystr, nəzəriyyə fənnlərindən 
dərs demişdir. 

1991-ci ildən Üzeyir Hacıbəyli 
adına Bakı Musiqi Akademiyasının 
Azər baycan xalq musiqisinin tarixi 
və nəzəriyyəsi kafedrasında müəllim, 
2006-cı ildən dosent, 2012-ci ildən 
professor vəzifəsində çalışır. 

1992-ci ildən Azərbaycan Bəstə-
karlar İttifaqının üzvüdür. 

1997-ci ildə dissertasiya işini 
müdafiə edərək, sənətşünaslıq nami-
zədi alimlik dərəcəsini almışdır. 

Adilə Yusifova fortepiano ilə orkestr 
üçün konsert (1980), fleyta və fortepi-
ano üçün üç miniatür (1981), qoboy 
və fortepiano üçün “Triptix” (1981), 
Azərbaycan xalq rəqs işləmələri 
(1981), kamera orkestri üçün beş kon-
sert pyesi (1984), “Milli naxışlar” 
(1993), İ.Tapdıq və B.Vahabzadənin 
sözlərinə uşaq xoru, kvartet və fortepi-
ano üçün “Bahar nağılı”-7 hissəli kan-
tata (1993), fleyta və fortepiano üçün 

“Unudulmuş duyğu” pyesi (1994), 
simli kvartet, səs, klarnet və fortepi-
ano üçün “Biz eyni səma altındayıq” 
(1997), tar və fortepiano üçün “Alov” 
fantaziyası (2003), R.Mirzəyevanın 
söz lərinə “Qadın obrazlarının siluet lə-
ri” süitası (2003), (2007), truba, violin 
və fortepiano üçün “Reqtaym ruhun-
da” (2007), soprano, tenor və fortepi-
ano üçün “Nənə çin sandığında” süi-
tası (2009), fortepiano üçün “İthaf” 
(Cövdət Hacıyevə həsr olunub (2012), 
R.Mirzəyevanın sözlərinə səs, simli 
kvartet, qoboy, balaban və fortepiano 
üçün “Xəyallarımdakı şəhər” fantazi-
yası (2014) və s. əsərlərini yazmışdır. 

Bundan əlavə bəstəkar N.Kərimovla 
birlikdə rus dilində “Azərbaycanda 
professional təhsilin salnaməsi (1985-
1995-ci illər)”, musiqi təhsil ocaqları-
nın tələbələri üçün “Azərbaycan xalq 
melodiyalarının işləməsi və aranji-
manı”, “Azərbaycan bəstəkarlarının 
işləmələri” adlı kitablar, Azərbaycan 
və rus dillərində “Soltan Hacıbəyov. 
Azərbaycan xalq melodiyalarının 
işləməsi” adlı dərs vəsaitini və rus 
dilində “Cövdət Hacıyev. Həyat 
salnaməsi. Məqalələr. Mülahizələr” 
adlı kitabını yazmışdır. 

Adilə Yusifova 2011-ci ildə Azər-
bay can Respublikasının “Əməkdar 
mü əl lim” fəxri adına layiq görülmüş-
dür.

Ə d ə b i y y a t

Adilə Yusifovanın “Uşaqla-
ra məhəbbətlə” uşaq xoru 
üçün əsərləri [Notlar]: 
“xor dirijorluğu” ixtisası 
üzrə təhsil alan tələbələr 
üçün dərs vəsaiti / Adilə 
Yusifova, G.İmanova; red. 
G.Abdullazadə; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. 
Hacıbəyov ad. Bakı Musiqi 
Akad. – Bakı: Adiloğlu, 
2009. – 100 s.

Azərbaycan bəstəkarlarınn 
işləmələri: ali musiqi 
məktəbləri ücün: dərs 
vəsaiti / Adilə Yusifova; 
elmi red. R.Zöhrabov. 
– Bakı: Adiloğlu, 2009. – 
154 s.

Milli naxışlar [Notlar]: 
fortepiano üçün 10 konsert 
pyesi / Adilə Yusifova; 
red. L.Kazımova; rəssam 
Ə.Nərimanbəyova; Azərb. 
Resp. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi. – Bakı: 
Təhsil, 2012. – 64 s.   

Paralellər [Notlar] : 
violino, violonçello, piano 
və balaban üçün / Adilə 
Yusifova. – Bakı, 2009. – 
58 s. 

30 Bəstəkar
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Ələkbər Adıgözəl oğlu Hüseynov 
(Ələkbər əmi) 1961-ci il iyul ayının 
7-də Bakıda anadan olmuşdur. 

1978-1982-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət İnstitutunun “Dram 
və kino aktyorluğu” fakültəsində təhsil 
almışdır. 

Bir müddət təyinatla Şəki Dövlət 
Dram Teatrında işlədikdən sonra, o, 
1988-ci il aprel ayının 5-dən A.Şaiq 
adına Azərbaycan Dövlət Kukla Te-
atrında aktyor vəzifəsində çalışmağa 
başlamışdır. 

2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət 
Kukla Teatrının baş rejissoru təyin 
edilmişdir. 

Uşaqların sevimlisi “Ələkbər əmi” 
kimi tanınan aktyor uzun müd dət Dövlət 
Tele viziyasında uşaq verilişlərinin apa-
rıcısı olmuşdur.

2006-cı ildən ömrünün sonuna kimi 
Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 
çalışan istedarlı aktyor  həmin teatrın 
səhnəsində Ə.B.Haqverdiyevin “Pəri 
cadu” əsərində Qurban, H.X. An-
dersenin “Bülbül” nağılında Nağılçı və 
Çin imperatoru, N.Bədəlovun “Qara 
rəngin nağılı”nda Aydın, R.Əlizadənin 
“Tıq-tıq xanım”ında dirijor, Qoca və 
Müğənni, A.Ostrovskinin “Qar qız” ında 
Lel, N.Ağayevin “Bakı həyə tinin rek-
viyemi” və “Oxay və Əh məd”də Qoca 
və Əhməd, M.F.Axundzadənin “Müs-

yo Jordan və dərviş Məstəli şah”ında 
Dərviş Məstəlişah, R.Əlizadənin 
“Dam dabaca”, “Ələkbər əmi gülüş 
planetində”, “Keçəlin toyu”nda Qədeş-
ba la, Ələkbər əmi, Keçəl  rollarını ifa 
etmişdir.

Ələkbər Hüseynov qələmə aldığı 
“Səa dət quşu” və “Möcüzəli tamaşa” 
pyeslərini Azərbaycan Dövlət Kukla 
Teatrının rus bölməsində özü tamaşaya 
hazırlamışdır. 

O, bir sıra digər Beynəlxalq Festi-
valların da iştirakçısı və mükafatçıs 
olmuşdur. 

1995-ci ildə aktyor “Keçəlin toyu” 
tamaşasındakı Keçəl rolu ilə İstan-
bulda, 1990, 1992-ci illərdə “Bülbül” 
tamaşası ilə İranda, 1993-cü ildə isə 
Türkmənistanda keçirilən beynəlxalq 
festivalların laureatı olmuşdur. 

Sənətdə qazandığı nailiyyətlərə görə 
“Humay” və “Qızıl Dərviş” mükafatla-
rı laureatı adını qazanmışdır. 

2000-ci il oktyabr ayının 28-də Ulu 
Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 
Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar 
artist” fəxri adı ilə təltif olunmuşdur. 
2007-ci ildə Polşanın “Təbəssüm Or-
deni” mükafatına layiq görülmüşdür.

 Ələkbər Hüseynov 2007-ci il av-
qust ayının 2-də uzun sürən xəstəlikdən 
sonra vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Qurbanlı, R. “Ələkbər 
əmi”nin nağılı / 
R.Qurbanlı // Üç nöqtə. – 
2017. - 17 noyabr. – S.12.

Müşfiq, Ş. Ələkbər Əminin 
işıqlı uşaq təbəssümü / 
Ş.Müşfiq // 525-ci qəzet. – 
2018. – 25 avqust. – S.14.

Rəhimli, İ. Ələkbər 
Hüseynov / İlham Rəhimli 
// Azərbaycan Teatr En-
siklopediyası / İ.Rəhimli. 
– Cild 1 – Bakı, 2016. – S. 
337-338.

Müşfiq, Ş. Ələkbər Əminin 
işıqlı uşaq təbəssümü  / 
Ş.Müşfiq // 525-ci qəzet. - 
2018. - 25 avqust. - S. 14.

İ n t e r n e t d ə

http://anl.az/down/
meqale/525/2018/
avqust/602963.htm

www.anl.az/down/me-
qale/medeniyyet/2011/
dekabr/216951.htm

7 Aktyor 
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Zülfüqar Yaqub oğlu Baratzadə 
1931-ci il iyul ayının 8-də Gəncə şəhə-
rin də anadan olmuşdur.

Əvvəllər Gəncə Dövlət Filarmoni-
yasında rəqqas işləmişdir. 1951-ci ildə 
Gəncə Dövlət Dram Teatrının trup-
pa sına aktyor kimi daxil olmuşdur. 
Xa rakterlər aktyoru idi və təbii, xalq 
oyun estetikasına əsaslanan yumoru 
ilə özünə geniş tamaşaçı rəğbəti qa-
zanmışdır. Yoldaşları arasında “Barat” 
kimi tanınırdı. Koloritli yumor ifadə 
vasitələri var idi. Həssas musiqi du-
yumu müəyyən rolların daha canlı ifa-
sında aktyora köməklik edirdi. Tipik 
səciyyə daşıyan koloritli personajların 
ifa sında daha cazibəli təsir bağışlayır-
dı.

Aktyorun Mindilli, Bərbərzadə 
(“Nişanlı qız” və “Xoşbəxtlər”, 
S.Rəhman), Göyüş, Dəli Domrul, Di-
nar (“Kişilər”, “Dəli Domrul” və “Ya-
dındamı?”, A.Məmmədov), Sərsəri 
(“Kəllə”, Nazim Hikmət), Çoban 
(“Pəri cadu”, Ə.Haqverdiyev), Ba-
lıqçı (“Günəş”, L.Həsənov), Atobba 
(“Vicdan”, B.Vahabzadə), Kamran 
(“Məhəbbət nişanəsi”, S.Axundov), 
Ernardo (“Kələkbaz sevgili”, L.de 
Veqa), Müşavir (“Səyavuş”, Hüseyn 
Cavid), Əmirqulu, Salman, Camal 
(“Yaşar”, “Nəsrəddin şah” və “Al-
maz”, C.Cabbarlı), Aşıq, Dinar, Şiş-
man (“Kişilər”, “Dəli Domrul” və 
“Yadın damı?..”, Altay Məmmədov), 
Mustafa (“Şərqin səhəri”, Ə.Məm-
məd xanlı), Möhnət (“Məhsəti Gən-
cə vi”, K.Ağayeva), Həbəş (“Tü1kü 
və üzüm”, Gilerma Fiqeyredu), Ağa 

Bəşir (“Lənkəran xanının vəziri”, 
M.F.Axundzadə), Nəroğlan (“Qız 
atası”, Ə.Əsgərov), Vəzir (“Əlvida, 
Hindistan!”, Q.Rəsulov), Nəsrəddin 
(“Nəsrəddin”, Y.Əzimzadə), Çınqıl 
(“Adı sənin, dadı mənim”, S.Dağlı), 
Effer (“Bura gəlin”, Əziz Nesin), Haq-
verdi (“Qatır Məmməd”, Zeynal Xəlil), 
küçə xanəndəsi (“Üç qəpiklik opera”, 
B.Brext), İppolit (“Həmişə təmizlikdə”, 
E.Radzinski və E.Ryazanov), Baş sena-
tor, Riçard (“Otello” və “111 Riçard”, 
V.Şekspir), kişi (“Qatarlar səhər ge-
dir”, R.Kauqver), İvan Petroviç (“Qu-
duz pullar”, A.Ostrovski), Knyaz (“İki 
qardaş”, M.Lermontov), Qurd Kərim 
(“Qaçaq Nəbi”, S.Rüstəm), Mahmud 
(“Boş barılar”, Ə.İsayev), Eyvaz (“Üça-
tılan”, İ.Əfəndiyev), Məmmədşəfi 
(“İtkin gəlin”, Ə.Hacızadə), Kristino-
yu (“İctimai rəy”, A.Baranqa), Prorab 
(“Yeddi oğlan və bir qız”, R.Ağayev), 
Qacar (“Vaqif”, S.Vurğun), Frantişek 
Abel (“Zəngli saat”, O.Zaqradnik) 
rol ları parlaq sənət qələbələri kimi 
qiymətləndirilmişdir. Aktyor “Azər-
bay canfilm” kinostudiyasında istehsal 
olunmuş “Bəyin oğurlanması” (Dəllək), 
“Ölsəm... bağışla” (Baladadaş), “Qətl 
günü” (Ənvər) bədii filmlərinə çəkil-
mişdir.

1971-ci il dekabr ayının 27-də 
Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar 
artist”, 1981-ci il dekabr ayının 24-də 
“Xalq artisti” fəxri adları ilə təltif edil-
mişdir.

Zülfüqar Baratzadə 1991-ci fevral 
ayının 11-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Zülfüqar Baratzadə. - Bakı: 
İşıq, 1982. - [6] s.

Baratzadə Zülfüqar Yaqub 
oğlu// 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. - C. 3: Babilistan-
Bəzirxana. - Bakı, 2011. - S. 
195.

Rəhimli, İ. Zülfüqar 
Baratzadə / İlham Rəhimli // 
Azərbaycan Teatr Ensiklo-
pediyası / İ.Rəhimli. – Cild 
3 – Bakı, 2017. – S. 408-409.

İ n t e r n e t d ə

az.wikipedia.org › wiki › 
Zülfüqar_Baratzadə

anl.az › TEATR › aktyorlar › 
Zulfuqar_Baratzade

8 Aktyor
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Mübariz Şərafət oğlu Həmidov 1956-
cı il iyul ayının 12-də Göyçay şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1975-1979-cu illərdə Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət İnstitutunun dram-
kino aktyorluğu fakültəsində təhsil al-
mışdır. 1979-2000-ci illərdə Azərbay-
can Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında 
aktyor, 2000-ci ildən 2006-cı ilin yan-
var ayına kimi Azərbaycan Respub-
likası Mədəniyyət və Turizm Nazir-
liyi İncəsənət baş idarəsində (hazırda 
incəsənət şöbəsi) aparıcı mütəxəssis, 
baş mütəxəssis və baş məsləhətçi 
vəzifələrində çalışmışdır.

Heydər Əliyev adına Sarayda keçi-
ri lən çoxsaylı dövlət tədbirlərinin – 
Azər baycan Respublikasının Dövlət 
Müs təqilliyinin 10 illiyi, Dünya Azər-
bay canlılarının I qurultayı, Görkəmli el 
sənətkarı Aşıq Ələsgərin anadan olma-
sının 175 illiyi, nakam şairimiz Mika-
yıl Müşviqin 90 illiyi, Xalq şairi Rəsul 
Rzanın 90 illiyi, Dövlət Rəqs Ansamblı-
nın yaradılmasının 30 illiyi, Xalq Artis-
ti Şövkət Ələkbərovanın 80 illiyi, SSRİ 
Xalq Artisti Fikrət Əmirovun 80 illi-
yi, Hüseyn Cavidin 120 illik yubileyi, 
Aşıq Şəmşirin 110 illiyi, İ.Əfəndiyevin 
90 illik yubileyi, Üzeyir Hacıbəylinin 
120 illik yubileyi, SSSRİ Xalq Artisti 
Rəşid Behbudovun 90 illiyi, Ümummil-
li liderimiz Heydər Əliyevin vəfatının 
qırx günlüyünə həsr olunmuş anım 
mərasiminin, Azərbaycan Dövlət Aka-
demik Opera və Balet teatrında mərhum 
akademik Zərifə xanım Əliyevanın 
anadan olmasının 80 illiyi, ümummil-
li lider, mərhum Prezidentimiz Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 80 illiyi, 

habelə 2003-cü ilin oktyabrında Prezi-
dent seçkiləri ərəfəsində respublika sta-
dionunda gənclərin III Forumuna həsr 
olunmuş Ümumrespublika tədbirinin, 
həmin ilin oktyabr ayının 31-də Heydər 
Əliyev adına Sarayda Respublika Prezi-
dentinin andiçmə mərasiminin, Azadlıq 
meydanında keçirilmiş təntənəli kon-
sert proqramının və digər irimiqyaslı 
tədbirlərin ssenari müəllifi, redaktoru 
və təşkilatçılırından biridir. 

2000-ci ildə Azərbaycan Respublika-
sının “Əməkdar artist” fəxri adına layiq 
görülmüşdür. 2006-cı il yanvar ayında 
Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçı-
lar Teatrının direktoru vəzifəsinə təyin 
edilmişdir. 17 iyul 2018-ci il tarixdən  
Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının direk-
torudur. 

2010-cu ildə Media Print MMC 
və AKBA Yayıncılık LTD tərəfindən 
İlin teatr xadimi nominasiyası ilə 
“İlin markası mükafatı”, 2011-ci il 
may ayının 18-də Azərbaycan KİV 
İşçiləri Həmkarlar İttifaqı tərəfindən 
“Azərbaycan bayrağı” diplomu, Alman 
- Azərbaycan Cəmiyyəti tərəfindən “Al-
man – Azərbaycan dostluq ənənələrinin 
inkişafına görə” “Körpü” diplomu, 
2012-ci ildə “Kitab evi” İctimai Birliyi 
tərəfindən “Kitab evi” İctimai Birliyi-
nin teatr sənətinə xidmətinə və ictimai 
təşkilatçılığına görə “Vətən naminə” 
diplomuna və s. fəxri fərmanlarla təltif 
olunmuşdur. 2014-cü ilin mart ayı-
nın 27-də Kalmıkiya Respublikasının 
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına 
layiq görülmüşdür. 10 mart 2016-cı ildə 
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının 
Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Gənc Tamaşaçılar Teatrı-
nın direktoru beynəlxalq 
konqresə dəvət alıb // 
Mədəniyyət. – 2017. – 6 
yanvar. – S. 4.

Gənc Tamaşaçılar Teat-
rının direktoru yubileyi 
münasibətilə mükafatlan-
dırılıb // Mədəniyyət. – 
2016. – 13 iyul. – S.7.

Gülər. Sumqayıt Teatrı 
mövsümü bağladı: Yeni di-
rektor yeni mövsüm üçün 
planlarını açıqladı / Gülər 
// Ekspress. – 2018. – 25 
iyul. – S. 13.

İdrisoğlu, A. Bacarıqlı 
teatr rəhbəri və gözəl 
insan: Mübariz Həmidov 
- 60 / A.İdrisoğlu // Azad 
Azərbaycan. – 2016. – 15 
iyul. – S.7.

Sumqayıt Dövlət Dram 
Teatrının yeni direktoru 
kollektivə təqdim olunub // 
Mədəniyyət. – 2018. – 18 
iyul. – S. 5.

12 Teatr xadimi
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Rasim Rza oğlu İsmayılov 1936-cı 
il iyul ayının 13-də Bakıda anadan ol-
muşdur. 

Kinoya olan sevgisi 1958-ci ildə 
onu Bakı kinostudiyasına gətirmiş, 
ora da operator assistenti kimi işləməyə 
başlamışdır. 

1958-1962-ci illərdə Moskvada 
Ümum ittifaq Dövlət Kinematoqrafiya 
İnstitutunun operatorluq fakültəsini, 
məşhur operator Boris Volçekin sinfini 
bitirmişdır. Rasim İsmayılovun Mosk-
vada təhsil aldığı illərdə çəkdiyi kurs 
işləri artıq onun peşəkarlığından xəbər 
verirdi. 

1962-ci ildən Azərbaycan Televizi-
yasında çalışmışdır. Burada gənc opera-
torun ssenariləri əsasında “Azərbaycan 
raport verir”, “Daha iki nəfər” qısa-
metrajlı bədii televiziya filmləri isteh-
sal olunmuşdur. Rejissor kimi “Mavi 
ekranın yolları”, “Şəhərin ritmləri” və 
başqa sənədli filmlər çəkmişdir. 

Azərbaycan televiziyasında anima-
siya filmlərinin yaradıcılarından biri 
kimi də tanınmışdır. 1965-ci ildə “Da-
nışan işıqlar”, 1969-cu ildə “Qırmızılar, 
qaralar və başqaları” cizgi filmlərinə 
quruluş vemişdir. Onun ssenarisi əsa-
sın da çəkilən bu film-alleqoriya Ki-
yev də “Prometey - 69” festivalında 
ən yaxşı rejissor işinə görə diploma 
layiq görülmüşdür. Bədii kinoda ope-
rator kimi debüt işi “Cazibə qüvvəsi” 
kino almanaxında “Dağ meşəsindən 
keçərkən” novellasıdır. 

Sonralar böyük kinoya vəsiqə almış, 

görkəmli rejissor Hüseyn Seyidzadənin 
quruluş verdiyi tarixi-inqilabi janrda 
çəkilən “Yenilməz batalyon” (1965) 
filminin quruluşçu operatoru olmuş-
dur. Bu onun böyük kinoda ilk işi idi. 

Azərbaycan kinosunun qızıl fondu-
na daxil olan bir çox filmlərə operator 
kimi quruluş vermişdir. “Sevil”, “Yeddi 
oğul istərəm”, “Axırıncı aşırım”, “Gün 
keçdi”, “Nəsimi”, “Dədə Qorqud”, 
“Sevinc buxtası”, “Babək” və başqa 
film lərin uğurlu ekran həllini tapma-
sında onun xidmətləri əvəzsizdir. 

Sənətkar 68 illik ömrünün 46 ilini 
milli kinomuzun inkişafına həsr et-
miş, bu illər ərzində operator kimi 20 
bədii, 10 sənədli film, rejissor və sse-
nari müəllifi kimi dörd “Mozalan”, iki 
animasiya filmi çəkmişdir. 

Quruluş verdiyi son ekran əsəri 
1990-cı ildə lentə alınan “Tələ” filmi-
dir. 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Universitetində peda-
qoji fəaliyyət göstərmişdir. Görkəmli 
kinooperator, kinorejissor, ssena-
ri müəllifi Rasim İsmayılov 1976-cı 
ildə Azərbaycan SSR-nin “Əməkdar 
incəsənət xadimi” fəxri adına, 1978-
ci ildə Dövlət mükafatına layiq görül-
müşdür. 

Rasim İsmayılov 2004-cü il mart 
ayının 3-də vəfat etmişdir. 

“Uçan çinarlar” kitabı ölümündən 
sonra işıq üzü görmüşdür.

Ə d ə b i y y a t

Əsgərov, H. Ömrün sənət 
işığı / H.Əsgərov // Xalq 
qəzeti. – 2017. – 12 iyul. 
– S.6.

Gözəl insan, gözəl sənətkar 
// Mədəniyyət. – 2019. – 12 
iyul. – S. 1;6.

Mükərrəmoğlu, M. Sənətini 
dünyalar qədər sevirdi / 
Mehdi Mükərrəmoğlu // 
Xalq qəzeti. – 2016. – 27 
noyabr. – S.8.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2017/
iyul/550054.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2016/
noyabr/516449.htm

13 Kinooperator
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Teatr.Kino
95 

illiyi Sədayə Mustafayeva 
1926-2004

İY
U

L

Sədayə İsmayıl qızı Mustafayeva 
1926-cı il iyul ayının 15-də Nuxa (in-
diki Şəki) şəhərində anadan olmuşdur. 
Beş illik orta təhsilini bitirdikdən son-
ra Şəkidə fəaliyyət göstərən İpəkçilik 
kombinatında usta köməkçisi işləməyə 
başlamışdır. Sonra 12 yaşında səhnəyə 
qədəm qoymuş və ilk obrazı Süleyman 
Rüstəmin “Qaçaq Nəbi” tamaşasında 
Çimnaz rolu olmuşdur. Bir müddət 
Şəki Dövlət Dram Teatrında bir-birinin 
ardınca maraqlı obrazlar qalereyası ya-
radan Sədayə Mustafayeva daha sonra 
fəaliyyətini Ağdaş və Göyçay teatrla-
rında davam etdirmişdir. 1950-ci ilin 
mart ayında Gəncə Dövlət Dram Teat-
rının direktoru, respublikanın Xalq ar-
tisti, rejissor Məhəmməd Bürcəliyevin 
dəvəti ilə Sədayə xanım Gəncə Dövlət 
Dram Teatrına aktrisa kimi dəvət al-
mışdır. Teatrın səhnəsində Sədayə xa-
nım 400-dən artıq maraqlı obrazlar 
qalereyası yaratmışdır. “Vaqif” (Xu-
raman, Gulnar); “Aydın” (Gültəkin); 
“Pəri Cadu” (Pəri); “Solğun çiçəklər” 
(Sara, Pəri, Gülnisə); “Otello” (Emil-
ya); “III-Riçard” (Yelizaveta); “Sok-
ratla söhbətlər” (Ksantipa); “İtkin 
gəlin” (Səbihə); “Yad qızı” (Həcər xa-
nım); “Dairəni genişləndirin” (Aliyə); 
“Dəli Kür” (Şahnigar); “Atayevlər 
ailəsi” (Dilşad xanım); “Xurşudbanu 
Natəvan” (Natəvan); “Mahnı dağlarda 
qaldı” (Rəxşəndə xanım) və s. pyeslərdə 
oynadığı obrazlar aktrisanın yaradı-
cılığının ən gözəl nümunələrindəndir. 
Bu gün Gəncə Dövlət Dram Teatrında 

fəaliyyət göstərən əksər aktyor və akt-
risa truppası məhz Sədayə Mustafaye-
va məktəbinin yetirməsidir. 

Həmçinin “Azərbaycanfilm”in is-
teh salı olan 20-dən artıq bədii fil-
mə çəkilmişdir. “Biri vardı, biri yox-
du...”da Qadın, “Qanun naminə”də 
Xatun, “Mən ki, gözəl deyildim”də 
Gözəl, “Şərikli çörək”də Şamama, 
“Gün keçdi”də Əsmərin anası, “Qı-
zıl qaz”da Şəfiqənin anası, “Var olun, 
qızlar...”da Rüstəmin anası, “Fi rən-
giz”də Məsmə, “Ad günü”ndə Əlinin 
anası, “Qaynana”da Mülayim, “Gümü-
şü furqon”da Mədinənin anası, “Cin 
mikrorayonda”da Ana, “Ölsəm bağış-
la”da Yusifin anası, “Ağ atlı oğlan” da 
Mirvari nənə, “Dağıdılmış kör pül ər”də 
Əsmər, “Acılar bitməz”də Or xanın 
nənəsi, amerika kinemotoqraf çılarının 
istehsal etdiyi “İlk körpü” filmində 
Əsmər və s. rollarını nümunə göstərmək 
olar. 

O, 1958-ci ildə “Əməkdar artist”, 
1981-ci ildə isə “Xalq artisti” fəxri ad-
larınalayiq görülmüşdür. 2003-cü ildən 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin Fərdi təqaüdçüsü idi.

Sədayə Mustafayeva 2004-cü il 
av qust ayının 13-də Gəncə şəhərində 
vəfat etmişdir. 

2000-ci ildə “Əsgəroğlu” nəşriyyatı 
tərəfindən Xalq artisti Sədayə Mustafa-
yeva haqqında teatrşünas-tənqidçi Anar 
Bürcəliyevin “Səhnə həyat nurumdur” 
adlı monoqrafiyası çap edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Bürcəliyev, A. Səhnə həyat 
nurumdur!: Azərbaycan 
Respublikasının Xalq 
artisti Sədayə Mustafayeva 
- 75; Azərbaycan Teatrı-
125; Gəncə Dövlət Dram 
Teatrı 80 / A.Bürcəliyev; 
red. Ş.Əmirli. – Gəncə: 
Əsgəroğlu, 2000. – 116 s. 

Sədayə Mustafayeva. - 
Bakı: İşıq, 1982. - [6] s.

Bürcəliyev, A. Səhnə həyat 
nurumdur: (Respublika-
nın xalq artisti Sədayə 
Mustafayevanın əziz 
xatirəsinə) / A.Bürcəliyev 
// Cümhuriyət. – 2019. – 9 
iyul. – S.14; Hürriyyət. – 
2019. – 16-17 iyul. – S.14.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/adalet/2019/
iyul/664331.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2010/
iyul/127326.htm

15 Aktrisa
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50 
illiyi

Kərim Kərimov   
1971-1992

İY
U

L

Kərim Məhəmməd oğlu Kərimov 
1971-ci il iyul ayının 2-də Şərur rayo-
nunun Qarahəsənli kəndində anadan 
olmuşdur. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra 
Tümendə Ali Hərbi Mühəndis Ko man-
dirləri Məktəbinə qəbul olunmuşdur. 
Qarabağ hadisələri başlayanda K.Kə-
rimov azərbaycanlı tələbələrlə birlikdə 
vətənin müdafiəsi üçün Azərbaycana 
gəlmişdir. Təhsilini Bakı Ali Birləşmiş 
Komandirlər Məktəbində davam et-
dirmiş, 1992-ci ildə Biləcəridə təlim 
keçdikdən sonra aprel ayının 15-də Go-
ranboy rayonuna yollanmışdır. 21 yaş-
lı K.Kərimov istehkamçılar bölməsinə 
komandir təyin olunmuşdur. 

1992-ci il may ayının 1-də Tapqa-
raqoyunlu kəndi ətrafında minalanmış 
sahələrin zərərsizləşdirilməsi əmə liy-
yatında Kərim də iştirak etmişdir. Ma-
yın 5-də Goranboy döyüşlərində qəhrə-
man casına həlak olmuşdur. Doğma 
kəndi Qarahəsənlidə dəfn olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
ti nin 11 sentyabr 1992-ci il tarixli 193 
saylı Fərmanı ilə Kərimov Kərim Mə-
həmməd oğluna ölümündən sonra 
“Azər  baycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir. 

Qarahəsənli kəndində büstü qoyul-
muşdur. Goranboy və Şərur rayonunda 
adına məktəb və küçə var.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Kərimov Kərim Məhəmməd oğlu - istehkamçılar bölməsinin komandiri - Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyü-
nün qorunmasında, Vətənimizin torpaqlarının erməni işğalçılarından müdafiə edilməsində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq 
göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə, öz müqəddəs əsgəri və xidməti borcunun yerinə yetirilməsində göstərdiyi misilsiz xidmətlərə görə]: 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 16 sentyabr 1994-cü il // Azərbaycan. – 1994. – 21 sentyabr. – S.1. – (Ölümündən 
sonra). 

Əsgərov, V. Kərimov Kərim Məhəmməd oğlu / Əsgərov V. // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. – Yenidən işlənmiş II nəşri. – Bakı, 2010. 
– S.152-153.

Zeynalov, R. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / R.Zeynalov; xüsusi red. R. Hüseynov. – Bakı: Gənclik, 1996. – 136 s. 

Kərimov Kərim Məhəmməd oğlu (1971-1992) // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası; 
tərt. H.Həmidova. – Bakı, 2008. – S.113-114.

Seyidzadə, M. Kərimov Kərim Məhəmməd oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi. – Bakı, 2010. – S.116.

.
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45 
illiyi Samir Zülfüqarov  

1976-1995

İY
U

L

Samir Xəlil oğlu Zülfüqarov 
1976-cı il iyul aynın 3-də Dəvəçi ra-
yonunun Ağbaş kəndində anadan ol-
muşdur.

Səkkizinci sinfə kimi burada təhsil 
almış, lakin ailə vəziyyəti ilə əlaqədar 
məktəbi yarımçıq qoymuşdur. 

1994-cü ilin avqustunda Dəvəçi 
rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən 
Milli Ordu sıralarına həqiqi hərbi 
xidmətə göndərilmişdir. 

O, Yaşma qəsəbəsində yerləşən 
hərbi hissələrin birində xidmət etmiş-
dir. Komandirləri nizam-intizamlı, 
nümunəvi əsgər olduğunu nəzərə 
alaraq ona qısamüddətli məzuniyyət 
vermişdilər. Həmin vaxt respublika-
da vəziyyət yenidən gərginləşmişdi. 
Bir qrup cinayətkar ünsürlərdən 
ibarət silahlı dəstə hakimiyyəti ələ 
keçirmək üçün dövlət çevrilişi etmək 

istəyirdi. Baş verən hadisələrə biganə 
qala bilməyən Samir, məzuniyyətini 
yarımçıq qoyub döyüş yoldaşları-
nın yanına qayıtmış, Milli Ordunun 
əsgərləri dövlət çevrilişinə cəhd 
edən qüvvələrlə mübarizə aparmış 
və 1995-ci il 17 mart tarixində Sa-
mir dövlətçiliyimiz uğrunda şəhid 
olmuşdur. Dəvəçi rayonunun Ağbaş 
kəndində dəfn edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 
307 saylı Fərmanı ilə Zülfüqarov 
Samir Xəlil oğluna ölümündən son-
ra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adı verilmişdir. 

Dəvəçi rayon 3 saylı orta məktəb 
Milli Qəhrəmanın adını daşıyır. Mək-
təb də büstü qoyulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi 
haqqında: [Zülfüqarov Samir Xəlil 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. Zülfüqarov Samir Xəlil oğlu / Əsgərov V. // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. – Yenidən işlənmiş II nəşri. – Bakı, 2010. – 
S.281. 

Seyidzadə M. Zülfüqarov Samir Xəlil oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi. – Bakı, 2010. – S.223. 

Zülfüqarov Samir Xəlil oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. 
H.Həmidova. – Bakı, 2008. – S.203.

.

.
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60 

illiyi Sadıq Hüseynov 
1961-1992

İY
U

L

Sadıq Dayandur oğlu Hüseynov 
1961-ci il iyul ayının 29-da Ağcabədi 
ra yo nunun Xocavənd kəndində anadan 
olmuşdur. 

1968-1978-ci illərdə həmin kənddə 
orta məktəbdə təhsil almışdır. 

1980-ci ildə Xankəndi Pedaqoji İns-
titutunun İbtidai metodika fakültəsinin 
qiyabi şöbəsinə daxil olmuş, elə həmin 
il ordu sıralarına çağırılmışdır. 

Sadıq Hüseynov hərbi xidmətini 
başa vurduqdan sonra yarımçıq qalmış 
təhsilini davam etdirmiş, 1987-ci ildə 
institutu bitirərək doğma kəndlərinə qa-
yıtmışdır. Vaxtilə təhsil aldığı məktəbdə 
əvvəl pioner baş dəstə rəhbəri, sonra isə 
müəllim işləmişdir. 

1989-cu ildə DİN-in sərəncamı ilə 
Şuşa rayon Daxili İşlər Şöbəsində sahə 
müvəkkili vəzifəsinə təyin edilmişdir. 

Erməni quldurları Şuşaya hücum edəndə 
Sadıq da digər polis əməkdaşları kimi 
şəhərin müdafiəsində yaxından iştirak 
etmiş, düşmənə ağır zərbələr endirmiş-
dir. 29 mart 1992-ci ildə ağır yaralansa 
da, yenə də döyüşə davam etmişdir. 

13 aprel 1992-ci ildə erməni silahlı 
birləşmələri Şuşanı ağır raket atəşinə 
tutmuş, Sadıq Hüseynov yaralı yoldaş-
larını xilas edərək qəhrəmancasına 
həlak olmuşdur. Ağcabədi rayonunun 
Xocavənd kəndində dəfn edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli Fərmanı 
ilə Hüseynov Sadıq Dayandur oğluna 
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adı verilmişdir.

 Xocavənd kənd orta məktəbi onun 
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: 
[Hüseynov Sadıq Dayandur oğlu - Şuşa polis şöbəsinin sahə inspektoru - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün 
qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin Fərmanı, 8 oktyabr 1992-ci il // Azərbaycan. – 1992. – 9 oktyabr. – S.1. – (Ölümündən sonra). 

Əsgərov, V. Hüseynov Sadıq Dayandur oğlu / Əsgərov V. // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. – Yenidən işlənmiş II nəşri. – Bakı, 2010. – 
S.126. 

Hüseynov Sadıq Dayandur oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. 
H.Həmidova. – Bakı, 2008. – S.91. 

Seyidzadə, M. Hüseynov Sadıq Dayandar oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi. – Bakı, 2010. – S.97. 

.
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Siyasət.Hərbi iş
60 

illiyi Kəmaləddin Heydərov 
1961 

İY
U

L

Kəmaləddin Fəttah oğlu Heydərov 
1961-ci il iyul ayının 15-də Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Babək rayo-
nunun Çeşməbasar kəndində ana dan 
olmuşdur. 

1978-ci ildə Naxçıvan şəhər 1 saylı 
orta məktəbi, 1984-cü ildə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki BDU)
geoloji-kəşfiyyat fakültəsini bitirmiş-
dir. Azərbaycan Universitetində ikinci 
ali təhsil almışdır.

1978-ci ildə “Xəzərdənizneft-qaz” 
kəşfiyyatı idarəsində əmək fəaliy yə-
tinə başlamış, texnik və geoloq vəzi-
fə lərində çalışmışdır. 1995-ci ilin 
yan var ayında Azərbaycan Respubli-
kası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, 
2006-cı ilin fevral ayında Azərbaycan 
Res publikası Fövqəladə Hallar naziri 
vəzifəsinə təyin edilmişdir. 

K.Heydərov 1999-cu ildən Azər-
bay can Taekvondo Federasiyasının 
prezidenti seçilmişdir. Azərbaycanda 
taekvondonun inkişafı məhz onun fe-
derasiya rəhbərliyinə gəlişindən sonra 
başlamışdır.

2006-cı il fevral ayının 6-da Göm-
rük xidməti general-polkovniki Kəma-
ləd din Heydərova general-polkovnik 
hərbi rütbəsi verilmişdir. 2008-ci il de-
kabr ayının 15-də Əhalinin fövqəladə 
hallardan qorunması sahəsində işin 
təş kilində xüsusi xidmətlərinə görə 
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni, 2011-
ci ildə “Şöhrət” ordeni, 2015-ci ildə II 

dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni 
ilə təltif edilmişdir.

2009-cu il yanvar ayının 23-də 
Azərbaycan Boks Federasiyasının 
he sa bat-seçki konfransı keçirilmiş, 
Kəma ləddin Heydərov yekdilliklə fe-
derasiyanın prezidenti seçilmişdir.

Azərbaycanda populyar müğən-
nilərin ifa etdiyi bir sıra mahnıla-
rın musiqisi Kamaləddin Heydərova 
məxsusdur. Mahnılarını “Kamal” im-
zası ilə bəstələyir. Bir neçə hit mahnı-
nın müəllifidir. Bunlardan ən məşhuru 
Aygün Kazımova üçün bəstələdiyi 
“Sən dən nigaranam” mahnısıdır. 
Özbək müğənnisi Nəsibə Abdullayeva 
da mahnını ifa etmişdir. 2009-cu ildə 
bəstəkar Kamalın “Sənə güvəndiyim 
dağlar” adlı albomu buraxılıb. 4 disk-
dən ibarət albomdakı mahnılardan iki-
sinin sözləri Leyla Əliyevaya, digər ləri 
isə şair Baba Vəziroğluna məx susdur. 
Müəlliflərin birgə ərsəyə gətir dikləri 
mahnılar və onların ekran görüntüləri 
CD və DVD şəklində yerləşdirilib. 
Disklərin üz qabığında “Səndən ni-
garanam”, “Yenə yaz gələcək”, 
“Xalq Heydər söyləyəcək”, “Ayrılığa 
dözmərəm” mahnılarının adları yazı-
lıb. Disklərdəki mahnılar xalq artistləri 
F.Kərimova, A.Qasımov, Y.Rzazadə, 
İ.Quliyeva, A.Kazımova, İ.Muradov, 
Röya və Z.Xanbabayevanın, Əməkdar 
artist Aygün Bəylərin və başqalarının 
ifasında yazılmışdır.

Ə d ə b i y y a t

Gömrük işinin əsasları: 
[4 cilddə] / Kəmaləddin 
Heydərov; elmi red. 
C.Q.Həsənov; ixt. red. 
A.Ə.Əliyev. - Bakı: Azərnəşr, 
1998-2000.- C. 1: Gömrük 
işinin təşkili və texnologiyası; 
C. 2: Gömrük orqanlarının 
iqtisadi fəaliyyəti; C. 3: 
Gömrük orqanlarının hüquq-
mühafizə fəaliyyəti; C.4: 
Gömrük işinin idarə edilməsi 
və inkişafı.

Heydər Əliyev və 
Azərbaycanda gömrük 
sisteminin təkamülü: iqtisadi 
təhlükəsizlik konsepsiyası 
üzrə / Kəmaləddin Heydərov. 
- Bakı: Ozan, 2000. - 256 s.

Fövqəladə hallar. 
Məktəblinin ensiklopediyası /
red. hey.: K.F.Heydərov [və 
b.]; elmi red. E.K.Əlizadə; 
[dizayn və çap Jeykhun Ima-
nov Studio]. - Bakı: [Unicef 
Azərbaycan], [Azərb. Resp. 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi], 
2015.- 515, [6] s.

Cahangir, T. Kəmaləddin 
Heydərov / Tariyel Cahangir 
// Azərbaycanda kim kimdir: 
ensiklopedik sorğu kitabı / 
T.Cahangir. – Bakı, 2004. – 
S. 96.

15 Siyasi xadim
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Vəli Hüseyn oğlu Əliyev 1936-cı il 
iyul ayının 20-də Şəki şəhərində ana-
dan olmuşdur. Əslən naxçıvanlı olan 
ailə bir müddət Zəngəzur mahalının 
Şıxlar kəndində yaşamış, sonra Şəki 
şəhərinə köçmüşdür. 

1959-cu ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) tarix 
fakültəsini bitirmişdir. 

“Azərbaycanın tunc dövrü boya-
lı qablar mədəniyyəti“ mövzusun da 
namizədlik, 1984-cü ildə “Azər bay-
can da orta tunc dövrü“ mövzusunda 
dok torluq dissertasiyalarını müdafiə 
etmişdir. 1998-ci ildən professordur. 

1990-1997-ci illərdə Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının Tarix 
İnstitutunda elmi işçi və baş elmi işçi, 
Tunc və ilk dəmir dövrü şöbəsinin mü-
diri olmuşdur. 1997-ci ildən ADPU-
nun Ümumi tarix kafedrasının müdiri 
olmuşdur. 

Cənubi Qafqazda və Ön Asiyada 
yayılmış Kür-Araz erkən tunc dövrü 
mədəniyyətinin Azərbaycanda eneo-
lit mədəniyyəti əsasında yaranması-
nı və Azərbaycanda e.ə. II minillikdə 
erkən şəhərlərin yaranmasını müəyyən 
etmiş, orta tunc dövrü boyalı qab-
lar mədəniyyətinə, son tunc və ilk 
dəmir dövrü mədəniyyətinə, qədim 
tayfa ittifaqlarının təşəkkülünə və s. 
problemlərə dair tədqiqatlar aparmış, 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
maddi mədəniyyət abidələrinin əsas 
tədqiqatçısı və Naxçıvan arxeoloji eks-
pedisiyasının rəhbəri olmuş, Naxçıvan 
şəhərinin 4000 ilə yaxın tarixə malik 

olduğunu sübuta yetirmişdir. Gəmiqaya 
petroqliflərini kəşf etmiş, Azərbaycanın 
e.ə. V-I minilliklərdə qədim əhalisinin 
türk mənşəli olduğunu sübuta yetirmiş-
dir. Bu sahədə 40 ilə yaxın elmi iş apa-
ran alim Naxçıvan Muxtar Respublika-
sı ərazisində 500-dən çox tarixi abidə 
aşkara çıxarmışdır. 

Vəli Əliyev 6 monoqrafiyanın, 
200-ə qədər  elmi  məqalənin müəl li-
fi dir. Əsər ləri bir sıra ölkələrdə - Ru-
siya, Ukray na, Gürcüstan, Özbəkistan, 
Pakistan və s. dərc olunmuşdur. Onun 
Azərbaycanın qədim tarixinin arxe-
oloji tədqiqi sahəsinə həsr olunmuş 
“Azərbaycanın tunc dövrü boyalı qab-
lar mədəniyyəti”, “Qədim Naxçıvan”, 
“Ağsunun tarixi səhifələri”, “Naxçı-
van Azərbaycanın tarixi diyarıdır”. 
“Gəmiqaya”, “Naxçıvanın Qədim 
qala şəhərləri”, “Qədim Qarabağ” ki-
tabları və digər bu kimi əsərləri elmi 
ictimaiyyətin rəğbətini qazanmışdır.

Beynəlxalq və regional elmi konf-
rans və seminarlarda məruzələr etmiş-
dir. Tarixçi-arxeoloq Azərbaycan-şü-
nas lar Birliyinin, Pakistan və Mərkəzi 
Asiya Elmi Assosiasiyasının üzvü, 
Azər baycan Beynəlxalq Diaspora 
mərkəzinin elmi rəhbəri, “Miras” mə-
dəni irsin öyrənilməsinə kömək ictimai 
birliyinin üzvü olmuşdur. 

2003-cü ildə AMEA-nın müxbir 
üzvü seçilmişdir.

Vəli Əliyev 2020-ci il yanvar ayının 
8-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Ağsunun tarixi səhifələri 
/ V.Əliyev, F.Xəlilov; elmi 
red. F.Osmanov. – Bakı: 
Adiloğlu, 2001. – 94 s. 
Gəmiqaya abidələri / 
V.Əliyev; red. M.Əsədova; 
rəssam N.Zavoraçayev. – 
Bakı: Azərnəşr, 1993. – 80 
s. 
Qarabağ: qədim dövr / 
V.Əliyev. – Bakı: Çaşıoğlu, 
2010. – 204 s. 
Naxçıvan / V.Əliyev; red. 
İ.Babayev. – Bakı: XXI – 
Yeni Nəşrlər Evi, 2002. 
– 320 s.
İlyasoğlu, R. Cəfakeş 
alim, xeyirxah insan: Vəli 
Əliyev / R.İlyasoğlu // Azad 
Azərbaycan. –2020. – 14 
yanvar. – S.7.

İ n t e r n e t d ə
www.anl.az 
www.az.wikipedia
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Rəbiyyət Nurullah qızı Aslanova 
1951-ci il iyul ayının 4-də Kəlbəcər 
şəhərində anadan olmuşdur. 

Azərbaycan Dövlət Universitetnin 
(indiki BDU) tarix fakültəsini bitir-
miş, 1973-1976-cı illərdə universitetin 
aspiranturasında oxumuş, 1977-1978-
ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində 
assistent olmuşdur. 1981-ci ildə nami-
zəd lik dissertasiyası müdafiə etmiş-
dir. 1988-ci ildən baş müəllim, dosent 
vəzifələrində çalışmışdır. 

2004-cü ildə “İslam mədəniyyət 
sistemində” mövzusunda doktorluq 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. Fəl-
səfə elmləri doktorudur. 2004-cü ildən 
BDU-nun Fəlsəfə tarixi və mə də niy-
yət şünaslıq kafedrasının professoru-
dur. 2009-cu ildən həmin kafedraya 
rəhbərlik edir.

İkinci, üçüncü və dördüncü çağı-
rış Azərbaycan Respublikası Milli 
Məc lisinin deputatı və Milli Məclisin 
İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri 
olmuş dur. 109 saylı Balakən seçki 
dairəsindən deputat seçilmişdir. ATƏT-
in Parlament Assambleyasında və MDB 
Parlamentlərarası Assambleyasında 
Azər baycan nümayəndə heyətlərinin 
üzvü olmuşdur. Yeni Azərbaycan Parti-
yasının üzvüdür.

Rəbiyyət Aslanova yeddi kitabın, 
200-ə yaxın elmi məqalənin müəllifidir. 
Elmi məqalələri Türkiyədə, Kanadada, 
Ukraynada, Rusiyada, Misirdə, İor-
daniyada və başqa ölkələrdə mötəbər 
elmi jurnallarda nəşr olunmuşdur. 
R.Aslanova BDU-nun nəzdində nami-
zədlik və doktorluq dissertasiyaları-
nın müdafiəsini təşkil edən Disserta-
siya Şurasının, BDU Elmi Şurasının, 
Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-Siyasi 
Elmlər Assosiasiyasının, Respublika 

Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqə-
lən dirilməsi Şurasının (RETTƏŞ) nəz-
din də Fəlsəfə, politologiya, sosiologi-
ya, mədəniyyətşünaslıq və psixologiya 
elmləri üzrə Problem Şurasının, Dini 
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
münsiflər heyətinin üzvüdür.

Avrasiyanın siyasi, mədəni, iqtisadi, 
sosial, elmi və s. inkişaf problemləri ilə 
məşğul olan məşhur Türkiyə Mərmərə 
Qrupu Strateji və Sosial Araşdırma-
lar Mərkəzinin üzvüdür. MDB Parla-
ment lərarası Assambleyasının Elm və 
Təhsil Komissiyasının sədr müavinidir. 
Türkiyənin İstanbul şəhərində Mərmərə 
Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar 
Mərkəzinin təşkil etdiyi “Avrasiya İq-
tisadi Zirvəsi - 2010” XIII zirvə foru-
munda məruzə etmişdir.

Qırx ilə yaxındır ki, Rəbiyyət Asla-
nova Bakı Dövlət Universitetində  fəl-
sə fə tarixindən, mədəniyyət, etika və 
estetika elmlərindən, islam fəlsəfəsi 
tarixindən dərs deyir.

Azərbaycan televiziyasında “Mənəvi 
tərbiyə” proqramının müəllifi və aparı-
cısı olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezi den-
tinin 2011-ci il 4 iyul tarixli Sərən ca-
mına əsasən Rəbiyyət Aslanova Azər-
bay canın ictimai-siyasi həyatında fəal 
işti rakına görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 2019-cu ildə “Bakı Dövlət 
Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)” 
yubiley medalı ilə təltif olunmuşdur. 
2019-cu il 11 dekabr tarixində Türk 
Dünyası Araştırmaları Uluslararası 
İlimler Akademisi tərəfindən akademik 
üzvlüyə seçilmiş, Türk dünyası elminə 
və təhsilinə üstün xidmətlərindən dola-
yı “Uluslararası Altın yıldız” medalı ilə 
təltif edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
XXI əsr: Yeni mədəniyyət 
məkanına inteqrasiya / 
Rəbiyyət Aslanova. – Bakı: 
Nurlan, 2007. - 440 s.
Müasir dövlət və 
dövlətşünaslıq elmi: 
Azərbaycan Respublikası-
nın dövlət müstəqilliyinin 
bərpasının iyirminci 
ildönümü işığında / 
Rəbiyyət Aslanova; elmi 
red. R. Mehdiyev. - Bakı: 
[Azərnəşr], 2011. - 439 s.
Fernan Brodelin tarix 
fəlsəfəsi və onun müasir 
dövr üçün aktuallığı / 
Rəbiyyət Aslanova // Tarix 
və onun problemləri: 
nəzəri, elmi, metodiki 
jurnal. - 2017. - № 4. - S. 
247-258.
XXI əsrdə tarix fəlsəfəsinin 
tədqiqinin bəzi aktual 
məsələləri / Rəbiyyət 
Aslanova // Tarix və onun 
problemləri: nəzəri, elmi, 
metodiki jurnal. - 2016. - 
№ 2. - S. 209-214.

Qloballaşma və mədəni 
müxtəliflik / Rəbiyyət 
Aslanova. – Bakı: Elm, 
2004. – 264 s.
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Aydın İsrafil oğlu Məmmədov 1941-
ci il iyul ayının 14-də  Goranboy rayo-
nunun Dəliməmmədli kəndində anadan 
olmuşdur. 

1960-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsər-
rüfatı İnstitutunun kənd təsərrüfatının 
iqtisadiyyatı fakültəsinə daxil olmuş, 
1965-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu 
ilə bitirərək kafedrada assistent kimi 
fəaliyyət göstərmişdir. 1967-ci ildə is-
tehsalatdan ayrılmaqla K.A.Timiryazev 
adına Moskva Kənd Təsərrüfatı Aka-
demiyasının aspiranturasına qəbul 
olunmuşdur. 1970-ci ildə aspirantura-
nı bitirən A.Məmmədov “Azərbaycan 
SSR-də pambığın məhsuldarlığının iq-
tisadi – statistik təhlili və uzunmüddətli 
proqnozlaşdırılması” mövzusunda dis-
sertasiya müdafiə edərək iqtisad elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

O, 1985-ci ildə AKTİ-nin kənd 
təsərrüfatının iqtisadiyyatı kafedrasının 
müdiri kimi 15 ilə yaxın apardığı tədqiqat 
işini ümumiləşdirərək “Regional aqrar-
sənaye komplekslərində qarşılıqlı iq-
tisadi əlaqələrin təkmilləşdirilməsi” 
mövzusunda doktorluq dissertasiyasını 
müdafiə etmiş və iqtisad elmləri dok-
toru alimlik dərəcəsi almışdır. 1986-cı 
ildə professor elmi rütbəsini almışdır. 

1991-ci ildə Rusiya Kənd Təsərrüfatı 
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 
olmuşdur. Aydın Məmmədov AKTİ-
nin kənd  təsərrüfatının iqtisadiyya-
tı  kafedrasının müdiri, fakültə de-

kanı, Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisinin eksperti aqrar-sənaye 
kompleksinin iqtisadiyyatı və idarə 
edilməsinin nəzəri və metodoloji isti qa-
mətində yerinə yetirdiyi geniş əhatəli və 
dəyərli tədqiqat işləri ilə Azərbaycanda 
və onun hüdudlarından kənarda da apa-
rıcı iqtisadçı alim kimi tanınmışdı.

Aydın Məmmədov 150 çap vərəqi 
həcmində 100-dək elmi və elmi-meto-
dik əsərlərin müəllifi olmuşdur. O, Mil-
li Məclisin Aqrar məsələlər üzrə daimi 
komissiyasında ekspert-işçi qrupuna 
rəhbərlik etmişdir. A. Məmmədovun 
rəhbərlik etdiyi ekspert-işçi qrupu “Aq-
rar islahatın əsasları haqqında”, “Sov-
xoz və kolxozların islahatı haqqında” 
və digər qanun layihələrinin ilkin va-
riantlarının hazırlanmasında iştirak et-
mişdir.

Onun bilavasitə rəhbərliyi altında 10 
nəfər elmi işçi namizədlik dissertasiya-
sı müdafiə etmişdir. Ölkə səviyyəsində 
aqrar sahənin problemlərinə həsr olu-
nan müşavirələrin əksəriyyətinin işti-
rakçısı olan A.Məmmədov bir çox xa-
rici dövlətlərdə də aqrar iqtisad elmini 
layiqincə təmsil etmişdir.

A.Məmmədov 2001-ci ildə AMEA-
nın müxbir üzvü seçilmişdir. 

Məmmədov Aydın İsrafil oğlu 2003-
cü il fevral ayının 25-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Kənd təsərrüfatının iqti-
sadiyyatı: Ali məktəblər 
üçün dərslik / Aydın 
Məmmədov; rəyçilər: 
H.B. Allahverdiyev, 
R.B.Əliyev. – Bakı: Maa-
rif, 1992. – 372 s.

Pambığın 
məhsuldarlığına 
təsir edən amillərin 
iqtisadi cəhətdən 
qiymətləndirilməsi / 
Aydın Məmmədov. – Bakı: 
Azərnəşr, 1976. – 78, 
[1] s.

İ n t e r n e t d ə

science.gov.az › forms 
› skanchavshiesya-
chlenyik...

az.wikipedia.org › wiki › 
Aydın_Məmmədov_(iq-
tis...
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Əliqismət Hümmət oğlu Lalayev 
1956-cı il iyul ayının 4-də Salyan ra-
yonunda anadan olmuşdur. Azərbaycan 
Dövlət Teatr İnstitutunun (indiki AD-
MİU) rejissorluq fakültəsini bitirmişdir.

 C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan 
Dövlət Dram Teatrında səkkiz il quru-
luşçu rejissor kimi çalışmışdır. Dahi Hü-
seyn Cavidin həyat və yaradıcılığından 
bəhs edən “Mənim tanrım gözəllikdir, 
sevgidir” tamaşasında baş rolun ifaçısı 
olmuşdur. Naxçıvan teatrında H.Cavidin 
“Ana”, “Uçurum”, A.Dudarevin “As-
tana”, A.Ostrovskinin “Günahsız 
müqəssirlər”, R.İbrahimbəyovun “Ul-
timatum”, H.Orucovun “Məni qınama-
yın”, L.Rəşidzadənin “Toya bir gün, bir 
günorta qalmış” dramlarının, S.Rəhman 
və E.Sabitoğlunun “Hicran” musiqili 
komediyasının quruluşçu rejissoru ol-
muşdur. 

1988-ci ildə Salyana qayıdan 
Ə.Lalayev bir müddət yerli “Qələbə” 
qəzetində məsul katib işləmiş, son-
ra rayon mədəniyyət şöbəsinin müdiri 
vəzifəsində çalışmışdır. 

1993-cü ildə Bakıya köçmüş, bura-
da M.Maqomayev adına Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyasının direktor mü-
avini olmuşdur. Azərbaycan Respubli-
kası Mədəniyyət Nazirliyinin İncəsənət 
Baş İdarəsinin rəisi kimi çalışmışdır. 
Nazirliyin strukturundakı dəyişiklikdən 
sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi-
nin İncəsənət şöbəsinin müdiri olmuş-
dur. Mədəniyyət Nazirliyinin 2008-ci il 
6 may tarixli əmri ilə Ş.Qurbanov adına 
Dövlət Musiqili Komediya Teatrının di-
rektoru vəzifəsinə təyin edilmişdir. 

Onun rəhbərlik etdiyi kollektiv Ru-
siyanın tanınmış kollektivləri Novosi-
birsk və Yekaterinburq Musiqili Ko-
mediya Teatrları ilə sıx əməkdaşlıq 
etməyə başlamış, həmin kollektivlərin 
aparıcı sənətkarları Bakıya dəvət edil-

mişdir. Azərbaycan teatrları arasında 
ilk dəfə məhz Musiqili Komediya Teat-
rı beynəlxalq qurumda təmsil olunmaq 
fürsəti qazanmış, 2008-ci ildə Musiqili 
Teatrların Beynəlxalq Assosiasiyasına 
üzv qəbul edilmişdir. 

Bu gün teatrın tamaşalarına dün-
yanın 20-dən çox xarici ölkəsində, o 
cümlədən, ABŞ-da, Türkiyədə, İranda, 
Rusiyada maraqla tamaşa edirlər. Teatr-
da Ə.Nesinin “Öldür məni, əzizim” əsəri 
əsasında O.Qurbanovla S.Fərəcovun yaz-
dıqları “Şəhərdə manyak var”, M.Məm-
mədovun “Matəm marşı, yaxud gözünüz 
aydın” tamaşası uğurla oynanılmışdır. 
Ə.Lalayevin rəhbərliyi dövründə ilk 
dəfə olaraq Avropanın klassik operettası 
- S.Prokofyevin “Petya və canavar” adlı 
simfonik əsəri azərbaycanca səslənmiş, 
“Biri vardı, bir yox” adı altında ta-
maşaya hazırlanmışdır. T.Ağayevanın 
“Bankir adaxlı”, M.F.Axundzadənin 
“Kimyagər”, Ü.Hacıbəylinin “O olma-
sın, bu olsun”, “Ər və arvad” əsərləri 
tamaşaya qoyulmuşdur. 

Əliqismət Lalayev 1986-cı ildə Nax-
çıvan MR-nın “Əməkdar incəsənət xa-
dimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin, 
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının 
üzvü, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə dokto-
ru, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və 
İncəsənət Universitetinin dosentidir. 

2016-cı ildə Azərbaycan Respubli-
kasının “Əməkdar incəsənət xadimi” 
fəxri adına, Azərbaycan Respublika-
sı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
“Fəxri mədəniyyət işçisi” adına və döş 
nişanına layiq görülmüşdür. 2019-cu 
ildə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifa-
qının təsis etdiyi “Sənətkar” medalı ilə 
təltif edilib.

Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət 
Mərkəzinin Mədəniyyət və İncəsənət 
Departamentinin direktorudur.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan-Orta Asiya 
teatr əlaqələri: [monoq-
rafiya] / Əliqismət Lala-
yev; elmi red. İ.Kərimov; 
red. V.Qafarlı; [ön söz 
müəl. İ.Rəhimli]. – Bakı: 
[Nağıl Evi], 2009. – 195 
s. 

Əliqismət Lalayev / Nax-
çıvan - 100. - Bakı: İşıq, 
1988.-5 s.

Sadıq, Q. Əliqismət 
Lalayev - həyat rejissoru 
/ Tərt ed. Q.Sadıq; red. 
S.Sədaqətoğlu. – Bakı: 
Qanun, 2010. – 247 s. 

Lalayev Əliqismət daha 
bir mükafat aldı // Azad 
Azərbaycan. - 2016. - 31 
dekabr. - S. 7.

Musiqili teatrın direktoru 
teatr sərgisinə dəvət alıb 
// Mədəniyyət. – 2020. – 
29 yanvar. – S.2.

4 Alim, rejissor
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Həsən Mehdi oğlu Rüşdiyyə (Rüş-
diyyə Təbrizi, Hacı Mirzə Həsən Meh-
di oğlu) 1851-ci il iyul ayının 5-də 
Təbrizdə anadan olmuşdur. İlk təhsilini 
ərəb və fars dillərini mükəmməl bilən, 
dövrünün görkəmli ziyalılarından оlan 
maarifpərvər atası Mоlla Mеhdidən al-
mışdır. Mütərəqqi təlim-tərbiyə üsulla-
rını öyrənib, İranda yaymaq məqsədi ilə 
XIX əsrin 80-ci illərində Qafqaza gəlmiş, 
1883-cü ildə İrəvanda azərbaycanlılar 
üçün yeni üsullu məktəb açmışdır. 

1887-ci ildə İrana qayıdan Rüşdiy-
yə nin 1888-ci ildə Təbrizdə “Dəbistani-
Rüşdiyyə”, “Mədrəseyi Rüşdiyyə” 
(son ralar “Rüşdiyyəyi  Müzəffəriyyə” 
ad lan  dırılmışdır) və 1897-ci ildə Tehran-
da açdığı yeni üsullu məktəbləri mürtəce 
ru ha nilər və mövhumatçılar dəfələrlə 
bağ lamış və qarət etmişlər. Buna baxma-
yaraq, Rüşdiyyə məktəbləri İranda yeni 
tədris üsulunun yayılmasında mühüm 
rol oynamışdır. Bu məktəblərin tədris 
planına Azərbaycan, fars, fransız dilləri, 
sərfnəhv, ədəbiyyat, riyaziyyat, fizika 
və s. fənlər daxil idi. Tədris Azərbaycan 
dilində aparılırdı. Dövrün ziyalı şəxsləri, 
o cümlədən Məhəmmədəli Tərbiyət, 
Əhməd Müdərris, Hüsеyn Kamal 
Təbibzadə və başqaları bu məktəbin 
müəllimləri olmuşlar. 

Rüşdiyyənin Uşinski təliminə uyğun 
qabaqcıl təlim üsulu İranda geniş yayıl-
mışdır. Onun 1902-1903-cü illərdə Teh-
randa nəşr etdirdiyi “Məktəb” və “Teh-

ran” qəzetlərində metodiki məqalələri 
ilə yanaşı, mütləqiyyət üsul-idarəsini 
ifşa edən yazıları da dərc edilmişdir. 

1894-cü ildə M.Rüşdiyyə özünün 
ilk “Vətən dili” adlı əsərini yazmış, 
“Rüşdiyyəyi-Müzəffəriyyə”də tədris 
olu nan ana dili dərsləri məhz bu kitab 
üzrə aparılmışdır. Sadə və aydın dildə 
yazılan bu dərslik onu qavramaqda 
məktəblilər üçün hеç bir çətinlik yaratmır 
və sövti (səs) üsulu ilə ərəb əlifbasının 
öyrənilməsini xеyli asanlaşdırırdı. Bu 
kitab Cənubi Azərbaycanda sövti üsulu 
ilə yazılmış ilk əlifba dərsliyi idi. 

Mürtəce mütləqiyyət rejiminə qar-
şı çıxdığı üçün həbs edilərək Xorasan 
əyalətinə sürgün edilən Rüşdiyyə 1905-
1911-ci illərdə İran inqilabı dövründə 
Tehrana qayıtmış, ictimai-pedaqoji 
fəaliyyətini davam etdirmişdir. Türk 
(Azərbaycan) və fars dillərində də bir çox 
əsərləri - “Bədayətüt-təlim”, “Kifayətüt-
təlim”, “Nеhayətüttəlim”, “Təkmеlətüs-
sərf”, “Ana dili”, “Əlifbayi-Rüşdiyyə”, 
“Üsuli-əqaid və ya ittihadi-bəşər” İran-
da oxunur və bir çox məktəblərdə dərs 
vəsaiti kimi istifadə olunurdu. 

Rüşdiyyənin ən böyük хidmətlərindən 
biri də qadın azadlığı və qadın təhsili 
uğrunda mübarizə aparıb qızlar məktəbi 
açması, kоrlar üçün yеni охumaq üsulu 
iхtira еdib, оnlar üçün də məktəb təsis 
еtməsi olmuşdur. 

Həsən Mehdi oğlu Rüşdiyyə 1944-cü 
il dekabr ayının 10-da vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Qaraoğlu, F. Tarixdə iz 
buraxanlar: Mirzə Həsən 
Rüşdiyyə / F.Qaraoğlu // 
Bakı xəbər. – 2018. – 11 
sentyabr. – S.15.

Məmmədli, P. Həsən 
Rüşdiyyə // Məmmədli 
P. Cənubi Azərbaycan: 
ədəbi şəxsiyyətlər, 
portretlər: [portret 
oçerklər]. – Bakı, 2015. – 
Hissə 1. – S.26-32. 

Rüşdiyyə Təbrizi, Hacı 
Mirzə Həsən Mehdi oğlu 
// Azərbaycan Sovet En-
siklopediyası: 10 cilddə. 
– C. 8. –Bakı, 1984. –  S. 
238.

İ n t e r n e t d ə

wikipedia.org › wiki › 
Həsən_Rüşdiyyə

.www.anl.az › meqale › 
baki_xeber › sentyabr

gov.az › qocaman-
muellim-mirze-hesen-...

5 Maarifçi
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İsasultan Nəcəfqulu oğlu Şahtax-
tinski 1851-ci il iyul ayının 5-də İrə-
van da anadan olmuşdur. 

1865-1867-ci illərdə Tiflisdə D.Ki-
pi aninin pansionunda təhsil almışdır. 
1871-ci ildə Tiflisdə realni gimnaziya-
nı bitirmiş, rus, fars, ingilis, fransız və 
alman dillərini öyrənmişdir.

Şaxtaxtinski 1872-1875-ci illərdə 
Peterburq Əkinçilik İnstitutunda təhsil 
almış, Parisdə və Londonda siyasi iq-
tisadi, Sürixdə isə təbiətşünaslığa dair 
mühazirələri dinləmişdir. 

1875-ci ildə “Təbiətdə və cəmiy-
yətin iqtisadiyyatında meşənin əhə-
miy yəti” mövzusunda dissertasiya 
mü da fiə etmiş, kənd təsərrüfatı elmləri 
nami zədi diplomu ilə Tiflisə qayıtmış-
dır. Həmin vaxtdan Tiflisdə jurnalist-
lik fəaliyyətinə başlamış, “Tiflisskiy 
vestnik” qəzeti redaksiyasında siyasi 
məsələlər şöbəsinin müdiri olmuş, 
“Kavkazskiy almanax”ı (1877) nəşr 
etdirmişdir. İki nömrəsi çıxmış alma-
naxda müxtəlif təqvimlər, bayramlar, 
Qafqazın coğrafiyası, inzibati bölgü-
sü, astronomiya, metrologiya, habelə 
dövlət idarələri, maarif xadimləri haq-
qında məlumatlar verilmişdir. Şax-
tax tinskinin almanaxda dərc olunmuş 
irihəcimli ”Şərqin böhranı” məqa lə-
sində Şərqın ictimai-siyasi və iqti sa-
di həyatına, xüsusilə Türkiyənin bey-
nəl xalq münasibətlərinə dair maraqlı 

mülahizələri irəli sürülmüşdür. 
İsasultan Şaxtaxtinski 1878-ci ildən 

ömrünün sonunadək Qars şəhərində 
inzibati işdə çalışmış, xüsusi tapşırıq-
lar üzrə məmur, hərbi qubernator dəf-
tərxanasında müdir işləmiş, 1883- cü 
ildən çıxan “Qars” həftəlik rus qəze-
tinin əsas əməkdaşlarından olmuşdur. 

Zəmanəsinin yüksək mədəniyyətli 
və alicənab şəxsiyyətlərindən olan 
Şax taxtinski ənənəvi olaraq bir-birinə 
qarşı qoyulan Qərb-Şərq tarixi-mədəni 
regionlarının yaxınlaşmasına, qovuş-
masına çalışan açıq fikirli ziyalı ol-
muşdur. Qürbətdə əbədiyyətə qovuşan 
həm yerlimiz bütün həyatını imperiya 
əsarətinə qarşı mübarizəyə həsr etmiş-
dir. 

İsasultan Nəcəfqulu oğlu Şaxtax-
tinski 1894-cü il oktyabr ayının 18-də 
Qars şəhərində vəfat etmişdir. 

Onun haqqında ədəbiyyatşünas alim 
Vilayət Quliyev “İsa Sultan Şaxtax-
tinskinin qəribə həyatı” (Bakı, 1999) 
adlı monoqrafiya yazmışdır. 

2010-cu ilin may ayının 13-də 
Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndində 
Şahtaxtinskilərin ev-muzeyi istifadəyə 
verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Mirəhmədov, Ə. 
İsa-Sultan kimdir / 
Əziz Mirəhmədov //
Azərbaycan ədəbiyyatına 
dair tədqiqlər (XIX-XX 
əsrlər) / Ə.Mirəhmədov. – 
Bakı, 1983. - S. 269-273.  

Quliyev, V. İsa Sultan 
Şaxtaxtinskinin qəribə 
həyatı / Vilayət Quliyev. – 
Bakı: Ozan, 1999. – 88 s. 

Fərəcov, S. Qısa ömrün 
mənalı illəri / S.Fərəcov // 
Mədəniyyət. – 2016. – 20 
iyul. – S.15.

Şahtaxtinski İsasul-
tan Nəcəfqulu oğlu // 
Azərbaycan Sovet En-
siklopediyası: 10 cilddə. 
– C. 10. – Bakı, 1987. – S. 
480.

Şahtaxtinski İsasultan 
Nəcəfqulu oğlu // Cəlil 
Məmmədquluzadə ensik-
lopediyası. – Bakı, 2008. 
– S.266. 

5 Jurnalist
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Hüseyn Mustafa oğlu Əhmədov 
1926-cı il iyul ayının 17-də Qərbi 
Azər baycanın qədim Göyçə mahalın-
da - Krasnoselo rayonunun Toxluca 
kən dində anadan olmuşdur. 

1947-1951-ci illərdə H.Zərdabi adı-
na Kirovabad (indiki Gəncə) Pedaqoji 
İnstitutunun tarix fakültəsində təhsil 
almışdır. 1952-ci ildə Azərbaycan Pe-
daqoji İnstitutunun (indiki ADPU) as-
piranturasına daxil olmuş, 1958-ci ildə 
professor Ə.Y.Seyidovun rəhbərliyi 
altında “İbtidai məktəb şagirdlərinin 
kommunist əxlaqı tərbiyəsində 
nümunənin rolu və ondan istifadə 
etmək yolları” mövzusunda disserta-
siya müdafiə edə rək pedaqoji elmlər 
namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

1957-1958-ci illərdə Azərbaycan 
Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutun-
da (indiki APTPİ) kiçik elmi işçi vəzi-
fə sində işləmişdir. 1972-ci ildə akade-
mik Mehdi Mehdizadənin məsləhəti 
ilə “XIX əsrdə Azərbaycanda məktəb 
təh silinin inkişaf tarixi” mövzusunda 
doktorluq dissertasiyası müdafiə et-
mişdir. 

Professor məktəb və təhsil prob-
lem lərinin tədqiqinə həsr edilmiş “XIX 
əsrin əvvəllərində Azərbaycanda xalq 
maarifi və məktəb” (1967), “XIX əsrin 
40-cı illərində Azərbaycanda xalq ma-
arifi və məktəb” (1968), “Azər bay-
can da “rus-tatar” məktəbinin tarixinə 
dair” (rus dilində, 1969), “Ana dili” 
dərsliyi tərtibində ilk mərhələ (1930-
1980)” (1970), “Azərbaycanda 
kənd ümumtəhsil məktəbləri tarixi” 
(1970), “Azərbaycanda orta təhsil 
müəssi sə lə ri nin meydana gəlməsi 

tarixinə dair” (1970), “XIX əsrdə 
Azərbaycan dilində dərslik və tədris 
vəsaitləri tərtibi tarixindən” (1970), 
“Azərbaycanda sə nət məktəblərinin 
təşkili tarixinə dair” (1971), “XIX 
əsrdə Azərbaycanda mək təb təhsilinin 
inkişaf tarixi” (1972) adlı onlarla ki-
tab, dərslik və dərs vəsaiti yaz mışdır. 
Onun “XIX əsr Azərbaycan mək təbi” 
monoqrafiyası kimi əsərləri millə-
timizin yüzillik təhsil tarixinin salna-
məsidir. 

Moskvada çap olunmuş “Azərbay-
can pedaqoji fikir antologiyası”nın 
mü əl liflərindən biri olmaqla milli 
məktəb və pedaqogikamızı doğma 
Vətə nimizin hüdudlarından kənarda 
da təb liğ etmişdir. 

500-dən artıq elmi-pedaqoji 
əsərin müəllifidir. Əsərləri bir sıra 
xarici ölkə lərdə, o cümlədən Rusi-
ya, İran, BƏƏ, Çexiya, Gürcüstan, 
Özbəkistanda çap edilmişdir. Onun 
rəhbərliyi və məsləhəti ilə 50-dən ar-
tıq elmlər namizədi və doktoru yetiş-
mişdir. 

2005-ci ildə Türk Dünyası Araş-
dırmaları Uluslararası Elmlər Akade-
miyası tərəfindən “Türk Dünyasına 
Hiz met” qızıl medalı ilə təltif edilmiş, 
2006-cı ildə Amerika Beynəlxalq 
Ekspert və Bioqrafiya Araşdırmalar 
İnstitutu tərəfindən pedaqogika elmi-
nin məharətli bilicisi elan edilmiş və 
ona ixtisaslaşdırılmış bilik sertifikatı 
göndərilmişdir.

Hüseyn Əhmədov 2020-ci il aprel 
ayının 4-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş pedaqoji əsərləri: 
[25 cilddə] / Hüseyn 
Əhmədov; red. M.Şirzadova; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
ADPU. - Bakı: Təhsil, ADPU, 
2014. - 307, [1] s.
Azərbaycan məktəb və peda-
qoji fikir tarixi: ali pedaqoji 
təhsil müəssisələrinin baka-
lavriat səviyyəsində təhsil 
alan tələbələr üçün dərslik / 
Hüseyn Əhmədov; elmi red. 
F.A.Rüstəmov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, ADPU. - 
Bakı: Elm və təhsil, 2014. 
- 431 s.
Maarif fədailəri: Firidun 
bəy Köçərli - 150, Rəşid 
bəy Əfəndiyev - 150: [qoşa 
qanad] / Hüseyn Əhmədov. 
– Bakı: ADPU, 2013. – 199, 
[1] s. 
Akademik Hüseyn Əhmədov 
- 90. Düşüncələr, fikirlər, 
arzular / Tərt.: K.Quliyeva 
(ön söz), M.Şirzadova; red. 
Y.Kərimov. - Bakı: Elm və 
təhsil, 2017. - 95 s.

Ömürdən səhifələr. Hüseyn 
Əhmədov - 90 / Tərt. ed.: 
A.Əsgərova, F.Əhmədova; 
red. E.İsmayıl. - Bakı: 
[Tərəqqi], 2016. - 184 s.

17 Alim
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Nikolay-Nikolayeviç Mikluxo-
Maklay 1846-cı il iyul ayının 17-də 
Beroviç şəhəri yaxınlığında Rojdest-
vo kəndində anadan olmuşdur. 

O, Gimnaziyanı bitirdikdən son-
ra Peterburq universitetinə daxil ol-
muşdur. Universitetdə baş vermiş 
iğtisarlarda iştirak etdiyinə görə Ru-
siyada təhsil müəssisəsində təhsil hü-
ququ əlindən alındığına görə, əvvəlcə 
təhsilini Almaniyada Heydelberq 
Universitetində, sonra isə Leypsiqdə  
çox çətinliklə də olsa başa vurmuş-
dur. 

Mikluxo-Maklay Sakit okean 
adalarında tropik ölkələrin “vəhşi” 
xalqlarının həyat tərzini  həvəslə 
öyrənməyə ömrünü həsr etmiş səyyah 
olmuşdur. O, irqindən asılı olmayaraq 
bütün insanların əqli cəhətdən bərabər 
olması fikrini irəli sürən və bu ideya 
uğrunda mübarizə aparan rus səyyahı 
və antropoloqudur. 

Darvin nəzəriyyəsilə yaxından ta-
nış olan Mikluxo-Maklay Darvin ide-
yasının təbliğatçısı professor Hekkellə 
birlikdə Kanar adaları və Mərakeşə 
səyahətdə iştirak etmişdir. Daha son-
ra ərəb dilini öyrənməklə, xalqların 
adət-ənənəsi, məşğuliyyəti ilə ma-
raqlanır. Geri qayıtdıqda Coğrafiya 
cəmiyyətində çıxış edirdi. Çıxışında 
“monogenist”lərə məxsus irqindən 
asılı olmayaraq bütün insanların eyni 
mənşəyə malik olmaları haqqında 
fikirlər səsləndirir. “Poligenist”lər 
isə isbat etməyə çalışırdılar ki, ağ 
və qara irqlər müxtəlif mənşəyə ma-
lik olmaqla idarəetmə qabiliyyətləri 
olmadığından tabe olmaq üçün ya-
ranmışlar. Mikluxo-Maklay “Polige-
nist” fikirlərin düzgün olduğunu is-

bat etmək məqsədilə tropik ölkələrin 
“ibtidai” insanlarını tədqiq etmək 
qərarına gəlir. 1870-ci ilin payızın-
da “Vityaz” gəmisi Kronştaddan 
yola düşür. Braziliya və Argentina 
sahillərində üzməklə Cənubi Ameri-
kanın cənubundan Sakit okeana daxil 
olaraq Santyaqoda dayanır və Akan-
kaqua dağında qısa müddətli tədqiqat 
işləri aparır. Səyahətini Samoa və 
Yeni Qvineya istiqamətində davam 
etdirməklə, əldə edilmiş nəticələr 
haqqında Coğrafiya cəmiyyətinə 
məktublarla yazılı surətdə məlumat 
verirdi. 

1874-1875-ci illərdə iki dəfə Ma-
lakka yarımadasında olmaqla “meşə 
adamları”nı papuaslarla müqayisə 
edərək Mikluxo-Maklay Malakka 
yarımadasında yaşayan qəbilələr haq-
qında ilk elmi məqaləsini yazmışdır.

Mikluxo-Maklay on iki illik 
səyahətindən sonra 1882-ci ildə vətəni 
Rusiyaya qayıdır və Rusiya coğrafiya 
cəmiyyəti qarşısında bütün irqlərin 
bərabərliyi haqqında çıxış edir. 1882-
ci ildə Mikluxo-Maklay yenidən Yeni 
Qvineyaya qayıdır. 1886-cı ilə qədər 
Avstraliyada yaşamaqla aborigenləri 
öyrənir. Elə həmin il Peterburqa qa-
yıtmaqla ruslara Maklay sahillərində 
rus kaloniyasını yaratmaq təklifini ve-
rir. Lakin külli miqdarda vəsait tələb 
olduğundan təklifə laqeyd yanaşırlar. 

Mikluxo-Maklay 1888-ci il aprel 
ayının 14-də vəfat etmişdir.

Elmi işləri çap olunmamış halda 
qalmasına baxmayaraq 1941-1945-
ci il müharibəsindən sonra Mikluxo-
Maklayın şəxsi tədqiqatlarına 
əsaslanan əsərləri SSRİ EA tərəfindən 
işıq üzü görmüşdür.

Ə d ə b i y y a t

Собрание сочинений в 6 
томах: Т. 1. Путешествия 
1870—1874 гг. Дневники, 
путевые заметки, 
отчеты. — М.: Наука, 
1990.

Путешествия на берег 
Маклая [Текст] /Н. 
Н. Миклухо-Маклай.- 
Москва: Эксмо, 2008.- 
510, [1] с.

Тумаркин, Д. Д. Миклухо-
Маклай: две жизни 
“Белого папуаса” / Д. 
Д. Тумаркин. - Москва: 
Молодая гвардия, 2012. – 
450, [14] с.

İ n t e r n e t d ə

az.wikipedia.org › wiki › 
Nikolay_Mikluxo-Maklay

portal.azertag.az › node
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Rəşid Cəmil oğlu Cavanşir 1951-ci il 
iyul ayının 17-də Bakıda anadan olmuş-
dur. 1973-cü ildə Azərbaycan Neft və 
Kimya İnstitutunun (indiki Azərbaycan 
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) 
geoloji-kəşfiyyat fakültəsini bitirmişdir. 
1984-1997-ci illərdə AMEA-nın Dərin 
Neft və Qaz Yataqları Problemləri İns-
titutunda şöbə müdiri, 1988-1995-ci 
illərdə institutda elmi işlər üzrə direk-
tor müavini vəzifələrində çalışmışdır. 
1995-2009-cu illərdə bir neçə nüfuzlu 
beynəlxalq neft şirkətlərində rəhbər 
vəzifələr tutmuş, 2009-cu ilin sentyabr 
ayında “BP Exploration (Shah De-
niz) Ltd.” şirkətinin prezidenti, 2012-
ci ildə Böyük Britaniyanın “BP” neft 
şirkətinin Strategiya və inteqrasiya üzrə 
vitse-prezidenti təyin edilmişdir. 

Sistemli yanaşma əsasında neft-qaz 
geologiyası və geofizikası sahəsində 
mühüm elmi tədqiqatlar aparmışdır. İlk 
dəfə olaraq çöküntülərin nəzəri sıxılma 
modelləri, dağ süxurlarının kollektor, 
ekranlaşdırıcı və fiziki xassələrinin 
termobarik, struktur-litoloji və geo-
tektonik amillərin ayrı-ayrılıqda olan 
təsiri nəzərə alınmaqla fiziki-riyazi 
modelləşdirmə üsulları təklif olunmuş-
dur. 

Elektron mikroskopiya əsasında tam 
sıxılmaya uğramamış gillərin məsa mə 
fəzası strukturu və mineraloji xü su siy-
yətləri öyrənilmiş, ilk dəfə allotigen 
mineral yaranmaların geokimyəvi və 
termodinamik şəraitli kompüter mo del-
ləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. Azər-

baycan SSR Elmlər Akademiyasında 
elmi-tədqiqat, Neft Akademiyasında bir 
neçə il müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul 
olmuşdur. 

212 elmi əsərin, 8 monoqrafiyanın, 
12 müəlliflik şəhadətnaməsi və paten-
tin müəllifidir. 2001-ci ildən AMEA-
nın müxbir üzvüdür. 

1988-ci ildən Azərbaycan EA-nın 
Geologiya İnstitutu və Dərin Neft və 
Qaz Yataqları Problemləri İnstitutunun 
doktorluq elmi dərəcəsini vermək üçün 
ixtisaslaşdırılmış şuralarının üzvü ol-
muş və 1993-cü ildən Azərbaycan Res-
publikası Prezidenti yanında AAK-nın 
Yer haqqında elmlər üzrə ekspert Şura-
sının üzvüdür. 

1984-cü ildən indiyədək Amerika 
Geoloq-Neftçilər Cəmiyyətinin üzvü, 
1989-1995-ci illərdə “Energy Sources” 
(ABŞ) beynəlxalq elmi jurnalının re-
gional redaktoru, 1989-1996, 2001-ci 
ildən indiyədək “Journal of Petroleum 
Science and Engineering” (Hollandiya) 
beynəlxalq elmi jurnalının redaksiya 
heyətinin üzvü, Member of Editorial 
Board of the “Azerbaijan Geologist”, 
Member of Editorial Board of “Seis-
moprognosis observations in the terri-
tory of Azerbaijan” beynəlxalq və xarici 
ölkələrin elmi qurumlarının üzvüdür. 

Azərbaycan neft sənayesinin inki-
şafında xidmətlərinə görə Rəşid Cəmil 
oğlu Cavanşir 2011-ci ildə Azərbaycan 
Prezidenti tərəfindən “Şöhrət” ordeni 
ilə təltif edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Моделирование систем 
нефтегазовой геологии / 
Р.Джаваншир. – Мockва: 
Недра, 1990. – 295 с.

Прогнозирование 
физических свойств 
коллекторов и покрышек 
нефти и газа / 
Р.Джаваншир. – Мockва: 
Недра, 1998. – 200 с.

South Caspian Basin Pet-
roleum Production (editor) 
// Journal of Petroleum: 
Science & Engineering. 
– Vol. 28 (2000). – The 
Netherlands, 2000.

 Azərbaycanlı alimlərin 
dünya elminə mühüm 
töhfəsi // Azərbaycan. - 
2020.  - 20 fevral. - S. 9.

İ n t e r n e t d ə

www.science.gov.az › 
chlenyikorrespondentyi

az.wikipedia.org › wiki › 
Rəşid_Cavanşir
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Fərman Qurban oğlu Salmanov 
1931-ci il iyul ayının 28-də Şəmkir 
rayonunun Morul kəndində anadan ol-
muşdur. Azərbaycan Sənaye İnstitutu-
nun (indiki ADNSU) geoloji-kəşfiyyat 
fakültəsinə daxil olmuşdur. 1954-cü 
ildə həmin institutu bitirmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə hələ erkən yaşla-
rından geoloji ekspedisiyada sıravi işçi 
kimi başlamış, 1954-1959-cu illərdə 
Novosibirsk geologiya idarəsində ge-
oloq, böyük geoloq, neft kəşfiyyatı 
ekspedisiyasının rəisi olmuşdur. 

1959-cu ildə Tümen Ərazi Geo-
logiya İdarəsi Surqut neft kəşfiyyatı 
eks pedisiyasının rəisi vəzifəsinə 
təyin edilmiş, 1962-1964-cü illərdə 
Ust-Balık ekspedisiyasının baş geo-
loqu, 1964-1970-ci illərdə Pravdinsk 
neft kəşfiyyatı ekspedisiyasının rəisi, 
1970-1987-ci illərdə Tümen Baş Geo-
logiya İdarəsinin rəis müavini və rəisi 
vəzifələrində çalışmışdır. 

1987-1991-ci illərdə SSRİ geolo-
giya nazirinin müavini olmuş, 1992-
ci ildə “Rospan İnternəşnl” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti, 
2002-ci ildə isə “İtera” şirkəti Direk-
torlar şurası sədrinin müşaviri, eləcə 
də “Yuqneftqaz” cəmiyyəti Direktor-
lar şurasının sədri vəzifəsində çalış-
mışdır. 

F.Salmanovun adı dünya neft tari-
xinə Tümenin zəngin təbii sərvətlərinin 
ilk kəşfiyyatçılarından biri kimi daxil 
olmuşdur. O, heç bir neft ehtiyatının 
olmadığı iddia edilən Qərbi Sibirdə 
1961-ci ildə ilk neft yataqlarını üzə 
çıxarmışdır. Rəhbərliyi altında karbo-
hidrogen ehtiyatları ilə zəngin yüzdən 
artıq irihəcmli yataq kəşf edilərək is-
tismara verilmişdir. İstehsalatda uğur-
larını elmi fəaliyyətlə səmərəli şəkildə 
əlaqələndirən alim 1972-ci ildə dok-
torluq dissertasiyası müdafiə etmış, 
1989-cu ildə Rusiya EA-nın müxbir 
üzvü seçilmişdir. 160-dan çox elmi 

əsərin, 10 monoqrafiyanın müəllifidir. 
Xanti-Mansi və Yamalo-Nenets Mux-
tar dairələrinin, Surqut şəhəri, Texas 
ştatı və Çinin Çzinçjou şəhərinin fəxri 
vətəndaşı seçilmişdir. 

Neft sənayesinin inkişafındakı 
xidmətlərinə görə 1966-cı ildə “Sosi-
alist Əməyi Qəhrəmanı” fəxri adına, 
1970-ci ildə Lenin mükafatı laureatı 
adına layiq görülmüş, “Oktyabr inqila-
bı”, iki dəfə “Qırmızı Əmək Bayrağı” 
ordenlərilə təltif edilmiş, İ.M.Qubkin 
adına mükafatın laureatı, Rusiya Fe-
derasiyasının Əməkdar geoloqu, neft 
və qaz sənayesinin fəxri işçisi olmuş-
dur. 2001-ci ildə Azərbaycanın ali 
mükafatına - “Şöhrət” ordeninə layiq 
görülmüşdür.

Fərman Salmanov 2007-ci il mar t-
ın 31-də vəfat  etmiş, öz vəsiy yə ti ilə 
Moskvada Vaqankovsk qəbi r is tan-
lığında dəfn edilmişdir. 

Onu “Rusiya neftinin atası” adlan-
dırmış, haqqında film çəkmişlər. Si-
birin Tümen şəhərində xatirə lövhəsi, 
Surqutda ev-muzeyi qarşısında 
Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı 
nümayəndəliyinin təşəbbüsü ilə 2009-
cu ildə büstü qoyulmuşdur.

2019-cu ildə  “Fərman Salma-
novun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Sərəncam imzalamışdır. 
Sərəncama əsasən  Azərbaycan Dövlət 
Neft və Sənaye Universitetində təhsil 
alan xüsusi istedadı ilə fərqlənən 
(təhsildə yüksək göstəricilərə malik 
olan, ADNSU-da keçirilən tələbələrin 
elmi-texniki konfransının mükafatçısı 
olan) tələbələrə “Fərman Salmanov 
adına təqaüd”, təhsil aldığı ümumi 
təhsil müəssisəsinə Fərman Salma-
novun adı verilmiş, Şəmkir şəhərində 
heykəlinin ucaldılması tapşırılmışdır. 

2018-ci ildə Rusiyanın Tümen 
vilayətindəki “Surqut” Hava Limanı-
na adı verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
“Fərman Salmanov adına 
təqaüd”ün verilməsi 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi 
haqqında : Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin Qərarı: № 449, 
20 noyabr 2019-cu il // Xalq 
qəzeti. - 2019. - 21 noyabr. 
- S. 2.
Qafarova, S. Fərman 
Salmanovun xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsi haqqında 
Prezidentin sərəncamı alimin 
fəaliyyətinə verilən yüksək 
qiymətdir / S.Qafarova // 
Xalq qəzeti. - 2019. - 11 iyul. 
- S. 9.
Mirzəliyev, M. Xruşova 
yazılan bir cümləlik məktub: 
“Mən neft tapmışam, bax, 
belə” // Hürriyyət. – 2019. – 
24-25 dekabr. – S.13
D.Savelyev: Mən fəxr 
edirəm ki, Fərman Sal-
manov 60 il bundan əvvəl 
Sibir torpağının gələcək 
inkişafının bünövrəsini 
qurub / D.Savelyev // Yeni 
Azərbaycan. - 2019. - 8 iyun. 
- S. 6.
Салахова, З. Фарман 
Салманов - Путь к 
достижению цели / 
[З. Салахова]; Музей 
миниатюрной книги. – 
[Баку]: [б. и.], [2019]. – 
258 с.
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Məcid Lətif oğlu Rəsulov 1916-cı 
il iyul ayının 6-da Şəki şəhərində ana-
dan olmuşdur. Azərbaycan Pedaqoji 
İnstitutunun (indiki ADPU) məzunu 
və Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
(indiki BDU) aspirantı olmuşdur. 

Məcid Rəsulovun ilk elmi araşdır-
ma ları onun 1946-1948-ci illərdə 
“Dife rensial tənliklər üçün bəzi qa-
rışıq məsələlərin həllinin çıxıqlar 
üsu lu ilə araşdırılması” mövzusunda 
yaz dığı namizədlik dissertasiyasında 
ümu miləşdirilmişdir. O, bu işdə xətti 
funksionalın altfəzasında bütün Ba-
nax fəzasına davamının yeganəliyinin 
zəruri və kafi şərtlərini almış və baxı-
lan birölçülü xətti diferensial operato-
run normallığı üçün zəruri və kafi şərti 
isbat etmişdir. 

M.L.Rəsulov 1960-cı ildə SSRİ 
EA-nın V.A.Steklov adına Riyaziyyat 
İnstitutunun Elmi Şurasında “Xüsu-
si törəməli xətti diferensial tənliklər 
üçün qarışıq və sərhəd məsələlərinin 
həllinin çıxıqlar üsulu” mövzusunda 
doktorluq dissertasiyasını müdafiə 
edərək fizika-riyaziyyat elmləri dok-
toru elmi dərəcəsini almışdır. 

Məcid Rəsulovun 1967-ci ildə 
“Kontur inteqralı üsulu” monoqrafi-
ya sı İngiltərə Kral Riyaziyyat Cəmiy-
yətinin sifarişi ilə ingilis dilinə tərcümə 
olunmuş və Hollandiyada, Amerika 
Birləşmiş Ştatlarında, Kanadada çap 
olunmuşdur. Qeyd edək ki, bununla da 
o, xaricdə monoqrafiyası çap olunan 
ilk azərbaycanlı riyaziyyatçı olmuş-

dur. 
1975-ci ildə Moskvanın “Nauka” 

nəşriyyatında alimin “Kontur inteq-
rallar üsulunun tətbiqi” adlı ikinci 
monoqrafiyası çıxmışdır. Bunlardan 
başqa professor M.L.Rəsulov 180-ə 
qədər elmi məqalənin müəllifidir. 
Yüksəkixtisaslı kadrların hazırlan-
masında M.L.Rəsulovun xidmətləri 
böyükdür. Onun rəhbərliyi altında 
20-dən çox namizədlik və doktorluq 
dissertasiyaları yazılmış və müdafiə 
edilmişdir. 

M.L.Rəsulov Böyük Vətən mühari-
bəsi iştirakçısı olmuşdur. 1960-cı ildən 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının 
müdiri, 1961-ci ildə professor, 1968-
ci ildən Azərbaycan EA-nın müxbir 
üzvü, 1983-cü ildən həqiqi üzvü ol-
muşdur. 

1976-cı ildən Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyasının elmi redaksiya şu-
rasının üzvü olmuşdur. 

Akademik M.L.Rəsulovun elmi 
pedaqoji və ictimai fəaliyyəti dövlət 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və 
o, 1980-ci ildə “Qırmızı Əmək Bayra-
ğı” ordeni və bir neçə medallarla təltif 
edilmişdir. 1989-cu ildə Azərbaycan 
SSR-nin “Əməkdar elm xadimi” fəxri 
adına layiq görülmüşdür.

Məcid Lətif oğlu Rəsulov 1993-cü 
il fevral ayının 11-də Bakı şəhərində 
vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Aslan, V. Hər şey zaman 
içində: Akademik Məcid 
Rəsulov. Elmi-populyar 
roman / V. Aslan; elmi 
məsl. M. Ə. Rəsulov ; red. 
Y. Ə. Məmmədov. – Bakı: 
[Renessans-A], 2016. – 156, 
[2] s.
Mahmud. Akademik Məcid 
Rəsulovun 100 illik yubileyi 
qeyd olunub / Mahmud // 
Palitra. –2016. – 3 noyabr. 
– S.15.
Rəsulov Məcid Lətif oğlu // 
Azərbaycan Sovet Ensiklo-
pediyası: 10 cilddə. – C. 8. – 
Bakı, 1982. – S.137-138. 
Метод контурного 
интеграла и его 
применение к 
исследованию задач 
для дифференциальных 
уравнений / М.Расулов. 
– Москва: Наука, 1964. – 
462 с. 
Приложения метода 
контурного интеграла 
/ М.Расулов. – Москва: 
Наука, 1975. – 321 с.

6



283

Texnika. Mühəndis işi

85 
illiyi Firuddin Məmmədov  

1936-2017

İY
U

L

Firudin İbrahim oğlu Məmmədov 
1936-cı il iyul ayının 1-də Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Şərur rayonunun 
Şahtaxtı kəndində anadan olmuşdur. 

1958-ci ildə Sənaye İnstitutu-
nun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft 
və Sənaye Universiteti ) energetika 
fakültəsini, sonra “Neftkimyaavtoma-
tika” Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu-
nun (Sumqayıt) aspiranturasını bitir-
mişdir. 

1958-1968-ci illərdə Azərbaycan 
Neft və Kimya İnstitutunun Sumqayıt 
filialında baş müəllim, 1968-1970-ci 
illərdə dosent, 1971-1974-cü illərdə 
dekan və 1974-1985-ci illərdə kafedra 
müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 

1996-cı ildə professor elmi rüt bə-
sini almışdır. Həmin ildən Azərbaycan 
Sənaye İnstitutunda (indiki Sumqayıt 
Dövlət Universiteti) Elektrotexnika 
kafedrasının müdiri olmuşdur. 2001-ci 

ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyasının müxbir üzvü olmuşdur. 

İnformasiya nəzəriyyəsinə, idarə-
et mə sistemlərinin hesablama və 
məlumat-ölçü texnikasının ilkin verici-
lərinin nəzəriyyəsi, işlənilməsi və 
tətbiqinə, neftçıxarma dərinlik nasos-
ları üçün elektromaqnit vericilərlə 
işləyən tezlik teleölçü nəzəriyyəsinə 
dair tədqiqatlar aparmışdır. 

İnformasiya nəzəriyyəsi sahəsində 
mütəxəssis, texnika elmləri dokto-
ru Firudin İbrahim oğlu Məmmədov 
180-dan çox elmi işin, 24 ixtiranın 
müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 
beş namizədlik dissertasiyası müdafiə 
edilmişdir.

Firudin İbrahim oğlu Məmmədov 
2017-cı il iyun ayının 8-də  vəfat et-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t

Firudin İbrahim oğlu Məmmədov // Xalq qəzeti. -  2017. - 9 iyun. - S. 6.

Исследование дифференциального электромагнитного датчика со сплошным магнитопроводом в нагрузочном 
режиме:Электротехника / Ф.И.Мамедов, Р.Б. Дадашева, Р.А. Гусейнов // Знак. – 2006. – №6. – С.25-50. 

Исследование магнитного поля двухмерного измерительного электромагнитного преобразователя: Известия высших учебных 
заведений. Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) / 
Ф.И.Мамедов, Р.Б. Дадашева // Электромеханика. – 2007. – №2. – С.40-44.

 Определение основных электромагнитных параметров датчика расстояния: Электротехника / Ф. И.Мамедов, Т. А. Ахмедова // 
Знак. – 2009. – №4. – С.24-28. 

Получение математической модели двухтактного вибровозбудителя с низкой механической частотой.mht: Электротехника / 
Ф.И. Мамедов, Р.Б. Дадашева // Знак. – 2010. – № 8. – С.51-56. 

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2017/iyun/547053.htm
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Midhət Abbasov 
1926-2012

İY
U

L

Midhət Teymur oğlu Abbasov 
1926-cı il iyul ayının 31-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. Orta 
məktəbi bitir dikdən sonra, 1943-1949-
cu illərdə ali təhsilini Azərbaycan 
Sənaye İnstitutunun (indiki ADNSU) 
neft-mədən fakültəsində almış, 1949-
1952-ci illər də isə həmin institutun 
aspiranturasın da oxumuşdur. 

Əmək fəaliyyətinə 1949-cu ildə 
“Azneft” İstehsalat Birliyinin Qa-
radağ Neft Trestində mədən usta-
sı kimi başlayan Midhət Abbasov 
1952-1953-cü illərdə Azərbaycan 
Sənaye İnstitutunda assistent, 1953-
1958-ci illərdə Azərbaycan EA-da 
neft ekspedisiyasının yeraltı hidrodi-
namika labo ratoriyasında kiçik elmi 
işçi, böyük elmi işçi, rəis müavini və 
laboratoriya rəhbəri, 1958-1960-cı 
illərdə isə Azərbaycan Elmi Tədqiqat 
Neftçıxarma İnstitutunda laboratori-
ya rəisi vəzifələrində çalışmışdır. 

1953-cü ildə namizədlik, 1962-ci 
ildə “Neft və qaz yataqlarının işlən-
məsi və istismarı” mövzusunda dok-
torluq dissertasiyasını müdafiə et-
mişdir. 1960-cı ildən etibarən elmi 
fəaliyyətini Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası ilə bağlamış, 2003-cü 
ilədək Dərin Neft və Qaz Yataqları 
Problemləri İnstitutunda (indiki Geo-
logiya və Geofizika İnstitutu) labora-
toriya müdiri, elmi işlər üzrə direktor 
müavini və direktor vəzifələrini tut-
muş, 2003-cü ildən ömrünün sonuna 
qədər AMEA-nın Geologiya İnstitu-

tunun baş elmi işçisi olmuşdur.
1976-1990-cı illərdə Azərbaycan 

EA-nın Yer Elmləri Bölməsinin 
akade mik-katibi, 1990-1997-ci illər-
də akademiyanın vitse-prezidenti 
vəzi fə lərində çalışmışdır. 1989-cu 
ildə 12-ci çağırış SSRİ Ali Sovetinə 
xalq de putatı seçilmişdir. 1991-1992-
ci illərdə isə Azərbaycan Respublika-
sının dövlət katibi işləmişdir. 

Midhət Abasov 1968-ci ildə 
AMEA-nın müxbir üzvü, 1980-ci 
ildə həqiqi üzvü, 1984-cü ildə keç-
miş SSRİ EA-nın müxbir üzvü seçil-
mişdir. 

660-dan artıq elmi məqalənin və 
16 monoqrafiyanın, 43 müəlliflik 
şəha dətnaməsinin və 6 patentin 
müəl li fidir. Onun rəhbərliyi altın-
da 21 elm lər doktoru və 40 elmlər 
namizədi hazırlanıb.

Azərbaycan Dövlət mükafatı lau-
reatı olmuş, “Qırmızı Əmək Bayra-
ğı” ordeni ilə, Akademik İ.M.Qubkin 
adına mükafatla, Azərbaycan SSRİ 
Ali Sovetinin Fəxri fərmanı ilə təltif 
edilmişdir. 

“SSRİ Fəxri neftçisi”, “SSRİ qaz 
sənayesinin fəxri işçisi”, “SSRİ ixti-
raçısı”, 1990-cı ildə “Azərbaycanın 
Əməkdar elm xadimi” fəxri adlarına 
layiq görülmüşdür. 

Abbasov Midhət Teymur oğlu 
2012-ci il aprel ayının 23-də vəfat 
etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Midhət Teymur oğlu 
Abbasov: biblioqrafiya / 
AMEA Geol. İn-tu; tərt. ed. 
D.R.Mirzəyeva, A.A. İsrafilo-
va. – Bakı: NaftaPress, 2006. 
– 220, [1] s. 
Salayev, E. “Biri vardı, biri 
yoxdu” deməyin / E.Salayev 
// Bizim yol. – 2016. – 26 
iyul. – S.11.
Изучение и прогнозирование 
параметров сложных 
природных резервуаров 
нефти и газа Южно-
Каспийской впадины 
/М.Абасов (в соавт. 
Кондрушкин Ю.М. и др.). – 
Баку, 2007. – 67 c.  
Повышение 
эффективности 
ограничения водопритоков 
в нефтяных скважинах 
/М.Абасов (в соавт.
Стреков А.С.,Эфендиев 
Г.М.). – Баку, 2009. – 125 c. 
Фильтрационные процессы 
и идентификация 
параметров в 
многопластовых 
месторождениях / 
М.Абасов (в соавт.Азиов 
Э.Х.,Джалалов Г.И. и др.). – 
Баку, 2008. – 178 c.
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Digər tarixi hadisələr

Azərbaycan Pоlisi Günü  
1998

İY
U

L

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Nazirlər Şurasının sədri və Daxili İşlər 
naziri Fətəli xan Xoyski 1918-ci il 2 
iyul tarixində ölkədə ilk polis bölümü-
nün yaradılması barədə əmr vermişdir. 
Bununla da Azərbaycan polis orqanla-
rının əsası qoyulmuşdur. 

Azərbaycan polisi yarandığı 
gündən xalqın və dövlətin mənafeyinə 
ləyaqətlə xidmət etmiş, asayişin və 
təhlükəsizliyin mühafizəsi, sabitli-
yin və əminamanlığın qorunması, 
cinayətkarlığa qarşı mübarizə kimi 
məsuliyyətli vəzifələri vicdanla yerinə 
yetirmişdi. 

AXC süqut etdikdən sonra bolşevik 
diktaturası bütün milli dövlət və hüquq-
mühafizə strukturlarını, o cümlədən 
milli polisi ləğv etdi. Əvəzində “milis” 
adlandırılan bir qurum yaradıldı. Mili-
sin vəzifəsi insanların təhlükəsizliyini 
qorumaq, cinayətkarlığa qarşı 
mübarizə aparmaqdan daha çox bolşe-
vik rejiminin qorunmasına, azad fikir-
li insanların təqib və həbs edilməsinə 
yönəldilmişdi. Sovet milisi mövcud 
olduğu 70 il ərzində dövlətin repressi-
ya aparatı rolunu oynamışdır.

Azərbaycan yenidən müstəqilliyə 
qovuşduqdan sonra polis adı bərpa 
olundu, onun funksiya və vəzifələri 
dəqiqləşdirildi. 

Azərbaycan polisi Qarabağ 
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 la-
yiq görülənlər vardır. 

Azərbaycan polisi dövlətçiliyin, 
sabitliyin, əmin-amanlığın, insan 
hüquqlarının 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 Res-
publikası 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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Digər tarixi hadisələr
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 
yaradılmışdır 
1996

İY
U

L

Azərbaycanda dənizçi kadrların ha-
zırlanmasına 1881-ci ilin noyabrından 
başlanılmış və çox şərəfli tarixi inkişaf 
yolu keçmişdir. Həmin vaxtdan başla-
yaraq hər il 25-30 tələbə gəmi sürücü-
sü və 15-18 tələbə şkiper ixtisası üzrə 
dənizçilik siniflərini bitirirdi. 1896-cı 
ildə dənizçilik sinifləri nəzdində mexa-
nika kursları açılmışdır. 

1902-ci ildə həmin siniflərin əsa sın-
da üçillik Bakı Uzaq Səfərlər Məktəbi 
yaradılmışdır. 1924-cü ildə Bakı Su 
Nəqliyyatı Texnikumu Bakı Su Yolla-
rı Texnikumu (BSYT) adlandırılaraq 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin tabeliyinə 
verilmişdir. 

BSYT 1930-cu ildə Bakı Dənizçilik 
Texnikumuna, 1944-cü ildə isə Bakı 
Dəniz Yolları Məktəbi (BDYM) adlan-
dırılmışdır.

1996-cı ildə BDYM-in bazasında 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiya-
sı yaradılmışdır. Akademiya gəmiçilik, 
dəmirqayırma və gəmi təmiri, gəmiqa-
yırma və dəniz texnikası və s. ixti-
saslar üzrə mütəxəssis hazırlayan ali 
təhsil müəssisəsi olub Bakı şəhərində 
yerləşmişdir. Bir fakültəsi (dəniz tex-
nikası və gəmiçilik), on bir kafedra-
sı, dörd elmi tədqiqat laboratoriyası, 
kitabxanası var. Burada on iki ixtisas 
üzrə kadr hazırlanır. Akademiyanın 
əyani və qiyabi şöbələrində 564 tələbə 
təhsil alır (2008-2009). Akademiyanın 
nəzdində sıravi heyət üçün mütəxəssis 
hazırlayan Dənizçilik məktəbi fəaliyyət 

göstərir. Dəniz Akademiyasının təhsil 
diplomuna əsasən Dövlət Dəniz Admi-
nistrasiyası tərəfindən verilən işçi dip-
lomlar dünyanın 160-dan çox ölkəsində 
tanınır və məzunlara dünya sularında 
üzmək üçün beynəlxalq sertifikatlar 
verilir. 

Akademiya  Rusiya, Türkiyə, Al-
maniya, Polşa, Bolqarıstan, Qazaxıs-
tan, Gürcüstan, Ukrayna, Latviya və 
digər xarici dövlətlərin ali dənizçilik 
məktəbləri ilə əməkdaşlıq edir. Pro-
fessor-müəllim heyəti İngiltərədə, Rusi-
yada, Polşada və Kiprdə ixtisasartırma 
kursları keçmiş və müvafiq Beynəlxalq 
sertifikatlar almışlar. Akademiyanın 
on bir kafedrasında 98 müəllim, o 
cümlədən, 4 professor, elmlər doktoru 
və 37 dosent, elmlər namizədi, 24 nəfər 
baş müəllim, 31 assistent, 2 müəllim 
çalışır. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət 
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, 
onun xarici əlaqələrinin genişləndiril-
məsi, beynəlxalq nüfuzunun güclən-
məsi Dəniz Akademiyası qarşısında 
inkişaf üçün perspektivlər açır, yük-
sək ixtisaslı dənizçi kadrları hazırlamaq 
sahəsində onun məsuliyyətini artırır. 
Hazırda Akademiyada Qazaxıstan, 
Türkümənistan və Gürcüstandan da 
xarici tələbələr təhsil alır. 

2003-cü ildən “Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri” 
nəşr edilir.

Ə d ə b i y y a t

Əliyev, N.Azərbaycanın 
hərbi-dənizçilik tarixi : 
ən mühüm hərbi-siyasi 
hadisələrin tarixi xrono-
loji xülasəsi : ən qədim 
zamanlardan XXI əsrin 
əvvəllərinədək / N. A. 
Əliyev ; Azərb. Ali Hərbi 
Dənizçilik Məktəbi. – Bakı: 
[s. n.], 2008. 298 s. 

Əliyev, N.Azərbaycanda 
Hərbi-Dəniz qüvvələri ücün 
kadır hazırlığı (1918-1997) 
: Hərbi məktəblər ücün 
dərs vəsaiti / N. A. Əliyev; 
Elmi red.: M.N. Çobanov; 
Rəyçilər: M.Abbasov, 
R.Darabadi. – Bakı: Səda, 
1999. – 140 s.

Əziz, A. Peşəkar 
dənizçilər yetişdirən ocaq: 
Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasından dəniz 
ətirli reportaj / A.Əziz // 
Kaspi. – 2019. – 17 may. 
– S.10.

15

25 
illiyi
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Digər tarixi hadisələr
Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi 
Liseyin yaradılması
1971

İY
U

L

Diviziya komandiri C.Naxçıvanski 
adına Hərbi Lisey ümummilli lider 
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1971-
ci ildə Bakı şəhərindəki 2 saylı 8 illik 
internat məktəbinin bazasında yara-
dılmışdır. 

24 noyabr 1997-ci il tarixdə 
Azərbaycan Respublikası preziden-
tinin Sərəncamı ilə məktəbin adı 
dəyişdirilərək Cəmşid Naxçıvanski 
adına Hərbi Lisey adlandırılmışdır.

C.Naxçıvanski adına Hərbi Li-
sey 11 hektar ərazini əhatə edir. 
Hərbi Liseyin ərazisində qərargah 
binası, kursant yataqxanası, tibb 
məntəqəsi, hamam-camaşırxana-qa-
zanxana kompleksi inşa edilib, eləcə 
də mövcud binalar əsaslı təmir olu-
nub və qurğular yerləşdirilib. Hərbi 
Liseydə sahəsi 1800 kvadratmetr olan 
üçmərtəbəli yeni qərargah binası inşa 
olunub. Binanın qarşısında Cəmşid 
Naxçıvanskinin büstü və ətrafında 
xatirə kompleksi yerləşir.

Liseyin ərazisində tibb məntəqəsi 
də inşa olunub. İkimərtəbəli 32 çar-
payılıq tibb məntəqəsində funksio-
nal diaqnostika, həkim, oftalmoloji 
kabinetlər, laboratoriya, sarğı otağı, 
təxirəsalınmaz yardımın göstərilməsi 
üçün otaq, xidməti otaqlar, palata-
lar və müasir yeməkxana yaradılıb. 
Buradakı şərait şəxsi heyətə yüksək 
səviyyədə ixtisaslı tibbi yardımın 
göstərilməsinə imkan verir.

Respublikamız müstəqillik 
əldə etdik dən sonra hərbi liseyin 
məzunları ordumuzun yaranmasın-
da, vətənimizin ərazi bütövlüyü-
nün qorunması uğrunda mübarizədə 
həmişə ön cəbhədə olmuşlar. Liseyin 
məzunlarından 100 nəfərdən çoxu 
göstərdikləri şücaətə görə orden və 
medallarla təltif olunmuş, 8 nəfəri isə 

Azərbaycan Respublikasının Milli 
Qəhrəmanı fəxri adına layiq görül-
müşdür.

C.Naxçıvanski adına hərbi lisey 
dövlət təminatında olan internat tipli 
tam orta təhsil müəssisəsidir. Liseyə 
qəbul ilinin sentyabr ayının 1-nə 14 
yaşı tamam olmuş və 16 yaşına çat-
mamış 8-ci sinfi bitirmiş şagirdlər 
riyaziyyat, fizika, Azərbaycan dili 
və kimya fənlərindən Tələbə Qəbulu 
üzrə Dövlət Komissiyasında test im-
tahanlarını verməklə qəbul olunur-
lar. Hərbi liseydə təhsil müddəti 3 
ildir. 3 tədris ili ərzində kursantlara 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Na-
zirliyinin təsdiq etdiyi tədris planına 
əsasən 21 fənn tədris edilir. Liseydə 
kursantlar ümumtəhsil fənlərini 
öyrənməklə yanaşı hərbi hazırlıq və 
idman dərslərində imkanlarını inkişaf 
etdirirlər.

Ölkəmizə rəhbərliyinin bütün 
dövr lərində bu hərbi təhsil ocağına 
ən yüksək səviyyədə diqqət və qay-
ğı gös tərən ümummilli lider Heydər 
Əli yevin 1998-ci və 2002-ci illərdə 
imzaladığı sərəncamlarla Hərbi Li-
seyin yaradılmasının 25 və 30 illik 
yubileyləri dövlət səviyyəsində geniş 
qeyd edilib. 

Hərbi Liseydə Heydər Əliyev 
Muzeyi yaradılıb. Muzeydə ulu 
öndər Heydər Əliyevin və Prezident, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
Azərbaycanda nizami ordu qurucu-
luğu, Silahlı Qüv və lərimizin hərbi 
qüdrətinin artırılması, o cümlədən 
Hərbi Liseyin inkişafına göstərdikləri 
yüksək diqqət və qayğını əks etdirən 
fotolar, sənədlər və nəşrlər nümayiş 
olunur.

Ə d ə b i y y a t

Əliyev, B. Hərbi lisey öz 
yetirmələri ilə öyünür: 
C.Naxçıvanski adına Hərbi 
Liseydə ildönümü mərasimi 
keçirilib / B.Əliyev // 
Azərbaycan ordusu. – 2015. 
– 22 aprel. – S.4.

Məhərrəmov, V. Cəsarətləri 
ilə qəhrə man lıq tarixi ya-
zanlar... / V. Məhərrəmov // 
Azər baycan ordusu. - 2019. 
- 2 noyabr. - S. 4.

Məhərrəmov, V. “Heydər 
Əliyev məktəbi” - 48 il / 
V.Məhərrəmov //Azərbaycan 
ordusu. - 2019. - 27 aprel. 
- S. 7.

Məhərrəmov, V. Şəhidlərə 
ehtiram  / V. Məhərrəmov // 
Azərbaycan ordusu. – 2017. 
– 27 may. – S.4.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/az_ordusu/2019/
noyabr/689168(meqale).pdf

http://www.anl.az/down/
meqale/az_ordusu/2019/
aprel/650101(meqale).pdf
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Digər tarixi hadisələr

Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü 
1991

İY
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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 
prob lemləri, dövrün mütərəqqi ideya-
larını əks etdirmiş, xalqımızın maa rif-
lən məsində, milli və bəşəri də yər lərin 
təbliğində mühüm rol oynamışdır.

XX əsrin əvvəllərində mətbuat or-
qanları Azərbaycanda milli-azadlıq 
hərəkatının əsas istiqamətverici qüv-
vəsini təşkil etmiş, milli oyanış, milli 
özünüdərk proseslərinin aparıcı vasi-
tələrindən biri olmuşlar. Milli siya-
si mətbuatın təşəkkül dövrü adlan-
dırılan 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 
hissi nin 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 Prezi-

dentinin 5 iyul 1991-ci il tarixli Fər-
manı ilə Azərbaycanın ilk milli qə zeti 
olan “Əkinçi” qəzetinin birinci nöm-
rəsinin çapdan çıxdığı gün – 22 iyul 
Azərbaycan Mətbuatı və Jurnalistika-
sı 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. Azər-
bay can Respublikasının 1995-ci ilin 
noyabrında ümumxalq səsverməsi ilə 
qəbul edilən Konstitusiyasının 50-ci 
maddəsində söz, azad məlumat topla-
maq azadlıqları, öz baxışlarının azad 
ifadə edilməsi və digər azadlıqlar 
möhkəmləndirilmişdir.

Ulu öndər Heydər Əliyevin 1998-
ci il 16 avqust tarixli “Azərbaycan 
Res publikasında söz, düşüncə və in-
formasiya azadlığının təmin edilməsi 
tədbirləri haqqında” Fərmanı ilə ölkə-
də kütləvi informasiya vasitələri üzə-
rində 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.

Həsənov, H. Azərbaycan 
milli jurnalistikası son 
əsryarımlıq tariximizin 
canlı salnaməsidir: 22 iyul 
Milli Mətbuat və Jurnalistika 
Günüdür / H.Həsənov // Xalq 
qəzeti. – 2019. – 23 iyul. – 
S.9.

Hüseynova, F. Azərbaycan 
mətbuatının 142 ili / Firuzə 
Hüseynova // Şərq.- 2017.- 19 
sentyabr.- S.2.

Milli Kitabxanada Mətbuat 
Günü sərgisi // 525-ci qəzet. – 
2019. – 24 iyul. – S.8.

Pərvanə. Milli mətbuatımızın 
144 ildə keçdiyi keşməkeşli və 
şərəfli yol / Pərvanə // 525-ci 
qəzet. – 2019. – 24 iyul. – S.7.
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Digər tarixi hadisələr
Ümumdünya İnsan Alverinə Qarşı 
Mübarizə Günü  
2013
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Ümumdünya İnsan Alverinə Qarşı 
Mübarizə Günü hər il 30 İyulda qeyd 
olunur. İlk dəfə bu tarixin insan alverinə 
qarşı beynəlxalq gün elan edilməsi qərarı 
18 dekabr 2013-cü ildə qəbul edilmiş 
və rəsmi olaraq BMT Baş Assamble-
yasının “İnsan alverinə qarşı mübarizə 
səylərinin əlaqələndirilməsinin təkmil-
ləşdirilməsi” adlı qətnaməsində təsdiq 
edilmişdir.

Qətnamə insan alveri hadisəsinə 
qarşı yönəlmiş beynəlxalq səylərin 
güc  ləndirilməsi məqsədi ilə qəbul edil-
mişdir. Ümumdünya İnsan Alve rinə 
Qar şı Mübarizə Gününün təşəb büs kar-
la  rından biri də Belarus Respublikası-
dır.

Bu təşəbbüs əsasən geniş ictimaiy-
yətin diqqətini insan alveri problemi 
və onun nəticələri, insan alveri qurban-
larının vəziyyəti və hüquqlarının qo-
runmasına yönəltmək məqsədi daşıyır. 
Ümumdünya Günü, həm milli, həm də 
beynəlxalq səviyyədə fundamental in-
san hüquqlarına davamlı riayət etməklə 
bu fenomenlə mübarizə üçün əlaqəli və 
ardıcıl fəaliyyətin vacibliyini və ehti-
yacını xatırlatmaq məqsədi daşıyır. 

İnsan alverinin tarixi çox qədimdir. 
Tarixən müxtəlif insanlar bu cinayətin 
qurbanı olub. Bu qurbanların alver pred-
metinə çevrilməsinin müxtəlif səbəbləri 
olub. Köhnə vaxtlarda dövlətlər ara-
sında baş verən müharibələr, hücumlar 
nəticəsində əsir götürülən insanların 
başına bu hadisələr gəlirdi, onları alıb 
satırdılar. Təbii ki, onlar tarixin qara 
ləkəsidir və hər zaman ürək ağrısı ilə 
vərəqlənir.

Təəssüflər olsun ki, bu problem indi 
də var. Dünyanın bütün dövlətlərində 
insan alveri kimi böyük cinayətlərə qol 
qoyan, baş qoşan insanlar, qruplaşma-

lar var.
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, siyasi, 
sosial-iqtisadi və təşkilati xarakterli pro-
filaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi, 
insan alverinə qarşı mübarizəyə qeyri-
hökumət təşkilatlarının cəlb edilməsi, 
insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində 
beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdiril-
məsi prinsiplərinə əsaslanır.

Azərbaycan dövləti insan alveri 
qur banlarına arxa-dayaq olur, onların 
həya tını dağıdan insanlara, cinayətkar 
dəstələrə qarşı ciddi tədbirlər görür. 
İnsan alveri faktoru həm Azərbaycan 
dövlətini, həm də Azərbaycan ictima-
iy yətini ciddi narahat edir. Odur ki, 
dövlət və ictimaiyyət, ictimai qurum-
lar səviyyəsində insan alverinin aradan 
qaldırılması üçün məqsədyönlü işlər 
görülür. İndiyə qədər bu sahədə görülən 
işlərin, həyata keçirilən tədbirlərin 
sayı çoxdur. Ölkədə fəaliyyət göstərən 
QHT-lər, Daxili İşlər Nazirliyinin İn-
san Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsi, 
yerli icra hakimiyyəti orqanları insan 
alverinə qarşı mübarizədə fəal iştirak 
edirlər.

Azərbaycan dövlətinin insan alve-
rinə qarşı  mübarizə sahəsində həyata 
keçir diyi işlərə artıq beynəlxalq səviy-
yədə müsbət qiymət verilir. Belə ki, 
Azərbaycan insan alverinə qarşı mü ba-
rizə sahəsində irəlidə olan döv lətlərdən 
biri kimi dünya ictima iy yə tinə təqdim 
olunur.

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 Qar-
şı Mübarizə üzrə Milli Ko-
ordinatorun 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  (02.08.2000)
• Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı Günü və İpək Yolu 

üzərində yerləşən ölkələrin musiqisi günü (26.08.2010)
• Türkiyə Cümhuriyyətinin Zəfər Bayramı Günü 

(30.08.1936)

22 iyul-
23 avqust

Şirin Nişanəsi 
oddur. Ulduzlar 
padşahı olan 
Günəşin 
himayəsindədir. 
Günəşin şir 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
hökmlü və daxili 
aləmləri zəngin 
olur. 

    Nizami Gəncəvi - 880

Azərbaycan elm və mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi, dahi şair, 
mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin irsinin araşdırılması və onun dünyada təbliğ 
olunması məqsədi ilə fəaliyyət göstərən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi 
bu gün dünyanın bir çox ölkələri ilə sıx münasibətlərə malikdir. Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzi Azərbaycan Prezidentinin 23 dekabr 2011-ci il tarix-
li Sərəncamına əsasən dahi Azərbaycan şairinin 870 illik yubiley tədbirlərinin 
keçirilməsi çərçivəsində 30 sentyabr 2012-ci il tarixində şairin vətəni Gəncə 
şəhərində keçirilmiş xüsusi toplantıda təsis edilmişdir. Mərkəz Azərbaycan Res-
publikasında təsis olunmasına baxmayaraq, qərarverici qurumu dünyanın nüfuz-
lu ictimai və siyasi xadimlərindən təşkil olunmuş Beynəlxalq İdarə heyətidir.

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin əsas məqsədi müxtəlif xalqlar və 
mədəniyyətlər arasında dialoq, tolerantlıq və anlaşmanın təbliğ olunaraq Nizami 
Gəncəvinin əsərlərində təbliğ etdiyi ümumbəşəri dəyərlərin daha geniş miqyasda 
dünyada təbliğ olunmasıdır.

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin müxtəlif hökumətlər, hökumətlərarası 
təşkilatlar və ictimai təşkilatlarla müxtəlif mövzularda sıx əməkdaşlıq etməkdədir.
Mərkəzin baş ofisi Bakı şəhərində (Azərbaycan) yerləşməsinə baxmayaraq, 
fəaliyyəti müxtəlif ölkələri əhatə edir. Hal-hazırda Mərkəzin həmsədrləri Latvi-
yanın sabiq Prezidenti xanım Vaira Vike-Freiberqa və İsgəndəriyyə Kitabxanası-
nın direktoru İsmail Seragəldindir.

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi böyük Azərbaycan mütəfəkkiri və şai-
rinin universal irsindən ruhlanaraq onun böyük ideyalarını milli proqramlara və 
layihələrə çevirə bilmişdir. Mərkəz öz işini funksional və inklüziv cəmiyyətin 
yaradılması üçün xalqlar və mədəniyyətlər arasında dialoqun, anlaşmanın təmin 
olunmasına həsr etmişdir.
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Milli ədəbiyyat

Xalq şairi, nasir, publisist Tahiri Söhrab (Söhrab Tahir) Əbülfəz oğlunun 
(06.08.1926-04.05.2016) anadan olmasının 95 illiyi
Şair, nasir Hüseynov Əlisa Qulam oğlunun (Əlisa Nicat) (10.08.1936) 
anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, yazıçı Babayeva Ələviyyə Hənifə qızının 
(12.08.1921-23.09.2014) anadan olmasının100 illiyi
Xalq şairi İmamverdiyev Qabil Allahverdi oğlunun (Qabil) (12.08.1926-
04.04.2007) anadan olmasının 95 illiyi
Yazıçı, dramaturq Abbasov Seyfəddin Əliağa (Seyfəddin Dağlı) oğlunun 
(21.(27).08.1921-18.01.1983) anadan olmasının 100 illiyi
Dünya ədəbiyyatı

İngilis yazıçısı Skot Valterin (15.08.1771-21.09.1832) anadan olmasının 250 
illiyi
Amerika yazıçısı Drayzer Teodorun (27.08.1871-28.12.1945) anadan 
olmasının 150 illiyi
Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Əməkdar artist, Əməkdar incəsənət xadimi, teatr rəssamı və qrafiki 
Mustafayev Həsənağa Hacağa oğlunun (01.08.1896-22.04.1977) anadan 
olmasının 125 illiyi
Xalq rəssamı Səfərova Xalidə Ələkbər qızının (25.08.1926-23.12.2005) 
anadan olmasının 95 illiyi
Əməkdar rəssam Quluzadə Lətifə Nəsir qızının (29.08.1946) anadan 
olmasının 75 illiyi
Musiqi.Opera.Balet

Xalq artisti, baletmeyster Axundova Rəfiqə Hacı qızının (07.08.1931) 
anadan olmasının 90 illiyi
Xalq artisti, müğənni Rəhimova Elmira Allahverdi qızının (13.08.1941) 
anadan olmasının 80 illiyi
Xalq artisti, xanəndə Cavanşirov İsfəndiyar Aslan oğlunun (Xan Şuşinski) 
(20.08.1901-18.03.1979) anadan olmasının 120 illiyi
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Bəstəkar Əliverdibəyov Nazim Ağalar oğlunun (24.08.1926-17.02.1985) 
anadan olmasının 95 illiyi

Teatr.Kino

Xalq artisti, rejissor və teatr xadimi, aktyor Hidayətzadə İsmayıl Hüseyn 
oğlunun (19.08.1901-11.11.1951) anadan olmasının 120 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Quliyev Emin Ələkbər oğlunun 
(12.08.1976-17.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Aznaurov İsgəndər Söhrab oğlunun 
(16.08.1956-18.04.1993) anadan olmasının 65 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Xəlilov Eldar Xəlil oğlunun (19.08.1976-
17.03.1995) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mehdiyev Fazil Umud oğlunun (20.08.1966-
24.09.1991) anadan olmasının 55 illiyi

Tarix.Din

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Məmmədova Fəridə Cəfər qızının 
(08.08.1936) anadan olmasının 85 illiyi 

Fəlsəfə.İqtisadiyyat

Fəlsəfə elmləri doktoru, professor Quliyev Həsən Hüseyn oğlunun 
(01.08.1941-24.02.2008) anadan olmasının 80 illiyi
İqtisad elmləri doktoru, professor Balayev Rəsul Ənvər oğlunun 
(02.08.1956) anadan olmasının 65 illiyi
İqtisad elmləri doktoru, professor  Hacızadə Elşən Mahmud oğlunun  
(09.08.1961) anadan olmasının 60 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, professor Məmmədov Zakir Cabbar bəy oğlunun 
(16.08.1936-02.03.2003)  anadan olmasının 85 illiyi
Akademik, fəlsəfə elmləri doktoru Aslanov Aslan Məhəmməd oğlunun 
(20.08.1926-23.08.1995) anadan olmasının 95 illiyi
Əməkdar müəllim, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Cəfərov İmran Bayram 
oğlunun (24.08.1931) anadan olmasının 90 illiyi
İqtisad elmləri doktoru, professor Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlunun 
(28.08.1936) anadan olmasının 85 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Xalq artisti, aparıcı, kino redaktoru Hüseynov (Hüseynli) Rafiq Eyyub 
oğlunun (04.08.1946-26.10.2017) anadan olmasının 75 illiyi 
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Filologiya elmləri doktoru, professor Vəliyev Kamil Nəriman oğlunun 
(Kamil Vəli) (18.08.1946) anadan olmasının 75 illiyi
Ədəbiyyatşünas, tənqidçi, fəlsəfə elmləri doktoru Ağaoğlu Məhəmməd  
(24.08.1896-04.06.1949) anadan olmasının 125 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, nasir, ictimai xadim Xanbabayev Əjdər Rza 
oğlunun (25.08.1931-30.05.1990) anadan olmasının 90 illiyi
Xalq artisti, diktor Ələsgərov Sabir Məmməd oğlu (27.10.1936-20.11.2020)
anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar müəllim, filologiya elmləri doktoru, professor Əliyeva Nurlanə 
Müzəffər qızının (28.08.1946) anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış radio diktoru Tağızadə 
Qarasim Əbdülhəsən oğlunun (30.08.1946-07.03.2018) anadan olmasının 
75 illiyi

Coğrafiya.Geologiya

Coğrafiya elmləri doktoru, professor Əyyubov Əsgər Cabbar oğlunun 
(03.08.1926-2000) anadan olmasının 95 illiyi
AMEA müxbir üzvü, geologiya-minerologiya elmləri doktoru, professor 
Bağırov Bağır Əli oğlunun (12.08.1936) anadan olmasının 85 illiyi
Coğrafiya elmləri doktoru, professor, hidroloq Rüstəmov Saleh Hacı 
oğlunun (25.08.1911-1985) anadan olmasının 110 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

Əməkdar elm və texnika xadimi, riyaziyyatçı Hüseynzadə Məcid Əziz 
oğlunun (16.08.1916-2006) anadan olmasının 105 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb 

Əməkdar müəllim, kimya elmləri doktoru, professor Ağdamski Telman 
Əhməd oğlunun (06.08.1936) anadan olmasının 85 illiyi

Texnika.Mühəndis işi 

Texnika elmləri doktoru, professor Məmmədova Məsumə Hüseyn qızının 
(07.08.1951) anadan olmasının 70 illiyi

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

Nəsimi rayonunda ilk kitabxana M.Əzizbəyov adına kütləvi kitabxananın 
(indi Nəsimi MKS) (15.08.1921) yaradılmasının 100 illiyi 
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Digər tarixi hadisələr

“Nəşri-Maarif” mədəni-maarif işləri sahəsində fəaliyyət göstərmiş xeyriyyə 
cəmiyyətinin (01.08.1906) yaradılmasının 115 illiyi 
Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü (01.08.2001)
Azərbaycan Respublikası ərazisində bütün idarə və müəssisələrin, dövlət 
və qeyri-dövlət qurumlarının, Azərbaycan dilində olan bütün nəşrlərin latın 
qrafikalı əlifbaya keçməsi (01.08.2001)
Azərbaycan Kinosu Günü (02.08.2000)
Azərbaycanda Hərbi-Dəniz Qüvvələri Günü (05.08.1996)
Ermənistandakı azərbaycanlıların sonuncu nümayəndələri Meğri 
rayonunun Nüvədi kəndindən silah gücünə qovulmuşdur (08.08.1991)
Bеynəlxalq Gənclər Günü (12.08.1999)
Azərbaycanda Sərhəd Qoşunları Əməkdaşlarının Peşə Bayramı Günü 
(18.08.2000)
Beynəlxalq Humanitar Yardım Günü (19.08.2003)
Cəbrayıl rayonunun işğalı günü (23.08. 1993  04.10.2020) 
Füzuli rayonunun işğalı günü (23.08. 1993  17.10.2020) 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin təsis edilməsinin 100 illiyi 
(26.08.1921)
Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı Günü və İpək Yolu Üzərində Yerləşən 
Ölkələrin Musiqisi Günü (26.08.2010)
Türkiyə Cümhuriyyətinin Zəfər Bayramı Günü (30.08.1936)
Qubadlı rayonunun işğalı günü (31.08.199325.10.2020)  
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Milli ədəbiyyat 
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 illiyi Söhrab Tahir
1926-2016
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Söhrab Əbülfəz oğlu Tahiri (Söh-
rab Tahir) 1926-cı il avqust ayının 6-da 
(bəzi mənb. may ayının 27-də) Cənubi 
Azərbaycanın Astara şəhərində ana-
dan olmuşdur. 1939-1943-cü illərdə 
“Səadət” və “Şahpur” məktəblərində 
9-cu sinfədək təhsil almış, ailə vəziy-
yə tinin ağırlığı üzündən atası ilə “İran-
İngilis neft şirkəti”ndə tornaçı, qaynaq-
çı, motorçu işləmişdir.

1941-ci ildə ailəsi ilə Təbrizə getmiş, 
bir müddət atasının qaynaqçı sexində 
işləmişdir. Cənubi Azərbaycanda Mil-
li hökumət qurulan zaman Azərbaycan 
Demokrat Partiyası Mərkəzi Komitəsi 
təşkilat şöbəsinin partiya bilet böl mə-
sində möhürdar vəzifəsində işləmişdir. 

İlk mətbu şeiri olan “Yaşa qüdrətli 
qoşun” 1949-cu ildə “Azərbaycan” 
qəze tində dərc olunmuşdur. O vaxt-
dan müntəzəm olaraq dövri mətbuatda 
“Ərdə bil”, “Təbrizim”, “Savalanım”, 
“Ərk qalası”, “Mərənd” və s. şeirləri, 
hekayə, ədəbi-tənqidi və publisistik 
məqalələrini dərc etdirmişdir. 1946-cı 
ildə Bakıya təhsil almağa göndərilmiş, 
Bakıda diş həkimliyi və feldşerlik mək-
təbini bitirmişdir. 1952-1957-ci illərdə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (in-
diki BDU) filologiya fakültəsində təhsil 
almış, 1959-1961-ci illərdə Moskvada 
M.Qorki adına Ali Ədəbiyyat kursların-
da müdavim olmuşdur. 1959-1961-ci 
illərdə eyni zamanda Azərbaycan De-
mokrat Firqəsi Mərkəzi Komitəsində 
(ADF MK-da) təlimatçı, ADF-nin Bakı 
şəhər komitəsinin birinci katibi, Cənubi 
Azərbaycan Yazıçılar Cəmiyyətinin 
sədri vəzifəsində çalışmışdır. 

1962-1966-cı illərdə ADF-nin Bakı 
komitəsində birinci katib, 1967-1973-
cü illərdə “Azərbaycan” jurnalı redak-
siyasında məsul katib, 1974-1980-ci 

illərdə ADF MK orqanı “Azərbaycan” 
qəzetinin və “Azərbaycan” jurnalının 
redaksiyalarında bədii şöbədə müdir, 
ADF-in nəzdində çıxan “Səhər” ədəbi-
tarixi jurnalında baş redaktor müavini, 
1981-1984-cü illərdə isə ADF MK-nın 
siyasi-nəzəri orqanı olan “Azərbaycan” 
jurnalının redaktoru olmuşdur. 

1993-cü ildən Yeni Azərbaycan Par-
tiyasının üzvü olmuşdur. 1993-2003-cü 
illərdə Azərbaycan Respublikası Elmlər 
Akademiyasının Milli Münasibətlər 
İnstitutunda aparıcı elmi işçi olmuşdur. 
2003-cü ildən Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitu-
tunun böyük elmi işçisi idi. 

İndiyə qədər 1000-dən çox şeiri, 57 
poeması, 8 romanı, 10 povesti, 70-dən 
çox hekayəsi, 800-dən artıq ədəbi-elmi-
publisistik məqaləsi çap olunmuşdur. 
2005-ci ildə 20 cilddə “Əsərləri” nəşr 
olunmuşdur.

Bununla yanaşı, xarici ölkələrdə 
də kitabları nəşr edilmişdir. İnqilabi, 
ədəbi-ictimai fəaliyyətinə görə Təb-
rizdə “21 Azər” medalı və bir sıra me-
dallarla, Azərbaycan SSR Ali Soveti 
Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı ilə, 
2010-cu ildə Rusiya Yazıçılar İttifaqı və 
onun Moskva şəhər təşkilatı nəzdində 
fəaliyyət göstərən Yazıçı tərcüməçilər 
İttifaqının qərarı ilə Beynəlxalq V.V. 
Ma  yakovski ordeni ilə təltif olunmuş-
dur. 1984-cü ildə “Əməkdar mədə niy-
yət işçisi”, 1998-ci ildə “Xalq şairi” 
fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 2006-
cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin Sərəncamı ilə “Şöhrət” ordeni 
ilə təltif olunmuşdur.

Söhrab Əbülfəz oğlu Tahiri 2016-cı 
il may ayının 4-də  vəfat etmiş, II Fəxri 
xiyabanda dəfn olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Əsərləri / Əbülfəz oğlu 
Söhrab Tahiri. – 20 cilddə. – 
Bakı: [Zərdabi LTD], 2005 
– 2012. 
Seçilmiş əsərləri / Söhrab 
Tahir Azərazər; ön sözün 
müəl. S. Rüstəmxanlı. – Bakı: 
Şərq-Qərb, 2005. – 272 s. 
Ata: Poema-epos / Söhrab 
Tahir Azərazər. – Bakı: Ağrı-
dağ, 2002. – Kitab 2. – 208 s. 
Sonuncu şah: Üç kitabdan 
ibarət tarixi-sənədli-bədii 
roman / Söhrab Tahir 
Azərazər. – Bakı: Ağrıdağ, 
2001. – 500 s. 
Pənah, G. Söhrab Tahir Azər 
Azərin lirikası / G.Pənah; 
elmi red. E.Əlibəyzadə, 
Q.Namazov; red. Y.Əhmədov. 
- Bakı: Şur, 2012. – 447 s. 
Əliyeva, A. O tayın bu 
taydakı torpaq parçası-
Söhrab Tahir / A.Əliyeva // 
Türküstan. – 2018. – 11-17 
sentyabr. – S. 10.
Əliyeva, A. Sözə sevdalı şair: 
Söhrab Tahir / A.Əliyeva // 
Azad Azərbaycan. – 2019. – 
27 iyul. – S. 4. Əliyeva, A. 
Fərəcova, Z. Hicran yaşı...: 
Tarixin izi / Z.Fərəcova // 
Azərbaycan. – 2019. – 19 
iyul. – S.5.

6 Şair
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Əlisa Qulam oğlu Hüseynov (Əlisa 
Nicat) 1936-cı il avqust ayının 10-da 
Azərbaycanın Lerik rayonunun Yuxa-
rı Gədik kəndində anadan olmuşdur. 

1957-1963-cü illərdə Lənkəran şə-
hər orta məktəbini bitirdikdən sonra 
Azər baycan Dövlət Universitetinin 
(indi ki BDU) filologiya fakültəsində 
təhsil almışdır. 

Bədii yaradıcılığa orta məktəbdə 
oxuyarkən başlamış, “Bircə söz” adlı 
ilk şeiri 1955-ci ildə “Ədəbiyyat və 
incəsənət” qəzetində dərc olunmuş-
dur. 1961-ci ildə “Gecəniz xeyrə qal-
sın, ulduzlar” adlı ilk hekayəsi, 1964-
cü ildə ilk şeirlər kitabı olan “Yay 
axşamı”, 1970-ci ildə isə “Bir qız, üç 
çinar” adlı ilk hekayələr kitabı nəşr 
edilmişdir. 

1967-1972-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri 
Komitəsində redaktor vəzifəsində ça-
lışmışdır. 1974-1983-cü illərdə “Elm 
və həyat” jurnalında ədəbi işçi və 
daha sonra şöbə müdiri olmuşdur. 

Bir müddət Lənkəran rayonunun 
Şağlaküçə kəndində yaşamış, yara-
dıcılıqla məşğul olmuş “Zərdüşt”, 
“Əsarət bay ramı”, “Gərəksiz” 
povestlərini qələ mə almışdır. 

1990-cı ildən Bakıya köçüb 
mətbuat sahəsində çalışmış, 1991-
1992-ci illər də “Turan” adlı müstəqil 
ədəbi, siyasi, tarixi, fəlsəfi jurnal təsis 

etmiş və onun baş redaktoru olmuş-
dur.

“Nağıllara dönən tarix” (1993), 
“Ruhların söhbəti” (1994), “Dünya 
sərkərdələri” (1995), “Dünya filosof-
ları” (1995), “Kədər şərabı” (1997), 
“Dünya tarixçiləri” (1998), “Yüz bö-
yük Azərbaycanlı” (1999), “Karvan” 
(2000), “Tarixin qürubu” (2009) ki-
tablarını nəşr etdirmiş, Azərbaycan 
ədəbiyyatına fəlsəfi hekayə və pritça 
janrını gətirmişdir. Tarixi romanlar və 
fəlsəfi antologiya-ensiklopediyalar 
müəllifi kimi tanınır. 

55 cildlik “Əsərləri” külliyyatı-
nın  hazırda 26 cildi nəşr olunmuşdur. 
Bundan başqa çox sayda tərcümələri, 
şeir ləri, esseləri, povestləri var.

Görkəmli yazıçı tərcüməçilik fəa-
liy yəti ilə də məşğul olmuş, Plutarxın 
“Makedoniyalı İskəndər” (1982), Mə-
həmməd Tahirin “Şeyx Şamil” (1983), 
Alber Kamünün “Yad”, Ceyma Coy-
sun “Dublinlilər” və başqa əsərləri 
doğ ma dilimizə tərcümə etmişdir. 

Əlisa Nicat 1998-ci  ildən “Hür riy-
yət” qəzetinin əməkdaşı kimi çalışır.

1999-cu il aprel ayının 28-də 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun  
Elmi şurasının qərarı ilə səmərəli elmi 
və elmi-maarifçilik fəaliyyətinə görə 
fəlsəfə elmləri üzrə Fəxri Doktor adı-
na layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Əsərləri: 24 cilddə. Şeirlər / 
Əlisa Nicat; red. F.Ağazadə. 
– Bakı: Adiloğlu, 2009. – C. 
1. – 394 s.
Karvan: Seçilmiş əsərlər / 
Əlisa Nicat. – Bakı: Qanun, 
2000. – 759 s. 
Qızıl fəlsəfə: Dünyanın 100 ən 
dərin aforizmi və onların şərhi 
/ Əlisa Nicat; red.: Hacıqafar-
lı; ön söz: Ə.Abbasov. – Bаkı: 
Adiloğlu, 2003. – 202 s. 
Mələklər və iblislər: tarixi, 
siyasi roman: 1918-20-ci illər 
/ Əlisa Nicat; red. və ön sözün 
müəl. T.Hüseynoğlu. – Bakı: 
Adiloğlu, 2007. – 306 s. 
Müdriklik məbədi / Əlisa 
Nicat. – Bakı: Nərgiz, 2005. 
– 1107 s. 
Dünya musiqisi inciləri 
haqqında / Əlisa Nicat // 
Hürriyyət. – 2020. – 28-29 
yanvar.  – S.14.
Xatirələr dəftərindən səhifələr 
/ Əlisa Nicat // Hürriyyət. – 
2020. – 25-27 yanvar. – S.14.
Müqayisə / Əlisa Nicat             
// Hürriyyət. – 2020. – 4-5 
fevral. – S.14.

10 Yazıçı
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1921-2014
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Ələviyyə Hənifə qızı Babayeva 
1921-ci il avqust ayının 12-də Bakıda 
anadan olmuşdur. Orta məktəbi bi tir-
dik dən sonra Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin (indiki BDU) filologiya 
fakültəsində təhsil almışdır. 

1951-1973-cü illərdə “Azərbaycan 
qadı nı” jurnalında məsul katib, 1973-
1976-cı illərdə “Gənclik” nəşriyyatında 
Müasir ədəbiyyat şöbəsinin müdi-
ri, 1976-1985-ci illərdə baş redaktor 
olmuş dur. 1951-ci ildən Azərbaycan 
Yazı çılar Birliyinin üzvü idi. 

Ələviyyə xanım bədii yaradıcılığa 
1936-cı ildə “Ədəbiyyat qəzeti”ndə 
dərc olunmuş “İki həyat” adlı hekayəsi 
ilə başlamışdır. 

Onun kiçikyaşlı uşaqlar üçün “Mə-
nim müəllimim”, “Kənd yolları”, 
“Yenə baharda”, “Sehrli pillələr” heka-
yə kitabları çap edilmişdir. Uşaq yazı-
çı sı kimi uzun illər kiçik hekayələr 
yazmış, uşaqların mənəvi dünyasının 
zən ginləşməsinə, vətənpərvərlik ruhun-
da tərbiyələnmələrinə xidmət etmişdir. 

“Kölgə”, “Yarpaqlar nə haqda pı-
çıldaşır”, “Tut” adlı hekayələr kitabı-
nı, “Adam lar və talelər”, “Hardasan 
dost, harada”, “Anadil ağlayırdı”, “Ya-
nar su”, “Ölürəm, a dağlar” povest və 
roman larını bu mövzuya həsr etmişdir. 

Onun müasir rus ədəbiyyatından 
tərcümələri də var. A.Qaydarın “Uzaq 
ölkələr” (1950), V.Biankinin “İz ilə” 
(1947), “Ayı balası” (1959), “Qırmızı 
təpə” (1963), K.Paustovskinin “Oğru 
pişik” (1951), V.Q.Korolenkonun “Sa-
tın alınmış uşaqlar” (1962), Y.Sotnikin 
“Əcaib quş” (1964), V.Astafyevin “Ul-
duz xəzanı” (1970), Y.Çaruşinin “Ni-
kitanın oyuncaqları” (1984) və s. onun 
tərcüməsində kütləvi tirajla çap olun-
muşdur. 

25-dən artıq kitabın müəllifidir. Bir 
sıra əsərləri rus, ingilis, türk, bolqar, çin, 
yapon və başqa dillərə tərcümə olunmuş 
və həmin ölkələrin nəşriyyatlarında çap-
dan çıxmışdır. Moskvada Azərbaycan 
ədə biyyatı ongünlüyündə, həmçinin 
ölkə mizin bir çox yerlərində ədəbi təd-
birlərdə iştirak etmişdir. 

Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında 
qəbul komissiyasının üzvü, tərcümə 
sek siyasının rəhbəri olmuşdur. 

1979-cu ildə Azərbaycanın “Əmək-
dar mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq 
görülmüşdür. 2011-ci ilin avqust ayında 
Ələviyyə Babayevanın 90 illik yubileyi 
təntənəli şəkildə qeyd edilmişdir. 

Ələviyyə Babayeva 2014-cü il sent-
yabr ayının 23-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Rəngbərəng yuxular: 60 ildə gördüklərim, sevdiklərim və sevmədiklərim: Həyat behişt və cəhənnəm əzabı / Ələviyyə Babayeva; red. Arif 
Şamo. – Bakı: Araz, 2000. – 232 s. 
Son döngə: roman / Ələviyyə Babayeva; red. V.Quliyev. – Bakı: Azərnəşr, 2000. – 430 s. 
Yanar su: roman / Ələviyyə Babayeva; red. Z.Şahsevənli. – Bakı: QappPoliqraf, 2003. – 225 s.
Fərəcov, S. Zərif qəlbli məğrur yazıçı / S.Fərəcov // Mədəniyyət. – 2016. – 23 sentyabr. – S.12.
Tağıyev, A. “Mənə nə” dilinizə gəlməsin...: “Xatirə yarpaqları”ndan  / A.Tağıyev // 525-ci qəzet. – 2019. – 6 aprel. – S.23.

12 Yazıçı
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Qabil Allahverdi oğlu İmamverdi-
yev 1926-cı il avqust ayının 12-də Ba-
kıda anadan olmuşdur. 

1948-ci ildə Azərbaycan Pedaqo-
ji İnstitutunun (indiki ADPU) dil və 
ədəbiyyat fakültəsini bitirmişdir. 

“Gəl, baharım!” adlı ilk şeiri 
1944-cü il aprelin 2-də “Ədəbiyyat 
qəzeti”ndə çap olunmuşdur. Bir müddət 
öz şeirlərini “Qabil Nikbin” təxəllüsü 
ilə çap etdirmişdir. 

1948-1951-ci illərdə M.F.Axundov 
adına Yardımlı rayon orta məktəbində 
müəllimlik etmiş, sonra isə Bakıdakı 
40 saylı fəhlə-gənclər orta məktəbində 
dərs hissə müdiri, APİ-nin Azərbaycan 
ədəbiyyatı kafedrasında laborant, 
yenidən Yardımlı rayonunda müəllim 
kimi çalışmışdır. 1950-ci ildə “Səhər 
açılır” adlı ilk kitabı nəşr olunmuşdur. 
1951-1954-cü illərdə “Azərbaycan 
müəllimi”, “Kommunist” qəzeti redak-
siyalarında əməkdaşlıq etmişdir.

1954-1956-cı illərdə Moskvada 
M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutu nəz-
dində olan ikiillik ali ədəbiyyat kursla-
rında müdavim olmuşdur. 1957-ci ildə 
Bakıya gəlmiş, Azərbaycan Dövlət Tele-
viziya və Radio Verilişləri Komitəsində 
ədəbi-dram verilişləri redaksiyasının 
məsul redaktoru, 1960-1972-ci illərdə 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti re-
daksiyasında Poeziya şöbəsinin müdi-
ri, 1975-1979-cu illərdə “Azərbaycan” 
jurnalının redaksiyasında şeir üzrə 
ədəbi işçi, baş redaktorun müavini 
vəzifələrində işləmişdir. 1977-ci ildə 
İtaliyada keçirilən Azərbaycan günlə-
rin də, 1980-ci ildə “Literaturnaya 
qazeta”nın Daşkənddə təşkil etdiyi 
“dəyir mi masa”da, Türkiyənin Bursa, 
Qars, Ankara şəhərlərində keçirilən 
böyük ədəbi-ictimai tədbirlərdə, 1990-

cı ildə Qeysəriyyədə Millətlərarası Bö-
yük Azərbaycan konqresində, 1992-ci 
ildə Tehranda (İran), Şəhriyar poeziya 
günlərində, 1994-cü ildə Azərbaycan 
Prezidenti nümayəndə heyəti tərkibində 
Çində səfərdə olmuşdur. 

Uşaq şairi kimi məşhur olmasa da, 
onun uşaqlar və yeniyetmələr üçün 
əsərlərindən ibarət “Nağaraçı” adlı kita-
bı, klassik ənənələrimizə əsaslananyeni 
məzmun aşılayan minə yaxın rübailəri, 
“Nəsimi” mənzum romanı, “Ömür 
həbləri” satirik romanı ayrıca kitabda 
nəşr edilmişdir. Əsərləri SSRİ və xarici 
ölkə xalqlarının dillərinə çevrilmişdir.

Qabil 1976-cı ildə Azərbaycan 
Dövlət mükafatı laureatı olmuş, 1984-
cü ildə “Əməkdar incəsənət xadimi”, 
1992-ci ildə isə Azərbaycanın “Xalq 
şairi” fəxri adlarına layiq görülmüş-
dür. 1980-ci ildə “Əmək igidliyinə 
görə” medalı və Azərbaycan Ali So-
veti Rəyasət Heyətinin fəxri fərmanı 
ilə təltif edilmişdir. 1996-cı ildə 
Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında-
kı xidmətləri və anadan olmasının 70 
illiyi münasibətilə Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti Heydər Əliyevin 
Fərmanı ilə “Şöhrət” ordeninə, 1998-
ci ildə Ədəbiyyat Fondunun Rəsul Rza 
mükafatına layiq görülmüş, 2006-cı 
ildə “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilmiş-
dir. 

1996-cı ildə 70 illik yubileyi  
Azərbaycan Opera və Balet Teatrında, 
2016-cı ildə 90 illik yubileyi Dövlət Fi-
larmoniyasında keçirilmişdir. 2001-ci 
ildə “Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq 
Birliyi”ndə şairə həsr edilən “Qabil” 
adlı film istehsal edilmişdir. 

Qabil 2007-ci il aprel ayının 4-də 
vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn edil-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə 
/ Qabil ; [baş red. S. 
Bektaşı ; burax. məsul S. 
İsmayılova] ; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Na-
zirliyi. –  Bakı: Şərq-Qərb, 
2016. – C. 1 [şeirlər] –367, 
[1] s.
Əsərlər: yeddi cilddə / 
Qabil ; tərt. ed. M. Q. 
İmamverdiyev (red.) ; bədii 
tərtibat Z. Qafarzadə. – 
Bakı: [Adiloğlu], 2017. – 
C.1. – 519, [1] s.
Ömrün gecə qatarı: diqqət, 
vətəndaş sərnişinlər! 
ömrün gecə qatarına 
minik başlanır / Qabil; 
[red. A. İsabəyli]. – Bakı: 
Şirvannəşr, 2007. – 280 s.
Azayev, Ə. Qabil xeyirxah-
lığı / Ə.Azayev // Ədalət. – 
2019. – 8 fevral. – S.7.
Bərdəli, B. Xalq şairi Qabi-
lin “Nəsimi”si / B.Bərdəli 
// Ədəbiyyat qəzeti. – 2019. 
– 2 noyabr. – S.26-27.
Paşayev, Q. Məhəbbətdən 
doğan əsər / Q.Paşayev // 
525-ci qəzet. – 2019. – 5 
mart. – S.6.

12 Şair
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Seyfəddin Əliağa oğlu Abbasov 
(Seyfəddin Dağlı) 1921-ci il avqust 
ayının 21-də (bəzi mənb. 27-də) Ab-
şeronun Xızı kəndində anadan olmuş-
dur.

1927-ci ildə Bakıda yeddiillik mək-
tə bi  bitirdikdən sonra N.Nərimanov 
adı na Sənaye Texnikumunun kimya 
fakül təsində təhsil almışdır. Tələbə 
ikən “Kommunist” qəzeti redaksiyasın-
da müxbir, ədəbi işçi, şöbə müdiri və 
məsul katib vəzifələrində işləmişdir. 

1941-1956-cı illərdə Sovet Ordu-
sunda xidmət etmiş - avtomexanik, 
“Ordu” qəzetində ədəbi işci, “Divizi-
ya” qəzetinin redaktoru olmuşdur. So-
vet ordusunun tərkibində İrana getmiş, 
sonra Moskvada Hərbi Akademiyaya 
qəbul olunmuşdur. Təhsilini başa vu-
rub Bakıya qayıtdıqdan sonra həm jur-
nalistlik, həm də yaradıcılıq fəaliyyəti 
ilə məşğul olmuş, 1956-1959-cu illərdə 
Dövlət Radio Komitəsində baş redak-
tor, “Bakı” telestudiyasının direktoru 
və sədr müavini, “Kirpi” satirik jurna-
lının baş redaktoru olmuşdur. 

1965-1973-cü illərdə Bakı zəhmət-
keş deputatları Sovetinin X, XI, XII, 
XIII, XIV çağırışlarında deputat se-
çilmiş, 1976-cı ildə “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasında ssenari redkollegi-
yasının üzvü, 1980-ci ilin may ayın-
dan ömrünün sonuna qədər “Yazıçı” 
nəşriyyatında redaktor vəzifəsində ça-
lışmışdır. 

Yaradıcılığa şeirlə başlasa da son-

ralar bunu ardıcıl şəkildə davam etdir-
mə mişdir. Onun satirik şeirlərindən 
bəzilərinə hətta musiqi də yazılmışdır. 
Bunlardan bəstəkar Cahangir Cahangi-
rovun bəstələdiyi, müğənni Mirzə Ba-
bayevin oxuduğu “Çayçı” mahnısı çox 
məşhurdur. 

Sonralar respublika dövri mət-bu-
atında çap etdirdiyi felyetonlarla ya-
radıcılığa davam etmiş, İkinci Dünya 
müharibəsi dövründə felyetonları və 
satirik hekayələri “Vətən uğrunda” 
jurnalında, “Ədəbiyyat qəzeti”ndə və 
Təbrizdə “Vətən yolunda” adlı hərbi 
qəzetdə çap olunmuşdur. 

1948-ci ildə Azərbaycan dövlət 
nəşriyyatı “Dəniz kəşfiyyatçısı” adlı 
ilk kitabını sonralar isə “Bahar oğlu”, 
“Məşəl”, “Kəcil qapısı”, “Sabiqlər” ki-
tablarını nəşr etdirmiş və geniş oxucu 
kütləsinin rəğbətini qazanmışdır. 

Əsərləri rus və digər xarici dillərə 
tərcümə olunmuşdur. Yazıçının dram 
əsər ləri “Adı sənin, dadı mənim” 
(1963), “Aydınlığa doğru” (1965), 
“Mən ziliniz mübarək” (1971), “Təzə 
gəlin” (1975), “Kölgələr pıçıldaşır” 
(1976) respublikanın müxtəlif teatrla-
rında tamaşaya qoyulmuşdur. “Bahar 
kimi solmaz” (1979) ədəbi ssenarisi 
əsasında film çəkilmişdir. 

Seyfəddin Dağlı 1983-cü il yanvar 
ayının 18-də vəfat etmişdir. 

Bakı küçələrindən birinə onun adı 
verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri: iki cilddə 
/ S. Dağlı; (ön söz) Ağasəfa; 
[red. A. Hüseynova].-Bakı: 
Azərnəşr, 1992. – 379 s. 
Məşəl yanır: hekayələr, 
povest və roman / S. Dağlı; 
red. Ağasəfa. – Bakı: Yazıçı, 
1985. – 359 s. 
Şirin duz: roman / S. Dağlı 
; rəyçi. R. Əliyeva ; [red. Ü. 
Kürçaylı]. – Bakı: Azərnəşr, 
1988. – 214 s. 
Hüseynova, S. Bədii nəsrdə 
tarixi və müasir gerçəklik: 
[monoqrafiya]   / S. 
Hüseynova ; elmi red. T. 
Hüseynoğlu. – Bakı: Elm və 
təhsil, 2017. – 173 s.
Abbasov, B. Varislər: Bəhlul 
Abbasov: “Həyatlarını 
düzgün qura bilməyənlər 
qorxurdu ondan...”                   
/ B.Abbasov; müsahibəni 
apardı: Ə.Qiyas                  
// Ədəbiyyat qəzeti. – 2020. 
– 1 fevral. – S.4-5.
Qasımov, V. Seyfəddin Dağ-
lı: şəxsiyyət kimi təkrarsız, 
yazıçı kimi unudulmaz         
/ V.Qasımov // 525-ci qəzet. 
– 2019. – 30 avqust. – S. 7.

21 Yazıçı
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Valter Skott 1771-ci il avqust ayı-
nın 15-də İngiltərənin Şotlandi ya 
vilayətində anadan olmuşdur. Mil liy-
yətcə şotlanddır. 

1779-1984-cü illərdə Edinburq 
mək təbində təhsil almış, 1785-ci ildə 
Edin burq kollecinə qəbul olunmuş-
dur. Tələbəlik dövründən çox mütaliə 
etmiş, antik dövrün ədəbiyyatı və Şot-
landiya poeziyası, alman dili və alman 
yazıçılarının əsərləri ilə maraqlan-
mış, tələbə yoldaşları ilə birgə “Poe-
tik cəmiyyət” dərnəyi təşkil etmişdir. 
1792-ci ildə Edinburq Universitetini 
hüquqşünas ixtisası üzrə bitirmişdir. 

Yaradıcılığa XVIII əsrin 90-cı 
illərində poeziya ilə başlamış 1800-
cü ildən etibarən bir neçə il ərzində 
Şotlandiyanın ucqar yerlərini gəzərək 
topladığı xalq nəğmələrini 1802-ci ildə 
“Şotlandiyanın sərhəd nəğmələri” adı 
ilə ikicilddə, nəğmələrin üçüncü cil-
dini isə 1803-cü ildə çap etdirmişdir. 
Bu topluya daxil edilmiş xalq şeirinin 
əsl nümunələrində Şotlandiya tarixinə 
aid çox zəngin materiallar vardır. Bu 
topludan sonra yazıçı dalbadal “So-
nuncu menestrelin mahnısı”, “Marmi-
on”, “Göl qızı”, “Rokbi” adlı romantik 
poemalarını yazmışdır. Xüsusən, “So-
nuncu menestrelin mahnısı” (1805) 
əsəri müəllifə, qədim Şotlandiyanı çox 
gözəl təsvir etdiyinə görə böyük şöhrət 
qazandırmışdı. 

Tarixi roman janrının yaradıcısı 
olmuşdur. Otuzdan çox roman və po-

vestin müəllifidir. Romanlarını gizli 
imzalarla dərc etdirmiş, müəllifliyini 
yalnız 1829-cu ildə, əsərlərinin tam 
külliyatının nəşri ilə əlaqədar açıq elan 
etmişdir. 

Mühüm sosial-tarixi konfliktlərin 
təsiri, xalqın və dövlətin taleyi, cəmiy-
yətin inkişafı, sosial ədalətsizlik, milli 
və sinfi mübarizə problemləri ilə bağ-
lılıq Skottun tarixi romanlarının əsas 
xüsusiyyətləri idi. “Ueverli” (ilk ro-
manı, 1814, anonim nəşr), “Puritanlar” 
(1816), “Rob Roy” (1818), “Edinburq 
məhbəsi” (1818),“Ayvenqo”, “Abbat” 
(1820), “Kenilvord” (1821), “Vuds-
tok” (1826) və s. romanları İngiltərə, 
“Kventin Dorvard” (1823), “Parisli 
qraf Robert” (1832) və s. romanları 
Av ropa ölkələrinin tarixindən bəhs 
edir. 

“Napoleon Bonapartın həyatı” 
(1827), “Şotlandiyanın tarixi” (1829-
1830), “Lord Bayronun ölümü” (1824), 
“Romançıların həyatı” (1821-1824) və 
s. tarixi-ədəbi əsərləri məşhurdur. 

Valter Skottun yaradıcılığı Avro-
pa və Amerika ədəbiyyatında sosial 
roman janrının inkişafına güclü təsir 
göstərmiş, Stendal onu “bi zim ümu-
mi atamız” adlandırmış, O.Bal zak, 
A.S.Puşkin, V.Q.Belinski və b. yaradı-
cılığını yüksək qiymətləndirmişlər. 

Valter Skott 1832-ci il sentyabr ayı-
nın 21-də Abbotsford şəhərində vəfat 
etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Ayvənhəu: [roman] / V.alter 
Skott; ing. dil. tərc. ed. Q. 
Bayramov; red. İ. Qasımov. 
– Bakı: Şərq-Qərb, 2013. – 
518, [2] s. 
Bir saat səninlə.Kventin 
Dorvard / V.alter Skot // 
İngilis ədəbiyyatı antologi-
yası: 2 cilddə / tərt. ed. Z. 
Ağayev; tərc. ed. S. Mustafa, 
Ş. Nağıyeva, A. Hacıyev [və 
b.]. – Bakı: Şərq-Qərb, 2007. 
– C. 1. – S.171-187 s. 
Mən heç Şekspirin ayaqqa-
bısının ipini də bağlamağa 
layiq deyiləm!... / Valter Skott 
// Ədəbiyyat qəzeti. – 2016. – 
12 noyabr. – S.8-9.
Собрание сочинений: в 10 
т. / В. Скотт ; [пер. с англ. 
И. Лихачева ; вступ. ст. Е. 
Кузнеца; ред. Ю. Григорьян, 
Э. АртемьеваСкворцова]. 
– Москва: Терра, Книжный 
клуб Книговек, 2015. 
Айвенго / Вальтер 
Скотт; [пер. с англ. 
Е. Г. Бекетовой]. – 
СанктПетербург: Нева, 
Москва: 2006. – 608 с. 
Эдинбургская темница: 
[роман] / В. Скотт; [пер. 
с англ. З. Е. Александровой, 
С. П. Мирлиной]. – Москва: 
АСТ, Транзиткнига, 2004. – 
525, [3] с.

15 İngilis yazıçısı
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Dünya ədəbiyyatı
150 
illiyi Teodor Drayzer 

1871-1945
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Herman Albert Teodor Drayzer 
1871-ci il avqust ayının 27-də İndiana 
ştatı nın Teppe-Xot şəhərində anadan 
olmuşdur. 

1886-1891-ci illərdə Çikaqoda çalış-
mış, 1889-cu ildə İndiana universitetinə 
qəbul olsa da maddi vəziyyəti üzündən 
təhsilini yarımçıq qoymuş, 1892-1894-
cü illərdə Çikaqo, Sent-Lui, Pitsburq 
şəhərlərinin qəzetlərində jurnalist kimi 
ədəbi fəaliyyətə başlamışdır. 

1894-cü ildə Nyu-Yorka köçmüş və 
burada qardaşının təsis etdiyi «Every 
month» jurnalında 1897-ci ilədək re-
daktor kimi çalışmışdır. Sonra sifarişlə 
“Metropoliten”, “Harpers”, “Kosmo-
politen” əsərlərini yazmışdır. 

İlk oçerk və hekayələri 1897-ci ildə 
çap olunmuşdur. 1900-cü ildə ilk iri-
həcmli əsəri olan “Kerri bacı”, 1911-
ci ildə “Cenni Herhardt” romanlarında 
sadə insanların mənəviyyatını pozan 
Amerika həyat tərzini tənqid etmişdir. 

1912-ci ildə “Arzular trilogiyası” 
epopeyasına daxil olan “Maliyyəçi”, 
həmin ildə yazdığı “Dözümlü adam” 
və 1914-cü ildə “Titan” romanlarında 
Amerika inhisarçı kapitalizmi ifşa olun-
muş, 1915-ci ildə yazdığı “Dahi” roma-
nında burjua cəmiyyətində sənətkarın 

mənəvi faciəsi göstərilmişdir. 
1915-ci ildən sonra Drayzer ictimai 

qaydaların adi insanlara göstərdiyi əzici 
təsiri əks etdirən hekayə və esselər yaz-
mağa başlayır. Bu ideya bir məhkəmə 
prosesinin protokoluna əsaslanan, Ame-
rika ədəbiyyatında realizmin zirvəsi və 
ədibin ən məşhur əsəri olan “Amerika 
faciəsi”nin mövzusunu təşkil edirdi. 

1927-ci ildə dəvətlə SSRİ-yə gəlmiş, 
1928-ci ildə “Drayzer Rusiyaya baxır” 
kitabını yazmışdır. Həmin vaxtdan 
fəhlə sinifinin mübarizəsinə qoşul-
muş, 1929-cu ildə “Ernita” povestində 
Amerika ədəbiyyatında ilk kommunist 
surətini yaratmışdır. 

1930-cu ildə ədəbiyyat üzrə Nobel 
mükafatı almaq üçün namizədliyi irəli 
sürülsə də bu ona qismət olmamışdır.

 1944-cü ildə ədəbiyyat və incəsənət 
sahəsindəki xidmətlərinə görə Amerika 
İncəsənət və Ədəbiyyat Akademiyası 
yazıçını fəxri qızıl medalla təltif et-
mişdir. Drayzer faşizm əleyhinə müba-
rizədə iştirak etmiş, 1945-ci ildə ABŞ 
Kommunist Partiyasına daxil olmuş-
dur. 

Teodor Drayzer 1945-ci il dekabr 
ayının 28-də Hollivudda (Kaliforniya 
ştatı) vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Amerika faciəsi : [roman] / T. Drayzer . – [Bakı]: [Qanun], [2018]. – 815, [1] s.
Dahi:roman / T.Drayzer; tərc. ed. C.Bağır. – [Bakı]: [Qanun], [2014]. – 806 s. 
Kerri bacı: roman / T.Drayzer; tərc. C.Bağır. – [Bakı]: [Qanun], [Əli və Nino], [2014]. – 540 s. 
Rəcəbli, Ə.Ə. T.Drayzer və onun “Amerika faciəsi” romanı / Ə.Ə.Rəcəbli; elmi red. Z.Ağayev. – Bakı: Nurlan, 2004. – 152 s. 
Stoik: [roman] / T. Drayzer ; tərcüməçi N. Qocabəyli ; [qapaq dizaynı R. Qasım ; mətn dizaynı A. Aydın]. – [Bakı]: [Qanun], [2019]. – 
400 s.
Titan: [roman] / T. Drayzer ; tərcüməçi N. Qocabəyli ; [mətn dizaynı A. Aydın ; qapaq dizaynı R. Qasım]. – [Bakı]: [Qanun], [2019]. – 
607 s.
Həmidli, A. Teodor Drayzerin “Amerika faciəsi” romanında amerika arzusunun təzahürü / A.Həmidli // Filologiya məsələləri / Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. – 2019. – №5. – S.315-320.
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Həsənağa Hacağa oğlu Mustafayev 
1896-cı il avqust ayının 1-də Bakıda 
anadan olmuşdur. 1925-ci ildə Bakı 
Ali Rəssamlıq Məktəbini, 1931-ci ildə 
Moskva Ali Bədii Texniki İnstitutunu 
bitirmişdir. 1933-1937-ci illər də SSRİ 
Böyük Teatrında fəaliyyət gös tər miş-
dir.

Azərbaycan Opera və Balet Teatrın-
da “Nərgiz” (1938, M. Maqomayev), 
“Şah İsmayıl” (1940, M. Maqomayev), 
“Səfa” (1939, A. Mailyan), “Stansiya 
nəzarətçisi” (1939, A. Kryukov) və s. 
operalara, Azərbaycan Musiqili Kome-
diya Teatrında “Evliykən subay” (1939, 
Z. Hacıbəyov), “Beş manatlıq gəlin” 
(1939, S. Rüstəmov), ”O olmasın, bu 
olsun” (1946, Ü. Hacıbəyov) və s. ko-

mediyalara bədii tərtibat vermişdir. 
Azərbaycan sovet təsviri sənətində 

ofort, ksiloqrafiya və linoqravüra tex-
nikalarını ilk dəfə Həsənağa Mustafa-
yev tətbiq etmişdir. Onun “Mənzərə” 
(ofort, 1926), “Arabaçı” (ofort, 1928), 
“Üzüm” yığımı” (ksiloqrafiya, 1928), 
“Zorxana” (linoqravüra, 1934), “Xalça 
toxuyanlar” (linoqravüra, 1935) və s. 
əsərləri ofort, ksiloqrafiya və linoqra-
vüra texnikaları ilə hazırlanmışdır.

Azərbaycan teatr rəssamı və qrafi-
ki Həsənağa Mustafayev 1938-ci ildə 
Azərbaycanın “Əməkdar incəsənət xa-
dimi”, 1940-cı ildə “Əməkdar artist” 
fəxi adlarna layiq görülmüşdür.

Həsənağa Mustafayev 1977-ci il ap-
rel ayının 22-də Bakıda vəfat etmişdir.

Xalidə Ələkbər qızı Səfərova 1926-
cı il avqust ayının 25-də  Bakıda anadan 
olmuşdur. 1944-cü ildə Ə.Əzimzadə 
adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Məktəbini bitirmişdir. 1955-ci ildə 
Moskvada, Ümumittifaq Dövlət Ki-
nematoqrafiya İnstitutunun (VQİK) 
rəssamlıq fakültəsində təhsil almışdır. 

1977-ci ildə Azərbaycanın “Əmək-
dar rəssam”, 1989-cu ildə “Xalq rəs sa-
mı” fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Azərbaycan boyakarı Xalidə Sə-
fərova “Şuşa”, (1947), “Xalçatoxuyan-
lar” (1951), “Süsənlər” (1965), “Pa-
yız”, (1968), “Mənim doğma diyarım” 
triptixi, (1970), “Qarayanız qızlar”, 
(1977), “Günəşli diyar” (1979) və s. 
bu kimi əsərlərini boyakarlığın tematik 

tablo, mənzərə və natürmort janrların-
da yaratmışdır. Rəssamın yaradıcılığın-
da xüsusi yer tutan idman mövzusun-
da “Qapıçı” (1955), “Futbol” (1960), 
“Yaxt klub” (1962), “Çovkan oyunu” 
(1972), “Mavi ənginlik” (1983) və s. 
kimi əsərləri vardır. 

Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin 
ən görkəmli nümayəndələrindən biri 
Xalidə Səfərovanın əsərləri yaradıcı-
lığının müxtəlif illərində Rusiya, 
Türkiyə, Ruminiya, Macarıstan, Polşa, 
Əlcəzair, İsrail və başqa ölkələrdə sər-
gi lənmişdir.

Xalidə Səfərova 2005-ci il dekabr 
ayının 23-də Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t
Mustafayev Həsənağa Hacağa 
oğlu // ASE: 10 cilddə. – Bakı, 
1983. – C.7. – S.106.
Qaliboğlu, S. “21-in sir-
ri” - mərhum rəssamın nəsil 
davamçılarının sərgisi / 
S.Qaliboğlu // Mədəniyyət. – 
2017. – 7 iyul. – S.13..

1

7

Teatr rəssamı

Rəssam

112

Ə d ə b i y y a t
Səfərova Xalidə Ələkbər qızı 
// ASE: 10 cilddə. – Bakı, 
1984. – C.8. – S.408.
Ağayev, E. Xalidə Səfərova 
yaradıcılığında mənzərə 
janrı / E. Ağayev // Elmi iş 
humanitar elmlər üzrə aylıq 
beynəlxalq elmi jurnal. – 
2019. – № 5/6. – S.109-110.
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Rəfiqə Hacı qızı Axundova 1931-
ci il avqust ayının 7-də Bakıda anadan 
olmuşdur. 1950-ci ildə Bakı Xoreoq-
rafiya məktəbini (indiki Xoreoqrafiya 
Akademiyası) yüksək qiymətlərlə bi-
tirmişdir. Təhsilini bitirən kimi Mosk-
vada Böyük Teatrda təkmilləşmə kur-
su keçmişdir. 

1951-ci ildən ömrünü Azərbaycan 
Opera və Balet Teatrına bağlayan 
R.Axundova 20 il burada solist kimi 
çalışmışdır. Uzun müddət həmin teat-
rın baletmeysteri olmuş, 1990-cı ildə 
isə baş baletmeysterliyə yüksəlmişdir.

l998-2000-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Uni-
ver sitetində plastika və baletmeys-
ter sənəti fənlərindən dərs demiş-
dir. Onun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 
universitetdə “rəqs laboratoriyası” ya-
radılmışdır. 

“Qız qalası” (Ə.Bədəlbəyli), “Yed-
di gözəl”, “İldırımlı yollarla” (Q.Qa-
ra  yev), “Gülşən” (S.Hacıbəyov), 
“Mə  həbbət əfsanəsi” (A.Məlikov), 
“Bax çasaray fontanı” (B.Asafyev), 
“Ji zel” (A.Adan) və s. baletlərdə əsas 
par tiyaların ifaçısı olmuşdur. 

Maqsud Məmmədovla birlikdə 
Azərbaycan Opera və Balet Teatrında 
“Xəzər balladası” (T.Bakıxanov), “Qo-
bustan kölgələri” (F.Qarayev), “Yal-
lı”, “Azərbaycan süitası” (R.Hacıyev), 
“Babək” (A.Əlizadə), “Şelkunçik” 
(P.Çay kovski), hətta 1975-1978-ci 
illər də Qara Qarayevin “İldırımlı yol-
larla” və “Yeddi gözəl” baletlərinə qu-
ruluş da vermişdir. 

Uzun müddət Əlcəzair, İsveç, Misir 
və Belçikada pedaqoq-baletmeyster 
işləmiş, Əlcəzairdə “Üç inqilab” adlı 
baletini (R.Hacıyev, M.Məmmədovla 
birgə) və “Muğam” musiqili xore-

oqrafiya lövhəsini tamaşaya qoy-
maqla adını bu ölkənin mədəniyyət 
tarixinə həkk etdirmişdir. XX əsrin 
70-ci illərində Novosibirskdə “İldı-
rımlı yollarla” baletiə quruluş vermiş, 
Qahirədə “Yeddi gözəl”, Antverpendə 
“Kaleydoskop” balet lərini (Maqsud 
Məmmədovla bir gə) tamaşaya qoy-
muşdur. 

1969-cu ildə Parisdə keçirilən VII 
Beynəlxalq Rəqs Festivalında onun 
iştirakı ilə “Xəzər balladası”, “Qobus-
tan kölgələri”, “Azərbaycan süitası” 
nümayiş etdirilmişdir. Paris Rəqs Aka-
demiyasının diplomuna layiq görülən 
Rəfiqə Axundovanın özünəməxsus sə-
nəti və istedadı haqqında Fransa mət-
buatı maraqlı rəylər dərc etdirmişdir.

1994-cü ildə Qara Qarayevin “Yed-
di gözəl” baletini (M.Məmmədovla 
birgə) Ankarada tamaşaya qoymuşdur. 
“Doğma xalqıma”, “Dədə Qorqud”, 
“Qərib cinlər diyarında”, “Qayınana”, 
“Yeddi gözəl”, “Bəyin oğurlanması”, 
“Bir qəlbin iki dastanı” və s. filmlərdə 
Rəfiqə Axundovanın özünəməxsus, 
şux milli rəqsləri yaddaşlara həkk 
olunmuşdur. 

Azərbaycan baletinin inkişafındakı 
xidmətlərinə görə Rəfiqə Axundova  
1958-ci ildə Azərbaycan Respublika-
sının “Əməkdar artist”, 1970-ci ildə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına, “Şərəf ni-
şanı” ordeninə layiq görülmüşdür. 

Azərbaycan Dövlət Televiziya-
sı 2001-ci ildə qüdrətli balet ustaları 
Rəfiqə Axundovanın və Maqsud Məm-
mə dovun yaradıcılığına həsr olunmuş 
“İki qəlbin bir dastanı” sənədli filmini 
çəkmişdir.

Rəfiqə Axundovaya 2002-ci ildən 
Respublikası Prezidentinin fərdi 
təqaüdçüsüdür.

Ə d ə b i y y a t
“Balet – ömrüm mənim” 
sənədli filminə baxış // 
Mədəniyyət. – 2019. – 22 
may. – S. 5.
Rəhimli, İ. Maqsud 
Məmmədov və Rəfiqə 
Axundova / İlham Rəhimli 
// Rəhimli İ. Azərbaycan 
teatr tarixi: dərslik. – 
Bakı, 2005. – S.298-299.

7 Baletmeyster
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Elmira Allahverdi qızı Rəhimova 
1941-ci il avqust ayının 13-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1955-ci ildən Müslüm Maqomayev 
adına Mahnı və Rəqs ansamblının, 
1956-cı ildən Azərbaycan Dövlət Fi-
larmoniyasının və Azərbaycan Telera-
dio Verilişləri Şirkətinin solistidir. 

1965-ci ildə Asəf Zeynallı adına 
Azərbaycan Dövlət Musiqi Texniku-
munu bitirmişdir. Texnikumda Seyid 
Şuşinskidən dərs almışdır. 1970-ci ildə 
Azərbaycan Dillər Universitetini bitir-
mişdir. 

Elmira Rəhimovanın repertuarına 
Azərbaycan xalq mahnıları, təsniflər, 
bəstəkar mahnıları daxildir. 1957-ci 
ildə Hindistanın Baş naziri C.Nehrunun 
dəvəti ilə bu ölkəyə getmiş, üç il orada 
klassik hind rəqs sənətini mənimsəmiş, 
hind mahnıları oxumağı öyrənmişdir. 
1961-ci ildə yenidən Hindistana dəvət 

olunmuş müğənni, oradan qayıtdıqdan 
sonra müxtəlif musiqi ansambllarında 
çıxış etmişdir. Onun ifasında xüsusilə 
“Tələbəlik illəri”, “Ana laylası”, “Mən 
anayam”, “Küsüb məndən”, “Sənin 
gülüşlərin” və digər mahnılar şöhrət 
qazanmışdır. 

Müğənni 1967-ci ildə Respublika-
nın “Əməkdar artist”, 2000-ci ildə isə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq gö-
rülmüşdür. 

1982-ci ildə Hindistanda keçirilən 
festivalın laureatı olmuş, müxtəlif illər-
də bir çox medal və yüksək səviyyəli 
fəxri fərmanlara layiq görülmüşdür. O, 
dünyanın 50-dən çox ölkəsində qastrol 
səfərlərində olmuşdur.

Elmira Rəhimova 2002-ci il iyun 
ayının 11-dən Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür.

13 Müğənni

Ə d ə b i y y a t
Azəri, L.“Qönçələrin eşqi, ülfəti sənsən...”  /L.Azəri//Mədəniyyət.-2020.- 6 mart.- S.1;5.
Nəzərli, E.Elin “Mira”sı...  /E. Nəzərli//Qobustan:Sənət toplusu.-2016.- №1.- S.43-45.
Nizamiqızı, H.”Sən yadıma düşəndə”: “Onun sənət taleyini nərdivanı saymaq olar. Bütün zamanlarda tamaşaça sevgi və rəğbəti onu 
tərk etməyib” H.Nizamiqızı//Mədəniyyət.-2015.- 28 avqust.- S. 7.

İ n t e r n e t d ə 
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2015/avqust/452744.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2020/mart/706233.htm
açıq.az ›sənət› xalq-artisti-elmira-rehimova -.
Qafqazinfoqafqazinfo.az ›xəbərlər› ətraflı ›elmira-rehim ...
az.wikipedia.org ›wiki› Elmira_Rəhimova
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İsfəndiyаr Аslаn оğlu Cаvаnşirоv 
(Хаn Şuşinski) 1901-ci il avqust 
ayının 20-də Şuşа şəhərində аnаdаn 
оlmuşdur. Qаrаbаğ хаnəndəlik mək-
tə binin nаdir simаlаrındаn biridir. 16 
yаşındа оlаrkən ustаdı İslаm Аb dul-
lаyеvlə birgə iştirаk еtdiyi məclisdə 
“Kürdü Şаhnаz” muğа mını hеyrətаmiz 
bir tərzdə ifа еtdiyinə görə müəllimi 
оnа “Хаn Şuşinski” аdını vеrmişdir. 
Хаnın bir хаnəndə kimi yеtişməsində 
Cаbbаr Qаryаğdıоğlunun və Sеyid 
Şuşinskinin də böyük təsiri оlmuşdur. 

1920-ci ildə Bаkıyа gələrək öz 
ifаçılıq fəаliyyətini dаhа dа gеniş lən-
dirmişdir. 1934-cü ildə Tiflis şəhərində 
keçirilən Zaqafqaziya xalqlarının bi-
rinci incəsənət olimpiadasında birinci 
mükafata layiq görülmüş və Zaqaf-
qaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 
birinci dərəcəli Fəxri fərmanı ilə təltif 
edilmişdir. 

1944-cü ildə Azərbaycanın bir 
qrup incəsənət nümayəndələri ilə 
birlikdə İrana getmiş, Tehran, Təbriz, 
Ərdə bil, Qəzvin, Rəşt və s. şəhərlərdə 
müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir. 

Xanən dənin səsi 25 yaşında necə 
qüdrətli və təravətli idisə, 70-75 yaşla-
rında da eyni əzəmət, eyni nikbinliklə 
səslənirdi. Хаn Şuşinski bir sıra mah-
nılar - “Şuşanın dağları”, “Məndən gen 
gəzmə”, “Ay gözəl” və s. və təsniflər 
bəstələmişdir. Оnun ifаsındа səslənən 
“Mirzə Hüsеyn sеgаhı”, “Şаhnаz”, 
“Qаrаbаğ şikəstəsi”, “Kürdü-Şahnaz”, 
“Rаst”, “Bayatı-Şiraz”, “Qatar”, “Ca-
hargah”, “Mahur”, “Hеyrаtı”, “Şur”, 
“Sеgаh Zаbul” ritmik muğаmlаrı, bir 
sıra təsniflər, “Qara qaşın vəsməsi”, 

“Süsən-sünbül”, “Alma almaya bən-
zər”, “Girdim yarın bağçasına”, 
“Apardı sellər Saranı” və s. хаlq 
mаhnılаrı musiqi fоnоtеkаmızın qızıl 
fоndunа dахil оlmuşdur.

Хаn Şuşinski 1939-cu ildən Bakı-
da yaşamış, qırx ilə yaxın Аzərbаycаn 
Dövlət Filаrmоniyаsının solisti ol-
muşdur. 1960-cı ildə Аzərbаycаn 
Dövlət Filаrmоniyаsının nəzdində 
Muğаm studiyаsı yаrаtmış və burаdа 
gənc хаnəndələrə muğаmın sirlərini 
öyrətmişdir. 

Xanəndə həmçinin А.Zеynаllı аdınа 
Musiqi Məktəbində də dərs dеmişdir. 
Əsl yаrаdıcı sənətkаr kimi Azərbaycan 
muğamlarını, milli musiqi хəzinəsini 
yеni mаhnılаrlа zənginləşdirmiş, bir 
neçə muğama yeni xallar, guşə və 
şöbələr əlavə etmişdir. Bu bахımdаn 
оnun “Qəmərim”, “Şuşаnın dаğlаrı” 
mаhnılаrı dillər əzbəri оlmuşdur. 
1971-ci ildə Azər-baycanın musiqi 
ictimaiyyəti Xanın 70 illik yubileyini 
qeyd etmişdir. 

1943-cü ildə “Xalq artisti” fəxri 
adına layiq görülmüş, “Şərəf nişanı” 
ordeni və bir çox medallarla təltif 
edilmişdir. 

Хаn Şuşinski 1979-cu il mаrt ayı-
nın 18-də Bаkıdа vəfаt еtmişdir. 

2013-cü il aprel ayının 29-da Bey-
nəl xalq Muğam Mərkəzində Xan Şu-
şinskinin virtual muzeyinin və me mo-
rial saytının təqdimatı keçirilmiş dir. 
Adına muğam festivalı keçirilmiş, 
fond yaradılmış, haqqında film çəkil-
miş dir.

Ə d ə b i y y a t
Çəmənli, M. Xan Şuşinski / 
Mustafa Çəmənli; [burax. 
məsul S.İsmayılova; dizayn 
Z.Abbasov]. – Bakı: Şərq-
Qərb, 2017. – 167, [1] s.
Meydanlı, F. Musiqimizi yaşa-
danlar  / F.Meydanlı ; topla-
yıb tərt. ed. və ön söz müəl. S. 
Xəyal ; red. Z. Məmmədzadə. 
– Bakı: Ecoprint, 2017. – 139, 
[1] s.
Şuşalı, Ş. B. Mən tanıyan 
Xan əmi / Ş.B.Şuşalı; red. İ. 
Qəşəm ; [ön söz T. X. Əliyev]. 
–  Bakı: Nərgiz, 2016. – 255, 
[1] s.
Görkəmli xanəndə Xan Şu-
şinskinin anadan olmasından 
118 il ötdü // Mədəniyyət. – 
2019. – 23 avqust. – S.4.
Havalansın Xanın səsi... : 
Əzimli, T. Havalansının Xanın 
səsi / T.Əzimli // Ədalət. – 
2019. – 12 fevral. – S.7.
Hüseynov, F. Havalansın Xa-
nın səsi... : Görkəmli xanəndə 
vəfatının 40-cı ildönümündə 
yad olundu / F.Hüseynov // 
Mədəniyyət. – 2019. – 20 
mart. – S.1;4.
Muradlı, X. Muğamın Xanı: 
Unudulmazlar / X.Muradlı 
// Azərbaycan. – 2019. – 20 
avqust. – S.4.

20 Xanəndə
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illiyi Nazim Əliverdibəyov 
1926-1985
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Nazim Ağalar oğlu Əliverdibəyov 
1926-cı il avqust ayının 24-də Kislo-
vodsk şəhərində anadan olmuşdur. 

İlk musiqi təhsilini 1938-1944-cü 
illərdə Bakı Musiqi Texnikumunda, 
sonra onillik musiqi məktəbində (in-
diki Bülbül adına Orta-ixtisas Mu-
siqi Məktəbi) V.Anşeleviçin violon-
çel sinfində almışdır. Onillik musiqi 
məktəbinin buraxılış imtahanı zamanı 
özünün bəstələdiyi ilk pyeslərindən 
birini çalmışdır. Daha sonra Üzeyir 
Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının bəstəkarlıq 
fakültəsində təhsilini davam etdirərək 
1952-ci ildə professor Cövdət Hacı-
yevin bəstəkarlıq sinfini bitirmişdir. 

Musiqinin müxtəlif janrlarına 
müraciət etmiş, uşaqlar üçün “Cırt-
dan” nağıl-operasının, “Nazxanım 
naz edir” musiqili komediyasının, 
“Muğan” xoreoqrafik lövhələrinin, 
iki balet süitasının, “Mingəçevir” 
simfonik poemasının, xalq çalğı 
alətləri orkestri üçün “İçəri şəhər” 
adlı musiqi lövhələrinin, A.Puşkinin 
sözlərinə “Çiçək” romanının, Hüseyn 
Cavidin sözlərinə silsilə romansların, 
çoxlu sayda kamerainstrumental və 
xor əsərlərinin, kinofilmlərə və te-
atr tamaşalarına yazılmış musiqilərin 
müəllifidir. Onun, xüsusilə “Bayatı-
Şiraz” muğamının akapella xor üçün 
işləməsi çox orijinaldır. 

Nazim Əliverdibəyov Ü. Hacıbəy-
linin “Leyli və Məcnun” və “Əsli və 

Kərəm” operalarının klavir və partitu-
rasının yeni redaktəsini hazırlamışdır. 
Hazırda bu operalar onun redaktəsi 
ilə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet 
Teatrında tamaşaya qoyulur. 

1951-ci ildən Bülbül adına Orta-
ixtisas Musiqi Məktəbində nəzəriyyə 
və bəstəkarlıq üzrə müəllimlik etmiş, 
1964-1985-ci illərdə - 20 ildən artıq bu 
məktəbə rəhbərlik edərək gənc nəslin 
musiqi-estetik tərbiyəsi sahəsində 
əzmlə çalışmışdır. 1960-cı ildən 
Azər-baycan Dövlət Konservatoriya-
sında “Azərbaycan xalq musiqisinin 
əsasları” fənnindən dərs demişdir. 

Nazim Əliverdibəyov 1956-cı ildə 
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 
üzvü olmuş, respublikanın musiqi 
həyatında fəal iştirak etmişdir. 

Simli kvartet (1950), “Qəhrəman-
lıq”- Simfonik orkestr üçün uvertüra 
(1951), Simfonik orkestr üçün Ba-
let süitası (1956), Simfonik orkestr 
üçün “Rəqs suitası” (1978), violançel 
ansamblı və simfonik orkestr üçün 
“Skertso” və “Vals” (1978) və başqa 
əsərləri məşhurdur.

Nazim Ağalar oğlu Əliverdibəyov 
1985-ci il fevral ayının 17-də Bakıda 
vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Bir hissəli əsərlər [Notlar] 
/ Ü. Hacıbəyov; işləyəni N. 
Əliverdibəyov. – Bakı: 1985. 
– 43 s.
İki romans və mahnı [Notlar] 
: səs və fortepiano üçün / N. 
Əliverdibəyov; H. Cavid. – 
Bakı: 1982. – 13 s. 
Abdullayeva, M. Nazim 
Əliverdibəyov  / M. Ab-
dullayeva ; Azərb Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Na-
zirliyi. – Bakı: Renessans-A, 
2016. – 23, [1] s.
Əliverdibəyov Nazim Ağalar 
oğlu // Üzeyir Hacıbəyli 
ensiklopediyası; Azərbaycan 
Mədəniyyətinin Dostları 
Fondu. – Bakı, 2008. – S.47. 
Əliverdibəyov Nazim Ağalar 
oğlu // Muğam ensiklopedi-
yası; Heydər Əliyev fondu. 
– Bakı, 2008. – S.64. 
Fərəcov, S. Görkəmli musiqi 
xadimi və pedaqoq : Nazim 
Əliverdibəyovun 90 illiyinə 
həsr edilən yubiley gecəsi / 
S.Fərəcov // Mədəniyyət. – 
2017. – 1 fevral. – S.7.
Bəstəkar Nazim 
Əliverdibəyovun yubiley 
gecəsi // Mədəniyyət. – 2017. 
– 25 yanvar. – S.2.

24 Bəstəkar
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İsmayıl Hüseyn oğlu Hidayətzadə 
1901-ci il avqust ayının 19-da (bəzi 
mənbələrdə 1 sentyabr) Bakıda anadan 
olmuşdur.

Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq 
“İttihad” məktəbində güzəştlə oxuma-
ğa izn verilmiş, lakin 1917-ci ildə ata-
sının vəfatından sonra təhsildən uzaq-
laşmaq məcburiyyətində qalmışdır. Elə 
həmin ildən də Bakıdakı müxtəlif dram 
həvəskarları dərnəklərində aktyorluq 
etmiş, hətta tamaşalar hazırlamışdır. 
1919-cu ilin payızında müxtəlif teatr 
truppaları birləşib “Dövlət Teatrosu” 
kimi fəaliyyətə başlayanda kollektivin 
nəzdində İsmayıl Hidayətzadə də var-
dı.

Rejissorluq sənətinə də maraq 
göstərmiş, Azərbaycan teatrında çalı-
şan rus rejissorlardan olan İvanovun 
yanında müavin işləmişdir. 1926-ci 
ildə arabir özünü rejissorluqda sına-
mış, sonra Mirzə Rza Vaizzadənin 
“Səyavuş” pyesini tamaşaya qoymuş-
dur. 

İndiki Milli Dram Teatrında 1937-
ci ilədək aktyor, sonra həm də rejissor 
işləmişdir. Üzeyir bəy Hacıbəylinin 
“Koroğlu” operasının məşqləri ilə 
bağlı Azərbaycan Dövlət Opera və 
Balet Teatrına rejissor ştatına keçiril-
miş, az sonra həmin teatra baş rejissor 
təyin olunmuşdur. Teatr tənqidçilərinin 
bəyəndiyi “Siyavuş”dan sonra Ope-
ra və Balet Teatrında “Koroğlu” və 
“Karmen” operalarını, Rus Dram Te-
atrında “1905-ci ildə”, “Vaqif” tama-
şalarını səhnələşdirmişdir. 1938-ci 

ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan 
mədəniyyəti günlərində onun quruluş 
verdiyi “Koroğlu” və “Arşın mal alan” 
tamaşaları böyük uğur qazanmışdır. 
Bu, İsmayıl Hidayətzadənin rejissor 
kimi şöhrətini artırmış və Moskvadan 
qayıdandan sonra o, Opera və Balet 
Teatrının rəhbəri təyin edilmişdir. 

Rejissor və teatr xadimi İsmayıl 
Hidayətzadə aktyor kimi coşğun ehti-
rasa, tükənməyən enerjiyə malik idi. 
Səhnədə çevik və həssas görünürdü. 
Şərif, Mazandaranski, Əmiraslan bəy 
Salamov və Xosməmməd (“Almaz”, 
“1905-ci ildə”, “Oqtay Eloğlu” və 
“Dönüş”, Cəfər Cabbarlı), Şvandi-
ya (“Lyubov Yarovaya”, Konstan-
tin Trenyov), Şmaqa (“Günahsız 
müqəssirlər”, Aleksandr Ostrovski), 
Hacı Qara (“Hacı Qara”, Mirzə Fətəli 
Axundzadə), Cücə və Şakro (“Topal 
Teymur” və “Knyaz”, Hüseyn Cavid), 
Pyer (“İki yetimə”, Adolf Denneri və 
Germon), Rəmzi (“Tələbələrin kələyi”, 
Brandon Tomas), Şeyx Nəsrulla 
(“Ölülər”, Cəlil Məmmədquluzadə) 
rolları aktyorun parlaq sənət qələbələri 
kimi qiymətləndirilmişdir. 

Görkəmli aktyor, rejissor 1933-cü 
ildə “Əməkdar artist”, 1938-ci ildə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq gö-
rülmüşdür. 

İsmayıl Hidayətzadə 1951-ci il no-
yabr ayının 11-də Bakıda vəfat etmiş-
dir.

Bakı şəhərindəki küçələrdən biri re-
jissorun adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t
Cəfərov, C. İsmayıl 
Hidayətzadə / C.Cəfərov; 
red. İ.Rəhimli. – Bakı: 
Çaşıoğlu, 2005. – 132 s. 
Xəlilzadə, F. “Balaca 
Ərəblinski”nin böyük 
arzuları: Sənət dünyası / 
F.Xəlilzadə // Azərbaycan. 
– 2011. – 19 avqust. – S.5. 
Fərəcov, S. Sənətə həsr 
olunan ömür: / S.Fərəcov 
// Mədəniyyət. – 2016. – 17 
avqust. – S. 15.

19 Rejissor
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Milli Qəhrəmanlar
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illiyi
Emin Quliyev   
1976-1995
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Emin Ələkbər oğlu Quliyev 1976-cı 
il avqust ayının 12-də Bakının Qaradağ 
rayonunun Sahil qəsəbəsində anadan 
olmuşdur. 

1993-cü ildə 273 saylı məktəbi bi-
tirmiş, 25 avqust 1994-cü ildə Qaradağ 
rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən 
Milli Orduya çağırılmışdır. Yalamada 
hərbi təlim keçdikdən sonra 776 say-
lı hərbi hissəyə göndərilmişdir. Emin 
Quliyev xidmət etdiyi batalyonun 
əsgərləri ilə birlikdə 1995-ci ilin fev-
ral ayının əvvəllərində Şubanıya ezam 
olunmuşdur. Burada özünün əsgəri 
keyfiyyəti ilə fərqlənmiş, daim koman-
dirin diqqət mərkəzində olmuşdur. 

1995-ci ilin 17 mart hadisələrində 
Emin vətəndaşlıq və əsgəri borcu-
nu yerinə yetirərək dövlət çevrilişinə 
cəhdin qarşısının alınmasında xüsusi 

fəallıq göstərmişdir. Yaralıların döyüş 
meydanından çıxarılmasında, aparılan 
döyüş əməliyyatlarında fəal iştirak et-
miş, özü də bu döyüşdə həlak olmuş-
dur. 

Məzarı doğulduğu Sahil qəsəbəsin-
dəki Şəhidlər Xiyabanındadır. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı 
Fərmanı ilə Quliyev Emin Ələkbər oğ-
luna ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmış-
dir. 

Bakının Qaradağ rayonunun Sahil 
qəsəbəsindəki 14 saylı xüsusi internat 
məktəbi, Qaradağ rayonunda bir küçə 
və park Milli Qəhrəmanın adını daşı-
yır.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi 
haqqında: [Quliyev Emin Ələkbər 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. Quliyev Emin Ələkbər oğlu / V. Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. – Yenidən işlənmiş II nəşri. – Bakı, 2010. – 
S.165. 

Quliyev Emin Ələkbər oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / tərt. ed. H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana. – Bakı, 
2008. – S.121-122. 

Seyidzadə, M. Quliyev Emin Ələkbər oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi. – Bakı, 2010. – S.126.

12 Milli Qəhrəman
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İsgəndər Söhrab oğlu   Aznau-
rov 1956-cı il avqust ayının 16-da 
Özbəkistаn Rеspublikаsı Buхаrа 
vilаyətində anadan olmuşdur. 

1963-1973-cü illərdə orta məktəbdə 
təhsil almış, sonra əmək fəаliyyətinə 
bаşlаmışdır. 1975-ci ildə Аkkurqаn 
rаyоn Hərbi Kоmissаrlığı tərəfindən 
hərbi хidmətə çаğırılmış, 1977-
ci ildə оrdudаn tərхis оlunmuşdur. 
Nümunəvi hərbi хidmətə görə dəfələrlə 
kоmаndаnlığın təşəkkürlərinə və fəхri 
fərmаnа lаyiq görülmüşdür. İsgəndər 
1978-ci ildə Dаşkənd İrriqаsiyа 
İnstitutunа dахil оlmuş, 1983-cü ildə аli 
təhsilini bаşа vurub təyinаtlа Dаşkənd 
vilаyəti Ахаnqаrаn rаyоnu Qаlyаkudur 
sоvхоzunа göndərilmişdir.

1990-cı ildə аiləsi ilə birlikdə 
Аzərbаycаnın Şəmkir rаyоnunun 
Kür qəsəbəsinə köçmüş, burаdа 
cihаzqаyırmа zаvоdundа çаlışmışdır. 
Еrməni işğаlçılаrının tоrpаqlаrımızа 
bаsqını İsgəndəri narahat etmiş, 21 
аprеl 1992-ci ildə könüllü Milli Оrdu 
sırаlаrınа yаzılmışdır. 861 sаylı hərbi 
hissənin аrtillеriyа üzrə kоmаndir 
müаvini təyin edilmişdir. Bаş lеytеnаnt 
Gədəbəy rаyоnunun Şınıх bölgəsində 
pеşəkаr hərbçi kimi düşmənin mühüm 
hərbi bаzаlаrının məhv еdilməsində 

şücaət göstərmişdir. Ağır döyüşlərin 
birində düşmənin dörd tоpunu sırаdаn 
çıхаrаrаq оnlаrlа еrməni yаrаqlısını 
məhv еtmişdir. Оnun rəhbərliyi аltındа 
kеçirilən əməliyyаt zаmаnı sərrast tоp 
аtəşləri ilə düşmən mövqеlərinə ciddi 
zərbələr vurulur, silаh-sursаt аnbаrlаrı 
dаğıdılırdı. 18 аprеl 1993-cü ildə igid 
zаbit sоn döyüşə girmiş və bu döyüşdə 
qəhrəmаncаsınа həlаk оlmuşdur. 

Bаkıda Şəhidlər Хiyаbаnındа dəfn 
еdilmişdir. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzi-
dеntinin 15 yаnvаr 1995-ci il tаriхli 262 
sаylı Fərmаnı ilə bаş lеytеnаnt Аznаurоv 
İsgəndər Söhrаb оğlu ölümündən sоnrа 
“Аzərbаycаnın Milli Qəhrəmаnı” fəxri 
аdınа lаyiq görülmüşdür. 

Оnun аdınа Şınıх bölgəsində 
“İsgəndər qаlаsı” vаr. Kür qəsəbəsindəki 
1 sаylı məktəb qəhrəmаnın аdını dаşıyır. 
Məktəbin girişində büstü qоyulmuşdur, 
2 sаylı оrtа məktəbdə isə оnun şərəfinə 
“Хаtirə guşəsi” yаrаdılmışdır.

Ə d ə b i y y a t

Аzərbаycаn Rеspublikаsının bir qrup hərbi qulluqçusunа və pоlis işçilərinə “Аzərbаycаnın Milli Qəhrəmаnı” аdı vеrilməsi hаqqındа 
[Аznаurоv İsgəndər Söhrаb оğlu - Müdаfiə Nаzirliyi, bаş lеytеnаnt - Аzərbаycаn Rеspublikаsının suvеrеnliyi və ərаzi bütövlüyünün 
qоrunmаsındа, vətənimizin torpaqlarının еrməni işğаlçılаrından müdafiə edilməsində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq 
göstərdiyi səxsi igidlik və şücaətə, öz müqəddəs əsgəri və xidməti borcunun şərəflə yerinə yetirilməsindəki misilsiz хidmətlərə görə]: 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin Fərmаnı, 15 yаnvаr 1995-ci il // Аzərbаycаn. – 1995. – 17 yаnvаr. – S.1. (Ölümündən sоnrа) 

Аznаurоv İsgəndər Söhrаb оğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / M.F.Axundov adına Milli Kitabxana; tərt. ed. H.Həmidova. – Bakı, 
2008. – S.32-33. 

Seyidzadə, M. Аznаurоv İsgəndər Söhrаb оğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi. – Bakı, 2010. – S.23. 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı İsgəndər Aznaurovun xatirəsi anılıb // Azərbaycan. – 2018. – 22 aprel. – S.6.

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

16 Milli Qəhrəman
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Eldar Xəlil oğlu Xəlilov 1976-
cı il avqust ayının 19-da Qərbi 
Azərbaycanın Zəngibasar rayonunun 
Zəngilər kəndində dünyaya göz aç-
mışdır. 1983-cü ildə burada məktəbə 
getmiş, altıncı sinifə qədər öz doğma 
kəndlərində təhsil almışdır. 

1988-ci ildə yüz minlərlə soydaşla-
rımız kimi öz doğma yurdlarından zor-
la çıxarıldıqdan sonra ailəsi ilə birlikdə 
Bakının Bakıxanov qəsəbəsində 
məskunlaşmışdır. Təhsilini 96 və 252 
saylı orta məktəblərdə davam etdir-
miş, sonra Bakıdakı 10 saylı Texniki-
peşə məktəbini bitirmışdir. 29 sentyabr 
1994-cü ildə Sabunçu rayon Hərbi Ko-
missarlığı tərəfindən Milli Ordu sırala-
rına çağırılmışdır. 

17 mart 1995-ci il tarixində dövlət 
çevrilişinin qarşısının alınmasında 
Milli Ordumuzun əsgərləri arasında 
Eldar Xəlilov da öz vətəndaşlıq bor-

cunu yerinə yetirmişdir. Azərbaycan 
əsgərinə xas olan döyüş əzmkarlığı 
nümayiş etdirmiş, daxili irticanın 
tərksilah edilməsində mərdlik və şücaət 
göstərmişdir. Təəssüf ki, qarşıdurma 
itkisiz ötüşməmiş və gənc əsgər Eldar 
Xəlilov 17 mart 1995-ci ildə həlak ol-
muşdur. 

Bakıdakı II Şəhidlər Xiyabanında 
dəfn edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı 
Fərmanı ilə Xəlilov Eldar Xəlil oğlu 
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görül-
müşdür. 

Bakının Bakıxanov qəsəbəsindəki 
küçələrdən biri onun adını daşı-
yır. Vaxtilə oxuduğu 252 saylı orta 
məktəbdə isə qəhrəmana həsr olunmuş 
guşə yaradılmışdır. Qəsəbədə büstü 
qoyulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi 
haqqında: [Xəlilov Eldar Xəlil 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). 
Ənsər, B. Əbədiyyətə qovuşan Eldar / B.Ənsər // Ağrıdağlı qəhrəmanlar. – Bakı, 2004. – S.78-81. 
Əsgərov, V. Xəlilov Eldar Xəlil oğlu / V. Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. –Yenidən işlənmiş II nəşri. – Bakı, 2010. – S.132. 
Xəlilov Eldar Xəlil oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / M.F.Axundov adına Milli Kitabxana; tərt. ed. H.Həmidova. – Bakı, 2008. – 
S.100-101. 
Seyidzadə, M. Xəlilov Eldar Xəlil oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi. – Bakı, 2010. – S.101. 
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Milli Qəhrəmanlar

55
illiyi Fazil Mehdiyev 

1966-1991

AV
Q

U
ST

Fazil Umud oğlu Mehdiyev 1966-cı 
il avqust ayının 20-də Laçın rayonunun 
Ələkçi kəndində doğulmuşdur. Ailəsi 
ilə birgə Ağdam rayonunun Abdal-
Gülablı kəndinə köçmüş, 1983-cü ildə 
orta təhsilini həmin kənddə almışdır.

 1984-1986-cı illərdə hərbi xidmətdə 
olmuşdur. Sverdlovsk şəhərində hərbi 
xidmətini başa vurub, Abdal-Gülablı 
kəndinə qayıtmışdır. 

İşləmək üçün Rusiyaya getmiş, son-
ra Vətənə qayıdıb sürücülük peşəsinə 
yiyələnmişdir. Abdal-Gülablıda yer-
ləşən sanatoriyada sürücü işləmişdir. 
Erməni təcavüzkarlarının ölkəyə hü-
cumları zamanı Fazil 1990-cı ildə Ağ-
dam rayon Daxili İşlər Şöbəsində ya-
radılmış polis batalyonuna yazılmış, 
tezliklə ən ağır, ən çətin döyüşlərə qa-
tılmışdır. 

1991-ci ildə Ağdərənin Canya-
taq, Mehmanə, Qazançı, Sırxavənd 
kəndlərində gedən qızğın döyüşlərdə 
iştirak etmişdir. Qaradağlı kəndində 

ayağından ağır yaralanmışdır. 
1991-ci ilin avqustunda ermənilərin 

“Niva” markalı bir maşınını ələ 
keçirərək, Ağdam rayon polis şöbəsinə 
təhvil vermişdir. 

1991-ci il sentyabrın 23-dən 24-nə 
keçən gecə ermənilər böyük qüvvə ilə 
Abdal-Gülablı kəndinə hücuma keç-
miş, köməyə gələn Fazil Ağdamdan 
gələn yolda pusquya düşmüş və Ağbu-
laq kəndi yaxınlığında ermənilərin qəfil 
hücumuna məruz qalmışdır. Bu döyüşdə 
faciəli şəkildə həlak olmuşdur. Ağdam 
rayonunun Qarağacı qəbiristanlığında 
dəfn edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı 
Fərmanı ilə Mehdiyev Fazil Umud oğ-
luna ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir. 

Bakının Nəsimi rayonunda, Xətai 
prospektində büstü qoyulmuşdur. Səbail 
rayonunda adına küçə var.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilməsi haqqında: Meh-
diyev Fazil Umud 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). 

Abbasoğlu, B. Gülablı qartalı / B.Abbasoğlu // Ölərkən dünyaya gələn oğullar. – Bakı, 2004. – S.199-212. 

Əsgərov, V. Mehdiyev Fazil Umud oğlu // V. Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. – Yenidən işlənmiş II nəşri. – Bakı, 2010. – 
S.183. 

Mehdiyev Fazil Umud oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / M.F.Axundov adına Milli Kitabxana; tərt. ed. H.Həmidova. – Bakı, 
2008. – S.129-130. 

Seyidzadə, M. Mehdiyev Fazil Umud oğlu / M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010. – S.101. 
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Fəridə Cəfər qızı Məmmədova 
1936-cı il avqust ayının 8-də Əli Bay-
ramlı (indiki Şirvan) şəhərində anadan 
olmuşdur.

Azərbaycan Dövlət Universiteti-
nin (indiki BDU) tarix fakültəsini bi-
tirmişdir. 1978-ci ildən Bakı Dövlət 
Universitetində, Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji Universitetində, 1997-1998-
ci illərdə Xəzər Universitetində və 
1998-ci ildən Qərb Universitetində 
dərs demişdir. 

1998-2001-ci illərdə Qərb Univer-
sitetinin “İctimai elmlər” kafedrası-
nın müdiri olmuşdur. 2001-ci ildən 
AMEA-nın müxbir üzvüdür. 

2006-cı ildən isə Milli Aviasiya 
Akademiyasında ictimai fənnlər ka-
fedrasının müdiridir.

Fəridə Məmmədova Əməkdar elm 
xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, 
“Şərəf” ordeni və “Qızıl Qələm” mü-
kafatı ilə təltif olunmuşdur. Tanınmış 
alim, professor Fəridə Məmmədova 

tarix elmləri doktoru,  AMEA-nın Ta-
rix İnstitutunun əməkdaşıdır.

İlk dəfə onun tərəfindən Albaniya-
da feodal münasibətlərinin genezisi 
problemi tədqiq olunmuşdur. Fəridə 
Məmmədova tarixşunaslıqda uzun 
müddət hakim olmuş I-VII əsrlərdə 
Albaniyada ibtidai-icma quruluşu-
nun mövcud olması fikrinin yalan 
olduğunu sübut etmiş, burada feodal 
münasibətlərinin yaranması və inki-
şafını elmi şəkildə əsaslandırmışdır. 
O, Moisey Kalankatuyskinin alban 
mənşəli olmasını və ilk dəfə alban hü-
quqi abidəsini tədqiq etmişdir. Fəridə 
Məmmədova Alban dövlətinin e.ə. 
IV - b.e. VII əsrlərinə aid sərhədlərini 
müəyyən etmiş, Albaniyada xristianlı-
ğın yayılması və alban kilsəsinin yaran-
ması tarixini tədqiq etmiş, Ermənistan 
dövlətinin kiçik Asiyada mövcud ol-
masını sübut etmiş və Qarabağ tarixini 
yazmışdır.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycanın (Albaniyanın) siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası : E.ə. III əsr - e. VIII əsri / Fəridə Məmmədova; tərc. R.Savalan, Ə.Əsgər; 
elmi red. Z.Bünyadov; red. T.Babayev. - Bakı: Azərnəşr, 1993. - 62 s.

Gender: tarix,cəmiyyət, mədəniyyət / Qərb Universiteti, Gender Araşdırmaları Mərkəzi; müəlliflər: F.C.Məmmədova, Ü.H.Hacıyeva, 
M.M.Əliyeva [və b.]; məsul red. Q.K.Quliyev. - Bakı: [Qərb Universiteti NPM], 2003. - 356 s.

Кавказская Албания и Албаны / Ф.Дж.Мамедова; ред. З.Курбанова; автор карт “Албания и сопредельные стпаны”: 
Ф.Мамедова; состовители карт О. Рзаев, И. Коновалова, Н. Нифтуллаев ; Центр Исследований Кавказской Албании = Qafqaz 
Albaniyası və Albanlar / Fəridə Məmmədova. - Баку: [ЦИКА], 2005. - 798, [2] с.

Маммедова, Ф. Д. Политическая история и историческая география Кавказской Албании : (III в. до н. э.- VIII в. н. э.) / Ф. Д. 
Маммедова ; ред. З. М. Буниятов ; АН АзССР, Ин-т Истории. – Баку: Элм, 1986. – 280, [4] с. 

İ n t e r n e t d ə

ru.wikipedia.org ›wiki› Mamedova, _Farida_Jafar_kyzy

www.science.gov.az ›chlenyikorrespondentyi
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Fəlsəfə.İqtisadiyyat

60 
illiyi

Elşən Hacızadə 
1961
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Elşən Mahmud oğlu Hacızadə 
1961-ci il avqust ayının 9-da Siyəzən 
şəhə rində anadan olmuşdur.

1982-ci ildə D.Bünyadzadə adına 
Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnsti-
tutunun (indiki ADİU) uçot-iqtisad 
fakül təsini bitirərək, iqtisadçı-müha-
sib ixtisası almışdır.

1982-1997-ci illərdə Azərbaycanın 
Yanacaq Enerji Kompleksində mali-
yəçi, mühasib və iqtisadçı peşələri 
üzrə müxtəlif vəzifələrdə çalışmış-
dır. 1997-2006-cı illərdə elm və təh-
sil sahəsində təyinatlı və seçkili olan 
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqında 
ekspert, AMEA-nın İqtisadiyyat İns-
titutunun struktur dəyişikləri sekto-
runun müdiri, Azərbaycan Dövlət 
İqti sad Universitetinin Sosial-İqti-
sadi Elmi-Tədqiqat laboratoriyasının 
müdiri, Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin Azərbaycan Region-
larının İnkişaf Problemləri üzrə Elmi 
Araşdırma və Konsaltinq Mər kəzinin 
direktoru, Azərbaycan Dövlət İqti-
sad Universitetinin Magistr Hazır-
lığı Mərkəzinin direktor müavini 
vəzifələrində çalışmışdır. 2009-2015-
ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitu-
tunun “Makroiqtisadi inkişaf və iq-
tisadi artım” şöbəsində baş elmi işçi 
vəzifəsində çalışmışdır. 2010-2015-
ci illərdə UNEC-in “Beynəlxalq iq-
tisadi münasibətlər” kafedrasının 
professoru olmuşdur. 2010-cu ildən 
“Azərbaycanın vergi jurnalı”nın baş 
redaktorudur.

1998-ci ildə “Quruda neftqazçıxar-

ma sənayesində iqtisadi islahatlar 
və onların təkmilləşdirilməsi prob-
lemləri”mövzusunda    namizədlik 
dissertasiyasını müdafiə edərək iqti-
sad elmləri namizədi elmi dərəcəsi, 
2005-ci ildə “Azərbaycanın quru 
ərazilərində neft və qaz hasilatının 
artırılması problemləri” mövzusun-
da doktorluq dissertasiyası müdafiə 
edərək iqtisad elmləri doktoru elmi 
dərəcəsi, 2010-cu ildə dosent, 2013-
cü ildə professor alimlik dərəcəsi al-
mışdır. 205 elmi əsər, 9 monoqrafi-
ya, 1 dərslik, 1 dərs vəsaiti, 3 tədris 
proqramı, 6 metodik vəsait, 12 broşur, 
30-dək müxtəlif ictimai məzmunlu 
məqalələrin müəllifidir. Xarici döv-
lətlərdə keçirilən beynəlxalq konf-
rans, simpozium və konqreslərdə 
30-dan çox elmi məqalələrlə çıxış 
etmiş və əsərləri müvafiq olaraq bir 
sıra ölkələrin elmi nəşrlərində çap 
olunmuşdur. Xarici elmi dairələrdə 
Beynəlxalq EA-nın akademiki, Bey -
nəlxalq Nəqliyyat Akademiyası nın 
Akademiki, Rusiya Təbiət EA-nın 
xarici üzvü, Beynəlxalq İqtisad çılar 
İtti faqının üzvü kimi fəaliyyət göstər-
miş dir.

2015-ci ildən Beynəlxalq iqtisa-
diyyat kafedrasının professoru vəzi fə-
sində çalışır. 

2019-cu il iyun ayının 3-dən Enerji 
iqtisadiyyatı mərkəzinə ictimai əsas-
lar la rəhbər təyin edilmişdir.

2019-cu il dekabr ayının 29-da 
Nazirlər Kabineti Aparatının Sənaye 
və energetika şöbəsinin müdiri vəzi fə-
sinə təyin edilib.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan iqtisadiyyatının 
dünyadakı reytinqi / Elşən 
Hacızadə, E.Bağırzadə; red. 
Z.Səmədzadə. – Bakı: [Elm], 
2011. – 127, [1] s.
Azərbaycanın təbii qaz po-
tensialı: reallıqlar və virtual 
cizgilər / Elşən Hacızadə; elmi 
red. A.Ş.Şəkərəliyev; resenz.: 
M.A.Atakişiyev, Q.Ə.Səfərov, 
H.Q.Əhmədov. - Bakı: Elm, 
2001. - 186 s.
Dünya iqtisadiyyatı və 
Azərbaycan: [dərslik] / 
Elşən Hacızadə; elmi məsl. 
Z.Ə.Səmədzadə; [tərt. 
E.Əliyev]. – Bakı: Letterpress, 
2018. – 912 s.
Neftqazçıxarma kompleksinin 
iqtisadi inkişaf model: [mo-
noqrafiya] / Elşən Hacızadə; 
baş elmi red. Ə. М.Abbasov. - 
Bakı: Elm, 2002. - 472 s.
Neft-qaz sənayesində yeni 
bazar mexanizmlərinin for-
malaşdırılması istiqamətləri: 
monoqrafiya / Elşən 
Hacızadə, T.Ə.Paşayev; red. 
Ə.X.Nuriyev, A.A.Ağayeva; 
rəyçilər. N.Ə.Nəbiyev, 
Ə.B.Sarıyev. - Bakı: Elm, 
2000. - 200 s.
Sosiallaşan iqtisadiyyat: [mo-
noqrafiya] / Elşən Hacızadə; 
elmi red. və ön sözün müəl. 
Z.Ə.Səmədzadə. - Bakı: Elm, 
2006. - 509 s.
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Zakir Məmmədov  
1936-2003
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Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri / 
Zakir Məmmədov; red. 
V.Məmmədəliyev; tərt.: 
A.Zakirqızı, Ü.Zakirqızı. 
– Bakı: Elm, 2015. – 739, 
[1] s.

Azərbaycanda XI-XIII 
əsrlərdə fəlsəfi fikir / 
Zakir  Məmmədov; red. 
C.Mustafayev; AzSSR EA 
Fəlsəfə və Hüquq İn-tu. – 
Bakı: Elm, 1978. – 204, 
[3] s.

Quliyeva, X. XX əsrin 
böyük Azərbaycan filosofu 
Zakir Məmmədov (Ba-
harlı): [monoqrafiya] 
/ X.Quliyeva. – Bakı: 
Azərnəşr, 2003. – 160 s.

Zakir Cabbar bəy oğlu 
Məmmədov: biblioqrafik 
göstərici / AMEA Mərkəzi 
elmi Kitabxanası; tərt. 
A.Zakirqızı, Ü.Zakirqızı; 
red. A.Ə.Kəngərli, 
İ.Səfərov. – Bakı: Elm, 
2010. – 163, [1] s.

16 Alim
Zakir Cabbar bəy oğlu Məmmədov 

1936-cı il  avqust ayının 16-da  Ağ-
damda anadan olmuşdur. 

1957-ci ildə   Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) 
şərqşünaslıq fakültəsinin yeni açılan 
ərəb şöbəsinə daxil olmuşdur. Çox 
tirajlı Universitet qəzetində şeirlər, 
ərəbcədən tərcümələr dərc etdirmiş-
dir. O, elmi fəaliyyətlə məşğul olduğu 
dövrdə də, şeirlər yazmışdır.

Zakir Məmmədov Azərbaycanda 
ərəb şünaslıq məktəbinin əsasını qoy-
muş Ələsgər Məmmədovdan ərəb di-
lini mükəmməl öyrənərək 1962-ci ildə 
universiteti bitirmişdir. Elə həmin il 
AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunda 
kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.

1962-1963-cü illərdə Misirdə Asu-
an SES-in inşasında ilk azərbaycanlı 
ərəbşünas tərcüməçi kimi çalışmışdır. 
1964-cü ilin 1 yanvarından AMEA-nın 
Fəlsəfə sektorunda (indiki Fəlsəfə və 
Hüquq İnstitutu) işə başlamışdır.

 1969-cu ildə namizədlik, 1990-cı 
ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə 
etmiş, professor elmi rütbəsini almış-
dır.  

Zakir Məmmədov 1969-cu ildən 
1970-ci ilə qədər Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyasında elmi redaktor 
vəzifəsində işləmiş, milli fəlsəfəmizə 
dair materialların Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyasında geniş yer tutması-
na çalışmışdır. 40 ilə yaxın müddətdə 
elmi axtarışlar apararaq, Azərbaycan 
filosoflarının və mütəfəkkirlərinin 

ərəb və fars dillərində dünyanın 
müxtəlif ölkələrində çap olunmuş, 
habelə əlyazması şəklində saxlanı-
lan zəngin irsini üzə çıxarmışdır. Za-
kir Məmmədov sübuta yetirmişdir ki, 
orta əsrlərdə müsəlman Şərqində, o 
cümlədən Azərbaycanda dini fəlsəfi 
təlimlərlə yanaşı, elmi-fəlsəfi təlimlər 
də olmuşdur. Bununla yanaşı, müəy-
yənləşdirmişdir ki, elmi-fəlsəfi təlimlər 
Şərq peripatetizmindən, sufizmin pan-
teist istiqamətindən və işraqilikdən 
iba rətdir. Alimin tədqiqatları göstərir 
ki, Şərq peripatetizmini türk filoso-
fu Əbunəsr Farabi, sufizmin panteist 
sis te mini Azərbaycan filosoflarından 
Ey nəl qüzat Miyanəci, işıq və qaranlıq 
prin sipinə əsaslanan işraqilik təlimini 
Şiha bəddin Yəhya Sührəvərdi yarat-
mışdır.

2001-ci ildə AMEA-nın müxbir 
üzvü seçilmişdir. 30-dan çox elmi ki-
tabın, 250 elmi məqalənin, o cümlədən 
xaricdə çıxmış 6 elmi məqalənin 
müəllifidir. 

Uzun müddət fəlsəfə, Azərbaycan 
fəlsəfəsi tarixi, Şərq fəlsəfəsi tari-
xi fənlərini dövlət ali məktəblərində, 
əsasən də Bakı Dövlət Universitetində 
tədris etmişdir. AMEA-nın Fəlsəfə və 
Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutun-
da (indiki Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu) 
1997-ci ildən həyatının sonuna qədər 
təsis etdiyi Şərq fəlsəfəsi tarixi və din-
şünaslıq şöbəsinin müdiri işləmişdir. 

Zakir Məmmədov 2003-cü il mart 
ayının 2-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Nəğməli günlərim: şeirlər 
/ Aslan Aslanov; [ön söz. 
İ.Əfəndiyev]. - Bakı: Yazıçı, 
1985. - 177 s.
Ruhumuzu gözəlləşdirən şair 
- Aslan Aslanov [Elektron 
resurs]: filosof, şair, içtimai 
xadim Aslan Aslanovun ana-
dan olmasının 90 illik yubi-
leyi münasibəti Mərkəzi ki-
tabxanaların uşaq şöbələri, 
MKS-nin şəhər, qəsəbə, kənd 
kitabxana filialları üçün 
hazırlanmış metodik vəsait 
/ Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi, F. 
Köçərli ad. Respublika Uşaq 
Kitabxanası; tərt. A.Əliyeva; 
red. Z.Dadaşova; ixt. red. və 
burax. məsul Ş.Qəmbərova. - 
Bakı, 2016. - 22 s.
Xəlilov, V. Görkəmli alim, 
pedaqoq, şair :  Akademik 
Aslan Aslanov-90 / V.Xəlilov  
// Xalq qəzeti. – 2016. – 24 
iyul. – S.7.
Rüstəmli, A. Bir görüşün 
tarixçəsi (Akademik Aslan 
Aslanovu xatırlayarkən) / 
A.Rüstəmli // Azərbaycan. – 
2018. – № 4. – S. 149-154.
Taleh, H. Qərib bir durnanın 
harayı kimi... / H.Taleh // 
525-ci qəzet. – 2016. – 17 
sentyabr. – S. 17.
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Aslan Məhəmməd oğlu Aslanov 
1926-cı il avqust ayının 20-də Ağsta-
fada anadan olmuşdur.

1945-1950-ci illərdə S.M.Kirov 
adına Azərbaycan Dövlət Universi-
tetinin (indiki BDU) tarix fakültəsini 
fəlsəfə ixtisası üzrə bitirmişdir. 

1959-cu ildə fəlsəfə doktoru, 1974-
cü ildə elmlər doktoru elmi dərə-
cəsini, 1976-cı ildə isə professor elmi 
rütbəsini almışdır.

Aslan Aslanov 1961-ci ildən 1977-
ci ilədək Azərbaycan Dövlət Univer-
sitetinin Estetika və etika kafedrasının 
müdiri, 1977-ci ildən 1987-ci ilə qədər 
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitu-
tunun (indiki Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetinin) rektoru olmuşdur.

A.Aslanov 1989-cu ildə Azərbay-
can Elmlər Akademiyasının həqiqi 
üzvü seçilmişdir.

1987-ci ilin martında Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının Tarix, İqtisa-
diyyat, Fəlsəfə və Hüquq Bölməsinin 
akademik-katibi vəzifəsinə təyin olu-
nan Aslan Aslanov 1995-ci ilədək bu 
vəzifəni icra etmişdir. Eyni zamanda 
1990-1995-ci illərdə Azərbaycan Mil-
li Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hü-
quq İnstitutunun direktoru olmuşdur. 

1988-1995-ci illərdə Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının vitse-
prezidenti olmuşdur.

Aslan Aslanov Qərb fəlsəfi-estetik 
fikrinin məsələlərini tədqiq etmiş, 

milli mədəniyyətlərin qarşılıqlı zən-
gin ləşməsi təsirinin fəal tərbiyəvi ma-
hiyyətinin estetik aspektlərini araşdır-
mışdır. O, Aristotelin “Poetika”sını 
və Didronun “Qardaşım oğlu Ramo” 
əsərini, C.Bayronun “Gavur”, A.Tvar-
dov skinin “Vasili Tyorkin” poemala-
rını Azərbaycan dilinə tərcümə etmiş-
dir. 

Aslan Aslanov həm də istedadlı şair 
olmuşdur. O, bir sıra lirik şeirlərin, o 
cümlədən “Səni düşünürəm” (1957), 
“Qızlar və bənövşələr” (1961), “Nəğ-
məli günlərim” (1985) şeir kitabları-
nın müəllifidir. Aslan Aslanovun bir 
sıra şeirlərinə gözəl musiqilər yazıl-
mış, mahnılar bəstələnmişdir.

A.Aslanov 1968-ci ildə İsveçdə 
keçirilən Estetika üzrə VI Beynəlxalq 
Konqresin iştirakçısı olmuşdur. Bun-
dan başqa, 1970-ci ildə Berlində 
keçi rilmiş VII Beynəlxalq Hegel 
yubi ley Konqresində və 1972-ci 
ildə Buxarestdə Estetika üzrə VIII 
Bey nəlxalq Konqresdə çox ma-
raqlı məruzələrlə çıxış etmişdir. 
A.Aslanovun elmi kadrların hazırlan-
masında da böyük xidmətləri olmuş-
dur.

1992-ci ildə Azərbaycan Respubli-
kasının “Əməkdar elm xadimi” fəxri 
adına layiq görülmüşdür.

Aslan Aslanov 1995-ci il avqust 
ayının 23-də Bakıda vəfat etmişdir.

Akademik
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Rafiq Hüseynli 
1946-2017 

75 
illiyi

Diktor
Rafiq Eyyub oğlu Hüseynov 

(Hüseyn li) 1946-cı il avqust ayının 
4-də Şuşa şəhərində anadan olmuş-
dur. Məktəbdə oxuyan vaxtlardan 
“Azərbaycanfilm” dövlət kinostudiya-
sında uşaq rollarını dublyaj etmiş, 100-
dən çox filmlərin səsləndirilməsində 
iştirak etmiş, televiziyaya gələndən 
sonra kinostudiya ilə əlaqəsi daha da 
sıxlaşmışdır. 

Milli televiziyanın ilk diktorların-
dan olan Rafiq Hüseynli 18 yaşından 
Azərbaycan televiziyasında çalışmış-
dır. 

Azərbaycan televiziyasında öz 
məktəbini yaratmış bu görkəmli dik-
tor 1960-cı ildən etibarən diktorluq 
fəaliyyətinə başlamış, səsinin ahəngi, 
diksiyası, gözəl natiqlik qabiliyyəti ilə 
seçilmişdir. O, hər bir mətni məz mu-
nundan asılı olaraq inandırıcı şəkildə 
çatdırmağı bacaran, danışıq texnika-
sından ustalıqla bəhrələnən, tama-
şaçı yaddaşında qalan diktor olmuş-
dur. “Televiziyanın qonaq otağı” adlı 
müəllif proqramı da olmuşdur. 

Xalq artisti, aparıcı, kino redak-
toru Rafiq Hüseynli 1990-cı ildən 
Azərbaycan televiziyasından uzaqlaş-
sa da, fəaliyyətini dayandırmamış, ki-
nostudiyada fəaliyyətini davam etdir-
mişdir. Azərbaycan Döv lət Mədəniyyət 
və İncəsənət Universitetində, Politolo-
giya və Sosial İdarəetmə İnstitutunda 
dərs demiş, professor elmi rütbəsini 
almışdır. “Yurd” jurnalının baş redak-

toru vəzifəsində çalışmışdır. 
Müxtəlif illərdə dublyajla məşğul 

olmuş, dərs demiş, jurnalist kimi 
fəaliyyət döstərmiş, hətta bir arada 
mahnı da oxumuş, disk buraxdırmış-
dır. 2007-ci ildə AzTV aparıcılarının 
bədii rəhbəri vəzifəsinə təyin edilmiş-
dir. Bu gün onun çoxsaylı yetirmələri 
var. 

Diktorluq sənətinin görkəmli nü-
ma yəndələrindən olan Rafiq Hü-
seynov bir sıra filmlərin də müəllifi 
kimi öz adını mədəniyyət tariximizə 
yazmışdır. 1991-ci ildə “Ölü zona” 
filminə görə Azərbaycan Dövlət mü-
kafatına layiq görülmüşdür. 

Azərbaycan efiri üçün Rafiq Hü-
seynli çox dəyərli bir şəxsiyyət idi. 
Göstərdiyi xidmətlərə görə “Xalq ar-
tisti” fəxri adına layiq görülən diktor 
Azərbaycan diktorlarının müəllimi 
sayılırdı.

Rafiq Hüseynov 2017-ci il okt-
yabr ayının 26-da Almaniyanın Düs-
seldorf şəhərində vəfat etmişdir. 2 
noyabr 2017-ci ildə cənazəsi Almani-
yadan Bakıya gətirilmişdir. 3 noyabr 
2017-ci ildə Rəşid Behbudov adına 
Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 
baş tutan vida mərasimindən sonra 
Yasamal qəbiristanlığında dəfn olun-
muşdur.

4

Ə d ə b i y y a t

Behbudqızı, S. Əvəz olun-
maz... / S.Behbudqızı                                     
// Mədəniyyət.az. – 2017. 
– №6. – noyabr-dekabr. – 
S.50.

Musaqızı, L. Televiziyaya 
səmimiyyət gətirən adam / 
L.Musaqızı // Kaspi. - 2015. 
- 19 iyun. - S. 21.

Nadir, F. Televiziyamızın 
canlı əfsanəsi...: Xalq 
artisti, Dövlət Mükafatı 
laureatı, görkəmli teleaparı-
cı və diktor, professor Rafiq 
Hüseynlinin 70 yaşı tamam 
olur / F.Nadir // 525-ci 
qəzet. – 2016. – 6 avqust. 
– S.12.

İ n t e r n e t d ə

az.wikipedia.org ›wiki› 
Rafiq_Hüseynov_ (d ...

anl.az › meqale › zaman › 
zaman_iyun2009
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Kamil Vəli Nərimanoğlu
1946 

75 
illiyi Alim

Kamil Nəriman oğlu Vəliyev (Kamil 
Vəli Nərimanoğlu) 1946-cı il avqust 
ayının 18-də Cəbrayıl rayonunda ana-
dan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən 
sonra 1965-1970-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) 
filologiya fakültəsində təhsil almış-
dır. Elmi və publisistik yaradıcılığa 
tələbəlik illərindən başlamış, “Vaqif 
dili, Vaqif üslubu” adlı ilk məqaləsi 
“Lenin tərbiyəsi uğrunda” çoxtirajlı 
universitet qəzetində çap edilmişdir. 
1970-ci ildə universiteti fərqlənmə 
diplomu ilə bitirdiyinə və mətbuatda 
müntəzəm çıxış etdiyinə görə filologi-
ya fakültəsinin Azərbaycan dilçiliyi ka-
fedrasında müəllim saxlanılmışdır. 

1976-1981-ci illərdə həmin kafed-
rada baş müəllim, 1981-1988-ci illərdə 
dosent, 1989-cu ildə professor, 1988-
1998-ci illərdə universitetin filologiya 
fakültəsində Azərbaycan dilçiliyi ka-
fedrasının müdiri olmuşdur. 

1974-cü ildə “Azərbaycan dilində 
“ki” şəkilçisi” mövzusunda namizədlik, 
1988-ci ildə “Azərbaycan qəhrəmanlıq 
eposunun poetik sintaksisi” mövzusun-
da doktorluq dissertasiyalarını müdafiə 
etmişdir. 

1990-cı ildə Türkiyə Folklor Araşdır-
maları Vəqfinin nümayəndəsi, Səlcuq 
Universitetinin (Konya şəhəri) fəxri 
doktoru seçilmişdir. Türkiyə linqvistika 
cəmiyyətinin müxbir üzvüdür. 1977-ci 
ildən “Azərbaycan” jurnalı redaksiya 
heyətinin, 1981-ci ildə Azərbaycan Ya-
zıçılar Birliyinin və Jurnalistlər Birliyi-

nin üzvü olmuşdur. 
1993-cü ildə Azərbaycan Respubli-

kası Baş nazirinin müavini vəzifəsində 
işləmişdir.

1991-1992-ci illərdə Türkiyədə İz-
mir Egey Universitetində, 1999-2000-
ci illərdə Şimali Kipr Respublikasında 
Doğu Ağdəniz Universitetinin profes-
soru olmuş, mühazirələr oxumuşdur.

Hazırda Avrasiya Strateji Araş-
dırmalar Mərkəzinin sədri, çoxcildli 
“Türk Dünyası ədəbiyyatı” kitabının 
redaksiya şurasının üzvü, Türkiyədə 
çap olunan “Bilgi”, “Yol”, “Milli 
folk lor”, “Türkologiya” (Qazaxıstan) 
dərgilərinin redaksiya heyətinin, Çin-
giz Aytmatov Akademiyasının üzvüdür. 
Türk Dil Qurumunun Atatürk Kültür 
Mərkəzinin və Türk Folklor Quru-
munun fəxri üzvüdür. Yedditəpə Uni-
versitetinin müəllimidir. Azərbaycan 
Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzinə 
rəhbərlik edir. 

Kamil Vəliyev 2002-ci ildə “Ey Fü-
zuli” esse-romanı, Məhəmməd Füzuli-
nin “Türk divanının dibaçəsi”ni, Əlişir 
Nəvainin “İki dilin mübahisəsi”, Yusif 
Balasaqunlunun “Qutatqu bilik” əsərini 
(müştərək tərcümə) ön sözlə kütləvi ti-
rajla nəşr etdirmişdir. İndiyədək 40 elmi 
monoqrafik əsərin, çoxlu tərcümələrin, 
500-dən çox məqalənin müəllifidir. 20-
dən çox ölkədə konfrans və simpozi-
umlarda iştirak etmişdir. 

Kamil Vəliyev xidmətlərinə görə 
Türkiyə Respublikasının “Şərəf və Lə-
ya qət nişanı” ilə təltif olunmuşdur.

18

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan dövlət dili 
siyasəti: dilpoetika araşdır-
maları / K.V.Nərimanoğlu. 
– Bakı: Çinar-Çap, 2006. 
– 257 s. 
Azərbaycan eposunun 
poetik sintaksisi: monoq-
rafiya / K.V.Nərimanoğlu; 
elmi red. V.Aslanov. – Bakı: 
Oskar, 2009. – 316 s. 
Eşqin sözü: Düşüncələr: 
sistemli-sistemsiz, məntiqli-
absurd, aydınbulanıq / 
K.Vəli; red. L.Cəbrayıllı. 
– Bakı: Nurlan, 2011. – 
182 s. 
Səs: muğam işığın-
da təksəsli, çoxsəsli 
düşüncələr: esse-kollaj 
/ K.Vəli; red. Q.Ağsəs. – 
Bakı: Nurlan, 2011. – 191 
s. 
Çelişki ve yenilik dehası 
Mirza Fathali Ahuntzade: 
Doğumunun 200. yılı anısı-
na deneme / K.V. Nerima-
noğlu; editör Y.Akpınar; 
red. A.F.Erkolor.- İstanbul: 
Doğu Kütuphanesi, 2013. 
– 85 s. 
Kamil Vəli Nərimanoğlu: 
biblioqrafiya / tərt. 
M.Vəliyeva; red. 
N.Nağıyeva. – Bakı: AzA-
tam, 2007. – 304 s. 
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Məhəmməd Ağaoğlu 1896-cı il avqust 
ayının 24-də İrəvan quberniyasının İrəvan 
şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuş-
dur. İbtidai təhsilini burada mədrəsədə 
almış, sonra  1912-ci ildə gimnaziyanı 
bitirmişdir. Həmin il Moskva unuversi-
tetinin şərqşünaslıq fakültəsinə daxil ol-
muşdur.

Burada qədim şərq incəsənət tarixi, 
ədəbi və fəlsəfi fikri ilə tanışlıq onda 
tədqiqatçılığa maraq oyatmışdır. 1916-
1919-cu illərdə bu məqsədlə  Türküstan, 
İran, İraq, Türkiyə və Suriyaya səyahəti 
faydalı olmuşdur.

Filologiya elmləri üzrə doktorluq dis-
sertasiyası müdafiə etdikdən sonra Bakıya 
köçmüşdür. AXC yaranandan dərhal son-
ra mədəni quruculuq işlərində fəal çalış-
mışdır: İstiqlal muzeyi, Qədim abidələrin 
müdafiəsi Cəmiyyəti onun təşəbbüsü və 
köməyi ilə yaradılmışdır.

1920-ci ildə Türkiyəyə mühacirət 
etmiş, İstanbul Universitetinə daxil ol-
muşdur. İstanbul muzeylərinin direktoru 
Xəlil Ədhəmin məsləhət və köməyi ilə 
1923-1927-ci illərdə şərqşünas alimlərin 
kurslarında Şərq dilləri və mədəniyyəti 
sahəsində biliyini təkmilləşdirmiş, yük-
sək ixtisas qazanmışdır. 1926-cı ildə 
fəlsəfə elmləri doktoru alimlik dərəcəsini 
almışdır. 1927-1928-ci illərdə İstanbul-
da Milli muzeyin “çinli köşk” islam 
incə sənəti bölməsinə müdirlik etmiş, İs-
tanbul Universitetinin İncəsənət kafed-
rasında professor assistenti vəzifəsində 
çalışmışdır. Elə həmin ildə “Türk və 
İslam əsərləri” muzeyinin əvəzedici 
direktoru vəzifəsinə təyin edilmişdir. 
Amerikaya dəvət olunmuş, burada Det-
royt İncəsənət İnstitutunda Yaxın Şərq 
mədəniyyəti və incəsənəti şöbəsini təşkil 
etmiş, müsəlman Şərq xalqlarının deko-
rativ sənət nümunələrindən ibarət böyük 
sərgi açmış, çoxlu kolleksiya toplamışdır. 

Onun sayəsində Detroyt “İslam incəsənəti 
qalereyası” zənginliyi ilə seçilmişdir.

Miçiqan Universitetində (ABŞ) müəl-
lim, professor olmuş, Şərq xalqları nın 
incəsənəti tarixindən oxuduğu müha zi-
rələri maraqla qarşılanmışdır.

1933-1938-ci illərdə burada İslam 
incə sənəti tarixi kafedrasını yaratmışdır. 
1934-cü ildə Firdovsinin anadan olma-
sının 1000 illiyi münasibətilə Tehranda 
keçirilən Beynəlxalq Şərqşünaslıq konq-
resində Detroyt İncəsənət İnstitutunu və 
Miçiqan Universitetini təmsil etmişdir.

Geniş erudisiyalı şərqşünas alim kimi 
tanınmış, ərəb, fars, rus, ingilis, alman, 
fransız, latın və yunan dillərini mükəmməl 
bilmişdir. Onu mədəniyyət mərkəzlərinə 
mühazirə oxumağa və İslam incəsənət 
sərgisi təşkil etməyə dəvət etmişlər. Şərq 
mədəniyyəti və incə sənətinin unudulmuş 
abidələrini, sənət əsərlərini tədqiq və 
təbliğ etməsi ona dünya şərqşünaslığı sal-
naməsində ölməz mövqe qazandırmışdır. 
“Art islamika” (“İslam incəsənəti”) adlı 
jurnalın naşiri və redaktoru olmuşdur.

Onun “Səfəvi xalçaları və parçaları”, 
“İslam incəsənəti haqqında qeydlər” və s. 
kitabları, eləcə də Azərbaycan, Türkiyə, 
İran, Ərəb Şərqi və Türküstan xalqlarının 
incəsənət, arxitektura, memarlıq tarixinə, 
təsviri və dekorativ tətbiqi sənətinin ayrı-
ayrı problemlərinə dair külli miqdarda 
elmi məqalələri Amerika və Avropada 
dərc edilmiş, rəğbətlə qarşılanmışdır. Bu 
məqalələrdən İstanbul Topqapı sarayı 
muzeyinin kitabxanasında saxlanan bəzi 
naməlum əlyazmaları və bir neçə illüstra-
siyalı əlyazmaları haq qında ilkin qeydlər, 
“Frir incəsənət qalereyasında saxlanan 
“Xosrov və Şirin” əlyazması” orta əsr 
Azərbaycan incəsənətindən bəhs edir.

Məhəmməd Ağaoğlu 1949-cu il iyun 
ayının 4-də  Amerikanın Detroyt şəhə-
rində vəfat etmişdir.  

24 Ədəbiyyatşünas

Ə d ə b i y y a t
Fərəcov, S. 
Mühacirətdə keçən alim 
ömrü / S.Fərəcov // 
Mədəniyyət. – 2018. – 1 
iyun. – S.13.
Quliyev, V. Cümhuriyyət 
məmurunun dünya 
şöhrəti (Məhəmməd 
Ağa-Oğlu): AXC - 100 
/ V.Quliyev // 525-ci 
qəzet. – 2018. – 15 
iyun. – S.18-19.
Musayev, V. Bir daha 
Ağaoğlu Məhəmməd 
haqqında / V.Musayev // 
525-ci qəzet. – 2018. – 
25 avqust. – S.23.

İ n t e r n e t d ə 
http://www.anl.az/
down/meqale/525/2018/
iyun/596593.htm
http://www.anl.az/
down/meqale/525/2018/
iyun/595386.htm
http://anl.az/down/
meqale/525/2018/
avqust/602990.htm
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Nurlana Əliyeva 
1946 

75 
illiyi

Alim
Nurlana Müzəffər qızı Əliyeva 

1946-cı il avqust ayının 28-də Gəncə 
şəhərində anadan olmuşdur.

1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin filologiya fakültəsinə 
daxil olmuşdur. 1969-cu ildə univer-
siteti uğurla bitirərək filoloq, dilçi, 
Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi 
ixtisasına yiyələnmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə 1970-ci ildən 
başlayaraq Bakı şəhəri Nəsimi rayon 
pionerlər evində metodist, 1975-1979-
cu illərdə 134 saylı orta məktəbdə 
Azər baycan dili və ədəbiyyat müəllimi, 
1979-1990-cı illərdə Bakı Maliyə-
Kredit Texnikumunda Azərbaycan 
dili və ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. 
1988-ci ildə namizədlik dissertasiya-
sı müdafiə edərək filologiya elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

1990-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pe-
daqoji Kollecinin direktoru vəzifəsinə 
təyin edilmişdir. 1995-ci ildən Yeni 
Azərbaycan Partiyasının, 1998-ci ildən 
YAP Siyasi Şurasının üzvüdür.

1998-ci və 2008-ci illərdə keçirilən 
Azərbaycan Qadınlar Qurultayının və 
Azərbaycan Müəllimlər Qurultayının 
nümayəndəsi seçilmiş və bu qurultay-
larda məruzə ilə çıxış etmişdir. 

1998-ci və 2003-cü illərdə keçirilən 
prezident seçkilərində qeydə alınmış 
namizəd Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 
vəkili qismində fəaliyyət göstərmişdir.

1999, 2001 və 2005-ci illərdə YAP 
Qurultaylarının nümayəndəsi seçilmiş, 
YAP-ın II qurultayında məruzə ilə çı-
xış etmişdir. 

2000-2005-ci illərdə Əsir düşən, 
girov götürülən vətəndaşlarla iş üzrə 
Dövlət Komissiyasının üzvü ol-
muşdur. 2004-cü ildə “60-80-ci illər 
Azərbaycan nəsrində qəhrəman və 

üslub axtarışları” mövzusunda dok-
torluq dissertasiyası müdafiə edərək 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti yanında Ali Attestasiya Komis-
siyasının qərarı ilə filologiya elmləri 
doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 

Elə həmin ildən Rusiya Federasi-
yasının Psixologiya və Pedaqogika 
Akademiyasının müxbir üzvü seçil-
mişdir. 

2006-2012-ci illərdə AMEA Niza-
mi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində 
elmlər doktoru müdafiə şurasının üzvü 
olmuşdur. 

2007-ci ildə YAP Yasamal rayon 
təşkilatı sədrinin müavini, rayon YAP 
Qadınlar Şurasının sədri seçilmişdir. 

2009-cu ildə YAP Respublika Qa-
dınlar Şurasının sədri seçilmişdir. 
2009-cu ildə Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti yanında Ali Attestasi-
ya Komissiyasının “Professor” diplo-
munu almışdır. 

2009-cu ildən “Zəriflik” elmi-pub-
lisistik, ictimai-siyasi jurnalının baş 
redaktorudur. 

2013-cü ildən YAP-ın İdarə 
heyətinin üzvüdür. 

200-dən artıq elmi-publisistik 
məqa lənin, 15 kitabın, o cümlədən, 
iki dərs liyin müəllifidir. 2016-cı il ap-
rel ayının 8-də Nurlana Əliyeva təhsil 
naziri nin müşaviri, iyun ayının 23-dən 
isə Bakı Slavyan Universitetinin rek-
toru vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Nurlana Əliyeva 2004-cü ildə 
Azər baycan Respublikası Prezidenti-
nin müvafiq Sərəncamı ilə “Əməkdar 
müəllim” fəxri adına layiq görülmüş, 
2008-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
olunmuşdur. 

28

Ə d ə b i y y a t

Əbədiyaşarlıq fəlsəfəsi: 
[məqalələr toplusu] / 
Nurlana Əliyeva; red. 
C.A.Quliyeva. – Bakı: Elm 
və təhsil, 2013. – 583 s.

Qüdrətli Azərbaycan 
naminə / Nurlana Əliyeva. 
– Bakı: Mütərcim, 2019. – 
437 s.

 Bakı Slavyan Univer-
siteti - 70 / Red. heyəti: 
N.M.Əliyeva (baş red.) [və 
b.]; [ön söz N.Əliyeva]. 
– Bakı: [Elm və təhsil], 
2016. – 398 s.
Qadına, anaya münasibətin 
ən unikal nümunəsi məhz 
Azərbaycandadır / Nurlana 
Əliyeva // Yeni Azərbaycan. 
- 2019. - 7 mart. - S. 7.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 
həyatı xalqa, Vətənə, 
dövlətə xidmət nümunəsidir 
/ Nurlana Əliyeva // Yeni 
Azərbaycan. - 2019. - 11 
dekabr.- S.7.

İ n t e r n e t d ə 
http://www.anl.az/down/
meqale/yeni_az/2019/
dekabr/13(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/
meqale/yeni_az/2019/
mart/05.htm
https://bsu-uni.edu.az
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Qarasim Əbdülhəsən oğlu Tağızadə 
1946-cı il avqust ayının 30-da Beyləqan 
rayonunun Dunyamalılar kəndində, zi-
yalı ailəsində anadan olmuşdur.

Orta təhsilini Beyləqan rayonunda 
almışdır.

1963-cü ildə indiki BDU-nun filo-
logiya fakultəsinə daxil olub, təhsilini 
fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuş-
dur. Universitetdə oxuya-oxuya  Radio 
və Televiziya Verlişləri Komitəsində 
müsabiqə yolu ilə işə qəbul olunur. O 
vaxtdan radio onun doğma evinə çev-
rilir. Ömrünün yarım əsrdən çoxu bu 
doğma ocaqda keçir. Burada diktor, 
baş diktor, aparıcıların rəhbəri və baş-
qa vəzifələrdə çalışmışdır.

Q.Tağızadə ara-sıra televiziya-
da da xəbərlər oxumuş, müxtəlif yö-
nümlü verilişləri səsləndirmiş, lakin 
radiodan ayrılmamışdır. Sələfləri: 
Aydın Qaradağlı, Fatma Cabbarova, 
Züleyxa Hacıyeva, Sabutay Quliyev, 
Ramiz Mustafayevin yolunu davam 

etdirmiş, diktorluq sənətinin, diktor-
luq məktəbinin seçilənlərindən olmuş, 
həm də özünün peşəkar üslubunu ya-
ratmışdır.

Q.Tağızadə bir müddət ali təhsil 
ocaq larında dərs də  demişdir. Dilçiliyə 
aid monoqrafiya və məqalələrin müəlli-
fidir.

O, eyni zamanda  yaradıcılıqla da 
məşğul olurmuşdur. Çox sayda heka-
yə lərin, şeirlərin müəllifidir. Bədii 
əsərləri “Ulduz” və “Azərbaycan” 
jur nallarında çap olunmuş, şeirlərinə 
mah nılar bəstələnmişdir.  

Q.Tağızadənin xidmətləri dövlət 
tərəfindən qiymətləndirilmiş, o, 1991-
ci ildə “Əməkdar incəsənət xadimi”, 
1998-ci ildə “Xalq artisti” fəxri adla-
rına layiq görülmüşdür. 2003-cü ildən 
Prezident təqaüdçüsü olmuşdur.

Qarasim Tağızadə 2018-ci il mart 
ayının 7-də Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir.

Radio diktoru
Qarasim Tağızadə  
1946-2018

Ə d ə b i y y a t

Nadir, F. Qara Tağızadə: o səs, o oxu, o duyum... / N.Firuzə  // 525-ci qəzet. - 2019. - 2 mart. - S. 13.
Tanınmış radio diktoru dünyasını dəyişib // Mədəniyyət. - 2018. - 2 mart. - S. 12.

İ n t e r n e t d ə

az.wikipedia.org › wiki › Qarasim_Tağızadə
medeniyyet.az › page › news › Taninmis-rad...
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Telman Əhməd oğlu Ağdamski (Bə-
dəl bəyli) 1936-cı il avqust ayının 6-da 
Ağdaş rayonunda anadan olmuşdur.

1953-cü ildə Ağdaş orta məktəbini 
bitirmişdir. 1953-1958-ci illərdə ADU-
nun (indiki BDU) Kimya fakültəsində 
təhsil almışdır. 1957-ci ildə Azərbaycan 
EA-nın Qeyri-Üzvi və Fiziki Kimya 
İnstitutunda lobarant kimi əmək fəa liy-
yətinə başlamışdır. 

1958-ci ildə həmin institutun aspi-
ranturasına daxil olmuş, 1965-ci ildə  
namizədlik dissertasiyası müdafiə et-
mişdir. İnstitutun kiçik elmi işçisi ol-
muşdur. 

1967-ci ildə APİ-nin (indiki ADPU) 
Analitik və fiziki kimya kafedrasın-
da dosent, 1972-1981 illərdə kimya 
fakültəsinin dekanı vəzifələrində işlə-
miş dir. 1992-ci ildə “İkivalentli nadir - 
torpaq elementlərinin tsiklopentadienil 
(arenil) metalkarbonilte-trahidrofuranat 
komplekslərinin sintezi, quruluşu və 
katalitik xassələri” mövzusunda dis-
sertasiya müdafiə edərək kimya elmləri 
doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 
1993-cü ildən Analitik və fiziki kim-
ya kafedrasının professorudur. 1995-ci 
ildən “Fiziki kimya” ixtisası üzrə pro-
fessordur. 

Əsas elmi-təd qiqatları katalitik və 
koordinasion kimyaya aiddir. O, xro-
malümini um katalizatorlarının sintez 
şərai  ti ni müəyyənləşdirərək, onları 
de hid ro gen ləşmə və polimerləşmə re-
aksiyalarında tədqiq etmişdir. Onun 
tərəfindən butanın dehidrogenləşmə 
reaksiyasında nadir və nadir torpaq 
ele mentlərinin promotorluq xassəsi 
öyrənilmiş və indiyə qədər bu məqsədlə 
istifadə edilən K-5 katalizatorunun yerli 

xammal əsasında sintez edilmiş yüksək 
aktivliyə malik katalizatorla əvəz 
edilməsini təklif etmişdir. O, tərkibində 
d və f elementləri p və s rabitəsi olan 
iki və üçvalentli samarium, yevropium 
və itterbiumun tsiklopentadienil, are-
nil törəmələrini sintez etmiş, onların 
xassələrini və quruluşlarını tədqiq et-
mişdir. Aparılan tədqiqatlardan məlum 
olmuşdur ki, lantanoid ilə karbon ato-
mu arasındakı rabitə S rabitədir. Onun 
tərəfindən həmçinin tərkibində kobalt 
və manqan olan lantanoidlərin-inter-
metallidlərin alınma üsulu işlənib ha-
zırlanmış və onları seolitlər üzərinə 
çökdürməklə yeni növ katalizatorlar 
sintez edilmişdir. Həmin katalizator la-
rın köməyi ilə kiçik molekullar aktiv-
ləş dirilir və doymamış birləşmələr 
yüksək seçiciliklə hidrogenləşmə və 
kar bonilləşmə reaksiyalarına məruz 
edilir.

Onun elmi-pedaqoji fəaliyyəti 11 
dərs vəsaitində, 100-ə qədər elmi əsər-
də, 3 müəlliflik şəhadətnaməsində öz 
əksini tapmışdır.

Alim 1985-2001-ci illərdə koordi-
nasion kimyası üzrə İsveç rə, Yunanıs-
tan, Avstraliya, Portuqaliya, Almaniya, 
Yaponiya, Kanada və b. ölkələrdə keçi-
rilmiş XXIII-XXXI konqres və simpo-
ziumlara, karbon qazının işlənilməsinə 
həsr olunmuş I, II, III, V, VI Beynəlxalq 
konfranslara (İtaliya, 1993; Yaponiya, 
1994, 1997; Almaniya, 1999; Kolora-
do, ABŞ, 2001) dəvət edilmişdir.

Telman Ağdamski 2012-ci ildə 
Azərbaycan Respublikasının Preziden ti 
İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Əməkdar 
müəllim” fəxri adına layıq görülmüş-
dür.

6 Alim

Ə d ə b i y y a t
Kolloid kimya: dərslik / 
Telman Ağdamski; elmi 
red. M.X.Ənnağıyev; 
Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, ADPU. – Bakı: 
[ADPU], 2010. – 264, 
[1] s.
Abbasov, V. Qayğıkeş 
müəllim - istedadlı alim / 
V.Abbasov // Azərbaycan. 
– 2016. – 5 avqust. – S. 7.
Fərəcov, S. Alim, peda-
qoq və ziyalı örnəyi: Pro-
fessor Telman Ağdamski-
nin 80 illik yubileyi qeyd 
olundu / S.Fərəcov // 
Mədəniyyət. – 2016. – 9 
noyabr . – S.12.
Mədətoğlu, Ə. Bir ömrün 
cizgiləri : Onu gec tanı-
sam da... / Ə.Mədətoğlu 
// Ədalət. – 2016. – 13 
iyul. – S. 4.
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Məsumə Hüseyn qızı Məmmədova 
1951-ci il avqust ayının 7-də  Nax-
çıvan şəhərində anadan olmuşdur.  
1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin (indiki BDU) mexanika-
riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir. 

1973-1977-ci illərdə Azərbaycan 
EA-nın Neft-Kimya Prosesləri İnstitu-
tunun “Neft-kimya proseslərinin avto-
matlaşdırılması və modelləşdirilməsi” 
şöbəsində kiçik elmi işçi vəzifəsində 
çalışmışdır. 1977-1980-ci illərdə Ki-
yev şəhərində Ukrayna SSR EA-nın 
Kibernetika İnstitutunun aspirantura-
sında oxumuşdur. 

1984-cü ildə Moskva şəhərində 
SSRİ EA Ümumittifaq Elmi-Texniki 
İnformasiya İnstitutunda namizədlik 
dissertasiyasını müdafiə etmiş və tex-
nika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 
almışdır. 

1981-1987-ci illərdə Azərbaycan 
SSR EA-nın Dilçilik İnstitutunun 
Tətbiqi dilçilik şöbəsində elmi işçi 
vəzifəsində çalışmış, süni intellektin 
mühüm istiqamətlərindən biri olan 
kompüter linqvistikası çərçivəsində 
Azər baycan dilinin terminoloji veri-
lən lər bankının layihəsini işləmiş, 
isti fadəçi və informasiya sistemləri 
üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi təyi-
natlı izahlı, terminoloji, avtomatik 
lüğətlərin, informasiya-axtarış tezau-
ruslarının tərtibi, təhlili və korreksiya-
sına dair model və metodları təklif et-
miş və müvafiq instrumental vasitələr 
işləmişdir.

1987-ci ildən AMEA-nın Avtomat-
laşdırılmış İdarəetmə Sistemləri şöbə-
sinə (indiki İnformasiya Texnolo-
gi yaları İnstitutu) aparıcı mühəndis 
vəzifəsinə qəbul olunmuşdur. Hazırda 
şöbə müdiridir.

Alim süni intellekt texnologiyaları 
çərçivəsində paylanmış strukturlu zəif 
quruluşlu və çətin formalizə olunan 
predmet sahələri üçün fazi biliklərə 
əsaslanan müxtəlif təyinatlı intellek-
tual sistemlərin layihələndirilməsi, 
model və sintez metodlarının işlənib 
hazırlanması, təbii dildə mətnlərin 
avtomatlaşdırılmış emalı, maşın 
tərcüməsi sistemində Azərbaycan di-
linin formal modellərinin qurulması 
və linqvistik prosessorun yaradılma-
sı üçün ekspert biliklərinə söykənən 
məntiqi üsulların işlənməsi, sosial-
iqtisadi problemlərin həllinə intellek-
tual texnologiyaların tətbiqi sahəsində 
bir sıra nəzəri və praktiki nəticələr 
əldə etmişdir.

1999-cu ildə BDU-da doktorluq 
dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 
Texnika elmləri doktorudur.

1999-2001-ci illərdə Türkiyənin 
Çanaq qala şəhərində 18 mart Univer-
si tetində süni intellekt, neyron 
şəbəkələri, avtomatlar nəzəriyyəsi 
və formal qrammatikalar fənlərindən 
müha zirələr oxumuşdur.

2001-2013-cü illərdə Əmək və 
Əha linin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi-
nin Əmək və Sosial Problemlər üzrə 
Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzinin 
direktoru vəzifəsində çalışmışdır.

2010-cu ildə professor elmi rüt bə-
sini almışdır. 2017-ci il may ayının 
2-də AMEA-nın müxbir üzvü seçil-
mişdir.

280-dən artıq elmi məqalənin, o 
cümlədən 17 monoqrafiyanın müəl-
lifidir. 143 elmi əsərləri xaricdə çap 
edilmişdir. 

7

Ə d ə b i y y a t
Elektron tibb: formalaşması 
və elmi-nəzəri problemləri 
/ Məsumə Məmmədova, 
Z.Cəbrayılova; elmi red. 
T.Əliyev; АМЕА, İnformasiya 
Texnologiyaları İn-tu. –  Bakı, 
2019. – 349, [1] s.
İntellektual demoqrafik 
proqnoz sistemi : ekspress-
informasiya / Məsumə 
Məmmədova, Z.Cəbrayılova, 
M.Manaflı; elmi red. 
R.Alıquliyev; AMEA İnforma-
siya Texnologiyaları İn-tu. – 
Bakı, 2009. – 55, [1] s.
İnformasiya texnologiyaları 
mütəxəssislərinə tələbatın 
monitorinqi / Məsumə 
Məmmədova, Z.Q.Cəbrayılova, 
M.İ.Manaflı; elmi red. 
R.M.Əliquliyev; AMEA, İnfor-
masiya Texnologiyaları İn-tu. 
- Bakı, 2009. - 198 s.
Azərbaycan Tibb Univer-
siteti Tədris Terapevtik 
Klinikasının idarəetmə 
sistemində informasiya-
kommunikasiya texnologiya-
larının rolu, problemlər və 
hədəflər / Rasim Əliquliyev, 
MəsuməMəmmədova// “Elekt-
ron tibbin multidissiplinar 
problemləri” : I respublika 
elmi-praktiki konfransının 
əsərləri : Bakı, 24 may 2016-cı 
il. - Bakı, 2016. - S. 17-19.

70 
illiyi Alim
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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 
ümum xalq səsverməsi yolu ilə qəbul 
edi lən ilk Konstitusiyası ilə dövlət dili-
nin adı bərpa edildi. Bu, ulu öndərin Ana 
dili mizə dəyişməz mövqeyinin daha bir 
parlaq nümunəsi olmuşdur.

Bundan sonra hökumət səviy-yə-
sin də Ana dilinin inkişafı və qorunma-
sı 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 Azər bay-
can dili gününün təsis edilməsi haqqın-
da” 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 Respublika-
sının Qanununun qəbul edilməsi Azər-
baycan dilinin dövlət dili kimi işlə-
dil məsi, onun tətbiqi, qorunması və 
inkişaf etdirilməsi istiqamətində daha 
bir addım olmuşdur. Bu ənənələri ölkə 
Prezidenti İlham Əliyev uğurla da-
vam etdirməkdədir. Dövlət başçısı nın 
müxtəlif vaxtlarda imzaladığı “Azər-
baycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi 
nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 
və “Azərbaycan Milli Ensiklopedi ya-
sının hazırlanması haqqında” Sərən-
cam ları və bu istiqamətdə görülən işlər 
də dilimizin inkişafına böyük qayğının 
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 vasi-
tə lərində, internet resurslarında və rek-
lam daşıyıcılarında ədəbi dil normala-
rının 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. Milli-mədəni 
varlığımızın ən uca 
dəyəri – Ana dili: 1 avqust 
Azərbaycan Əlifbası və 
Azərbaycan Dili Günü-
dür / T.Aydınoğlu // Xalq 
qəzeti. – 2019. – 1 avqust. 
– S.7.
Qələndərli, N. Pre-
zident İlham Əliyev: 
“Azərbaycan dili 
xalqımızın mənəvi 
sərvəti və dövlətimizin 
müstəqilliyinin başlıca 
rəmzlərindən biridir”: 
1 avqust Azərbaycan 
Əlifbası və Azərbaycan 
Dili Günüdür / 
N.Qələndərli // Yeni 
Azərbaycan. – 2019. – 1 
avqust. – S.4
Mürşüdlü, M. Ana 
dili kimliyimizdir / 
M.Mürşüdlü // Azərbaycan 
müəllimi. – 2019. – 3 
avqust. – S. 13.
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Digər tarixi hadisələr

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 proqrama 
“Bibiheybətdə neft fontanı yanğını”, 
“Əlahəzrət Buxara əmirinin “Великий 
князь Алексей” paroxodunda yolasal-
ma 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 kati-
bi, naşir və fotoqraf Aleksandr Mixay-
loviç Mişon lentə almışdır. Bununla da 
Azərbaycanın kino tarixində ilk süjetlər 
yaranmışdır. Həmin kinosüjetlərdən 
2-si – “Bibiheybətdə neft fontanı yan-
ğını” və “Balaxanıda neft fontanı” 

2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət Film 
Fondunun təşəbbüsü ilə Fransanın kino 
arxivindən Azərbaycana göndərilmiş və 
hazırda filmfondda 35 mm-lik plyonka-
da və videokasetdə qorunub saxlanılır.

Azərbaycan Respublikasının mədəni 
inkişafı sahəsində kino işçilərinin xid-
mətlərini və ölkəmizdə çəkilmiş kino-
süjetlərin 1898-ci il avqustun 2-də ilk 
kino seansının həyata keçirildiyini nə-
zərə 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
Azərbaycan kinosunun 
121 yaşı tamam olur // 
Mədəniyyət. – 2019. – 2 
avqust. – S.1-2.
Fərəcova, Z. Ekran tarixi-
mizin ilkləri/ Z.Fərəcova 
// Azərbaycan. – 2019. – 2 
avqust. – S. 5.

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 / 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 yardım-
çı 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 edil-
mə sində HDQ-nın keçmiş komandanı, 
kontr-admiral Rafiq Əsgərov mühüm 
rol oynamışdır. 1992-ci ilin iyul ayında 
Azərbaycan hərbi gəmiləri ölkəmizin 
bayrağı altında reydə çıxmışlar. Ha-
zırda Azərbaycanın Hərbi Dəniz Qüv-
və lərinin şəxsi heyətinin sayı 3000 nə-
fərdən 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 
olun mağa 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 gös-
tər diyi diqqət və qayğının bir nümunəsi 
idi. Onu da qeyd edək ki, gənclər 
günü MDB məkanında və Şərqi Av-
ropa 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 
milli sərhəd xidmətinin  yaranma  tarixi 
1918-ci  il dövrünə   təsadüf edir. 1918-
ci il iyun ayının 22-də Azərbaycanda 
ilk dəfə olaraq Poylu sərhəd postu ya-
radılmış, digər istiqamətlərdə də oxşar 
məntəqələrin yaradılması işinə başlanıl-
mışdır. 1919-cu il avqust ayının 18-də 
Azərbaycan Demokratik Respublikası 
Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respub-
likasının gömrük baxımından sərhəd 
mühafizəsinin təsis edilməsi haqqın-
da” qanun qəbul etdikdən sonra əlavə 
olaraq 99 post yaradılaraq Azərbaycan 
sərhədlərinin mühafizəsi təşkil edilmiş-
dir. 

Müstəqillik illərində Azərbaycan 
Ordusunun yaradılması, formalaş-
dırılması proseslərinə bilavasitə 
rəhbərlik edən ulu öndər Heydər 
Əliyev Sərhəd Qoşunlarının forma-

laşdırılması, ölkəmi-zin sərhədlərinin 
qorunması işinin təşkili istiqamətində 
əvəzsiz xidmət göstərmiş, milli sərhəd 
siyasətinin əsasını qoymuş, sərhəd 
strategiyasını müəyyənləşdirmişdir. 
Ümumiyyətlə, üçrəngli bayrağımızın 
Silahlı Qüvvələrdə ilk dəfə Naxçıvan 
Sərhəd Dəstəsində qaldırılmasından, 
sərhədlərimizdə ilkin zəruri infrastruk-
turların yaradılmasından tutmuş Dövlət 
Sərhəd Xidmətinin təşkilinə qədər bü-
tün proseslər ümummilli lider Heydər 
Əliyevin adı ilə bağlıdır.

2000-ci il avqust ayının 16-da Prezi-
dent Heydər Əliyev ADR-in ilk sərhəd 
mühafizəsinin təsis edildiyi tarixin - 18 
avqustun Azərbaycan Respublikasının 
Sərhəd Qoşunları Əməkdaşlarının Peşə 
Bayramı Günü kimi elan edilməsi haq-
qında Sərəncam imzalamışdır. 

Nurəddinoğlu, R. 
18 avqust-Sərhəd 
Qoşunları Günüdür 
/R. Nurəddinoğlu//
Səs.-2018.- 18 avqust.- 
S.8-9.
http://www.anl.az/
down/meqale/ses/2018/
avqust/602498.htm
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Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Dövlət Pe-
daqoji Universiteti - 85: 
(1921-2006) /Elmi red. 
və burax. məsul: Vilayət 
Əliyev, Fərrux Rüstəmov. 
- Bakı: [ADPU], 2006. 
- 312 s.
Rüstəmov, F.Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji Uni-
versitetinin rektorları / 
F.Rüstəmov; layih. və ön 
söz. müəl. C.Cəfərov; 
elmi red. A.Zamanov. 
- Bakı: Elm və təhsil, 
2019. - 303 s.
Ziyad, A. Məndən son-
ra...: [çoxcildli toplu] / 
Ayətxan Ziyad. - K. 7: 
ADPU-da qalan izim. 
- Bakı: Elm və təhsil, 
2014.-  398 s.
Pərvin. Doğma və sevim-
li ADPU... / Pərvin // 
525-ci qəzet. - 2018. - 15 
sentyabr. - S. 11.
İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/
down/meqale/525/2018/
sentyabr/605568.htm

Digər tarixi hadisələr
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti təsis edilmişdir
1921
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1921-ci il avqust ayının 26-da xal-
qımızın böyük maarifpərvər oğlu, 
görkəmli dövlət xadimi, məşhur yazıçı 
Nəriman Nərimanovun imzaladığı mü-
vafiq dekretlə Azərbaycanda ilk ali pe-
daqoji təhsil müəssisəsi yaradılmışdır. 
Onun ilk buraxılışı 1923-1924-cü tədris 
ilində olmuşdur. ADPU ölkəmizdə ilk 
azərbaycandilli universitet olmuşdur. 

Bu illər ərzində ADPU böyük və 
şərəfli inkişaf yolu keçərək zəngin 
ənənələrə malik nüfuzlu elm və təhsil 
müəssisəsi kimi tanınmışdır. ADPU 
respublikamızda yüksəkixtisaslı pe-
daqoji və elmi-pedaqoji kadr hazırlı-
ğında əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. 
ADPU ölkəmizdə müəllim hazırlığının 
mərkəzi hesab edilir. Hazırda universi-
tet öz şərəfli və müqəddəs missiyasını 
uğurla yerine yetirir.

Eyni zamanda fəaliyyəti dövründə 
ADPU yalnız respublikamız üçün deyil, 
Gürcüstan, Mərkəzi Asiya respublikaları 
və digər ölkələr üçün də yüksəkixtisaslı 
müəllimlər və elmi kadrlar hazırlamış-
dır. ADPU ölkəmizdə elmin və təhsilin 
inkişafına böyük töhfələr verən çox-
saylı alimlər yetişdirmiş, fəaliyyəti 
ərzində elmi mərkəz kimi formalaşıb 
inkişaf etmişdir. Pedaqoji Universitetin 
məzunları sırasında ölkəmizdə və onun 
hüdudlarından kənarda tanınan çoxsaylı 
alimlər, ictimai-siyasi xadimlər, yazıçı 
və şairlər, bəstəkarlar, xalq qəhrəmanları 
bu ali təhsil müəssisəsinin nüfuzu-
nun daha geniş miqyasda artmasında, 
yüksəlməsində mühüm rol oynamışlar. 
Böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sının (AMEA) 10 prezidentinin 3-ü–
Yusif Məmmədəliyev, Zahid Xəlilov, 
Həsən Abdullayev, 3 vitse-prezidenti 
– Heydər Hüseynov, Səməd Vurğun və 
İsa Həbibbəyli ADPU-nun məzunlarıdır. 

Universitetimizin məzunları bu gün res-
publikamızın müxtəlif ali məktəblərində, 
elmi-tədqiqat institutlarında, orta ixtisas, 
orta ümumtəhsil və məktəbəqədər təhsil 
müəssisələrində, hüquq-mühafizə orqan-
larında, həmçinin dövlət idarəçiliyinin 
ayrı-ayrı sahələrində uğurla fəaliyyət 
göstərirlər. ADPU-nun bölgələrdə 5 fi-
lialı var. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Kolleci ADPU-nun nəzdində fəaliyyət 
göstərir. 

 ADPU-də indiyədək 100 mindən ar-
tıq ali təhsilli müəllim kadrları hazırla-
mışdır.

Hazırda universitetdə Filologiya, Ta-
rix və Coğrafiya, Riyaziyyat və İnfor-
matika, Kimya və Biologiya, Fizika və 
Texnologiya, Musiqi, Təsviri incəsənət, 
Fiziki tərbiyə və ÇQH, İbtidai təhsil, 
Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji Xidmət 
və Korreksiyaedici təlim ixtisasları üzrə 
müəllim və tərbiyəçi kadrları hazırla-
yan  12 fakültə və 55 kafedra fəaliyyət 
göstərir.

Universitetdə 730 nəfər müəllim, 
330 nəfər köməkçi heyət çalışır. Bun-
lardan 59 nəfəri elmlər doktoru və pro-
fessor, 329 nəfəri isə fəlsəfə doktoru 
və dosentdir. Universitetdə müxtəlif 
Elmlər Akademiyalarının 4 nəfər üzvü 
fəaliyyət göstərir. Hazırda universitetin 
əyani və qiyabi şöbələrində 21 minədək 
tələbə təhsil alır. 

ADPU-da 700 min nüsxədən ibarət 
kitab fondu olan kitabxana, qiraət zal-
ları, hesablama-kompüter mərkəzi, ono-
mastik laboratoriya, zoologiya muzeyi, 
tibbi xidmət mərkəzi və s. fəaliyyət 
göstərir. 

Məzunlara Təhsil Nazirliyinin təq-
dim etdiyi təhsil işçilərinə tələbat böl-
güsü əsasında təyinat verilir.

26

100 
illiyi
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Digər tarixi hadisələr

Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı Günü
2010

AV
Q
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26 avqust - Beynəlxalq Azərbaycan 
Muğamı Günü və İpək Yolu üzərində 
yer ləşən ölkələrin musiqisi günü elan 
olun muşdur. 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 qoymuşdur. Yüzillik-
lər lə cilalanan, zaman-zaman üslub, 
obraz, məzmun, ifaçılıq mahiyyəti 
zənginləşən Azərbaycan muğamının mü-
asir tarixində Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-
nun xoşməramlı səfiri, Azərbaycan Res-
publikasının 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 döv-
rünü yaşayır.

Bakıda Heydər Əliyev Fondunun 
təşəbbüsü və təşkilati dəstəyi ilə, dün-
yada ilk dəfə olaraq, “Muğam aləmi” 
Beynəlxalq Muğam Festivalının keçiril-
məsi xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Fes-
tival çərçivəsində keçirilən Respublika 
Muğam Müsabiqəsi, Beynəlxalq Muğam 
Müsabiqəsi və Beynəlxalq Elmi Simpo-
ziumda muğamsevərlər, elmi tədqiqatçılar 
və dünyanın bir çox ölkələrindən dəvət 
olunmuş xarici qonaqlar iştirak etmişlər.

Son illərdə “Qarabağ xanəndələri” 
albomu buraxılmış, “Muğam” jurnalı, 
“Mu ğam ensiklopediyası” nəşr edilmiş-
dir. Muğama dair müasir texnologiyalara 
əsas lanan və 8 diskdən ibarət “Azərbaycan 
muğamı” multimedia toplusu ilk tədris 
vəsaiti kimi hazırlanmışdır.

Bəşəriyyətin şifahi və mənəvi irsinin 

bənzərsiz xəzinələrindən olan muğam 
ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq dün-
ya mədəniyyəti məkanına daxil olmağa 
başlamışdır. 1971-ci ildə YUNESKO 50 
albomdan ibarət olan “Dünya ənənəvi 
musiqisinin antologiyası” kolleksiyasına 
“Şərqin musiqi antologiyası” seriyasında 
çıxan “Azərbaycan musiqisi” plastinka-
sını da daxil etmişdir. Azərbaycan mu-
ğamı 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 Milli Kosmik Agentliyi (NASA) 
Azərbaycanın milli sərvəti olan muğam 
musiqi nümunəsini 1977-ci ildə peyklə 
kosmosa göndərmişdir.

Muğam Şərqin ən qədim musiqi janr-
larından biri olduğu üçün dünya musiqi-
şünaslarının, sənətsevərlərin daim diq-
qə tini cəlb etmişdir. Qədim və orta əsr 
Şərq musiqi mədəniyyətinin, folklorunun 
öyrənilməsində bu janr əsas amillərdən 
biri kimi tədqiqatçıların təhlil obyektinə 
çev rilmişdir.

YUNESKO-nun qərarı ilə muğamın 
dünya mədəniyyətinin qeyri-maddi irsinin 
bəşəri əhəmiyyətə malik sərvətləri sırasına 
daxil edilməsi təkcə xalqımızın deyil, bü-
tün bəşəriyyətin misilsiz mədəni sərvətinin 
ayrılmaz hissəsi kimi qiymətləndirilməsinə 
bariz nümunədir.

 Bu gün Azərbaycan muğam sənətinin 
nüfuzlu simaları dünya miqyasında Azər-
baycan muğam sənətini təbliğ edərək bu 
sənəti nadir əsər tək tamaşaçılara çatdı-
rırlar. 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 tamaşaçı-
lara təqdim edirlər. Belə bir sənət növü ilə 
hər bir azərbaycanlı qürurlanmaqda haqlı-
dır.

26

Ə d ə b i y y a t
Fərəcova, Z. Gözəlliyin 
və məhəbbətin rəmzi: 
26 avqust Beynəlxalq 
Azərbaycan Muğamı Gü-
nüdür / Zöhrə Fərəcova // 
Azərbaycan. – 2017. – 26 
avqust. – S.4-5.
Fərəcova, Z. Zəngin 
mədəniyyətimizin böyük 
himayədarı: 26 avqust 
Beynəlxalq Azərbaycan 
Muğamı və Musiqisi 
Günüdür / Z.Fərəcova 
// Azərbaycan. - 2018. - 
26 avqust. - S. 12.
Salmanova, F.Bu musiqini 
sevməmək mümkünsüz: 
“Bu, danılmaz bir 
həqiqətdir ki, muğam 
irsimizin bütün dünyada 
tanıdılmasında Mehriban 
xanımın inanılmaz əməyi 
var” / F.Salmanova //
Kaspi. - 2019. - 28 av-
qust. - S. 7.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2018/
avqust/602835.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/kaspi_az/2019/
avqust/669277.htm
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Digər tarixi hadisələr
Türkiyə Cümhuriyyətinin Zəfər 
Bayramı Günü  
1936
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Türkiyə Cümhuriyyətinin şanlı 
tarixində bir çox önəmli gün və bay-
ramlar var. Bunlardan biri 30 avqust 
Zəfər bayramıdır. Bu bayram şanlı 
türk ordusunun və xalqının yazdığı bir 
dastanın hekayəsidir. Türk milləti tarix 
boyu özünün azadlığı və istiqlaliyyəti 
uğrunda qəti mübarizə aparmış, hu-
manist bəşəri dəyərləri həmişə özünə 
ideal seçmiş və onların uğrunda ölüm-
dirim savaşına qalxmışdır. Bu savaşlar 
gedişində 50 milyondan artıq şəhid 
vermiş türk milləti hər dəfə tarixə yeni 
səhifələr yazmışdır.

Bayram Türkiyə tarixinə Birinci 
Dünya müharibəsindən məğlub çıxan 
Osmanlı dövlətini işğalçı ölkələr ara-
sında paylaşdırılması planlarının qar-
şısının alınması ilə əlamətdardır. O 
zaman böyük sərkərdə və dövlət xadi-
mi Mustafa Kamal Atatürkün başçılıq 
etdiyi vətənpərvər qüvvələr siyasi və 
mənəvi iflasa uğramış xanədanlığın xa-
rabalıqları altından bugünkü Türkiyə 
Cümhuriyyətini dirçəltmək üçün bö-
yük mücadilə və qurbanlar veriblər.

Möhtəşəm Çanaqqala zəfəri son-
radan bütün Türkiyənin, eləcə də türk 
dünyasının zəfəri kimi qeyd olunmağa 
başlayıb.

Zəfər bayramı Türkiyə Cümhuriy-
yətinin milli bayramıdır. Hər il avqus-
tun 30-da qeyd olunur. Zəfər bayramı 
1922-ci ilin 26 avqustunda başlayıb 
30 avqustda Dumlupınarda Musta-
fa Kamal Paşanın baş komandanlığı 

altında qələbəylə nəticələnən “Baş-
komutanlıq Meydan Müharibəsi”ni 
(Böyük Taarruz) anmaq üçün qeyd 
olunan bayramdır. İşğalçı orduların 
ölkə sərhədlərindən çıxması bir qədər 
sonra baş versə də, 30 avqust simvolik 
olaraq ölkə torpaqlarının geri alındığı 
günü təmsil edir.

Zəfər bayramı ilk dəfə 30 avqust 
1923-cü ildə Afyonqarahisar, Ankara 
və İzmirdə qutlanıb.

 Rəsmi olaraq Zəfər bayramı 1936-
ci ilin may ayında elan olunub. Zəfər 
bayramı günü bütün ölkədə təntənəli 
mərasimlər keçirilir. Dövlət rəsmiləri 
və vətəndaşlar Ankarada Anıtqəbiri, 
digər vilayət və şəhidlikləri ziyarət 
edib, Mustafa Kamal Atatürkə, silah-
daşlarına, bütün əsgərlərin ruhuna du-
alar oxuyurlar. Bütün şəhərlərdə hərbi 
birliklər nümayiş keçirirlər, bundan 
başqa səfirliklərdə mərasimlər təşkil 
olunur.

 30 avqust Türkiyədə rəsmi tətildir, 
hər il Quru Qoşunları Hərb Məktəbin-
də məzun buraxılışı olur, zabit rütbələri 
məhz bu gün verilir.

Bu gün Türkiyə, Kıbrıs ilə yanaşı, 
çiyin-çiyinə qardaş Azərbaycan da 
Zəfər bayramını böyük sevinc hissilə 
qeyd edir.

Ə d ə b i y y a t

Cavid, Q. Böyük hücum - 
misilsiz zəfər // 525-ci qəzet. - 
2018. - 1 sentyabr.- S.22;24.

Hüseynova, L.İstiqlaliyyətin 
qalibiyyət günü 30 avqust - 
Türkiyənin Zəfər bayramı  / 
L.Hüseynova  // Azərbaycan 
ordusu. - 2015. - 29 avqust.- 
S.4.

Türkiyə hər cür çətinliklərin 
öhdəsindən gələ biləcək gücə 
malik ölkədir // Azərbaycan.-
2018. - 31 avqust. - S. 2.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2018/
avqust/603282.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/az_ordusu/2015/
avqust/453653.jpg
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Azərbaycanın aşıq bölgələrindən biri də 
Qarabağ aşıq mühiti olmuşdur. Aşıq Valeh 
sözün əsl mənasında böyük sənətkar idi. 
“Qarabağ şikəstəsi”, “Kəsmə şikəstə”, “Baş 
Sarıtel” və “Orta Sarıtel” də məhz Aşıq Vale-
hin yaradıcılığının məhsuludur. XVIII əsrdə 
yaşamış Sarı Aşıq əsasən bayatılarıyla tanı-
nır. İlk Azərbaycan professional qadın aşığı 
olan Aşıq Pərini də Qarabağ yetişdirmişdir. 

Azərbaycan xalqının mədəniyyət ta ri -
xində ilk dəfə olaraq teatr, sirk tamaşaları, 
Avropa və Şərq konsertləri, musiqi, elm, ma-
arif və bir çox sənət məclisləri, bundan əlavə 
mətbəə, kitabxana, realni uçiliş, seminariya 

və bir sıra mədəni-maarif müəssisələri Şuşada yaranmışdır. XIX əsrin 40-cı illərindən 
başlayaraq Şuşada incəsənətin müxtəlif sahələri inkişaf edirdi. Yerli teatr həvəskarları 
tərəfindən teatr tamaşaları göstərilirdi. Şuşada isə ilk teatr tamaşaları 1848-ci ildə 
göstərilmişdir. 

Şuşada musiqi məktəbinin yaradıcıları Xarrat Qulu və Molla İbrahim olmuşdur. 
Dini məqsəd daşımasına baxmayaraq haqqında bəhs etdiyimiz məclis Azərbaycanda 
vokal sənətinin inkişafında müəyyən yer tutmuş, Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Sadıqcan, 
Ə.Zülalov, C.Qaryağdıoğlu, Keçəçioğlu Məhəmməd kimi sənətkarların yetişməsinə 
səbəb olmuşdur. Xarrat Qulunun ölümündən sonra Şuşada məşhur xanəndə Hacı Hüsü 
və görkəmli alim və musiqişünas M.M.Nəvvab tərəfindən “Musiqişünaslar məclisi” 
yaradılmışdı. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Qarabağın yetişdirdiyi ən görkəmli 
nümayəndələrdən biri də dahi bəstəkar, Şərqdə ilk operanın banisi, böyük drama-
turq, ilk liberetto müəllifi, musiqili komediya janrının yaradıcısı Azərbaycan him-
ninin müəllifi Üzeyir Hacıbəylidir. Şuşanın verdiyi musiqi istedadlarını dünyanın 
heç bir ölkəsi verməmişdi. Şuşa – Xarrat Qulunun, Hacı Hüsünün, Sadıqcanın, 
Məşədi İsinin, Ə.Zülalovun, C.Qaryağdıoğlunun, Keçəçi oğlu Məmmədin, Məşədi 
M.Fərzəliyevin, İ.Abdullayevin, S.Şuşinskinin, Bülbülün, Z.Adıgözəlovun, Xan Şu
şinskinin, R.Behbudovun, Məşədi Cəmil Əmirovun, Q.Pirimovun, bəstəkarlardan 
Z.Hacıbəyovun, F.Əmirovun, Niyazinin, Ə.Bədəlbəylinin, S.Hacıbəyovun, 
Ə.Abbasovun, S.Ələsgərovun vətənidir.
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• Heydər Əliyev Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri 
seçilmişdir (03.09.1991) 

• Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi təşkil 
edilmişdir (05.09.1991)

• Milli Musiqi Günü (18.09.1995)
• Beynəlxalq Sülh Günü (21.09.1981)
• II Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin Anım Günü 

(27.09.2020)

24 avqust- 
23 sentyabr

Qız bürcü 
Nişanəsi yerdir. 
Günəşin Qızlar 
bürcünün keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
hər işdə aydınlıq, 
dəqiqliyin olmasını 
istəyirlər. 

Qarabağ Azərbaycandır!
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Milli ədəbiyyat

Əməkdar mədəniyyət işçisi, yazıçı, publisist Abdinov Tofiq Məhərrəm 
oğlunun (Tofiq Abdin) (01.09.1941-24.02.2014) anadan olmasının 80 
illiyi 
Şair, dramaturq Sadıqov Novruz İsmayıl oğlunun (Novruz Gəncəli) 
(12.09.1921-19.10.1995) anadan olmasının 100 illiyi
Şair Nəsirli Müzəffər Qasım oğlunun (14.09.1911-01.01.1980) anadan 
olmasının 110 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Əməkdar incəsənət xadimi, boyakar Hüseynov Əyyub Müseyib oğlunun 
(02.09.1916-17.04.1998) anadan olmasının 105 illiyi
Xalq rəssamı Şıxəliyev Oqtay Yusif oğlunun (03.09.1931-31.01.2012) 
anadan olmasının 90 illiyi
Xalq rəssamı Yefimenko Serqey Mitrofanoviçin (25.09.1896-05.08.1971) 
anadan olmasının 125 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Bəstəkar-musiqişünas, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Abdullazadə 
Gülnaz Abutalıb qızının (07.09.1946) anadan olmasının 75 illiyi
Çex bəstəkarı, çex klassik musiqisinin banilərindən biri Dvorjak 
Antoninin (08.09.1841-01.05.1904) anadan olmasının 180 illiyi
Xalq artisti, vokal ifaçı Əhmədov Mobil Salman oğlunun (10.09.1931-
03.06.2006) anadan olmasının 90 illiyi
Xalq artisti, professor Quliyeva Zəhra Teymur qızının (23.09.1951) 
anadan olmasının  70 illiyi
Əməkdar artist, müğənni Haqverdiyev Xanlar Məmməd oğlunun 
(25.09.1906-05.12.1980) anadan olmasının 115 illiyi  
Rus bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti Şostakoviç Dmitri Dmitriyeviçin 
(25.09.1906-09.08.1975) anadan olmasının 115 illiyi
Xalq artisti, müğənni Quliyev Şahlar Həsənağa oğlunun (25.09.1946) 
anadan olmasının 75 illiyi

SENTYABR
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Əməkdar incəsənət xadimi, professor Qarayeva-Məmmədova Bilqeyis 
Mir Əbdül Qəni qızının (27.09.1931-03.07.2010) anadan olmasının 90 
illiyi

Teatr.Kino

Aktyor Salayev Fazil İdris oğlunun (01.09.1931-16.06.1978) anadan 
olmasının 90 illiyi
Xalq artisti Nuriyev Yaşar Məmmədsadıq oğlunun (Yaşar Nuri)  
(03.09.1951-22.11.2012) anadan olmasının 70 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor Bəkirzadə Teymur Bəkir 
oğlunun (14.09.1941-21.09.1996) anadan olmasının 80 illiyi
Xalq artisti Əminə Yusif qızının (24.9.1936) anadan olmasının 85 illiyi
Xalq artisti Orlinskaya Solmaz (Nina) Qaragen qızının (25.09.1906 – 
17.06.1973) anadan olmasının 115 illiyi
Xalq artisti Məmmədov Ramiz Soltanəli oğlunun (26.09.1956) anadan 
olmasının 65 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Kərimov Kazımağa Mövsüm oğlunun 
(01.09.1951-15.06.1992) anadan olmasının 70 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məmmədov Seymur Qəhrəman 
oğlunun (18.09.1971-01.04.1992) anadan olmasının 50 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Qubadov Arif  Vəliş oğlunun 
(20.09.1966-25.09.2009) anadan olmasının 55 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Yusifov Zakir Tofiq oğlunun 
(29.09.1956-11.10.1992) anadan olmasının 65 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı İbrahimov Mirələkbər Mirələsgər 
oğlunun (30.09.1961-05.03.1994) anadan olmasının 60 illiyi  

Siyasət.Hərbi iş

Hüquq elmləri doktoru Hacıyev Xanlar İrşad-Faiq oğlunun 
(09.09.1956) anadan olmasının 65 illiyi  

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Akademik, filologiya elmləri doktoru Nağısoylu (Nağıyev) Möhsün 
Zellabdin oğlunun (01.09.1946) anadan olmasının 75 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

Akademik, Əməkdar elm və texnika xadimi Sultanov Hacıbəy 
Fərəculla oğlunun (20.09.1921-05.03.2008) anadan olmasının 100 
illiyi
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Kimya.Biologiya.Tibb

Akademik Namazova Adilə Əvəz qızının (09.09.1926-15.12.2020) 
anadan olmasının 95 illiyi
Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Balakişiyev Kamil 
Əbdülsalam oğlunun (20.09.1906-22.11.1973) anadan olmasının 115 illiyi
Akademik Quliyev Ələkbər Məmməd oğlunun (27.09.1911-1983) anadan 
olmasının 110 illiyi
Əməkdar elm xadimi, texnika elmləri doktoru, professor Bilalov Yaşar 
Mahmud oğlunun (29.09.1936) anadan olmasının 85 illiyi 

Texnika.Mühəndis işi

Əməkdar mühəndis, neft və qaz quyuları qazılması sahəsində mütəxəssis 
Rüstəmbəyov Əsəd Fətulla oğlunun (02.09.1911-17.10.1982) anadan 
olmasının 110 illiyi
Texnika elmləri doktoru Babazadə Fikrət Ələkbər oğlunun (19.09.1931-
08.05.2000) anadan olmasının 90 illiyi

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

Sədərək rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (04.09.1991) 
yaradılmasının 30 illiyi

Digər tarixi hadisələr

Erməni separatçıları qondarma dövlətin – “Dağlıq Qarabağ 
Respublikası”nın yaradıldığını elan ediblər (02.09.1991)
Heydər Əliyev Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri seçilmişdir 
(03.09.1991) 
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi təşkil edilmişdir (05.09.1991)
Jurnalistlərin  Beynəlxalq Həmrəylik Günü (08.09.1958)
Azərbaycanda ilk Prezident seçkiləri keçirilmişdir (08.09.1991)
Bakı müsəlman qız məktəbinin təntənəli açılışının (09.09.1901) 120 illiyi
“Greenpeace” (Yaşıl sülh) təşkilatının yaranma günü (15.09.1971)
Bilik Günü (15.09.2004)
Ümumdünya Ozon Qatının Mühafizəsi Günü (16.09.1994)
Gəncə Dövlət Kukla Teatrı yaradılmışdır (18.09.1986) 
Milli Musiqi Günü (Üzeyir Musiqi Günü) (18.09.1995)
Neftçilər Günü (20.09.2001)
Beynəlxalq Sülh Günü (21.09.1981)
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)
Beynəlxalq Tərcüməçilər Günü (30.09.1991)
II Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin Anım Günü (27.09.2020)
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1941-2014
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Tofiq Məhərrəm oğlu Abdinov (To-
fiq Abdin) 1941-ci il sentyabr ayının 
1-də Salyan rayonunun Qırmızıkənd 
kəndində anadan olmuşdur. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra 
1959-1960-cı illərdə Salyan rayonu-
nun “Bolşevik” kolxozunda sıravi işçi, 
1960-cı ildə isə Qırmızıkənd kənd ki-
tabxanasının müdiri vəzifəsində çalış-
mışdır. 

1960-1966-cı illərdə Bakı Komvol 
fabrikində usta köməkçisi kimi çalış-
mış, 1962-1968-ci illərdə M.A.Əliyev 
adına Azərbaycan İncəsənət İnstitu-
tunun (indiki ADMİU) teatrşünaslıq 
fakültəsində təhsil almışdır. 

1967-ci ildə Azərbaycan Sovet En-
siklopediyasında (ASE) korrektor, ki-
çik redaktor vəzifələrində işləmişdir. 

1968-ci ildən “Qobustan” jurnalın-
da teatr və kino redaksiyasının müdiri 
vəzifəsində çalışmış, istedadlı jurnalist 
və şair kimi nüfuz qazanmışdır. 

1969-cu ildə Böyük Vətən mühari-
bəsində itkin düşmüş sənət adamları 
haqqında ilk sənədli “Etüd” oçerklər 
kitabı çap olunmuşdur. 

1984-cü ildə “Bəlkə bir də görüş-
dük” adlı oçerklər toplusu, 1986-cı 
ildə “Günlər Bəşirsiz keçir” adlı kitabı 
işıq üzü görmüşdür. 

“Nəğməli gecələr” (şeirlər - 1972), 
“Ata sevgisi” (şeirlər - 1978), “Sahil-
siz dünya” (şeirlər və poema - 1986), 
“Bəşir Səfəroğlu” (1986), “Səhərimiz 
ayaq açır” (şeirlər - 1991) və s. bu kimi 
ədəbi, publisistik kitabları çap olun-
muşdur. 

2005-ci ildə “Ah, İstanbul... İstan-
bul...: Türkiyə İstanbul 1993-1998 
“ adlı son kitabı işıq üzü görmüşdür. 
Naxçıvan Poeziya Teatrında Rəsul 
Rzanın şeirləri əsasında hazırladığı 
“Bir gün də insan ömrüdür” kompozi-
siyası tamaşaya qoyulmuşdur. 

Tofiq Abdin 1993-2001-ci illərdə 
Türkiyədə yaşamışdır. Türkiyədə 
çalı şarkən “Orta doğu” və “Asiya” 
qəzet ləri ilə əməkdaşlıq etmişdir. La-
kin 2001-ci ildən doğma jurnalı olan 
“Qobustan”a qayıtmış, burada 2005-
ci ilə kimi məsul katib vəzifəsində 
işləmiş, həmin jurnalda maraqlı yazı-
larla çıxış etmişdir. 

2005-2006-cı illərdə “Ulduz” jur-
nalında ədəbi işçi, Azərbaycan Res-
publikası Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyində Teatr sektorunda apa rı cı 
məsləhətçi, 2006-cı ildə isə “Mə də niy-
yət” qəzetində baş redaktorun müavini 
vəzifələrində işləmişdir. 

Həmçinin bu illər ərzində şairin 
“Şeirlər” (2001), “Proza” (2006), “Po-
eziya” (2009) və bu kimi kitabları çap 
olunmuşdur. 

Respublika mətbuatında biri birin-
dən maraqlı yazılarla çıxış etmişdir. 
2002-ci ildə Xalq şairi Rəsul Rza adı-
na Beynəlxalq ədəbiyyat mükafatına, 
2010-cu ildə isə Azərbaycan Respubli-
kasının “Əməkdar mədəniyyət işçisi” 
fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Tofiq Abdin 2014-cü il fevral ayı-
nın 24-də vəfat etmiş, Bakıda dəfn 
olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Ah, İstanbul... İstanbul...: 
Türkiyə İstanbul 1993-
1998. İki kitab birlikdə 
/ Tofiq Abidin. – Bakı: 
Avropa, 2005. – 496 s. 
Poeziya / Tofiq Abdin. 
– Bakı: Vektor, 2009. – 
350 s. 
Proza / Tofiq Abdin  – 
Bakı: Yazıçı, 2006. – 256 
s.
Əhmədov, T. Tofiq Abdin 
/ Teymur Əhmədov // 
Azərbaycan yazıçıları: 
XX-XXI yüzilliklərdə / 
T.Əhmədov. – Bakı, 2011. 
– S. 938-939.

1 Yazıçı-publisist
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Nоvruz İsmаyıl оğlu Sаdıqоv (Nov-
ruz Gəncəli) 1921-ci il sеntyаbr ayının 
12-də Bаkı şəhərində аnаdаn оlmuşdur. 
8 yaşında ikən atasını itirmiş, qardaşı-
nın himayəsində yaşamışdır. 

1929-1934-cü illlərdə H.Z.Tаğıyеv 
аdınа Tохuculuq fаbriki nəzdindəki 
63 sаylı оrtа məktəbdə ibtidаi təhsil 
аlmış dır. Sonra Gəncədə toxuculuq 
fab rikində işləmiş, Gəncə şəhərindəki 
3 saylı beynəlmiləl orta məktəbdə təh-
si lini davam etdirmişdir. 

Novruz Gəncəli 1939-cu ildə Azər-
bay can Dövlət Universitetinin (indi-
ki BDU) filologiya fakültəsinə da-
xil olmuş, universitetin II kursunda 
oxuyarkən qardaşının ölümü ilə əla qə-
dar olaraq əyani təhsildən qiyabi təhsilə 
keçmişdir. 

1941-1943-cü illərdə Lerik ra-
yonunun kəndlərində müəllim və 
məktəb müdiri vəzifələrində işləmiş, 
1943-1946-cı illərdə Bakıda Dövlət 
Təhlükəsizliyi orqanlarında, 1946-
1949-cu illərdə “Azər baycan gəncləri” 
qəzeti redaksiya sında, Azərbaycan 
Baş Mətbuat İdarəsində, 1949-1950-
ci illərdə isə Аzərbаycаn Yаzıçılаr 
İtti fаqının “Nаtəvаn” klubundа çаlış-
mışdır. 

1945-ci ildən Yazıçılar Birliyinin 
üzvü olmuşdur. 

1950-1960-cı illərdə “Ədəbiyyаt” 
qəzеti rеdаksiyаsındа Tənqid şöbəsinin 
müdiri, “Аzərbаycаn gəncləri” qəzеti 
rеdаksiyаsındа ədəbi işçi, Аzərbаycаn 
KP MK Təbliğаt və təşviqаt şöbəsində 

təlimаtçı, 1960-1976-cı illərdə isə 
“Аzər baycаn” jurnаlı rеdаksiyаsındа 
bаş rеdаktоrun müаvini vəzifələrində 
işlə mişdir. 1976-cı ildən Аzərbаycаn 
Yаzıçılаr İttifаqındа pоеziyа üzrə məs-
lə hətçi olmuşdur. 

Yaradıcılığa erkən yaşlardan baş-
lamışdır. Hələ 22 yaşı olarkən şairin 
“Odlu ürəklər” (1943) adlı ilk kitabı 
işıq üzü görmüşdür. 

Ömrünün sonuna kimi yazıb  yaradan 
şairimiz Novruz Gəncəlinin sağlığında 
14 kitabı çap olunmuşdur. “Unudul-
maz günlər” (1949), “Şeirlər” (1950), 
“Üç dost” (1953), “Könüllər açılanda” 
(poema - 1954), “Unuda bilmirəm...” 
(şeirlər - 1958), “Dalğalar” (şeirlər-
1959), “Mənim mahnılarım” (şeirlər-
1963), “İnsan və qızılgül” (şeirlər və 
poema-1968), “Pyeslər” (1971), “Şah 
və tutuquşu” (1973), “Əbədi dost” 
(şeirlər və poema - 1984) və s. kitabları 
nəşr edilmişdir. 

N.Gəncəli həmçinin bir sıra xarici 
ölkə ədəbiyyatından dilimizə nümunələr 
də tərcümə etmişdir. C.Bаyronun 
“Gаvur”, Y.Çаrеntsin “Hаmı üçün” 
pоеmаlаrını, А.Mаkаyоnоkun “Tribu-
nаl”, C.Pаtrikin “Missis Səvinc”, 
B.Brех tin “Kurаj аnа və оnun uşаqlаrı”, 
Abayın “İsgəndər”, Eminesku Mixa-
yın “Qəriblikdə” (şeirlər) və s. əsərləri 
dоğmа dilimizə çеvirmişdir. Görkəmli 
şair bir sıra keçmiş SSRİ mеdаllаrı ilə 
təltif еdilmişdir. 

Novruz Gəncəli 1995-ci il oktyabr 
ayının 19-da Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Əbədi dоst: Şеirlər 
və pоеmаlаr / Novruz 
Gəncəli. – Bakı: Yаzıçı, 
1984. – 384 s. 

Hürmüz babanın davacatı 
/ Novruz Gəncəli; red. 
M.Namaz. – Bakı: Gənclik, 
1993. – 80 s. 

Zərdüşt Peyğəmbər: 
[iyirmi şəkildə, iki hissəli 
drama] / Novruz Gəncəli; 
red. S.Nəzərli. – Bakı, 
1994. – 184 s. 

Əhmədov T. Novruz 
Gəncəli / Teymur Əhmədov  
// Аzərbаycаn yаzıçılаrı 
(XX-XXI yüzillikdə): 
Еnsiklоpеdik məlumаt 
kitаbı / T.Əhmədov. – Bakı, 
2011. – S. 722-723. 

12 Şair, dramaturq 
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Müzəffər Qasım oğlu Nəsirli 1911-
ci il sentyabr ayının 14-də Şahbuz ra-
yonunun Sələsüz kəndində anadan ol-
muşdur.

1925-1929-cu illərdə Naxçıvan Pe-
daqoji texnikumunu bitirmişdir. 

Tanınmış tarixçi Əli Əliyevin “Əlin -
cə ömrü” kitabında M.Nəsirlinin əvvəl-
lər “Asim” təxəllüsü ilə şeirlər yazdığı 
və hətta bir neçə yoldaşı ilə “pantür-
kist” kimi tənqid edildiyi vurğulanır. 
Gənc şair sonradan Müzəffər Nəsirli 
kimi şeirlər yazıb.

Onun ilk şeiri  “İndi”  1927-ci ildə 
Naxçıvan Pedaqoji Məktəbinin nəşr et-
diyi salnamədə  çap olunmuşdur. 

1928-ci ildə Azərbaycan Proletar 
Yazıçıları Cəmiyyətinin katibi Süley-
man Rüstəm Naxçıvana gəldikdən 
sonra gənclər  içərisində yaradıcılığı 
ilə fərqlənən Müzəffər Nəsirli  Naxçıv-
an Proletar Yazıçıları Cəmiyyətinə 
katib seçilmişdir. O, Naxçıvan və 
Qərbi Azərbaycan kənd məktəblərində 
müəllimlik etmişdir.

1932-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Peda qoji İnstitutunun ədəbiyyat fakül-
təsində təhsilini davam etdirmiş-
dir. Hekayə və şeirləri “Gənc işçi”, 
“Yeni yol”, “Komsomol”, “Dan ul-
duzu”, “Qızıl Şəfəq” və başqa qəzet 
və jurnallarda nəşr olunmuşdur. 
“Azad lıq günəşi”, “Qanlı qanunlar”, 
“İnti qam” adlı pyeslərini qələmə al-
mışdır. 1936-cı ildən Yerevan Pedaqo-
ji texnikumunda,1938-1941-ci illərdə 
isə Ermənistan K(b)P MK-nın yanında 
Kommunist Universitetində və Yere-
van Dövlət Pedaqoji İnstitutunda baş 
müəllim vəzifəsində çalışmışdır. İkin-
ci Dünya müharibəsində ön cəbhədə 
olmuş, ağır yaralanmışdır. Tərxis edi-
ləndən sonra Naxçıvan Dövlət Qiya-
bi İnstitutunda müdir müavini, eyni 

zamanda dil və ədəbiyyat fakültəsinin 
dekanı işləmişdir. 1950-ci ilin oktyab-
rından həmin institutda elmi-tədris 
işlər üzrə müdir müavini olmuşdur. 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Nax-
çıvan bölməsinə rəhbərlik etmişdir. 
Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin deputa-
tı olmuşdur.

İlk məqaləsi 1955-ci il dekabrın 11-
də “Ədəbiyyat və İncəsənət” qəzetində 
çıxmışdır. 

1958-ci ildə C.Məmmədquluza də nin 
“Dram və nəsr əsərləri” adlı  ilk kitabı 
nəşr olunmuşdur. Sonralar M.Nəsirlinin 
tərtibatında İsmayıl Katibin “Şerlər və 
poemalar”ı (1960), M.Ə.Sabirin üç 
cilddə “Hop-hopnamə”si (1962-1965), 
“Məktəb şərqisi” (1962), “Seçilmiş 
əsərləri” (1976), “Hop-hopnamə”si 
(1980, 1992), “XX əsr Azərbaycan 
poe ziyası” (1988), “Azərbaycan ədəbi 
tənqidi (XIX əsrin ikinci yarısı – XX 
əsrin əvvəlləri) müntəxəbatı” (2000) 
nəşr olunmuşdur 

1971-ci ilin iyun ayında Azərbaycan 
Sovet yazıçılarının və SSRİ Yazıçıları-
nın qurultaylarında iştirak etmişdir.

 M.Nəsirli  Azərbaycan Respublika-
sı Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri 
fərmanı, iki dəfə Naxçıvan MR Ali So-
veti Rəyasət heyətinin Fəxri Fərmanı 
və 11 medalla təltif olunmuşdur.

1982-1991-ci illərdə İxtisaslaşdırıl-
mış müdafiə şurasının üzvü olmuşdur. 

Siyasi və Elmi Bilikləri yayan Cə-
miyyətin üzvü kimi Azərbaycan ra-
yonlarında mühazirə oxuduğuna, elmi 
bilikləri yaydığına görə Ümumittifaq 
“Bilik” Cəmiyyətinin Fəxri fərmanı ilə 
təltif edilmişdir.

Müzəffər Qasım oğlu Nəsirli 1980-
ci ilin yanvar ayında Naxçıvanda vəfat 
etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Araz sahilində: şeirlər 
/ M.Q.Nəsirli; [red. M. 
İbrahimov]. – Bakı: 
Azərnəşr, 1962. – 67, 
[1] s.
Əsgər toqqası / 
M.Q.Nəsirli; [red. 
Ə.Cəmil]. – Bakı: 
Gənclik, 1973. – 32, 
[3] s.
İki ürək : şeirlər və 
poemalar / M.Nəsirli; 
[red. M. Şükür]. – Bakı: 
Azərnəşr, 1974. – 183, 
[1] s.
Qaynar bulaq: şeirlər və 
poemalar / M.Q.Nəsirli; 
[red. M.Şükür]. –  Bakı: 
Yazıçı, 1978. – 72, [4] s.
Yanar üfüqlər : şeirlər 
/ M.Q.Nəsirli; red. 
S.Əsəd. - Bakı: Gənclik, 
1968. – 67, [1] s.

14 Şair 
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Əyyub Müseyib oğlu Hüseynov 
1916-cı il sentyabr ayının 2-də Naxçı-
van vilayətinin (indiki Naxçıvan MR) 
Noraşen rayonunun (indiki Şərur) Xok 
kəndində anadan olmuşdur. 

Əyyub Hüseynovun yaradıcılığının 
erkən dövrü onun Bakı Rəssamlıq Tex-
nikumunda təhsil aldığı illərdən başla-
nır. O, 1931-ci ildə texnikuma daxil ol-
muş, buranı bitirdikdən sonra təhsilini 
Tbilisi Rəssamlıq Akademiyasında da-
vam etdirmişdir. Təhsilini başa vurduq-
dan sonra bir müddət Naxçıvan Dövlət 
Dram Teatrında quruluşçu rəssam işlə-
yən Əyyub Hüseynov müxtəlif tama-
şalar üçün dekorasiya və eskizlər ha-
zırlayırdı. Lakin rəssam kimi dəzgah 
rəngkarlığına daha çox meyl etmişdir. 

Əyyub Hüseynov zəhmət və kənd 
mövzularında rəngarəng tablolar yarat-
mış, yaradıcılığının bütün dövrlərində 
mən zərə, portret, məişət janrlarına 
müra ciət etmiş, özünəməxsus bədii xü-
su siyyətləri, geniş rəng yaxmaları ilə 
seçilən üslub nümayiş etdirmişdir. 

Zaman etibarilə Əyyub Hüseynovun 
yaradıcılığını üç dövrə bölmək olar: 
sənət fəaliyyətinə başladığı erkən (30-
50-ci illər), yaradıcılığının məhsuldar 
mərhələsi olan inkişaf (60-80-ci illər) 
və bədii sənətkarlıq baxımından cila-
lanmış yetkin dövrü (80-90-cı illər). 
Bu dövrlərin hər birinin özünəməxsus 
cəhətləri, sənət dünyagörüşü, bədii üs-
lub xüsusiyyətləri olmuşdur. 

Yağlı boya ilə çoxlu sayda mənzərə, 
məişət-tematik və digər mövzularda 
əsərlər yaradan rəssamın yaradıcılı-

ğında milli-tarixi tematika mühüm yer 
tutur. Daha çox mənzərəçi, portretçi 
rəssam kimi tanınsa da, tablolarında bu 
tematika olduqca ifadəli, təsirli məz-
mu na, dərin məna yükünə, ciddi ideya-
bədii tutuma malikdir. 

1948-1998-ci ildə  pedaqoji  fəaliy-
yətə başlamış, 1956-1965-ci illərdə 
Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan 
Döv lət Rəssamlıq məktəbinin (indiki 
ADRA) direktoru işləmişdir. Ömrünün 
50 ilini bu gün adları, yaradıcılıqları ilə 
şöhrət qazanan neçə-neçə fırça ustala-
rının əhatəli bilgi qazanmalarına sərf 
etmişdi. 

Əyyub Hüseynovun əsərlərində tor-
paq, səma, təbiət təsvirləri üstünlük 
təşkil edir. “Araz vadisində” mənzərə 
tab losunun yaranmasından 70 ildən 
artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, bu 
gün də məşhurdur. Əyyub Hüseynov 
sovet dövründə əsərləri ilə Azərbaycanı 
dünyada tanıtdıranlardan biri olmuşdu. 
Müxtəlif janrlarda çəkdiyi rəsmlərində 
milli dəyərlərimizi təsvir etmişdi. Yarat-
dığı tablolar bu gün də dünya muzey-
lərini bəzəyən eksponatlardandır. 

Əmək mövzusunda çəkdiyi “Kömək 
gəlib”, “Yaylaqda”, “Çobanlar”, mən-
zərə janrında “Şahbuz”, “Yağışdan 
sonra”, “Aşıq Ələsgər”, “Əmək qəhrə-
manı” portretləri məşhurdur. 

1980-ci ildə “Əməkdar incəsənət 
xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Əyyub Hüseynov 1998-ci il aprel 
ayının 17-də Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azəri, L. “Avtoportret” - 
rəssam ömrünün ekranda 
əksi: Sənədli film tanınmış 
fırça ustası Əyyub Hüsey-
novun ömür və sənət yolu-
na həsr olunub / L.Azəri // 
Mədəniyyət. – 2018. – 25 
aprel. – S.5.
Ərşadoğlu, E. “Avto-
portret” / E.Ərşadoğlu // 
Mədəniyyət.az. – 2018. – 
May-İyun. – S. 26-27.
Hüseynov Əyyub Müseyib 
oğlu // Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyası: 10 cilddə. 
– C.10. – Bakı, 1987. –  S. 
285. 
Hüseynov Əyyub Müseyib 
oğlu // Naxçıvan ensiklo-
pediyası; AMEA. – Bakı, 
2002. – S. 192. 
Qaliboğlu, S. Tanınmış 
rəssam Əyyub Hüseynov 
yubiley sərgisi ilə anıldı / 
S.Qaliboğlu // Mədəniyyət. 
– 2016. – 26 oktyabr. – 
S.7.

2 Rəssam
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Oqtay Yusif oğlu Şıxəliyev 1931-ci 
il sentyabr ayının 3-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1947-1952-ci illərdə Ə.Əzimzadə 
adına Rəssamlıq məktəbində təhsil al-
mışdır. 1952-1958-ci illərdə V.İ.Muxina 
adına Leninqrad Ali Bədii Sənaye 
Mək təbinin bədii keramika şöbəsində 
dekorativ-tətbiqi sənət ixtisası üzrə 
təhsil almışdır. 

1957-ci ildə Gənclərin Ümumittifaq 
Sərgi Festivalında dekorativ sənət üzrə 
birinci mükafata layiq görülmüşdür. 

1960-cı ildə Azərbaycan Rəssamlar 
İttifaqına üzv qəbul olunmuşdur. 

1963-1967-ci illərdə Ə.Əzimzadə 
adına Bakı Rəssamlıq Məktəbində 
müəl lim, 1967-ci ildə Azərbaycan 
Teatr İnstitutunda (indiki ADMİU) 
müəl lim, 1969-cu ildən baş müəllim 
vəzifələrində işləmişdir. 1983-cü ildə 
Azərbaycan İncəsənət Universitetinin 
Rəsm kafedrasının dosenti, 1993-cü 
ildə həmin kafedranın professoru kimi 
fəaliyyət göstərmişdir. 

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət 
Rəssamlıq Akademiyasının Rəsm ka-
fedrasının, 2005-ci ildən Akademik 
rəsm kafedrasının, 2011-ci ildən ömrü-
nün sonunadək isə Rəsm kafedrasının 
professoru vəzifələrində çalışmışdır. 

XX əsrin 60-cı illərindən etibarən 
bir çox ictimai binaların-idman sarayı, 
məktəb, zavod, metro stansiyası, park 
və s. bədii tərtibatını vermiş və binala-
rın interyerində müxtəlif formalı kom-
pozisiyalar yaratmışdır. 

Rəssamın monumental yaradıcı-
lıq nümunələrinə misal olaraq Ba-
kıdakı 18 saylı məktəb, Bakı məişət 
kondisionerləri zavodu, “Azərbaycan” 
nəşriyyatının binası, Bakıda “Uşaq dün-
yası” universal mağazası və digərlərini 
göstərmək olar. 

Rəngkarlıq sahəsində çalışmış, çox-
lu portret və mənzərə təsvirləri, plakat-

lar işləmiş, dekorativ vazalara və boş-
qablara tərtibat vermişdir. Daha çox 
lokal rənglərə üstünlük verən rəssam 
bu rənglərin ahəngini onların təzadı ilə 
birgə yaratmışdır. 

“Mənim qaracam”, “Nigar”, “Qız”, 
“Kimyaçı” kimi portretlərdə, həmçinin, 
“Qobustan”, “Müharibənin nəticələri” 
adlı mənzərələrində buna rast gəlmək 
mümkündür. 

Rəssam dəzgah rəngkarlığının müx-
tə lif janrlarında bir-birindən maraqlı 
əsərlər yaratmışdır. “Çənlər” (1969), 
“Kürün ram edilməsi” (1970), “An-
caq sülh” (1970), “Sallaqxana” (1970), 
“Mənim buketim” (1971), “Kapella” 
(1980), “Muğam” (1982) və s. əsərləri 
onun tematik tablolarının əsas bədii 
xüsusiyyətlərini əks etdirir. 

Portret və mənzərə janrında yarat-
dığı “Qobustan daşları” (1966), “Sum-
qayıt boruları” (1970), “Tarzən Bəh-
ram Mansurov” (1972), “SSRİ Xalq 
artisti Mirzağa Əliyev” (1974), “Aydın 
səma” (1974), “Rəssam Rasim Baba-
yev” (1975), “Nigar” (1975), “Rəs-
samın ailəsi” (1976), “Meksika həyəti” 
(1982) və s. rəssamın yaddaqalan uğur-
lu əsərlərindəndir. 

Bir çox xarici ölkələrdə - Meksika, 
Almaniya, Kanada və s. yaradıcılıq 
səfərlərində olmuşdur. Əsərləri dünya-
nın müxtəlif ölkələrində nüfuzlu mu-
zey, qalereya və şəxsi kolleksiyalarda 
saxlanılır. 

1982-ci ildə Azərbaycan Respub-
likasının “Əməkdar rəssam”, 1992-
ci ildə isə “Xalq rəssamı” fəxri ad-
larına layiq görülmüşdür. Prezident 
təqaüdçüsü idi. 

Oqtay Şıxəliyev 2012-ci il yanvar 
ayının 31-də Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t

Oqtay Şıxəliyev: monoqra-
fiya / mətnin müəl. və tərt. 
M.Tərlanov. – Bakı: İşıq, 
1988. – 68 s.

Sadıqov, S. Monumentalist 
rəssamın dəzgah rəngarlığı 
əsərləri / S.Sadıqov //Palit-
ra. - 2015. - 8 may. - S. 15.

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org › 
wiki › Oqtay_Şıxəliyev

http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2015/
may/436049.htm

palitranews.az › news
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Gülnaz Abutalıb qızı Abdullazadə 
1946-cı il sentyabr ayının 7-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Kon servatoriyasının (indiki AMK) bəs-
tə karlıq sinfini bitirmişdir. Görkəmli 
bəstəkar Cövdət Hacıyevin tələbəsi ol-
muşdur. 

1976-1979-cu illərdə M.Lomonosov 
adına Moskva Dövlət Universitetinin 
aspiranturasında (fəlsəfə fakültəsinin 
Estetika kafedrası) təhsil almışdır. As-
piranturanı bitirdikdən sonra “Hege-
lin estetikasında musiqi incəsənətinin 
problemləri” mövzusunda namizədlik, 
1990-cı ildə doktorluq dissertasiyası-
nı uğurla müdafiə etmişdir. “Qədim 
və orta əsrlər musiqi mədəniyyətinin 
tarixi-fəlsəfi təhlili” (Şərq-Qərb kon-
teks tində) mövzusunda elmi işi yüksək 
qiymətləndirilmiş və 1992-ci ildə pro-
fessor elmi rütbəsini almışdır. 

Gülnaz xanım 1 saylı musiqi mək-
təbində, A.Zeynallı adına Musiqi Tex-
nikumunda, Azərbaycan Pedaqoji Xa-
rici Dillər İnstitunda (indiki ADDU) 
kafedra müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

1991-ci ildən Bakı Musiqi Akade-
miyasının elmi-tədqiqat və yaradıcılıq 
işləri üzrə prorektorudur. 

Gülnaz Abdullazadə Azərbaycan 

musi qişünaslığında ilk dəfə olaraq mu-
ğamların fəlsəfi mahiyyətini araşdır-
mışdır. 

Azərbaycan və dünya musiqisinin 
fəlsəfi problemlərinə və Azərbaycan 
bəstəkarlarının yaradıcılığına dair bir 
sıra əsərlərin müəllifidir. 

“Azərbaycan muğamlarının fəlsəfi 
mahiyyəti” (1983), “Musiqi sənətinin 
fəlsəfi mahiyyəti” (1985), “Musiqi, 
insan, cəmiyyət” (1991), “Azərbaycan 
fəlsəfəsi” (həmmüəllif, 1993), “Qədim 
və orta əsrlərin musiqi mədəniyyəti” 
(1996) “Hegelin musiqi estetikası” 
(1999) və s. monoqrafiyalarını yazar-
kən bütövlükdə muğamların və folklor 
musiqisinin fəlsəfi mahiyyətinə əsas-
lan mışdır. 

IV  Uluslararası Türk Kültürü Kon qre-
sində (Ankara, Atatürk Kültür Mərkəzi. 
1997, 4-7 noyabr), Uluslararası Avro-
pada və Türk Cümhuriyyətlərində mu-
siqi mədəniyyəti və tədrisi konqresində 
(Ankara, Qazi Universiteti. 2002,13-16 
noyabr), bir sıra konfrans və seminar-
larda məruzələrlə çıxış etmişdir. 

Gülnaz Abdullazadə 1999-cu ildə 
akademik Yusif Məmmədəliyev adına 
mükafatın laureatı olmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Qədim və orta əsrlərin musiqi mədəniyyəti: tarixi-fəlsəfi təhlil / G.Abdullazadə; elmi red. A.Şükürov. – Bakı: Qartal, 1996. – 292 s. 
Simfoniya [Notlar]: fortepiano üçün 4 əlli köçürmə / G.Abdullazadə. – Bakı: Adiloğlu, 2004. – 80 s. 
Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri: məqalələr toplusu / Red.: G.Abdullazadə, E.Abasova; məsul red. A.Abduləliyev; 
Ü.Hacıbəyov adına BMA. – II buraxılış. – Bakı: Elm və həyat, 1996. – 78 s. 
Abdullazadə Gülnaz Abutalıb qızı // Muğam ensiklopediyası / Heydər Əliyev Fondu. – Bakı, 2008. – S.11-12. 
İsmayılzadə, N. Elmin və alicənablığın zirvəsində / N.İsmayılzadə // Mədəniyyət.az. – 2017. – №1. – Yanvar-Fevral. – S.36-39.
Təhmirazqızı, S. Mənalı ömrün əlvan notları / S.Təhmirazqızı // Mədəniyyət. – 2017. – 5 iyul. – S.15.
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Mobil Salman oğlu Əhmədov 
1931-ci il sentyabr ayının 10-da Gəncə 
şəhərində anadan olmuşdur. 1955-ci 
ildə Ə.Əzimzadə adına Bakı Rəssamlıq 
Məktəbinə daxil olmuşdur. Bir il son-
ra isə Azərbaycan Dövlət Konserva-
toriyasına qəbul olmuş və Bülbülün 
sinfində oxumuşdur. 

1961-ci ildə təhsilini başa vuraraq 
Dövlət Radiosunun xorunda iş lə mə-
yə başlamış, həmin ilin sentyabr ayın-
da Musiqili Komediya Teatrına solist 
kimi dəvət olunmuşdur. 

Mobil Əhmədov teatrın səhnəsində 
bir-birindən maraqlı, təkrarolunmaz 
obrazlar yaratmış, xalqın yaddaşına 
həkk olunmuşdur. Şıxəli Qurbano v un 
ssenarisi əsasında Süleyman Ələs gər-
ovun yazdığı “Milyonçunun dilənçi 
oğlu” operettasında Yetim obrazı ilə 
çox böyük uğur qazanmışdır. 

O, klassik operettalarda və klassik 
milli dramaturgiya əsasında yazılmış 
musiqili komediyalarda bir-birindən 
maraqlı rollar ifa etmişdir: Sərvər və 
Rüstəm bəy, Əsgər (“Məşədi İbad” və 
“Arşın mal alan”, Ü. Hacıbəyli),  Heydər 
bəy (“Hacı Qara”, M.F.Axundzadənin 
eyniadlı əsəri əsasında libretto 
müəllifi Ş.Bədəlbəyli. R.Mustafayev 
və V.Adıgözəlov), Məhəmmədhəsən 
əmi (“Danabaş kəndinin əhvalatları”, 
C.Məmmədquluzadənin eyniadlı əsəri 
əsasında libretto müəllifi C.Səlimova, 
bəstəkar O.Kazımov) və s. 

Mobil Əhmədov həmçinin Tu-

ğay (“Bir dəqiqə”, M.Əlizadə və 
H.Xanməmmədov), Nadir (“Qızılax-
taranlar”, H.Seyidbəyli və T.Quliyev), 
Ayaz (“Qaynana”, M.Şamxalov və 
Z.Bağırov), Alay (“Gözün aydın”, 
M.Əlizadə və F.Əmirov), Bəxtiyar 
(“Ul duz” S.Rəhman və S.Ələsgərov), 
Arzu, Zəfər, Yetim, Toğrul (“Olmadı 
elə, oldu belə”, “Özümüz bilərik”, “Mil-
yonçunun dilənçi oğlu”,“Sevindik qız 
axtarır”, Ş.Qurbanov və S.Ələsgərov), 
Cəsarət, Çingiz (“Nənəmin şahlıq 
quşu”, “Boşanaq, evlənərik”, Ə.Kür-
çaylı və V.Adıgözəlov), Sahib (“Ləpə-
lər”, Ə.Kürçaylı və A.Məlikov), 
Etibar (“Qızılgül”, M.Əlizadə və 
S.Hacıbəyov) və s. obrazlarını yarat-
mışdır. 

Şirin, məlahətli, coşğun səsə və 
zəngin çalarlı aktyorluq ifadə vasitə lə-
rinə, eləcə də həssas obraz duyumuna 
malik olan Mobil Əhmədovun bu gün 
Azərbaycan Teleradiosunun qızıl fon-
dunda 600-ə yaxın lent yazısı saxlan-
maqdadır. 

1978-ci ildə Azərbaycanın “Əmək-
dar artist”, 2000-ci ildə isə “Xalq artis-
ti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 

Mobil Əhmədov 2006-cı il iyun 
ayının 3-də Bakı şəhərində vəfat etmiş, 
Gəncədə dəfn olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Vahidoğlu, Ü. Akt-
yorun tale ləpirləri                       
/ Ü.Vahidoğlu. – Bakı: 
Tural-Ə NPM, 2001. 
–   55 s. 
Abbaslı, T. Sənətdə Mobil 
tonallığı : Səhnələrdə 
çox mobilliklər etsə də, 
parlaq-populyarlıqda, 
mətbu təbliğ-təşviqdən ya-
rımamış Mobil Əhmədov... 
/ T.Abbaslı // Mədəniyyət. 
– 2016 . – 9 sentyabr. – S. 
13.
Musiqili Teatrda Mobil 
Əhmədovun xatirəsi yad 
edilib // Mədəniyyət. – 
2016 . – 25 noyabr. – S. 
14.
Yaddaşlarda iz qoyan 
Xalq artistinin 85 yaşı 
tamam oldu : Musiqili 
Teatrda Mobil Əhmədovun 
xatirəsi yad edilib // Azad 
Azərbaycan. – 2016. – 22 
noyabr. – S. 7.

10 Vokal ifaçı
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Ə d ə b i y y a t
Çəmənli, M. Sənətkar ömrünün izləri / Mustafa Çəmənli – Bakı: Adiloğlu, 2006. – 128 s. 
Rəhimli, İ. Xanlar Məhəmməd oğlu Haqverdiyev / İlham Rəhimli // Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı / İ.Rəhimli. – 
Bakı, 2008. – S. 332. 
Xanlar Haqverdiyev // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə. –  C.10. – Bakı, 1987. – S.125.

Xanlar Haqverdiyev // Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası. – Bakı, 2008. – S.109. 
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Xanlar Məmməd oğlu Haqverdiyev 
1906-cı il sentyabr ayının 25-də Ağdam 
rayonunun Seyidli kəndində anadan ol-
muşdur. 

1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət Kon-
servatoriyasının (indiki AMK) vo kal 
şöbəsinə daxil olmuş, professor H.Spe-
ranskidən rus və Avropa musi  qisini, Se-
yid Şuşinskidən isə klas sik muğamları-
mızın incəliklərini öyrən mişdir. 

1929-cu ildə Azərbaycan Dövlət 
Opera və Balet Teatrına xorda oxumaq 
üçün qəbul edilmişdir. Ona “Əsli və 
Kərəm” operasında Sofi rolu, Hüseyn-
qulu Sarabski (Kərəm) kimi sənətkarın 
tərəf müqabili olmaq tapşırılmışdır. 

1932-1933-cü illərdə Türkmənistan-
da Azərbaycan Dövlət Opera və 
Dram Teatrı yaradılmışdır. Aşqabad 
Azərbaycan Teatrının inkişafında bir 
çox sənətkarlarla yanaşı görkəmli akt-
yor Rza Əfqanlının, opera müğənnisi 
Xanlar Haqverdiyevin də rolu olduqca 
böyük olmuşdur. O, türkmən xalqının 
böyük rəğbətini qazanmışdır. Məhz bu-
nun nəticəsi olaraq müğənninin əməyi 
yüksək qiymətləndirilmiş, 1939-cu ildə 
ona Türkmənistan SSR-nin “Əməkdar 
artist” fəxri adı verilmişdir. 

Xanlar Haqverdiyev 1959-cu ildə 
Moskvada Azərbaycan incəsənəti və 

ədəbiyyatı ongünlüyündə iştirak etmiş, 
“Sevil”, “Koroğlu” operalarında çıxış 
etmişdir. 

Xanlar Haqverdiyev Azərbaycan Te-
atr Cəmiyyətinin üzvü idi. 

Lirik-dramatik tenor səs tembrinə 
malik olan Xanlar Haqverdiyev Məc-
nun, İbn Salam (“Leyli və Məcnun - 
Ü.Hacıbəyli), Kərəm (“Əsli və Kərəm” 
- Ü.Hacıbəyli), Şah İsmayıl, Əlyar (“Şah 
İsmayıl”, “Nərgiz”- M.Maqomayev), 
Qərib (“Aşıq Qərib” - Z.Hacıbəyli), 
aşıq (“Şahsənəm” - R.Qlier) və s. parti-
yalar ifa etmişdir. 

Musiqili səhnə sənətini inkişaf 
etdirmək sahəsində göstərdiyi xid mət-
lərinə görə o, dəfələrlə Azərbaycan SSR 
Ali Soveti Rəyasət heyətinin, keçmiş 
Sovet İttifaqı respublikalarının fəxri 
fərmanları ilə təltif edilmiş, “Əməkdə 
fərqlənməyə görə” medalına layiq gö-
rülmüşdür. 1956-cı ildə Azərbaycan 
SSR-nin “Əməkdar artist” fəxri adına 
layiq görülmüşdür. 

1962-ci ilin dekabr ayında Xan-
lar Haqverdiyev təqaüdə çıxsa da, bir 
neçə il yenidən opera teatrında fəaliy-
yət göstərmiş, gənc müğənnilərin yetiş-
məsində yaxından kömək etmişdir. 

Xanlar Haqverdiyev 1980-ci il de-
kabr ayının 5-də vəfat etmişdir.
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Fazil İdris oğlu Salayev 1931-ci il 
sentyabr ayının 1-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. Dövrünün çox şöh-
rət li və istedadlı meydan teatrı aktyoru 
Lotu Cabbarın nəvəsi idi. Əslən Cənubi 
Azərbaycandandır. 

Orta məktəbi yaxşı qiymətlərlə 
bitirmiş, 1954-cü ildə sənədlərini 
Ə.Əzim zadə adına Rəssamlıq Məktə-
binə vermişdir. 1957-ci ildə oranı əla 
qiymətlərlə bitirmişdir. Bir müddət orta 
məktəbdə müəllim işləmişdir. Hətta 
Yasa mal rayonundakı məktəblərdən 
birində Xalq artisti Afaq Bəşirqızının 
oxuduğu sinfə rəsm dərsi keçmiş-
dir. Aktyor bir müddət “Azərnəşr”də 
rəssamlıqla məşğul olmuşdur.

1957-1961-ci illərdə M.Əliyev 
adına Azərbaycan Dövlət Teatr İns-
titutunun (indiki ADMİU) aktyorluq 
fakültəsində təhsil almışdır. 1961-1970-
ci illərdə Akademik Milli Dram Teat-
rında, 1970-1975-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Musiqili Komediya Teatrında, 
1975-1978-ci illərdə C.Cabbarlı adına 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında 
fəaliyyət göstərmişdir. 

F.Salayev milli karnaval estetikası-
nı, meydan teatrı elementlərini peşəkar 
teatr məktəbinin realist qolu ilə bö-
yük sənətkarlıqla birləşdirirdi. Səhnə 
sərbəstliyi və improvizə məharəti 
təkrarsız təsir bağışlayırdı.

Milli Dram Teatrında Lütfiyar 
(“Əcəb işə düşdük”, Şıxəli Qurba-
nov), Xəlil (“Qaçaq Nəbi”, Süleyman 
Rüstəm), Tamburo (“Falçı” Stefan 
Kostov), Mürşüd (“Xoşbəxtlər”, Sabit 
Rəhman), İkinci Əcinnə (“Pəri Cadu”, 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev), Cəlal 
(“Ölülər”, Cəlil Məmmədquluzadə) 
kimi əsas obrazlar oynamışdır. Mu-

siqili Komediya Teatrında isə Şəkərli 
(“Axırı yaxşı olar”, Rəfiq Zəka Xəndan 
və Ramiz Mustafayev), Şakir (“Dağlar 
qoynunda”, Ədil İsgəndərov və Əşrəf 
Abbasov), Qulu Rəhimli (“Nənəmin 
şahlıq quşu”, Əliağa Kürçaylı və Vasif 
Adıgözəlov) və s. ifa etdiyi əsas rollar-
dır.    

F.Salayev kinoda ilk rolunu 32 ya-
şında oynasa da, məhz kinoaktyor kimi 
məşhurlaşır. Rejissor H.Seyidbəyli onu 
“Möcüzələr adası” filmində epizo dik 
rola dəvət edir. Cəmi bir il sonra isə 
qəhrəmanımız rejissor A.Quliyevin 
ekranlaşdırdığı “Ulduz” filmində foto-
müxbir rolunu oynayır. Aktyor “Moza-
lan” satirik kinojurnalında da müxtəlif 
tipajlar yaratmağa nail olur. Ardınca 
“Alma almaya bənzər” filmində Meh-
di, “Bizim Cəbiş müəllim” filmində 
Mıqqı, “Bir cənub şəhərində” filmində 
Fazil, “Dərviş Parisi partladır” filmində 
Qulaməli, “Ürək, ürək…” filmində 
çilingər, “Sən nə üçün susursan?” 
filmində Ramazan, “Şir evdən get-
di” filmində İbrahim kimi yaddaqalan 
ob razlar yaradır. 1969-cu ildə Şamil 
Mahmudbəyovun çəkdiyi “Şərikli 
çörək” filmindəki Qırçı Məhəmməd 
obrazı isə qəhrəmanımızın istedadı-
nı başqa tərəfdən üzə çıxarır. Bu psi-
xoloji rolla sübut edir ki, onun üçün 
heç bir ampula məhdudiyyəti yoxdur. 
Bu rol Azərbaycan kinosunda sükutla 
“danışmağın” bənzərsiz nümunəsidir. 
Bir vaxtlar televiziya ekranlarında 
gedən “Komediyalar aləminə səyahət” 
verilişində tez-tez səhnəciklərdə çıxış 
etmişdir.

Fazil İdris oğlu Salayev 1978-ci il 
iyun ayının 16-da Bakı şəhərində vəfat 
etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Rəhimli, İ. Fazil Sala-
yev / İlham Rəhimli // 
Azərbaycan Teatr Ensiklo-
pediyası / İ.Rəhimli. – C.1 
– Bakı, 2016. –  S. 392.

Hüseynov, Ə. Fazil 
Salayevin gözləri: Yeri 
görünənlər / Ə.Hüseynov // 
Ədəbiyyat qəzeti. – 2019. – 
16 fevral. – S.31.

Əmirli, Ş. Hafizələrdə iz 
salan kiçik rollar ifaçısı  / 
Ş.Əmirli // Mədəniyyət.  – 
2019. – 28 avqust .– S.7.
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Daxilqızı, N. Yaşar Nuri-
nin son günü: Həyat yol-
daşı Rəhimə Nuriyeva: 
“Yatanda dedi ki, Rəhimə 
burda ol, ayılanda səni 
görmək istəyirəm, amma 
ayılmadı” / N.Daxilqızı 
// Unikal. – 2019. – 8 
iyun. – S.21. 

Həmişəyaşar Yaşar Nuri 
// Kaspi. – 2019. – 4 
sentyabr. – S.12.

Qurbanlı, R. Burati-
nodan Elçin müəllimə 
qədər / R.Qurbanlı // 
Üç nöqtə. – 2018. – 14 
dekabr. – S.12. 

Rəhimli, İ. Yaşar Nuriyev 
(3 Sentyabr 1951) / 
İ.Rəhimli // Azərbaycan 
teatr tarixi: dərslik / 
İ.Rəhimli. – Bakı, 2005. 
– S. 388-389. 
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Yaşar Məmmədsadıq oğlu Nuriyev 
(Yaşar Nuri) 1951-ci il sentyabr ayının 
3-də Bakıda tanınmış və unudulmaz 
aktyorumuz Məmmədsadıq Nuriyevin 
ailəsində anadan olmuşdur. Səhnədə 
ilk dəfə on bir yaşında “Toy kimin-
dir?” (dramaturq Məhərrəm Əlizadə) 
tamaşasında Tapdıq rolunda çıxış et-
mişdır. Məktəbli vaxtlarında dövlət te-
leviziyasının “Yelkən” verilişinin apa-
rıcılarından olmuşdur. Bundan başqa 
o, “Buratino”, “Qaranquş”, “Pioner” 
uşaq verilişi-teatrlarında müntəzəm iş-
tirak etmiş, müxtəlif dram dərnəklərinə 
getmişdir. 

1968-ci ildə Bakıdakı 173 say-
lı orta məktəbi bitirmiş, Azərbaycan 
İncəsənət İnstitutunun (indiki ADMİU) 
dram və kino aktyorluğu fakültəsinə 
daxil olmuşdur. Kurs rəhbərləri tanın-
mış səhnə xadimləri Rza Təhmasib və 
Əliheydər Ələkbərovdan aktyorluq 
sənətinin incəliklərini öyrənmişdir. 
Tələ bəlik illərində Balaş (“Se-
vil” C.Cabbarlı), Salmanov (“Toy” 
S.Rəhman), Neznamov (“Günahsız 
mü qəs sirlər” A.N.Ostrovski) və s. ob-
razlar yaratmışdır. 

1974-cü il dekabr ayının 1-də Aka-
demik Dram Teatrının baş rejissoru 
Tofiq Kazımovun dəvəti ilə kollektivin 
aktyor truppasına qəbul olunmuşdur. 

Yaşar Nuri Milli Dram Teatrında 
işlədiyi gündən repertuarda olan bir 
çox tamaşalarda iştirak etmişdir. Aka-
demik Milli Dram Teatrının səhnəsində 
ilk rolu Aleksandr Vampilovun “Öv-
lad” (“Böyük oğul” 1974) komediya-
sının tamaşasında Silva rolu olmuşdur. 
Bundan başqa o, Pərviz (“Bağlardan 
gələn səs” İ.Əfəndiyev - 1975), Qa-
sım (“Quşu uçan budaqlar” Ə.Əylisli 
- 1978), Sərsəm Salman (“Dəli yığın-

cağı” C.Məmmədquluzadə - 1978), 
Əbdüləli bəy (“Sevil” C.Cabbarlı - 
1978) və s. obrazlarını yaratmışdır. 

Yaşar Nuri həm də məşhur kino  
aktyoru idi. Əlliyə yaxın bədii filmə 
çəkilmiş, Azərbaycan Dövlət Televi-
ziyasında hazırlanmış yüzdən çox ta-
maşada, bədii kompozisiyada, satirik 
səhnəciklərdə iştirak etmişdir. Onun 
əsasən baş rolları ifa etdiyi teletama-
şalar televiziyanın qızıl fondunda da-
imi sənət nümunələri kimi qorunur. 
Bunlara R.Həsənoğlunun hazırladığı 
R.Qasımovanın “Yollar görüşəndə...”, 
“Ömrün yolları”, İsi Məlikzadənin 
“Qatarda”, Anarın “Evləri köndələn 
yar”, Mövlud Süleymanlının “Kökdən 
düşmüş piano”, H.Cavidin “Topal 
Teymur”, A.Qəhrəmanovun əsərləri 
əsasında lentə alınmış “Səni axtarı-
ram”, “Bağışla”, “Səndən xəbərsiz” 
trilogiyası və s. televiziya tamaşaları-
nı misal göstərmək olar. Aktyor özünü 
həm kinoda, həm də teatrda rejissor 
kimi sınamış, teatrda İ.Məlikzadənin 
“Subaylarınızdan görəsiniz” əsərinə 
quruluş vermiş, kinoda isə “Spasibo” 
filmini ekranlaşdırmışdır. 

1981-ci ildə Azərbaycan SSR-nin 
“Əməkdar artist”, 1989-cu ildə “Xalq 
artisti” fəxri adlarına layiq görülmüş, 
1991-ci ildə 40 illik yubileyində “Ya-
ramaz” filmindəki roluna görə Dövlət 
mükafatı laureatı olmuş, 1992-ci ildə 
isə “Qızıl dərviş” mükafatına layiq gö-
rülmüşdür. 2005-ci ildən Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinın Fərdi təqa-
üdçüsü idi. 2011-ci ildə “Şöhrət” orde-
ni ilə təltif olunmuşdur. 

Yaşar Nuriyev 2012-ci il noyabr 
ayının 22-də Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir.
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Ə.Yusif qızının “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif edilməsi 
haqqında : Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı, Bakı şəhəri, 
14 sentyabr 2016-cı il // 
Azərbaycan. – 2016. – 15 
sentyabr. – S.3.

Müşfiq, Ş. Sözü səsində 
yaşadan sənətkar / Ş.Müşfiq 
// 525-ci qəzet. – 2017. – 3 
oktyabr. – S.8.

Rəhimli, İ. Əminə Yusifqızı / 
İlham Rəhimli // Azərbaycan 
Teatr Ensiklopediyası / 
İlham Rəhimli. – C.1 – Bakı, 
2016. – S. 365-366.
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Əminə Yusifqızı 1936-cı il sentyabr 
ayının 24-də Bakı şəhərində anadan 
olmuşdur.

1955-1959-cu illərdə M.F.Axundov 
adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İns-
ti tutunun (indiki Bakı Slavyan Uni-
versiteti) rus dili və ədəbiyyatı fakül-
tə sində təhsil almışdır.

Hələ məktəbdə oxuyarkən Gənc 
Tamaşaçılar Teatrında bir çox maraqlı 
çıxışları ilə yadda qalmışdır. 

1956-1964-cü illərdə Gənc Tama-
şaçılar Teatrında, 1964-1975-ci illərdə  
Akademik Milli Dram Teatrında aktri-
sa kimi fəaliyyət göstərmişdir. Teatrda 
xeyli oğlan rolları oynamışdır.

“Azərbaycanfilm” kinostudiyası-
nın nəzdində fəaliyyət göstərən kino-

aktyor teatr studiyasında fəaliyyət 
gös tərmişdir. Aktrisanın dublyaj, 
səslən dirmə sahəsində də fəaliyyətləri 
möv cuddur. Bununla yanaşı, bədii 
qira ət ustası kimi də tanınır.

Sabirə (“Son məktub”, Rauf İs-
mayılov), Humay (“Komsomol poe-
ması”, İsgəndər Coşqun; Səməd Vur-
ğunun eyniadlı poeması əsasında), 
Yetər (“Hacı Qəmbər”, yaxud “Yağış-
dan çıxdıq, yağmura düşdük”, Nəcəf 
bəy Vəzirov), Qulu (“Anacan”, Yusif 
Əzimzadə), Qartal (“Göyərçinlər”, 
Tələt Əyyubov), Qavroş (“Qavroş”, 
Viktor Hüqonun “Səfillər” roma-
nı üzrə), Vasya (“İnqilab naminə”, 
Mixail Şatrov) Pavlik (“Pavlik Mo-
rozov”, Vladimir Qubarev), Balaca 
Ramo (“Əlvida, Hindistan”, Qeybul-

la Rəsulov) kimi obrazlarını Gənc 
Ta maşaçılar Teatrında oynamışdır. 
Aka demik Milli Dram Teatrında 
isə Göyçək (“Söz yarası”, Qeybul-
la Rəsulov), Sevər (“Oqtay Eloğlu”, 
Cəfər Cabbarlı),  Nazlı (“Ölülər”, Cəlil 
Məmmədquluzadə), Essi (“Şeytanın 
şagirdi”, Bernard Şou), Anka (“Falçı”, 
Stefan Kostov), Styopka (“Zıkovlar”, 
Maksim Qorki),  Mariya (“Çarəsiz 
dələduz”, Raffaele Viviani), Pərzad 
(“Xırs quldurbasan”, Mirzə Fətəli 
Axundzadə), Olqa Petrovna (“Müd-
riklər”, Aleksandr Ostrovski) kimi rol-
ların ifaçısı olmuşdur.  

1974-cü ildən “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasında işləyir. Firuzə “Yay-
da xəzan yarpaqları”, Lena “Ürək... 
Ürək...”, Firuzə “Tənha narın nağı-
lı”, Nadejda İvanova “Skripkanın 
sərgüzəşti”, Xidmətçi “Musiqi müəl-
limi”, Qaraçı “Qaraca qız” və s. bədii 
filmlərdə və televiziya tamaşalarında 
çəkilmişdir.

1982-ci ildə Azərbaycanın “Əmək-
dar artist”, 1998-ci ildə  “Xalq artis-
ti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 
2010-cu ildə aktrisaya Cəfər Cabbarlı 
mükafatı verilmişdir. 

2016-cı il sentyabr ayının 14-də  
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin Sərəncamı ilə “Şöhrət” ordeni ilə 
təltif olunmuşdur.
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Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Kərimov 
Kazımağa Mövsüm oğlu-baş 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. – (Ölümündən sonra). Əsgərov, V. Kərimov Kazı-
mağa Mövsüm oğlu / V. Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. – Yenidən işlənmiş II nəşr. – Bakı, 2010. – S.150-151. 

Kərimov Kazımağa Mövsüm oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / M.F.Axundov adına Milli Kitabxana; tərt. ed. 
H.Həmidova. – Bakı, 2008. – S.112. 

Seyidzadə, M. Kərimov Kazımağa Mövsüm oğlu / M. Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi. – Bakı, 2010. – S.115

Şəhidlərimizlə qürür duyuruq // Azad Azərbaycan. – 2017. – 17 fevral. – S.7.

Vüqaroğlu, S. Ölüm ilə qazanılmış ölümsüzlük / S. Vüqaroğlu // Xəzan. – 2018. – İyul-avqust. – S.2-3.
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Kazımağa Mövsüm oğlu Kərimov 
1951-ci il sentyabr ayının 1-də Qu-
badlı rayonunun Sarıyataq kəndində, 
ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Qu-
badlı rayon orta məktəbini bitirdikdən 
sonra rayonun “Avanqard” qəzetinin 
mətbəəsində yığıcı işləmişdir. 

1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) Jurna-
listika fakültəsinə daxil olmuşdur. Beş 
il müddətində təhsil aldığı universi-
tetin bütün ictimai işlərində fəallıq 
göstərmiş, tez-tez həm respublika, həm 
də rayon qəzetlərində maraqlı yazıları 
dərc olunmuşdur. 

Universiteti bitirdikdən sonra 
təyinatla “Azərbaycan məktəbi” jurna-
lında, sonra isə “Azərbaycan müəllimi” 
qəzetində çalışmışdır. Sonralar Goran-
boy rayon Qızılhacılı kəndində Aqrar 
Sənaye Birliyində hüquq məsləhətçisi 
kimi işə qəbul olunmuşdur. 

1988-ci ildə vətəndaşlıq borcunu 
yerinə yetirmək üçün cəbhə bölgəsinə 
yollanmışdır. 

1991-ci ildə Goranboy rayonunda 
yaradılan könüllü özünümüdafiə ba-
talyonlarından birinə komandir müa-
vini təyin olunan Kazımağa baş leyte-
nant rütbəsi ilə doğma torpaqlarımızın 
müdafiəsinə qalxmışdı. 

İlk günlərdən bir çox mühüm hərbi 
əməliyyatlarda iştirak etmiş, Goranboy 
rayonunun Gülüstan, Qaraçinar, Manas, 
Şəfəq, Tapqaraqoyunlu kəndləri uğrun-
da gedən döyüşlərə komandanlıq etmiş-
dir. 

Kazımağa Kərimov 1992-ci ilin 12-
13 iyun tarixlərində Goranboy rayo-
nunun azad olunması uğrunda həyata 
keçirilən döyüşdə ayağından ağır yara-
lanmış, lakin çox qan itirdiyindən onun 
həyatını xilas etmək mümkün olmamış-
dır. 1992-ci il iyun ayının 15-də vəfat 
etmişdir. 

Bakı şəhərindəki Şəhidlər Xiyaba-
nında dəfn edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 23 iyun 1992-ci il tarixli 6 
saylı Fərmanı ilə Kərimov Kazıma-
ğa Mövsüm oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir. 

Qızılhacılı kənd Mədəniyyət evi 
onun adını daşıyır. Goranboy şəhərində 
büstü qoyulmuşdur.

1 Milli Qəhrəman
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Milli Qəhrəmanlar

50 
illiyi

Seymur Məmmədov   
1971-1992
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N
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Seymur Qəhrəman oğlu Məmmədov 
1971-ci il sentyabr ayının 18-də Füzuli 
rayonunda anadan olmuşdur. 1988-ci 
ildə Füzuli rayonu 2 saylı orta məktəbi 
bitirmişdir. Elə həmin ildə Azərbaycan 
Texniki İnstitutunun (indiki ADTU) 
elektrotexnika fakültəsinə (qiyabi 
təhsil) daxil olmuşdur. Təhsil almaq-
la yanaşı həm də Füzuli şəhər Rabitə 
şöbəsində çalışmışdır. 

1991-ci ildə hərbi xidmətə ça-
ğırılaraq Vladimir vilayətinin Kovrov 
şəhərində artilleriya üzrə kurs keçmiş, 
sonra isə Almaniyaya göndərilmişdir. 
Bir müddətdən sonra xidmətini Ukray-
nanın Çerniqov şəhərində davam etdir-
mişdir. 

Hərbi xidmətini yerinə yetirdikdən 
sonra Vətənə qayıdan Seymur 
Məmmədov könüllü olaraq Füzu-
li rayonunda 814 saylı özünümüdafiə 
batalyonuna yazılmışdır. İstər 
kəşfiyyatçı kimi, istərsə də sıravi dö-
yüşçü kimi döyüş əməliyyatlarında 
xüsusi fəallıq göstərmişdir. 1992-ci 
ilin ilk aylarında Qacar, Divanallar, 
Govşad, Yuxarı Veysəlli, Dilağarda 
kəndlərinin müdafiəsi uğrunda gedən 

ağır döyüşlərdə iştirak etmişdir. Xo-
calıdan Qırmızı Bazara gətirilən 14 
azərbaycanlının əsirlikdən qurta-
rılmasında, Govşadlı yaxınlığında 
mühasirəyə düşən 11 nəfər döyüş yol-
daşının xilas edilməsində böyük fəallıq 
göstərmişdir. 

1992-ci il aprelin 1-də Xocavənd 
rayonu Məlikcan kəndi uğrunda gedən 
son döyüşlərdə Seymur 2 saat ərzində 
öz qumbaraatanı ilə bir düşmən tankını, 
bir PDM-i, 50-dən çox qulduru məhv 
etmiş, qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 

Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanın-
da dəfn olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 11 avqust 1992-ci il tarixli 131 
saylı Fərmanı ilə Məmmədov Seymur 
Qəhrəman oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir. 

Təhsil aldığı orta məktəb qəhrəmanın 
adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t

Seymur Qəhrəman oğlu Məmmədova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Sıravi - Azərbaycan Respublikasının 
suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə 
görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 11 avqust 1992-ci il // Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı. – 
1992. – № 15. – S.70. – (Ölümündən sonra) 

Əsgərov, V. Məmmədov Seymur Qəhrəman oğlu / V. Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. – Yenidən işlənmiş II nəşr. – Bakı, 
2010. – S.206. 

Məmmədov Seymur Qəhrəman oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / M.F.Axundov adına Milli Kitabxana; tərt.ed. 
H.Həmidova. – Bakı, 2008. – S.143. 

Seyidzadə, M. Məmmədov Seymur Qəhrəman oğlu / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi. – Bakı, 2010. – S.149. 

Şərifli, B. 20 yaşın hünəri : Milli Qəhrəmanlarımız  / B.Şərifli // Azərbaycan. – 2019. – 13 yanvar. – S.4.
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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: [Qubadov Arif Vəliş oğlu - Müdafiə Nazirliyi, baş leytenant - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşunun 
müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanması 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. Qubadov Arif Vəliş oğlu / V. Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. – Yenidən işlənmiş II nəşr. – Bakı, 2010. – S 161-
162. 

Qubadov Arif Vəliş oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / M.F.Axundov adına Milli Kitabxana; tərt.ed. H.Həmidova. 
– Bakı, 2008. – S.119-120. 

Seyidzadə, M. Qubadov Arif Vəliş oğlu / M. Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi. – Bakı, 2010. – S.123. 

Milli Qəhrəman

Milli Qəhrəmanlar
55

illiyi Arif Qubadov   
1966-2009
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Arif Vəliş oğlu Qubadov 1966-cı il 
sentyabr ayının 20-də Cəlilabad rayo-
nunun Əliqasımlı kəndində anadan ol-
muşdur. 

1983-cü ildə Əliqasımlı kənd orta 
məktəbini bitirmiş, 1984-cü ildə isə 
Cəlilabad rayon Hərbi Komissarlığı 
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. 
Xidmətini SSRİ-nin müxtəlif yerlərində 
keçmişdir. 

Erməni quldurlarının Qərbi 
Azərbaycanda və Qarabağda törətdikləri 
vəhşiliklər Arif Qubadovu çox narahat 
etmiş, 1992-ci ildə Azərbaycana gələrək 
Milli Ordumuzda xidmət etməyə başla-
mışdır. 

1992-ci ilin iyun ayında Naxçıvan 
MR-nın Sədərək bölgəsində gedən qan-
lı döyüşlərdə Arif qəhrəmancasına vu-
ruşaraq düşmənin xeyli canlı qüvvəsini 
və döyüş texnikasını məhv etmişdir.

Onun dəstəsi 1993-cü ilin iyun ayın-
da Ağdam rayonuna göndərilmiş, ra-
yonun Əfətli, Yusifcanlı kəndlərinin 
düşmən tapdağından azad edilməsində 
böyük qəhrəmanlıq göstərmiş, kəndlər 
tezliklə azad edilmişdir. 

1993-cü ilin avqustunda öz ta-

boru ilə Füzuli bölgəsinə yollana-
raq Əhmədbəyli, Aşağı və Yuxarı 
Kürd-Mahmudlu, Alxanlı kəndlərini 
düşməndən təmizləmişdir. 

1994-cü ildə Tərtər və Ağdərə 
döyüşlərində də fəal iştirak edərək, 
öz döyüşkənliyi və rəşadəti ilə 
fərqlənmişdir. 

1996-cı ildə Bakı Ali Birləşmiş 
Komandirlər Məktəbinə, 2001-ci 
ildə isə Azərbaycan Respublikası 
Sərhəd Qoşunları Hərbi Akademiya-
sına daxil olmuş, 2003-cü ildə oranı 
müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 

Polkovnik-leytenant rütbəsinədək 
yüksələn Arif Qubadov N saylı hərbi 
hissənin komandir müavini vəzifəsində 
işləmişdir. 

Xidmətlərinə görə Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci 
il tarixli 307 saylı Fərmanı ilə Qubadov 
Arif Vəliş oğluna “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.

2009-cu il sentyabr ayının 25-də uzun 
sürən xəstəlikdən sonra vəfat etmiş, 
Cəlilabad rayon Əliqasımlı kəndində 
dəfn edilmişdir.

20
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Milli Qəhrəmanlar

65 
illiyi

Zakir Yusifov  
1956-1992
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Zakir Tofiq oğlu Yusifov 1956-cı il 
sentyabr ayının 29-da Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1974-cü ildə 194 saylı orta məktəbi 
bitirdikdən sonra Sasovski adına Mülki 
Təyyarəçilik Məktəbinə daxil olmuş-
dur. 

1977-ci ildə təhsilini başa vura-
raq, Yevlax Aviadəstəsində əmək 
fəaliyyətinə başlamışdır. AN-2 təyyarə-
sinin komandiri, eskadrilya komandiri-
nin müavini, eskadrilya komandiri, uçu-
şu təşkil və təminetmə müfəttişliyinin 
təyyarəçimüfəttişi vəzifələrində çalış-
mışdır. 

Zakir Yusifov 1988-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (in-
diki BDU) hüquq fakültəsinin qiyabi 
şöbəsinə daxil olmuşdur. 

Azərbaycanda ilk hərbi vertolyot 
eskadrilyası Milli Qəhrəman Yavər 
Əliyevlə Zakir Yusifovun əməyi 
nəticəsində yaradılmışdır. Qısa za-
manda Qarabağa və digər döyüş 

bölgələrinəuçuşlar etmiş, ən uğurlu uçu-
şunu isə Füzuli-Xocavənd istiqamətində 
yerinə yetirmişdir. 

Cəsur komandir yüzədək hərbi uçuş 
keçirərək Əsgəran, Füzuli, Xocavənd, 
Tərtər, Ağdərə, Şuşakənd uğrun-
da gedən döyüşlərdə iştirak etmiş və 
Azərbaycan Hərbi Aviasiyasının döyüş 
salnaməsinə şanlı səhifələr yazmışdır. 

1992-ci il oktyabr ayının 11-də 
Səfiyan kəndində növbəti əməliyyat 
keçirən zaman Zakir Yusifovun vertol-
yotu vurulmuş və bütün heyət həlak ol-
muşdur. 

Bakıda Şəhidlər Xiyabanında dəfn 
edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 saylı 
Fərmanı ilə Yusifov Zakir Tofiq oğluna 
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir. 

Vaxtilə oxuduğu 194 saylı orta 
məktəb və Bakının Nizami rayonunda-
kı küçələrdən biri onun adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı“ adı verilməsi haqqında:-[Yusifov 
Zakir Tofiq oğlu-mayor-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. Yusifov Zakir Tofiq oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. –Yenidən işlənmiş II nəşr. – Bakı, 2010. – S.279. 

Seyidzadə, M.Yusifov Zakir Tofiq oğlu / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi. – Bakı, 2010. – S.219. 

Yusifov Zakir Tofiq oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / M.F.Axundov adına Milli Kitabxana; tərt. ed. H.Həmidova. 
– Bakı, 2008. – S.201-202. 

29 Milli Qəhrəman
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Milli Qəhrəmanlar
60 

illiyi
Mirələkbər İbrahimov 
1961-1994
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Mirələkbər Mirələsgər оğlu 
İbrаhimоv 1961-ci il sentyabr ayının 
30-da Qərbi Аzərbаycаnın Vеdibаsаr 
mаhаlının Хаlisа kəndində, ziyаlı 
аiləsində anadan olmuşdur. Birinci 
sinifə dоğmа kəndlərində gеtmişdir. 
Sоnrа аiləsi ilə birgə Bаkıyа köçmüş-
dür. 

1978-ci ildə Bаkıdаkı 158 sаylı 
оrtа məktəbi bitirdikdən sоnrа hərbi 
хidmətə gеtmişdir. 

1980-ci ildə hərbi хidmətini bаşа 
vurmuş, Аzərbаycаn Pеdаqоji İnstitu-
tunun (indiki ADPU) idmаn və hərbi 
hаzırlıq fаkültəsinə dахil оlmuşdur. 
Təyinаtı ilə Lənkərаndа üç il müəllim 
işləmiş, sоnrа Bаkıyа qаyıdaraq 153 
sаylı оrtа məktəbdə ibtidаi hərbi 
hаzırlıq müəllimi kimi pеdаqоji 
fəаliyyətini dаvаm еtdirmişdir. 

1990-cı ilin 20 Yаnvаr hаdisəsin-
dən və eləcə də Dаşаltı, Mаlıbəyli, 
Kərkicаhаn qırğınlаrındаn sоnrа 
cəbhə-yə gеtməyi qərаrа аlan 
Mirələkbər İbrahimov Yаsаmаl 
rаyоn Hərbi Kоmissаrlığınа mürаciət 

еtmişdir. 
1993-cü ildə оnu yеnicə yаrаdılmış 

5-ci Yаsаmаl tаbоrunа kоmаndir təyin 
еdirlər. Mirələkbər öz tаbоru ilə Füzu-
li rаyоnunun Аlхаnlı, Kürdmаhmudlu, 
Аşаğı Sеyidəhmədli kəndləri uğrundа 
gеdən döyüşlərdə iştirаk еdərək, 
mərdliklə vuruşmuşdur. 

Mirələkbər İbrahimov 1994-cü il 
mаrt ayının 5-də Qоrqаn kəndi uğrun-
da gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına 
həlak olmuşdur. Bаkıda Şəhidlər 
Хiyаbаnındа dəfn еdilmişdir.

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеn-
tinin 16 sеntyаbr 1994-cü il tаriхli 203 
sаylı Fərmаnı ilə kаpitаn İbrаhimоv 
Mirələkbər Mirələsgər оğlunа ölü-
mündən sоnrа “Аzərbаycаnın Milli 
Qəhrəmаnı” fəxri аdı vеrilmişdir. 

Vахtilə dərs dеdiyi 153 sаylı оrtа 
məktəb оnun аdını dаyışır.

Ə d ə b i y y a t

Azərbаycаn Rеspublikаsının Müdаfiə Nаzirliyinin hərbi qulluqçulаrınа “Аzərbаycаnın Milli Qəhrəmаnı” аdı vеrilməsi hаqqındа: 
[İbrаhimоv Mirələkbər Mirələsgər оğlu-kаpitаn- Аzərbаycаn Rеspublikаsının suvеrеnliyinin və ərаzi bütövlüyünün qоrunmаsındа, 
vətənimizin tоrpаqlаrının еrməni işğаlçılаrındаn müdаfiə еdilməsində gеdən döyüşlərdə qəhrəmаnlıqlа vuruşаrаq göstərdiyi şəхsi igidlik 
və sücаətə, öz müqəddəs əsgəri və хidməti bоrcunun yеrinə yеtirilməsində göstərdiyi misilsiz хidmətlərə görə]: Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Prеzidеntinin Fərmаnı, 16 sеntyаbr 1994-cü il // Аzərbаycаn. – 1994. – 21 sеntyаbr. – S.1. (Ölümündən sоnrа).

Əsgərov, V. İbrаhimоv Mirələkbər Mirələsgər оğlu / V. Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.-Yenidən işlənmiş II nəşr. – Bakı, 
2010. – S.133. 

İbrаhimоv Mirələkbər Mirələsgər оğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / M.F.Axundov adına Milli Kitabxana; tərt. ed. H.Həmidova. 
– Bakı, 2008. – S.101-102. 

Seyidzadə, M. İbrаhimоv Mirələkbər Mirələsgər оğlu / M. Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi. – Bakı, 2010. – S.103.
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Siyasət.Hərbi iş
65 

illiyi Xanlar Hacıyev  
1956
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Xanlar İrşad-Faiq oğlu Hacıyev 
1956-cı il sentyabr ayının 9-da Gəncə 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1978-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Uni versitetinin (indiki BDU) hüquq 
fakül təsini bitirmişdir.

1978-1980-ci illərdə SSRİ Elmlər 
Akademiyasının Dövlət və Hüquq İns-
titutunda təcrübə keçmişdir. 

1980-ci ildən M.V.Lomonosov adına 
Moskva Dövlət Universitetinin hüquq 
fakültəsinin aspiranturasında təhsil al-
mış, 1983-cü ildə dissertasiya müdafiə 
edərək hüquq elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsi almışdır. 

1983-1985-ci illərdə RSFSR Ali 
Məhkəməsində məsləhətçi olmuş, 
1985-1988-ci illərdə isə “Sovet ədliy-
yə si” jurnalında cinayət hüququ və 
cina yət prosesi şöbəsinin redaktoru 
vəzi fələrində işləmişdir. 

1988-1990-cı illərdə SSRİ Ali 
Məhkəməsində baş məsləhətçi vəzi-
fəsində çalışmışdır. 

1990-1992-ci illərdə Azərbaycan 
Res publikası Ali Məhkəməsinin haki-
mi, 1992-1993-cü illərdə Ali Məh kə-
mənin sədrinin birinci müavini və-
zi fələrində işləmişdir. 1993-cü ilin 

noyabr ayından 1998-ci ilin iyul ayına 
qədər Azərbaycan Respublikası Ali 
Məhkəməsinin Sədri olmuşdur. 

1998-ci ilin iyul ayının 14-də Azər-
bay can Respublikası Milli Məclisinin 
qərarı ilə Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi, 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin Fərmanı ilə Azərbaycan Respubli-
kası Konstitusiya Məhkəməsinin Sədri 
vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 

Avropa Şurası Venesiya Komissi-
yasının, Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət İdarəetmə sistemində islahatlar 
aparılması üzrə Dövlət Komissiyasının, 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında hüquq islahatları komissiya-
sının, habelə Azərbaycan Respublikası 
Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü ol-
muşdur. 

2002-ci ildə hüquq elmləri doktoru 
alimlik dərəcəsini almışdır. 

2003-cü ilin aprel ayının 2-dən İnsan 
Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin 
hakimi vəzifəsində fəaliyyət göstərir. 

2003-cü ildə Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin Fərmanı ilə “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə həsr olunmuş qərarların toplusu (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində) / red. X.Hacıyev; 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi. – Bakı: Səda, 2001. – 204 s. 

Beynəlxalq humanitar hüquqda məsuliyyət məsəllələri / V.Ə.İbayev; red. X.Hacıyev, rəy.: S.Qayıbov, R.Məmmədov. – Bakı: Elm, 
2000. – 166 s. 

İ n t e r n e t d ə

https://az.wikipedia.org › wiki › Xanlar_Hacıyev...

9 Hüquqşünas
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Möhsün Zellabdin oğlu Nağısoy-
lu (Nağıyev) 1946-cı il sentyabr aynın 
1-də Şərur rayonunun Xok kəndində 
anadan olmuşdur. 1963-1971-ci 
illərdə indiki BDU-nun şərqşünaslıq 
fakültəsinin İran filologiyası şöbəsində 
təhsil almışdır.

1972-ci ildən M.Füzuli adı-
na Əlyazmalar İnstitutunda işləmiş, 
1976-1980-ci illərdə kiçik elmi işçi, 
1981-1988-ci illərdə böyük elmi işçi 
vəzifələrində çalışmışdır. 1988-ci ildən 
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin 
müdiri olmuş, əsasən farsdilli və türk-
dilli əlyazmaların tədqiqi sahəsində 
çalışmışdır. Hazırladığı elmi təsvirlər 
farsdilli əlyazmalar kataloqunun 1, 2 və 
3-cü cildlərinə daxil edilmişdir. Farsdil-
li əlyazmalar kataloqunun 2-ci və 3-cü 
cildlərinin elmi redaktorudur. 

1979-cu ildə “XVI əsr Azərbaycan 
tərcümə əsəri “Şühədanamə” (poleoqra-
fiya, orfoqrafiya və tərcümə məsələləri)” 
mövzusunda namizədlik, 1994-cü ildə 
“XV-XVI əsrlər Azərbaycan tərcümə 
abidələri (tekstoloji tədqiqi və dil 
xüsusiyyətləri)” mövzusunda doktor-
luq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir. 
28 kitab və monoqrafiyanın müəllifi, 
tərtibçisi və tərcüməçisidir.

Onun “Orta əsrlərdə Azərbaycanda 
tərcümə sənəti” (Bakı, 2000), “M.Füzu- 
linin “Hədiqətüs-süəda” əsəri” (Bakı, 
2002), “XVI əsr Azərbaycan tərcümə 
abidəsi “Şühədanamə” (Bakı, 2003), 
“Şira zinin “Gülşəni-raz” tərcüməsi” 
(Bakı, 2004), “Əhmədinin “Əsrarnamə” 
tərcüməsi” (Bakı, 2005), “Həzininin 
“Hədisi-ərbəin” tərcüməsi” (Bakı, 2008) 
kitabları milli Azərbaycan humanitar 
elminin inkşafında mühüm rol oyna-
mış, elmi ictimaiyyət tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. Elmi araşdırmala-
rı əsasən orta yüzilliklərdə fars dilindən 
Azərbaycan türkcəsinə edilmiş tərcümə 
əlyazmalarının mətnşünaslıq və dilçilik 
baxımından tədqiqinə həsr olunmuşdur. 

M.Z.Nağısoylu Azərbaycan tərcümə 
tarixi problemlərinə və yazılı abidələrə 
dair 200-dən çox elmi və elmi-kütləvi 
məqalənin müəllifidir.

Bir sıra Beynəlxalq elmi konfrans-
larda elmi məruzələrlə çıxış etmiş-
dir. Məqalələri Tehran, Kabil, Sankt-
Peterburq, İrəvan, Qazan,  Ankara, 
Konya şəhərlərində  nəşr olunan elmi 
toplularda çapdan çıxmışdır. Tərtibçisi 
olduğu  “Nizami. İncilər” kitabı 
Türkiyədə, “Farsca əlyazmalar katalo-
qu” kitabı isə İranda nəşr olunmuşdur. 
Abuturiyentlər üçün “Azərbaycan dili” 
(1999), “Ədəbiyyat” (2000), “Azər-
baycan dili və ədəbiyyat” (2003) dərs 
vəsaitlərinin də müəllifi, M.Füzulinin 
“Hədiqətüs-süəda” (1993), M.Nəsirinin 
“Lisanüt-teyr” (2000), “Şeyx Səfi təz-
kirəsi” (2006) əsərlərini tərtib və çap 
edənlərdən biridir. Rəhbərlik etdiyi 4 
dissertant namizədlik dissertasiyalarını 
müdafiə etmişdir.

Fars dilindən tərcümə etdiyi S.Bəlaği, 
“Quran qissələri”; Ə.Bəxşayişi, “Sidi-
qiye-Tahirə”; Şeyx Mahmud Şəbüstəri, 
“Gülşəni-raz” kitabları nəşr olunmuş-
dur. AMEA akademik Z.M.Bünyadov 
adına Şərqşünaslıq İnstitutu nəzdindəki 
ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasının, 
Əlyazmalar İnstitutu nəzdində yaradı-
lan birdəfəlik müdafiə şurasının üzvü 
olmuşdur. 1996-2002-ci illərdə Qaf-
qaz Universitetində Azərbaycan dili və 
Türk İslam ədəbiyyatı tarixi fənlərini 
tədris etmişdir. 2005-ci ildən Sumqayıt 
Dövlət Universitetinin xarici ölkələr 
ədəbiyyatı kafedrasının professoru-
dur. 1967-1970, 1972-1975 və 1982-
1986-cı illərdə Əfqanıstanda fars dili 
tərcüməçisi işləmişdir. 

2014-cü ildə AMEA-nın müxbir 
üzvü, 2017-ci ildə həqiqi üzvü seçil-
mişdir.

2015-ci ildən AMEA-nın Dilçilik 
İns titutunun direktorudur.

Ə d ə b i y y a t

Abbasqulu Ağa Bakıxa-
novun “Riyazül-qüds” 
əsəri: [monoqrafiya] / 
M.Z.Nağısoylu; AMEA, 
M. Füzuli ad. Əlyazmalar 
İn-tu. – Bakı: Elm və təhsil, 
2014. – 172 s. 

XVI əsr Azərbaycan 
tərcümə əsəri 
“Kəvamilüttəbir”: 
filoloji-tekstoloji araş-
dırma, əsərdən parçalar 
/ M.Nağısoylu; elmi red. 
N. Göyüşov; AMEA, 
Məhəmməd Füzuli ad. 
Əlyazmalar İn-tu. – Bakı: 
Elm və təhsil, 2011. – 246 s. 

Möhsün Nağısoylu: biblioq-
rafiya / AMEA, Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar 
İn-tu; tərtibçi L.Əliyeva ; 
red. N.Göyüşov. – Bakı: 
Elm və təhsil, 2012. – 95, 
[1] s. 

Albalıyev, Ş. Dövlət qayğı-
sından irəli gələn elmi töhfə 
/ Ş.Albalıyev // Azərbaycan. 
– 2020. – 5 fevral. – S.7.

1 Akademik
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Hacıbəy Fərəculla oğlu Sultanov 
1921-ci il sentyabr ayının 20-də Ba-
kının Şağan kəndində anadan olmuş-
dur. 1942-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) fizika-
riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir. 

İkinci Dünya müharibəsində işti-
rak etmək üçün cəbhəyə yollanmışdır. 
Berlinin alınmasına qədər şanlı döyüş 
yolu keçən Hacıbəy Sultanov “Vətən 
müharibəsi” ordeni və “İgidliyə görə”, 
“Qafqazın  müdafiəsinə görə”, “1941-
1945-ci illərdə Almaniya üzərində 
qələbəyə görə”, “Praqanın azad edil-
mə sinə görə” medalları ilə təltif olun-
muşdur. 

1946-cı ildə ordudan tərxis edildik-
dən sonra Azərbaycan Dövlət Univer-
sitetinin Astronomiya kabinetində işə 
qəbul olunaraq elmi tədqiqatlara baş-
lamışdır. 

1947-ci ildə Azərbaycan SSR EA-
nın aspirantı kimi M.Lomonosov adı-
na Moskva Dövlət Universitetinə ezam 
edilmişdir. 

Aspiranturanı bitirdikdən sonra aka-
demiyanın Fizika və Riyaziyyat İnsti-
tutunda işləməyə başlayan H.Sultanov 
1953-cü ildən burada yaradılmış Ast-
rofizika sektoruna rəhbərlik etmişdir. 

1959-cu ildə həmin sektorun əsa-
sın da Şamaxı Astrofizika Rəsəd xanası 
təşkil edilmiş, H.Sultanov 1981-ci 
ilədək onun direktoru olmuşdur. 1981-
ci ildən ömrünün sonunadək Şamaxı 
Astrofizika Rəsədxanasında şöbə mü-
diri vəzifəsində işləmişdir. 

1976-1981-ci illərdə Azərbaycan 
EA-nın vitse-prezidenti olmuşdur. 

H.Sultanov 1951-ci ildə fizika-
riyaziyyat elmləri namizədi elmi 
dərəcəsi almış, 1967-ci ildə isə Moskva 
Dövlət Universiteti nəzdindəki Ştern-
berq adına Astronomiya İnstitutunun 
Elmi Şurasında doktorluq dissertasiya-
sı müdafiə etmişdir. 

1972-ci ildə Azərbaycan EA-nın 
həqiqi üzvü seçilmişdir. 

H.Sultanov Beynəlxalq Astrono-
miya İttifaqının, Avropa Astronomi-
ya Cəmiyyətinin, SSRİ EA nəzdində 
Ümumittifaq Astronomiya və Geo-
deziya Cəmiyyəti Mərkəzi Şurasının 
üzvü və onun Azərbaycan bölməsinin 
sədri olmuşdur. 

Müasir dövrdə Azərbaycanda ast-
ronomiya sahəsində tədqiqatların 
yenidən qurulması Hacıbəy Sultano-
vun adı ilə bağlıdır. Alimin bilavasitə 
rəhbərliyi və iştirakı ilə Şamaxı Ast-
rofizika Rəsədxanasının işi forma-
laşdırılmış, o dövr üçün müasir olan 
teleskopların alınıb quraşdırılması və 
astronomiya sahəsində yüksəkixtisaslı 
kadr hazırlığı həyata keçirilmişdir.

Elmi fəaliyyətinin əsas sahə ləri 
səma mexanikası və Günəş sistemi-
nin kosmoqoniyası ilə bağlı idi. Aste-
roidlərin mənşəyinə dair riyazi nəzə-
riy yənin qurulması istiqamətində 
ori ji nal işlər yerinə yetirmişdir. 

H.Sultanovun elmi fəaliyyəti yük-
sək qiymətləndirilmiş, 2004-cü ildə 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin Fərmanına əsasən “Şöhrət” ordeni 
ilə təltif edilmişdir. 

Hacıbəy Sultanov 2008-ci il mart 
ayının 5-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycanın ilk riyaziy-
yatçı filosofu / Həqiqət 
Kərimova; elmi red.: 
H.Sultanov, Q.Əliyev. – 
Bаkı: Nurlan, 2002. – 128 
s. 

Sultanov, H. Görkəmli alim, 
fəal ziyalı / H.Sultanov; red. 
A.Əliyev. – Bakı: Gənclik, 
1997. – S. 80.

Yolun cazibəsi: Elşad 
Abdullayev - 50 / tərt. 
H.Sultanov. – Bakı: Təhsil, 
2004. – 296 s. 

İ n t e r n e t d ə 

https://az.wikipedia.org › 
wiki › Hacıbəy_Sultanov

20 Akademik
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Adilə Əvəz qızı Namazova 1926-cı 
il sentyabr ayının 9-da Ağdam rayonu-
nun Seyidli kəndində anadan olmuşdur.  
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1944-
cü ildə Azərbaycan Tibb İnstitutuna 
(indiki ADTU) pediatriya fakültəsinə 
daxil olmuşdur. İnstitutu bitirdikdən 
sonra 1949-1953-cü illərdə Ağdam 
rayonu uşaq məsləhətxanasında mü-
dir vəzifəsində çalışmışdır. 1954-
1957-ci illərdə Moskva Həkimləri 
Təkmilləşdirmə Mərkəzi İnstitutunun 
aspiranturasında təhsil almışdır. 

Moskvada təhsil aldığı illərdə məşhur 
akademik G.N.Speranskinin klinikasın-
da alim kimi formalaşmış, namizədlik 
dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 
1960-cı ildə dünya şöhrətli alim, aka-
demik B.V.Petrovskinin klinikasında o 
dövrə qədər hələ də qaranlıq qalan və 
tam ümidsiz hesab olunan anadangəlmə 
ürək qüsurlarının tədqiqatına başlamış, 
ilk dəfə olaraq uşaqlarda anadangəlmə 
ürək qüsurlarının düzgün topik diaq-
nozunu dəqiqləşdirərək ürək üzərində 
cərrahi əməliyyatın aparılması 
göstərişini və əks-göstərişini təyin et-
mişdir. 1960-1965-ci illərdə Moskva 
şəhərində SSRİ Tibb Elmləri Akade-
miyasının doktoranturasında təhsil alan 
Adilə Namazova 1965-ci ildə I Moskva 
Tibb İnstitutunda doktorluq dissertasi-
yasını müdafiə etmiş və bununla da pe-
diatriya üzrə tibb elmləri doktoru olan 
ilk azərbaycanlı qadın kimi tarixə düş-
müşdür. 

1958-1960-cı illərdə ATİ-nin Uşaq 
xəstəlikləri kafedrasında assistent, 
1966-1969-cu illərdə müalicə pro-
filaktika fakültəsi Uşaq xəstəlikləri 
kafedrasının müdiri, 1969-cu ildə 
Hospital-pediatriya kafedrasının mü-
diri olmuşdur. 1971-ci ildə SSRİ Tibb 
Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü, 
1971-1992-ci illərdə Azərbaycan 
Səhiyyə Nazirliyi Elmi Tibbi Şurasının 
sədri, 1972-ci ildə Azərbaycan Res-

publikası uşaq həkimləri cəmiyyətinin 
sədri, 1983-cü ildə Azərbaycan EA (in-
diki AMEA) həqiqi üzvü, 1989-cu ilin 
mart ayında SSRİ Xalq Deputatı, iki 
dəfə SSRİ Ali Sovetinin üzvü, 2005-
ci ildə Azərbaycan Uşaq Fondunun 
həmsədri, 2006-cı ildə Rusiya Pedi-
atrlar İttifaqının Elmi-Təcrübi “Pedi-
atriçeskaya Farmokologiya” jurnalının 
redaksiya şurasının üzvü seçilmişdir. 

Adilə Namazova 1974-cü ildə 
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi və 
Azərbaycan Respublika Tibb İşçiləri 
Həmkarlar Komitəsinin Fəxri fərmanı, 
1975-ci ildə “SSRİ Səhiyyə əlaçısı”, 
1976-cı ildə Azərbaycan SSRİ Ali So-
veti Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı 
ilə, 1981-ci ildə “Əməkdar elm xadi-
mi” fəxri adı, 1982-ci ildə Azərbaycan 
SSR Dövlət mükafatı laureatı, 1983-cü 
ildə Azərbaycan Respublikası “Bilik” 
cəmiyyətinin Fəxri fərmanı və medalı 
ilə təltif olunmuşdur. 

1995-ci ildə Azərbaycan Respublika-
sı Səhiyyə Nazirliyinin Fəxri fərmanı, 
1996-cı ildə isə səhiyyənin inkişafın-
dakı nailiyyətlərinə görə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur. 

Adilə Namazova 2000-ci ildə 
ADTU-da Etika proqramının tərtibinə 
görə Albert Şveyserin-SOROS qrantına 
layiq görülmüş, 2002-ci ildə isə “Ziya-
lı Azərbaycan Qadını Simvolu” diplo-
mu ilə təltif olunmuşdur. 2016-cı ildə 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sının “Akademik Mirəsədulla Mirqa-
sımov mükafatı”na və Rusiya Pediatr-
lar İttifaqının “Akademik G.Speranski 
Medalı”na layiq görülmüşdür.

2016-cı ildə Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin fəxri diplomu ilə 
təltif edilmişdir.

Adilə Namazova 2020-ci il dekabr 
ayının 15-də Bakı şəhərində vəfat et-
mişdir

Ə d ə b i y y a t
Uşaqlarda bronxit və 
pnevmoniyanın klinika 
və müalicəsinə müasir 
baxışlar / A.Ə.Namazova, 
T.Q.Tağızadə. – Naxçıvan: 
Qeyrət, 2003. – 54 s.. 
Adilə ömrü... / M. Süley-
manoğlu. – Bakı: Günəş, 
2006. – 148 s. 
Ana haqqı-Tanrı haqqı: 
[ensiklopedik məlumat] / 
tərtibçi-müəllif. T. Zeyna-
lova, rеd. S. Nəzərli, ön 
söz. Z. Quliyeva. – Bаkı: 
İsmayıl NPM, 2003. S. 
7-11. 
Namazova Adilə // 
Azərbaycanın görkəmli 
təbibləri / Şövkət Hüsey-
nova; Red. M. Əmirova; 
Rəyçi və elmi red. N. 
Əliyev. – Bakı: İşıq, 1994. 
– S. 38-44. 
Əliyev, S. Görkəmli 
pediatr-kardioloq, ictimai 
xadim... : Akademik Adilə 
Namazova - 90 / S.Əliyev 
// Azərbaycan. – 2016. – 9 
sentyabr. – S.11.
Musayeva, Y. Adilənin 
taleyi : Zəriflərin dünyası / 
Y.Musayeva // Azərbaycan. 
– 2019. – 20 fevral. – S.4.

9 Akademik
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Kamil Əbdülsalam oğlu Balakişiyev 
1906-cı il sentyabr ayının 20-də Bakı-
nın Novxanı kəndində anadan olmuş-
dur. 1921-1926-cı illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki BDU)
Tibb fakültəsində təhsil almışdır. İkin-
ci kurs tələbəsi ikən İnsan anatomiya-
sı kafedrasına qəbul olunmuş və bir 
qədər sonra insan anatomiyası fənni 
üzrə sərbəst surətdə məşğələlər apar-
masına icazə verilmişdir. Beşinci kurs 
tələbəsi olarkən Kamil Balakişiyev 
öz müəllimi A.Valenkaya ilə birlikdə 
rus dilində “Osteologiya üzrə praktik 
məşğələlərə rəhbərlik” adlı dərs vəsaiti 
yazmış və həmin vəsait 1926-cı ildə çap 
olunmuşdur. XX əsrin 30-cu illərinin 
əvvəllərində isə o, Azərbaycan dilində 
latın qrafikası ilə silsilə dərslik və dərs 
vəsaitləri çap etdirmişdir.

1930-cu ildə 24 yaşında Kamil 
Balakişiyev dosent elmi adına layiq 
görülmüşdür. 1935-ci ildə ona dövri 
mətbuatda çap etdirdiyi elmi-tədqiqat 
işlərinin nəticələrinə görə tibb elmləri 
namizədi elmi dərəcəsi verilmiş-
dir. Kamil Balakişiyev 1936-cı ildə  
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda 
doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş 
və tibb elmləri doktoru, 1938-ci ildə isə 
professor elmi dərəcəsinə layiq görül-
müşdür. 

1937-ci ilin avqust ayında Azər-
baycan Dövlət Tibb İnstitutunun Nor-
mal anatomiya kafedrasına Kamil Ba-
lakişiyev rəhbərlik etməyə başlamış, 
ömrünün sonuna qədər bu vəzifəni 
yerinə yetirmişdir. Kamil müəllim eyni 
zamanda 1937-1941-ci illərdə BDU-
nun Anatomiya kafedrasına, 1938-
1940-cı illərdə isə Azərbaycan Pedaqo-
ji İnstitutunun anatomiya və fiziologiya 
kafedrasına rəhbərlik etmişdir.

1942-ci ildə Azərbaycanda səhiy-
yənin, tibb elmi və təhsili sisteminin 
inkişafında, eləcə də yüksək ixtisaslı 
tibb kadrlarının yetişdirilməsindəki 

xid mətlərinə görə Kamil Balakişiyev 
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına la-
yiq görülmüşdür.

1941-1944-ci illərdə ATİ-nin müa-
li cə-profilaktika fakültəsinin deka-
nı, 1944-1945-ci illərdə SSRİ EA-
nın Azərbaycan filialının “Tibb” 
böl məsinin baş elmi işçisi vəzifəsində 
çalış mışdır. Azərbaycanda ilk dəfə ola-
raq ana dilində histoloji terminlərin 
yaradıcısı olmuş və bu haqda dəyərli 
kitab çap etdirmişdir. Onun rəhbərliyi 
altında 15 nəfər elmlər doktoru və 
namizədi yetişdirilmişdir. O, 100-ə 
yaxın elmi işin, o cümlədən orijinal 
dərslik və dərs vəsaitinin, lüğət və ter-
minologiyanın, elmi-kütləvi məqalənin 
müəllifi olmuşdur.

Azərbaycan dilində anatomiyaya 
aid ilk dərs vəsaitlərinin hazırlanması 
da Kamil Balakişiyevə aiddir. Sonralar 
Balakişiyevin monumental kitabları 
əlavələr, düzəlişlər edilməklə yeni ter-
minologiya əsasında Vaqif Şadlinski-
nin rəhbərliyi altında üçüncü dəfə nəşr 
edildi və bununla da alimin kitablarının 
praktik istifadə ömrü yenidən uzadıldı.

Kamil Balakişiyev 17 il Azərbaycan 
Tibb İnstitutunda tədris işləri üzrə 
prorektor, Səhiyyə Nazirliyində idarə 
rəisi, Azərbaycan Elmlər Akademiya-
sının Terminologiya Komitəsinin tibb 
bölməsinin sədri vəzifələrində çalışmış-
dır. O, uzun illər SSRİ Anatom, Histoloq 
və Embrioloqlar Cəmiyyətinin rəyasət 
heyətinin üzvü olmuş, 1953-1973-
cü illərdə bu cəmiyyətin Azərbaycan 
şöbəsinə rəhbərlik etmişdir.

Kamil Balakişiyev 1973-cü il no-
yabr ayının 22-də vəfat etmiş və Fəxri 
Xiyabanda dəfn edilmişdir.

1996-cı ildə alimin yubileyi ilk dəfə 
dövlət səviyyəsində geniş qeyd edildi. 
Hazırda Bakı şəhərindəki küçələrdən 
biri onun adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t

İnsan anatomiyası : Tibb 
Universiteti üçün dərslik: 3 
cilddə / K. A. Balakişiyev, V. 
B. Şadlinski, Ş. Q. Vəliyev, 
Ş. İ. Qasımov. – Bakı: Təbib, 
1998. – 288 s.
Azərbaycanda anatomiya 
məktəbinin banisi əməkdar 
elm xadimi, professor Kamil 
Əbdül-Salam oğlu Balakişi-
yevin anadan olmasının 100 
illik yubileyinə həsr olunmuş 
beynəlxalq konfransın elmi 
məqalələr toplusu  / Azərb. 
Resp. Səhiyyə Nazirliyi, 
Azərb. Tibb Un-ti; konfran-
sın təşkilat komitəsi və red. 
heyəti. Ə. T. Əmiraslanov 
(sədr) [və b.]. –  Bakı: 
[Müəllim], 2006. – 396 s.
Məmmədov, N. Kori-
fey / N.Məmmədov; 
F.Balakişiyeva M.Salihov. – 
Bakı: 2006. - 189 s.
Şadlinski, V. Elm fədaisi, 
görkəmli pedaqoq  / 
V.Şadlinski // Azərbaycan 
məktəbi: Elmi-nəzəri, peda-
qoji jurnal. – 2016. – №5. 
– S.80-81.
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Ələkbər Məmməd oğlu Quli-
yev 1911-ci il sentyabr ayının 27-də 
Tiflis şəhərində anadan olmuşdur.  
1930-cu ildə Gəncə Kənd Təsərrüfatı 
İnstitutuna(indiki ADAU) qəbul ol-
muşdur. 

1941-ci ildə biologiya elmləri 
namizədi elmi dərəcəsi və dosent 
elmi adı almışdır. 1938-ci ildə Gəncə  
Dövlət Pedaqoji İnstitutunda kafedra 
müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. Həmin 
illərdə pedaqoji fəaliyyət ilə yanaşı, 
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat İpəkçilik 
İnstitutunda tutçuluq şöbəsinə də 
rəhbərlik etmişdir. 

Tanınmış alim 1941-1955-ci illərdə 
Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda Botani-
ka kafedrasının müdiri, 1946-cı ildə 
AKTİ-nin aqronomluq fakültəsinin 
dekanı, 1955-1959-cu ildə həmin ins-
titutun elmi işlər üzrə direktor mü-
avini, 1960-cı ildə Gəncə Dövlət 
Pedaqoji İnstitutunun rektoru, 1961- 
1962-ci illərdə Azərbaycan SSR-in 
Kənd Təsərrüfatı naziri, 1962-1970-
ci illərdə Azərbaycan SSR Elmlər 
Akademiyası (indiki AMEA) Gene-
tika və Seleksiya İnstitutunun direk-
toru vəzifəsində çalışmışdır. 1950-ci 
ildə biologiya elmləri doktoru alim-
lik dərəcəsinə, 1952-ci ildə isə SSRİ 
AAK-ın qərarı ilə professor elmi 
rütbəsinə layiq görülmüşdür. 

Elmi fəaliyyəti çoxsahəli olmuş-
dur. Həmin sahələrdən biri yem 
bitkilərinin öyrənilməsi olmuşdur. 
Onun bu istiqamətdə apardığı elmi 
işlərin nəticələrini beş monoqrafi-
yada və yüzdən çox elmi məqalədə 
çap etdirmişdir. Arıçılıq sahəsində 
apardığı tədqiqat işləri keçmiş 
SSRİ-də Ələkbər Quliyevi görkəmli 
alimlər sırasında məşhurlaşdırmışdır. 
Xüsusilə, uzun illər ərzində apardı-
ğı tədqiqatların nəticəsi olan “Bal 
və toz verən bitkilərin öyrənilmə 
məsələləri” monoqrafiyası ona bö-

yük şöhrət gətirmişdir. Ölkənin otlaq 
və çəmənliklərində zərərli və zəhərli 
bitkilərin müəyyən edilməsində və 
otlaqların yaxşılaşdırılması sahəsində 
geniş tədqiqatlar aparmışdır. Ələkbər 
Quliyev bu xidmətlərinə görə Ümu-
mittifaq Kənd Təsərrüfatı Akademi-
yasının üzvü seçilmişdir. O, müəyyən 
etmişdir ki, çiçəyin nektar orqanının 
forması və nektar verməsi bir-birindən 
kəskin fərqlənir. Azərbaycanın əsas 
kənd təsərrüfatı bitkilərinin biologi-
yasına, genetik xüsusiyyətlərinin və 
seleksiya məsələlərinin öyrənilməsi 
sahəsində apardığı qiymətli tədqiqat 
işlərinin nəticəsində alim onlarca yeni 
bitki sortu yaratmışdır ki, onlardan 
ASXL-1 yonca, Azərbaycan-3 qarğıda-
lı və Ağdaş-3 pambıq sortları respubli-
kamızın kənd təsərrüfatının davamlı 
inkişafında mühüm rol oynamışdır. 

Ələkbər Quliyevin xidmətləri dövlət 
tərəfindən yüksək qiymətlən-dirilmiş, 
o, bir çox mükafatlarla, orden və me-
dallarla təltif olunmuş, “Əməkdar ix-
tiraçı” fəxri adına layiq görülmüşdür. 
1960-cı ildə ona “Əməkdar elm xadi-
mi” adı verilmişdir. 

1962-ci ildə Azərbaycan EA-nın 
müxbir üzvü, 1967-ci ildə isə həqiqi 
üzvü seçilmişdir. Uzun illər Gene-
tika və Seleksiya İnstitutunun elmi 
məcmuəsinin, AKTİ, Gəncə Peda-
qoji İnstitutunun elmi yazarları məc-
muələrinin redaktoru, redaktor mü-
avini, Azərbaycan EA-nın Xəbərlər 
bölməsində redaksiya heyətinin üzvü, 
Azərbaycan Genetiklər və Seleksiya-
çılar Cəmiyyətinin Rəyasət Heyətinin 
üzvü olmuşdur. Onun yerli və xarici 
mətbuatda 250-yə qədər elmi əsəri, o 
cümlədən 14 kitabı, 11 monoqrafiyası 
çap edilmişdir. 

Ələkbər Quliyev 1983-cü ildə vəfat 
etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

 Azərbaycanın balverən 
bitkiləri və kənd 
təsərrüfatı bitkilərinin 
məhsuldarlığının artmasın-
da bal arılarının rolu / Ə. 
M. Quliyev ; red. T. İ. Qa-
zıyev ; AzSSR EA Genetika 
və Seleksiya İn-tu. – Bakı: 
Elm, 1979. – 202, [2] s.
Azərbaycanın kolxoz və 
sovxozlarında möhkəm 
yem bazasının yaradılma-
sı / Ə. M. Quliyev, T. H. 
Məmmədov, S. Z. Əliyev ; 
[red. M. Kərimov]. – Bakı: 
Azərnəşr 1962. – 74, [2] s.
Azərbaycanın yay otlaqları 
və onları yaxşılaşdırma 
yolları / Ə. M. Quliyev, 
V. Ş. Quliyev ; [red. 
C. Qədimov]. – Bakı: 
Azərnəşr, 1962. – 164, 
[4] s.
Yonca / Ə.Quliyev, 
S.Hüseynov; red. İ.Sadıq. – 
Bakı: Azərnəşr, 1986. – 76, 
[4] s.. 
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Digər tarixi hadisələr
Heydər Əliyev Naxçıvan MR Ali 
Məclisinin sədri seçilmişdir
1991
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XX əsrin 80-ci illərinin sonu, 90-cı illərinin 
əv vəlləri bütün Azərbaycanda, о cümlədən onun 
tərkib hissəsi olan Naxçıvanda ictimai-siya-
si hadisələrin ən mürəkkəb dövrü kimi xarak-
te rizə olunur. Həmin dövrdə sovet imperiyası 
rəh bərliyinin Azərbaycanın maraqlarına zidd 
siya səti, ermənilərin Naxçıvana ərazi iddiaları və 
sərhədlərdə hərbi toqquşmalar yaratması Muxtar 
Respublikanın həyatına ciddi təsir göstərmişdir.

Bu dövrlərdə bütün Azərbaycanda, o cümlədən  
Naxçıvanda xalqın azadlıq uğrunda apardığı 
mübarizəni qələbə ilə başa çatdırmaq üçün siya-
si təcrübəyə, diplomatik qabiliyyətə malik rəhbər 
lazım idi. Belə bir rəhbər Azərbaycanın görkəmli 
dövlət xadimi Heydər Əliyev oldu.

Heydər Əliyev 1990-cı il iyulun 20-də Moskva-
dan Bakıya, iyulun 22-də isə doğulduğu Naxçıva-
na gəlmişdir. 1990-cı il avqustun 21-də Naxçıvan 
Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının (MSSR) 
Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Heydər Əliyevə Nax-
çıvan MSSR vətəndaşlığı verilməsi barədə qərar 
qəbul etmişdir. 1990-cı il 30 sentyabr seçkilərində 
o, Nehrəm seçki dairəsindən Azərbaycan SSR-nin 
xalq deputatlığına, Naxçıvan Alt Trikotaj Fabriki 
kollektivi tərəfindən isə Naxçıvan MSSR-in xalq 

deputatlığına seçilmişdir.
1990-cı ilin noyabr ayının 17-də 12-ci çağırış 

Naxçıvan MSSR-in Ali Məclisinin ilk sessiyası 
Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilmişdir. Həmin 
sessiyada çox mühüm qərarlar qəbul olunmuşdur. 
Sessiya Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respub-
li-kasının adını dəyişdirərək Naxçıvan Muxtar 
Respublikası adlandırmağı qərara almışdır. Naxçı-
van MSSR Ali Sovetinin adını dəyişərək Naxçı-
van Muxtar Respublikasının Ali Məclisi adlandı-
rılması,  Azərbaycan Respublikasının milli istiqlal 
rəmzi olan üçrəngli dövlət bayrağının bərpası, 
onun Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət 
bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında qərarlar 
qəbul olundu.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Аli Məclisi 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qarşısında həmin 
bayrağın bütünlükdə Azərbaycanın rəsmi dövlət 
rəmzi kimi tanınması haqqında vəsatət qaldırdı. 
Naxçıvan MR Аli Məclisinin birinci sessiyasın-
da müzakirə olunan ən mühüm məsələlərdən biri 
də 1990-cı il 20 yanvar faciəsinə verilən siyasi 
qiymət idi. 1990-cı il noyabrın 21-də Naxçıvan 
MR Ali Məclisi Heydər Əliyevin işləyib hazırla-
dığı “1990-cı ilin yanvar ayında baş verən Bakı 
hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi haqqında” 
qərar qəbul etmişdir.

1990-cı il dekabr ayının 14-də Naxçıvan MR 
Ali Məclisi deputat Heydər Əliyevin hazırladı-
ğı “Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayətində, Şaumyan rayonunda və Xanlar ra-
yonunun Çaykənd kəndində yaranmış vəziyyətə 
münasibət haqqında” qərar qəbul etmişdir.

1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan MR Ali 
Məclisinin fövqəladə sessiyası çağırılmışdır. 
Həmin sessiyada Heydər Əliyev yekdilliklə Ali 
Məclisin sədri seçilmişdir.

3
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Oktyabrın 26-da keçirilən Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali məclisinin sessiyasında Nax-
çıvanda 7 noyabr bayramının (keçmiş SSRİ-də 
keçirilən Oktyabr inqilabı günü) ləğv edilməsi 
haqqında da qərar qəbul olunmuşdur.

1991-ci il oktyabrın 29-da Heydər Əliyevin cid-
di səyi ilə başa gəlmiş Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Sədərək rayonunda Azərbaycanla Türkiyə 
arasında Araz çayı üzərindən salınmış müvəqqəti 
körpünün rəsmi açılış mərasimi olmuşdur. 

1991-ci il dekabr ayının 16-da Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisinin Heydər Əliyevin 
sədrliyi ilə keçən iclasında 31 dekabrın dünya 
azərbaycanlılarının həmrəylik bayramı kimi qeyd 
olunması barədə qərar qəbul edilib. Ali Məclis 
bununla bağlı qanunvericilik aktının qəbul olun-
ması üçün ölkə parlamentinə - Azərbaycan Ali 
Sovetə müraciət edib. Dekabrın 25-də Azər-
bay can Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurası 
müraciəti nəzərə alaraq, dekabrın 31-nin Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan olun-
ması barədə qanun qəbul edib.

1992-ci il  martın 22-25-də  Türkiyədə Baş na-
zir Süleyman Dəmirəllə Türkiyə Cümhuriyyəti 
tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına 
maliyə, iqtisadi və texniki yardım göstərilməsi 
barədə, 100 milyon dollar məbləğində kredit ay-
rılması və hər il 100 tələbənin Türkiyədə təhsil al-
masını nəzərdə tutan birgə Əməkdaşlıq Protokolu 
imzalamışdır. 1992-ci il mayınn 28-də Naxçıvan-

la Türkiyə arasında Araz çayı üzərində tikilmiş 
“Ümid” körpüsünün açılışı olmuşdur.

1992-ci il avqustun 22-26-da H.Əliyev İran 
İslam Respublikasına səfər etmiş, ali dini lider 
Ayətulla Xamneyi, İran İslam Respublikasının 
prezidenti Əli Əkbər Rəfsəncani və digər rəsmi 
şəxslərlə görüşmüşdür. Bu səfərin nəticəsi olaraq 
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İran İslam Res-
publikası arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa 
dair protokollar imzalanmışdır. 

1992-ci ildə İran və Türkiyə ilə bağlanmış 
əməkdaşlıq müqavilələri əsasında Sədərək, Cul-
fa və Şahtaxtı keçid məntəqələri yaradıldı. Bun-
dan əlavə, Naxçıvan şəhəri yaxınlığında İstilik-
Elektrik Stansiyası tikildi.

İran İslam Respublikasından Culfa rayonuna, 
Türkiyə Respublikasının İqdır vilayətindən isə 
92 kilometrlik bir məsafədən yüksək gərginlikli 
elektrik xətlərinin Naxçıvana çəkilməsi başa çat-
dırıldı ki, bu da Naxçıvanın elektrik enerjisinə 
olan ehtiyacını əsasən ödəmiş oldu. 

Beləliklə, 1991-1993-cü illərdə Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri, Ulu Öndər Heydər 
Əliyev Naxçıvana rəhbərlik etdiyi dövrdə Mux-
tar Respublikanı geniş tərəqqi və  inkişaf yoluna      
çıxarmağı bacarmışdır.

Ə d ə b i y y a t
Cabbarlı, Ə.Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri: monoqrafiya / Ə.H.Cabbarlı; elmi red. E.Cəfərli. - Naxçıvan: [Əcəmi], 2015. 
- 231 s. 
Cəfərov, H. Milli müstəqillik və azdlıq uğrunda mübarizə tarixinin Naxçıvan səhifələri: XX yüzilliyin 80-90-cı illəri: dərs vəsaiti / 
H.R.Cəfərov, A.Mustafayev; elmi red. İ.Hacıyev; rəyçi. Hacı Q.Qədirzadə [və b.]; Azərb. Respb. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti. 
- Bakı: Elm və təhsil, 2012. - 167 s.
Əkbərov, Q. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli-mənəvi dəyərlər məsələsi: tarix üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. 
ol. dis.: 5503.02 / Q.İ.Əkbərov; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu. - Naxçıvan, 2016. - 142 s.
Vəzirov, H. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafı: iqt. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5311.01 / 
H.C.Vəzirov; AMEA, Naxçıvan Bölməsi. - Naxçıvan, 2015. - 152 s.  
Anar. Azərbaycanın müstəqilliyinin memarı: 1992-ci il oktyabrın 16-da Azərbaycanın bir qrup ziyalısı Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri 
Heydər Əliyevə müraciət edib / Anar // Palitra. - 2018. - 17 oktyabr. - S. 4.

İ n t e r n e t d ə
http://web.anl.az/el/Kitab/2013/269320.pdf
...aliyev-museum.nakhchivan.az › bann
nakhchivan.preslib.az › az_b4
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2018/oktyabr/611085.htm
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Digər tarixi hadisələr
Azərbaycan Respublikası Müdafiə 
Nazirliyi təşkil edilmişdir 
1991
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5
Azərbaycanda Müdafiə Nazirli-

yinin əsasının qoyulması 1918-ci ilə 
təsadüf edir. Həmin il may ayının 28-
də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
elan edildikdən sonra təşkil olunmuş 
ilk hökumətin tərkibində Hərbi Nazir-
lik də var idi.

Azərbaycanın tanınmış ictimai-
siyasi xadimi olmuş Xosrov bəy Sulta-
nov isə ilk hərbi nazir vəzifəsinə təyin 
olunmuşdu. 1918-ci il iyun ayının 4-də 
Azərbaycan ilə Osmanlı Türkiyəsi ara-
sında imzalanmış müqaviləyə əsasən 
Türkiyə hökuməti Azərbaycana hərbi 
yardım göstərmək qərarına gəldi və 
ölkəmizə hərbi qüvvələr göndərdi.

Həmin dövrdə Azərbaycanda möv-
cud olan milli hərbi qüvvələrin və 
buraya göndərilmiş Osmanlı qüv və-
lərinin bazasında Qafqaz İslam Ordu-
su yaradıldı. Bu andan etibarən Azər-
baycanda ordu quruculuğuna və ordu 
hissələrinin fəaliyyətinə rəhbərlik milli 
hökumətin qərarı ilə Qafqaz İslam Or-
dusu komandanına həvalə edildi. Ona 
görə Azərbaycanın ilk hökumətinin 
tərkibinə daxil edilmiş Hərbi Nazirli-
yin təşkili müvəqqəti olaraq təxirə sa-
lındı.

Azərbaycanın milli qüvvələrinin 
əsasını hələ Cümhuriyyətin elan edil-
mə sindən əvvəl yaradılan və general-
leytenant Əliağa Şıxlinski tərəfindən 
rəhbərlik edilən Müsəlman korpusu 
təşkil edirdi. 1918-ci il iyun ayının 26-
da Müsəlman korpusunun adı dəyiş-
dirilərək Əlahiddə Azərbaycan korpu-
su adlandırıldı.

Birinci Dünya müharibəsinin nəti-
cələrinə görə qalib elan edilmiş müt-
təfiq dövlətlərin Bakıya gəlmiş hərbi 

qüvvələri komandanlığının tələbi 
ilə Hərbi Nazirlik 1918-ci il noyabr 
ayının 22-də Gəncəyə köçmək məc-
bu riyyətində qaldı. Hərbi Nazirlik 
1919-cu il iyun ayının sonlarınadək 
paytaxtdan və hökumət orqanların-
dan uzaqda fəaliyyət göstərməli oldu. 
1919-cu il iyun ayının sonlarında Ba-
kıya köçürülən Hərbi Nazirlik Kras-
novodsk və Merkuri küçələrinin (in-
diki Zərifə Əliyeva və Səməd Vurğun 
küçələri) kəsişdiyi yerdəki binada 
yerləşdirildi və Cümhuriyyətin süqu-
tuna qədər burada fəaliyyət göstərdi.

1918-ci il dekabr ayının 25-də 
Səməd bəy Mehmandarov Azərbaycan 
hökumətinin qərarı ilə hərbi nazir, de-
kabr ayının 29-da isə general-leytenant 
(28 iyun 1919-cu ildən etibarən tam 
artilleriya generalı) Əliağa Şıxlinski 
hərbi nazirin müavini vəzifəsinə təyin 
edildilər. 

Azərbaycan hökuməti Hərbi Nazir-
liyin qarşısında ölkənin ərazi bütövlü-
yünü müdafiə etməyə qadir olan ordu-
nun yaradılması vəzifəsini qoymuşdu. 
Cümhuriyyətin süqutu ərəfəsində 
Azər baycan Ordusunda hər biri üç pi-
yada alayından ibarət olan iki piyada 
diviziyası, iki əlahiddə piyada divizi-
yası, üç alaydan ibarət olan süvari di-
viziyası, artilleriya briqadası və digər 
hissə və bölmələr mövcud idi. Məhz bu 
qüvvələrin vasitəsilə 1920-ci ilin mart 
ayında Ermənistanın hərbi qüvvələrinin 
və Qarabağdakı separatçı qüvvələrin 
Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı ge-
niş hərbi təcavüzünün qarşısını almaq 
mümkün olmuşdu.

1920-ci il aprelin 28-də 70 mindən 
artıq olan bolşevik hərbi qüvvələrinin 

30 
illiyi
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Azərbaycanda hərb tarixi 
elminin əsas istiqamətləri /
Azərbaycan Respublika-
sı, Müdafiə Naz., Silahlı 
Qüvvələrinin Hərbi Akade-
miyası; tərt. N.Əliyev; elmi 
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Zeynalov, R. Azərbaycan 
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R.Zeynalov, M.Süleymanov, 
N.Əliyev; red. V.Musa; 
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hərbi müdaxiləsi nəticəsində Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti süqut etdi. Azərbaycanda hakimiyyət 
bolşeviklərin əlinə keçdikdən sonra Hərbi Nazirli-
yin bazasında Azərbaycanın Hərbiyyə və Bəhriyyə 
Komissarlığı yaradıldı. Əvvəlcə Çingiz İldırım, 
sonra isə Əliheydər Qarayev hərbiyyə və bəhriyyə 
komissarı vəzifəsinə təyin edildilər.

1922-ci ilin sonlarına, yəni SSRİ təşkil 
edilənədək Azərbaycan və onun Hərbiyyə və 
Bəhriyyə Komissarlığı formal müstəqilliyini sax-
ladı. Azərbaycan SSRİ tərkibinə daxil edildikdən 
sonra Hərbiyyə və Bəhriyyə Komissarlığı nazirlik 
statusunu itirmiş oldu. Azərbaycanda hərbi işlərə 
rəhbərlik SSRİ mərkəzi orqanlarının səlahiyyətinə 
keçdi.

XX əsrin sonlarında SSRİ-nin dağılması və 
müstəqil respublikaların yaranması Azərbaycanda 
Müdafiə Nazirliyinin bərpası üçün real imkan-
lar açdı. 1991-ci il avqustun 30-da Azərbaycan 
Respublikasının Ali Soveti “Milli özünümüdafiə 
qüvvələrinin yaradılması haqqında” qərar qəbul 
etdi. Həmin qərarın əsasında 5 sentyabr 1991-ci il 
tarixli fərmanla Azərbaycanda Müdafiə Nazirliyi 
təşkil edildi və milli ordunun yaradılmasına baş-
landı. 1991-ci il oktyabr ayının 9-da isə respublika 
Ali Soveti tərəfindən ordu quruculuğunun hüquqi 
bazası olan “Azərbaycan Respublikasının Silahlı 
Qüvvələri haqqında” qanun qəbul edildi.

Lakin bir tərəfdən  Azərbaycan daxilində hərbi-
siyasi vəziyyətin mürəkkəb olması, hakimiyyətdə 
olan qüvvələrin ordu quruculuğu sahəsində səriş-
təsizliyi, digər tərəfdən də ictimai-siyasi hərə-
katların ordu daxilində təfriqə yaratmaq cəhdləri, 
6 ay ərzində müdafiə naziri vəzifəsinə 4 dəfə 
təyinatın aparılması həm Müdafiə Nazirliyinin, 
həm də Azərbaycan Ordusunun formalaşmasına 
dağıdıcı təsir göstərdi.

1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyev 
xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qa-
yıtdı və Azərbaycan Ordusunun formalaşdırılma-
sı prosesinə başlanılması yeni mərhələyə qədəm 
qoydu. Məhz ulu öndər Heydər Əliyev yerli 
özünümüdafiə və könüllü batalyonlar adı altında 
fəaliyyət göstərən silahlı birləşmələri ləğv edərək, 
vahid komandanlığa tabe olan nizami ordu ya-
ratdı. Çox keçmədi ki, 1994-cü ilin əvvəllərində 
Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsi istiqamətində 
düşmənə qarşı uğurlu hərbi əməliyyat həyata keçi-
rildi. 1994-cü il mayın 12-də elan olunan atəşkəsdən 
sonra Azərbaycanda nizami, müasir səviyyyəli or-
dunun qurulması prosesinə böyük inamla start ve-

rildi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci 
il 22 may tarixli qərarına əsasən, 26 iyun - Silahlı 
Qüvvələr Günü elan olundu.

Dövlət büdcəsindən hərbi sahəyə ayırılan 
xərclərin dəfələrlə artırılması ordumuzun bütün 
istiqamətlər üzrə potensialının yüksək səviyyəyə 
çatdırılmasına yol açdı. Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyevin 16 dekabr 2005-
ci il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respubli-
kası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılması 
Müdafiə Nazirliyinin və Azərbaycan ordusunun 
daha da güclənməsinə və onun müasir tipli silah və 
texniki vasitələrlə təchizatına əlverişli və münbit 
şərait yaratdı.

Hazırda Azərbaycan Ordusu regionun güclü 
ordularındandır. Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko-
mandanı cənab İlham Əliyevin iradəsi və qayğısı 
sayəsində Azərbaycan Ordusu güclü maddi-tex-
niki bazaya malikdir və ən müasir silah-sursatla 
təmin olunmuşdur. Bu gün Azərbaycan Ordusu 
ölkəni istənilən təcavüzdən qorumağa qadirdir. 
Bunu şanlı hərbi qələbəmiz olan aprel döyüşləri də 
əyani olaraq göstərdi. 

Hazırda Azərbaycan Ordusu özünün yüksək 
inkişaf mərhələsini yaşayır. Orduda döyüş əhval-
ruhiyyəsini yüksəldən əsas amillərdən biri də son 
illərdə Azərbaycan  Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin hərbi hissə lərə, 
xüsusən cəbhə xəttinə ardıcıl səfərlər etməsi olmuş-
dur. Ön xətdə xidmət edən əsgər və zabitlərimizlə 
hər görüşündə onlara sonsuz mü barizə əzmi aşıla-
yan Ali Baş Komandan İlham Əliyev bununla da 
orduya diqqət və qayğısını əyani şəkildə nümayiş 
etdirmişdir.

2020-ci ilin 27 sentyabrından 10 noyabra qədər 
davam edən 44 günlük müharibə  Azərbaycan Or-
dusunun qüdrətini bir daha göstərdi. Bu günlərdə  
ordumuz  Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrini-
zəfər tarixini yazdı. 30 ildən bəri ermənilərin iş-
ğal altında saxladığı tarixi ərazilərimizi çox qısa 
müddətdə - 44 gün ərzində işğaldan azad etdi, uzun 
illərdən bəri mövcud olan və dünyanın ən güclü 
super dövlətlərinin 30 il ərzində həll edə bilmədiyi 
“Dağlıq Qarabağ problemini” çox qısa müddətdə 
təkbaşına, birdəfəlik həll etdi.

Ordunun gücü, qüvvəti, bax, budur!  Azərbaycan 
Ordusu nəyə qadir olduğunu göstərdi!

2013-cü il oktyabrın 22-dən Azərbaycan Res-
publikasının Müdafiə Nazirliyinə general-pol kov-
nik Zakir Həsənov rəhbərlik edir.
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18
Milli musiqi günü - sentyabr ayı-

nın 18-i dahi Üzeyir Hacıbəylinin 
doğum günü ilə bağlıdır. Çünki milli 
musiqimiz, mədəniyyətimiz öz inkişaf 
zirvəsinə görə Üzeyir bəyə 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 Hacıbəylinin 
adını daşıyan Azərbaycan Dövlət Sim-
fonik Orkestri Niyazinin dirijorluğu  
ilə bəstəkarın əsərlərini ifa etmişdir. 

Ötən əsrin  90-cı illərinin  əvvəl-
lərində Azərbaycanda, xüsusilə də Ba-
kıda yaşanan siyasi böhranla əlaqədar 
bu ənənə bir müddət unudulmuş-
dur. Niyazinin bu təşəbbüsü 1995-ci 
ildə ulu öndər Heydər Əliyevin dahi 
bəstəkarın anadan olmasının 110 il-
lik yubileyi ərəfəsində imzaladığı 18 
sentyabrın Milli Musiqi Günü kimi 
qeyd olunması haqqında Fərmanı ilə 
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 Hacıbəylinin 
ev-muzeyində mədəni tədbirlər təşkil 
olunur, böyük bəstəkarın xatirəsinə 
həsr olunmuş təntənəli gecə keçirilir.

“Bakı Metropoliteni” QSC tərə-
fin dən də Milli Musiqi Günü ilə bağ-
lı getdikcə hər il üçün ənənəvi hal 
alan sosial layihə gerçəkləşdirilir. Bu 
münasibətlə stansiyalarda artıq ənənə 
halını alan musiqili proqramı 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 
əvəz siz xidmətləri qiymətləndirilərək 
“Bakı-Tbilisi-Ceyhan” Əsas İxrac Boru 
Kəmərinə onun adı verilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Əliyev, İ. “Əsrin 
müqaviləsi”nin 25 
illiyi və Neftçilər Günü 
münasibətilə Azərbaycanın 
neft sənayesi işçilərinə / İl-
ham Əliyev // Azərbaycan. 
– 2019. – 21 sentyabr. – S. 
1.

“Əsrin kontraktı”nın bizim 
müstəqil tariximizdə xü-
susi yeri, xüsusi rolu var: 
Prezident İlham Əliyev 
“Əsrin müqaviləsi”nin 
25 illiyi və Neftçilər Günü 
münasibətilə keçirilən 
mərasimdə iştirak edib // 
Yeni Azərbaycan. – 2019. 
– 21 sentyabr. – S.3.

“Əsrin müqaviləsi”nin 25 
ili // 525-ci qəzet. – 2019. 
– 20 sentyabr. – S.6.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2019/
sentyabr/672304.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/yeni_az/2019/
sentyabr/672452.htm

http://www.anl.az/
down/meqale/525/2019/
sentyabr/672329.htm
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BMT 1981-ci il sentyabr ayının 21-
ini dünyanın 192 ölkəsinin səs çoxlu-
ğu ilə “Beynəlxalq Sülh Günü” qeyd 
olunması barədə qərar qəbul etmişdir.   
Bu əlamətdar günün əhəmiyyəti za-
man keçdikcə, münaqişə ocaqları alov-
landıqca üzə çıxır. 21 sentyabr nəinki 
xalqlar arasında, həmçinin, ailələrdə, 
məktəblərdə köklü zorakılığa qarşı 
mübarizənin əldə olunmasına nail ol-
maq üçün bir gündür. Bu səbəbdən də 
21 Sentyabr bütün planet insanları üçün 
çox vacibdir. 

İnsanları sülhə, sabitliyə, təhlükəsiz-
liyə çağıran bu gün BMT-nin Nyu-
Yorkdakı Baş qərargahında quraşdırılan 
“Sülh zəngi”nin çalınması ilə başlayır. 
Yaponiya Parlamentinin hədiyyəsi olan 
bu zəngin üzərində “Yaşasın Mütləq 
Dünya Sülhü” sözləri yazılıb. Elə 2007-
ci ildə BMT-nin Baş katibi Pan Gi Mun 
həmin “Sülh Zəngi”ni çalaraq dünyanı 
bütün döyüş əməliyyatlarını, ədavəti 
24 saat ərzində dayandırmağa və bir 
dəqiqəlik sükuta çağırmışdı. Baş katib 
“Sülh bizim missiyamızdır; gündəlik ax-
tarışlarımızın mövzusudur” deyə builki 
müraciətində də dünya ictimaiyyətini 
sülhə nail olmaq üçün bütün səyləri 
birləşdirməyə çağırır. Qeyd edək ki, si-
lahların susmasına və qeyri-zorakılığa 
həsr olunan Beynəlxalq Sülh gününün 
bu iki mövzusu diqqəti daha çox aktu-
al sülh və demokratiya məsələsinə cəlb 
edir.

1999-cu ildə rejissor Ceremi Cil-
li 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 dünya-
da insan zorakılığının baş verməsinin 
qarşısını alsın, atəşkəs olsun.

Azərbaycan xalqının Beynəlxalq 
Sülh Gününü qeyd etməsi isə, təbii ki, 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsinin həllindən keçir. 

Beynəlxalq vasitəçilərin  apardıqları 
sülh danışıqlarının səmərə verməməsi  
regionda təhlükəsizliyin təminatına 
əngəl yaratmaqdadır. 

Bu gün qüdrətli və güclü orduya malik 
Azərbaycan və onun Prezidenti, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyev də xalqın sülh 
arzusunu ifadə edərək, münaqişənin sülh 
yolu ilə, qan tökülmədən, beynəlxalq 
hüquq çərçivəsində həlli istiqamətində 
əməli işlər görür… Sülhün qorunması, 
insanların əmin-amanlıqda yaşaması, 
amansız müharibələrin, hər çür zorakı-
lığın dayandırılması arzusu bütün tarix 
boyu bəşəriyyəti düşündürür.

Respublikamızda son illər 
Beynəlxalq Sülh Günü xüsusi olaraq 
qeyd edilməkdədir. Bu əlamətdar gün 
münasibətilə İsveçrə səfirliyinin Bakı 
Ofisi ilə Azərbaycan Respublikasının 
insan hüquqları üzrə müvəkkili  (Om-
budsman) və BMT-nin İctimai İnforma-
siya Departamenti daim birgə tədbirlər 
keçirirlər.

Ombudsmanın təşəbbüsü ilə hər il 
ənənəvi olaraq, avqustun 21-dən sent-
yabrın 21-dək Azərbaycanda “İnsan 
hüquqları aylığı”, “Uşaq hüquqları ay-
lığı” ilə yanaşı, “Sülh aylığı” elan olu-
nur. Bu aylıq çərçivəsində “Azərbaycan 
Respublikasında İnsan hüquq və azad-
lıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini 
artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət 
Proqramı”nın müddəaları əsasında 
respublikanın bütün regionlarında in-
san hüquqları ilə bağlı silsilə tədbirlər 
və müzakirələr təşkil olunur, əhalinin 
hüquqi maarifləndirməsi işinə mühüm 
töhfələr verməklə, ölkəmizdə insan hü-
quqları sahəsində müsbət təcrübə for-
malaşdırır.

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
Beynəlxalq Sülh 
Günü münasibətilə // 
Mədəniyyət. – 2019. – 6 
sentyabr. – S.4.
Nərimanoğlu, M. Yüzillik 
müharibələr barışla sona 
çatsa da... : 21 Sent-
yabr Beynəlxalq Sülh 
Günüdür: Təcavüzkar 
Ermənistan isə 1994-cü 
ildən bugünədək BMT 
TŞ-nin qəbul etdiyi 4 
qətnaməyə məhəl qoymur 
/ M.Nərimanoğlu // 
Azərbaycan. – 2019. – 21 
sentyabr. – S. 7.
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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-karların üzləş-
dik ləri   gündəlik   problemlərlə bağlı 
cəmiyyətin məlumatlandırılmasıdır.

Statistikaya görə, dünyada təxmi-
nən 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. Kar-
lar Federasiyası 50-ci illərdə karların 
beynəlxalq tədbirlərdə iştirakını asan-
laşdırmaq üçün jestlər sistemi yarat-
mışdır.  

Lal-karlar üçün ilk məktəbin əsasını 
1760-cı ildə Parisdə rahib de Lepe qoy-
muşdur. O, mimikalarda danışıq üsulu-
nun banisi, jest dilinin böyük tərəfdarı 
olmuşdur. 

Lal-karların qapalı və ünsiyyətsiz 
olduqları barədə deyilənlər həqi-
qətəuyğun deyil. Halbuki lal-kar olma-
sına baxmayaraq, onlarca məşhurun 
adlarını sadalamaq mümkündür. Məsə-
lən, İntibah dövrünün şairi Pyer de 
Ronsarı “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, italyan rəssamı 
Antonio Stanoli, fransız heykəltəraşı 
Klod-Andre Desen, fransız 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, küt-
lə vi-informasiya vasitələri işçiləri və 
ictimaiyyətin diqqətini yönəltmək 
üçün müxtəlif tədbirlər keçirməyə ça-
ğırır.

Azərbaycanda da kifayət qədər 
eşit mə qüsurlu insanlar var. Dövlət 
tərəfindən lal-kar uşaqların cəmiyyətə 
inteqrasiyası üçün müəyyən işlər görü-
lür. Azərbaycanda belə məktəb  ilk dəfə 
1932-ci  ildə  Bakıda fəaliyyətə başla-
mışdır. 1969-cu ildə respublikamızda 
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  ba-
zasında  3  nömrəli Respublika  xüsusi  
internat  məktəbi  yaradılmışdır.

İnternat məktəbində “Bacarıqlı 
əllər”, dama, futbol, rəsm dərnəyi fəa -
liy yət göstərir.  Bununla yanaşı, mək-
tə bin şagirdlərindən ibarət rəqs qrupu 
var.

Defektoloq  ixtisası üzrə müəllim-
lərə    ehtiyac  yarandığından    1990-cı  
ildə  N.Tusi  adına  ADPU-da  de fek to-
lo  giya  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 uşaq-
lar: Lal, kar uşaqların 
təhsil aldığı Bakı şəhəri 
3 nömrəli Respublika xü-
susi internat məktəbindən 
reportaj / Niyazi 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 sent-
yabrında Ümumdünya Turizm Təşkilatı 
kimi formalaşmışdır. 1979-cu ildə Baş 
Qərargahı Madrid şəhərinə köçürülən 
Təşkilat 27 sentyabr - Ümumdünya 
Turizm Gününü təsis etmişdir. Ümum-
dünya Turizm Günü artıq dünyanın 
150-dən çox ölkəsində qeyd olunur.

2001-ci il sentyabrın 25-də Ko-
reya Respublikasının paytax-
tı Seulda keçirilən Ümumdünya 
Turizm Təşkilatının XIV Baş Assamb-
leyasında Azərbaycan Respublikası bu 
beynəlxalq turizm təşkilatına üzv oldu 
və müstəqil respublikamızda ilk dəfə 
olaraq hər il 27 sentyabr - Ümumdün-
ya Turizm Günü  kimi qeyd olunmağa 
başlandı. 

Turizm sahəsi üçün ölkəmizdə  
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respub-
likasında 2002-2005-ci illərdə turiz-
min inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”, 
“Regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
üzrə Dövlət Proqramı”, habelə “2010-
2014-cü illərdə Azərbaycanda turiz-
min inkişafına dair” dövlət proqramla-
rının qəbul olunması  böyük əhəmiyyət 
kəsb etmiş, onların həyata keçirilməsi 
zəngin infrastrukturun qurulması və 
ölkəmizin beynəlxalq turizm bazarına 
inteqrasiyasının təməlinin qoyulması  
üçün şərait yaratmışdır. 

Bakının daxili şəhəri olan İçərişəhər, 
Şirvanşahlar Sarayı, Qız qalası və 
habelə  qayaüstü rəsmlər muzeyi  Qo-
bustan, Şəki Xan Sarayı və Şəkinin 
tarixi mərkəzi  YUNESKO-nun dün-
ya 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 forumlarında: Lon-
donda (WTM), Berlində (ITB), Mosk-
vada (MITT), İstambulda (MTE) və 
digərlərində iştirak edir.Azərbaycanın 
turizm potensialını dünyaya nümayiş 
etdirmək, həmçinin turist axınını cəlb 
etmək məqsədilə ölkəmizin turizm im-
kanlarını əks etdirən filmlər və reklam 
çarxları 2006-cı ildən etibarən dün-
yanın nüfuzlu televiziya kanallarında 
(CNN, Euronews, Travel Channel, 
BBC, CNBC, Eurosport, National Ge-
ographic, TV5 MONDE) yayımlanır, 
eyni zamanda xarici ölkələrdə turizmin 
təbliği məqsədilə 50-yə yaxın müxtəlif 
növ və dillərdə informasiya xarakterli 
reklam-çap məhsulları hazırlanmışdır.

2014-cü ildə Azərbaycan Turizm 
Assosiasiyası, Bakı Turizm İnforma-
siya Mərkəzi və Azərbaycan Turizm 
İnstitutu BMDTT-yə qoşulmuş üzv 
(Affiliate 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 turizm sahəsi günü-
gündən inkişaf edir və tezliklə iqtisa-
diyyatın ən mühüm sahələrindən birinə 
çevriləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyevin “Azərbay-
can Respublikasında “Turizm İşçiləri 
Günü” peşə bayramının 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

Bayramova, Z. 27 sent-
yabr Beynəlxalq Türizm 
Günüdür / Z.Bayramova 
// Səs. – 2019. – 27 
sentyabr . – S.13.

Eminov, N. Qeyri-neft 
sektorunda turizmin 
çəkisi artmaqdadır : 
27 sentyabr Beynəlxalq 
Turizm Günüdür / N. 
Eminov // Xalq qəzeti. 
– 2019. – 27 sentyabr. 
– S.6.
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2 dekabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti cənab İlham Əliyev “Azərbaycan 
Respublikasında Anım Gününün təsis edilməsi 
haqqında” sərəncam imzalayıb. 

Sərəncama əsasən, hər il sentyabrın 27-si 
Azərbaycan Respublikasında Anım Günü kimi 
qeyd ediləcək.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı 2020-ci il 
sentyabrın 27-dən başlayan növbəti hərbi təca-
vü zünə cavab olaraq, Azərbaycan xalqı işğal al-
tındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədilə 
Vətən müharibəsinə başladı.

Haqq və Şərəf işimiz olan, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda 
gedən mübarizədə qəhrəmanlıq göstərən əsgər və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan mülki insanlarımız, 
bütövlükdə xalqımız əzm və iradə, bir yumruq kimi birlik və həmrəylik nümayiş etdirərək, düşmənə 
sarsıdıcı zərbələr endirdi.

Azərbaycan Ordusunun zəfər yürüşünə dözə bilməyən düşmən təxribatlara əl ataraq, günahsız mülki 
insanları hədəfə almaqla müharibə cinayətləri törətdi.

Vətən müharibəsində Silahlı Qüvvələrimizin 2823 nəfər hərbi qulluqçusu həlak olmuşdur. 
Torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əsgər və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına 

işğaldan azad edildi. Müzəffər Ordumuzun bu gün yazdığı tarix sabah daha da güclü inkişaf edəcək, 
çiçəklənəcək Azərbaycan üçün möhkəm bünövrədir.

İllər keçəcək, şəhidlərimiz düşüncələrdə, xatirələrdə əbədiyyən yaşayacaq. Onları yaşatmaq naminə 
yazıçılar əsərlər yaradacaq, şairlər şeirlər yazacaq, bəstəkarlar mahnılar bəstələyəcək, rəssamlar tablolar 
çəkəcək, jurnalistlər düşüncələr yazacaq... Azərbaycan Ordusunun, cəsur əsgərlərimizin bu möhtəşəm 
qələbəsi zəfər tariximizin şanlı səhifəsi olaraq qalacaqdır.

Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!

Digər tarixi hadisələr
II Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin 
Anım Günü 
2020
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“Azərbaycan Respublikasında Anım Gününün təsis edilməsi haqqında“  
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı // Azərbaycan. - 
2020. - 3 dekabr. - S. 1.
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Qarabağ ədəbi mühitində, 
yazılı ədəbiyyatda bir fakt 
kimi hələlik elmə məlum olan 
ilk qarabağlı şairin adı VII 
əsrdə yaşayıb-yaratmış Dav-
dağın adıdır. X-XI əsrlərdə 
Qarabağda müsəlman Şərqinin 
görkəmli mütəfəkirləri - Səid 
Əmirül Bərdəyi, Məhəmməd 
Abdulla Bərdəyi, XI əsrdə 
şair Məsud Namidar, XII əsr 
Azərbaycan poeziyasının ən 
qüdrətli simalarından biri qa-
rabağlı Mücirəddin Beyləqani 
olmuşdur. XIV əsrdə Tuti 

Abdulla Qarabaği adlı şair fəaliyyət göstərmiş, XV əsrdə Şeyx İbrahim ibn Məhəmməd 
Şəhabəddin Bərdəi dövrünün Şeyx tituluna yüksəlmiş, Gülşəni təxəllüsü məşhur olmuş-
dur. Yusif ibn Məhəmmədşahi Qarabaği XVI-XVII əsrlərdə yaşayıb-yaratınışdır. XVI 
əsrdə ustadlar-ustadı Aşıq Qurbani, XVIII əsrdə Mirmöhsün Ləmbərani Asəf, Aşıq Əli, 
Aşıq Valeh, Ziyadi Qarabaği və Molla Pənah Vaqifın adları çox mətləblərdən xəbər verir.  
XVI əsrin filosof-yazarı Məhəmməd Qarabağinin əsərləri Qahirə (Misir) kitabxanasında 
saxlanılır. XVIII əsrdə Pənahabad şəhərinin - Şuşanınn bünövrəsi qoyulandan sonra Qa-
rabağ ədəbi mühiti Azərbaycan ədəbi-mədəni mühitinin ən qaynar mərkəzinə çevrilmiş, 
ilk olaraq realist şeirin əsasını qoyaraq, XIX əsrdə realizm ədəbi metodunun yaranmasma 
və inkişafına səbəb olmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatında yeni milli şeir məktəbinin əsası 
Qarabağda M.P.Vaqif tərəfindən qoyulub və Q.B.Zakir tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. 
Qarabağ xanının qızı Ağa Bəyim ağa Tuti Şərqdə ən müdrik qadın kimi məşhurlaşmışdı. 

XIX əsrdə Qarabağ ədəbiyyatı “qızıl dövrünə” qədəm qoymuş, Şuşa Qafqa-
zın mədəniyyət mərkəzinə çevrilmişdir. Mir Möhsün Nəvvabın “Tərkireyi-Nəvvab” 
əsərində bu şəhərdə yaşamış 100-dək ədibin adı çəkilir. Xurşudbanu Natəvan, Aşıq Pəri, 
“Qarabağnamələr”in müəllifləri Mirzə Adıgözəl bəy, Mirzə Camal Cavanşir, Mirzə Meh-
di Xəzani, Əhməd bəy Cavanşir və s. bu dövrün tanınmış simalarıdır.
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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.
C.A.
C. 
Ş.
B.

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
31 

• Bеynəlxalq Ahıllar Günü (01.10.1992) 
• Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Günü (03.10.2009)
• Cəbrayıl rayonu işğaldan azad olunmuşdur (04.10.2020)
• Füzuli rayonu işğaldan azad olunmuşdur (17.10.2020)
• Ümumdünya Yoxsulluqla Mübarizə Günü (17.10.1992)
• Dövlət Müstəqilliyi Günü (18.10.1991)
• Zəngilan rayonu işğaldan azad olunmuşdur (20.10.2020)

24 sentyabr-  
23 oktyabr

Tərəzi bürcü 
Nişanı havadır. 
Veneranın 
himayəsindədir. 
Günəşin Tərəzi 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
yumşaq xasiyyətli, 
parlaq zəkalı 
olurlar. 

 Qarabağ Azərbaycandır!
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Milli ədəbiyyat

Nasir Ələkbərzadə Çingiz Əbülhəsən oğlunun (17.10.1936-07.01.1999) 
anadan olmasının 85 illiyi
Xalq yazıçısı, akademik, ictimai xadim İbrahimov Mirzə Əjdər oğlunun 
(28.10.1911-17.12.1993) anadan olmasının 110 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Xalq rəssamı Əliyev Kamil Müseyib oğlunun (22.10.1921-01.03.2005) 
anadan olmasının 100 illiyi
Fransız rəssamı Pikasso Pablonun (25.10.1881-08.04.1973) anadan 
olmasının 140 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Xalq artisti, professor Mustafayev Ramiz Hacı oğlunun (16.10.1926-
10.04.2008) anadan olmasının 95 illiyi
Xalq artisti, opera müğənnisi Bədirov Mürsəl Tağı oğlunun (27.10.1931-
26.02. 2003) anadan olmasının 90 illiyi 

Teatr.Kino

Xalq artisti Quliyev Nurəddin Əzulla oğlunun (Nurəddin Mehdixanlı) 
(06.10.1956) anadan olmasının 65 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, kinooperator Məmmədov Kənan Əzizağa 
oğlunun (09.10.1946) anadan olmasının 75 illiyi
SSRİ Xalq artisti, rejissor Raykin Arkadi İsaakoviçin (24.10.1911-
17.12.1987) anadan olmasının 110 illiyi
Xalq artisti Məlikova Nəcibə Haşım qızının (25.10.1921-27.07.1992) 
anadan olmasının 100 illiyi
Xalq artisti Salmanlı Ağaxan Əli oğlunun (29.10.1941-29.02.2020) anadan 
olmasının 80 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor Babazadə Oqtay Ələkbər oğlunun 
(30.10.1941) anadan olmasının 80 illiyi
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Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Nəsibov Kamil Balədə oğlunun 
(08.10.1946-29.06.1992) anadan olmasının 75 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin və 
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin mayoru  İmanov Samid Gülağa oğlunun  
(14.10.1981-04.04.2016 ) anadan olmasının 40 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Bayramov Soltanağa Nəhmət oğlunun 
(17.10.1936-23.08.1993) anadan olmasının 85 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Makeyev İqor Vladimiroviçin (27.10. 
1971-02.08.1992) anadan olmasının 50 illiyi

Siyasət.Hərbi iş

İlk azərbaycanlı hərbi pilot, poruçik Qayıbov Fərrux ağa Məmmədkərim 
ağa oğlunun (02.10.1891-12.09.1916) anadan olmasının 130 illiyi
Siyasi elmlər doktoru, professor Abdullayev Vaqif İdris oğlunun 
(16.10.1956) anadan olmasının 65 illiyi
Əməkdar hüquqşünas, hüquq elmləri namizədi, professor Sarıcalinskaya  
Kamilə Qiyas qızının (22.10.1926-03.12.2012) anadan olmasının 95 
illiyi
Azərbaycanın ilk sərhədçi generalı Nəsirov Mustafa Cəfər oğlunun 
(25.10.1921-27.05.2012) anadan olmasının 100 illiyi

Fəlsəfə.İqtisadiyyat

Fəxri neftçi, Əməkdar mühəndis, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Abbasov 
Qurban Abbasqulu oğlunun (Neftçi Qurban) (26.10.1926-14.09.1994) 
anadan olmasının 95 illiyi 
Əməkdar elm xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Əhmədli Cəmil 
Teymur oğlunun (27.10.1931-10.02.2010) anadan olmasının 90 illiyi

Tarix

Tarix elmləri doktoru, professor, arxeoloq Nuriyev Aləm Bayram oğlu-
nun (07.10.1936-20.09.2004) anadan olmasının 85 illiyi
Tarix elmləri doktoru, professor Yusifov Yusif Niftalı ağa oğlunun (20. 
10.1906–14.06.1995) anadan olmasının 115 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, tənqidçi 
Zamanov Abbas Fəttah oğlunun (10.10.1911-01.04.1993) anadan olma-
sı nın 110 illiyi
Maarifçi Qaspiralı (Qasprinskaya) Şəfiqə İsmayıl bəy qızının (14.10. 
1886-31.08.1975) anadan olmasının 135 illiyi
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Filologiya elmləri doktoru, professor Musayeva Azadə Şahbaz qızının 
(28.10.1946) anadan olmasının 75 illiyi
Tarix elmləri doktoru, professor, kulturoloq Məmmədov Fuad Teyyub 
oğlunun  (28.10.1946) anadan olmasının 75 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

Akademik Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlunun (02.10.1941) anadan 
olmasının 80 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor 
Mərdanov Misir Cumayıl oğlunun (03.10.1946) anadan olmasının 75 
illiyi
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qocayev Niftalı Mehralı 
oğlunun (18.10.1936) anadan olmasının 85 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb

Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Əliyev Tamerlan 
Əziz oğlunun (03.10.1921-1997) anadan olmasının 100 illiyi
Pediator, tibb elmləri doktoru, professor İsrafilova Nelufər Möhsün 
qızının (04.10.1926-31.01.1996) anadan olmasının  95 illiyi

Texnika.Mühəndis işi

Texnika elmləri doktoru, professor Qasımzadə Məmmədcavad 
Süleyman oğlunun (16.10.1911-1992) anadan olmasının 110 illiyi
Texnika elmləri doktoru, professor Canəhmədov Əhəd Xanəhməd 
oğlunun (23.10.1946) anadan olmasının 75 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor İsmayılov 
İsmayıl Mahmud oğlunun  (25.10.1946) anadan olmasının 75 illiyi

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

Azərbaycanın ilk görkəmli biblioqraf alimi, dövlət biblioqrafiyası və 
ədəbiyyat sahəsində mütəxəssis Qəhrəmanov Əliheydər Baba oğlunun 
(25.10.1911-23.03.1959) anadan olmasının 110 illiyi 

Digər tarixi hadisələr

Beynəlxalq Musiqi Günü (01.10.1975)  
Bеynəlxalq Ahıllar Günü (01.10.1992)
Prоkurоrluq İşçiləri Günü (01.10.1998)
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq qanunla Azərbaycan 
Respublikası YUNESKO-nun “Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması 
haqqında” Konvensiyasına (17 oktyabr 2003-cü il) qoşulub 
(02.10.2006)
Beynəlxalq Qeyri-zorakılıq Günü (02.10.2007)
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Xocavənd rayonunun işğalı günü (02.10.199210.10.2020  Xocavənd 
rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 34 kəndi işğal azad edilmiş, 10 noyabr 
2020-ci il tarixdə imzalanmış atəşkəsə əsasən Xocavənd rayonu müvəqqəti 
olaraq Rusiya Sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətinə verilmişdir)
Türkdilli Xalqların Həmrəyliyi Günü (03.10.2010)
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Günü (03.10.2009)
Heyvanların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü (04.10.1931)
Cəbrayıl rayonu işğaldan azad olunmuşdur (04.10.2020)
Beynəlxalq Müəllim Günü (05.10.1966)
Ümumdünya Quşları Müşahidə Günü (5-6.10.1993)
Ümumdünya Yaşayış Yerini Qoruma Günü (06.10.1979)
Ümumdünya Poçt Günü (09.10.1969)
Azərbaycan Respublikası Ali Soveti “Azərbaycanın milli özünümüdafiə 
qüvvələri haqqında” Qanun qəbul etmişdir (09.10.1991)
Yanğınsöndürənlərin Peşə Bayramı Günü (10.10.2002) 
«Gender bərabərliyinin təminatları haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu» qəbul edilmişdir (10.10.2006)
Naxçıvanı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi təsbit edən Qars müqaviləsi 
imzalanıb (13.10.1921)
Dəmiryolu İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (13.10.2005)
Ümumdünya Yoxsulluqla Mübarizə Günü (17.10.1992)
Füzuli rayonu işğaldan azad olunmuşdur (17.10.2020)
Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 30-cu ildönümü (18.10.1991)
Rayonlarda, şəhərlərdə və şəhər rayonlarında icra hakimiyyəti başçısı 
vəzifəsi təsis edilmişdir (18.10.1991)
Energetiklər Günü (20.10.2004)
Beynəlxalq Kulinariya Günü (20.10.2007)
Zəngilan rayonu işğaldan azad olunmuşdur (20.10.2020)
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Günü (24.10.1948)
Moskvada Nizami Gəncəvinin abidəsi açılmışdır (25.10.1991)
Qubadlı rayonu işğaldan azad olunmuşdur (25.10.2020)
BMT Baş Məclisinin XXI sessiyası İrqi Diskriminasiyanın Ləğvi Uğrunda 
Beynəlxalq Mübarizə Gününün təsis edilməsi haqqında qərar qəbul 
etmişdir (26.10.1966)
Zəngilan rayonunun işğalı günü (29.10.199320.10.2020)
Ümumdünya siyasi repressiya qurbanlarının xatirə günü (30.10.1974)
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Milli ədəbiyyat 

85 
illiyi

Çingiz Ələkbərzadə 
1936-1999
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Çingiz  Əbülhəsən oğlu  
Ələkbərzadə 1936-cı il oktyabr ayının 
17-də Bakı şəhərində anadan olmuş-
dur. 1955-1960-cı illərdə ADU-nun 
(indiki BDU) filologiya fakültəsində 
təhsil almışdır. 

Yaradıcılığa tələbəlik illərindən 
başlayan Ç. Ələkbərzadə 1958-ci ildə 
“Kökəlməyin sirri” adlı hekayəsini  al-
manaxda dərc etdirmiş və bundan son-
ra dövri mətbuatda müntəzəm  çıxış 
etmişdir.

Əmək fəaliyyətinə 1960-cı ildə Əli 
Bayramlı rayonundakı 2 saylı orta 
məktəbdə müəllim kimi başlamışdır. 

1961-1966-cı illərdə Azərbaycan 
Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri 
son xəbərlər redaksiyasında işləmişdir. 
1966-1968-ci illərdə İsmayıllı rayo-
nundakı İvanovka kəndində müəllim, 
1968-1971-ci illərdə Əli Bayramlı 
rayonunda “İşıq” qəzeti redaksiya-
sında məktublar şöbəsinin müdiri, 
1971-1972-ci illərdə İsmayıllı rayo-
nunda “Zəhmətkeş” qəzeti redaksi-
yasında məktublar şöbəsinin müdi-
ri, 1972-1973-cü illərdə Azərbaycan 
SSR Televiziya və Radio Verilişləri 
Komitəsində “Günün səsi” xəbərlər 
baş redaksiyasında müxbir, 1973-
1975-ci illərdə “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasında ssenarist, 1976-
1979-cu illərdə “Kirpi” satirik jurna-
lında ədəbi işçi, 1979-1984-cü illərdə 
Azərbaycan Dövlət Televiziya və Ra-
dio Verilişləri Komitəsində “Günün 
ekranı” redaksiyasında ştatdankənar 
müxbir, 1984-1989-cu illərdə Şirvan 
zonası üzrə xüsusi müxbir olmuşdur. 

Ç.Ələkbərzadə “Yarpaqlar tökü-
ləndə”, “Qızıl yəhərli at”, “Çılpaqlı”, 
“Vulkan” “Qumarbaz”, “Dünyanın 
qopduğu yer” kimi maraqlı nəsr əsər-
lərinin müəllifidir. Həbsxanada oldu-
ğu dövrdə yazdığı şeirlərdən ibarət 
“Tür  mə mənim ahımdır” kitabının da 
müəllifidir.

1980-ci ildə Özbəkistanda keçirilən 
Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti 
ongünlüyündə iştirak etmişdir. 

1986-1988-ci illərdə durğunluq 
dövr ündə ictimai qüsurları kəskin tən-
qid etdiyinə görə günahsız həbs edilmiş-
dir. Ç.Ələkbərzadə həbsxanada çox 
böyük hörmət qazanmış, məhkumlar 
ona “şair” deyə müraciət edirmişlər. 
O, həbsdə olduğu müddətdə yaradıcı-
lıqla məşğul olur, müəyyən əsərlərini 
məhz zindanda yazır. Ömrünün iki il 
yarımını zindanda keçirib bəraət ala-
raq  azadlığa çıxan yazıçı həyatının 
ağır günlərindən bəhs edən “Zindan” 
romanını qələmə almışdır. Bəraət al-
dıqdan sonra azadlığa çıxan yazıçı  
yenidən Azərbaycan Dövlət Televi-
ziya və Radio Verilişləri Komitəsinə 
işə düzəlir. Sonra isə “Azərnəşr”də 
işləyir, gecələr isə yarımçıq qalmış 
əsərlərini tamamlamağa çalışır. Lakin 
həbsxana həyatı yazıçının səhhətindən 
yan keçməmış, stresdən, əsəbdən cid-
di problemlər yaşamışdır.     

Çingiz Ələkbərzadə 1999-cu il yan-
var ayının 7-də Bakıda vəfat etmişdir.

“Zindan” romanı 2019-cu ildə yeni-
dən nəşr olunmuş, oktyabr ayının 29-
da Bakı Kitab Mərkəzində təqdimat 
mə rasimi keçirilmişdir.         

Ə d ə b i y y a t

Zindan: roman / Çingiz 
Ələkbərzadə; red. M. Axun-
dov; rəss. A.Ələkbərov. – 
Bakı: “Yazıçı” ədəbi nəşrlər 
evi, 1995. – 200 s.

Araq düşkününün dilindən 
[şeir] / Ç.Ələkbərzadə // Ul-
duz. - 2019. - № 2. - S. 49.

Çəmənli, M. Nəşriyyatlarda 
keçən ömrüm:[ yazıçı Çin-
giz Ələkbərzadə haqqında 
xatirələr] /  M.Çəmənli // 
Ədalət. - 2017. - 4 mart. - S. 
14.

Çingiz Ələkbərzadənin 
“Zindan” kitabının 
təqdimatı // Xalq Cəbhəsi. - 
2019. - 31 oktyabr. - S. 16.

Ələkbərzadə, S. Ölüm 
anında belə onun qorxu, 
həyəcan keçirdiyini hiss 
etmədik: [yazıçının qızı ilə 
söhbət] / S.Ələkbərzadə; 
söhbətləşdi S.Əşrəf // 
Ədəbiyyat qəzeti. - 2019. - 
27 aprel. - S. 6-7.

17 Nasir 
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Mirzə Əjdər oğlu İbrahimov 1911-ci il 
oktyabr ayının 28-də Cənubi Azərbaycanın 
Sərab şəhəri yaxınlığındakı Eyvaq kəndində 
anadan olmuşdur. 1918-ci ildə atası və qar-
daşı ilə birgə Bakıya gəlmişdir. 

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qu-
rulduqdan sonra fabrik-zavod məktəbində 
oxumuş və işləmişdir. Bədii yaradıcılığa 
Zabrat fəhlə ədəbiyyat dərnəyinin üzv-
lü yündən başlamışdır. “Qazılan buruq” 
adlı ilk şeiri 1930-cu ildə “Aprel alovları” 
məcmuəsində dərc olunmuşdur. 1932-ci 
ildə Dnepropetrovsk sənaye müəssisələrinə 
səfərdə olmuş, “Giqantlar ölkəsində”adlı 
oçerklər kitabını qələmə almışdır.

Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İns-
titutunun ikiillik hazırlıq şöbəsində təhsil 
aldıqdan sonra 1933-cü ildə Naxçıvan MTS 
siyasi şöbəsində “Sürət” qəzetinin redak-
toru vəzifəsində işləmişdir. 1935-1937-ci 
illərdə SSRİ EA-nın Leninqraddakı (Sank-
Peterburq) Şərqşünaslıq İnstitutunun aspi-
ranturasında təhsil almış, namizədlik dis-
sertasiyasını müdafiə etmişdir.

1941-ci ildə Cənubi Azərbaycanda 
“Vətən yolunda” qəzetinin məsul redakto-
ru vəzifəsində işləmişdir.

1942-1946-cı illərdə Azərbaycan SSRİ 
Xalq Maarif Komissarı (XMK) vəzifəsində 
çalışmışdır. 1945-ci ildə Azərbaycan EA 
(indiki AMEA) təsis edilərkən onun ilk 
həqiqi üzvlərindən biri olmuş, eyni za-
manda Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı İdarə 
heyətinin sədri (1946-1954), birinci katibi 
(1965-1975), SSRİ Yazıçılar İttifaqı İdarə 
heyətinin katibi (1965-1975), Azərbaycan 
SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini 
(1946-1950), Azərbaycan SSR Ali Sove-
ti Rəyasət heyətinin sədri (1954-1958) 
vəzifələrində işləmiş, Azərbaycan KP XIV-
XIX, XXII-XXVIII qurultaylarında MK 
Büro üzvü seçilmişdir. 

M. İbrahimov 1970-1986-cı illərdə 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı İdarə 
heyətinin sədri və SSRİ Yazıçılar İttifaqı-
nın katibi olmuşdur. 1991-ci ildə Ağsaq-
qallar Şurasının üzvü seçilmişdir. 

Ömrünün axırınadək Azərbaycan EA 

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin 
müdiri, çoxcildli “Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi”nin redaksiya heyətinin üzvü olmuş-
dur. 

M. İbrahimov “Həyat” (1935), “Mad-
rid” (1937), “Məhəbbət” (1941), “Kəndçi 
qız” (1961), “Yaxşı adam” (1963), 
“Közərən ocaqlar” (1967) , və s. pyesləri, 
“Gələcək gün”, “ Pərvanə” romanlarını 
qələmə almışdır. Həmçinin görkəmli yazı-
çı həmçinin  V.Şekspirin “Kral Lir”, “On 
ikinci gecə”, A.N.Ostrovskinin “Quduz 
pullar”, “Müdrik olan hər kəsə kifayətdir 
sadəlik”, A.P.Çexovun “Üç bacı”, Molyerin 
“Don Juan” və digər pyeslərini Azərbaycan 
dilinə tərcümə etmişdir. Əsərləri keçmiş 
SSRİ xalqlarının dillərinə və bir çox xarici 
dillərə tərcümə edilmişdir. 

M. İbrahimov 1941-ci ildə Azərbaycan 
SSR-nin “Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri 
adına, 1950-ci ildə SSRİ Dövlət mükafatı-
na, 1961-ci ildə “Xalq yazıçısı” fəxri adına 
layiq görülmüş, 1965-ci ildə Azərbaycan 
SSR Dövlət mükafatı laureatı olmuş, 1979-
cu ildə Beynəlxalq Nehru mükafatını almış, 
1981-ci ildə “Sosialist Əməyi Qəhrəmanı” 
fəxri adına layiq görülmüş, 1989-cu ildə 
SSRİ Xalq deputatı seçilmiş, 3 dəfə “Lenin 
ordeni”, “Oktyabr inqilabı” ordeni və digər 
orden və medallarla təltif olunmuşdur.

Görkəmli yazıçı, akademik Mirzə İb-
rahimov 1993-cü il dekabr ayının 17-də 
Bakıda vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn 
olunmuşdur.

1996-cı ildə Mirzə İbrahimоvun xati-
rəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə əlaqədar 
оnun çap оlunmamış əsərlərinin ikicildli-
yinin, еləcə də haqqında bibliоqrafik gös-
təricinin hazırlanması,  Asiya və Afrika 
ölkələrindən rеspublikamızda təhsil alan 
əlaçı tələbələrə vеrilmək üçün M.İbrahimоv 
adına təqaüdün  təsis еdilməsi, qəbrinin 
üstü nün götürülməsi, Bakı şəhərindəki 
küçə lərdən birinə оnun adının vеrilməsi, 
yaşadığı binaya (Xaqani küçəsi, 19/13) 
xatirə lövhəsinin vurulması haqqında qərar 
qəbul edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə / 
Mirzə İbrahimov; tərt. ed. 
və ön sözün müəl. V.Yusifli. 
– Bakı: Şərq-Qərb, 2005.-
C.1.-432 s.; C.2.-520 s.
Əliyeva, Q. Mirzə İbra-
himov nəsrində Cənub 
mövzusu / Q.Əliyeva; elmi 
red. V. Əhmədov; ön söz. 
B.Əhmədli. - Bakı:Elm və 
təhsil,  2016.- 171 s.
Sofiyeva, M. Mirzə İbrahi-
movun “Gələcək gün” və 
Ceyms Oldriçin “Diplo-
mat” romanlarında tarix və 
bədii təfəkkür / M. Sofiyeva 
// Ədəbiyyat məcmuəsi: 
Nizami adına Ədəbiyyat 
İntitutunun Elmi Əsərləri.- 
2018.- № 1, C.XXXII. - 
S.342-350.
Xalıqzadə, D. Mirzə İbrahi-
movun “Cənub hekayələri” 
/ D.Xalıqzadə // Filologiya 
məsələləri: AMEA M.Füzuli 
ad. Əlyazmalar İn-tu. - 
2019. - № 8.- S. 281-285.
Rüstəmxanlı, S. Ağıl, 
mübarizə və iradə rəmzi: 
“Yazıçının özü və sözü” /  
S.Rüstəmxanlı // Ədəbiyyat 
qəzeti. - 2019. - 16 mart. - 
S. 2-3.

28 Akademik
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Kamil Müseyib oğlu Əliyev 1921-
ci il oktyabr ayının 22-də Qərbi Azər-
bay canda, İrəvan şəhərində anadan ol-
muşdur. 

1936-cı ildə Bakı Rəssamlıq Mək-
tə binə daxil olmuş və görkəmli rəssam 
Ə.Əzimzadənin sinfində təhsil almışdır. 
Burada 3 il dekorasiya şöbəsində oxu-
duqdan sonra müəllimlərinin məsləhəti 
ilə təhsilini davam etdirməklə yanaşı, 
“Azərxalça” birliyində eksperimental 
laboratoriyada köçürücü rəssam kimi 
işləməyə başlamışdır. 

1941-ci ildən Böyük Vətən müha-
ribəsində iştirak etmiş, 1945-ci  ildə 
cəb hədən 22 orden və medalla dön-
müşdür. 

1954-cü  ildə “Soyuz-Torq rek-
lam”ın   baş direktoru və baş rəssamı 
təyin olunmuş, 1961-ci ildə Bədii Fon-
dun Yaradıcı-İstehsalat Kombinatının 
direktoru, 1964-1971-ci illərdə Bakı 
Zərgərlik Fabrikinin direktoru, 1971-
ci ildə isə Yerli Sənaye Nazirliyi İs-
tehsalat şöbəsinin müdiri işləmişdir. 
O, 1993-cü ildən ömrünün sonunadək 
“Azərxalça” Elmi İstehsalat Birliyinin 
baş direktoru olmuşdur.

İlk portret-xalçasını 1958-ci ildə 
böyük Azərbaycan şairi M.Füzuliyə 
həsr etmişdir. Sənətkar xalçanın təra-
vət li, şux rəngli naxışları ilə Füzu-
li lirikasını tamaşaçıya çatdırmışdır. 
Xalçanın uğuru rəssamı daha da ruh-
landırmış, İ. Nəsimi (1973) və Nizami 
Gəncəviyə (1978) həsr edilmiş xal-
çalarını yaratmışdır. Xalça üzərində 
yaratdığı portretlərdən görkəmli türk 
dövlət xadimi Atatürkün, Turqut Öza-
lın, Süleyman Dəmirəlin portretləri to-
xunmuş xalçalar xüsusilə məşhurdur.  
Rəssamın 1998-ci ildə yaratdığı, 
yüksək bədii xüsusiyyətlər kəsb edən, 
böyük dövlət xadimi, ümummilli li-
der Heydər Əliyevin portreti də belə 

əsərlərdəndir. 
Azərbaycanda ilk dəfə xalça mu-

zeyinin açılması da Kamil Əliyevin 
adı ilə bağlıdır. Daha çox Abşeron 
ornamentlərinə üstünlük verən Kamil 
Əliyev ümumilikdə bütün milli naxış-
lar üzərində işləyərək onlara yeni bir 
ruh, yeni nəfəs verirdi. 

Kamil Əliyevin çeşniləri əsasında 
toxunmuş xalçalar  respublikamız  
müs təqillik qazandıqdan sonra dünya-
nın bir çox ölkələrində uğurla nüma-
yiş etdirilmişdir. Azərbaycan xalçası-
nın şöhrətini daha da artıran bu qədim 
el sənətinin nümunələri ən mötəbər 
muzeylərdə, o cümlədən Londonun 
məş hur “Viktoriya və Albert” muze-
yində saxlanılır. 

K.Əliyev Azərbaycan   incəsənətin-
də göstərdiyi xidmətlərə görə ilk dəfə 
1960-cı ildə Fəxri fərmana layiq görül-
müş, respublikanın “Tətbiqi incəsənət 
ustası” adını qazanmışdır. 1967-ci ildə 
“Əməkdar rəssam”, 1982-ci ildə isə 
“Xalq rəssamı” fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. 1998-ci ildə Ali Attes-
tasiya Komissiyası tərəfindən ona de-
korativ və tətbiqi sənət üzrə professor 
elmi rütbəsi verilmış, 1999-cu ildə isə 
“İstiqlal” ordeni ilə təltif olunmuşdur. 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin fərdi təqaüdçüsü idi.

Görkəmli rəssam Kamil Əliyev 
2005-ci il mart ayının 1-də vəfat etmiş, 
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin 
klassiki, rənglər və ilmələr sehrkarı Ka-
mil Əliyevin xatirəsini əbədiləşdirmək 
məqsədi ilə 2007-ci il oktyabrın 26-da 
vaxtilə yaşadığı evin qarşısında xatirə 
lövhəsi vurulmuş və ev-muzeyi açılmış-
dır. Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti Xalq rəssamı Kamil Əlliyevin 90 
illik yubileyinin keçrilməsi haqqında 
sərəncam imzalamışdır.

Ə d ə b i y y a t

Kamil Əliyev, 1921-2005 
[İzomaterial]: xalça sənəti 
/ Lay. rəhb. Ç.Fərzəliyev; 
mətnin müəl. X.Əsədova; 
ing. dilinə tərc. 
İ.Peart, S.İbrahimova, 
Ə.Məlikova; fotolar 
Ə.Ağasiyev. – Bakı: Şərq-
Qərb, 2013. – 104 s.

Xalçalarda ilmələnən 
ömür: [xalçaçılıq və 
dekorativ-tətbiqi sənətin 
qorunub saxlanmasında 
və inkişaf etdirilməsində 
Kamil Əliyevin xidmətləri 
haqqında] // Mədəni 
həyat.- 2013.- № 12.- S. 
86-87.

Fuad, E. Azərbaycan xal-
çaçılıq məktəbinin müdrik 
müəllimi: Kamil Əliyev 
yaratdığı hər xalçanı 
sevirdi, onları övladları 
kimi əzizləyirdi / E. Fuad  
// Xalq Cəbhəsi. - 2014. - 
4 mart. - S. 14.

22 Rəssam
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Pablo Ruis Pikasso 1881-ci il okt-
yabr ayının 25-də İspaniyanın Mala-
qa şəhərində anadan olmuşdur. Pablo 
Pikasso rəssamlığı atası X.Ruisdən 
öyrənmişdir. Təhsilini artırmaq üçün 
1894-1895-ci illərdə La-Korunya, 
1895-ci ildə Barselona, 1897-1898-
ci illərdə isə Madrid şəhərlərində 
Zərif sənətlər məktəbində oxumuşdur. 
1904-cü ildən Parisdə yaşamışdır. 

Yaratdığı əsərlərdə realizmin zən-
gin və rəngarəng qaynaqlarına əsas-
lanan Pikassonun yaradıcılığı mürək-
kəb, ziddiyyətli və eyni zamanda 
çoxcəhətli olmuşdur. Müxtəlif dövr-
lərdə yaratdığı əsərlərdə ekspressi-
onizm, neoklassizm, kubizm, sürre-
alizm və s. cərəyanların yaradıcılıq 
prinsiplərinə əsaslanmışdır. 

Pikasso yaradıcılığı əsasən iki 
dövrə - “mavi” və “çəhrayı” dövrlərə 
ayrılır. “Mavi dövr” (1901-1904) tab-
lolarında rəssam əsasən mavi, göy, ya-
şıl rəng çalarlarından, “Çəhrayı dövr” 
(1905-1906) tablolarında isə çəhrayı-
qızılı, çəhrayı-boz koloritdən istifadə 
etmişdir. Bu əsərlərdə cəmiyyətin icti-
mai ziddiyyətləri ilə qarşılaşan insan-
ların psixoloji aləmi təsvir olunurdu. 
“Dilənçi qoca oğlan ilə” (1903), “Şar 
üstündə dayanmış qız” (1905) (hər iki 
əsər A.S.Puşkin adına Təsviri Sənət 
Muzeyi, Moskvada saxlanılır) və s. 
əsərlərində zavallı insanların həyatına 
xas olan tənhalıq motivləri əsas yer 
tuturdu. 

1910-cu ildən başlayaraq Pikas-
so neoklassizm və realizm üslubun-
da yaratdığı əsərlərdə lirik motivlərə 
geniş yer verməyə başlayır. “Üç qa-

dın bulaq başında” (1921 - Müasir 
İncəsənət Muzeyi, Nyu-York), “Ana 
və Körpə” (1922 - İncəsənət Muze-
yi, Baltimor) və s. əsərləri bu üslub-
da işlənən əsərlərdir. Pikasso İkinci 
Dünya müharibəsi illərində Fransa 
Müqavimət hərəkatına qoşulmuş, 
müharibədən sonrakı illərdə isə daim 
sülh və demokratiya uğrunda mübarizə 
aparmışdır. Onun mütərəqqi, humanist 
görüşləri əsərlərində də öz əksini tap-
mışdır. 

“Gernika” (1937-Prado, Madrid), 
“Sülh göyərçini” (1947), “Sülh” və 
“Müharibə” (1952-Val-loris, Sülh mə-
bə di) əsərləri sülh uğrunda müba ri zə 
rəmzinə çevrilmişdir. 

Pablo Pikasso rəsm əsərləri ilə ya-
naşı heykəltəraşlıq (“İnsan quzu ilə” 
- tunc heykəl - 1944, Val-loris), kera-
mika və qrafika əsərləri də yaratmış-
dır. Bunlarla yanaşı, həmçinin bir sıra 
əsərlərə də illüstrasiyalar (P.Elüarın 
“Sülhün çöhrəsi” poeması 1950) və 
sil silə əsərlər (“Bəşəri ko-mediya” 
rəsm və litoqrafiya silsiləsi-1953, 
“Öküz döyüşü” qrafika silsiləsi1959-
1960) çəkmişdir. 

Mürəkkəb yaradıcılıq yolu keçmiş 
rəssam 1950-ci ildə “Beynəlxalq Sülh 
mükafatı”, 1962-ci ildə “Xalqlar ara-
sında sülhü möhkəmləndirməyə görə” 
Lenin mükafatı laureatı olmuşdur. 

Pablo Pikasso 1973-cü il aprel ayı-
nın 8-də Fransanın Mujen şəhərində 
vəfat etmişdir. 

Madriddə Pikassonun abidəsi və 
adına meydan vardır. Adı tarixdə 100 
ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahı-
sına daxil edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Qısa fikirlər xəzinəsi / Pab-
lo Pikasso // Ulduz. – 2016. 
– № 4. – S.75 -76.

Dançev, A. “Ondan 
sonra kim”: [Jorj Brak və 
P.Pikassonun yaradıcılığı 
haqqında] / A.Dançev: tərc. 
etdi G.Rzalı // Ədəbiyyat 
qəzeti.- 2018.- 30 iyun.- 
S.31.

Eyvazlı, G. Pikassoya 
sevgilərlə...: Dahilərin 
həyatı / G. Eyvazlı  // 
Ədəbiyyat qəzeti.- 2016.- 13 
fevral.- S.20-21.

Əliyev, Z. Pablo Pikasso-
nun ittihamı: Bir əsərin 
tarixçəsi / Ziyadxan Əliyev 
// Mədəniyyət. –2018. –17 
yanvar. – S.15.

Qaliboğlu, S. Pikasso və 
kubizm / S.Qaliboğlu // 
Mədəniyyət. – 2016. – 24 
avqust. – S.11.

25 Fransız rəssamı
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Ramiz Hacı oğlu Mustafayev 
1926-cı il oktyabr ayının 16-da Türk-
mə nistan Respublikasının Cər-cou 
şəhərində anadan olmuşdur. Bir il 
sonra ailəsi Bakıya köçmüşdür. Uşaq 
yaşlarından teatra böyük həvəs gös-
tə rən Ramiz Mustafayev 15 yaşı-
na qədər müxtəlif özfəaliyyət dram 
dərnəklərində fəal iştirak etmişdir. 

1941-ci ildə Bakı teatr texnikumu-
nun aktyorluq şöbəsinə daxil olmuş-
dur. Əvvəl Gənc Tamaşaçılar Teatrın-
da, texnikumu bitirdikdən sonra isə 
Azərbaycan Dövlət Akademik Dram 
Teatrında aktyorluq etmişdir. 

Vokal sənətinə olan həvəsi onu 
1948-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli adına 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriya-
sına (indiki Ü.Hacıbəyli adına Bakı 
Musiqi Akademiyası) gətirmiş, bura-
da professor Bülbülün vokal sinifində 
sənətin sirlərinə yiyələnmişdir. 

1952-1957-ci illərdə konservato-
ri yanın bəstəkarlıq fakultəsində, 
gör kəmli pedaqoq, professor  Boris 
Zeyd manın sinfində təhsilini davam 
etdir miş və konservatoriyanı bəstəkar 
kimi bitirmişdir. 50 ildən artıq yara-
dıcılığı dövründə bəstəkar musiqinin 
müx təlif janrlarında dəyərli əsərlər 
yarat mışdır. O, 6 opera, 5 musiqili 
komediya, 9 oratoriya, 7 kantata, 5 
vokal-simfonik poema, 8 simfoni-
ya, 500-ə qədər mahnı və romansla-
rın, 200-dən artıq xalq mahnılarının 
xor üçün işləmələrinin müəllifi ol-
muşdur. Ramiz Mustafayevin vokal 
sənətinə olan marağı sayəsində onun 
yaradıcılığında vokal musiqi janrları 

daha geniş yer tutur. Diplom işi kimi 
təqdim etdiyi bir pərdəli “Şirin” ope-
rasından sonra onun bir sıra opera-
ları - o cümlədən, “Vaqif”, “Aydın”, 
“Polad”, “Xan və əkinçi”, “Tərs keçi” 
uşaq operası yaranır. Lakin bəstəkarın 
ən uğurlu səhnə əsəri Səməd Vurğu-
nun eyniadlı dramı əsasında yazılmış 
“Vaqif” operası olmuşdur. Bu opera-
ya görə bəstəkar 1962-ci ildə Gənc 
Bəstəkarların Ümumittifaq Müsa bi-
qə sində laureat adına layiq görülmüş-
dür. 

Ramiz Mustafayev bəstəkarlıq və 
dirijorluqla yanaşı təcrübəli pedaqoq 
və tanınmış ictimai musiqi xadimi 
kimi xatırlanır. O, Bakı Musiqi Aka-
demiyasının və Azərbaycan Dövlət 
Milli Konservatoiyasının professoru 
kimi çalışaraq gənc musiqiçi kadr-
ların yetişməsində əlindən gələni 
əsir gə mə mişdir. Ramiz Mustafayev 
1957-ci ildən Azərbaycan  Bəstəkarlar 
İttifaqının üzvü, bu təşkilatın İdarə 
Heyətinin üzvü, habelə Musiqili 
səhnə əsərləri bölməsinin sədri kimi 
Respublikanın musiqi həyatında fəal 
iştirak etmişdir. 

Görkəmli bəstəkarın yaradıcılı-
ğı dövlət tərəfindən yüksək qiy mət-
ləndirilmiş, 1973-cü ildə Azərbaycanın 
“Əməkdar incəsənət xadimi”, 1987-ci 
ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. 2001-ci ildə “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif olunmuşdur. 

Ramiz Mustafayev 2008-ci il ap-
rel ayının 10-da Bakı şəhərində vəfat 
etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
15 mahnı: silsilə [Notlar] / 
Ramiz Mustafayev. – Bakı: 
2007. – 44 s.
Əmirova, G. Ramiz Musta-
fayev. “Salatın” oratoriyası: 
/  G.Əmirova  // Mədəniyyət.
az.- 2017.- № 3.- may-iyun.- 
S.47-50.
Hüseynov, F. Bəstəkar Ramiz 
Mustafayevin 90 illiyinə həsr 
olunan gecə:[noyabr ayının 
23-də Azərbaycan Dövlət 
Mahnı Teatrında bəstəkarın 
mahnılarından ibarət “Ötən 
illərin nəğmələri” adlı 
musiqi axşamının keçirilməsi 
ilə əlaqədar] / F.Hüseynov 
// Mədəniyyət.- 2016.- 25 
noyabr.- S.4.
Hüseynova, S. Əbədiyyətə 
qovuşmuş bəstəkar ömrü: 
Ramiz Mustafayev - 90 / 
S.Hüseynova  // Mədəniyyət. 
– 2016. – 2 noyabr. – S.14.
Hümbətova, A. Azərbaycan 
xalq mahnılarının bəstəkar 
yaradıcılığında təzahür for-
maları: [Üzeyir Hacıbəylinin 
və Ramiz Mustafayevin 
yaradıcılığı haqqında] / A. 
Hümbətova // Mədəniyyət.
az.-  2018.- İyul-Avqust.- S. 
53-55.

16 Bəstəkar
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Musiqi.Opera.Balet

90 
illiyi

Mürsəl Bədirov 
1931-2003  

Mürsəl Tağı oğlu Bədirov 1931-ci il 
oktyabr ayının 27-də Dərbənd şəhərində 
anadan olmuşdur. Orta təhsilini Dağıs-
tanda almışdır.

1951-ci ildə Azərbaycan Dövlət Kon-
servatoriyasının (indiki Azərbaycan 
Mil li Konservatoriyası) vokal şöbəsinə 
daxil olmuşdur. Tələbə vaxtı opera ta-
maşalarında epizodik rollar oynamış-
dır.  1956-cı ildə təhsilini başa vurduq-
dan sonra  Opera və Balet Teatrında 
işləməyə başlamışdır.

Mürsəl Bədirov teatrda işlədiyi illər-
də xeyli tamaşada oynamışdır. İfa etdi-
yi əsas partiyalar: Dankayro, Eskamil-
yo və Morales (“Karmen”, Joıj Bize), 
Onegin (“Yevgeni Onegin”, Pyotr Çay-
kovski), Şarples, Sezar Anjelotti (“Çio-
Çio-San” və “Toska”, Cakomo Puç-
çini), Valentin (“Faust”, Şarl Quno), 
Aleko (“Aleko”, Sergey Raxmaninov), 
Frederika (“Lakme”, Leo Delib), And-
rey Sokolov (“İnsanın taleyi”, İvan 
Dzerjinski), Silvio (“Məzhəkəçilər”, 
Rucero Leonkavallo), Əsgər (“Alay 
oğlu”, Boris Zeydman), Alı və Birinci 
carçı, Nofəl (“Koroğlu” və “Leyli və 
Məcnun”, Üzeyir bəy Hacıbəyli), Qoca 
ərəb (“Şah İsmayıl”, Müslüm bəy Ma-
qomayev), Yavərin atası, Xan və Həjir 
(“Azad”, Cahangir Cahangirov), Ataki-

şi (“Sevil”, Fikrət Əmirov), Eldar (“Va-
qif”, Ramiz Mustafayev), Soltan (“Ba-
hadır və Sona”, Süleyman Ələsgərov), 
Qoca zənci (“Qoca Xottabıç”, Zakir 
Bağırov) uğurlu sənət nailiyyətləridir.

1972-ci ildən Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının vokal kafedrasın-
da işləmişdir. 1992-ci ildə professor 
rütbəsini almışdır.

Mürsəl Bədirov Çexiyada, Maca-
rıstanda və başqa ölkələrdə solist kimi 
qastrol səfərlərində olmuşdur.

Səhnə sənətində və vokalçı kimi 
qazandığı uğurlara görə M.Bədirov 
29 iyun 1964-cü ildə Azərbaycanın 
“Əməkdar artist” və 23 fevral 1979-cu 
ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. 2001-ci ildən Azər bay-
can Respublikası Prezidentinin fərdi 
təqaüdçüsü idi.

Mürsəl Bədirov 26 fevral 2003-cü 
ildə Bakıda vəfat etmişdir.

2019-cu il aprel ayının 18-də 
M.Maqomayev adına Azərbaycan 
Döv lət Filarmoniyasında Mədəniyyət 
Nazir liyi və  “Mədəniyyət” televiziya 
kana lının dəstəyi ilə bariton səsli opera 
müğənnisi, Azərbaycan SSR-in Xalq 
artisti Mürsəl Bədirovun xatirəsinə 
həsr olunmuş gecə keçirilmışdir.

Ə d ə b i y y a t

Rəhimli, İ. Mürsəl Bədirov / İlham Rəhimli // Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası: üç cilddə / İ.Rəhimli; Azərb. Resp. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi. – Bakı, 2017. – C. 2. – S.381-382.

İ n t e r n e t d ə

https://www.musicacademy.edu.az/

Opera müğənnisi



376

O
K

TY
A

B
R

Teatr.Kino

65 
illiyi

Nurəddin Mehdixanlı 
1956  
Nurəddin Əzulla oğlu Quliyev  

(Meh dixanlı) 1956-cı il oktyabr ayının 
6-da Cəlilabad rayonunun Tahirli kən-
dində anadan olmuşdur.

1974-cü ildə ildə M.Əliyev adına 
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitu-
tunun (indiki ADMİU) dram və kino 
aktyorluğu fakültəsinə daxil olmuş-
dur. Dahi rejissor Ədil İsgəndərovun 
rəhbərlik etdiyi kursu 1978-ci ildə 
başa vurub təyinatla Akademik Milli 
Dram Teatrına göndərilərək sentyabr 
ayının 1-dən aktyor truppasına işə gö-
türülmüşdür.

Onun Akademik teatrın səhnəsində 
oynadığı rolların siyahısını: Mehdi 
və İkinci repartyor, Muxtar, (“Səhra 
yuxuları”, “Təhminə və Zaur”, 
Anar), Xasay və Hidayət xan, Kam-
ran, Təbriz, Böyük bəy, Məşədi 
Təhməz, Ayaz Turan (“Xurşidbanu 
Natəvan”, “Unuda bilmirəm”, “Bül-
lur sarayda”, “Mahnı dağlarda qal-
dı”, “Şeyx Xiyabani”, “Sevgililərin 
cəhənnəmdə vüsalı”, İ.Əfəndiyev), 
Eldar və Vaqif (“Vaqif”, S.Vurğun), 
Ross (“Maqbet”, V.Şekspir), Aydın, 
Əbu Übeyd (“Aydın”, “Od gəlini”, 
C.Cabbarlı), Ərtoğrul, Elxan (“Afət”, 
(“İblis”, H.Cavid ), Şair, Şahin, Gur-
şad (“Fəryad”, “Rəqabət”, “Özü-
müzü kəsən qılınc”, B.Vahabzadə), 
Yaralı əsgər (“Hələ “sevirəm” 
deməmişdilər…”, R.Novruz), İppo-
lit (“Fedra”, J.Rasin), Rəşid Axundov 
(“Brüsseldən məktublar”, H.Həsənov), 
Bəbir bəy (“Dirilən adam”, M.Cəlal), 
Şəmistan ağa (“Ölüləri qəbristanlıqda 
basdırın”, İ.Şıxlı), Nemət Həsənzadə 
(“Bu dünyanın adamları”, Hidəyət), 

Vətən (“Xəcalət”, H.Mirələmov), Hacı 
Zeynalabdin Tağıyev (“Mesenat”, 
Ə.Əmirli), Baba (“Arılar arasında”, 
Elçin) şəklində ümumiləşdirmək olar.

Aktyor Azərbaycan Dövlət Telezi-
ziyasında Ə.Əhmədovanın “Pəncərədə 
işıq” (Toğrul), C.Cabbarlının “Solğun 
çiçəklər” (Bəhram), N.Həsənzadənin 
“Kimin sualı var?” (İlham), B.Vahab-
za dənin “Vicdanla üz-üzə” (Hakim) 
teletamaşalarında iştirak etmişdir. 
“Dədəm Qorqudun kitabı” dastanın 
motivləri əsasında “Dədə Qorqud” 
çoxseriyalı televiziya filmində Bayan-
dur xan, “Bəyaz həyat”da Vüqar Quli-
yev, “Cavid ömrü”ndə Əhməd Cavad, 
“Məhkumlar”da Polkovnik Hacıyev, 
alman rejissoru F.Xelmerin “Susuz-
luq və sevgi”də Zaza, ABŞ rejissoru 
A.Helencerin “Burulğan”ında Kişi, 
“Təlatüm” bədii-televiziya filmində 
İlyas Şahdağlı, “Cavad xan”da Cavad 
xan rollarına çəkilmişdir.

N.Mehdixanlı 1986-cı ildə Naxçı-
van MR-nın “Əməkdar artist”, 1998-
ci ildə Azərbaycan Respublikası nın 
“Əməkdar artist”, 2002-ci ildə “Xalq 
artisti” fəxri adlarına layiq görülmüş-
dür. 

2016-cı ildə Azərbaycan teatrının 
inkişafında xidmətlərinə görə Nurəddin 
Əzulla oğlu Quliyev Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin fərdi təqaü-
dü nə, 2017-ci ildə Cəfər Cabbarlı 
mükafatına layiq görülmüşdür. 29 okt-
yabr 2019-cu ildə Azərbaycanda teatr 
sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə 
görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olun-
muşdur.

Ə d ə b i y y a t

Mənim güzgüm atamdır 
– Nurəddin Mehdixanlı 
sevimli əşyalarından danışır 
/ N.Mehdixanlı; müsahibəni 
apardı F.Hüseyn // Kaspi.-
2018. - 7 iyul. - S.12-13. 
Kinonun, teatrın dəyər 
verənləri hər zaman olacaq 
/ N.Mehdixanlı; müsah. 
apardı T.Turan // Həftə içi.-
2019.- 3-5 avqust.- S.4.
“Yaşlı nəslin “Bizdən 
sonra vəziyyət necə olacaq” 
düşüncəsini  bəyənmirəm”  / 
N.Mehdixanlı; müsah. apar-
dı  A.Əhməd // Şərq. - 2019. 
- 12 oktyabr. - S. 5.
Qurbanlı, R. “Sərt atala-
rın oğulları sərt həyatla 
çarpışıb  qalibiyyət qazanar 
/ R.Qurbanlı // Üç nöqtə. - 
2018. - 16 oktyabr. - S. 12.
Rəhimli, İ. Sənətkar qüdrəti: 
[N.Mehdixanlının “Yaşar” 
tamaşasındakı İmamyar rolu 
haqqında] / İlham Rəhimli 
// 525-ci qəzet. - 2019. - 20 
dekabr. - S. 10.

Aktyor6
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Teatr.Kino
100 
illiyi Nəcibə Məlikova  

1921-1992  
Nəcibə Haşım qızı Məlikova  1921-

ci il oktyabr ayının 25-də Bakının Bu-
zovna kəndində anadan olmuşdur. 

Həkim olmaq istəsə də dayısı Ru-
hulla Axundovun “xalq düşməni” 
elan edilməsi səbəbindən çox qapılar 
üzünə bağlanmışdır. Bir müddət ste-
noqrafçı işləmiş, bu qayda yalnız akt-
yorluq sənətinə aid edilmədiyindən 
1940-cı  ildə Bakı Teatr Texnikumu-
na daxil olmuşdur. Xalq artisti Fatma 
Qədrinin sinfində dərs almış, 1943-cü 
ildə oranı bitirmiş, öz istəyi ilə Gəncə 
Dövlət Dram Teatrında işləməyə get-
mişdir. Nəcibə xanım Gəncə teatrında  
bir neçə  il çalışandan sonra   Bakı-
ya qayı tmış Azərbaycan Dövlət Teatr 
İnstitutuna (indiki ADMİU) daxil ol-
muş, 1951-ci ildə oranı bitirmişdir. 

Texnikumda təhsil aldığı illərdə  
Milli Dram Teatrının  tamaşaların-
da epizodik rollar oynayan  akt-
risa kinolara çəkilişlə bağlı kiçik 
fasilələrdən sonra 1952-ci ildən 
yenidən teatrda işləmişdir. Bu teatrda 
ilk rolu K.Qoldoninin “Mehmanxana 
sahibəsi” komediyasında Mirandoli-
na obrazı olmuşdur. Nəcibə Məlikova 
klassik və çağdaş Azərbaycan dra-
maturqlarının, dünya ədiblərinin 
dram əsərlərində və bir qədər də 
komediyalarda müxtəlif rollar oy-
namışdır. H.Cavidin “Şeyx Sənan” 
(Xumar), “Səyavuş” (Firəngiz), 
Ə.Haqverdiyevin “Pəri cadu” (Şa-
mama cadu), C.Cab barlının “Aydın” 
(Böyükxanım), “1905-ci ildə” (Sona), 
“Sevil” (Edilya), M.İbrahimovun 
“Həyat” (Atlas), “Kəndçi qızı” (Ayxa-
nım), İ.Əfəndiyevin “Büllur sarayda” 
(Qönçə), “Qəribə oğlan” (Məlahət), 
N.Xəzrinin “Əkssəda” (Zərifə), 

“Mirzə Şəfi Vazeh” (Zübeydə), S.Vur-
ğunun “Vaqif” (Xuraman), M.İbra-
him bəyovun “Kərgədan buynuzu” 
(Dil əfruz), S.Rəhmanın “Əliqulu evlə-
nir” (Yasəmən), “Küləklər” (Firuzə), 
Ş.Qurbanovun “Əcəb işə düş dük” 
(Məlahət), M.F.Axundovun “Lən kə-
ran xanının vəziri” (Şölə xanım və 
Ziba xanım), “Müsyö Jordan və dərviş 
Məstəli şah” (Şəhrəbanı), “Türkiyədə” 
(Nazir qızı), K.Haldoninin “Məzəli 
hadisə” (Marianna), A.Şirvanzadənin 
“Namus” (Süsənbər), F.Şillerin “Orle-
an qızı” (Aqnessa), L.Veqanın “Sevil-
ya ulduzu” (Estrelya) və s. pyeslərin 
tamaşalarında çıxış etmişdir. 

Nəcibə xanım teatrla yanaşı ki-
noda da uğurlu rollar yaratmış, on-
ların arasında  “Ögey ana”da Dilarə, 
“Aygün”də Aygün, “Arşın mal alan”da 
Cahan xala, “Əhməd haradadır?”da 
Nərgiz xala rollarının ifası aktri-
sanın yaradıcılıq nailiyyətləri kimi 
dəyərləndirilir. 

14 fevral 1956-cı ildə SSRİ-də 
Bakı televiziya studiyası fəaliyyət 
gös tərməyə başlayanda ilk veri-
liş gü nü ekranda Nəcibə Məlikova 
görün müş, çıxışını “Göstərir Bakı!” 
kəlməsi ilə başlayan aktrisa tamaşaçı-
ları televiziyanın fəaliyyətə başlaması 
münasibətilə təbrik etmişdir. 

İstedadlı aktrisa 10 iyun 1959-
cu ildə Azərbaycan Respublikasının 
“Əməkdar artist”, 1 iyun 1974-cü ildə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq gö-
rülmüşdür. 

Nəcibə Məlikova 27 iyul 1992-ci 
ildə Bakıda vəfat etmiş, II Fəxri Xi-
yabanda dəfn olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Rəhimli, İ. Nəcibə Məlikova / 
İlham Rəhimli // Azərbaycan 
Teatr Ensiklopediyası: 3 
cilddə / İ.Rəhimli. – Bakı, 
2017. – Cild 3. – S.49-50.
Məhərrəmova, T. Ögey 
ananı dünyaya sevdirən 
aktrisa: O, həm də dramatik 
xarakterlərin mahir ifaçısı 
idi / T.Məhərrəmova  // 
Kaspi.-2017.- 28 iyul.- S.11.
Əsgərov, H. Ana rollarının 
mahir ifaçısı /  H.Əsgərov  
// Respublika.- 2018.- 27 
noyabr.- S.6.
Əmirli, Ş. Nəcib xarak-
terli sənətkar / Ş.Əmirli // 
Mədəniyyət. – 2019. – 30 
oktyabr . – S.6.
Qurbanlı, R. “Yalnız 
Nüsrəddini” - deyib, arzu-
suna  çatmaq üçün gözlərini 
əbədi qapadı / R. Qurbanlı // 
Üç nöqtə.-2019.- 14 fevral.- 
S 12.
Əmirli, Ş. Nəcib xarak-
terli sənətkar / Ş. Əmirli 
// Mədəniyyət.-2019.- 30 
oktyabr .- S. 6.
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80 

illiyi
Ağaxan Salmanlı  
1941-2020  
Ağaxan Əli oğlu Salmanlı 1941-ci il 

oktyabr ayının 29-da Suraxanıda ana-
dan olmuşdur. 

Orta məktəbi qurtardıqdan sonra bir 
müddət Suraxanı fəhlə gənclər dram 
dərnəyində təhsil almış, 1959-1960-cı 
illərdə Filarmoniyanın nəzdindəki kuk-
la teatrı truppasında aktyor işləmişdir. 

1960-cı ildə M.Əliyev adına Azər-
bay can Dövlət Teatr İnstitutunun (in-
diki ADMİU) dram və kino aktyorluğu 
fakültəsinə qəbul olmuş, Rza Təhma-
sibin kursunda təhsil almışdır.

1964-cü ildə universiteti bitirdikdən 
sonra təyinatı Gənc Tamaşaçılar Teatrı-
na verilmişdir. 

Peşəkar səhnə fəaliyyətinə Gənc Ta-
maşaçılar Teatrında Seyfəddin Dağlı-
nın “Bahar oğlu” əsəri əsasında Cəfər 
Cabbarlı rolu ilə başlamışdır. 

Romeo (“Romeo və Cülyetta”, Uil-
yam Şekspir), Cəfər Cabbarlı (“Aydın-
lığa doğru”, Seyfəddin Dağlı), Artur 
(“Ovod”, Etel Voyniç), Şahsuvar və Mir-
paşa (“Komsomol poeması”, İsgəndər 
Coşqun. Səməd Vurğunun eyniadlı po-
eması əsasında), Çingiz (“Bəxtsiz ca-
van”, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev), 
Oğulbəy (“Yarımçıq şəkil”, Adil Ba-
bayev), Şamil (“Ötən ilin son gecəsi”, 
Anar), Dinar (“Yadındamı?”, Altay 
Məmmədov), Mənsur (“Məhəbbət 
novellası”, Şamil Xurşud və Əşrəf 
Hacıyev), Səməd (“Bir sahilin adam-
ları”, Xalidə Hasilova), Paşa (“Sənin 
dostun, düşmənin”, Əfqan Əsgərov), 
Səməd (“Sən nə üçün yaşayırsan?”, 
İmran Qasımov ve Həsən Seyidbəyli), 
İsa bəy Merkelov (“Fudziyama dağın-
da qo- naqlıq”, Çingiz Aytmatov və 

Kaltay Məhəmmədcanov), Qəzənfər 
(“Ərizə”, Əli Əmirli), Balakərim (“Ağ 
dəvə”, Elçin), Rəcəb (“Şirinbala bal 
yığır”, Salam Qədirzadə), Filbert, Tru-
faldino (“Məzəli hadisə” və “İki ağa-
nın bir nökəri”, Karlo Qoldoni), Hacı 
Murad (“Tamahkar”, Süleyman Sani 
Axundov), Cəbi (“Hacı Qəmbər”, 
Nəcəf bəy Vəzirov), Kərbəlayı Mirza-
lı (“Danabaş kəndinin məktəbi”, Cəlil 
Məmmədquluzadə) və s. aktyorun İfa 
etdiyi əsas rollar sırasındadır.

 Ağaxan Salmanlı GTT-də Qılman 
İlkinin “Qarışqa şıllaq atdı”, Əhməd 
Orucoğlunun “Pul dəlisi”, “Nənənin 
kələyi”, Əli Əmirlinin “Məhəbbət bir 
bəladır”, Dərbənd Azərbaycan Dövlət 
Dram Teatrında Yusif Əzimzadənin 
“Xatirə”, Xanımana Əlibəylinin “Dov-
şanın ad günü”, Tamara Vəliyevanın 
“Mənim ağ göyərçinim” və “Bankir 
adaxlı”, Cəfər Cabbarlının “Solğun 
çiçəklər”, Abdulla Şaiqin “Tıq-tıq xa-
nım” pyeslərini tamaşaya hazırlamış-
dır.

Aktyor 1979-cu ildə Azərbaycan 
Respublikasının “Əməkdar artist”, 
2006-cı ildə isə “Xalq artisti” fəxri ad-
larına layiq görülmüşdür. 2005-ci ildə 
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının 
“Qızıl Dərviş” mükafatı ilə, 2012, 2014 
və 2015-ci illərdə Prezident Mükafa-
tı ilə, 2016-cı ildə Azərbaycan Teatr 
Xadimləri İttifaqının “Sənətkar” me-
dalı ilə təltif olunmuşdur.  Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərdi 
təqaüdçüsü idi.

Ağaxan Salmanlı 2020-ci il fev-
ral ayının 29-da vəfat etmiş, Suraxanı 
qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Bir gecədə iki yubiley: 
Gənc Tamaşaçılar Teat-
rının aktyorları Ağaxan 
Salmanlının 75, Yasin Qa-
rayevin 70 illiyi keçirildi 
// Ekspress.–2017.– 10 
fevral.– S.13.
Rəhimli, İ. Ağaxan 
Salmanlı / İlham Rəhimli 
// Azərbaycan Teatr En-
siklopediyası: üç cilddə / 
İ.Rəhimli; layihənin rəhb. 
Ə.M.Qarayev; red. hey.: 
T.İ.Əfəndiyev [və b.]; 
Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi. – 
Bakı, 2016. – Cild 1. – 
S.20-21.
Rəis, X. Aktyor olmaq 
asandır, insan olmaq 
çətin: Səhnə yoldaşları 
Ağaxan Salmanlı haqda: 
Bu dəfə həmin tamaşanı 
onsuz oynadıq, səhnədə 
olanda gözümüz kulisdə 
idi, onu axtarırdıq”  / 
X.Rəis // Kaspi.–2020.– 3 
mart.– S.12.

Aktyor
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Teatr.Kino

80 
illiyi

Oqtay Babazadə 
1941  
Oqtay Ələkbər oğlu Babazadə 

1941-ci il oktyabr ayının 30-da  Bakı-
da anadan olmuşdur. 

1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Uni versitetinin (indiki BDU) kimya 
fakültəsini  bitirmişdir. 

Oqtay Babazadə öz peşəkarlığını 
artırmaq və ixtisas təhsili almaq üçün 
1974-1979-cu illərdə Sankt-Peterburq 
Dövlət Teatr, Musiqi və Kinematoqra-
fiya İnstitutunda təhsil almışdır.

O, hələ sovetlər dönəmində onlarla 
kino filmlərin rejissoru olmuşdur. Bu 
baxımdan onun rejissorluğu “Hakim” 
(Tofiq Bəhramov), “Forvard həmişə 
irəlidədir” (Ələkbər Məmmədov), 
“Leyla və onun dostları”  (Leyla Zül-
füqarova) sənədli filmləri həm tarixilik 
baxımından, həm də rejissor yozumu-
nun bədii-estetik traktovkası baxımın-
dan olduqca diqqətəlayiqdır. 

Rejissor Qara Qarayev, Niyazi, 
Fikrət Əmirov, Rəşid Behbudov, Toğ-
rul Nərimanbəyov, Səttar Bəhlulzadə,  
Əli Cavan, Eyvaz Babayev, Ronald Ja-
ger, Dmitri Şostakoviç, Mstislav Rost-
ropoviç və başqalarının  obrazlarını 
lentdə və ekranda əbədiləşdirmişdir.  

O.Babazadənin “Ömür”, “Alim”, 
“Körpülü”, “Luvr” sənədli filmləri, 
ssenari müəllifliyi və rejissorluğu ilə 
“Gədəbəyin alban abidələri” sənədli 
filmi də təqdirəlayiqdir.  

Onun rejissorluq filmotekasına 150-
dən çox bədii, musiqili, sənədli filmlər 
daxildir.

O.Babazadə gənc kadrların hazır-
lanmasında da səmərəli iş aparır.1991-
ci ilin sentyabrından Azərbaycan 
Döv lət Mədəniyyət və İncəsənət Uni-
ver sitetində müəllim, baş müəllim, 
dosent və professor vəzifəsinə qədər 
yük səlmişdir. Bir neçə dərs vəsaitinin 
müəllifidir. Onun imzası ilə işıq üzü 

görmüş “Ekranda təsvir və səs”, “Ki-
noda və televiziyada montaj”, “Ekran-
da söz” dərs vəsaitləri bu sahədə olan 
boşluğu aradan qaldırmışdır.

O, publisistika ilə məşğul olmuş,  
yaxından tanıdığı, dostluq etdiyi elm 
və sənət adamları barədə bir-birindən 
maraqlı oçerklər, xatirələr yazmış-
dır. Onun professor Lütfı Zadə, Xalq 
rəssamı Toğrul Hərimanbəyov haqqın-
da yazdığı yazılar böyük elmi-pub li-
sis tik dəyərə layiqdir.

O.Babazadənin çəkdiyi filmlər 
dəfələrlə müxtəlif  beynəlxalq kino-
video festivallarında diplom və mü-
kafatlara layiq görülmüşdür. “Hakim” 
filmi Tiflisdə “Qran-Pri”  və “Yaradıcı-
lıq axtarışlarına görə” priz və diploma, 
“Leyla və onun dostları” Moskvada 
keçirilən Beynəlxalq Gənclər foru-
munun kinofestivalında 2-ci dərəcəli 
prizə və diploma layiq görülmüşdür. 
“Hücumçu həmişə irəlidədir” (Ələkbər 
Məmmədov), “Rənglərin ahəngi” 
(Toğrul Nərimanbəyov), “Uzaq və 
yaxın Lütfi Zadə”, “Alban abidələri”, 
“Alim” (Rafiq Əliyev) və s. filmlərin 
ekran həyatı bu mənada çox uğurlu 
olmuşdur. Tammetrajlı “Toğrul” fil-
mi 2011-ci ildə Ukraynanın paytaxtı 
Kiyev şəhərində keçirilmiş birinci Te-
leviziya filmləri festivalının “TEFİ” – 
“Birlik” diplomuna layiq görülmüşdir

Oqtay Babazadə bir çox nüfuzlu 
mükafatların sahibidir. O, 2000-ci ildə 
respublikanın “Əməkdar incəsənət xa-
dimi” fəxri adına layiq görülmüş, Lütfi 
Zadə adına Beynəlxalq Müasir Elmlər 
Akademiyasının həqiqi üzvü (akade-
miki) seçilmişdir. 

O.Babazadə Azərbaycan Kinema-
toqrafiya İttifaqının və Respublika 
Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. 

Ə d ə b i y y a t

 Toğrulu xatırlayarkən...: 
[Xalq rəssamı Toğrul 
Nərimanbəyov haqqında]  / 
Oqtay Babazadə  //  Baku 
Post. – 2013. – 14 avqust. 
– S.10.
Səlimova, C. Dahinin ekran 
zirvəsi: [ssenari müəllifi 
Möhbəddin Səmədin və 
rejissor Oqtay Babazadənin 
çəkdikləri, həmyerlimiz 
dünya şöhrətli  alim 
Lütfi-Zadəyə həsr olunmuş 
“Uzaq və yaxın Lütfi-
Zadə” adlı televiziya  filmi 
haqqında] / C.Səlimova  // 
Xalq qəzeti. – 1999. – 10 
yanvar.– S.5.
Səməd, M. Sənətdə iz qoyan 
sənətkar - professor Oqtay 
Babazadə / M.Səməd  // 
525-ci qəzet. – 2014. – 12; 
13 noyabr. – S. 6.

Rejissor
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illiyi

Kamil Nəsibov 
1946-1992  
Kamil Baladə oğlu Nəsibov 1946-

cı il oktyabr ayının 8-də Laçın rayonu-
nun Bozlu kəndində anadan olmuşdur. 
1963-cü ildə orta məktəbi Minkənd 
kəndində bitirib, ordu sıralarına ça-
ğırılmışdır. Üçillik hərbi xidmətdən 
sonra Vətənə qayıtmışdır. 

Kamil Nəsibov 1973-cü ildə Azər-
bay can Texniki İnstitutuna daxil ol-
muşdur.  Ali təhsilini başa vurduqdan 
sonra Minkənddə yerləşən Tikinti 
Ma terialları Bazasına müdir təyin 
edil mişdir. 

1992-ci ildə Laçın erməni silah-
lı dəstələrinin hücumlarına məruz 
qalarkən Kamil könüllü özünümüdafiə 
bölüyü yaratmış və bölüyün komandi-
ri olmuşdur. 30 nəfərdən ibarət bölük 
Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə 
böyük rəşadət göstərmişdir. 

Onun döyüşçülərlə birgə Fərəcan, 
Səfiyan, Çağazur, Malıbəy, Cicimli, 
Qızdərə kəndlərinin müdafiəsində bö-
yük xidmətləri olmuşdur. 

 Kamil Nəsibov 1992-ci il iyun ayı-
nın 29-da Qonaqgörməz yüksəkliyi 
uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə aldığı 
snayper gülləsindən qəhrəmancasına 
həlak olmuşdur. Ağcabədi rayonunda 
dəfn edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 
457 saylı Fərmanı ilə Nəsibov Ka-
mil Baladə oğluna ölümündən son-
ra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adı verilmişdir. 

Doğulduğu Bozlu kəndindəki Mə-
də niyyət evi qəhrəmanın adını daşı-
yır.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: 
[Nəsibov Kamil Baladə oğlu-baş leytenant-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). 
Bəxtiyar, N. Laçın qartalları:[məqalədə Milli Qəhrəman Kamil Nəsibovdan da bəhs olunur] / N.Bəxtiyar // Ədalət. – 2017. – 19 avqust. 
– S.; 22 avqust. – S. 3.
Əsgərov,V. Nəsibov Kamil Baladə oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Yenidən işlənmiş II nəşr. – Bakı, 2010. – S.226. 
Nəsibov Kamil Baladə oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / M.F.Axundov adına Milli Kitabxana; tərt.ed. H.Həmidova. – Bakı, 
2008. – S.162-163. 
Seyidzadə, M. Nəsibov Kamil Baladə oğlu / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi. – Bakı, 2010. – S.172. 

Milli Qəhrəman
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Samid Gülağa oğlu İmanov  1981-
ci il oktyabr ayının 14-də Neftça-
la rayonunun şimalında, Kür çayı-
nın sahilində yerləşən Həsənabad 
qəsəbəsində anadan olmuşdur. 

1998-ci ildə Heydər Əliyev adı-
na Ali Hərbi Məktəbə qəbul olan 
S.İmanov 2003-cü ildə həmin hərbi 
məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bi-
tirmiş və Ümummilli lider Heydər 
Əliyev tərəfindən mükafata layiq gö-
rülmüşdür.

 2004-cü ilin iyun ayından müxtəlif 
illərdə Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin 
hərbi hissəsində qrup komandiri mü-
avini, qrup komandiri, bölük koman-
diri, dəstə komandiri və hərbi hissənin 
qərargah rəisi vəzifələrində xidmət et-
mişdir.

 O, Türkiyə Respublikasında “Da-
xili təhlükəsizlik əməliyyatlarının 
planlaşdırılması və icrası”, “Koman-
da təlimi və paraşütdən sərbəst at-
lamaq” kurslarına qatılmış, 2007-ci 
ildə “Anadolu - 2007” və “Anadolu 
Qartalı - 2007” birgə taktiki təlimlərlə 
yanaşı həm də Pakistanda “Ləpirçi və 
antiterror”, İsveçrədə “Dağ təlimi”, 
Ruminiyada isə “Dağa dırmanma üzrə 
təlimatçı” kurslarında iştirak etmişdir.

2014-cü ilin avqust ayının 
əvvəllərində Azərbaycan-Ermənistan 
təmas xəttində baş verən atışma zama-
nı Samid İmanovun rəhbərliyi altında 
onun dəstəsi qarşı tərəfə keçmiş və 
döyüş nəticəsində Ermənistan Silah-
lı Qüvvələrinin 20 hərbi qulluqçusu 
məhv edilmişdir.

Samid İmanov həm də bir müddət 
Azərbaycan Respublikası Müdafiə 
Naziri general-polkovnik Zakir 
Həsənovun mühafizə xidmətinin rəisi 
olmuş, daha sonra isə mayor İmanov 
öz istəyi ilə yenidən Xüsusi Təyinatlı 
Qüvvələrin hərbi hissəsinə qayıt-
mış, hissənin qərargah rəisi və Xüsu-
si Təyinatlı Qoşunun komandasının 

köməkçi vəzifəsini icra etmişdir.
Samid İmanov 2015-ci il 9 may-

da Rusiya Federasiyasının Moskva 
şəhərində, “Qırmızı meydan”da fa-
şizm üzərində qələbənin (1941–1945) 
70 illiyi ilə bağlı baş tutan hərbi parada 
qatılmış və bununla bağlı ona medalda 
təqdim olunmuşdur.

Samid İmanov 2016-cı ilin aprel 
ayının əvvəlində sonuncu döyüşə qa-
tılır.  Aprelin 3-dən 4-nə keçən gecə 
döyüş zamanı mayor İmanov neytral 
ərazidə ayağından və çiynindən qəlpə 
yarası alır. Əsgərlər onu döyüş mey-
danından aparmaq istəsə də, Samid 
İmanov buna qəti sürətdə etiraz edir 
və onun əvəzinə yaralı gizirin çıxarıl-
masını əmr edir. Əsgərlərin etirazına 
baxmayaraq isə mayor İmanov əmrin 
icra edilməsi üçün qəti göstəriş ve-
rir.   Bütün mərmiləri qurtaran mayor 
İmanov düşmənə əsir düşməmək üçün 
əlində saxladığı qumbaranı partladıb 
və qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
ti və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin 
2016-cı il 19 aprel tarixli  1966 nömrəli 
sərəncamı ilə Azərbaycan Respubli-
kasının ərazi bütövlüyünün qorunub 
saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə 
və döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən 
göstərdiyi şəxsi igidliyə görə ma-
yor Samid Gülağa oğlu İmanova 
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.

2016-cı ildə qəhrəmanın xatirəsinə 
“Samidə məktub” adlı sənədli film 
çəkilmişdir. 

Nefçala şəhərindəki küçələrdən biri 
Milli qəhrəmanın adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t

Murad, G. Qayıdış: 
Azərbaycan Respublika-
sının Milli Qəhrəmanı 
Samid İmanovun aprel 
döyüşlərində Vətən uğrun-
da şəhid olmasının 1-ci 
ildönümünə həsr olunub / 
G.Murad; red. Ö.Eltac; ön 
sözün müəl. E.U.Abdiyev; 
dizayn. Z.Məmmədov. – 
Bakı: Elm və təhsil, 2017. 
– 111 s.

Hadıyev, E. Xüsu-
si təyinatlı Samid / 
E.Hadıyev // Azərbaycan. 
– 2018. – 4 aprel. – S.9.

Hüseynli, A. Şərəfli ölüm 
arzulayan Milli Qəhrəman 
/ A.Hüseynli // Olaylar. – 
2017. – 15 avqust. – S.6.

Mirzəzadə, G. 
Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı şəhid Sa-
mid İmanovun parlaq 
xatirəsinə / G.Mirzəzadə // 
525-ci qəzet. – 2018. – 28 
iyun. – S.7.

14 Milli Qəhrəman
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Soltanağa Nəhmət oğlu Bayra-
mov 1936-cı il oktyabr ayının 17-də 
Lənkəran rayonunun Şürük kəndində 
anadan olmuşdur. 

Orta təhsilini Astara rayonunda 
almışdır. 1957-ci ildə Lənkəran Tibb 
Məktəbini bitirərək, təyinatla hərbi 
hospitalda əmək fəaliyyətinə başlamış-
dır. 1967-ci ildə fizio-terapevt, sonra 
isə rentgenoloqtexnik vəzifəsində 
işləmişdir. 

Soltanağa Bayramov hərbi hospi-
talda çalışdığı müddətdə kollektivin 
dərin hörmətini qazanmış, Milli Or-
dumuzun neçə-neçə əsgərinin sağalıb 
fəal həyata qaytarılmasında böyük 
əməyi olmuşdur. 

1990-cı ildə xalqımız çətin sınaq-
larla üz-üzə durmuşdu. “Talış Muğan 
Respublikası” yaratmaq xülyası ilə 
yaşayan Əlikram Hümbətov öz qul-
dur dəstəsi ilə Azərbaycanın cənub 

bölgələrində ağır cinayətlər törədirdi. 
Soltanağa Bayramov da neçə-neçə 

igid oğullar kimi separatçı dəstənin 
şəxsi ambisiyasının qurbanı oldu. 
1993-cü il avqust ayının 23-də silah-
lı dəstələr Soltanağa Bayramovun 
çalışdığı hospitala basqın etmişdilər. 
O, burada əsl vətənpərvərlik nüma-
yiş etdirərək silahlılara müqavimət 
göstərmiş və qəhrəmancasına həlak ol-
muşdur. Lənkəran şəhərindəki Şəhid-
lər Xiyabanında dəfn edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 24 avqust 1993-cü il tarixli 
740 saylı Fərmanı ilə Bayramov Sol-
tanağa Nəhmət oğlu ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir. 

 Lənkəran şəhərindəki küçələrdən 
birinə onun adı verilmiş və büstü qo-
yulmuşdur. Yaşadığı binanın önünə 
xatirə lövhəsi vurulmuşdur. 

Ə d ə b i y y a t

Soltanağa Nəhmət oğlu Bayramova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Lənkəran hərbi hospitalının 
rentgentexniki-Azərbaycan Respublikasının dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin 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; Azərbaycan. – 1993. – 26 avqust. – S.1. 
– (Ölümündən sonra). 

Əsgərov, V. Bayramov Soltanağa Nəhmət oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. – Yenidən işlənmiş II nəşr. – Bakı, 2010. 
– S.52. 

Seyidzadə, M. Bayramov Soltanağa Nəhmət oğlu / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi. – Bakı, 2010. – S.39. 

17 Milli Qəhrəman



383

14

Milli Qəhrəmanlar
50 

illiyi İqor Vladimiroviç Makeyev 
1971-1992

O
K

TY
A

B
R

İqor Vladimiroviç Makeyev 1971-ci 
il oktyabr ayının 27-də Gəncə şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1979-cu ildə Mir Cəlal Paşayev adı-
na Kəpəz rayon 39 saylı məktəbin bi-
rinci sinfinə getmiş, 1987-ci ildə həmin 
məktəbin səkkizinci sinfini bitirmişdir. 

1987-1990-cı illərdə 8 saylı Texni-
ki peşə məktəbində avtomobil çilingəri 
peşəsinə yiyələnmişdir. 1990-ci il 
noyabrın 26-da Kəpəz Rayon Hərbi 
Komis sarlığından hərbi xidmətə göndə-
ril mişdir. 

İqor Makeyev Bakıda desant qoşun-
ları hissəsində xidmət etmiş, sonra Ru-
siyanın Rostov vilayətinə göndərilmiş 
və burada 6 ay çavuş məktəbində təhsil 
almışdır. 

Azərbaycanda baş verən hadisələrlə 
əlaqədar olaraq hərbi xidmətini yarım-
çıq qoyan İqor Gəncəyə qayıtmış, Ba-
kıya gələrək Daxili İşlər Nazirliyinin 
qoşun hissələrindən birinə yazılaraq, 
elə həmin gündən də həyatını cəbhəyə 
bağlamışdır. 

Cəsur döyüşçü tez bir zamanda bü-
tün silahlardan istifadə etməyi öyrənir. 
Çox keçmir ki, onu taqım komandiri-

nin müavini vəzifəsinə təyin edirlər. 
1992-ci il iyunun 5-də erməni qul-

durları Naxçıvanik kəndinə qəflətən 
hücuma keçirlər.  Bir saata yaxın davam 
edən döyüşdə İqor öz əsgərləri ilə kənd 
qəbiristanlığının yaxınlığında yerləşən  
postu qəhrəmancasına qorumuş, ağır 
döyüşdə ermənilər Naxçivanik kəndini 
3-4 saatlıq əllərinə keçirsələr də onun 
başçılıq etdiyi özünümüdafiə dəstəsi 
yenidən hücuma keçərək tez bir za-
manda kəndi geri almışdır. 

İ.Makeyev 1992-ci il avqust ayının 
2-də “Vışka” yüksəkliyi uğrunda ağır 
döyüşlərdə 28 nəfərin mühasirədən 
çıxmasına kömək etmiş, özü isə qəh-
rə mancasına həlak olmuşdur. Gəncə 
şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn 
edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 6 noyabr 1992-ci il tarixli 290 
saylı Fərmanı ilə Makeyev İqor 
Vladimiroviçə ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri 
adı verilmişdir. 

Sadıllı qəsəbəsində küçələrdən 
birinə onun adı verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Ma-
keyev İqor Vladimiroviç - sıravi - 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. – № 21. – S.27. – (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Makeyev İqor Vladimiroviç / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. –Yenidən işlənmiş II nəşr. – Bakı, 2010. – S.180-
181. 
Makeyev İqor Vladimiroviç // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / M.F.Axundov adına Milli Kitabxana; tərt. ed. H.Həmidova. – Bakı, 
2008. – S.129. 
Seyidzadə, H.T. Şəhidlər qürür mənbəyimizdir: [ Milli Qəhrəman  İqor Makeyev və Ərəstun Mahmudov haqqında] / T.Seyidzadə  // Azad 
Azərbaycan.–2017.– 29 mart.– S.7.
Seyidzadə, M. Makeyev İqor Vladimiroviç / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi. – Bakı, 2010. – S.134. 
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Fərrux ağa Məmmədkərim ağa oğlu 
Qayıbov 1891-ci il oktyabr ayının 2-də 
Qazax qəzasının Qıraq Salahlı kəndində 
anadan olmuşdur. Salahlıda beşsinifli 
Rus-Azərbaycan məktəbini bitirərək 
general Ə.Şıxlinskinin məsləhəti ilə 
Tiflis Kadet Korpusunda oxumağa 
göndə rilmiş, 1910-cu il iyun ayının 
16-da oranı əla qiymətlərlə bitirdikdən 
sonra, Peterburqdakı üçillik Konstantin 
Topçuluq Məktəbinə daxil olmuşdur. 

Məktəbdə iti zehni, gözlə dəqiq 
ölçmə qabiliyyəti, igidliyi ilə fərqlənən 
Fərrux ağa xüsusilə topdan bacarıq-
la atəş açdığı üçün İsveçrənin “Pavel 
Bure” firmasında hazırlanmış, arxasın-
da “Yunker Fərrux ağa Qayıbov, 1913-
cü il” sözləri həkk olunmuş “Qızıl saat” 
mükafatı almışdır. 

Podporuçik F.Qayıbov Konstantin 
Topçuluq Məktəbini əla qiymətlərlə 
bitirdikdən sonra 1913-cü il avqustun 
6-da Aleksandrapoldakı 39-cu artilleri-
ya briqadasında xidmət etmiş, Birinci 
Dünya müharibəsi (1914-1918) başla-
nanda Qərb cəbhəsindəki 11-ci aviasi-
ya korpusuna göndərilmişdir. 

F.Qayıbovun daxil olduğu “İlya 
Muromets N16” təyyarəsinin 4 nəfərlik 
heyəti ilk döyüş uçuşunda Neman ça-
yındakı strateji əhəmiyyətli körpünü 
dağıtmış, 1916-cı ilin sentyabrında rus 
təyyarələrinin Vilnodakı (Vilnus) al-
man hərbi məntəqələrinə hücumunda 
iştirak etmişdir. Vuruşmada almanların 
üç təyyarəsi məhv edilmişdir. 

Lakin 1916-cı il sentyabr ayının 
12-də gedən qeyri-bərabər döyüş vaxtı 
igid poruçik Fərrux Qayıbov və onun 
heyəti “İlya Muromets N16”da aldığı 
ciddi zədədən təyyarəsi ilə bərabər yerə 
düşərək həlak olmuşlar. 

 Həlak olmuş poruçik Fərrux Qayı-
bovu və onun heyətini alman əsgərləri 
bütün hərbi ənənələrə uyğun olaraq 
ehtiram və şərəflə Almaniyanın Bo-
runo kəndinin qəbiristanlığında dəfn 

etmişlər. 
25 illik ömür yaşamasına baxmaya-

raq şərəfli döyüş yolu keçmişdir. 1915-
ci il noyabrın 8-də üçüncü dərəcəli 
“Müqəddəs Stanislav” (qılınc və bantla 
birgə), yenə həmin il dekabr ayının 14-
də dördüncü dərəcəli “Müqəddəs Anna” 
((üzərində Qayıbov qardaşları (sol-
da Məmməd ağa (1883-1966); sağda 
Fərrux ağa) “İgidliyə görə” yazısı ilə), 
1916-cı ildə ikinci dərəcəli “Müqəddəs 
Stanislav” (qılınc və bantla birgə), 
ölümündən sonra 1917-ci il yanvarın 
26-da ikinci dərəcəli “Müqəddəs Anna” 
(qılıncla birgə), 1917-ci ilin martın 14-
də üçüncü dərəcəli “Müqəddəs Anna” 
(qılınc və bantla birgə) və 1917-ci ilin 
mart ayının 25-də isə dördüncü dərəcəli 
“Müqəddəs Georgi” ordenlərinə layiq 
görülmüşdür. 

Poruçik Qayıbovun  hünəri 1916-cı 
ilin qəzetlərində, hətta alman mətbua-
tında da öz əksini tapmışdır. Onlar 
arasında general Ə.Şıxlinskinin “İlk 
Azərbaycan pilotu” yazısı xüsusi 
dəyərə malikdir.

F.Qayıbovun “IV dərəcəli Müqəddəs 
Georgi” ordeni ilə təltif olunması haq-
qında sənədin surəti Azərbaycan Tarix 
Muzeyində qorunub saxlanılır. 

1970-ci illərdə Qazax-Tovuz bölgə-
sin dən deputat seçilən Pavel Kutaxo vun 
səyi nəticəsində Fərrux ağa Qayıbovun 
adının əbədiləşdirilməsi məq sədilə 
Qazaxa təyyarə-heykəl abidəsi və 
postament üzərinə vurulacaq “İlk 
azərbaycanlı hərbi təyyarəçi Fərrux 
ağa Qayıbovun xatirəsinə” sözləri 
yazıl mış lövhə göndərir. 2004-cü ildə 
yol çəkilişi zamanı heykəl-təyyarə ta-
rixi yerindən götürülür, Yuxarı Salahlı 
kən dinə aparılır.  2016-cı ildə  abidə 
bərpa olunaraq, “Fəxri Qazaxlılar” par-
kında yerləşdirilir.  Abidənin üzərinə 
“İlk azərbaycanlı təyyarəçi Fərrux ağa 
Qayıbov” lövhəsi  vurulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Nəzirli, Ş. Azərbaycanın 
ilk hərbi təyyarəçisi 
Fərrux ağa Qayıbov / 
Şəmistan Nəzirli; tərt. 
ed. O.Bədəlov; ön söz. 
müəl. F.Axundova.-Bakı, 
2007.-40 s.
Tahir, B. Azərbaycanın ilk 
hərbi təyyarəçisi / B.Tahir 
// Xalq qəzeti. -2008.- 30 
iyul.- S.4.
Kazımlı, K. Dünya-
ya mərd gəlib, mərd 
gedənlər...  / K.Kazımlı  // 
Mədəni həyat. - 2013. - № 
1/2. - S. 39.
Назирли, Ш. Первый 
военный летчик 
Азербайджана Фаррух 
Ага Гаибов / Шамистан 
Назирли; вступ. ст. 
Ф.Ахундова (Гаибова).-
Баку: [б.и.], 2007.-40 с. 

2 Hərbi pilot
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Vaqif İdris oğlu Abdullayev  1956-
cı il oktyabr ayının 16-da Qərbi Azər-
bay canın Basarkeçər rayonunun Aşağı 
Şorca kəndində anadan olmuşdur.

1992-1994-cü illərdə Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti İcra aparatının 
nəşri olan “Yurd” jurnalında şöbə mü-
diri, 1994-2000-ci illərdə Azərbaycan 
Res publikası Prezidentinin İşlər ida rə-
sində məsləhətçi vəzifəsində işləmiş-
dir.  

1996-cı ildə Bakı Sosial İdarəetmə və 
Politologiya İnstitutunu fərqlənmə dip-
lomu ilə bitirmiş, 1998-ci ildə  “Milli şü-
urun formalaşmasında siyasi amillərin 
rolu” mövzusunda dissertasiya müdafiə 
edərək siyasi elmlər üzrə namizədlik, 
2004-cü ildə isə “Azərbaycan Respub-
likasının dövlət suverenliyi və yeni 
diplomatiya məkanı” adlı dissertasi-
yanı müdafiə edərək siyasi elmlər üzrə 
doktor alimlik dərəcəsini almışdır. 

2002 (əlavə seçki)-2005-ci illərdə 
İkinci çağırış Azərbaycan Respublika-
sı Milli Məclisinin deputatı olmuşdur. 
2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası 
Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı 
ilə ona professor adı verilmişdir.

V.Abdullayev 2 aprel 2007-ci ildə 
Xızı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçı-

sı vəzifəsinə təyin olunmuş, 2012-ci ilə 
qədər bu vəzifədə çalışmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 10 aprel 2012-ci il tarixli Sə-
rəncamı ilə Beyləqan Rayon İcra Ha-
ki miyyətinin başçısı təyin edilmış, 5 
oktyabr 2018-ci ildə Beyləqan rayon 
icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən 
azad edilmışdır.

Onun tədqiqatları “Heydər Əliyev 
və Azərbaycan diplomatiyası, neft 
stra te giyası, milli siyasi şüur, siya-
si mədəniyyətin təkmilləşdirilməsi 
prob lemlərinə həsr olunmuşdur. Onun 
“Azərbaycan yeni diplomatiya məka-
nın da” (2000), “Müstəqilliyimizin  stra-
tegiyası” (2003), “Sülh və sabitlik Pre-
zidenti” (2005), “Planetar təfəkkürlü 
lider” (2007) əsərləri vardır. “Millət 
ide yası: siyasi aspekt” (1998), Prezi-
dent İlham Əliyev haqqında 1999-cu 
ildə yazdığı “O, böyük siyasətə hazır-
dır” kitabı ingilis, latış, ukrayn və gür-
cü dillərinə tərcümə olunmuşdur.

Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi 
Şurasının üzvüdür.

Vaqif Abdullayev Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamı ilə 14 oktyabr 2015-
ci ildə 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə 
görə” ordeni ilə təltif edilmişdir.

16  Alim

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycanın Mehriban siması / Vaqif Abdullayev; elmi red. N.Cəfərov. – Bakı Təhsil, 2019. – 414, [2] s.
Heydər Əliyev milli-siyasi elitamızın zirvəsi / Vaqif Abdullayev. – Bakı: Təhsil, 2019. – 407 s.
“Heydər Əliyev - milli-siyasi elitamızın zirvəsi” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib: [siyasi elmlər doktoru Vaqif Abdullayevin eyniadlı 
kitabı haqqında] // Ədalət. – 2019. – 6 aprel. – S. 5.
Mədətoğlu, Ə. Azərbaycanın Mehriban siması: [siyasi elmlər doktoru, professor Vaqif Abdullayevin  Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti M. Əliyevaya həsr olunmuş  eyniadlı kitabı haqqında] / Ə.Mədətoğlu // Ədalət. – 2019. – 7 dekabr. – S. 6.
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Sarıcalinskaya Kamilə Qiyas qızı 
1926-cı il oktyabr ayının 22-də Ağdam 
rayonunun Sarıcalı kəndində anadan ol-
muşdur.

Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1944-
cü ildə ADU-nun (indiki BDU) Hüquq 
fakültəsinə daxil olmuş, 1950-ci ildə 
universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitir-
mişdir. 

1960-1963-cü illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin əyani aspirantu-
rasında təhsilini davam etdirmişdir.

1967-ci ildə Moskva şəhərində 
“Azərbaycan SSR istintaq və məhkəmə 
təcrübəsində yazının kriminalistik eks-
pertizası” mövzusunda namizədlik dis-
ser tasiyasını müdafıə edərək hüquq 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi al-
mışdır. Azərbaycanda kriminalistika 
ixti sası üzrə alimlik dərəcəsi almış ilk 
qadın Kamilə Sarıcalinskaya olmuşdur.

1949-cu ildə ADU-nun Hüquq fakül-
təsinin Cinayət hüququ kafedrasında baş 
laborant, 1952-1954-cü illərdə hə min 
kafedrada müəllim, 1957-60-cı illər-
də Elmi Tədqiqat Məhkəmə Eksperti-
zası Laboratoriyasında baş ekspert, 
1964-1980-ci illərdə Cinayət hüququ 
və Cinayət prosesi kafedralarında baş 
müəllim, dosent, 1980-1991-ci illərdə 
Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası 
kafedrasının müdiri, 1991-2003-cü illər 
Kriminalistika və məhkəmə ekspertiza-

sı kafedrasında dosent, professor, 2003-
2007-ci illər Hüquq fakültəsinin dekanı, 
2007-ci ildə Kriminalistika və məhkəmə 
ekspertizası kafedrasının professoru ol-
muşdur.

BDU-nun hüquq fakültəsində fəaliy-
yət göstərən 12.00.08 – “Cinayət hü-
ququ, kriminologiya və cəza-icra hü-
ququ” və 12.00.09 – “Cinayət prosesi, 
kriminalistika, məhkəmə ekspertizası, 
əməliyyat-axtarış fəaliyyəti” ixtisas-
larında namizədlik dissertasiyalarının 
müdafiəsi üzrə dissertasiya şurasının 
sədr müavini olmuşdur.  

Kamilə Sarıcalinskaya 10-a yaxın 
təd qiqatçının dissertasiyasına elmi 
rəh  bərlik etmişdir. BDU-nun Hüquq 
fakül təsinin, Azərbaycan Məhkəmə 
Eks pertizası Mərkəzinin, AMEA İnsan 
hüquqları İnstitutunun, “Antinarko tizm” 
Beynəlxalq Elmi Analitik Mərkəzin 
elmi şuralarının üzvü olmuşdur. “Azər-
baycan Hüquq jurnalı”, “Dirçəliş- XXI 
əsr”, “Qanun”, “Antinarkotizm”, “Hü-
quq + Gənclik” jurnallarının redaksiya 
heyətlərinin üzvü olmuşdur.

K.Sarıcalinskaya 2009-cu ildə 
“Əmək dar hüquqşünas” fəxri adına la-
yiq görülmüşdür.

Kamilə Qiyas qızı Sarıcalinskaya 
2012-ci il dekabr ayının 3-də vəfat et-
mişdir.

22  Hüquqşünas

Ə d ə b i y y a t
Kriminalistik texnika: Dərs vəsaiti / K Q.Sarıcalinskaya, F.M.Cavadov, A.M.Mahmudov və b.; elmi red. F.M.Cavadov; rəy. C Süleymanov, 
N.Həsənov, K.Səlimov; Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi. Polis Akademiyası. – Bakı: 2006. – 282 s.
Hüquqi dövlət quruculuğunun aktual problemləri: Gənc hüquqşünasların ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları / Red. 
şurası K.Sarıcalinskaya [və b.]. – Bakı, 2006. – Xüsusi buraxılış.– 2006. – 151 s.
Mansurov, R.T. Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizlik orqanlarının əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi: Monoqrafi-
ya / R.T.Mansurov; rəy.: C.İ.Süleymanov, K.Q.Sarıcalinskaya. –Bakı: Adiloğlu, 2005 – 176 s.
Şərifov, M.Ş. Müasir narkotizmlə mübarizə problemləri / M.Ş.Şərifov; elmi red. K.Q.Sarıcalinskaya. – Bakı: Elm, 2006. – 168 s.
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Mustafa Cəfər oğlu Nəsirov 1921-ci il 
oktyabr ayının 25-də Dərbənd şəhərində 
anadan olmuşdur. 1938-ci ildə Dərbənd 
Pedaqoji məktəbini, 1940-cı ildə isə Da-
ğıstan Dövlət Müəllimlik İnstitutunu bi-
tirmişdir. 

1942-ci ildə Saratov Sərhəd İnstitutu-
na göndərilmiş, 1943-cü ilin aprel ayın-
da leytenant hərbi rütbəsində DİXK-nın 
sərhəd qoşunlarının Qırğızıstan dairəsində 
komandir vəzifələrində xidmətini davam 
etmişdir. 

1947-ci ilin fevral ayından Frunze 
səhərində DİN qoşunları üzrə qarnizon 
komendaturasının komendantı olmuşdur. 
1947-ci ildə ekstern yolu ilə Qırğızıstan 
Dövlət Pedaqoji İnstitutuna daxil olmuş, 
1948-ci ildə bitirmişdir. 1948-ci ilin okt-
yabr ayından SSRİ DTN-nin Hərbi İnsti-
tutunun müdavimi olmuşdur. 1952-ci ilin 
sentyabrından Azərbaycan və Zaqafqa-
ziya sərhəd dairələrinin gərargahlarında 
hərbi hazırlıq bölmələrində xidmət et-
mişdir. 

M.Nəsirov sonralar Azərbaycan 
sərhəd dairəsinin Göytəpə Sərhəd 
Dəstəsinin qərargah rəisi, Neftçala Sərhəd 
Dəstəsinin rəisi vəzifələrində çalışmışdır. 
1962-1968-ci illərdə isə Naxçıvan Sərhəd 
Dəstəsinin komandanı olmuş, 1964-cü 
ildə polkovnik hərbi rütbəsi almışdır. 
1968-ci ilin oktyabr ayında  SSRİ Dövlət 
Təhlükəsizlik Komitəsinin Zaqafqazi-
ya Sərhəd Dairəsi komandanın müavini 
təyin olunmuşdur.  

1972-ci ilin dekabrından Bakıda HƏŞ-
nin rəisi, SSRİ DTK-nın Zaqafqaziya 
sərhəd dairəsi ordusunun rəis müavini, 
dairənin Hərbi Şurasının və Azərbaycan 
Respublikası DTK-nin kolleqiyasının 
üzvü olmuşdur.

1977-ci ildə SSRİ-nin Hərbi Qüv və-
lərinin baş Gərargahı nəznindəki aka-
demiyada rəhbər heyətinin təkmil ləş-
dirilməsi üzrə ali akademik kurslarında 
oxumuşdur.

1987-ci ildə istefaya çıxan Mustafa 

Nəsirov, Azərbaycan Müharibə, Əmək və 
Hərbi Qüvvələr Veteranları Şurasının ilk 
sədri seçilmişdir. 

1993-cü ilin avqustunda Azərbaycan 
Respublikası Milli Təhlükəsizlik Na-
zirliyinin sərhəd məsələləri üzrə baş 
məsləhətçisi təyin olunmuş və bu vəzifədə 
1995-ci ilin iyuluna qədər işləmişdir.

M.Nəsirov Naxçıvan MR Ali Sove-
tinin 6-cı və 7-ci çağırış deputatı (1963-
1971), Azərbaycan Respublikasının Ali 
Sovetinin 9, 10, 11, və 12-ci çağırış depu-
tatı (1975-1995) seçilmişdir. 1990-1995-
ci illərdə Azərbaycan Respublikasının 
Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin üzvü 
olmuşdur.

1994-cü ildən 1995-ci ilə qədər MDB 
ölkələri iştirakçılarının parlamentara-
sı Assambleyasının üzvü, mühafizə və 
təhlükəsizlik məsələləri üzrə onun daimi 
komissiyasının sədri olmuşdur.

 M.Nəsirov “Qırmızı Bayraq” (1967), 
“Qırmızı Əmək Bayrağı” (1977) və 
“Vətən müharibəsi” (1985) ordenləri ilə 
təltif olunmuşdur. Ona Azərbaycan Res-
publikasının “Əməkdar hüquqşünas” 
(1984), “Dövlət təhlükəsizliyinin fəxri 
əməkdaşı” (1980), “Dərbənd şəhərinin 
fəxri vətəndaşı” (1996) fəxri adları veril-
mişdir. Həmçinin, “SSRİ dövlət sərhədini 
qorunmasında fərqlənməyə görə” (1950), 
“Hərbi ləyaqətinə görə” (1955), “İctimai 
asayişin qorunması üzrə əla xidmətinə 
görə” (1982), “Georgi Jukov” (1996), 
“Azərbaycan Respublikasının sərhədində 
fərqlənməsinə görə” (2001) və s. 
ordenlərlə təltif olunmuşdur.

General-mayor ali hərbi rütbəsinə 
qədər yüksələn     M. Nəsirov  Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 
24 oktyabr tarixli sərəncamı ilə “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif edilmişdir.

Mustafa Nəsirov 27 may 2012-ci ildə 
Bakıda vəfat etmişdir.

Haqqında “General Nəsirov” adlı film 
çəkilmiş, 2012-ci ildə  “Ölməzlik” kitabı-
nın təqdimatı keçirilmişdir.

25 Hərbi xadim

Ə d ə b i y y a t

Nəsirov Mustafa Cəfər 
oğlu // Azərbaycan 
Sovet Ensiklopediyası: 
10 cilddə / Baş red. 
C.B.Quliyev; red. hey. 
M.H.Abdullayev [və b.]. 
– Bakı, 1983. – S.232.

Əliyeva, M. Şərəfli ömür 
yolu: [Dənizçilərin 
mədəniyyət evində 
general-mayor Mustafa 
Nəsirovun anadan ol-
masının 90 illik yubileyi 
keçirildi] / M.Əliyeva // 
Respublika. – 2011. – 29 
oktyabr. - S. 7.

Fərəcov, S. İlk 
azərbaycanlı sərhədçi 
general  / S.Fərəcov // 
Mədəniyyət. – 2016. – 26 
oktyabr. - S.11.

Mahmud. İlk sərhədçi 
generalın 95 illiyi qeyd 
olunub / Mahmud // 
Palitra. – 2016. – 26 
oktyabr. – S.6.
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Qurban Abasqulu oğlu Abbasov  
1926-cı il oktyabr ayının 26-da Naxçı-
van Muxtar Respublikası Babək rayonu-
nun Payız kəndində anadan olmuşdur. 

Əmək fəaliyyətinə 1944-cü ildə Art-
yomneft trestində fəhlə kimi başlayan 
Qurban Abbasov, sonra Azərneft Birli-
yinin qazma idarəsində qazmaçı, buruq 
ustası, Gürgənneft NMİ-nin şimal qaz-
ma sahəsi idarəsinin rəisi vəzifəsində 
işləmişdir.  Neft və qaz quyularının qa-
zılması ixtisası üzrə AzNKİ-nun (indi 
ADNSU) neft-mədən fakültəsini bitir-
mişdir. 1951-ci ildə Qurban Abbasov 
alim, geoloq, mühəndislərlə birgə Neft 
Daşlarının kəşfinə görə I Dərəcəli Sta-
lin Mükafatına layiq görülmüşdür. O, 9 
dəzgahı olan sahəyə rəis təyin olunub,  
hər bir dəzgahın qazma sürətini 1400 
m-ə çatdırmağa nail olmuşdur. 

Q, Abbasov 1958-ci ildə  Sosia-
list Əməyi Qəhrəmanı Qızıl Ulduzu 
ilə təltif edilmiş, 1967-1980-ci illər-
də – Xəzərdənizneftkəşfiyyat tres-
tinin müdiri, Xəzərdənizneft İB-nin 
baş direktor müavini, Neft Daşları 
NQÇİ-nin rəisi, 1980-1983-ci illərdə - 
Xəzərdənizneftqazsənaye ÜİB-nin baş 
direktoru, 1988-1992-ci illərdə Xəzər-
dənizneft İB-nin baş direktoru, 1992-ci 
ildən ömrünün sonunadək Azərbaycan 
Dövlət Neft Şirkətinin baş müşaviri 
vəzifələrində çalışmışdır.

Q.A.Abbasov açıq dənizdə neft və 
qaz çıxarılmasının ilk təşkilatçılarından 
biri olmuşdur. Şelf-1 tipli yarımdalma 
Üzən qazıma qurğularının Xəzər dənizi 
şəraitində mənimsənilməsində onun xü-
susi xidmətləri olmuşdur. Bu qurğular 
200 metrlik dəniz dərinliyində işləyə bil-
miş, Kaveroçkin adına (indiki “Çıraq” 
yatağı) yatağı kəşf etməyə və yeni dərin 
perspektivli strukturlarda kəşfiyyat işləri 
aparmağa imkan yaratmışdır.

Q.A.Abbasovun bilavasitə rəhbərli yi 
altında dərin dəniz stasionar özül lərin in-
şasının istehsalat bazası yaradılmış,  qu-
raşdırma işlərinin prinsipcə yeni üsulu 
işlənib hazırlanmışdır.

Q.A.Abasovun 28 Aprel, Kaveroçkin 

adına, 26 Bakı Komissarı adına, Oktyabr 
İnqilabı adına kimi iri yataqların kəşf 
edilməsindəki xidmətləri danılmazdır. 

Neft və qaz sənayesində əldə etdiyi 
böyük nailiyyətlərə görə o, Azərbaycan 
SSR Dövlət mükafatı laureatı, Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı, həmçinin “Azər -
baycanın neft ustası”, “SSRİ Əmək-
dar neftçisi”, Azərbaycanın “Əmək dar 
mühəndis” fəxri adlarına layiq görül-
müşdür. Ölkə qarşısında böyük xid mət-
lərinə görə SSRİ-nin fəxri neftçisi, 2 dəfə 
Lenin, Qırmızı Əmək Bayrağı, “Şərəf 
Nişanı”, “Oktyabr İnqilabı” ordenləri 
və medalları ilə təltif edilmişdir. Qur-
ban Abasov Sovet İKP-nin 22, 24, 25 və 
27-ci qurultaylarının nümayəndəsi, AKP 
MK-nın üzvü, Asiya və Afrika ölkələri 
Həmrəylik Komitəsi Rəyasət Heyətinin 
üzvü olmuşdur. O, 4 dəfə SSRİ Ali So-
vetinin və  Azərbaycan SSR Ali Sove-
tinin deputatı seçilmişdir. Neftçi Qur-
ban  əmək fəaliyyətinin 50 illik yubileyi 
münasibətilə Azərbaycanın ən yüksək 
mükafatı – Şöhrət ordeni ilə təltif olun-
muş və bu adı alan ilk neftçi olmuşdur.

Qurban Abbasov 1994-cü il sentyabr 
ayının 14-də Bakı şəhərində vəfat etmiş-
dir. 

Q.Abbasovun  adını əbədiləşdirmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Prezidenti 
Heydər Əliyev 1995-ci ilin aprel ayın-
da sərəncam imzalamışdır. Titan-2 
üzən kra nına “Nеftçi Qurbаn” adı veril-
mış,  Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin 
tabeliyindəki 288 nömrəli tam orta 
mək təbə Neftçi Qurbanın adı verilmiş,  
məktəbdə xatirə lövhəsi asılmışdır. Lök-
batan qəsəbəsində onun adına  mədə-
niy yət sаrаyı, küçə, məktəb, körpü,  
Bayıl qəsəbəsində  küçə vardır. Tələbə 
və аspirаntlаr üçün “Nеftçi Qurbаn” 
təqаüdü təsis еdilmişdir.

Bəstəkаr А.Rzаyеvаnın məşhur 
“Nеft çi Qurbаn” mаhnısı оnа həsr оlun-
muşdur. 1970-ci ildə onun həyatından 
bəhs edən “Neftçi Qurban” filmi çəkil-
mişdir.

Ə d ə b i y y a t

Опыт работы буровиков-
новаторов Нефтяных 
Камней / К.А.Абасов, 
Э.Б.Караш; ред. 
Г.Е.Карасик; Гос. Научно-
Тех. Комитет Совета 
Мин. Азерб. ССР Ин-т 
Научно-Тех. Информации. 
– Баку: Азнефтеиздат, 
1957. – 60 c.
Abbasov Qurban Abbas-
qulu oğlu // Naxçıvan 
Еnsiklоpеdiyаsı: 2 cilddə. – 
C.1. – Bakı, 2005. – S.9-10. 
Əliyeva, Y. Dəniz fırtınala-
rından qalib çıxmış mübariz 
insan / Y.Əliyeva  // İki sahil. 
– 2015. – 30 dekabr. – S. 
18; 25.
Rəhimzadə, N. Qurban 
Abbasovun keçdiyi zəngin 
və şərəfli ömür yolu hər 
bir insan üçün örnəkdir / 
N.Rəhimzadə // İki sahil.–
2015.– 22 dekabr.– S.9.
Yusifzadə, X. Əfsanəvi neftçi 
/ Xoşbəxt Yusifzadə // İki 
sahil. – 2016. – 7 yanvar. – 
S.4-5.

26 Neftçi
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Cəmil Mirzə Teymur oğlu Əhmədli 
1931-ci il oktyabr ayının 27-də Gədə-
bəy rayonunun Söyüdlü kəndində ana-
dan olmuşdur. 

Orta məktəb illəri (1938-1948) İkin-
ci Dünya müharibəsi illərinə təsadüf 
etmişdir. Buna baxmayaraq elmə bö-
yük maraq göstərmiş, 10-cu sinifdə 
oxuyarkən respublikada keçirilən ri-
yaziyyat olimpiadasının (1948) qalibi 
olmuşdur. Həmin il yeni yaradılmış 
Moskva Fizika-Texnika İnstitutunun 
nümayəndəsi C.Əhmədlinin oxudu-
ğu məktəbin buraxılış imtahanlarında 
iştirak etmiş və onun həmin instituta 
qəbul olunduğunu bildirmişdir. Lakin 
maddi çətinliklərə görə Moskvaya ge-
də bilməmiş, sənədlərini  Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) 
fəlsəfə şöbəsinə verərək qəbul olun-
muş və universiteti fərqlənmə diplomu 
ilə bitirmişdir. 

Cəmil Əhmədli 1953-cü ildə SSRİ 
Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İns-
titutunun aspiranturasına qəbul olun-
muş, 1956-cı ildə akademik Teodar 
Oyzermanın rəhbərliyi ilə “Azadlıq 
və zərurət” mövzusunda dissertasi-
ya müdafiə edərək, fəlsəfə elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.

1960-cı ildə Bakıda nəşr edilən 
“Azadlıq və zərurət” (rus dilində) ki-
tabı keçmiş SSRİ məkanında ilk mo-
noqrafiya olmuşdur. 

Cəmil Əhmədli 1954-1956-cı illər-
də Moskva Dövlət Universitetində, 
1958-1962-ci illərdə Azərbaycan 
Səna ye İnstitutunda (indiki ADNSU), 
1963-1972-ci illərdə Bakı Ali Partiya 
Məktəbində (AR DİA), 1959-1974-cü 
illərdə Azərbaycan SSR EA-nın aspi-
ranturasında fəlsəfə kursundan dərs 
demişdir. 

1957-ci ildə Azərbaycan SSR EA-
nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda elmi 

katib kimi fəaliyyət göstərmiş, baş 
elmi işçi, şöbə müdiri vəzifələrində 
işləmişdir. 

1958-ci ildən etibarən “Materia-
list dialektikanın qanun kateqoriyası” 
mövzusu üzərində çalışmış, 1964-cü 
ildə bu əsər filosofun doktorluq disser-
tasiyasının əsasını təşkil etmişdir. 

Cəmil Əhmədlinin təşəbbüsü və 
rəhbərliyi ilə 1969-cu ildə Azər bay-
canda ilk sosioloji laboratoriya yara-
dılmışdır. 16 monoqrafiyanın, 400-dən 
artıq məqalənin müəllifi olan Cəmil 
Əhmədli 12 doktor, 100-ə yaxın namizəd 
yetirmişdir. Alim “Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyası”nda 54 məqalənin 
müəllifidir. 

1966-cı ildən Azərbaycan Xalq 
Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki ADİU) 
Fəlsəfə kafedrasının müdiri olmuş, 
1990-cı ilə qədər bu vəzifəsində çalış-
mışdır. 

1990-cı ildən 2000-ci ilə qədər 
Bakı Dövlət Universitetinin Fəlsəfə və 
sosiologiya kafedrasının müdiri vəzi-
fə sində işləmiş, BDU-nun Humanitar 
fakültələr üzrə fəlsəfə kafedrasının 
professoru olmuşdur. 

C.Əhmədli 1990-cı ildə “Əməkdar 
elm xadimi” fəxri adına layiq görül-
müş, 1997-ci ildə Rusiya Pyotr Elmlər 
və İncəsənət Akademiyasının müxbir 
üzvü, 2000-ci ildə isə akademiki se-
çilmişdir. 2009-cu ildə Azərbaycanın 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir. 

Cəmil Əhmədli 2010-cu il fevral 
ayının 10-da vəfat etmişdir.

Haqqında “Cəmil Əhmədli ucalığı” 
kitabı və  alimin həyat və fəaliyyətinin 
əsas tarixləri, əsərlərinin siyahısı haq-
qında məlumatları əks etdirən “Bibli-
oqrafik göstərici” çap olunmuşdur. 

Ə d ə b i y y a t

Materialist dialektikanın 
əsas qanunları haqqın-
da / Cəmil Əhmədli; red. 
İ.Rüstəmov. – Bakı: Azərnəşr, 
1967. – 87 s.

Sosiologiyaya dair söhbətlər 
/ C.Əhmədli, Y.Soqomonov; 
[xüsusi red. T.Rəsulov]. - 
Bakı: Gənclik, 1972. - 80 s.

Cəmil Əhmədli ucalığı: 
Görkəmli Azərbaycan 
filosofu Cəmil Əhmədlinin 
70 illiyinə / Naşir: 
N.Hüseynli; tərt.ed., çapa 
hazırlayan, red. və ön sözün 
müəllifi: N. Hacızadə; red.: 
N.Xanlarova. – Bakı: Diplo-
mat, 2001.– 285 s.

Haqverdiyev, T. Cəmil 
Əhmədli / T.Haqverdiyev 
// Gədəbəy: ulu yurdun 
yaddaşı / T.Haqverdiyev; 
red. N.Hüseynli; naşir: 
N.Hacızadə. – Bakı, 1998. 
–S.138-142.

27 Filosof
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Aləm Bayram oğlu Nuriyev 1936-cı 
il oktyabr ayının 7-də Şamaxı rayonu-
nun Göylər kəndində anadan olmuş-
dur. 

Göylər kənd orta məktəbini bitirəndən 
sonra 1954-cü ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) tarix 
fakültəsinə daxil olmuş və 1959-cu ildə 
həmin fakultəni bitirmişdir. Bir il sonra 
o, Azərbaycan EA-nın Tarix İnstitutu-
nun aspiranturasıına daxil olmuşdur. 

1966-cı il sentyabr ayının 26-da 
Qafqaz Albaniyası problem ilə bağ-
lı  namizədlik dissertasiyasını müvəf-
fəqiyyətlə müdafiə etmiş, tarix elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 

Ekspedisiyalar zamanı Albaniya ilə 
bağlı əldə etdiyi maraqlı materiallar ali-
mi bu mövzuya qayıtmağa vadar etmiş, 
“Qafqaz Albaniyasında sənətkarlıq” 
mövzusunda doktorluq dissertasiya-
sının üzərində işləməyə başlamışdır. 
Həmin vaxtdan A.Nuriyev  respublika-
mızın bir çox bölgələrinə ekspedisiya-
lar təşkil etmiş, qədim yaşayış yerlərini, 
xarabalıqları, şəhər ərazilərini, abidə 
qalıqlarını araşdırıb, tədqiq etmişdir. 
Görülən işlərlə bağlı o, müxtəlif qəzet 
və jurnallarda maraqlı yazılar ilə çıxış 
etmiş və nəhayət 1991-ci ildə uzun bir 
müddət üzərində çalışdığı mövzunu 

müdafiə edərək, tarix elmləri doktoru 
alimlik dərəcəsi almışdır. 

Aləm Nuriyev Azərbaycan EA Ar-
xeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun 
ilk orta əsrlər arxeologiyası şöbəsinin 
müdiri olmuşdur.

1984-1989-cu illərdə qədim Bərdə 
şəhərinin araşdırılması məqsədilə qa-
zıntı işlərində iştirak etmişdir. 1984-
cü ildə Bərdə rayonunun Şatırlı kəndi 
yaxınlığında üzərində alban əlifbası ilə 
yazılar yazılmış insan fiqurlu qədim 
məzar daşı abidəsi aşkar etmişdir.

Əsasən Qafqaz Albaniyasının müx-
təlif problemlərinin tədqiqi və öyrə nil-
məsi, sənətkarlıq, şüşə, dulus, metal-
işləmə tarixi, Bərdə şəhərinin inkişaf 
mərhələləri, xaraba şəhərlərin (Şamaxı, 
Bərdə, Naxçıvan, Ərəs və s.) üzə çıxa-
rılması və Azərbaycan tarixinin digər 
problemlərinin öyrənilməsi və tədrisi 
ilə məşğul olmuşdur.  

A.Nuriyev 5 kitabın, 107 elmi işin, 
115-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. 
O, Rusiya Federadiyası Abidələrinin 
Mühafizə Cəmiyyətinin üzvü olmuş-
dur.

Aləm Nuriyev 2004-cü il sentyabr 
ayının 20-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Qafqaz Albaniyasının şüşə məmulatı və istehsalı tarixi  / Aləm Nuriyev; red. C.Ə.Xəlilov; AzSSR EA, Tarix İn-tu. – Bakı: Elm, 1981. – 
150 s.

Bərdə şəhərinin tarixi-arxeoloji oçerki: antik və orta əsrlər / Aləm Nuriyev, Əlibaba Babayev; elmi red. Q.M.Əhmədov; rəy.: V. H. 
Əliyev, F.L.Osmanov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu. – Bakı: Nurlan, 2001. – 187 s.

Abbasova, F.Ə. Azərbaycanın orta əsr zoomorf əşyaları / F.Ə.Abbasova; elmi red. R.B.Göyüşov; elmi məsləhətçi A. B. Nuriyev; AMEA, 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu. – Bakı: Elm, 2004. – 238 s.

 Nuriyev Aləm Bayram oğlu // Şamaxı ensiklopediyası / İdeya müəl. və naşir E.Süleymanov; baş red. F.Babayev. – Bakı, 2015. – S.217.

7 Alim
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Abbas Fəttah oğlu Zamanov 1911-ci 
il oktyabr ayının 10-da Naxçıvan MR-
nın Şərur rayonunun Maxta kəndində 
anadan olmuşdur. 

1921-1927-ci illərdə Naxçıvan və 
Bakı şəhərlərində uşaq evlərində yaşa-
mışdır. Bakı Pedaqoji Texnikumunu 
bitirdikdən sonra, 1929-1937-ci illərdə 
rəhbər komsomol işçisi kimi çalışmış, 
1933-1934-cü illərdə isə “Gənc işçi” 
qəzeti redaksiyasında məsul redaktor 
müavini vəzifəsində işləmişdir. 

1937-1939-cu illərdə “Ədəbiyyat” 
qəzetində məsul katib, Azərnəşrin Bədii 
ədəbiyyat şöbəsinin müdiri olmuşdur. 
1939-cu ildə  Azərbaycan Pedaqoji İns-
titutunun (indiki ADPU) Dil-ədəbiyyat 
fakültəsini qiyabi bitirmiş və institutda 
müəllim saxlanılmışdır. 

Abbas Zamanov 1940-1941-ci illər-
də M.F.Axundov adına Opera və Balet 
Teatrının direktoru olmuş, 1941-ci ildə 
teatrın Təbrizə qastrol səfərinə rəhbərlik 
etmişdir. İkinci Dün ya müharibəsi 
illərində ordu sıralarında xidmət etmişdir. 
Tərxis olunduqdan sonra 1948-1960-cı 
illərdə ADU-nun (indiki BDU) filologi-
ya fakül təsində baş müəllim, 1960-68-
ci illərdə Azərbaycan EA Nizami adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun elmi əməkdaşı, 
1968-1971-ci illərdə Azərbaycan EA 
Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyinin di-
rektoru, 1971-1979-cu illərdə isə ADU-
nun Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası-
nın müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 

Ədəbi fəaliyyətə 1937-ci ildə çap 
etdir diyi publisist və elmi-kütləvi məqa-
lələrlə başlamışdır. Həmin vaxtdan 
ölkəmizdə və ölkəmizin hüdudların dan 
uzaqlarda XX əsr Azərbaycan ədəb-
iy yatına dair elmi-tədqiqat əsərləri 
müntəzəm dərc olunmuş, “Sabir və 
müa sirləri” adlı monoqrafiyası Əsəd 
Behrənginin tərcüməsində Təbrizdə, 

“Cəlil Məmmədquluzadə” oçerki isə 
Ələkbər Qəhrəmaninin tərcüməsində 
Tehranda fars dilində nəşr olunmuşdur. 

A.Zamanov C.Məmmədquluzadə- 
nin, M.Ə.Sabirin, Ə.Haqverdiyevin, 
N.Nərimanovun, S.S.Axundovun, 
S.Hüsey nin, H.Nəzərlinin, S.Ə.Şir-
vaninin, S.M.Qənizadənin və Q.Zakirin 
əsərlərini rus və Azərbaycan dillərində 
tərtib və nəşr etdirmişdir. 

1967-ci ildə “M.Ə.Sabir və müasir-
ləri” mövzusunda dissertasiya müdafiə 
etmiş, birbaşa filologiya elmləri doktoru 
alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 
1971-ci ildə professor elmi rütbəsini 
qazanmışdır. 1971-ci ildə Türkiyə Dil 
Qurumunun müxbir üzvü olmuş, 1989-
cu ildə isə Konya (Türkiyə) Səlcuq Uni-
versitetinin fəxri doktoru seçilmişdir.

1982-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü, 1983-cü ildə Azər-
baycan EA-nın müxbir üzvü seçilmiş-
dir. 

A.Zamanov 1980-ci ildə Azərbay-
canın “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı-
na layiq görülmüş, I dərəcəli “Və tən 
müharibəsi” ordeni, “Döyüş xidmət-
lərinə görə” medalı və bir sıra digər 
medallarla təltif edilmişdir. 

1993-cü il aprelin ayının 1-də Bakı 
şəhərində vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda 
dəfn olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti “Abbas Fəttah oğlu Zamano-
vun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haq-
qında” 13 dekabr 1993-cü il tarixli 598 
nömrəli qərar qəbul etmiş, 2011-ci il 
oktyabr ayının 5-də Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyev 
A.Zamanovun 100 illik yubileyinin 
ke çi rilməsi haqqında sərəncam imzala-
mışdır.

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri / 
Abbas Zamanov; tərt. 
ed. və sözardının müəll. 
İ.Həbibbəyli; red. Dilsuz. 
– Bакı: Çinar-Çap, 2003. 
– 316 s.
Cənubdan səslər: 
[xatirələr, elmi məqalələr, 
fikirlər] / Abbas Zamanov; 
elmi red. İ.Həbibbəyli; 
toply., tərt. ed. O.Seyidov; 
red. A.Əzimov. – Bakı: Min 
bir mahnı, 2010. – 364 s. 
Elçin. Ədəbiyyat və 
cəsarət tərcümanı - 
Abbas Zamanov / Elçin; 
red. M.Seyidov. – Bakı: 
Gənclik, 2016. – 142 s.
Paşayev, Q. Abbas Zama-
nov / Qəzənfər Paşayev; 
red. M.Seyidov . –Bakı: 
Gənclik, 2016. – 131 s.
Asena, N. “Cəbhə 
dəftərindən”: Abbas 
Zamanov-105 / N.Asena    
// Şərq.-2016.- 11 oktyabr.- 
S. 13.
Qaraoğlu, F. Tarixdə iz Bu-
raxanlar: Abbas Zamanov 
/ F.Qaraoğlu // Bakı xəbər. 
– 2019. – 11 yanvar; 6-8 
aprel. – S.15.

10 Ədəbiyyatşünas
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Şəfiqə İsmayıl bəy qızı Qaspiralı 
(Qasprinskaya) 1886-cı il oktyabr ayı-
nın 14-də Bağçasarayda məşhur türk zi-
yalısı İsmayıl bəy Qaspıralının ailəsində 
anadan olmuşdur. 

O, mətbuata 1903-cü ildə atasının 
rəhbəri olduğu “Tərcüman” qəzeti vasi-
tə silə gəlmişdir. 

Ədəbi mühit onun həyata baxışında 
dəyişikliklərə səbəb olur. Xanımlara 
qarşı kobud, laqeyd münasibətlər onu 
qadın azadlığı uğrunda mübarizəyə 
cəlb edir. 1906-cı ildən 1910-cu ilə 
kimi “Tərcüman”ın mətbəəsində qadın-
lar üçün Rusiya müsəlmanlarının “Qa-
dın dünyası” (“Aləmi-nisvan”) adlı ilk 
qadın jurnalının çapına nail olmuşdur. 

1906-cı ildə sonralar Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin baş naziri olmuş 
Nəsib bəy Yusifbəyli ilə ailə həyatı qur-
muşdur.

Şəfiqə xanım Nəsib bəy təhsilini 
başa vurduqdan sonra onunla Gəncəyə 
gəlmiş, lakin çox keçmədən Nəsib bəyin 
əvvəlcə başqa bir qadınla dini nikahda 
olduğunu öyrənmiş və bu, onların ayrıl-
masına səbəb olmuşdur. Şəfiqə xanım 
1909-cu ildə övladları ilə birlikdə Krı-
ma qayıtmışdır.

Atasının ölümündən sonra Şəfiqə 
xanım “Tərcüman”ın nəşrinə diqqət 
yetirir, siyasi fəaliyyətini artırır. Ka-
zan şəhərində keçirilən Rusiya müsəl-
man-türk qadınları konqresinə (1917) 
nümayəndə seçilir. Krımda “Qadın 
komitələri” təşkilatını yaratmışdır. 
Moskvada keçirilən Rusiya müsəl man-
la rının konqresində Krımı təmsil etmiş-
dir. Krım türklərinin siyasi və ictimai 

işlərdə fəallaşması hökumətin xoşuna 
gəlmir. Məhz bu səbəbdən də 1918-ci il 
fevralında “Tərcüman” qəzeti bağlanır. 

Şəfiqə xanım 1918-ci ilin əvvəllərində 
övladları ilə birlikdə Gəncəyə, 1919-cu 
ildə isə Bakıya gəlir. Araşdırmalardan 
məlum olur ki, Şəfiqə xanım Cüm hu-
riyyət dövründə Bakıda Xalq Maarif 
Nazirliyi yanında uşaq bağçaları üçün 
tərbiyəçilər hazırlamışdır. Dövri mət-
buatda qadın azadlığı mövzusunda ya-
zıları ilə çıxış etmişdir.

1920-ci ildə Cümhuriyyətin sü-
qutu və Nəsib bəyin müəmmalı qətli 
Şəfiqə xanımı bir daha Azərbaycandan 
uzaq salır. Bolşeviklər onu övladları 
ilə birlikdə yaşadığı mənzildən çıxa-
rır. Ailənin gələcək taleyindən nara-
hat olan, o zaman Bakıda işləyən türk 
diplomatı Şəfiqə xanımı və övladlarını 
türk hərbçiləri ilə birlikdə Türkiyəyə 
yola salır. Bir müddət maddi çətinliklə 
üzləşirlər. Sonra Şəfiqə xanım İstanbul-
da “Qızıl ay” beynəlxalq xeyriyyə cə-
miy yətində tərcüməçi kimi işə düzəlir.

1930-cu ildə Türkiyədə Krım Qadın-
lar Cəmiyyətini təsis edir. “Şəfiqə Qas-
pıralı və Rusiyada türk qadın hərəkatı 
(1893-1920)” adlı Azərbaycan tarixi 
üçün maraqlı olacaq bir kitab çap etdi-
rir. 

Taleyinə əzablı günlər yazılan bu 
fə da kar xanım uzun ömür yaşamış-
dır.  Şəfiqə xanım Qaspıralı 1975-ci il 
av qust ayının 31-də İstanbulda vəfat 
etmiş, Zəncirliquyu qəbiristanlığında 
dəfn edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Fərəcov, S. Xoşbəxtliyə 
həsrət:[görkəmli maarifçi 
və yaradıcı xanım Şəfiqə 
Qaspıralı  haqqında] / S. 
Fərəcov // Mədəniyyət.–
2015.– 1 iyul.– S. 15.

 Dadaşova, Ş. Xalq 
Cümhuriyyəti dövründə 
Azərbaycan qadınları-
Şəfiqə xanım Qaspiralı 
/ Ş.Dadaşova // İki 
sahil2018.–16 may.– S.12.

 Quliyev, E. Məktublarda 
yaşanan ömür:Yaxud 
Nəsib bəy Yusifbəyli 
və Şəfiqə Qaspiralı 
həyatlarının bir sıra vacib 
məqamları / E.Quliyev     
// 525-ci qəzet. – 2018. – 
26 sentyabr. – S. 7.

14 Maarifçi
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Azadə Şahbaz qızı Musayeva 
(Musabəyli)  1946-cı il oktyabr ayının 
28-də Lənkəran şəhərində  anadan ol-
muşdur. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra Azər-
baycan Dövlət Universitetinin (indi ki 
BDU) filologiya fakültəsinə qəbul ol-
muş, 1968-ci ildə universiteti bitirmiş-
dir. 1974-cü ildən Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnsti-
tutunun Türkdilli əlyazmaların tədqiqi 
şöbəsində çalışır. 1978-82-ci illərdə 
aspiranturada təhsilini davam etdirmiş, 
1982-ci ildə “Dədə Ömər Rövşəni və 
əsərlərinin elmi-tənqidi mətni” möv-
zusunda dissertasiya müdafiə edərək 
Şərq xalqları ədəbiyyatı ixtisas indeksi 
ilə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi 
dərəcəsi almışdır. 

1987-89-cu illərdə Sankt-Peter-
burq Əlyazmalar bölməsində dokto-
ran  turada oxumuş, 1994-cü ildə 
“Əl  yazma kitabı və XV-XVI əsrlər 
Azər baycan ədəbiyyatının araşdırıl-
mamış problemləri (Tekstoloji-filoloji 
tədqiqat)” mövzusunda dissertasiya 
müdafiə edərək Azərbaycan ədəbiyyatı 
və Türk xalqları ədəbiyyatı ixtisas 
indeks ləri ilə üzrə filologiya elmləri 
doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 

1999-cu ildən Türkdilli əlyazma-
ların tədqiqi şöbəsinin müdiri olan A. 
Musayeva 2000-ci ildə “Mətnşünaslıq” 
ixtisası üzrə dosentlik, 2011-ci ildə 
“Türk xalqları ədəbiyyatı” ixtisası üzrə 
professor elmi rütbəsini almışdır.

 A.Musayevanın ilkin olaraq üzə çı-
xararaq, tədqiqata cəlb etdiyi Xəlilinin 
“Firqətnamə”si (1475), Füzulidən son-
ra Bağdadın yetirdiyi ən böyük türk 
şairi Ruhi Bağdadinin (-1606) Diva-
nı, Seyyid Yəhya Bakuvinin tələbəsi 
Dədə Ömər Rövşəninin (-1487) 
“Kül liyyat”ı, Şeyx İbrahim Gülşəni 

Bərdəinin (1427-1534) türk və ərəb di-
vanları kimi əlyazma abidələrinin hər 
biri ədəbiyyat tariximiz baxımından 
mühüm hadisə sayıla bilər. 

A.Musayevanın  elmi rəhbərliyi, 
rəsmi opponentliyi ilə neçə-neçə disser-
tasiya işləri müdafiə olunmuş, tanınmış 
mütəxəssis kimi universitetlərə dəvət 
edilərək “Türk xalqları ədəbiyyatı”, 
“Ümumtürk ədəbiyyatı”, “Qədim və 
orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı”, 
“Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı”, 
“Qədim Türk yazılı abidələri”, “Mətn-
şü naslıq - mətn bilgisi” və s. ixtisas 
fənlərindən mühazirələr oxumuşdur. 

  Azərbaycanda orta çağlar Türkiyə 
ədə biyyatını, Azərbaycan-Türkiyə 
ədə bi və əlyazma əlaqələrini ilkin qay-
naqlar əsasında tədqiq edən yeganə 
elmlər doktoru sayılan A.Musayeva 
200-ə yaxın məqalənin, 20-dən artıq 
monoqrafik araşdırmanın, dərs vəsai-
tinin və s. müəllifidir. Bir çox monoq-
rafiya və klassik əlyazma abidələrinin 
nəşrlərinə elmi redaktor, rəyçi olmuş-
dur. A.Musayeva müvafiq Elmi, Dis-
sertasiya və Koordinasiya şuralarının 
üzvüdür. 

A.Musayevanın beynəlxalq simpo-
zium, elmi konfrans, ixtisaslaşdırılmış 
seminar və başqa mühüm elmi yığın-
caqlarda etdiyi məruzələr daima ma-
raqla dinlənilmişdir.  

Tanınmış alimlər A.Musayevanın 
elmi yaradıcılığı, kitabları haqqında 
mötəbər toplularda məqalələr dərc 
etdirmişlər. Haqqında müxtəlif en-
siklopediya və məlumat kitablarında 
bilgilər yer almışdır.

Ə d ə b i y y a t
Dədə Ömər Rövşəni 
və külliyyatı: əlyazma 
qaynaqları əsasında 
filoloji-tekstoloji araşdır-
malar, elmi-tənqidi mətnin 
transfoneliterasiyası, oriji-
nal mətnlər və tərcümələr 
/ Azadə Musabəyli; elmi 
red. M.Rıhtım;AMEA, 
Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İn-tu. – Bakı: 
Elm və Təhsil, 2013. – 643 
s.
Əlyazmalar İnstitutundakı 
türkdilli əlyazmaların top-
lu kataloqu:  [4 cilddə]  / 
A.Musabəyli; əlyazmaların 
orijinalı ilə müqayisəli 
dəqiqləşdirmələr aparan, 
göstəriciləri hazırl. G. 
Mətləbqızı; elmi red. P. 
Kərimov; elmi məsl. T. 
Kərimli; AMEA, M. Füzuli 
ad. Əlyazmalar İn-tu.– 
Bakı Elm 2018.- C.1.-Əsər 
adları üzrə 591 s.; C. 
2.-Əsər adları üzrə.–583 
s.; C.3.–Şəxs adları üzrə. 
– 351 s.; C. 4.–Şəxs adları 
üzrə. -334 s.
Əlyazmalarda Nəsimi 
ardıcıllarının poetik irsi / 
A.Musabəyli // Ey Nəsimi, 
cahanı tutdu sözün... möv-
zusunda AMEA-nın müxbir 
üzvü, Əməkdar Elm Xadi-
mi, professor, R.Azadənin 
xatirəsinə ithaf olunmuş 
III Beynəlxalq Elmi Konf-
ransın materialları.– Bakı: 
Elm, 2017.-  S.189-194.
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Fuad Teyyub oğlu Məmmədov 1946-
cı il oktyabr ayının 28-də Bakı anadan 
olmuşdur. 

1969-cu ildə isə Azərbaycan Neft və 
Kim ya İnstitutunun (indiki ADNSU) 
kimya-texnoloji fakültəsini bitirmişdir. 

F.Məmmədov 1974-1990-cı illərdə 
Azərbaycan Tarix Muzeyinin “Bilik” 
Cəmiyyətinin sədri, Elmlər Akademiya-
sının “Bilik” Cəmiyyətinin sədr müavini, 
“Azərbaycanın ən yeni tarixi” problemi 
üzrə Elmi Şuranın üzvü seçilmişdir.

1975-ci ildə tarix elmləri üzrə namizəd-
lik, 1985-ci ildə isə - Azərbaycanda elm 
tarixi üzrə ilk doktorluq dissertasiyasını 
müdafiə etmişdir. 1993-cü ildə beynəlxalq 
Amerika-Rus konfliktologiya məktəbini 
bitirmişdir.

1990-2009-cu illərdə ölkədə, kul-
turologiya və idarəetmə mədəniyyəti 
sahəsində müxtəlif mövzularda 300-dən 
artıq respublika və beynəlxalq konfrans-
ları, interaktiv seminarlar, treninqlər, 
dəyirmi masalar və fokus-qruplara 
rəhbərlik etmişdir. İnsan, cəmiyyət və 
dövlətin sosial-mədəni inkişafina həsr 
olunmuş mövzularda televiziya və radio-
da, jurnal və qazetlərin səhifələrində da-
imi kulturoloji maarif xarakterli çıxışlar 
edir.

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti yanında Dövlət İdarəçilik Akade-
miyasında  respublikada yeganə olan, 
“İda rə çilik mədəniyyəti” innovativ kultu-
roloji kursun yaradıcısı F.Məmmədov elm 
və mədəniyyətin tarixi və nəzəriyyəsinə, 
Azərbaycanın sosial-mədəni tərəqqisinə 
həsr olunmuş, Respublikada və xarici 
ölkələrdə çap olunmuş 200-dən artıq elmi 
işlərin, “Kulturologiya” (2002), “Kulturo-
logiya effektiv həyat fəaliyyətinə aparan 
yol kimi” (2006) fundamental dərs vəsaiti 
və s. monoqrafiyaların müəllifidir. 

O, ilk dəfə olaraq, Lütfi Zadənin qeyri-
səlis məntiq nəzəriyyəsini kulturologiya 
elminə, universal kulturoloji təhlili isə 
(insan, ailə, cəmiyyət, dövlət və  qlobal 

səviyyələrdə) idarəetmə elminə tədbiq et-
mişdir. Onun “mədəniyyətin elmi anlayı-
şı”, “yaradıcılıq düsturu”, “mədəni inki-
şafın amilləri”, “mədəni insan düsturu”, 
“idarəetmənin və özunü idarəetmənin ef-
fektivliyi” və s. yaratdığı nəzəri anlayış-
lar və kateqoriyalar humanitar elmlərin 
inkişafı üçün fundamental xarakter daşı-
yır. 

Fuad Məmmədov  “İntellektual İn-
kişaf Problemləri” Beynəlxalq Elmlər 
Akademiyasının (2002), “Avropa-Asiya” 
Beynəlxalq Humanitar Akademiyasının 
və Rusiyanın Pedaqoji və Sosial Elmlər 
Aka demiyasının (2004) akademiki, 1990-
cı ilin aprel ayında yaradılan ilk çox-
sahəli qeyri-hökumət təşkilatı “Simurq” 
Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasi yasının 
prezidenti, “Mədəniyyət və cəmiyyət” 
daimi kulturuloji seminarın elmi rəhbəri, 
“Simurq” Kulturoloji jurnalın (Dünya 
mədəniyyəti və sivilizasiyası məsələləri) 
yaradıcısı və baş redaktorudur.

Fuad Məmmədov həm də görkəmli 
pedaqoqdur. O, 1999-cu ildən Azər-bay-
can Respublikasının Prezidenti yanında 
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Ta-
rix kafedrasının professoru vəzifəsində 
çalışır. Fuad Məmmədov eyni zamanda 
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının və 
Bakı Rəssamlıq Akademiyasının Disser-
tasiya Müdafiə Şurasının üzvüdür.

F.Məmmədov  1999-cu ildə  Avropa 
Şurasının mədəniyyət siyasəti üzrə eks-
pertləri siyahısına daxil edilmiş, 2001-ci 
ildə “Ambassador for Peace” Beynəlxalq 
fəxri diplomla təltif edilmiş, eyni zamanda 
Amerikanın Bioqrafik İnstitutunun “Şərəf 
medalı” ilə, həmçinin Azərbaycan Res-
publikasının “Humay” (2002) və “İntel-
lekt” (2006), “Qızıl Qələm” Milli İctimai 
mükafatları, “Simurq” Beynəlxalq meda-
lı (2006), “Sülh səfiri” və “Mədəniyyət 
səfiri” (2006) Milli ictimai fəxri adlar və 
başqa mükafatlarla təltif olunmuşdur.   

Ə d ə b i y y a t
İdarəetmə mədəniyyəti: 
xarici ölkələrin 
təcrübəsi: dərs vəsaiti 
/ F.Məmmədov; elmi 
red. və ön söz müəl. 
F.Qasımzadə; tərc. ed. və 
ədəbi red. Ş.Kəsəmənli; 
Azərb. Resp. Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyası; “Simurq” 
Azərb. Mədəniyyət 
Assosiasiyası. – Bakı: 
Apostrof, 2013. – 671 s.
Kulturologiya, 
mədəniyyət, sivilizasiya: 
[ali məktəblər üçün dərs 
vəsaiti və şəxsiyyətin 
özünü təkmilləşdirilməsi 
üçün əldə rəhbər] / 
F.Məmmədov; elmi red., 
ideya müəl. və ön söz 
T.Nağıyev; tərc. ed. və 
red. Ş.Kəsəmənli. – Bakı: 
OL, 2016. – 258 s.
Kulturologiya və 
insan inkişafı: [dərs 
vəsaiti: monoqrafiya] 
/ F.Məmmədov; elmi 
red. N.Cəfərov; tərc. 
ed.: V.Mehdiyeva, 
X.Cəfərova; Azərb. 
Resp. Prezidenti ya-
nında Qeyri-Hökumət 
Təşkilatlarına Dövlət 
Dəstəyi Şurası, Associa-
tion of Culture of Azerba-
ijan “Simurg”. Bakı: OL, 
2019. – 343 s.
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Misir Cumayıl oğlu Mərdanov 1946-
cı il oktyabr ayının 3-də Ermənistan 
SSR İcevan rayonunun Göyərçin kən-
dində anadan olmuşdur.

1964-cü ildə orta məktəbi bitirib, 
ADU-nun (indiki BDU) mexanika ri-
yaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. 
1969-cu ildə universiteti fərqlənmə 
diplomu ilə bitirmiş, təyinatla Gəncə 
Pedaqoji İnstitutuna göndərilmiş, riya-
ziyyat fakültəsində baş laborant kimi 
əmək fəaliyyətinə başlamışdır.  

1973-cü ildə namizədlik dissertasi-
yası müdafiə etmiş, fizika-riyaziyyat 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi al-
mışdır. 

1978-ci ildə ADU-nun mexanika-
riyaziyyat fakültəsində dekan müavini 
vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1981-ci 
ildə SSRİ Nazirlər Soveti yanında Ali 
Attestasiya komissiyasının qərarı ilə 
dosent elmi rütbəsini almışdır. 1985-
1986-ci illərdə ADU-nun qəbul ko-
missiyasının məsul katibi vəzifəsində 
çalışmışdır. 

1989-cu ildə Ukrayna EA-nın riya-
ziyyat institutunun müdafiə şurasın-
da doktorluq dissertasiyasını müdafiə 
edərək, fizika-riyaziyyat elmləri dokto-
ru elmi dərəcəsini almışdır.

Azərbaycan Respublikası Təhsili 
Nazirliyində Ali Təhsil İdarəsinin rəisi 
(1988-1990), Azərbaycan Respublikası 
Təhsil nazirinin müavini (1991-1992), 
BDU-nun tədris işləri üzrə prorektoru 
(1992-1996), BDU-nun rektoru (1997-
1998) məsul vəzifələrdə çalışmışdır. 
1998-2013-cü illərdə Azərbaycan Res-
publikasının Təhsil naziri olmuşdur.

M.Mərdanov ümummilli lider 
Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 1998-
ci ildə yaradılan “Təhsil Sahəsində İs-
lahatlar üzrə Dövlət Komissiyası”nın 

sədri kimi, Azərbaycan təhsil tarixində 
ilk dəfə olaraq “Azərbaycan Res-
publikasının təhsili sahəsində islahat 
proqramı”nın hazırlanmasına bilavasitə 
rəhbərlik etmiş, onun rəhbərliyi altında 
“Milli Kurikulum-Milli Təhsil Konsep-
siyası” sənədi hazırlanmışdır. 

2013-cü ildən AMEA Riyaziyyat və 
Mexanika İnstitutunun direktorudur. 

M.Mərdanov 1996-cı ildən  Azər-
bay can Riyaziyyat Cəmiyyətinin vitse-
prezidenti, 2011-2014-cü illərdə Türk 
dünyası Riyaziyyat Cəmiyyətinin pre-
zidenti, 2014-cü ildən fəxri preziden-
tidir. AMEA Riyaziyyat və Mexanika 
İnstitutunun Əsərləri” jurnalının baş 
redak toru, eyni zamanda “Azerbaijan 
jour nal of Mathematics” jurnalının re-
daksiya heyətinin üzvüdir. 

2017-ci ildə prof. Misir Mərdanov 
AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.

M.Mərdanov Azərbaycan təhsilinin 
inkişafındakı xidmətlərinə görə 2000-
ci ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri 
adına layiq görülmüş, 2006-cı ildə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur. 
2011-ci ildə Dağıstan Respublikasının 
Prezidenti Maqomedsalam Maqome-
dovun sərəncamına əsasən Dağıstan 
və Azərbaycan respublikaları arasında 
elmi əməkdaşlığın inkişafına verdiyi 
böyük töhfələrə görə Dağıstan Respub-
likasının “Əməkdar elm xadimi” fəxri 
adına layiq görülmüşdür.

M.Mərdanov Azərbaycanda 
təhsilin tarixinnə, təhsil siyasətinin 
əsas istiqamətlərinə dair sanbalı 
əsərlərin, “Azərbaycan riyaziyyatçı-
ları” adlı fundamental  monoqrafiya-
nın, ali məktəblər üçün “Ali riyaziiy-
yat” dərsliyinin, “Azərbaycanın təhsil 
siyasəti“, “Azərbaycan təhsili müs- 
təqillik illərində” kitabların müəllifidir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası Riyaziyyat 
və Mexanika İnstitutu - 60 
/ Misir Mərdanov; red. 
T.Həsənova. – Bakı: Elm və 
təhsil, 2019. – 383 s.

Azərbaycan riyaziyyatçıları 
/ Misir Mərdanov; elmi red. 
H.İsaxanlı; red. Ə.Tahirov; 
dizayn K.İbrahimov. – 
Bakı: Elm və təhsil, 2019. 
– 494 s.

Məktəblinin riyaziyyatdan 
izahlı lüğəti / M.Mərdanov, 
S.Mirzəyev, Ş.Sadıqov; elmi 
red. E.Məmmədov. – Bakı: 
Radius, 2016. – 294 s.

Xəlilov, V. Zirvə 
yolu / V.Xəlilov; red. 
S.Mehdizadə; dizayner 
Z.Məmmədov. – Bakı: Elm 
və təhsil, 2018. -135 s. 

Qarayeva, S. Misir 
Mərdanov: “Azərbaycanda 
ilk ali təhsil ocağı olan 
BDU yarandığı gündən 
şərəfli ömür yaşayıb” 
/ S.Qarayeva  // 525-ci 
qəzet.– 2018.– 22 sent-
yabr.– S.10-11. 
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Niftalı Mehrəli oğlu Qocayev 1936-cı il 
oktyabr ayının 18-də Qərbi Azərbaycanın 
Dilican rayonunun Göyərçin kəndində 
anadan olmuşdur.  1953-1958-ci illərdə 
ADU-nun (indiki BDU) fizika fakültəsinə 
təhsil almışdır. 

Molekulyar fizika kafedrasında saxla-
nılmış, bir il işlədikdən sonra SSRİ EA-
nın Sank-Peterburq şəhərində yerləşən 
Yüksək Molekullu Birləşmələr İnstitutu-
nun aspiranturasına daxil olmuş, akade-
mik M.V.Volkenşteynin elmi rəhbərliyi 
altında molekulyar fizika ixtisası üzrə 
elmi fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

1963-cü  ildə namizədlik dissertasiya-
sını müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək  ilk 
azərbaycanlı biofizik alim olaraq məzun 
olduğu Azərbaycan Dövlət Universite-
tinin “Molekulyar fizika” kafedrasında 
elmi- pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.  

Professor N.M.Qocayev 1967-1969-
cu illərdə İttifaq Universitetləri Müəllim-
lə rinin İxtisaslarını Artırma fakültəsinin 
dekanı, 1969-1984-cü illərdə Optika və 
Molekulyar fizika kafedrasının müdiri 
işləmişdir.

Onun ADU-da 1959-cu ildən baş-
layaraq davam edən uzunmüddətli və 
məhsuldar elmi-pedaqoji fəaliyyəti 
nəticəsində 1980-ci ildə  SSRİ Ali Təhsil 
Nazirliyinin tövsiyəsinə əsasən SSRİ 
Nazirlər Soveti yanında Elm və Təhsil 
Komitəsinin xüsusi qərarı ilə Molekul-
yar Biofizika Elmi-Tədqiqat Problemlər 
Laboratoriyası açılmışdır. Yaradıldığı 
gündən 2005-ci ilədək laboratoriyanın 
müdiri, 2005-ci ildən BDU nəzdindəki 
Fizika Problemləri İnstitutunun Nəzəri 
fizika şöbəsinin müdiridir.

400-dən çox məqalənin, 16 monoq-
rafiya, dərslik və dərs vəsaitinin müəllifi 
olan N.Qocayev beynəlxalq simpozium 
və konfranslarda 52 məruzə (onlardan 12-
si Plenar məruzələrdir) ilə çıxış etmişdir. 

N.Qocayev Azərbaycan SSR Ali 
Təhsil Nazirliyi nəzdində fəaliyyət 

gös tərən Elmi-Metodik Şuranın Fizi-
ka və astronomiya seksiyasının sədri 
(1980-1984), Azərbaycan Respublikası 
“Elm” cəmiyyətinin Fizika seksiyasının 
üzvü (1967-1994), Azərbaycan Qaç-
qınlar Cəmiyyətinin sədri (1989-1993) 
vəzifəsində işləmişdir. Onun təşəbbüsü ilə 
1997-ci ildə yaradılmış Azərbaycan Bio-
fizika Cəmiyyəti özünün ilk konfransında 
onu Cəmiyyətin prezidenti seçilmişdir.

Niftalı Qocayev Türkiyədə-Ərzurum 
Atatürk və İstanbul Universitetlərində 
pro fessor vəzifəsində çalışaraq yüksək 
səviy yədə elmi pedaqoji-fəaliyyət 
göstərmişdir. 

2001-ci ildən Qafqaz Universitetində 
Elmi işlər üzrə prorektor vəzifəsində 
işləmış,  Qafqaz Universitetinin Elmi şu-
rasının üzvü, “Journal of Qafqaz Univer-
sity” dərgisinin baş redaktoru olmuşdur.

 Onun elmi rəhbərliyi ilə 30 elmlər 
doktoru və elmlər namizədi müdafiə et-
mişdir. Əsasən Amerika və Avropada 
nəşr olunan mötəbər elmi jurnallarda 
(İnt.J. Peptide and Protein Res., J.Mol.
Struct., Protein and Peptide Letters, v.s.) 
nəşr olunan və Beynəlxalq Konfranslarda 
məruzə olunan 376 elmi əsərin, müxtəlif 
ölkələrdə nəşr olunmuş 15 dərslik, dərs 
vəsaiti və monoqrafiyanın müəllifidir. 

“American Biographical institute” 
tərə findən 2 dəfə “American Medal of 
Honor” medalı ilə mükafatlandırılmışdır. 
N.M.Qocayev keçmiş SSRİ universitetləri 
üçün fizika üzrə dərslik (Оптика, Москва, 
Из-во Высшая Школа, 1977, стр.432. 
Internet ünvanı:vfo, v ml) yazmış yeganə 
azərbaycanlıdır. Onun dəfələrlə yenidən 
nəşr olunmuş çoxcildli “Ümumi fizika 
kursu” həmçinin Türkiyədə nəşr olun-
muş “Temel Moleküler Fizik”, “Op-
tik”, 2 cilddən ibarət “Molekülün Yapısı 
ve özellikler” dərslikləri mütəxəssislər 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, 
tələbələr tərəfindən geniş istifadə olunur.

Ə d ə b i y y a t
Ümumi fizika kursu: 
universitetlər üçün dərslik 
/ N.M.Qocayev; rəy. 
M.Murquzov, İ.Cəfərov, 
N.Nəbiyev; elmi red. 
Ş.Nəbiyev. – Bakı: 
Çaşıoğlu, 2011. – Cild 1: 
Mexanika. – 539 s.
Namazov, Ə.D. Ümu-
mi fizika: dərs vəsaiti 
/ Ə.D.Namazov, 
R.B.Vəliyev; elmi red. 
T.M.Pənahov; rəy. 
N.M.Qocayev, V.İ.Nəsirov, 
A.A.Bayramov. – Bakı: 
Hərbi nəşriyyat, 2013. – 
440 s.
Niftalı Mehrəli oğlu 
Qocayev: biblioqrafiya / 
Tərt. ed.  İ.N.Əliyeva; red. 
H.Orucov. – Bakı: Qafqaz 
Universiteti, 2006. – 73 s.
Qarayeva, S. 82 yaş-
lı müəllim ömrü / 
S.Qarayeva // 525-ci 
qəzet. – 2018. – 27 okt-
yabr. – S.14.
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Tamerlan Əziz oğlu Əliyev 1921-ci il 
oktyabr ayının 3-də  Naxçıvan MSSR-in 
Şərur rayon Şaxtaxtı kəndində, görkəmli 
dövlət xadimi Əziz Əliyevin ailəsində 
anadan olmuşdur. 1923-cü ildə ailəsi ilə 
birgə Bakıya köçən T.Əliyev ilk təhsilini 
Bakıdakı 3 saylı ibtidai məktəbdə almış, 
sonra isə Bakının Oktyabr rayonundakı 
(indiki Yasamal rayonu) 176 saylı orta 
ümumtəhsil məktəbini bitirmişdir. Orta 
təhsilini əla qiymətlərlə başa vurduğu 
üçün o dövrün qaydalarına uyğun ola-
raq qəbul imtahanlarından azad edil-
mişdir. Elə həmin ildə Azərbaycan Tibb 
İnstitutunun (indiki ADTU) müalicə-
profilaktika fakültəsinə daxil olmuşdur. 

İkinci Dünya müharibəsi ilə əlaqədar 
olaraq ATİ-da təhsil müddəti 4 ilə 
qədər azaldığına görə Tamerlan Əliyev 
1944-cü ildə institutu bitirmiş, əmək 
fəaliyyətinə başlamışdır. 

Bir müddət Elmi-Tədqiqat Epidemi-
ologiya və Mikrobiologiya İnstitutunda 
və Tibb İnstitutunun mikrobiologiya 
kafedrasında çalışmış, 1945-ci ildən isə 
əmək fəaliyyətini ADTİ-nin fakültə te-
rapiyası kafedrası (indiki ATİ-nin daxili 
xəstəliklər kafedrası) ilə bağlamışdır. O, 
əvvəl adı çəkilən kafedrada ordinator, 
1948-1963-cü illərdə kafedranın assis-
tenti, 1963-1969-cu illərdə  kafedranın 
dosenti olmuş, 1970-ci ildə kafedranın 
professoru vəzifəsinə seçilmiş və 1970-
1990-cı illər ərzində kafedra müdiri 
vəzifəsində  işləmişdir. 1990-cı ildən 
ömrünün sonuna kimi o, həmin kafedra-
nın professoru vəzifəsində çalışmışdır.

1954-cü ildə “Heyvan orqanizminin 
immun reaktivliyinin Naftalan neftinin 
təsiri altında dəyişməsinin xarakteris-
tikası” mövzusu üzrə namizədlik dis-
sertasiyası müdafiə etmişdir. 1969-cu 
ildə isə “Şəkərli diabetin müxtəlif for-

maları olan xəstələrdə, periferik damar-
ların vəziyyəti: metabolizmin və qa-
nın laxtalanmasının bəzi göstəriciləri” 
mövzusunda doktorluq dissertasiyası 
müdafiə edərək tibb elmləri doktoru 
elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 

Bütün ömrünü tibb elminin inkişa-
fına sərf edən görkəmli alim endokri-
nologiya, diaqnostika və s. sahələrdə 
250-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 
12 monoqrafiya və dərsliklərin müəllifi 
olmuşdur.

T.Əliyevin müəllifi olduğu “Klinik 
diaqnostik laborator tədqiqat üsulları” 
(1974), “Şəkərli diabet haqqında ətraflı 
məlumat” (1977), “Biokimyəvi tədqiqat 
üsulları” (1979), “Şəkərli diabet” 
(1979), “Prediabet” (1982), “Şəkərli di-
abet zamanı qan dövranı pozulmaları və 
onların tənzimi” (1985), “Endokrinolo-
giya” (1993) və s. bu kimi əsərlər indi 
də öz aktuallığını saxlayır.

Azərbaycan Endokrinoloqlar Cəmiy-
yə tinin sədri olan T.Əliyev SSRİ-də 
Ümum ittifaq Endokrinoloqlar, Kardio-
loqlar və Nefroloqlar Elmi Cəmiyyəti 
İdarə Heyətinin üzvü seçilmişdir. 

Görkəmli alim, professor T.Əliyevə 
Azərbaycanda tibb elminin inkişafın-
da göstərdiyi xidmətlərinə görə 1981-
ci ildə Azərbaycan Respublikasının 
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına la-
yiq görülmüşdür. Həmçinin, müxtəlif 
illərdə zəmanəsinin əsas dövlət müka-
fatları olan “Şərəf Nişanı” (1977) və 
“Oktyabr İnqilabı” (1986) ordenləri ilə 
təltif edilmiş, “Səhiyyə əlaçısı” (1981)  
adını almışdır. 

Tamerlan Əliyev 1997-ci ildə Bakı-
da vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn 
olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Kliniki-diaqnostik laborato-
riya tədqiqat üsulları: tibb 
institutu üçün dərs vəsaiti / 
Tamerlan Əliyev, İ.Hüseynov. 
– Bakı: Maarif, 1974. – 349 
s.

Hüseynov, Z.Ö. Tib-
bi mikologiya: dərs 
vəsaiti / Z.Ö.Qarayev, 
T.Ə.Əliyev, A. İ.Qurbanov; 
rəy.: M.Davatdarova, 
G.Nəsrullayeva, Ə.Səmədov. 
– Bakı: Təbib, 2007.- 409 s.

Azərbaycan tibb elminin dün-
ya səviyyəsinə çıxmasında 
Tamerlan Əliyevin xidmətləri 
əvəzsizdir // Səs. – 2019. – 4 
oktyabr. –S.6.

Hüseynova, Ş. Ömürlərdə 
yaşayanlar / Şövkət Hüseyno-
va // Azərbaycanın görkəmli 
təbibləri / Ş.Hüseynova. – 
Bakı, 1994. – S. 53-59.

Məmmədhəsənov, R. Ziyalılıq 
nümunəsi / R.Məmməd-
həsənov // Azərbaycan. – 
2016. –2 oktyabr. – S. 6.

 Muradlı, X. Tamerlan 
zirvəsi/ X.Muradlı  // 
Azərbaycan. – 2019. – 3 iyul. 
– S. 5.
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Texnika.Mühəndis işi
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Əhəd Xanəhməd oğlu Canəhmədov 
1946-cı il oktyabr ayının 23-də Azərbay-
can Respublikası Xızı rayonunun Baxşılı 
kəndində anadan olub.

1969-cu ildə Azərbaycan Neft və Kim-
ya institutunun (indiki ADNSU) neft-
mexanika fakültəsini bitirib.

1973-cü ildə namizədlik, 1989-cu ildə 
İ.M. Qubkin adına Moskva Neft və Qaz 
İnstitutunda doktorluq dissertasiyalarını 
müdafiə edib, 1991-ci ildə isə professor 
rütbəsinə təsdiq olunub. Tribologiya elmi 
sahəsində azərbaycanın ilk elmlər dokto-
rudur.

1975-1976-cı illərdə Böyük Britaniya-
da ilk sovet vətəndaşı və azərbaycanlı ola-
raq elmi staj keçmədə olub. 

Hazırda Azərbaycan Milli Aviasiya 
Aka demiyasında Nəqliyyat mexanikası 
kafedrasının müdiridir.

Azərbaycan Mühəndislik Akademiya-
sının həqiqi üzvü və Baş Elmi katibi se-
çilib. 2011-ci ildən Akademiyanın vitse-
prezidentidir.

Beynəlxalq Mühəndislik Akademi-
yasının müxbir üzvü, sonra akademiki, 
Gürcüstan Milli Akademiyasının akade-
miki, Ukrayna Mühəndislik Akademiya-
sının və RTEA-nın həqiqi üzvü seçilib.
Rusiya Mühəndislik Akademiyasının 
akademikidir və adı “Rusiya Mühəndislik 
Akademiyası” Ensiklopediyasına salı-
nıb. Beynəlxalq “Sürtünmə və yeyilmə”, 
“Neftqaz kompleksləri üçün avadanlıqlar 
və texnologiyalar”, “Sürtünmə və yeyilmə 
problemləri”, “American Association for 
Science and Technoloqy (AACIT)” (ABŞ) 
elmi jurnallarının redaksiya kollegiyasının 
üzvüdür.

1998-ci ildə İngiltərənin Beynəlxalq 
Bioqrafiya Mərkəzi tərəfindən gümüş 
medalla, sonra isə qızıl medalla təltif olu-
nub və “XX əsrin görkəmli elm adamı” 
fəxri adına layiq görülüb. 2000-ci ildə 
Amerika Bioqrafiya İnstitutu tərəfindən 
elmdə xidmətlərinə görə qızıl medalla və 
“Beynəlxalq səfir” ordeni ilə təltif olu-
nub. 

2006-cı ildə mühəndislik elminin inki-
şafındakı xidmətlərinə görə Mühəndislik 
Akademiyasının qızıl medalına 2011-
ci ildə “Mühəndislik şöhrəti” ordeninə, 

Beynəlxalq Mühəndislik Akademiya-
sının “Böyük qızıl medalı”, Ukrayna 
Mühəndislik Akademiyası “Podqornı 
adına qızıl medalına” və Qazaxıstan Res-
publikası Mühəndislik Akademiyasının 
“Mühəndislik şöhrəti” qızıl medalına, 
Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası-
nın “Mühəndislik Rəşadəti” qızıl medalı, 
2014-cü ildə Rusiya Təbiət Elmləri Akade-
miyası tərəfindən Tribologiya sahəsindəki 
elmi kəşfinə görə Nobel mükafatı laureatı 
P.L.Kapitsa adına qızıl medalı, 2016-ci ildə 
“Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyası-
nın Fəxri Qızıl Nişanı” fərqlənmə nişanı 
və Diplomu, 2018-ci ildə REA-nın “Elm 
və incəsənət cəngavəri” fəxri adı və or-
deni və Rusiyanın “Əməkdar Mühəndis”i 
fəxri adını almış, 2019-cu ildə RTEA-nın  
“Akademiyanın Ulduzu” I dərəcəli qızıl 
nişanı ilə təltif edilib.

Ə.Canəhmədov Azərbaycan Respubli-
kası Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən 
“Ən yaxşı elmi iş” adlı müsabiqədə texni-
ki elmlər üzrə laureat olub. NASA (ABŞ) 
Qrantına sahib olub. İxtira sahəsində 
Respublika müsabiqəsinin laureatıdır. 
Ölkəmizin tarixində ilk dəfə olaraq “Me-
talpolimer sürtünmə cütlərinin üst qat-
larında kontakt – impuls qarşılıqlı təsiri 
nəticəsində yeyilmə friksion xarakteris-
tikalarının dəyişmə qanunauyğunluqları” 
adlı (Diplom № 462, 2013-cü il) və “Me-
talpolimer cütlərin işçi qatlarında elekt-
rotermomexani ki sürtünmə prosesinin 
qanunauyğunluğunun reallaşdırılması” 
adlı elmi kəşflərin (Diplom № 476, 2014-
cü il) müəllifidir.350-dən artıq əsərin, o 
cümlədən 60 monoqrafiyanın və kitabın, 
dərslik və dərs vəsaitinin və 30-dən çox 
patentin müəllifidir. 

Elmi əsərləri təkcə  MDB-də deyil, eləcə 
də, bir çox xarici ölkələrdə məşhurdur. 
Tribologiya və tribotexnika problemlərinə 
həsr olunmuş Dünya konqreslərində, 
Beynəlxalq simpoziumlarda və regional 
konfranslarda, yığıncaqlarda məruzə ilə 
çıxış etməklə Azərbaycanı ən mötəbər 
elmi məclislərdə ləyaqətlə təmsil edir.

2016-cı ildə haqqında “Beynəlxalq 
səfir” adlı sənədli film çəkilib. 

Ə d ə b i y y a t
Həqiqətin fəlsəfəsi: Zaman, 
Məkan, Kainat və Yaranış 
haqqında elmi-fəlsəfi 
Traktat / Ə.X.Canəhmədov. 
– Bakı: Apostroff, 2016. – 
229 s.
Maşınqayırma və ci-
hazqayırmada qar-
şılıqlı əvəzedilmənin 
əsasları: dərs vəsaiti / 
Ə.X.Canəhmədov . – Bakı: 
Elm, 2018. – 258 s.
Neft avadanlıqlarının 
dinamikası və möhkəmliyi: 
ali texniki məktəblər üçün 
dərslik / Ə.X.Canəhmədov 
(ümumi red., ön söz), 
N.A.Vəliyev. – Bakı: Apost-
roff, 2016. – 423 s.
Синергетика и 
фракталы в экологии / 
А.Х.Джанахмедов. – Sa-
arbrücken: LAP LAM-
BERT Academic Publis-
hing, 2017. – 304 s.
Professor Əhəd 
Canəhmədovun 
“Mühəndislik fəlsəfəsi” 
traktatının yenilənmiş nəşri 
çapdan çıxıb // Xalq qəzeti. 
– 2020. – 24 yanvar. – S. 8.
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Əliheydər Baba oğlu Qəhrəmanov 
1911-ci il oktyabr ayının 25-də Bakı-
nın Biləcəri kəndində anadan olmuşdur. 
1925-ci ildə 50 saylı məktəbi bitirdikdən 
sonra Bakı Xalq Maarif Şöbəsinin Peda-
qoji Texnikumuna daxil olmuş, 1929-cu 
ildə təhsilini başa vurmuşdur. Texnikumda 
təhsil aldığı illərdən A.Səhhət adına Kitab-
xanada kitabxanaçı vəzifəsində çalışmış, 
1933-1940-cı illərdə həmin kitabxananın 
direktoru olmuşdur. 

Azərbaycan ədəbiyyatına xüsusi həvəs 
göstərən Ə.Qəhrəmanov 1932-ci ildə 
Azər baycan Pedaqoji İnstitutunun (indi-
ki ADPU) Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 
fakültəsinə daxil olmuş, 1936-cı ildə oranı 
bitirmişdir. 

Ə.Qəhrəmanov 1937-ci ildən Kitab Pa-
latasında işləməyə dəvət edilmiş, həmin 
vaxt dan etibarən onun adı Azərbaycan 
dövlət biblioqrafiyası ilə ayrılmaz surətdə 
bağlı olmuşdur. 1942-ci ildə Kitab Pala-
tasında elmi katib, 1941-1942-ci illərdə 
palatanın çap etdirdiyi “Azərbaycan kitab 
letopisi”, “Azərbaycan qəzet məqalələri 
letopisi”nin tərtibçisi, 1943-cü ildə pala-
tanın direktoru, 1946-cı ildən başlayaraq 
ömrünün axırına kimi müntəzəm ola-
raq Kitab Palatasının çapdan buraxdığı 
letopislərin redaktoru olmuşdur. 

1940-cı ildən  Bakı Mədəni-Maarif Tex-
nikumunda pedaqoji fəaliyyət göstərmiş, 
1942-1948-ci illərdə texnikumun direkto-
ru vəzifəsində çalışmışdır. 

Ə.Qəhrəmanov 1944-cü ildən başlaya-
raq həm ADU-da (BDU), həm də APU-da 
(ADPU) müəllimlik etmişdir. 1947-ci ildə 
ADU filologiya fakültəsinin nəzdində ki-
tabxanaşünaslıq şöbəsi açılmış və həmin 
ildən Ə.Qəhrəmanov orada biblioqrafiya 
kursu üzrə mühazirələr oxumağa başlamış-
dır. 1948-ci ildən ömrünün sonuna qədər 
ADU-nun Kitabxanaşünaslıq və biblioqra-
fiya kafedrasına rəhbərlik etmişdir. 

S.Əliyevin tərtibi ilə Respublika Kitab 
Palatası tərəfindən çap edilən “Azərbaycan 
kitabı” (1951) adlı ümumi retrospektiv bib-

lioqrafik göstəricinin və Ə.Əliyevin tərtib 
etdiyi “Nə oxumalı?” (1949) biblioqrafik 
göstəricisinin redaktoru Ə.Qəhrəmanov 
olmuşdur. Eyni zamanda S.Əliyevin 
tərtib etdiyi “Azərbaycan kitabı” bibli-
oqrafik göstəricisinə giriş məqaləsini də 
Ə.Qəhrəmanov yazmışdır. 

Onun tərtib etdiyi biblioqrafiyalar və 
şəxsi göstəricilər gərgin əmək sayəsində 
ərsəyə gəlmişdir. Müharibə dövründə, 
1942-1946-cı illərdə Respublika Kitab 
Palatası salnamələrinin nəşri müvəqqəti 
olaraq dayandırıldığından Ə.Qəhrəmanov 
“Böyük Vətən müharibəsi günlərində 
Azərbaycan ədəbiyyatı (22 iyun 1941-ci 
il-3 sentyabr 1945-ci il)” sahəvi biblioqra-
fik göstəricisini çap etdirmişdir. 

Biblioqrafiyanın tədrisində Azərbaycan 
dilində proqram və dərsliklərin olmaması 
Ə.Qəhrəmanovu bir mütəxəsis kimi çox 
narahat etmiş və bu sahəyə olan tələbat və 
ehtiyacı təmin etmək üçün bir sıra proqram 
və dərs vəsaitləri tərtib etmişdir. 1953-cü 
ildə Ə.Qəhrəmanovun “Ümumi biblioqra-
fiyadan müxtəsər məlumat” adlı metodik 
vəsaiti çap olunmuşdur. 

Görkəmli biblioqraf-alim Ə.Qəhrə-
man ov yalnız biblioqrafik göstəricilər 
tərtib etməklə kifayətlənməmiş, eyni za-
manda tarixi və əlamətdar günlər, yazı-
çıların yubileyləri münasibəti ilə dövri 
mətbuatda fəal çıxış edərək respublikada 
biblioqrafik fikrin təbligində, geniş yayıl-
masında böyük xidmətlər göstərmişdir. 
“Sabi rin əsərlərinin nəşri”, “Ukrayna 
xalqının böyük yazıçısı” (İ.Frankonun 
anadan olmasının 100 illiyi münasibəti 
ilə), “Великий Украинский писатель”, 
Azər baycan SSR-də mətbuatın inkişafı”, 
Respublikamızda kitab nəşri”, “Sənətkarı 
xatırlarkən” (M.Müşfiq haqqında xatirə) 
və s. məqalələri onun qələmindən çıxan 
dəyərli əsərlərdəndir.

Əliheydər Qəhrəmanov 1959-cu il mart 
ayının 23-də Bakıda  vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan ədəbiyyatı 
biblioqrafiyası / Əliheydər 
Qəhrəmanov; red. 
Ə.Musayev; Azərb.SSR 
Mədəniyyət Nazirliyi, 
M.F.Axundov ad. Azərb. 
Resp. Ümumi Kitabx., 
Azərb. Dövlət Kitab Pala-
tası. – Bakı, 1954. – 96 s.

Ümumi biblioqrafiya-
nın əsasları / Əliheydər 
Qəhrəmanov; Azərb.SSR 
Mədəniyyət Nazirliyi; 
Resp. Döv. Kitab Palatası; 
red. Q.Məmmədov. – Bakı, 
1958. – 250 s. 

 Qəhrəmanov Əliheydər // 
Azərbaycan Sovet Ensiklo-
pediyası: 10 cilddə. – C. 3. 
- Bakı, 1979. – S. 145.

Qəhrəmanov Əliheydər 
Bala oğlu // Azərbaycan 
kitabxana ensiklopediyası 
/ Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Naz., Azərb. 
Milli Kitabxanası; layih. 
rəhb. Ə.Qarayev; baş 
red. K.Tahirov; elmi red. 
A.Xələfov. – Bakı, 2015. – 
S. 386-387.
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Beynəlxalq Ahıllar Günü
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BMT-nin inkişaf proqramında 
son illər ərzində ahıllar problemi 
geniş yer tutmuşdur. 2002-ci ilin 
aprel ayında İspaniyanın paytax-
tı 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, on-
lara 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 olar-
dı. Lap qədim zamanlardan ağsaq-
qal, ahıl insanlar ən hörmətli, müdrik 
adamlar hesab olunmuşlar. Onlara 
cavanlar da, böyüklər də hörmətlə 
yanaşmış, fikirləri ilə hesablaşmış-
lar. Qocaların sərvəti onların həyat 
təcrübəsidir. Onlara qulaq asıb, 
dedik lərinə əməl etməklə bu sərvətə 
sahib olmaq mümkündür.

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 prob-
lemləri ilə tanış olmaq, ehtiyac la rını 
müəyyənləşdirərək imkanlı müəs-
sisələr, təşkilatlar və qeyri-hökumət 
təşkilatları ilə birlikdə əməli tədbirlər 
görməkdən ibarətdir. 

2001-ci il iyun ayının 22-də 
“Ahıl lara sosial xidmət haqqında” 
Azər baycan Respublikasının Qanu-
nu qəbul edilmişdir. Qanuna əsasən 
ölkə də 70 yaşına çatmış Azərbaycan 
Res publikası vətəndaşları, habelə 
Azər baycan Respublikasında daimi 
yaşa yan əcnəbi və vətəndaşlığı olma-
yan şəxslər ahıl sayılır. 

Beynəlxalq  Ahıllar Günü ərəfə 
sində bütün dünyada olduğu kimi, 
Respublikamızın şəhər və rayonla-
rında da İcra hakimiyyətləri, əmək 
kollektivləri, ictimai təşkilatlar və 
qeyri-hökumət təşkilatları rayon əra-
zi sində yaşayan ahıl vətəndaşların 
ehtiyaclarını öyrənərək onlar üçün 
bayram süfrələri, ərzaq bağlamaları 
təşkil edir, müxtəlif xeyriyyə, şəfqət 
və mədəni-kütləvi tədbirlər həyata 
keçirirlər. Həmin tədbirlərdə respub-
li ka üzrə 10 minlərlə ahıl və əlil və-
tən daş bayram süfrələrinə dəvət olu-
nur, onlara ərzaq paylanır, maddi 
yar dım göstərilir.

Ə d ə b i y y a t

Qurbanqızı, Z. Ahı-
la hörmət milli 
dəyərlərimizdən qaynaq-
lanır / Z.Qurbanqızı // 
Respublika. - 2019. - 1 
oktyabr. - S. 5.

Məhərrəmova, T. 
Kövrəkdən kövrək 
olanların bayramı: 
Azərbaycanda ahıl insan-
lar xüsusi diqqət və qayğı 
ilə əhatə olunublar / 
T.Məhərrəmova // Kaspi. 
- 2019. - 2 oktyabr. - S. 9.

Tural. Sosial siyasətdə 
ahıl vətəndaşların rifah 
halının yaxşılaşdırılması 
mühüm yer tutur / Tural 
// Palitra. - 2019. - 2 
oktyabr. - S. 12.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/palitra/2019/
oktyabr/674395.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/respublika/2019/

oktyabr/674363(meqale).
pdf
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Ə d ə b i y y a t
Mükərrəmoğlu, 
M. Beynəlxalq 
mədəni əlaqələrin 
möhkəmləndirilməsi 
dövlət siyasətinin 
prioritetlərindəndir / 
M.Mükərrəmoğlu // Xalq 
qəzeti. - 2018. - 2 dekabr. 
- S. 6.

İ n t e r n e t d ə
...az.wikipedia.org › wiki 
› Azər..
”unesco.preslib.az › 
eXGyPnrwih
www.unesco.az › ...
http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2018/
dekabr/620587(meqale).
pdf

Digər tarixi hadisələr
Azərbaycan Respublikası UNESKO-nun “Qeyri-
maddi mədəni irsin qorunması haqqında” 
Konvensiyasına qoşulub
2006
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Beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr 
hər bir müstəqil ölkə üçün olduqca 
əhəmiyyətlidir. Belə təşkilatlardan biri 
dünyanın təhsil, elm mədəniyyət, infor-
masiya və kommunikasiya sahəsindəki 
əməkdaşlığın ən böyük hökumətlərarası 
forumu olan YUNESKO-dur. 

Qədim və zəngin ənənələrə malik 
Azərbaycan mədəniyyətinin qorunma-
sı, tanıdılması və təbliği əsası ulu öndər 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və bu 
gün Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla həyata keçirilən mədəniyyət 
siya sətinin tərkib hissəsidir. 2012-ci 
ildə qəbul olunmuş Mədəniyyət haq-
qında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu, Azərbaycanın 2006-ci il 
oktyabr ayının 2-də YUNESKO-nun 
“Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması 
haqqında” Konvensiyasına qoşulma-
sı, I vitse-prezident, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü və təşkilatçılığı 
ilə Azərbaycanın 13 qeyri-maddi mə-
də ni irs nümunəsinin YUNESKO-nun 
qeyri-maddi mədəni irsi siyahıla rı-
na daxil edilməsi, bununla bağlı ölkə 
daxilində və xaricdə çoxsaylı təd bir-
lərin keçirilməsi həmin siyasətin əməli 
nəticələridir.

Azərbaycandan YUNESKO-nun 
qeyri-maddi mədəni irs siyahısına ilk 
nümunə olan Azərbaycan muğamı 
2008-ci ildə siyahıya daxil edilib.

2009-cu ilin 28 sentyabr – 02 okt-
yabr tarixində BƏƏ-nin Abu-Dabi 
şəhərində keçirilən YUNESKO-nun 
Qeyri-maddi mədəni irsin qorunma-
sı üzrə Komitəsinin 4-cü sessiyasında 
Azərbaycan Aşıq sənəti və Novruz bay-
ramı (11 ölkə ilə birlikdə) YUNESKO-
nun qeyri-maddi mədəni irsin Repre-

zentativ siyahısına daxil edilmişdir. 
YUNESKO-nun Qeyri-maddi mə-

dəni irs üzrə Hökumətlərarası Komi tə-
sinin 15-19 noyabr 2010-cu il tarixdə 
Keniya Respublikasının Nayrobi 
şəhərində keçirilən V sessiyasında 
“Azərbaycan Respublikasında Azər-
baycan ənənəvi xalçaçılıq sənəti” 
YUNESKO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-
maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ 
siyahısına daxil edilmişdir. Bu qərar 
beynəlxalq səviyyədə xalça sənətinin 
Azərbaycan mədəni irsinin ən qədim 
nümunələrindən biri olduğunu bir daha 
təsdiq etmişdir. 

2012-ci ildə Azərbaycan tar ifaçı-
lıq sənəti və onun hazırlanma usta-
lığı, 2014-cü ildə Qadın baş örtüyü 
kəlağayının düzəldilməsi və geyinməsi 
ənənəvi incəsənəti və onun simvo-
lizmi, 2015-ci ildə Azərbaycanın İs-
mayıllı rayonunun Lahıc qəsəbəsində 
ənənəvi xalq sənəti olan, misdən qab-
ların və müxtəlif məhsulların istehsalı, 
Lavaş çörək bişirmə ənənəsi 2016-cı 
ildə “Lavaş, Katırma, Jupka, Yufka – 
Nazik çörəyin hazırlanma və paylaş-
ma mədəniyyəti” adı ilə, 2017-ci ildə 
Azərbaycan xalq simli çalğı aləti ka-
mança, 2018-ci ildə Dədə Qorqud irsi: 
Dastan mədəniyyəti, xalq nağılları və 
musiqisi  YUNESKO-nun Bəşəriyyətin 
Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Repre-
zentativ siyahısına daxil edilib.

Ermənilər tərəfindən qeyri-maddi 
mədəniyyət nümunələrimizin mənim-
sənilməsinin qarşısının alınması isti qa-
mətində bu mədəniyyət nümu nələrinin 
YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni 
irs siyahısına daxil edil məsi Azərbaycan 
“mədəniyyət diplo matiyası”nın uğuru-
dur. 
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Digər tarixi hadisələr
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Günü 
2009
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Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 
Şurasının yaradılmasını nəzərdə tutan 
2009-cu il Naxçıvan Razılaşmasının 
imzalanmasından etibarən 3 oktyabr 
tarixi Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 
Günü kimi qeyd edilir.

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 
Şurası (Türk Şurası) ortaq tarix, ortaq 
dil, ortaq kimlik və ortaq mədəniyyət 
kimi dörd təmələ əsaslanır və üzv 
dövlətlər arasında əməkdaşlıq və 
həmrəyliyin inkişafı baxımından mü-
hüm regional platformadır.

Müstəqilliyin ilk illərindən Azər-
bay can Avropa ölkələri ilə yanaşı, 
türkdilli ölkələrlə də diplomatik müna-
sibətlərin yaradılması, onlar arasında 
ictimai-siyasi, mədəni əlaqələrin bərpa 
edilməsində yeni bir səhifə açmışdır. 
2009-cu il oktyabrın 3-də Türkdilli 
Dövlət Başçılarının IX Zirvə görüşünə 
məhz ölkəmizin ev sahibliyi etməsi, bu 
mühüm strateji əhəmiyyətli tədbirin ta-
rixi, mədəni irsi ilə zəngin olan Naxçı-
vanda keçirilməsi də xüsusi əhəmiyyət 
daşımışdır. 

Azərbaycan  Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev, Türkiyə Pre-
zidenti Abdullah Gül, Qazaxıstan 
Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Qır-
ğızıstan Prezidenti Kurmanbek Baki-
yev və  Türkmənistan Nazirlər Kabine-
ti sədrinin müavini Xıdır Saparlıyevin 
Naxçıvanda iştirak etdikləri zirvə gö-
rüşü bir sıra mühüm qərarlarla yadda 
qalmışdır. Həmin toplantıda çıxış edən 
Prezident İlham Əliyev türkdilli dövlət 

rəhbərlərinin 1992-ci ildə keçirilmiş 
ilk zirvə görüşünü xatırladaraq ötən 
17 il ərzində türkdilli ölkələr arasında 
ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin, 
işbirliyinin möhkəmləndirilməsində 
əsaslı dəyişikliklərin baş verdiyini 
söyləmişdr.   Naxçıvan Zirvə toplantı-
sında ölkələr arasında əlaqələrin daha 
da möhkəmləndirilməsi məqsədilə 
təkliflərin səsləndirilməsi və görüşdə 
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şu-
rasının yaradılması haqqında Saziş 
və Naxçıvan Bəyannaməsinin imza-
lan ması mühüm hadisə olmuşdur.  
Həmin bəyannaməyə əsasən Türk-
dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası 
(TDƏŞ-Türk Keneşi) kimi mühüm 
qurum yaradılmışdır. Şura beynəlxalq 
hökumətlərarası təşkilat kimi türkdilli 
ölkələr arasında hərtərəfli əməkdaşlığa 
yardım etmək məqsədilə özündə bir 
sıra missiyaları ehtiva edir.   Nax-
çıvan Bəyannaməsində, həmçinin 
TÜRKSOY-un türk dünyasının ümumi 
dəyərlərinin müəyyən edilməsi, inki-
şafı, beynəlxalq səviyyədə yayılması 
və populyarlaşdırılmasında vacib rol 
oynaması vurğulanır və onun mədəni 
əlaqələrin dərinləşməsinə verdiyi 
töhfələr yüksək qiymətləndirilir. Nax-
çıvan Zirvə toplantısında   TÜRKSOY 
Fondunun yaradılması qərara alın-
mış, mənzil qərargahı Bakıda yerləşən 
“Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi 
Fondu” uğurla fəaliyyət göstərir.  

Ə d ə b i y y a t

 Azərbaycan XİN  Türkdil-
li Dövlətlərin Əməkdaşlıq 
Günü ilə bağlı bəyanat 
yayıb // Azərbaycan.– 
2017.– 4 oktyabr.– S. 3.

Bayramqızı, Ə. Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq 
Şurası on illik yol işığında 
// Xalq qəzeti. – 2019. –  4 
oktyabr. – S. 6.

Bayramov, V. Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq 
Şurası mühüm uğurlar 
əldə edib / V. Bayramov // 
Xalq qəzeti. - 2019. - 17 
oktyabr. - S. 5.
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Digər tarixi hadisələr
CƏBRAYIL RAYONU işğaldan azad olundu!
1993-2020
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Cəbrayıl rayonu Azərbaycan Respublikasında 
inzibati ərazi vahididir. 8 avqust 1930-cu ildə təşkil 
edilən Cəbrayıl rayonu 4 yanvar 1963-cü ildə ləğv 
edilərək Füzuli rayonuna verilmiş, 17 iyun 1964-
cü ildə isə yenidən yaradılmışdır. Cəbrayıldakı 
saysız-hesabsız abidələrin, mağaraların, qalaların, 
bürclərin, məbədlərin qalıqları bu yaşayış ərazisinin 
yaşının daha qədim olmasından xəbər verir.

Cəbrayıl Kiçik Qafqaz dağlarının cənub-
şərqində, Gəyən düzü və Qarabağ silsiləsində 
yerləşir. Rayon cənubdan Araz çayı boyu İran İslam 
Respublikası ilə həmsərhəddir. Sahəsi 1049 kvadrat 
kilometrdir, ərazisi əsasən dağlıqdır. Araz çayının 
sahilində yerləşən Cəbrayıl ərazisində sıx Tuqay 
meşələri olub. Məhsuldar olan Arazboyu torpaqlar-
da Cəbrayılın iri kəndləri - Böyük Mərcanlı, Sol-
tanlı və s. yerləşir. Cəbrayıl rayonunun ən yüksək 
zirvəsi Dağ Tumasdır (1580 m). Erməni işğalından 
əvvəl rayonda yaşı 400-500 olan 14 iri diametrli 
çinar ağacı, 104 kəhriz və 99 bulaq vardı. Rayo-
nun ərazisi indiki hüdudları daxilində sahəsi 1050 
km², əhalisi 24300 nəfər olmuşdur. Cəbrayıl rayon 
ərazisində 1 şəhər, 4 qəsəbə və 92 kənd olmaqla 97 
yaşayış məntəqəsi yerləşir. 

18 avqust 1993-cü il tarixdə erməni işğalçıları 
şəhəri mühasirəyə alıb. Cəbrayıl fədailərinin və 
Zəngilan rayonundan köməyə gələn özünümüdafiə 
qüvvələrinin şiddətli müqavimətinə baxmayaraq 
Cəbrayıl şəhəri 1993-cü il 23 avqust tarixində 
Ermənistan tərəfindən işğal olunmuşdu. İşğal 
nəti cəsində rayona 13.928 milyard ABŞ dolla-
rı məbləğində ziyan dəyib. Cəbrayıllı məcburi 
köçkünlər respublikanın 58 rayonunun 2000-
dək yaşayış məskunlaşıblar. Birinci Qarabağ 
müharibəsi gedişində Cəbrayıl rayonu ümumilikdə 

400 nəfərə yaxın şəhid vermişdir. 1994-cü il Ho-
radiz əməliyyatı zamanı şəhər mərkəzinə və 
Xudafərin körpüsü istiqamətində milli ordu irəliləsə 
də, Cəbrayılın yalnız Cocuq Mərcanlı kəndi azad 
olundu. 2 aprel 2016-cı il-in aprelində Cocuq 
Mərcanlı kəndində yerləşən Lələtəpə yüksəkliyi 
dördgünlük müharibə zamanı Azərbaycan Ordusu 
tərəfindən işğaldan azad edilmişdir. Birinci Qara-
bağ müharibəsi gedişində Cəbrayıl əhalisi uzun 
zaman ərzində erməni işğalçılarına qarşı rəşadətlə 
vuruşub. Gəncə qiyamı nəticəsində Azərbaycan 
ordusunun döyüş qabiliyyəti sarsılmış, ordu içinə 
siyasi ünsürlər daxil olmağa başlamış və bunun 
nəticəsində Ağdam rayonu işğal olunması Cəbrayıl 
və Füzuli rayonlarının işğalı üçün real zəmin ya-
ratmışdır. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Kazım 
Məmmədov, Şikar Aslanov, Vüqar Hüseynov, Akif 
Əkbərov və Vahid Quliyev Cəbrayılda anadan 
olublar.

Uzun müddət düşmən tapdağında qaldıqdan son-
ra 2020-ci il oktyabr ayının 4-də Azərbaycan ordu-
su Cəbrayıl şəhərini və Cəbrayıl rayonunun doqquz 
kəndini - Karxulu, Şükürbəyli, Yuxarı Maralyan, 
Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, Dəcəl, Mahmudlu, 
Cəfərabadı, oktyabrın 5-də Şıxalıağalı, Məzrə və 
Sarıcalı kəndlərini azad etmişdir. 

Ermənistan silahlı birləşmələrinin 1993-cü 
ildə işğal etdiyi Cəbrayıl rayonunun ərazisində 
yerləşən Xudafərin körpüsünün üzərində 27 il son-
ra Azərbaycan bayrağı ucaldıldı. Qarabağda parlaq 
qələbələrə imza atan müzəffər ordumuz bu dəyərli 
abidəni özümüzə, əsl sahibinə qaytardı. Beləliklə, 
2020-ci il oktyabrın 18-i tariximizə daha bir şanlı 
gün kimi yazıldı.

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.
Babayeva, M. ...25 il Füzuli və Cəbrayılsız / M. Babayeva // İki 
sahil.- 2018.- 22 avqust.- S.14.
Nizamiqızı, H. Xudafərindən görünən Cəbrayıl / H.Nizamiqızı //
Mədəniyyət. - 2020.- 14 oktyabr.- S. 6.
Mehdiyev, A. Cəbrayıl atanın övladları yurda dönürlər.  İlham 
Əliyev: “Cəbrayıl bizimdir!” / A.Mehdiyev // Azərbaycan. - 2020. 
- 7 oktyabr. - S. 8.
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Digər tarixi hadisələr
Ümumdünya Poçt Günü 
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Ümumdünya Poçt Günü baş qərar ga-
hının Bern şəhərində yerləşən Ümum-
dünya Poçt İttifaqının (ÜPİ) yaranma 
tarixi ilə bağlıdır. Ümumdünya Poçt İt-
tifaqının yaradılması barədə müqavilə 
1874-cü il oktyabrın 9-da  İsveçrənin 
Bern şəhərində keçirilən beynəlxalq 
poçt konqresində imzalanmışdır. 22 
ölkənin nümayəndələrinin imzaladığı 
Bern müqaviləsi ilə beynəlxalq təşkilat 
kimi təsis olunmuş konqres beynəlxalq 
poçtun vahid qaydada qəbulunu, da-
şınmasını və tranzitlə göndərilməsini 
tənzimləyən Ümumdünya Poçt Kon-
vensiyasını qəbul etmiş və həmin 
gün Ümumdünya Poçt İttifaqı təsis 
olunmuşdur. 1880-ci ildən ÜPİ-nin 
üzvləri arasında məktub korrespon-
densiyasından əlavə, poçt bağlama-
larının, 1891-ci ildən etibarən isə çap 
nəşrlərinin mübadiləsi müəyyən edil-
mişdir. İttifaqın yaradılması 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 müstə-
qillik 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 / Əlizamin Məmmədov // Respublika. - 2015. - 8 oktyabr. - S. 6.

9
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1993-cü ildən Füzuli rayonunun ərazisinin bir 
hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən iş-
ğal edilmişdi. Füzuli Qarabağ dağ silsiləsinin cənub 
şərq ətəklərindən Araz çayına qədər maili düzənlik 
və alçaq sahələri əhatə edir. O, Cəbrayıl, Xocavənd, 
Ağcabədi, Beyləqan rayonları və Araz çayı boyunca 
İranla həmsərhəddir.

Füzuli rayonunun ərazisi 1386 km², əhalisi 
isə təxminən 144 min nəfərdir. Rayonda 1 şəhər, 
1 şəhər tipli qəsəbə, 75 kənd və başqa yaşayış 
məntəqələri vardır. Rayon ərazisindən axan Quru-
çay, Köndələnçay, Qozluçay, Çərəkən çayları Araz 
hövzəsinin çaylarıdır.

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 aparılmış, 
Azərbaycanın qədim kökə sahib olduğu sübut edil-
mişdir. 1968-ci ilin yayında mərhum arxeoloq-alim 
Məmmədəli Hüseynov tərəfindən aşkar olunmuş 
preneandertal – Azıxantrop adamının alt çənəsinin 
sümükləri rayon mərkəzindən  15 km aralı məsafədə 
yerləşən Azıx mağarasında tapılmışdır. Azərbaycan 
arxeologiya elminin böyük nailiyyətləri olan bu 
abidə Qarabağın Füzuli ərazisində vaxtilə qədim 
paleolit dövrünün mövcudluğunu aşkarlamışdı.

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. 

Azərbaycan ordusunun 1994-cü ilin yanvar ayı-
nın 5-də başlatdığı əməliyyat nəticəsində işğal olun-
muş 21 kənd və strateji cəhətdən əhəmiyyətli Hora-
diz qəsəbəsi işğaldan azad edildi.

Rayonun işğaldan azad olunmuş ərazisində 13 
qəsəbə və 20 kənd vardır. Qəsəbələrdən 12-si ərazidə 
yeni salınmış və məcburi köçkün ailələri müvəqqəti 
olaraq burada yerləşdirilmişlər. Hazırda ərazidə 51 
min nəfər məcburi köçkün məskunlaşmışdır. 

Füzulinin 1100-dən çox şəhid və itkini, 113 giro-
vu, 1450 nəfər müxtəlif dərəcəli əlili var.  Füzuliyə 
erməni təcavüzü nəticəsində 36 361 nəfər uşaq 
zərər çəkmiş, onlardan 155 nəfəri yetim qalmış-
dır. Müharibənin əsas ağırlığını Qacar, Divannalar, 
Yuxarı Veysəlli, Aşağı Veysəlli, Qaradağlı, Üçbu-
laq, Arış, Qoçəhmədli, Cuvarlı, Güzdək, Gorazıllı, 
Cəmilli, Dilağarda, Yağlıvənd, Govşad, Xələfşə, 
Mollavəli kəndlərinin əhalisi  çəkmişlər.

2006-2009-cu illər ərzində rayonun 35 000 hek-
tardan artıq ərazisi ermənilər tərəfindən yandırıl-
mışdır.

27 sentyabr 2020-ci il tarixdə şanlı Azərbaycan 
Ordusu tərəfindən keçirilmiş əks-hücum əməliyyatı 
nəticəsində rayonun kəndlərindən Qaraxanbəyli, 
Qərvənd, kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, 
Aşağı Əbdürrəhmanlı, 9 oktyabr 2020-ci ildə Yuxa-
rı Güzlək, Gorazıllı, 14 oktyabr 2020-ci il Qaradağ-
lı, Xatunbulaq, Qarakollu, 15 oktyabr 2020-ci ildə 
Arış kəndi, 17 oktyabr 2020-ci ildə isə Qoçəhmədli, 
Çimən, Musabəyli, Pirəhmədli, Dədəli, İşıqlı, Cu-
varlı kəndləri və Füzuli şəhəri işğaldan tam azad 
olunmuşdur.
Ə d ə b i y y a t
Əliyev, İ. İlham Əliyev Qarabağda Azərbaycan bayrağını öz əli 
ilə ucaltdı: Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında, o 
cümlədən füzuli və Cəbrayıl şəhərlərində olublar / İlham Əliyev 
(Azərbaycan Respublikasının Prezidenti) // Azərbaycan. - 2020. - 
18 noyabr. - S. 1-10.
Baxşəliyev, R. İnam varsa, qələbə mütləq olacaq: Füzulinin işğa-
lından 25 il ötür / R.Baxşəliyev // Azərbaycan. - 2018. - 21 avqust. 
- S. 3.
Quliyev, L. Gözün aydın, Vətən!: Füzuli də azad edildi: Prezident 
İlham “Füzuli bizimdir” / Lazım Quliyev // Azərbaycan. - 2020. - 
18 oktyabr. - S. 5.
Xarici jurnalistlər ermənilərin Füzuli şəhərində törətdiyi 
vəhşilikləri öz gözləri ilə görüblər // Azərbaycan. - 2020. - 19 
noyabr. - S. 4.
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18 oktyabr Azərbaycanın Dövlət 
Müstəqilliyi Günüdür. 

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 Kons-
titusiya aktı qəbul etmiş və suveren 
dövlət kimi Azərbaycan Respublikası 
dünya birliyinin üzvü olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasında 1991-ci 
il dekabrın 29-da ümumxalq səsverməsi 
keçirilmişdir. Səsvermə hüququ olanla-
rın 95%-dən çoxu referendumda iştirak 
etdi. Azərbaycan xalqı yekdilliklə res-
publikanın dövlət müstəqilliyinə tərəf-
dar çıxdı. Müstəqilliyi elan edilmiş 
Azərbaycan Respublikası çox mürək-
kəb tarixi şəraitdə fəaliyyət göstərməyə 
başlamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının müstə-
qilliyini dünya dövlətləri - ilk olaraq 
1991-ci il noyabrın 9-da Türkiyə Cüm-
huriyyəti, 1991-ci il dekabrın 11-də 
Rumı niya, 1991-ci il dekabrın 13-də 
Pakistan, 1991-ci il dekabrın 23-də 
İsveçrə, 1991-ci il dekabrın 25-də İran, 
1992-ci il yanvarın 23-də ABŞ, 1992-ci 
il aprelin 10-da Rusiya və b. dövlətlər 
tanıdılar. 

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 siyasi 
çəkişmələr, separatçılıq hərəkatı müs-
təqilliyin beşiyindəcə boğulması təh lü-
kəsini reallaşdırırdı. Lakin böyük siyasi 
təcrübəyə malik olan ulu öndər 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 nəin ki 
regionda, həm də dünyada lider möv-
qeyə çatmışdır.

Azərbaycan xalqı yekdilliklə res-
publikanın dövlət müstəqilliyinə tərəf-
dar 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 Azər-
bay can istiqlal, suveren bir ölkədir və 
xalq bunu bir bayram kimi qeyd edir. 
Dövlətimiz və müstəqilliyimiz möh-
kəmlənir, Azərbaycan qüdrətlənir.

Ə d ə b i y y a t
Abdullayev, M. 18 
Oktyabr Azərbaycanın 
Dövlət Müstəqilliyi 
Günüdür / M.Abdullayev 
// Yeni Azərbaycan.  – 
2019. – 18 oktyabr. 
– S.2.
Əliyeva, S. 18 oktyabr 
Dövlət Müstəqilliyi Günü 
ilə bağlı tədbir keçirilib 
/ S.Əliyeva // Palitra. 
– 2019. – 18 oktyabr. – 
S.10.
Həsənov, Ə. Heydər 
Əliyevin Azərbaycanın 
müstəqilliyi və milli 
dövlətçiliyi uğrunda 
mübarizə dövründəki 
fəaliyyəti və Yeni 
Azərbaycan Partiyasının 
yaranması: (Yanvar 1990 
- iyun 1993) / Ə.Həsənov 
// Azərbaycan. – 2019. – 
21 noyabr. – S.4-5.
Məmmədov, T. 
Müstəqilliyimiz 
əbədi və dönməzdir: 
18 Oktyabr Dövlət 
Müstəqilliyi Günüdür 
/ Telman Məmmədov // 
Respublika.-2018.- 14 
oktyabr.- S.5.
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 1993-cü il oktyabrın 29-da Zəngilan rayonu 
Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edil-
di. 1988-ci ildən 1993-cü ilin noyabrınadək düşmənə 
baş əyməyən, yağı hücumlarına sinə gərən, yüzlərlə 
şəhid verən Zəngilan işğala məruz qalan ən sonuncu 
rayon olmuşdur. Qonşu Qubadlı və Cəbrayılın işğalı 
nəticəsində mühasirəyə düşən rayon əhalisi çıxış yolu-
nu Araz çayından İran ərazisinə keçməkdə gördü. Əks 
təqdirdə ikinci bir Xocalı hadisəsinin baş verməsi qa-
çılmaz olacaqdı.

XIV əsrdə yaşamış məşhur coğrafiyaşünas və tarix-
çi Həmdullah Qəzvininin yazdığına görə, Zəngilanın 
əsası hicri tarixin 15-ci ilində, yəni 636-cı ildə qoyu-
lub. “Zəngilan şəhəri” dedikdə əslində Pircavan şəhəri 
nəzərdə tutlmalıdır. Çünki Zəngilan şəhərinin əsl adı 
Pircavan yaxud da Pirçivan olmuşdur. Zəngilan isə 
həmin şəhərin və ətraf kəndlərin yerləşdiyi tarixi maha-
lın adı idi. Lakin sözün kökündə “Pir” sözü olduğu üçün, 
yaxud da tariximizi təhrif etmək məqsədi ilə rayоna 
1930-cu ildə Zəngilan adı verilmişdir. İlk adı Pircavan 
оlan bu şəhər isə yalnız 1957-ci ildən Zəngilan adlan-
dırılmışdır, və 1967-ci ildə hazırkı Zəngilan şəhərinə 
şəhər statusu verilmişdir.

Zəngilan rayonunda bir şəhər, 5 qəsəbə (Ağ oyuq, 
Mincivan, Bartaz, Ağbənd, Həkəri) və 79 kənd olmuş-
dur. Zəngilan inzibati rayon kimi 1930-cu ildə təşkil 
edilib. Şimaldan Qubadlı, şərqdən Cəbrayıl, cənubdan 
İran İslam Respublikası, qərbdən Ermənistan Respub-
likası ilə həmsərhəddir.

Zəngilan Birinci Qarabağ müharibəsində 188 şəhid 
verib, bu günədək rayonun 44 sakini itkin düşmüş sa-
yılır. Bakı-Culfa-Naxçıvan dəmiryolunun üzərində 
yerləşən bu rayon mühüm strateji əhəmiyyətə malikdir. 
Ərazisi 707 kvadrat km, əhalisi isə 35 mindən çox olub. 

Rayonun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı üzüm-
çülük, tütünçülük və heyvandarlıq təşkil edib. İşğal 
olunmazdan əvvəl bir şəhər, bir qəsəbə və 83 kənddən 
ibarət olan Zəngilanda 9 məktəbəqədər müəssisə, 19 
ibtidai məktəb, 15 orta məktəb, bir texniki peşə və mu-
siqi məktəbi, 35 kitabxana, 8 mədəniyyət evi, 23 klub 
müəssisəsi və 22 kinoqurğu var idi.

Bütün Avropada ən böyük çinar meşəsi də bu rayon-
da idi və ermənlər doğrayaraq xarici ölkələrə satılmış-
dır. Digər qiymətli ağaclar, molibden, mərmər, qızıl, 
qranit və digər yeraltı sərvətlər də hazırda ermənilər 
tərəfindən talan edilmişdir. Rayon ərazisində 1974-
cü ildə yaradılan Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun 
bərbad vəziyyətə salınmışdır. Zəngilanın ərazisi ar-
xeoloji və memarlıq abidələri ilə zəngindir. Onlardan 
ən böyüyü “Şəhri Şərifan” adı ilə tanınan bir orta əsr 
şəhərinin xarabalıqlarıdır.

 Zəngilan meşə təsərrüfatının Topmeşə sahəsinin 
qoz, şərq çinarı və digər qiymətli ağacları ermənilər 
tərəfindən tamamilə qırılaraq işlik materialı kimi da-
şınıb.

  Ermənilər dəfələrlə Bartaz və Vejnəli sahələrində 
olan ardıc meşələrində güclü yanğınlar törədib, Meşə 
Təsərrüfatı İdarəsinin inzibati binasını yandırmış, bina-
nın ətrafında olan 2 hektara yaxın çoxillik qoz, çinar və 
şam ağaclarını tamamilə qırıblar. Daş-başı və Leşkar 
meşələrində 55 hektar ərazini əhatə edən qoz meşəsinin 
40-50 illik qoz ağacları, həmçinin Top və Şükürataz 
meşə sahəsində olan 350-400 illik yaşlı palıd ağacları 
da qırılıb daşınmış və ərazi yandırılıb. 

Uzun müddət düşmən tapdağında qaldıqdan son-
ra 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan şəhəri və Hava-
lı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Muğanlı 
kəndləri Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən iş-
ğaldan azad edilmişdir.
Ə d ə b i y y a t
Cabbarov, M. Zəngilan ensiklopediyası: ilk dəfə / M.A.Cabbarov; 
məsl. red. H.Şıxəliyev; red. T.Alırzayev. - Bakı: [Red N Line], 2017. 
- 339, [1] s.
Azəri, Ə. Ahın dağlara, dağlara... : (Zəngilansızlığın 25 ili) / Əli 
bəy Azəri // Ədalət.-2018.- 30 oktyabr.- S.12.
Əhmədova, F. Zəngilanı yaşadan “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.
Seyidzadə, T. Azadlığana qovuşan Zəngilan /T.Seyidzadə//Azad 
Azərbaycan.-2020.- 22 oktyabr.- S.5.
Zəngilanın azad edilməsinin ölkəmiz üçün hansı əhəmiyyəti var? // 
Hürriyyət.- 2020.- 22-23 oktyabr.- S.13.
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Qubadlı rayonu 1933-cü ildə təşkil edilib. 1963-cü 
ildə ləğv edilərək, ərazisi Zəngilan rayonuna verilib. 
1964-cü ildən yenidən müstəqil rayon kimi fəaliyyətə 
başlayıb. Qubadlı rayonunun sahəsi 802 kvadrat-metdir. 
Qubadlı kənd təsərrüfatı rayonudur.

Rayon Azərbaycan Respublikasının cənub-qərbində 
yerləşir. Dağlıq və dağətəyi rayondur. Ən hündür yeri 
Torağac yüksəkliyidir. (Dəniz səvviyəsindən 2003 metr 
yüksəklikdədir).  Ərazisindən daim axırlı Həkəri və 
Bərgüşad çayları keçir. Qubadlı rayonu qərbdən 120 
km məsafədə Ermənistan Respublikası ilə, şimaldan 
Laçın rayonu, Hadrut qəsəbəsi, şərqdən Cəbrayıl rayo-
nu, cənubdan isə Zəngilan rayonu ilə həmsərhəddir.

Tarixi qaynaqlarda Qubadlının qədim türklərin ya-
şayış məskənlərindən olduğu dönə-dönə vurğulanıbdır. 
Qubadlı torpağının tarixi uludur. Lakin onun adı bir 
mənbəyə (“Coğrafi adlar”, Azərnəşr, 1982) əsasən dörd 
əsr bundan əvvəl yaranmışdır: “Qubadlı XVI əsrin so-
nunda Azərbaycana köçmüş səlcuq türklərinə mənsub 
Qubad nəslinin adını daşıyır”. Vətənin hər yerində ol-
duğu kimi, Qubadlı torpağına da səpələnmiş daş yad-
daşları – abidələr uzaq-uzaq keçmişlərdən xəbər verir. 
Görünür, ulu babalar bu abidələri daha etibarlı tarix he-
sab etmişlər. Gavur dərəsindəki mağara ibadətgah IV, 
Muradxanlı kəndindəki Qalalı, Əliquluşağı kəndindəki 
Göy qala abidələri V, Yazı düzündəki Cavanşir 
türbəsi, Dəmirçilər kəndindəki iki türbə XIV, Gürcü-
lü kəndindəki türbə XVII, Xocamsaxlı kəndindəki 
türbə XVIII yüzilliklərdən xəbər verir. Əliquluşağı 
kəndindəki mağara ibadətgah, Xocamsalı kəndindəki 
qala, Seytas kəndindəki Anabat və bir çox əfsanəvi 
abidələr (Oğlan-qız qayası, Sınıq körpü, və s.) kim bi-
lir, bəlkə daha qədim dövrlərin salnaməsidir?!

Ötən əsrdə Qubadlı dəfələrlə erməni işğalçı 
qüvvələrinin hücumlarına məruz qalıb. (1915, 1918, 
1920) Bu dövrdə bütövlükdə Zəngəzurla birlikdə Qu-
badlının kəndləri yandırılıb, dinc əhaliyə divan tutulub. 
Bununla belə bütün çətinliklərə və azab-əziyyətlərə 

baxmayaraq hər dəfə işğalçı erməni qoşunları tor-
paqlarımızdan qovulublar. 1988-ci ildən başlayaraq 
Ermənistanla (120 km) və Dağlıq Qarabağla (45 km) 
sərhəddə yerləşən Qubadlı rayonuna hər iki tərəfdən 
təcavüzkar hücumlar başlayıb, dinc əhaliyə qarşı terror 
törədilməsi sistemli şəkildə davam etdirilib.

1993-cü il avqust ayının sonunadək davam edən 5 
illik müharibə zamanı Qubadlı rayonundan 238 nəfər 
şəhid verilib. Onlardan 9 nəfəri ölümündən sonra 
Azərbaycan Respublikasının Milli Qərrəmanı adına la-
yiq görülüb. 

Laçın, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonları işğal 
olunduqdan sonra faktiki yarımmühasirə vəziyyətinə 
düşən Qubadlı rayonu 1993-cü il avqust ayının 31-
də erməni təcavüzkarı qüvvələrinin işğalına məruz 
qaldı. Qubadlı şəhəri və rayonun 93 kəndi erməni 
qüvvələrinin nəzarətinə keçmiş, 31 mindən çox əhalisi 
yurd-yuvasından didərgin düşmüşdür.

Rayonun 1,2 milyard ABŞ dollar dəyərində (1993-
cü ilin qiymətləri ilə) şəxsi və ictimai mülküyyəti 
erməni işğalçıları tərəfindən talan və məhv edilib.

Qubadlı Azərbaycan tarixinə görkəmli şəxsiyyətlər 
vermişdir: Azərbaycanın xalq qəhrəmanları Qaçaq 
Nəbi və Həcər, akademik Möhbalı Əmiraslanov, gene-
ral Valeh Bərşadlı, xalq yazıçısı Süleyman Rəhimov 2 
nəfər akademik, 24 elmlər doktoru, 4 general, 6 nəfər 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı vardır. 

Qubadlı rayonunun təbiəti olduqca gözəldir. 1969-
cu ildə burada dövlət yasaqlığı yaradılmıdır. Rayonda 
13.2 min hektar meşə sahısi vardır. Qubadlı meşələri 
ermənilər tərəfındən qırılaraq Ermənistana və ya xari-
ci ölkələrə daşınmışdır. Rayon ərazisindən iki böyük 
dağ çayı keçir. Həkəri-Bərgüşad.Rayonun bir hissəsi 
aran olsa da, əsas hissəsi dağlıqdır. Dağlıq yerlər meşə 
örtüyünə bürünmüşdür.  Qubadlıda hələ istifadə olun-
mamış böyük əqiq yatağı da var. Bundan başqa mərmər 
karxanası da var idi.

2020-ci il 25 oktyabr tarixində Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edildiyi prezident 
tərəfindən bəyan edilmişdir.

25

Ə d ə b i y y a t
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Zəngilan, Cəbrayıl, 
Qubadlı rayonlarının bir neçə kəndini və Qubadlı şəhərini işğalçı-
lardan azad edib//Azərbaycan.-2020.- 27 oktyabr.- S.1.
Bəşəri, K. Gözümüzün Qubadlı qarası / K.Bəşəri; red. Ş.Əliyeva; 
rəss. E.İbrahimoğlu. – Bakı: Adiloğlu, 2005. – 180 s. 
Qubadlı: qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı: [monoqra-
fiya] / Lay. rəh., elmi red. və ön sözün müəl. Y.Mahmudov (müəl. və 
b.); məsl. M.X. İsaqov; AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İn-tu. – 
Bakı: Turxan, 2013. – 423 s. 
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Digər tarixi hadisələr
Ümumdünya siyasi repressiya 
qurbanlarının xatirə günü 
1974

O
K

TY
A
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R

1974-cü il 30 oktyabr tarixində keç-
miş SSRİ-də məhkum olunmuş siyasi 
məhbus Kronid Lyubarski tərəfindən 
Mordoviya və Perm düşərgələrinin 
digər məhbusları “Beynəlxalq Siya-
si Məhbuslar Günü”nü həbsxanada 
aclıq edərək siyasi repressiya qur-
banlarının xatirəsinə şam yandır-
maqla qeyd etməyə başlayıblar. Elə 
həmin gün Sergey Kavalyov Andrey 
Saxarovun evində mətbuat konfran-
sı təşkil edib 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 dönə-
min də siyasi repressiyalardan öz  nəsi-
bini almış ölkələrdəndir. 1920-ci illər-
dən başlayıb  30  ildən artıq davam 
edən repressiya adlı qanlı terror dönəmi 
Azərbaycanda çox böyük miqyasda 
ziyalı 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 repres-
siya təkçə öldürülənlərlə yekunlaş-

mayıb. O qanlı illərdə  Azərbaycan 
ərazisindən intellektual təbəqənin 100 
mindən artıq nümayəndəsi - yazıçı 
və şairlər, mədəniyyət və incəsənət 
xadimləri, alimlər, pedaqoqlar, hərb çi-
lər, din xadimləri, eləcə də repressiya 
nəticəsində öldürülmüş ziyalıların ailə 
üzvləri, qohumları Qazaxıstanın ilan 
mələyən çöllərinə, eləcə də ilik don-
duran 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 qurban-
la rının xatirəsi həmişə uca tutulub. 
Hələ sovet rejiminin qılıncının kə-
sər li olduğu vaxtda - 1982-ci ildə 
məhz ulu öndər Heydər Əliyevin 
təşəb büsü ilə repressiya qurbanı dahi 
şair Hüseyn Cavidin nəşinin Sibirin 
əlçatmaz yerindən tapılıb gətirilməsi, 
2018-ci ildə Prezident İlham Əliyevin 
Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına 
dəyərli töhfələr vermiş görkəmli şair 
Mikayıl Müşfiqin anadan olmasının 
110-cu ildönümü münasibətilə imzala-
dığı sərəncam və bu kimi digər addım-
lar bütövlükdə Azərbaycan  dövlətinin 
repressiya qurbanlarına verdiyi ali də-
yə rin təzahürü kimi yaddaşlarda yaşa-
yır. 

Ə d ə b i y y a t

Əliyeva, İ. Repressiya 
qurbanları: Teymur Salahov 
/  İ.Əliyeva. - Bakı, 2012. - 
346, [2] s.

Qasımov, C. Bolşevik 
qurşununun qurbanları  / 
C.Qasımov; red. H.Hacıyev.- 
Bakı: ADPU, 2011.- 315, 
[1] s.

Salmanlı, R. Gizli güllələnən 
alim: xatirə-memuar / 
R.Salmanlı; red. B.Sadıqov; 
elmi məsləhətçi Ş.Vəliyev.- 
Bakı: [Elm və təhsil],  
2016.- 183, [1] s. Repres-
siya qurbanı Vəli Xuluflu 
haqqında.

Abdullayeva, S. Son mənzili  
ürəyimiz olan Mikayıl 
Müşfiq... / Sevinc Abdullaye-
va  // İki sahil. - 2018. - 30 
oktyabr. - S. 18.

İslah Əmək Düşərgələri 
Baş İdarəsi - QULAQ // 
Azərbaycan. - 2019. - 10 
mart. - S. 7.
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24 oktyabr-  
22 noyabr

Əqrəbin Nişanı 
sudur. Marsın 
və Neptunun 
himayəsindədir. 
Günəşin Əqrəb 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
güclü xarakterli 
olurlar. 

Qarabağ Azərbaycandır!

• Şuşa rayonu işğaldan azad olunmuşdur (08.11.2020)
• Azərbaycanda Zəfər Günü (08.11.2020)
• Azərbaycan Bayrağı Günü (09.11.2009)
• Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri tərəfindən Dağlıq 

Qarabağda 44 gün davam edən döyüşlərin dayandırılması barədə 
üçtərəfli bəyanat imzalanmışdır (10.11.2020)

• Kоnstitusiya Günü (12.11.1996)

Azərbaycan xalqının əzmi və iradəsi, iqtisadi gücü, müasir 
ordu quruculuğu və xalq-iqtidar birliyi ölkəmizin qələbəsini təmin 
edən mühüm amillər oldu. Ulu əcdadlarımızın zəngin dövlətçilik 
və hərb tarixindən ilhamlanan Azərbaycan xalqı daha bir şanlı 
qəhrəmanlıq salnaməsi yazaraq, özünün qalib xalq olduğunu bü-
tün dünyaya sübut etdi və düşmən üzərində tarixi zəfər çaldı.

İlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Milli ədəbiyyat

Şair, nasir, jurnalist Mehdiyev Tofiq Mahmud oğlunun (Tofiq 
Mahmud) (06.11.1931-04.04.1997) anadan olmasının 90 illiyi
Xalq şairi, ictimai xadim Abizadə Balaş Allahbaxış oğlunun (Balaş 
Azəroğlu) (11.11.1921-24.04.2011) anadan olmasının 100 illiyi
Əməkdar jurnalist, ədəbiyyatşünas, nasir, dramaturq, professor 
Babayev Aqşin Əlisəttar oğlunun (23.11.1936-10.06.2020) anadan 
olmasının 85 illiyi

Dünya ədəbiyyatı

Rus yazıçısı Dostoyevski Fyodor Mixayloviçin (11.11.1821-
09.02.1881) anadan olmasının 200 illiyi 

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Əməkdar rəssam Rəsulzadə Rais Azər oğlunun (01.11.1946) anadan 
olmasının 75 illiyi
Xalq rəssamı Kazımov Davud Mehdi oğlunun (09.11.1926-
14.02.2015) anadan olmasının 95 illiyi
Xalq rəssamı, boyakar Mustafayeva Güllü Hacağa qızının (12.11.1921-
18.05.1994) anadan olmasının 100 illiyi 
Xalq rəssamı, ornamentçi rəssam, xalçaşünas və sənətşünas Kərimov 
Lətif Hüseyn oğlunun (17.11.1906-09.09.1991) anadan olmasının 115 
illiyi
Xalq rəssamı Xəlilov Fərhad Qurban oğlunun (26.11.1946) anadan 
olmasının 75 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Xalq artisti, professor İbrahimova Şəhla İbrahim qızının (02.11.1961) 
anadan olmasının 60 illiyi
Müğənni Hadıyev Hüseynağa Məmməd oğlunun (19.11.1946-
12.01.1994) anadan olmasının 75 illiyi  
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Teatr.Kino

SSRİ Xalq artisti, Azərbaycan SSR-in Əməkdar incəsənət xadimi,  
məşhur sovet kinooperatoru və rejissoru Karmen ( Kornman)  Roman 
Lazareviçin (16(29).11.1906-28.04.1978) anadan olmasının 115 illiyi 
Xalq artisti, sirk artisti, akrobat Axundov Tofiq Hüseyn oğlunun 
(28.11.1941) anadan olmasının 80 illiyi

Siyasət.Hərbi iş

Əməkdar dövlət qulluqçusu Şahbazov  Oqtay Qəşəm oğlunun 
(01.11.1941) anadan olmasının 80 illiyi
Dövlət xadimi Xəlilov Qurban Əli oğlunun (15.11.1906-20.03.2000) 
anadan olmasının 115 illiyi
Türk hərbçisi və siyasi xadim Ənvər Paşa Hacı Əhməd oğlunun (İsmail 
Enver) (23.11.1881-04.08.1922) anadan olmasının 140 illiyi
Azərbaycan Respublikasının 10-cu Baş naziri Əsədov Əli Hidayət 
oğlunun (30.11.1956) anadan olmasının 65 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Ədəbiyyatşünas, publisist, filologiya elmləri doktoru Vəlixanov Nadir 
İsmayıl oğlunun (21.11.1926-27.06.1995) anadan olmasının 95 illiyi
Ədəbiyyatşünas, tənqidçi Mahmudzadə Ələkbər Mahmud oğlunun (Əli 
Nazim) (24.11.1906-23.08.1941) anadan olmasının 115 illiyi

Coğrafiya.Geologiya

Akademik Məmmədov Ələşrəf Veysəl oğlunun (01.11.1931-
26.08.2003) anadan olmasının 90 illiyi
Əməkdar mühəndis, geoloq Məmmədov Mirkazım Mirəhəd oğlunun 
(06.11.1911-1997) anadan olmasının 110 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Qurbanov Telman Xudam oğlunun 
(06.11.1936-17.10.1990) anadan olmasının 85 illiyi
Rus alimi-təbiətşünası, kimyaçı Lomonosov Mixail Vasilyeviçin 
(19.11.1711-15.04.1765) anadan olmasının 310 illiyi
Tibb elmləri doktoru, professor Kərimov Əflatun Xudkar oğlunun 
(23.11.1941) anadan olmasının 80 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, professor, tibb elmləri 
doktoru Qarayev Zakir Ömər oğlunun (27.11.1941) anadan olmasının 
80 illiyi
Əməkdar elm xadimi, biologiya elmləri doktoru, professor Qafarova 
Roza Zeynal qızının (29.11.1926-23.06.1996) anadan olmasının 95 
illiyi
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434
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Texnika.Mühəndis işi

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Kəlbəliyev Qüdrət İsfəndiyar 
oğlunun (13.11.1946) anadan olmasının 75 illiyi 
Texnika elmləri doktoru, professor Əli-zadə Rasim İsmayıl oğlunun 
(28.11.1941) anadan olmasının 80 illiyi

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

Əməkdar mədəniyyət işçisi, professor Tahirov Kərim Məhəmməd 
oğlunun (12.11.1951) anadan olmasının 70 illiyi 
N.Gəncəvi adına Lökbatan qəsəbə kütləvi kitabxanasının (16.11.1976) 
yaradılmasının 45 illiyi

Digər tarixi hadisələr

“Füyuzat” jurnalının nəşr olunmasının 115 illiyi (01.11.1906) 
Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi təsis edilmişdir 
(01.11.1991)
Kənd Təssərrüfatı İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (01.11.2008)
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Elm, Təhsil və Mədəniyyət üzrə 
ixtisaslaşmış qurumu YUNESKO  –  (UNESCO – United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) fəaliyyətə 
başlamışdır (04.11.1946)
Azərbaycanda Radio və Televiziya İşçilərinin Peşə Bayramı Günü 
(06.11.1926)
Azərbaycan radiosunun yaradılmasının (06.11.1926) 95 illiyi
Beynəlxalq Şən və Hazırcavablar Klubunun ilk oyunu keçirilmişdir 
(08.11.1961)
Bakı Metropoliteni İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (08.11.2006)
Şuşa rayonu işğaldan azad olunmuşdur (08.11.2020)
Azərbaycanda Zəfər Günü (08.11.2020)
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi dünya dövlətləri 
içərisində ilk olaraq Türkiyə Cümhuriyyəti tərəfindən tanınmışdır 
(09.11.1991) 
Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı keçirilmişdir (09.11.2001)
Azərbaycan Bayrağı Günü (09.11.2009)
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri tərəfindən Dağlıq 
Qarabağda 44 gün davam edən döyüşlərin dayandırılması barədə 
üçtərəfli bəyanat imzalanmışdır (10.11.2020)
Xankəndi rayonu işğaldan azad olmuşdur (10.11.2020)
Xocavənd rayonu işğaldan azad olmuşdur (10.11.2020)
Kоnstitusiya Günü (12.11.1996)
Beynəlxalq Gözdən Əlillər Günü (13.11.2002)
Ümumdünya Diabetlə Mübarizə Günü (14.11.1991)
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Beynəlxalq Tolerantlıq Günü (16.11.1995)
Milli Dirçəliş Günü (17.11.1992)
Ümumdünya Uşaqlar Günü (Ümumdünya Uşaq Hüquqları Günü) 
(20.11.1954)
BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən Uşaq hüquqları Konvensiyası              
(20.11.1989) qəbul edilmişdir
Qarakənd faciəsi (20.11.1991)
Ağdam rayonu işğaldan azad olunmuşdur (20.11.2020)
Ümumdünya Salam Günü (21.11.1973)
Ümumdünya Televiziya Günü (21.11.1996)
Dünya Fəlsəfə Günü (21.11.2002)
Ədliyyə İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (22.11.2000)
Qadın Zorakılığına Qarşı Beynəlxalq Mübarizə Günü (25.11.1999)
Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti tərəfindən DQMV-nin statusu 
ləğv olunmuşdur (26.11.1991)
Dünya İnformasiya Günü (26.11.1994)
Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olunmuşdur (25.11.2020)
DQMV ləğv edilərək Martuni və Hadrut rayonlarının bazası əsasında 
Xocavənd rayonu yaradılmışdır (26.11.1991)
“Məktəb” ədəbi, elmi jurnalın nəşr olunmasının (29.11.1911) 110 illiyi
Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Günü (30.11.1988)
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Tofiq Mahmud oğlu Mehdiyev 
(Tofiq Mahmud) 1931-ci il noyabr 
ayının 6-da Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Şahbuz rayonunda ana-
dan olmuşdur. 

Orta təhsilini Bakıda 31 saylı mək-
təbdə almış, 1949-1954-cü illərdə 
Bakı Dövlət Universitetinin filologi-
ya fakültəsində oxumuşdur. 

Əmək fəaliyyətinə 1954-cü ildə in-
diki Mədəniyyət  Nazirliyinin Mədəni-
Maarif Müəssisələri İdarəsində 
meto diki kabinetin metodisti kimi 
başla mış, sonra 1958-1961-ci illərdə 
“Azər baycan müəllimi” qəzeti re-
daksiyasında xüsusi müxbir, 1961-ci 
ildə “Göyərçin” jurnalı redaksiyasın-
da ədəbi işçi olmuşdur. 1958-ci ildən 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü 
idi.

“Gəzməsəm də, görməsəm də” 
adlı ilk şeiri 1953-cü ildə “İnqilab və 
mədəniyyət” jurnalında dərc olunmuş-
dur. 1976-cı ildən “Göyərçin” jurnalı-
nın redaktoru vəzifəsində işləmişdir. 
Azərbaycan Respublikası Uşaq Fon-
dunun Bakı şöbəsinin sədri, 1989-cu 
ildən həm də rəyasət heyətinin üzvü 
olmuşdur. Azərbaycan Yazıçılar Birli-
yi Uşaq və gənclər ədəbiyyatı şurası-
nın sədri seçilmişdir. 

Tofiq Mahmudun lirikası səmimi 
və təbii hisslərin poetik tərcümanı 
kimi diqqət çəkmişdir. Həmişə gözəl-
liyi vəsf edən, ana yurdun şəninə 
şeir lər qoşan, qəlbi ülvi məhəbbətin 
eşqi ilə çırpınan şairin ətrafda müşa-
hidə etdiyi nöqsan və qüsurlara, 
mənə viyyatsızlara öz baxışı, tənqidi 

müna sibəti olmuş, şeirlərində belə 
“simasız”ları tənqid etmişdir. 

Onun uşaqlar üçün qələmə aldığı 
“Utancaq oğlan”, “Leylək yuvası”, 
“Dibçək”, “Qızımın sualları” kimi 
şeirləri də yığcam, lakonik və maraq-
lıdır. Kiçikyaşlı oxucuların bilik 
səviy yəsinə, dünyagörüşünə, maraq 
dairə sinə çox uyğun olan bu şeirlərdə 
verilən suallarda uşaq təbiətinin sadə-
liyi, cavablarda isə şair müdrikliyinin 
çalarları görünür. 

Şairin yaradıcılığında ilhamla qə-
ləmə aldığı poemalar da xüsusi yer tu-
tur. “Meşədə qalan nəğmə”, “Üç qız”, 
“Fırtına gözəlliyi”, “Sədaqətli günlər” 
adlı poemalarda müəllifin duyğu və 
düşüncələri oxucuda olduqca xoş ov-
qat yaradır. 

Tofiq Mahmud bədii tərcümə ilə də 
məşğul olmuşdur. Onun tərcüməsində 
Xuta Berulavanın “Quş südü”, İsabəy 
İshaqovun “Hər şeyi öyrənmək 
istəyən” kitabları indi də oxunur. 

Şairin öz əsərləri də xarici ölkə 
xalq ları dillərinə tərcümə olunmuş-
dur.

1984-cü ildə Azərbaycan Komso-
mo lu mükafatı laureatı olmuş, Azər-
bay can Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 
Fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir.

Tofiq Mahmud 1997-ci il aprel 
ayının 4-də Bakıda vəfat etmişdir. 

Şairin adına hər il ən yaxşı uşaq 
şeirlərinin müəlliflərinə təqdim olu-
nan “Tofiq Mahmud mükafatı” təsis 
edilmişdir.

Tofiq Mahmud
1931-1997 

7

6
90 

illiyi Şair, publisist

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri: 3 
cilddə / T.Mehdiyev; tərt. 
Y.Əsgərova; red. R.Yusifoğlu. 
- C. 1. - Bakı: Tuna, 2013.- 
712 s.
Xeyirxah adam: Nağıllar / 
T.Mahmud; tərt. ed. və red. 
R.Yusifoğlu; rəs. İ.Tofiqoğlu. 
- Bakı: Azərbaycan, 2001.- 
45 s. 
Yasəmənim: şeirlər, mənzum 
nağıllar və poemalar / 
T.Mahmud; ill. R.Həsənzadə. 
- [Bakı]: [“Üç alma” TEAS 
Press], [2018]. - 384 s.
Uzaqda ucalan dağlar: 
roman / T.Mahmud. - Bakı: 
Elm və təhsil, 2016. - 379 s.
Tofiq Mahmud (Mehdi-
yev Tofiq Mahmud oğlu): 
biblioqrafiya / Azərb. Resp. 
Mədəniyyət Nazirliyi, 
F.Köçərli ad. Resp. Uşaq Ki-
tabxanası; tərt.: N.Tahirova, 
L.Qafarova, T.Əzizova; red. 
Y.Əsgərova; ixt. red. və bu-
rax. məsul Ş.Qəmbərova; ön 
sözün müəl. F.Əsgərli. - Bakı, 
2018. - 271, [1] s.
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Balaş Allahbaxış oğlu Abizadə 
(Balaş Azəroğlu) 1921-ci il noyabr 
ayının 11-də Bakı şəhərində ana-
dan olmuşdur. Orta təhsilini də bu-
rada almışdır. 1937-ci ildə ailəsi ilə 
birgə Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil 
şəhərinə sürgün edilmişdir. 1941-ci 
ildə İranda Milli azadlıq hərəkatına 
qoşulmuş, 1942-ci ildə İran Xalq 
Partiyasına daxil olmuşdur. 1943-cü 
ildə “Ziddi faşist” təşkilatı Ərdəbil 
Komitəsinə sədr seçilmişdir. 1946-
cı ildə Təbrizdə Milli Hökumət 
tərəfindən Azərbaycan Dövlət Ra-
dio Verilişləri Komitəsinin sədr mü-
avini təyin olunmuş, həmçinin İran 
Azərbaycanı Milli Məclisinin depu-
tatı  seçilmişdir. 1947-1952-ci illərdə 
Bakıda ADU-nun (indiki BDU) filo-
logiya fakültəsində təhsil almış, eyni 
zamanda, Cənubi Azərbaycan Yazı-
çılar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsində 
çalışmışdır. 1954-1955-ci illərdə 
Azərbaycan Demokrat Firqəsinin 
Mərkəzi Komitəsinin mətbu orqanı 
olan “Azərbaycan” qəzetinin redak-
toru, 1959-1964-cü illərdə ADF MK-
nın sədr müavini olmuşdur.

“Dnepr” adlı ilk şeiri 1937-ci ildə 
Bakıda çapdan çıxmış, ilk  şeir kitab-
ları isə 1943-1945-ci illərdə Ərdəbildə 
və Təbrizdə nəşr olunmuşdur. O, 
Ərdəbildə çıxan “Yumruq” qəzetinə 
redaktorluq etmişdir. “Vətən yolunda” 
qəzeti redaksiyasının müsabiqəsində 
“Səttarxan” şeirinə görə mükafata la-
yiq görülmüşdür. 

1966-cı ildə filologiya elmləri 
namizədi elmi adını almış, 1963-1982-
ci illərdə Azərbaycan EA Ədəbiyyat 

İnstitutunun Orta əsrlər ədəbiyyatı 
şöbəsində baş elmi işçi işləmişdir. 
1981-1991-ci illərdə Azərbaycan Ya-
zıçılar İttifaqının katibi vəzifəsində 
çalışmışdır. 1991-ci ildə Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin İdarə Heyətinin 
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə 
baş müşaviri təyin olunmuşdur. 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Ağsaq-
qalar Şurasının üzvü seçilmişdir.

Şairin qırxdan çox kitabda toplan-
mış (“Mübarizə yollarında” (1950), 
“Mənim nəğmələrim” (1952), “Səhər 
şəfəqləri” (1953), “Elə oğul istəyir 
vətən...” (1964), “İllərdən illərə” 
(1971), “Sinəm Savalan dağıdır” 
(1984), “Seçilmiş əsərləri” (1991) 
vəs.) və müxtəlif janrlarda qələmə 
alınmış əsərlərinin əsas leytmotivini 
Vətənə bağlılıq, milli oyanış və azad-
lıq uğrunda mübarizənin tərənnümü 
təşkil edir. Çoxcildlik “Azərbaycan 
ədəbiyyatı”nın müəlliflərindən biridir. 
Farscadan Nizaminin “Yeddi gözəl” 
poemasını, Füzulinin qəzəllərini, 
Şəhriyarın şeirlərini tərcümə etmişdir. 
Əsərləri SSRİ və xarici ölkə xalqları-
nın dillərinə tərcümə olunmuşdur. 

Ədəbi və ictimai fəaliyyətinə görə 
“Şərəf nişanı”, “Xalqlar dostluğu” 
ordenləri ilə “21 Azər”, “Firdovsi” və 
digər medallarla, iki dəfə Azərbaycan 
SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 
Fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir. 
1981-ci ildə Azərbaycanın “Xalq şa-
iri” fəxri adına layiq görülmüşdür. 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin fərdi təqaüdçüsü idi.

Balaş Azəroğlu 2011-ci il aprel 
ayının 24-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri: Şeirlər.
Poemalar / Balaş Azəroğlu. - 
Bakı: Öndər, 2004.- 288 s.
Xatirələrim / Balaş Azəroğlu; 
nəşrə hazırl. və elmi red. 
V.Sultanlı. - Bakı: Nurlan, 
2008. - 224 s.
Vüsal körpüsü: [şeirlər] / 
Balaş Azəroğlu; hazırla-
yan V.Ərzi.- Qum: [Ustad 
motəhri], [2017]. [1395].- 
285 s.
Bərdəli, B. Azəroğlunun 
yaradıcılıq yolu / B.Bərdəli; 
elmi red. S.Əmirov. - Bakı: 
Nurlan, 2007. - 175 s.
Əliyeva, A. O taylı, bu taylı 
Vətənin azadlıq carçısı - Ba-
laş Azəroğlu / A.Əliyeva //
Türküstan. - 2018. - 13-19 
noyabr. - S. 10.
Seyidzadə, H.T. Gözəl 
lirik şeirlərin, bənzərsiz 
poemaların müəllifi: Balaş 
Azəroğlu / T.Seyidzadə //Azad 
Azərbaycan. - 2018. - 13 
noyabr. - S. 7.
Fərəcov, S. Güneyli-quzeyli 
poeziyamızın görkəmli 
nümayəndəsi /S.Fərəcov //
Mədəniyyət. - 2019. - 20 
noyabr. - S. 6.

11 Şair
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Aqşin Əlisəttar oğlu Babayev 
1936-cı il noyabr ayının 23-də anadan 
olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən 
sonra 1954-1959-cu illərdə ADU-nun 
(indiki BDU) fliologiya fakültəsində 
təhsil almışdır. 

Ədəbi yaradıcılığa 1958-ci ildə 
“Oktyabr işıqları” almanaxında çap 
olun muş “Azadlıq uğrunda” hekayəsi 
ilə başlamışdır. 

1958-1959-cu illərdə “Avtomo-
bil nəqliyyatçısı” qəzetində korrektor 
işlə mişdir. 

1961-1965-ci illərdə ADU-nun 
Şərq şünaslıq   ədəbiyyatı üzrə qiya-
bi aspiranturanı bitirmişdir. “Nazim 
Hikmətin dramaturgiyası” mövzusun-
da namizədlik dissertasiyasını müdafiə 
etmişdir. 

1959-1972-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri 
Komitəsində kiçik redaktor, redaktor, 
böyük redaktor, baş redaktorun müavi-
ni, baş redaktor olmuşdur. 

1961-ci ildən Azərbaycan Jurna list-
lər Birliyinin, 1978-ci ildən Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin üzvü idi.

1964-cü ildə onun “Cazibəli üfüq-
lər” adlı ilk hekayələr kitabı çapdan 
çıxmışdır. “Həmişə  bahar”, “Bir 
parça həyat”, “Ağ ulduzlar”, “Bir 
ürə yin hərarəti”, “Ayrılıq”, “Söz 
gülləsi”, “Dünyanın axırı”, “Qələm 
və mikrofon”, “Bir içim su istədim”, 
“Göyərçinlər öpüşür” adlı kitabla-
rın müəllifidir. Aqşin Babayevin bu 
günədək 40 kitabı nəşr olunmuşdur. 

1972-1975-ci illərdə Türkiyənin 
İskən dərun şəhərində tərcüməçilik 
fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. 

1975-1990-cı illərdə Azərbaycan 
Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri 
Şirkətində sədr müavini işləmişdir. 

1996-cı ildən filologiya elmləri dok-
toru elmi adını, 1998-ci ildən professor 
elmi rütbəsini almışdır. Onun “Yara-
lar”, “Cəza”, “Tufan”, “Düşmən”, “Bir 
parça həyat” əsərləri tamaşaya qoyul-
muş, ssenarisi əsasında telefilmlər 
çəkilmişdir. 1986-cı ildə “Kişilər az 
yaşadı” povest və hekayələr toplusu 
Moskvada rus dilində, “Nazim Hikmət 
və yaşamı” əsəri 1989-cu ildə kütləvi 
tirajla nəşr olunmuşdur. 

1969-1979-cu illərdə 10 il ingilis, 
fransız, ərəb və ispan dillərində çap 
olunan “Moskow news” (“Moskva 
xəbərləri”) qəzetinin Azərbaycan üzrə 
xüsusi müxbiri olmuşdur.  

1991-2006-cı illərdə Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin Mətbuat 
xidməti şöbəsinin müdiri vəzifəsində 
çalışmışdır.

Xidmətlərinə görə 1970-ci ildə 
“Əmək rəşadətinə görə” medalı, 1980-
ci ildə “SSRİ televiziya və radio əlaçısı” 
nişanı, 1986-cı ildə “Əmək Veteranı” 
medalı, Azərbaycan SSR Ali Soveti-
nin Fəxri fərmanı ilə tətif edilmişdir. 
1987-ci ildə Azərbaycanın “Əməkdar 
jurnalist” fəxri adına layiq görülmüş-
dür. 1993-cü ildə “Qızıl qələm” və 
1994-cü ildə “Həsən bəy Zərdabi”, 
eləcədə “Yusif   Məmmədəliyev”, “Us-
tad sənətkar”, “Nurlu qələm ustası” ali 
ədəbi mükafatı laureatı olmuşdur. 

Türkiyədəki “Nazim Hikmət Kültür 
və Sanat Vakfı”nın fəxri üzvü idi.

2004-cü ildə Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin Sərəncamı ilə ona II 
dərəcəli Dövlət müşaviri rütbəsi veril-
mişdi.

Aqşin Babayev 2020-ci il iyun ayı-
nın 10-da Bakı şəhərində vəfat etmiş-
dir.

Aqşin Babayev 
1936-2020 23

85 
illiyi

Nasir, dramaturq

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri / Aqşin 
Babayev. - C. 1. - Bakı: 
Səda, 2005. - 316 s.
Bir içim su istədim...: 
Şeirlər / Aqşin Babayev. - 
Bakı:QappPoiliqraf, 2002. 
- 192 s.
Dünyanın axırı: (roman) 
/ Aqşin Babayev; red. 
M.Ələkbərli; [ön söz əvəzi 
Kənan Hacı]. - Bakı: Elm 
və təhsil, 2019. - 365 s.
Səhnə. Ekran. Efir / Aqşin 
Babayev. - Bakı: Borçalı, 
2008. - 436 s.
Dirilər / Aqşin Babayev //
Ədəbiyyat qəzeti. - 2016. - 
24 dekabr. - S. 24.
Abasova, S. Aqşin Babayev 
- həyatı, yaradıcılığı: [mo-
noqrafiya] / S.Abasova. 
- Bakı: Elm və təhsil, 2011. 
- 221, [1] s.
Aqşin Babayev: Soraq 
kitabçası / Elmi red. 
V.Məmmədəliyev; tərt 
və red. Ceyhun Quliyev. 
- Bakı: Borçalı, 2004. 
-    152 s.
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Fyodor Mixayloviç Dostoyevski 
1821-ci il noyabr ayının 11-də (bəzi 
mənb. 30 oktyabr) Moskva şəhərində 
anadan olmuşdur.

1837-ci ildə, anasının ölümündən 
sonra Sankt-Peterburqa köçmüş və 
orada hərbi mühəndislik məktəbində 
təhsil almışdır. Mühəndislik depar-
tamentində çertyojçu işləmiş, lakin bir 
il sonra 1844-cü ildə istefaya çıxmış-
dır.

1846-cı ildə ilk romanı “Yoxsul 
insanlar”ın çap olunması ilə, gənc ya-
zarlar arasında ən böyük gələcək vəd 
edən yazıçı kimi şöhrət qazanmış, 
N.V.Qoqol  ədəbi məktəbinin davam-
çısı kimi tanınmışdır. 

1845-ci ildə Belinski dərnəyinin, 
1846-cı ildə Petraşevski dərnəyinin, 
bir qədər sonra Beketov qardaşları-
nın ədəbi-fəlsəfi dərnəyinin üzvü və 
fəallarından olmuşdur. 

XIX əsrin 40-cı illərində “Oxşar”, 
“Bəyaz gecələr” adlı əsərlərini yaz-
mışdır.

Lakin  tədricən dərnək  pərdəsi altın-
da inqilabi fəaliyyətə başlayan ziyalılar 
və bir sıra digər dərnək üzvləri 1849-cu 
il aprel ayının 23-də “Petraşevskiçilər” 
kimi hökumətə və çara qarşı inqilabda 
günahkar bilinərək həbs edilmiş və 
ölüm  cəzasına məhkum edilmişlər. 
Lakin çar güllələnmə ərəfəsində eda-
mı Sibirə sürgünlə əvəz etmişdir. Ya-
şanmış iztirablar Dostoyevskinin dün-
yagörüşünü büsbütün dəyişdirmişdir. 
10 ildən sonra Peterburqa qayıtmağa 
icazə verilmiş Dostoyevski ədəbi ya-
radıcılığını davam etdirmiş, 1859-cu 

ildə “Dayının yuxusu”, “Stepançikova 
kəndi və onun sakinləri” povestlərini, 
“Alçaldılmış və təhqir edilmiş insan-
lar” (1861) romanını yazmışdır.

1859-cu ildə qardaşı Mixail və 
dostu N.Straxov ilə birlikdə “Vrem-
ya” və “Epoxa” adlı jurnalları nəşr 
etdirmişdir. 1861-1862-ci illərdə sür-
gün həyatından bəhs edən “Ölü evdən 
qeydlər” əsərini, 1864-cü ildə “Yer al-
tından məktublar” adlı romanını nəşr 
etdirmişdir. 

1863-cü ildə Avropaya səfər etmiş, 
XIX əsrin 60-70-ci illərində dünya 
şöhrətli “Cinayət və cəza”, “Qumar-
baz” (1866), “İdiot” (1868), “Şey-
tanlar” (1871-1872), “Yeniyetmə” 
(1875) və “Karamazov qardaşları” 
adlı romanlarını nəşr etdirmişdir. Bu 
əsərlərdə yazıçının fəlsəfi, ictimai və 
əxlaqi axtarışları, Rusiyada və Qərbi 
Avropada ictimai münasibətlərin dərin 
təbəddülata uğradığı dövrün zid diy-
yətləri əksini tapmışdır. “Bir böyük 
günahkarın həyatı” adlı əsəri isə ya-
rımçıq qalmışdır. Əsərləri dünya xalq-
larının dillərinə tərcümə olunmuşdur. 

Fyodor Mixayloviç Dostoyevski 
1881-ci il fevralın ayının 9-da (bəzi 
mənb. 28 yanvar) vəfat etmiş, doğma 
şəhəri Sankt-Peterburqda dəfn edil-
mişdir. 

Yazıçının xatirəsinə ucaldılmış 
abidələr, xatirə lövhəsi, büstü, barel-
yefi, Sankt -Peterburqda adını daşı-
yan metro stansiyası açılmış, küçə, 
ev-muzeyi yaradılmış, müxtəlif illərdə 
poçt markaları hazırlanmışdır.

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə / 
F.M.Dostoyevski; tərc. ed. 
H.Şərif; red. Ə.Nəsirli. - Bakı 
Şərq-Qərb 2009-2011.
Cinayət və cəza : [roman] /F. 
M. Dostoyevski; tərc ed. B. 
Musayev.- Bakı: [Qanun], [Əli 
vəNino], 2011. - 591 s.
Karamazov qardaşları: 
[roman] / F.M.Dostoyevski; 
ruscadan tərc. N.Qocabəyli.- 
[Bakı]: [Qanun], [Əli və 
Nino], [2014].- 849, [1] s.
Qumarbaz / F.Dostoyevski; 
tərc. N.Əbdülrəhmanlı.- Bakı, 
2013.- 182 s.
Netoçka Nezvanova: [ro-
man] / F.Dostoyevski; tərc. 
İ.İbrahimov.- [Bakı]: [Qanun], 
[Əli və Nino], [2019].- 192 s.
Yoxsul insanlar: roman və 
povestlər / F.M.Dostoyevski; 
tərc. M.Qocayev. - Bakı: Qa-
nun, Əli və Nino, 2016. - 431, 
[1] s.
Baxtin, M. Dostoyevski poeti-
kasının problemləri / M.Baxtin. 
- Bakı: “Kitab aləmi” NPM, 
2005. - 381 s. Rus dilində
Tağıyeva, M. Fyodor Dosto-
yevski Azərbaycan dilində / 
M.Tağıyeva.- Bakı: Mütərcim, 
2020.- 221, [3] s.

11 Rus yazıçısı
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Davud Mehti oğlu Kazımov 1926-
cı il noyabr ayının 9-da Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 

İlk ixtisas təhsilini 1941-1945-ci 
illərdə Ə.Əzimzadə adına Bakı Rəs-
samlıq Məktəbində almış, 1979-cu 
ildə isə M.Əliyev adına Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət İnstitutunun (indiki 
ADMİU) teatrşünaslıq fakültəsini bi-
tirmişdir. 

1947-ci ildən 1966-cı ilədək Bakı 
Rəssamlıq Məktəbində pedaqoji fəa-
liy yətlə məşğul olmuşdur. 

1946-cı ildən Azərbaycan Rəs-
samlar İttifaqının üzvü olmuşdur. 

1984-2001-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Uni-
versitetində müəllim işləmiş, 1994-
cü ildən həmin universitetin dosenti, 
1996-cı ildən isə professoru olmuş-
dur. 

2001-ci ildən isə Azərbaycan Döv-
lət Rəssamlıq Akademiyasının Akade-
mik rəngkarlıq kafedrasının professo-
ru idi.

Sərbəst yaradıcılıq fəaliyyətinə II 
Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə 
başlamışdır. İlk dəfə ictimaiyyətin 
diq qətini ordudan tərxis olunmuş 
əsgərin qarşılanma mərasimini əks 
etdirən “Əsgərin qarşılanması” adlı 
əsəri ilə özünə cəlb etmişdir. Daha 
sonra “Konsert-tapmaca” (1953), 
“Çimərlikdə” (1954), “Uşaq konsulta-
siyası” (1955) kimi əsərlərində uşaq-
lara aid olan məsələ və mövzulara 
toxunan rəssam kimi çıxış etmişdir. 
“Xəzərin təkində”, “Sağıcılar”, “Yol-
lar” və s. kimi rəsmlərində rəssamın 
öz təbiətinə xas səmimiyyəti, insanla-

ra məhəbbəti rənglərin dili ilə inandı-
rıcı təsir bağışlayır.

Azərbaycan təsviri sənətində iste-
dadlı qrafika ustası kimi də tanınmış, 
kitab illüstrasiyası sahəsində daha 
çox çalışmışdır. Onun illüstrasiyaları 
arasında Cəlil Məmmədquluzadənin, 
Cəfər Cabbarlının hekayələrinə, Mirzə 
Əli Möcüzün şeirlərinə çəkilmiş rəsm-
ləri ayrıca qeyd olunmalıdır.

Dəniz neftçilərinin romantik həyatı, 
fədakar əməyi rəssamın sevimli möv-
zularından idi. Bir çox xarici ölkə-
lərdə yaradıcılıq ezamiyyələrində ol-
muş, 1979-cu idə Bolqarıstan, 1980-ci 
ilin sonunda İspaniya səfərlərinin 
nəti cəsi olaraq yaradıcılığında xüsu-
si yer tutan “Bolqarıstan silsiləsi” və 
“İspaniya silsiləsi”nə daxil olan əsər-
lərini yaratmışdır. Sənətkarın əsərləri    
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi, 
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereya-
sı, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının 
bədii fondu, Rusiya, Türkiyə, İran, 
Macarıstan, Almaniya və digər ölkə-
lərdəki şəxsi kolleksiyalarda saxlanı-
lır.

Davud Kazımovun yaradıcılığı hər 
zaman sənətsevərlərin diqqət mərkə-
zində olmuş, dövlət tərəfindən yük-
sək qiymətləndirilmişdir. O, 1978-
ci ildə Azərbaycan Respublikasının 
“Əməkdar rəssam”, 1992-ci ildə isə 
“Xalq rəssamı” fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin fərdi təqaüdçüsü idi. 

Davud Kazımov 2015-ci il fevral 
ayının 14-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Rənglərə boyanmış ömür 
/ D.Kazımov; müsahibəni 
apardı G.Mayisqızı // 525-ci 
qəzet. - 2015. - 7 mart.- S.24.

Əliyev, Z. Azərbaycanın Xalq 
rəssamı Davud Kazımov 85 
[İzomaterial] / Z.Əliyev. - 
Bakı: Təhsil, 2012.- 215 s.

Xalq rəssamı Davud Kazı-
mov vəfat edib // Mədəniyyət. 
- 2015. - 18 fevral. - S. 4.

Yusufov, B. Xalq rəssamı 
Davud Kazımovun yaradıcı-
lıq yolu / B.Yusufov // Təsviri 
və dekorativtətbiqi sənət 
məsələləri. - 2014. - № 2 
(14). - S. 6-10.

9 Rəssam
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Güllü Hacağa qızı Mustafayeva 
1921-cu il noyabr ayının 12-də (bəzi 
mənb. 29-da) Türkmənabad şəhərində 
anadan olmuşdur.  

Rəssamın ailəsi 1902-ci ildə Şama-
xıda baş vermiş zəlzələ səbəbindən 
Türkmənistanın Türkmənabad şəhərinə 
köçməli olmuşdur. O, 1927-ci ildə ailəsi 
ilə birgə Bakıya köçmüş, burada 1938-
ci ildə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Texnikumunu bitirmişdir. 

Güllü Mustafayeva yaradıcılığın-
da təsviri sənətin müxtəlif janrlarına 
müra ciət etmiş, bir-birindən maraqlı 
epizodlara malik olan tablolar ilə yana-
şı, portret, peyzaj, natürmort kimi digər 
janrlara da xüsusi yer vermişdir. 

Görkəmli rəssam 1941-ci ildə “Ley-
li və Məcnun məktəbdə”, 1947-ci ildə 
“Məhsəti Gəncəvi”, 1957-ci ildə “Pro-
fessor Y.Musabəyovanın portreti”, 
1961-ci ildə “Paris. Rəssamlar meyda-
nı” adlı əsərlərini yaratmışdır.

“Məhsəti Gəncəvi” portreti rəssamın 
yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Təsvir-
də şairənin üz cizgilərindəki sərt ifadə 
yaşadığı dövrün çətinliklərindən xəbər 
verir. Bununla belə, humanist baxışları 
onun şairanə ruhunu ön plana çıxarmış-
dır. Əsərin bu cür sintezli bir şəkildə 
hazırlanması, özündən çox-çox əsrlər 
əvvəl yaşayıb-yaratmış bir şairənin 
portretini yaratması Güllü Mustafaye-
vanın fırça ustası olduğunu qətiyyətlə 
sübuta yetirir.

Güllü Mustafayeva dövrünün əmək 

qəh rəmanlarının, elm və incəsənət 
xadim lərinin də portlərini yarat-
mışdır. Bunlardan iki dəfə Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı Bəsti Bağırova-
nın, oftalmo loq, tibb elmləri doktoru 
Umnisə Musabəyovanın, nevropatoloq, 
tibb elmləri doktoru Zəhra Salayeva-
nın, Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadənin 
portretlərini misal göstəmək olar. 

Görkəmli rəssam yaradıcılıq fəaliy-
yətində uşaq mövzusuna da toxun-
muşdur. 1964-1980-ci illərdə yaratdı-
ğı “Bizim uşaqlar” adlı rəsm silsiləsi 
sırf uşaqlara aid edilərək çizilmiş və 
özündə uşaq simalarını əks etdirən 
bir çox portretləri cəmləmişdir. Port-
ret janrının ustası uşaq portretlərini də 
eyni dəqiqliklə işləmiş və azyaşlıların 
üzlərindəki məsumluğu, gözlərindəki 
dərin xəyali düşüncələri tabloya həkk 
etməyi bacarmışdır.

Güllü Mustafayeva XX əsr Azər-
baycan milli rəssamlıq sənətinin 
görkəmli  nümayəndələri  sırasında  layiq-
li yer tutmuşdur. Onun zəngin yaradıcı-
lığı dövlət tərəfindən qiymətləndirilmiş, 
1973-cü ildə Azərbaycanın “Əməkdar 
rəssam”, 1992-ci ildə “Xalq rəssamı” 
fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 

Güllü Mustafayeva 1994-cü ildə 
Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Əsərləri Azərbaycan Dövlət İncə-
sənət Muzeyində və Azərbaycan Dövlət 
Şəkil Qalereyasında saxlanılır.

Ə d ə b i y y a t

Güllü Mustafayeva 
Azərbaycan SSR Əməkdar 
rəssamı [İzomaterial] /
mətn müəllifi və tərt. ed. 
P.Hacayev. - Bakı: İşıq, 
1983.- [57], [1] s.

Гюлли Мустафаева 
[Изоматериал]: каталог 
/ предисл. М.Наджафов; 
[ред. М.Д.Литвин]; Союз 
художников Азерб. ССР.- 
Баку: [б.и.], 1971.- 14 с.

Xəlilzadə, F. Əzablara 
meydan oxuyan zəriflik: 
Gözəl xanım, gözəl rəssam, 
gözəl ana amma gözəl 
bəxti olmayan insan / 
Flora Xəlilzadə // Kaspi. - 
2016. - 29 noyabr. - S. 15.

12 Rəssam
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Lətif Hüseyn oğlu Kərimov 1906-cı 
il noyabr ayının 17-də Şuşa şəhərində 
anadan olmuşdur. 1912-ci ildə 6 ya-
şında olarkən valideynləri ilə birlikdə 
ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq İranın 
Məşhəd şəhərinə köçməyə məcbur ol-
muşdur.

1922-ci ildə  məktəbi bitirdikdən son-
ra, Mirzə Ələkbər Hüseynzadənin xal-
ça emalatxanasında əvvəlcə köməkçi, 
sonra təlimatçı, daha sonra xalça eskiz-
ləri üzərində işləyən rəssam kimi püxtə-
ləşmişdir.

1929-cu ildə Şuşaya qayıtmış, bir il 
sonra “Azərxalça” birliyində əvvəl Şuşa-
ya, Tiflisə və nəhayət 1932-ci ildə Bakıya 
rəssam təlimatçı təyin edilmişdir. 1945-ci 
ildən Azərbaycan Respublikası Elmlər 
Akademiyası (indiki AMEA) Memarlıq 
və İncəsənət İnstitutunun xalça sənəti 
şöbəsinin dəyişməz müdiri və eyni za-
manda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Universitetində pedaqoq 
kimi fəaliyyət göstərmişdir.

Onun milli ənənələrlə aşılanmış 
əsər ləri kompozisiya bütövlüyü, təsvir 
vasitələrinin rəngarəngliyi və yenili-
yi ilə fərqlənmişdir. Lətif Kərimovun 
eskiz ləri əsasında toxunmuş “Əfşan” 
(1932), “Qonaqkənd” (1939), “Ləçək-
turunc” (1952), “Şuşa” (1953), “Göy-
göl” (1958), “Qarabağ” (1960), “İslimi” 
(1964), “Butalı” (1965), “Bahar” (1966-
1976), “Heyvanlar aləmində” (1969), 
“Şəbi-hicran” (1975), “Zərxara” (1977), 
“Firdovsi” (1934), “Səməd Vurğun” 
(1956), “Vaqif” (1967), “Füzuli” (1972), 
“Nəsimi” (1974), “Səfiəddin Urməvi” 
(1975), “Əcəmi” (1976) və s. xalçaları 
Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin qiymətli 
nümunələrindəndir.

L.Kərimov Azərbaycan mədə-niyyə-
tini dünyanın bir çox ölkələrində ləyaqətlə 
təmsil etmişdir. 1937-ci ildə öz əsərləri 
ilə Ümumdünya Paris sərgisində, 1938-ci 
ildə Nyu-York sərgisində iştirak etmiş-

dir. Rəssamın fərdi sərgiləri 1954-cü ildə 
Moskvada, 1976-cı ildə Bakıda, 1978-ci 
ildə Tiflisdə, 1986-cı ildə Londonda bö-
yük müvəffəqiyyətlə keçirilmişdir.

Lətif Kərimov təkcə хalçaçılıq sahə-
sində dеyil, dеkorativ tətbiqi sənətin baş-
qa sahələrində də fəaliyyət göstərmişdir. 
Azərbaycan хalçaçılığının müхtəlif növlə-
rinə aid kompozisiya və naхışları toplamış 
və bеləliklə Quba, Şirvan, Bakı, Qazaх, 
Gəncə, Qarabağ, Təbriz və Borçalı хalça 
qruplarına daхil olan 150-dən artıq хovlu 
və хovsuz хalça məmulatı çеşidlərini 
yığıb, onların rəngli rеproduksiyasını 
hazır lamışdır. Lətif Kərimov tanınmış 
rəssamlarımız K.Kazımzadə, İ.Aхundov 
və başqaları ilə birlikdə 1940-1941-ci 
illərdə dahi Azərbaycan şairi Nizami 
Gəncəvinin yubilеyinə həsr еdilmiş bеş 
хalça hazırlamışdır. 1947-ci ildə Lətif 
Kərimovun eskizi ilə “Moskvanın 800 
illiyinə” xalçası toxunmuşdur.

1950-ci ildə böyük еlmi əhəmiyyəti 
olan “Azərbaycan хalçalarında orna-mеnt” 
kitabına görə Lətif Kərimova Sankt-Pe-
ter burq     şəhərində   sənətşünaslıq  nami-
zə di alimlik dərəcəsi vеrilmişdir. 1967-ci 
ildə  Lətif Kərimovun təşəbbüsü ilə Ba-
kıda unikal muzeyin – Azərbaycan Xalça  
Muzeyinin əsası qoyulmuş, 26 il sonra isə 
muzeyə milli mədəniyyət və incəsənətinin 
görkəmli xadimi Lətif Kərimovun adı ve-
rilmişdir. 

L.Kərimovun xidmətləri dövlət tərə-
fin dən də yüksək qiymətləndirilmişdir. 
O, 1949-cu ildə Stalin mükafatı laurеatı, 
1950-ci ildə SSRİ Dövlət mükafatına lau-
reatı olmuş, “Хalqlar Dostluğu” ordеni ilə 
təltif olunmuşdur. 1955-ci ildə “Əməkdar 
incəsənət xadimi”, 1960-cı ildə isə “Xalq 
rəssamı” fəxri adlarına layiq görülmüş-
dür.  

Lətif Kərimov 1991-ci il sentyabr ayı-
nın 9-da Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan xəlçəsı: 3 
cilddə / AzSSR EA Memar-
lıq İncəsənət İn-tu. - Bakı; 
Leninqrad [s.n.], 1961  - 
1983.
Azərbaycan xalçası: foto-
albom / Tərt. və ön sözün 
müəl. L.Kərimov. - Bakı: 
Yazıçı, 1985. - 236 s.
Azərbaycan xalçalarının 
naxış elementlərindən 
nümunələr / L.Kərimov. - 
Bakı, 1983. - 130 s.
Əliyeva K. Lətif Kərimov: 
həyat və yaradıcılığı / 
K.Əliyeva, E.İbrahimov. 
- Bakı: Aspoliqraf, 2007. 
- 248 s.
Lətif Kərimov. 1906-1991 
[İzomaterial] / xalça sənəti 
lay. rəhb. Ç.Fərzəliyev. - 
Bakı: Şərq-Qərb, 2013. 
- 104 s.
Nuriyev, Ə. Azərbaycanın 
milli mədəni irsi və UNES-
CO  / Ə.Nuriyev // 525-ci 
qəzet. - 2018. - 16 noyabr. 
- S. 7.

17 Ornamentçi rəssam
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Fərhad Qurban oğlu Xəlilov 1946-
cı il noyabr ayının 26-da anadan ol-
muşdur. 

1961-1966-cı illərdə Əzim Əzim-
zadə adına Rəssamlıq  məktəbində 
təh sil almışdır. 1966-cı ildə Moskvada 
Ali Rəssamlıq-sənaye Texnikumun-
da (keçmiş S.Q.Stroqanov Rəssamlıq 
məktəbi) oxumuş və 1969-1975-ci 
illərdə Moskvada Poliqrafiya İnsti-
tutunda təhsilini davam etdirmişdir.
Moskva mühiti rəssamın yaradıcılığı-
na müsbət təsir göstərmiş, T. Nazaren-
ko, N.Nesterova, A.Sitnikov kimi gənc 
və istedadlı rəssamların, S.Yamşikov, 
Y.Kolpinski kimi sənətşünasların 
əhatəsində olmuşdur. 

Hələ yaradıcılığa başladığı ilk illər-
dən novatorluğa meyil göstərən rəssam 
bütün yaradıcılığı boyu öz ideyalarına 
sadiq qalmışdır. F.Xəlilovun yaradıcılı-
ğında rus və Avropa rəssamlıq ənənələri 
Şərq mədəniyyəti ilə vəhdət təşkil edir. 
Əsərlərində Abşeron motivləri əhə-
miyyətli yer tutur. Çimərliklər, dəniz və 
Abşeron görüntüləri, həmçinin Abşe-
ron yarımadasının yaşayış məntəqələri 
- Nardaran, Buzovna, Zağulba, Maşta-
ğa, Mərdəkan və başqaları buna misal 
ola bilər. Onun əsərləri üçün rənglərin 
və fəzanın real vəhdəti xarakterikdir.
Təsvirləri mücərrəd minimalizmə ya-
xındır və əsasən cənub təbiətindən 
gələn təəssüratların obrazlı şəkildə ifa-
dəsi əks olunur. 

F.Xəlilov 1987-ci ildən Azərbay-
canın Rəssamlar İttifaqının sədridir. 

Əsərləri dəfələrlə keçmiş SSRİ-də, 
Avropada, dünyanın müxtəlif qalereya 
və sərgilərində nümayiş etdirilmişdir.

2008-ci ildə Moskvada - Dövlət 
Tretyakov Qalereyasında Fərhad Xəlil-
o vun fərdi sərgisinin açılışı ilə əlaqədar 
təntənəli mərasim keçirilmiş, yaradı-
cılığının 30 ildən artıq dövrünü əhatə 
edən retrospektiv sərgidə 80-nə yaxın 
rəsm əsəri nümayiş etdirilmişdir. Bun-
lardan silsilə olaraq “Görüş” (1983-
2007), “Xatirə” (2003-2006), “Torpaq 
naxışları” (1999-2006), “1984-cü ilin 
baharı” (1984), “Axşamın gec saat-
ları” (“Поздние вечера” (1984)) və 
müxtəlif illərin ayrı-ayrı əsərlərini 
qeyd etmək olar.

2008-ci ildə Rusiya Bədaye Aka-
demiyasının həqiqi üzvü, 2016-cı ildə 
Roma Rəssamlıq Akademiyasının fəxri 
professoru seçilmişdir.

2012-ci ildə Moskvada Mərkəzi 
Rəssamlar Evində növbəti fərdi sərgisi 
açılmış və 20-dən artıq işi təqdim edil-
mişdir. 

F.Xəlilov Rusiya Rəssamlıq Aka-
de mi yasının qızıl medalı ilə müka fat -
landırılmışdır. 2017-ci ildə MDB-nin 
Dövlətlərarası Humanitar Əmək daşlıq 
Fondunun (DHƏF) təsis etdi yi “Birli-
yin ulduzları” mükafatı laureatı olmuş-
dur. 

Fərhad Xəlilov Azərbaycan incə sə-
nətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 
2002-ci ildə “Xalq rəssamı” fəxri adına 
layiq görülmüş, 2006-cı ildə “Şöhrət”, 
2016-cı ildə “Şərəf” ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
den  tinin 13 aprel 2009-cu il tarixli 
Sərəncamı ilə fərdi Prezident təqaüd-
çü südür.

Ə d ə b i y y a t

Xalqın birliyinin 
və həmrəyliyinin 
təntənəsinə çevrilən 
möhtəşəm aksiya / 
F.Xəlilov, T.Ağayeva //
Xalq qəzeti. - 2019. - 7 
dekabr. - S. 9.

“Rəssam əsərlərinin sa-
tılması üçün bir siyasət 
qurmalıdır”: Azərbaycan 
Rəssamlar İttifaqının 
sədri Fərhad Xəlilovun 
APA-ya müsahibəsi //
Xalq Cəbhəsi. - 2013. - 9 
fevral. - S. 15.

Elçin. Dənizə aparan 
yollar: Rəssam haqqın-
da yazıçı sözü /Elçin // 
Ədalət. - 2020. - 7 mart.- 
S. 8; 10; Ədəbiyyat 
qəzeti. - 2020. - 7 mart. 
- S. 16; 17; 525-ci qəzet. 
- 2020. - 7 mart. - S. 
14-15.

26 Rəssam
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Şəhla İbrahimova 
1961

Hüseynağa Hadıyev 
1946-1994
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Şəhla İbrahim qızı İbrahimova  
1961-ci il noyabr ayının 2-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1969-1980-ci illərdə Bülbül adına 
orta ixtisas musiqi məktəbində, 1980-
1985-ci illərdə Üzeyir Hacıbəyov 
adına Azərbaycan Dövlət Konserva-
toriyasında, 1995-1997-ci illərdə isə 
Bakı Musiqi Akademiyasının aspi-
rantura şöbəsində təhsil almışdır.

Şəhla İbrahimova 1983-cü ildən 
Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyasının simfonik 
orkestrində çalışır. 1997-ci ildən isə 
bu orkestrin baş konsertmeysteridir. 
1997-ci ildən Bakı Musiqi Akademi-
yasının Kamera ansamblı və Simli 
alətlər kafedrasında işləyir. Hazırda 

Simli alətlər kafedrasının müdiri və 
professorudur.

Şəhla İbrahimova Bakı Musiqi 
Akademiyasının Elmi Şurasının üz-
vüdür. O, “Orkestr repertuarı” adlı 
proqramın, “Skripka üçün orkestr 
çətinlikləri” adlı dərs vəsaitinin və 
bir sıra elmi-metodiki vəsaitlərin 
müəllifidir.

Azərbaycan  mədəniyyətinin inki-
şafındakı xidmətlərinə görə 2000-ci 
ildə Respublikanın “Əməkdar artist”, 
2005-ci ildə “Xalq artisti” fəxri ad-
larına, 2019-cu ildə Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin mükafatına 
layiq görülmüşdür. 

Ə d ə b i y y a t
Kamera ansamblının musiqi 
təhsilində rolu: ali və orta - ixti-
sas musiqi məktəbləri ücün meto-
dik tövsiyələr / Tərt. ed. Ş. İbrahi-
mova; elmi red. Z.A.Dadaşzadə; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Resp. Təhsil problemləri 
İn-tu, Ü.Hacıbəyli ad. BMA. - 
Bakı, 2009. - 11 s.

Ə d ə b i y y a t
Nəzərli, E. Təkcə sən yoxsan, 
əzizim... səsi özündən çox yaşa-
yan sənətçi... / E.Nəzərli //Qobus-
tan. - 2016. - № 3. - S. 70-74.
Əsgərzadə, Q. Səsinin sehri / 
Q.Əsgərzadə // Yeni Təfəkkür. - 
2016. - 25 noyabr. - S.4.

2

Hüseynağa Məmməd oğlu Hadıyev 
1946-cı il noyabr ayının 19-da  Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti-
nin mədəni-maarif fakültəsini bitirmiş-
dir. O, musiqi ilə “Pionerlər evi”ndə 
qarmon dərnəyində məşğul olmağa 
başlamışdır.

Hüseynağa Hadıyev 1970-ci ildə 
Gülarə xanım Əliyeva tərəfindən 
“Dan ulduzu” instrumental ansamblı-
na dəvət edilmiş və həmin ansamblın 
solisti kimi televiziya, radio proqram-
larında çıxışlar etmişdir. “Dan ulduzu” 
instrumental ansamblı ilə tez-tez xarici 
səfərlərdə, qastrollarda  olmuşdur. O, 
Əlcəzair, Bolqarıstan, Hindistan, İsveç 

və s. ölkələrdə Azərbaycanı layiqincə 
təmsil etmiş, öz ecazkar səsi ilə tama-
şaçıları heyran qoymuşdur. 

H.Hadıyev 1970-1990-cı illərin 
məşhur müğənnilərindən biri olmuşdur. 
Onun “Mənim dünyam”, “Nə gözəldir 
Azərbaycan”, “Bağçadan gələn səs”, 
“Gəl barışaq”, “Köçəri quşlar”, “Bir 
xumar baxışla”, “Unuda bilmirəm”, 
“Mehriban insanlar”, “Məzəli mahnı”, 
“Xalidə”, “Gözəl”, “Bu gecə”, “Ürək”, 
“Mənim dünyam”, “Gecələr bulaq 
başı”, “Cəmilə” mahnıları dinləyiciləri 
tərəfindən çox sevilirdi.

Hüseynağa Məmməd oğlu Hadıyev 
1994-cü il yanvar ayının 12-də vəfat 
etmişdir.

19 75
 illiyi

Konsertmeyster

Müğənni
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 Hərbçi və siyasi xadim

Siyasət.Hərbi iş

140
 illiyi Ənvər Paşa  

1881-1922    
Ənvər Hacı Ahmet oğlu (İsmail En-

ver) 1881-ci il noyabr ayının 23-də İs-
tanbulda anadan olmuşdur. 

Hərbi akademiyada təhsil almış, 
1904-cü ildə kapitan, 1907-ci ildə ma-
yor, 1914-cü ildə - 34 yaşında ikən 
pol kovnik və bir qədər sonra general-
mayor, 1916-cı idə isə general-leytenant 
rütbəsi almışdır.

1914-cü ildə Osmanlı ordusunun 
Baş qərargah rəisi, 1916-cı ildə Osman-
lı sultanının xüsusi yavəri, 1917-ci ildə 
hərbi nazir və baş komandanın müavi-
ni təyin edilmişdir. “İttihad və tərəqqi” 
partiyasının liderlərindən biri, türk 
xalq larının mənəvi-siyasi birliyi ideya-
sının - turançılığın fəal tərəfdarlarından 
olmuşdur. 

Rusiyanın türk-müsəlman xalqla-
rının, o cümlədən, Azərbaycan xalqı-
nın həyatında baş verən ictimai siyasi 
prosesləri yaxından izləmiş, Qafqaz 
İslam Ordusunun yaradılması ilə Azər-
baycan və Dağıstandakı milli azadlıq  
hərəkatını dəstəkləməyə müvəffəq ol-
muşdur. Ənvər paşa Qafqaz İslam Or-
dusu adı altında Azərbaycan türklərinə 
hərbi yardım göstərmək qərarına gəlmiş 
və ordunun komandanı vəzifəsini qar-
daşı Nuru paşaya etibar etmişdir. 1918-
ci il iyunun 4-də Batumda Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti ilə Osmanlı dövləti 
arasında imzalanan müqavilədən sonra 
Ənvər paşa Azərbaycana hərbi qüvvələr 
göndərilməsinə dair göstəriş vermişdir.

Osmanlı dövlətinin müttəfiqi olan 
Almaniyanın təzyiqlərinə və etirazına 

baxmayaraq Ənvər paşa Bakının azad 
olunması əməliyyatını qələbə ilə başa 
çatdırmaq üçün 15-ci türk  diviziyası-
nın da Azərbaycana göndərilməsinə 
nail olmuşdur. Müttəfiqlər tərəfindən 
məğlub edilmiş Osmanlı dövləti üçün 
təslim aktı olan Mudros barışığı (1918) 
imzalanandan sonra Ənvər paşanın 
həya tına təhlükə yaranmış və o, 1918-
ci il noyabrın 8-də hökumətin bir neçə 
üzvü ilə birlikdə Azərbaycana gəlmək 
üçün gizlicə Türkiyəni tərk etmişdir.

Alman gəmisi ilə Krıma gələn Ənvər 
paşa Şimali Qafqazda hərbi şəraitin 
kəs kinləşməsi üzündən Azərbaycana 
gələ bilməmiş və Moskvaya getmişdir.

Orada “İslam ihtilal cəmiyyətləri 
ittihadı”nı yaratmışdır. Bu cəmiyyətin 
nümayəndəsi kimi Azərbaycana gəlmiş 
və 1920-ci il sentyabrın 1-7-də Bakıda 
keçirilən Şərq xalqlarının qurultayın-
da iştirak etmişdir. Bolşevik hökuməti 
ilə əməkdaşlığın onun əqidəsinə zidd 
olduğunu anlayan Ənvər paşa 1922-ci 
ildə yenidən Bakıya gəlmiş və buradan 
Tacikistana keçmiş, sovet-bolşevik iş-
ğalçılarına qarşı azadlıq mübarizəsinə 
qoşulmuşdur. Göstərdiyi şücaətə görə 
bir sıra orden və medallarla təltif edil-
mişdir.

Ənvər Paşa 1922-ci il avqust ayının 
4-də Tacikistan ərazisində, Abi-Dərya 
çayı kənarında bolşevik qüvvələrinə 
qarşı döyüşdə şəhid olmuşdur. XX əsrin 
90-cı illərində nəşi İstanbula gətirilərək 
torpağa tapşırılmışdır. 

Ə d ə b i y y a t

Ənvər Paşa // Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti ensik-
lopediyası: 2 cilddə. - C.1. 
- Bakı, 2004. - S. 393-395.

Ənvər Paşanın son 
məktubu // Ədəbiyyat 
qəzeti. - 2016. - 17 sent-
yabr. - S. 1; 3.

Mədətoğlu, A. Ənvər Paşa 
// Türkçülər [Elektron re-
surs]: tarixi-siyasi ideoloji 
oçerklər / A.Mədətoğlu (ön 
söz); red. M.Mirəlioğlu.  - 
Bakı, 2014. - S.216-227.

Mədətoğlu, A. Vitse-
Generalisimus - Ənvər 
Paşa / A.Mədətoğlu //
Türküstan. - 2018. - 18-24 
sentyabr. - S. 14.

Siraçoğlu, R. Turan sevda-
lı komandan / R.Siracoğlu 
// Bizim yol. - 2018. - 18 
sentyabr. - S. 7.
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Əliəkbər Mahmud oğlu Mahmud-
zadə (Əli Nazim) 1906-cı il noyabr 
ayının 24-də Təbriz şəhərində anadan 
olmuşdur. 

İlk təhsilini “Mədrəseyi-Nicat” da 
farsca almış, Batumidə yaşa dığı dövrdə 
rus dilini mükəmməl öyrən mişdir. Bu-
rada pedaqoji texnikumu bitirdikdən 
sonra 1925-ci ildə Lenin qrad (indiki 
Sankt-Peterburq) Şərqşünaslıq İnstitu-
tuna daxil olmuşdur. Tələbə   ikən 1927-
ci  ildə Türkiyəyə elmi ezamiyyətə gön-
də rilmişdir. 

Moskva Kommunist Akademiya-
sında aspirant, elmi işçi, 1927-1932-ci 
illərdə isə SSRİ xalqları ədəbiyyatı və 
incəsənəti bölməsinin elmi katibi ol-
muşdur. 

Bakıya köçəndən sonra Azərbaycan  
Elmi-Tədqiqat İnstitutu Ədəbiyyat 
şöbə sinin müdiri və Ali Pedaqoji İnsti-
tutda kafedra müdiri vəzifələrində çalış-
mışdır. Burada ədəbiyyat nəzəriyyəsi, 
poetika, ədəbiyyat tarixi və digər kurs-
larda mühazirələr oxumuşdur. O, orta 
məktəbin yuxarı sinif şagirdləri üçün 
ədəbiyyat müntəxəbatı tərtib etmiş, 
1936-cı ildə Hənəfi Zeynallı ilə birgə 
dərslik hazırlamışdır. Eyni zamanda 
“Ədəbiyyat ensiklopediyası”nın redak-
toru olmuşdur. Azərbaycan Sovet Yazı-
çıları İttifaqı İdarə Heyətinin və ədəbi 
mətbuat orqanı redaksiya heyətlərinin 
üzvü olmuşdur.

Ədəbi yaradıcılığa 1921-ci ildə “İşti-
rak” qəzetinin səhifələrində dərc etdir-
diyi şeir və məqalələrlə başlamış, daha 

sonra “Yeni  yol”, “Kommunist” qəzeti 
səhifələrində tez-tez çıxış etmişdir. 

Qısa,  lakin mənalı həyat yolu keç-
miş, istedadlı tənqidçi 1932-1936-
cı illərdə bir-birinin ardınca “Molla 
Nəsrəddin” haqqında “Realist, satirik 
və  sənətkar”,  “Cəlil Məmmədquluzadə 
və yaradıcılığı”, “ Nəsrəddin haqqında 
bir neçə söz” və s. maraqlı əsərlər ya-
zıb dərc etdirmişdir. Əli Nazim 20-30-
cu illərdə respublikamızdan kənarda ən 
çox çıxış edən tənqidçilərdən olmuş-
dur. O, Moskvada, Türkiyədə çap olu-
nan qəzet və jurnallarda dərc olunmuş 
məqalələri ilə Azərbaycan ədəbiyyatını 
layiqincə təblig etmişdir. 

Əli Nazim SSRİ Ali Məhkəməsinin 
Hərbi Kollegiyasının Səyyar Sessiya-
sının 13 oktyabr 1937-ci il tariхdə ke-
çirdiyi 15 dəqiqəlik məhkəmə iclasında 
10 il müddətinə azadlıqdan məhrum 
edilmiş, 23 avqust 1941-ci ildə Bakıda 
həbsxanada vəfat etmişdir. 

Ölümündən sonra SSRİ Ali Məh kə-
məsinin Hərbi Kollegiyasının 19 sent-
yabr 1957-ci il tarixli qərarı ilə bəraət 
verilmişdir.

“Yazıçı” nəşriyyatı 1979-cu ildə 
Əli Nazimin “Seçilmiş əsərləri”ni çap 
etmişdir. Kitaba müəllifin 1924-1936-
cı illərdə Azərbaycan, rus, Avropa və 
Şərq yazıçı və şairləri haqqında yazdı-
ğı məqalələri, ədəbiyyatımızın nəzəri 
məsələlərinə dair əsərləri, tamaşalar 
haqda rəyləri və SSR Yazıçılar İttifa-
qının I qurultayında və III plenumdakı 
çıxışları daxil edilmişdir.

Əli Nazim
1906-1941 24

115 
illiyi

Tənqidçi

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri / Əli Na-
zim; tərtib ed. R.Tağıyev; 
red. Ə.Mirəhmədov. 
-  Bakı: Yazıçı, 1979. - 373, 
[3] s.
Xəlilov, Ə.“Günəşi 
içirik, günəşlənirik”: 
Əli Nazim haqqında bir 
neçə söz / Ə.M.Xəlilov; 
elmi red. və ön sözün 
müəllifi: N.Cəfərov.-  Bakı: 
Azərbaycan Universiteti, 
2001.- 110 s.
Şəmsizadə, N. Əli Nazim 
/ N.Şəmsizadə; red. 
Y.Qarayev. - Bakı: Tural, 
2003. - 256 s.

İ n t e r n e t d ə
http://www.azyb.az/index.
php/repression/post/35
https://ali-shamil.tr.gg/
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1
Ələşrəf Məmmədov    
1931-2003
Ələşrəf Veysəl oğlu Məmmədov 

1931-ci il noyabr ayının 1-də Qax ra-
yonunun İlisu kəndində anadan olmuş-
dur.

Orta məktəbi bitirdikdən sonra, 
1948-1953-cü illərdə Azərbaycan Döv-
lət Universitetinin  (indiki BDU) geo-
loji-coğrafiya fakültəsinin geologiya 
şöbə sində təhsil almışdır.

Təhsilini başa vurduqdan sonra 
həyatını bütünlüklə AMEA ilə bağla-
mışdır. Burada Geologiya İnstitutunda 
kiçik elmi işçi kimi əmək fəaliyyətinə 
başlamış, 1953-1956-cı illərdə insti-
tutun aspiranturasında oxumuş, 1956-
1958-ci illərdə AMEA-nın Neft Eks-
pedisiyasında işçi qrupuna rəhbərlik 
etmiş, 1958-1970-ci illərdə Geologiya 
İnstitutunun tektonika laboratoriyasın-
da baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 
1956-cı ildə namizədlik, 1970-ci ildə 
isə doktorluq dissertasiyası müdafiə 
etmiş, geologiya-mineralogiya elmləri 
doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

1971-ci ildən həyatının sonunadək 
- fasiləsiz olaraq 30 ildən artıq bir 
müddət ərzində AMEA-nın Coğrafiya 
İnstitutunda Paleocoğrafiya şöbəsinin 
müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

1989-cu ildə Azərbaycan EA-nın 
müxbir üzvü, 2001-ci ildə isə həqiqi 
üzvü seçilmişdir.

Ələşrəf Məmmədovun Kür çökək-
li yinin regional geologiyası və tekto-
nikası, stratiqrafiya, paleocoğrafi ya, 
Azərbaycanın və Qafqazın geoloji in-

kişafının tarixi, neft-qazlılıq pers pek-
tivləri məsələlərinə həsr olunmuş fun-
damental tədqiqatları Qafqaz bölgəsinin 
geologiyasının öyrənilməsində mü-
hüm rol oynamış, Azərbaycanın və 
bir çox xarici ölkələrin geologiya 
ictimaiyyəti tərəfindən yüksək qiymət-
lən dirilmişdir. Alimin yaxından işti-
rakı ilə Azərbaycanın geoloji, tekto-
niki və geotektoniki xəritələri tərtib 
edilərək dərc olunmuşdur. Onun tərtib 
etdiyi xəritələr İngiltərədə nəşr olun-
muş “Avrasiya şelflərinin mezokay-
nozoyda paleocoğrafiyası” atlasına 
daxil edilmişdir. 200-dən çox elmi 
əsərin, o cümlədən 12 monoqrafiyanın 
müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında bir 
çox elmlər namizədi və doktoru hazır-
lanmışdır.

Alim elmi yaradıcılıqla yanaşı, pe-
daqoji fəaliyyətlə də məşğul olmuş-
dur. 30 ildən çox BDU-nun coğrafiya 
fakültəsinin professoru kimi səmərəli 
fəaliyyət göstərmişdir. 

Bir çox beynəlxalq elmi konqres, 
simpozium və konfransların təşkilatçısı 
və iştirakçısı olmuş, xarici ölkələrdə, 
o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştat-
larında, Rusiyada, Fransada, İranda, 
Türkiyədə Azərbaycan elmini həmişə 
yüksək səviyyədə və ləyaqətlə təmsil 
etmişdir.

Ələşrəf Məmmədov 2003-cü il av-
qust ayının 26-da vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Məmmədov Ələşrəf 
Veysəl oğlu: biblioqra-
fiya / AMEA, Geologiya 
və Geofizika İnstitutu. 
- Bakı:«Nafta-Press», 
2002.- 79 s. Azərbaycanın 
elm və mədəniyyət 
xadimləri.

Геологическое строение 
Среднекуринской 
впадины / А.Мамедов. 
- Баку: Элм, 1973. - 102 с.

Геология четвертичных 
отложений 
Азербайджана / 
А.Мамедов. - Баку: Элм, 
1978. - 135с.

Палеогеография и 
история геологи-
чес кого развития 
Среднекуринской 
впадины в связи с 
нефтегазоносности 
/ А.Мамедов. - Баку: 
Элм,1977.- 86 с.

90 
illiyi

Akademik
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Telman Xudam oğlu Qurbanov 
1936-cı il noyabr ayının 6-da Naxçıvan 
şəhərində anadan olmuşdur.

1960-cı ildə Bakı Dövlət Universi-
tetinin kimya fakültəsini bitirmişdir.

 1968-ci ildə kimya üzrə fəlsəfə dok-
toru, 1982-ci ildə kimya üzrə elmlər 
doktoru elmi dərəcəsini, 1983-cü ildə 
isə professor elmi rütbəsini almış, 
1989-cu ildə Azərbaycan SSR EA-nın 
müxbir üzvü seçilmişdir.

1970-1983-cü illərdə Azərbaycan 
SSR EA Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya 
İnstitutunda elmi işlər üzrə direktor 
müavini, 1983-1985-ci illərdə direk-
tor vəzifəsinin icraçısı, 1985-1990-cı 
illərdə laboratoriya müdiri olmuşdur.

T.Qurbanovun bilavasitə rəhbəriyi 
altında respublikada ilk dəfə renium və 
texnesiumun yeni sinif koordinasion 
birləşmələrinin sintezi üçün metodlar 
və bu birləşmələr əsasında münasib 
metalların, nazik örtük və təbəqələrin 
aşağı temperatur və təzyiqdə alınma 
texnologiyası hazırlanmışdır. Renium 
xalkogenidləri əsasında aparılan təd qi-
qatlar tərkibində nadir torpaq metalları 

olan yeni üçlü birləşmələrin alınmasın-
da geniş istifadə olunmuşdur ki, bu da 
yarımkeçirici və termoelektrik xassəli 
materialların sintez edilməsinə imkan 
yaratmışdır.

T.Qurbanovun əldə etdiyi elmi nəti-
cə lər onun bir sıra elmi məqalə lə rində, 
o cümlədən P.Rüstəmov və Ö.Əliyevlə 
birgə nəşr etdirdiyi “Nadir torpaq ele-
ment lərinin üçlü xalko ge nidləri” adlı 
monoqrafiyada öz əksini tapmışdır.

T.Qurbanov 135 elmi əsərin, 45 müəl-
liflik şəhadətnaməsi və 1 monoqrafi-
yanın müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə 1 
elmlər doktoru, 15 fəlsəfə doktoru ha-
zırlanmışdır.

T.Qurbanov Azərbaycan SSR Döv-
lət Mükafatına layiq görülmüş, üç dəfə 
Ümumittifaq Xalq Təsərrüfatı Nai liy-
yətləri Sərgisinin qızıl, gümüş medal-
larına və bir sıra Fəxri fərmanlarla təltif 
edilmişdir.

Telman Qurbanov 1990-cı il oktyabr 
ayının 17-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Qurbanov Telman Xudam oğlu // Naxçıvan Ensiklopediyası / AMEA; red. hey. C.Ə.Əliyev, A.A.Əlizadə, İ.Ə.Həbibbəyli [və b.]. - Bakı: 
AMEA, 2002. - S. 286-287.

İ n t e r n e t d ə

science.gov.az › forms › skanchavshiesya-ch...

az.wikipedia.org › wiki › Telman_Qurbanov

6 Alim
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Zakir Ömər oğlu Qarayev 1941-
ci il noyabr ayının 27-də Qərbi Azər-
bay canın, Dilican mahalının Göyərçin 
kəndində anadan olmuşdur.

1962-ci ildə N.Nərimanov adına 
Azərbaycan Tibb İnstitutunun Sanitari-
ya- gigiyena fakültəsini bitirmişdir.

1968-ci ildə tibb üzrə fəlsəfə dok-
toru, 1974-cü ildə tibb elmləri doktoru  
elmi dərəcələrini, 1990-cı ildə profes-
sor elmi rütbəsini almış, 2014-cü ildə 
AMEA-nm müxbir üzvü seçilmişdir.

1962-1968-ci illərdə Z.Ö.Qarayev 
əmək fəaliyyətinə Qərbi Azərbay-
canın Göyçə mahalında başlamışdır. 
1968-1974-ci illərdə o, Azərbaycan 
Dövlət Tibb İnstitutunun Mərkəzi Elmi 
Tədqiqat Laboratoriyasının direktoru, 
1974-1975-ci illərdə Leninqrad Dövlət 
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu-
nun Elmi Tədqiqat Laboratoriyasında 
böyük elmi işçi, 1975-1982-ci illərdə 
direktor, 1982-1993-cü illərdə SSRİ 
Səhiyyə Nazirliyinin və Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının Mikologiya və 
Dərin Mikozlar Elmi Mərkəzinin di-
rektoru vəzifələrində çalışmışdır.

Azərbaycan müstəqillik qazandıq-
dan sonra vətənə qayıdan Zakir Qara-
yev 1993-1994-cü illərdə Azərbaycan 
Respublikası Elmi Tədqiqat Mikrobio-
logiya, Virusologiya və İmmunologiya 
İnstitutunun direktoru, 2001-2004-cü 
illərdə İstanbul Universitetinin Tibb 
fakültəsi, Mikrobiologiya və immuno-
logiya kafedrasında professor vəzifələ-
rində çalışmışdır. 

Z.Ö.Qarayev 2004-cü ildən Azər-
bay can Dövlət Tibb Universitetinin 
Mik ro biologiya və immunologiya ka-
fedrasının müdiridir.

Z.Ö.Qarayev müxtəlif mikroor-
qa nizm lər (mikromisetlər, QİÇS-

infeksiya virusları), radiasiya, hormonal 
preparatlar, antibiotiklər və s. təsirindən 
orqanizmdə baş verən immun çatışmaz-
lıqların və ikincili infeksiyaların for-
malaşma mexanizmlərinin tədqiqinə, 
diaqnostika, müalicə  və profilaktika 
tədbirlərinin təkmilləşdirilməsinə nail 
olmuşdur. 

O, 300-dən çox elmi əsərin, o 
cümlədən 4 monoqrafiyanın müəllifidir. 
Z.Ö.Qarayevin T.Ə.Əliyevlə birlikdə 
yazdığı “Tibbi mikologiya” kitabı 
mikoloji xəstəliklərin diaqnostikası 
və müalicəsi haqqında qələmə alınan 
yeganə əsərlərdəndir. Z.Ö.Qarayevin 
elmi əsərlərinin xülasəsi www.
pubmed.gov internet portalında 
yerləşdirilmişdir. Onun rəhbərliyi al-
tında 69 fəlsəfə doktoru, 20 elmlər 
doktoru hazırlanmışdır.

Z.Ö.Qarayev ATU-nun nəzdində 
fəaliy yət göstərən Dissertasiya Şura-
sının sədri (2006-2014), “İnfeksiya və 
immunitet” jurnalının baş redaktoru 
(2010-2014), Sankt-Peterburqda nəşr 
olunan “ВИЧ-инфекция и иммуно-
супрессии” jurnalının redaksiya heyə-
tinin üzvüdür (2013-2014). O, SSRİ-də 
3 dəfə dünya miqyaslı konqres təşkil 
etmiş, 2009-cu ilin 01-04 oktyabr 
tarixlərində isə Bakıda 23 ölkədən 300-
dən çox alimin qatıldığı 3-cü Avrasiya 
Klinik Mikrobiologiya, İmmunologiya 
və İnfeksion Xəstəliklər Beynəlxalq 
Konqresinin prezidenti kimi konqre-
sin təşkilatçısı olmuşdur. Z.Ö.Qarayev 
dünyanın bir çox nüfuzlu elmi cəmiyyət 
və universitetlərinin akademiki və fəxri 
doktorudur.

Zakir Qarayev 2010-cu ildə “Əmək-
dar elm xadimi” fəxri adına  layiq gö-
rülmüşdür. 

Ə d ə b i y y a t

Tibbi mikologiya: dərs 
vəsaiti / Z.Ö.Qarayev, 
T.Ə.Əliyev, A.İ.Qurbanov; 
rəy.: M.Davatdarova, 
G.Nəsrullayeva, 
Ə.Səmədov. - Bakı: Təbib, 
2007. - 409 s.

Tibbi mikrobiologiya, 
immunologiya və klinik 
mikrobiologiya: təcrübə 
məşğələlərinə rəhbərlik: 
dərslik / Z.Ö.Qarayev, 
R.B.Bayramlı; elmi red. 
A.Qurbanov; dizayn 
S.Kazımov, İ.Əliyev; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Resp. Səhiyyə Nazir-
liyi. - Bakı: [n. y.], 2019. - 
396 s.

Mükafatlar AMEA-nın 
akademik Mirəsədulla Mir-
qasımov adına mükafatı - 
Z.Ö.Qarayev // Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyanın 
Xəbərləri. Biologiya və Tibb 
elmləri. - 2017. - № 1. - C. 
72. - S. 150.

27 Alim
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Qüdrət İsfəndiyar oğlu  Kəlbəliyev 
1946-cı il noyabr ayının 13-də Naxçı-
van Muxtar Respublikasında anadan 
olmuşdur. 

1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət 
Neft Akademiyasının Neft mexanikası 
fakültəsini bitirmişdir.

1978-ci ildə namizədlik, 1987-
ci ildə doktorluq dissertasiyalarını 
müdafiə etmiş, 1993-cü ildə  professor 
elmi rütbəsini almış, 2001-ci ildə isə 
AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.

1969-1971-cı illərdə Sumqayıt 
Dövlət-Xlor Sənaye Layihə, 1971-
1976-ci illərdə Neft-kimya Avtomat-
laşdırma və Layihələşdirmə İnstitu-
tunda mühəndis, 1976-cı ildən Kimya 
Texnologiyasının Nəzəri Problemləri 
İnstitutunda (indiki Kataliz və Qeyri-
üzvi Kimya İnstitutu) müxtəlif vəzifə-
lərdə kiçik və böyük elmi işçi, şöbə 
müdiri vəzifələrində çalışmışdır.

Alim 1999-2006-cı illərdə Türki-
yədə İsmət İnönü adına Universitetdə 
“Kimya mühəndisliyi” bölümündə pe-
daqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.

Q.Kəlbəliyevin elmi fəaliyyətinin 
əsas istiqaməti kimya texnologiya sı-
nın dispers sistemlərində hidrodina-
mik, reoloji, istilik və kütlə mü-
ba  di ləsi proseslərinin tədqiqi, 
mo  del ləş dirilməsi və optimallaşdırıl-
ma sıdır. Alimin bu istiqamətlərdə 
apardığı tədqiqatlar nəticəsində nəzəri 
olaraq, dispers sistemlərdə müxtəlif 
hissəciklərin hidrodinamik qüvvələrin 

təsiri altında birləşməsi, parçalanma-
sı, ayrılması və çökməsi proseslərinin 
mexanizminin təyin edilməsi və 
təcrübi cəhətdən təsdiqlənməsi, on-
ların istilik və kütlə mübadiləsinə, 
sistemin reologiyasına və hidrodi-
namik axımına təsirinin təhlili və 
riyazi modelləşdirilməsi aparılıb. 
Qeyri-sabit istilik və kütlə mübadiləsi 
proseslərinin, o cümlədən neft emalı 
proseslərinin istilik sistemlərinin, nef-
tayırmada neft emulsiyalarının ayrılma 
və təmizlənmə proseslərinin, tozvari 
materialların dənəvərləşməsi, elektro-
maqnit sahələrdə cisimlərin qurudul-
ması, çirkab sularının təmiz-lənməsi 
və s. proseslərin təhlili, hesablanması, 
modelləşdirilməsi işlənib hazırlanıb. 

Kimyaçı alim 220 elmi əsərin, 
7 patent, 5 monoqrafiya və kitabın 
müəllifidir. Onun əsərlərinin çox 
hissəsi xaricdə çap olunub. Alimin 
rəhbərliyi ilə 1 elmlər doktoru və 4 
fəlsəfə doktoru hazırlanıb.

Q.Kəlbəliyev 2015-ci ildə Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı ilə “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Sənaye tullantı sularının 
təmizlənmə texnologiya-
sında kütlə mübadiləsi 
prosesləri / Q.İ.Kəlbəliyev, 
G.Z.Süleymanov, 
Ə.A.Həsənov; elmi red. 
A.M.Əliyev; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi. - Bakı: 
Elm, 2012. - 217, [1] s.

Əmircanov, P. Elmimi-
zin qayğıları ilə yaşayan 
alim: AMEA-müxbir 
üzvü Qüdrət Kəlbəliyevin 
elmi nailiyyətləri dün-
yada maraqla izlənilir / 
P.Əmircanov // Xalq qəzeti. 
- 2015. - 19 may. - S. 15.

İ n t e r n e t d ə

az.wikipedia.org › wiki › 
Qüdrət_Kəlbəliyev

http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2015/
may/438093.htm

13
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Kərim Məhəmməd oğlu Tahirov 1951-
ci il noyabr ayının 12-də Ağcabədi rayo-
nunda anadan olmuşdur. 

1973-1978-ci illərdə Azərbaycan Döv-
lət Universitetinin (indiki BDU) kitabxa-
naçılıq fakültəsində təhsil almışdır.

1979-1982-ci illərdə M.F.Axundov adı-
na Azərbaycan Dövlət Respublika Kitab-
xanasında (indiki Milli Kitabxana) Elmi 
metodiki şöbədə böyük kitabxanaçı, baş 
kitabxanaçı, böyük redaktor, Kənd kitab-
xanaları bölməsinin müdiri vəzifələrində 
çalışmışdır. 

1983-1987-ci illərdə Azərbaycan Res-
pub likası Mədəniyyət Nazirliyinin baş Ki-
tabxana müfəttişliyinin böyük müfəttişi, 
1987-1988-ci illərdə rəisi, 1988-1989-
cu illərdə Mədəni-maarif Müəssisələri 
İdarəsinin, 1989-1993-cü illərdə Mədəni-
kütləvi işlər, Kitabxana və Muzey işləri 
Baş İdarəsinin baş müfəttişi, 1993-2000-ci 
illərdə Kitabxana və Muzey işləri ida rəsinin 
rəisi, 2000-2005-ci illərdə M.F.Axundov 
adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanasının 
metodik və nəşriyyat işləri üzrə direktor 
müavini vəzifələrində çalışmışdır. 2005-
ci ildən Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
direktorudur.

2009-cu ildə “M.F.Axundov adına Azər-
baycan Milli Kitabxanasının ya ran   ması və 
inkişafı (1923-1959-cu il lər)” mövzusun-
da dissertasiya müdafiə edə   rək tarix üzrə 
fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini, 2012-ci 
ildə BDU-nun Kitab xanaşünaslıq kafedra-
sının dosenti, 2013-cü ildə professoru elmi 
rütbəsini almışdır. 

K.Tahirov pedaqoji fəaliyyətlə də 
məşğul olur, ixtisaslı kadrların yetiş mə si 
işində yaxından iştirak edir. O, BDU-nun 
Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin 
və Respublika Mədəniyyət Müəs sisələri 
İşçilərinin Hazırlıq və İxtis asartırma Mər-
kəzinin müəllimidir. 

Professor K.Tahirov dünyanın 40-dan 
artıq ölkəsində elmi konfranslarda və 
sim poziumlarda məruzələrlə çıxış etmiş, 
məqalələri bir sıra ölkələrin jurnallarında 
dərc olunmuşdur. 

“M.F.Axundov adına Azərbaycan Mil-
li Kitabxanasının tarixi (1923-2008-ci 
illər)” adlı monoqrafiyanın, “Dünya mil-
li kitabxanaları: M.F.Axundzadə adına 
Azərbaycan Milli Kitabxanası” adlı dərs 
vəsaitinin, 200-dən artıq elmi məqalənin 
müəllifidir. “Elmi əsərlər”, “Əlamətdar 
və tarixi günlər təqvimi”nin, “Azərbaycan 
kitabı” 10-cildlik fundamental biblioqrafi- 
yanın elmi və baş redaktorudur. 

Avrasiya Kitabxanalar Assambleya-
sının (BAE), Avropa Milli Kitabxanaları 
Konfransı (CENL) beynəlxalq təşkilatının, 
Dünya elektron kitabxanası (WDL), İqti-
sadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin 
Milli Kitabxanaları Şurasının, Avrasiya 
Kitabxanaçılar Birliyinin üzvüdür. 

2013-cü ildən BDU-nun Kitabxanaçı-
lıq və İnformasiya fakültəsində fəaliyyət 
göstərən birdəfəlik Dissertasiya Şurasının 
üzvü olan K.Tahirov bir neçə fəlsəfə dok-
toru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim 
olunmuş dissertasiyaların rəsmi oppo-
nenti və rəyçisi olmuşdur. 2007-ci ildən 
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət  
Nazirliyi yanında Ekspert Komissiyasının 
və 2013-cü ildən Milli Kitabxananın Elmi 
Şurasının sədridir, 2017-ci ildən Nazirlər 
Kabinetinin qərarı ilə AR Mədəniyyət Na-
zirliyi kollegiyasının üzvüdür. 

Professor Kərim Tahirovun Azər bay-
can mədəniyyətinin inkişafındakı səmərəli 
fəa liyyəti dövlət tərəfindən yüksək qiy-
mət ləndirilmiş, 2008-ci ildə kitabxana 
işi nin inkişaf etdirilməsində xidmətlərinə 
görə “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri 
adına layiq görülmüş, 2013-cü ildə 3-cü 
dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni 
ilə təltif edilmişdir. Milli Kitabxananın 
fəaliyyətinin səmərəli təşkilinə və inkişafı-
na, yeni texnologiyalarla təkmil ləş diril mə-
sinə görə fəxri fərman və diplomlar almış-
dır. TÜRKSOY-un yaradılmasının 20 illiyi 
münasibətilə medalla, 2014-cü ildə “Qızıl 
Fortuna” Beynəlxalq reytinqli texnologi-
yalar və Sosiologiya Akademiyasının me-
dalı ilə təltif edilmişdir. 2019-cu ildə Cəfər 
Cabbarlı müka fatına layiq görülmüşdür. 

Ə d ə b i y y a t
Ana dedim, qarşımda gözəl 
bir səhnə açıldı / [Tərt. ed. 
Ə.Vəkil, K.Tahirov, T.Həmid 
(red., ön söz müəl.). - Bakı: 
[s. n.], 2012. - 771 s.
Azərbaycan Milli Kitabxana-
sı Böyük Vətən müharibəsi 
illərində: (1941-1945-ci 
illər). - Bakı: Zərdabi Nəşr, 
2020.- 79, [1] s. 
Dünya milli kitabxa-
naları. M.F.Axundzadə 
adına Azərbaycan Milli 
Kitabxanası: dərs vəsaiti 
/ K.M.Tahirov; elmi red. 
A.Xələfov; rəyçi. K.Aslan, P. 
Kazımi; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, BDU. - Bakı, 
2013.- 211, [1] s. 
Kitabxana işinə dair rəsmi 
sənədlər: Qanun və qanun 
qüvvəli normativ hüquqlu 
sənədlər toplusu / Azərb. 
Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi, Azərb. Milli Kitab-
xanası; tərt. ed. K.M.Tahirov; 
red. A.T.Abdullayeva. - Bakı, 
2015. - 199 s.
M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Milli Kitabxana-
sının yaranması və inkişafı 
(1923-1959-cu illər): tarix 
e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. 
dis.: 05.25.03 / K.M.Tahirov; 
AMEA, Mərkəzi Elmi Kitab-
xanası. - Bakı, 2009. - 174 s.
M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Milli Kitabxa-
nasının tarixi: 1923-2008-
ci illər / K.Tahirov; elmi 
red. A.Xələfov; ixt. red. 
A.Əliyeva-Kəngərli; red.: 
N.İsmayılov, K.Aslan. - Bakı: 
[Ulu], 2008. - 218 s.

12 Alim
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“Füyuzat” jurnalının ilk sayı 1906-
cı il noyabr ayının 1-də dərc olunmuş-
dur.

Jurnal ictimai xarakter daşımış və 
il ərzində 32 sayı işıq üzü görmüş-
dür. “Füyuzat”  kəlməsi mənşəcə ərəb 
sözu olub, mənası həyat gerçəklərini 
duymaq, dərk etmək, onlardan zövq 
almaq deməkdir.

Maarifpərvər, milyonçu-mesenat 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maddi 
dəs təyi ilə çap olunan jurnalın baş re-
daktoru Əli bəy Hüseynzadə idi. Bu-
rada dövrünün görkəmli ziyalılarından 
M.Hadinin, M.Ə.Sabirin, H.Cavidin, 
S.Səlmasinin, A.Şaiqin, Ə.Kamalın, 
Ə.Raiqin və başqa müəlliflərin müx-
təlif mövzulu yazıları dərc edilirdi. 
Jurnal Azərbaycanda neoromantiz mi 
yaradan mətbuat orqanı kimi xarak-
terizə olunur.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
döv ründə dövlət bayrağında üç rəng-
lə (mavi, qırmızı, yaşıl) simvollaşan 
Azərbaycan vətəndaşının ideya-mə-
nəvi dəyərləri jurnalın redaktoru Əli 
bəy Hüseynzadənin müvafiq tezisi 
və füyuzatçıların tarixi xidmətləri ilə 
bağlı olmuşdur.

“Füyuzat” jurnalı füyuzatçılıq jur-
nalistika məktəbindən əlavə, Azər-
bay canda müstəqil dövlətçilik ide-
yasını, konstitusiyalı azad vətəndaş 
cəmiyyətini yaratmaqda mühüm rol 
oynamışdır. Çar Rusiyasının monar-
xizmi və müstəmləkəçilik əley hinə 
mübarizə aparan füyuzatçılar baş-
qalarının yeni cəmiyyət qurucu lu ğu 
təcrübəsindən istifadə etmiş, Azər-
baycanda demokratizmin qələbə si-
nə çalışmış, ictimai həyatda, mil li 
ədəbiyyat və mədəniyyətdə islahat-

ların - reformaların aparılmasını qar-
şılarına məqsəd qoymuşdular.

“Füyuzat” və füyuzatçıların məşğul 
olduğu  əsas  problemləri   qısa şəkil-
də belə təsnif  etmək olar: türk ləş mək,  
islamlaşmaq, avropalaşmaq (müasir-
ləş mək), azərbaycançılıq, demokratik 
axtarışlar, neoromantik ədəbiyyatın 
ya  ra dılması, füyuzatçı jurnalistika 
mək təbinin təsisi, dildə, fikirdə, işdə 
bir lik konsepsiyasına əsaslanan ortaq 
türk dili, ədəbiyyatı və mədəniyyətinin 
yaradılması, “İttihad və tərəqqi” ide-
yasını yürütmək və turançılığı təbliğ 
etmək, ictimai-siyasi şüurda reforma-
ların aparılması, parlament və konsti-
tusiya əsasında özünü idarə formasının 
yaradılması, yenilikçilik hərəkatını  
güc ləndirmək, söz və mətbuat azadlı-
ğını müstəqil dövlət, sivil cəmiyyət və 
bütöv vətən ideyasına paralel şəkildə 
inkişaf etdirmək və s.

Azərbaycan oxucuları ilk dəfə 
Tols toy, Höte, Russo, Monteskye kimi 
gör kəm li simalar haqqında nisbətən 
ətrafl ı və dəqiq məlumatı bu jurnalda 
çap olunan məqalə və tərcümələrdən 
almış dılar. 

Ə.Hüseynzadənin hələ “Füyuzat”ın 
nəşrindən əvvəl təbliğ və şərh etdiyi 
“türk lük, müsəlmanlıq və avropaçı-
lıq” şüarı, mahiyyət etibarı ilə bu gün 
ictimai həyatımızda özünə yer tapan 
“azərbaycançılıq, müsəlmançılıq və 
müasirlik” doktrinasının yaranmasında 
mühüm rol oynamışdı. Ə.Hüseyn za-
dənin başçılıq etdiyi “Füyuzat” jurnalı 
və eyni adlı ədəbi cərəyan əsrimizin 
əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatı 
və mədəniyyətinin inkişafında ciddi 
xidmətlər göstərmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Cəfərov, N. O dövrün 
“Füyuzat”ından bu dövrün 
“Füyuzat” ına / Nizami 
Cəfərov // Ədəbiyyat 
söhbətləri. - Bakı: Elm və 
təhsil, 2018. - S. 201-203.

Dünyaminqızı, Q. 
Mətbuatşünaslığımız sovet 
dövründə / Q.Dünyaminqızı 
// Kaspi. - 2017. - 3 may. 
- S. 15.

Gəncəli, S. “Füyuzat”ın 
yüzüncü sayı / Sabir 
Gəncəli // Füyuzat. - 2018. 
- № 5. - S. 8-13.

Seyidzadə, T. “Füyuzat” 
jurnalının nəşr olun-
masından 102 il ötür 
/ T. Seyidzadə // Azad 
Azərbaycan. - 2018. - 2 
noyabr. - S. 5.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.
az/down/meqale/
az_azerbaycan/2018/
noyabr/615059.jpg
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BMT-nin İqtisadi və İctimai şurası-
nın ayrıca qolu olan YUNESKO sim-
volik bir sözdür, mənası, “Təhsil, Elm 
və Mədəniyyət Təşkilatı” deməkdir. 
Nizamnaməsi 9 hissə, 57 maddədən 
ibarət olan YUNESKO “Təhsil, Elm və 
Mədəniyyət Təşkilatı”nın ingiliscə qı-
saldılmış adıdır.

YUNESKO İkinci Dünya müha-
ribəsindən sonra, 1946-cı ildə qurulmuş-
dur. Nizamnaməsi 1945-ci il Noyabrın 
4-də Londonda 44 ölkədən qatılan 
nümayəndə heyətlərinin iştirak etdiyi 
konfransda qəbul edilən YUNESKO 
fəaliyyəti haqqında BMT-yə vaxtaşırı 
hesabat verir. Onun maliyyələşməsi, 
habelə texniki cəhətdən təmin olunma-
sı BMT-nin üzərinə düşür. Ancaq öz 
orqanları, büdcəsi və digər strukturla-
rı baxımından tamamilə müstəqildir. 
Bütün BMT-yə üzv dövlətlər eyni za-
manda YUNESKO-nun da üzvü ola 
bilərlər.

Hazırda 195 dövlət YUNESKO-nun 
üzvüdür və BMT-nin, həmçinin onun ix-
tisaslaşmış qurumları ilə sıx əlaqədədir. 
Bununla yanaşı, aparıcı dövlətlərarası 
təşkilatlarla (İqtisadi Əməkdaşlıq və İn-
kişaf Təşkilatı, Avropada Təhlükəsizlik 
və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Afrika Bir-
liyi Təşkilatı, Ərəb Dövlətləri Liqası, 
İSESCO və s.) da müqavilə əlaqələrinə 
malikdir. YUNESKO 600-dən çox qa-
baqcıl beynəlxalq və qeyri-hökumət 
təşkilatı ilə fəal əməkdaşlıq edir.

Mərkəzi Parisdə olan və Ümumi 
Kon frans, İcra Şurası,  Katiblik ol-
maqla üç ali orqanı olan YUNESKO 
təhsil, elm və mədəniyyət sahələrindəki 
məqsədlərini, özünə üzv olan hər 
dövlətdə qurulan Milli Komissiyalar 
vasitəsilə reallaşdırmağa çalışır.

YUNESCO məqsədini proqramının 
birinci maddəsində belə açıqlayar: “YU-
NESKO, beynəlxalq əməkdaşlığına söy-

kə nən, elm, mədəniyyət və təhsil yolu 
ilə dünyamızın sülh və təhlükəsizliyini 
qorumaq məqsədi ilə qurulmuşdur”.

YUNESKO millətlərarası qarşılıqlı 
əlaqələri inkişaf etdirərək, anlaşmanı 
təmin etmək, insanları bir-birinə yaxın-
laşdırmaq, habelə dünyanın geri qalmış 
ölkələrində kütləvi savadsızlığın aradan 
qaldırılması kimi prioritet istiqamətləri 
özünün əsas fəaliyyəti hesab edir. 

XXI əsrin əvvəllərindən başlaya-
raq YUNESKO mədəni müxtəlifliyin 
qo runub saxlanılması ilə bağlı uzun-
müd dətli və qısamüddətli strategiya-
nın həyata keçirilməsinə başlamışdır. 
Bu strategiya mədəni plüralizmin və 
mə dəniyyətlərarası dialoqun təşviqini, 
ümum dünya maddi və qeyri-maddi 
mədəni irsin qorunmasını, dil müxtəlif-
li yinin qorunması və itməkdə olan 
dillərin dəstəklənməsi, xalq yaradıcılı-
ğı, mədəniyyət məhsullarının istehsalı, 
mədəni turizmin inkişafı, mədəniyyət 
kadrlarının hazırlığı və s. özündə ehti-
va edən proqram və layihələrin hə ya ta 
keçirilməsini nəzərdə tutur. 

YUNESKO-nun fəaliyyətinin əsas 
istiqa mətlərindən biri tarixi mədəniyyət 
abidələrinin mühafizə edilməsidir. 
YUNES KO hal-hazırda beynəlxalq 
sənət karlar və alimlərin qurduqla-
rı təşkilatları dəstəkləyərək, elmin və 
müx təlif mədəniyyətlərin yayılmasına 
kömək göstərir. Bu sahədəki ən mühüm 
işlər şərq-qərb mədəniyyət dəyərlərinin 
araşdırılması mövzusu üzərində quru-
lub.

Azərbaycan Respublikası 3 iyun 
1992-ci ildə YUNESKO-ya üzv qəbul 
edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Şəfiyev, Ə. UNESKO-
İKOM - Azərbaycan milli-
iftixarımızdır / Ə.Şəfiyev; 
məsl. C.Əliyev. - Bakı: 
Nurlan, 2008. - 164 s.

Azərbaycanın mədəni irs 
nümunələri UNESKO siya-
hısında // Xalq Cəbhəsi. - 
2019. - 9-10 iyul. - S. 8.

Azərbaycan UNESKO-
nun Hökumətlərarası 
Komitəsinin sessiyasına 
qatılıb // Ədalət. - 2020. - 
13 fevral. - S. 5.

Mükərrəmoğlu, M. 
Mədəniyyət sahəsində 
əməkdaşlıq xalqların 
yaxınlaşmasına önəmli 
töhfələr verir // Xalq qəzeti. 
- 2020. - 9 fevral. - S. 5.

İ n t e r n e t d ə

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

.www.academia.edu › 
UNESCO-Azerbaijan_coo-
peration_.
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Şuşa şəhərinin təməli 1752-ci ildə Qarabağ hökmdarı 
Pənahəli xan tərəfindən qoyulmuş, ilk çağlarda Pənahabad 
da adlandırılmışdır. XVIII əsrdə Şuşa şəhəri Azərbaycanın ən 
mühüm şəhər lərindən birinə çevrilmişdi. Onun dövrəsində 
böyük və güclü sədd çəkilib, çoxsaylı sənətkar məhəllələri 
yaranıb. Şuşalı tacirlər İran şəhərləri və Moskva ilə ticarət 
əlaqələri saxlayır burada Pənahabadi adlanan gümüş sikkə 
zərb edilirdi. 

XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Şuşa Qafqa-
zın musiqi mərkəzinə çevrilmişdi. Şuşanı “Kiçik Paris”, 
“Qafqazın sənət məbədi”, “Azərbaycan musiqisinin be-
şiyi” və “Zaqafqaziyanın konservatoriyası” adlandırırdı-
lar. XX əsrin əvvəllərinədək Azərbaycanda, o cümlədən 
Şuşada musiqi sənəti, ilk növbədə xanəndə və sazəndələr 
ustad-şəyird zəminində inkişaf edirdisə, artıq XX əsrdən 
baş layaraq peşəkar musiqi təhsili daha geniş sahələri 
əhatə edərək, sistemləşdirilməyə və kütləviləşməyə doğru 
istiqamət götürmüşdü. O dövrdə Azərbaycanda bəstəkar 
Üzeyir Hacıbəyovun böyük əməyi sayəsində peşəkar musiqi 
təhsilinin bünövrəsi qoyulmuşdur.

Şuşa şəhəri 1992-ci il may ayının 8-də erməni bir ləş mələri 
tərəfindən işğal edilmişdi. Şuşanın işğalı nəti cə sində şəhərdə 
195 nəfər Azərbaycan vətəndaşı xüsusi amansızlıqla qətlə 
yetirilmiş, 165 nəfər yaralanmış, onlardan 150 nəfəri əlil ol-
muş, 552 körpə valideynlərini itirmiş, 20 mindən artıq əhali 
isə doğma yuvasını tərk edərək məcburi köçkün vəziyyətinə 
düşmüşdür. Əsir və girov götürülmüş 58 azərbaycanlının ta-
leyi barədə bu günə qədər məlumat yoxdur. 

Şuşanın işğalı nəticəsində azərbaycanlıların tarixi 
izlərini silmək məqsədilə vandallar 600 yaxın tarixi memar-
lıq abidəsini, o cümlədən Pənahəli xanın sarayını, Yuxarı 
Gövhər ağa məscidini, Aşağı Gövhər ağa məscidi, Xurşid-
banu Natəvanın evini, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini 
yerlə-yeksan etmiş, 7 məktəbəqədər uşaq müəssisəsini, 22 
ümumtəhsil məktəbini, mədəni-maarif, kənd təsərrüfatı tex-
nikumlarını, orta ixtisas musiqi məktəbini, 8 mədəniyyət 

evinin, 22 klubu, 31 kitabxananı, 2 kinoteatrı, 8 muzeyi, 
o cümlədən Şuşa Tarix Muzeyi, Azərbaycan Xalça Muze-
yinin filialı və xalq tətbiqi sənəti muzeyi, Qarabağ dövlət 
tarix muzeyi, turist bazasını, Qafqazda yeganə Şərq musiqi 
alətləri fabrikini dağıtmış, buradakı nadir sənət incilərini ta-
lamış və məhv etmişlər. Şəhərin tarixi muzeyinin 5 minədək 
əşyası, Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət 
muzeyi Şuşa filialı, Dövlət Qarabağ Tarixi muzeyinin 1000-
dək əşyası, peşəkar Azərbaycan musiqisinin banisi, bəstəkar 
Üzeyir Hacıbəyovun (300-dən çox əşya), müğənni Bülbülün 
(400-dək əşya), musiqiçi və rəssam Mir Möhsün Nəvvabın 
(100-dən çox əşya) xatirə muzeylərinin fondları qarət edi-
lib.

2020-ci ildə Azərbaycan ordusunun ərazilərimizin azad 
olunmasığı uğrunda apardığı 44 günlük müharibənin və 
əldə etdiyi şanlı qələbənin kulminasiyası heç şübhəsiz ki, 
Şuşa şəhərinin azad edilməsi oldu. Azərbaycan ordusu bir 
aydan bir az çox çəkən döyüşlər zamanı ağlasığmaz şücaət 
göstərərək cənub istiqamətindən qala-şəhərin həndəvərinə 
qədər irəlilədi. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən hərbi 
ekspertlər təsdiq edirlər ki, Şuşa əməliyyatı müstəsnadır 
və dünya hərb tarixində qalacaq, eləcə də hərb elminə 
dair dərsliklərə salınacaq. Noyabrın 5-də Azərbaycan or-
dusu bilavasitə şəhərdəki erməni mövqelərinə artilleriya 
zərbələri endirməyə başladı, nəticədə yüngül silahlı xü-
susi təyinatlılarımız Şuşanın girişinə qədər irəliləyə bildi. 
Düşmən üçün tamamilə gözlənilməz idi ki, xüsusi olaraq 
bu cür döyüşlər üçün hazırlanmış Azərbaycan döyüşçüləri 
alpinistlər kimi sıldırım qayalıqlara dırmaşaraq hücum edir-
di və şəhərə daxil olurdu. Şuşanın içərisində şiddətli şəkildə 
yaxın məsafədən, hətta əlbəyaxa döyüşlər başladı. Yenilməz 
Azərbaycan əsgərləri misli görünməmiş igidlik göstərərək 
noyabrın 7-də şəhəri tam nəzarət altına aldılar. Şəhərdən geri 
çəkilən düşmən qüvvələri çox ağır itkilər verdi. Düşmənin 
şəhəri yenidən ələ keçirmək cəhdləri onun itkilərini daha 
da artırdı, bu vaxt artıq şəhərə Azərbaycan ordusunun əlavə 
qüvvələri yeridilmişdi və onlar düşmənin bir neçə əks-
hücumunu dəf edərək Şuşada möhkəmləndilər.

Şuşa şəhəri 8 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edildi.

 Ə d ə b i y y a t
Əliyev, İ. Əziz Şuşa, sən azadsan! / İlham Əliyev (Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti) // Azərbaycan müəllimi. - 2020. - 13 
noyabr. - S. 6.
Hüseynov, Y. Qarabağ / Y.Hüseynov; red. Z.H.Bayramlı [ön söz]; 
rəssam Ə.B.Əliyev. - Bakı: Afpoliqraf, 2018. - 334 s.
Axundbəyli, P. Şuşa həsrəti / Pərviz Axundbəyli; nəşr. red.: 
H.Əbilov.- Bakı: Azərnəşr, 2005.- 460 s.
Əhmədov, E. ŞUŞA – 28 illik həsrətə son / E.Əhmədov // Xalq 
qəzeti. - 2020. - 14 noyabr. - S. 7.
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Ermənistanın ardıcıl təxribatları və hərbi 
təcavüzünə cavab olaraq 2020-ci il sentyab-
rın 27-də Azərbaycan xalqı Ermənistanın 
otuz ilə yaxın davam edən işğalçılıq siya sə-
tinə son qoymaq və torpaqlarımızı düşmən 
tapdağından azad etmək uğrunda Vətən 
müharibəsinə qalxmışdır. 44 gün davam edən 
hərbi əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycan 
xalqı tarixi qələbə qazanmış, ölkəmizin ərazi 
bütövlüyü bərpa olunmuşdur. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan 
Res publikasında Zəfər Gününün təsis edil-
mə si haqqında” 2020-ci il 2 dekabr tarixli 
Sərəncamına əsasən Vətən müharibəsində mi-
silsiz qələbənin əbədiləşdirilməsi məqsədilə 
hər il noyabrın 10-nun Azərbaycanda Zəfər 
Günü kimi təntənəli şəkildə qeyd edilməsi 
qərara alınmışdır. Bununla yanaşı, noyabrın 
10-u Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu, adı 
türk dünyasının tarixinə qızıl hərflərlə həkk 
olunmuş böyük şəxsiyyət Mustafa Kamal 
Atatürkün anım günüdür. Azərbaycan xal-
qının ümummilli lideri Heydər Əliyev de-

mişdir: “Mustafa Kamal Atatürk sizin üçün 
nə qədər əziz və hörmətli olubsa, o qədər də 
azərbaycanlılar üçün əziz və hörmətlidir”. 
Azərbaycanı ürəkdən sevən, “Azərbaycanın 
sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim 
kədərimizdir” deyən Mustafa Kamal Atatürk 
hər bir azərbaycanlının qəlbində özünə yer 
etmişdir, onun xatirəsi ölkəmizdə də böyük 
ehtiramla yad olunur.

Noyabrın 10-nun Türkiyədə Mustafa Ka-
mal Atatürkün anım günü olduğunu nəzərə 
alaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyev Zəfər Gününün 
tarixinin dəyişdirilməsi barədə qərar qəbul 
etmişdir.

Hər bir azərbaycanlı üçün əziz olan Qa-
rabağın incisi Şuşa şəhərinin noyabrın 8-də 
iyirmi səkkiz illik əsarətdən qurtarılması 
müharibənin taleyində həlledici rol oyna-
mış, düşmənin siyasi-hərbi rəhbərliyinin 
məğlubiyyəti etiraf etməsinə və hərbi əməliy-
yatları dayandırmasına səbəb olmuşdur. Şuşa 
şəhərinin və onun işğaldan azad edilməsinin 
tarixi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, xalqımı-
zın döyüş əzminin və qüdrətinin təntənəsinə 
çevrilən, dövlətimizin gələcək inkişafı və 
nüfuzu baxımından müstəsna əhəmiyyət 
kəsb edən bu misilsiz qələbə - Zəfər Günü 
- hər il noyabrın 8-də təntənəli şəkildə qeyd 
olunacaqdır. Zəfər Günü qeyri-iş günü hesab 
olunan bayram günlərinə aid ediləcəkdir.

Digər tarixi hadisələr

Zəfər Günün mübarək, Azərbaycan!
2020
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Ə d ə b i y y a t

Muradlı, X.   Zəfər salnaməsinin şanlı 44 günü / X.Muradlı //
Azərbaycan. - 2020. - 14 noyabr. - S. 1; 5.
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Digər tarixi hadisələr

Azərbaycan Bayrağı Günü
2009

N
O

YA
B

R

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 
Şu rası milli bayraq haqqında qərar ver-
mişdir. Nazirlər Şurasının sədri Fətəli 
Xan Xoyskinin imzaladığı həmin 
qərar da deyilir: “Milli bayraq kimi ya-
şıl, qırmızı, mavi rənglərdən, ağ aypara 
və səkkizguşəli ulduzdan ibarət olan 
bay raq qəbul edilsin”. 

1920-ci il aprelin 28-də Xalq Cüm-
huriyyəti süqut etdikdən və Sovet 
hakimiyyəti qurulduqdan sonra Azər-
baycanda bu bayraqdan imtina edil-
mişdir.

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 
müs təqilliyi haqqında” Konstitusi-
ya Aktı ilə Azərbaycan Respublikası 
Azər baycan Xalq Cümhuriyyətinin 
vari si kimi onun dövlət rəmzlərini, o 

cüm lədən üçrəngli Dövlət bayrağını 
bərpa etmişdir. 

2004-cü il iyun ayının 8-də “Azər-
bay can Respublikası Dövlət bayrağının 
istifadəsi qaydaları haqqında” Azər-
baycan Respublikasının Qanunu ilə bu 
sahədə qanunvericilik bazası təkmil-
ləş dirilmişdir.

Dövlət bayrağı respublikamızın döv-
lət qurumlarının və diplomatik nüma-
yəndəliklərinin binaları üzərində ucalır, 
mühüm beynəlxalq tədbirlər, mötə bər 
mərasimlər və məclislərlə yanaşı, iri-
miqyaslı ictimai-siyasi toplantılar da, 
mədəni tədbirlərdə və idman yarışla-
rında qaldırılaraq milli birliyi təcəssüm 
etdirir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev cənablarının “Azər-
bay can Respublikasının paytaxtı Bakı 
şəhərində Dövlət bayrağı meydanının 
yaradılması haqqında” 2007-ci il 17 
noyabr tarixli Sərəncamı Dövlət bay-
rağına dövlət rəmzləri sırasında xüsusi 
yer verilməsinin parlaq nümunəsi ol-
muşdur.  

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

Ay-ulduzlu Azərbaycan 
bayrağı qürur 
mənbəyimizdir // Səs. - 
2019. - 13 noyabr. - S. 
12-14.

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.

Qaliblər Bayrağı - 
Azərbaycan Bayrağı: 9 No-
yabr Dövlət Bayrağı Günü 
/ T.Quliyev // Respublika. 
- 2020. - 8 noyabr. - S. 5.

Mənsimov, K. Azərbaycan 
bayrağı həm də Lider-
xalq vəhdətinin rəmzidir / 
K.Mənsimov // Respublika. 
- 2020. - 13 noyabr. - S. 9.

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/yeni_az/2019/
noyabr/33(meqale).pdf
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Digər tarixi hadisələr
44 günlük müharibədə tarix yazan 
Azərbaycan!
2020
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Dünya ölkələrinin tarixində bir çox 
müharibələr, işğallar, geri qayı dış lar 
və qələbələr baş vermişdir. Azər bay-
canın şanlı tarixinə 10 noyabr günü qı-
zıl hərflərlə daxil oldu. Belə ki, 44 gün 
davam edən hərbi əməliyyatlar çər-
çivəsində Azərbaycan Ordusu Ermə-
nis tanın 30 il ərzində qurduğu silahlı 
qüvvələrini darmadağın etdi və düşmən 
məğlubiyyətini etiraf edərək ağ bayraq 
qaldırdı.

Düşmənin ağ bayraq qaldırması 
ilə yanaşı uzun illərdir işğalda olan 
ərazilər də öz həqiqi sahiblərinə qayıt-
dı. Buna qədər 5 şəhər, 4 qəsəbə, 286 
kənd, çoxsaylı strateji yüksəkliklər iş-
ğaldan azad edilmişdisə, Ermənistanın 
məğlubiyyətini etiraf etməsindən sonra 
qarşıdan gələn 20 gün ərzində Ağdam, 
Kəlbəcər və Laçın rayonlarından işğal-
çı qoşunların çıxarılması təmin edildi.

Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və 
Ermənistanın Baş nazirinin birgə im-
zaladıqları bəyanat mahiyyət etibarilə 
Ermənistanın kapitulyasiyasıdır. Döyüş 
meydanında məğlubiyyətini dərk edən 
Ermənistan Prezident İlham Əliyevin 
münaqişənin ilk günlərindən bəyan et-
diyi şərtləri qəbul etdi və kapitulyasiya-
ya razılığını verdi. Halbuki Ermənistan 
hakimiyyəti Azərbaycanın dəmir yum-
ruğunu öz üzərində hiss etməyənə 
qədər torpaqları geri qaytarmaqla razı-
laşmır, Şuşanı qondarma rejimin pay-
taxtı etmək istəyir və Azərbaycana qı-
cıq yaradacaq addımlar atırdı.

Ermənistanın 30 il ərzində yaratdı-
ğı ordu sadəcə 44 gün tab gətirdi və 
beləliklə, dünya ictimaiyyətində Ermə-
nis tan ordusu haqda yaranan yenilməzlik 
mifi puç oldu. Azərbaycan Ali Baş Ko-
mandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
haqq mübarizəsinə qalxdı və düşməni 

iti qovan kimi öz ərazilərimizdən çı-
xardı. Azərbaycan hərb tarixinə yeni-
lik kimi düşən strategiya tətbiq edərək 
ən müasir silahlardan istifadə etməklə, 
habelə minimal itkilər verərək qısa 
müddət ərzində düşmənin bütün hərbi 
texnikasını məhv etdi, canlı qüvvəsinə 
ciddi zərbə vurdu. Azərbaycan Ordusu-
nun yüksək peşəkarlıqla apardığı işğal-
dan azadetmə əməliyyatı dünya üzrə 
müharibələrin aparılması doktrinasın-
da ciddi dəyişikliklərə səbəb olacaq. 
Yüksək dağlıq şəraitdə həyata keçirilən 
Şuşanın azad edilməsi əməliyyatı Azər-
baycanın hərb tarixinin ən parlaq səhi-
fə sidir. 

Bu müddət ərzində Ermənistan 
və onun havadarları tərəfindən hərbi 
əməliy yatları dayandırmaq üçün Azər-
baycan rəhbərliyinə diplomatik və siya-
si təzyiqlər göstərildi. Prezident İlham 
Əliyev qəti siyasi iradəsini nümayiş et-
dirdi, bütün təzyiqlərə mərdanə şəkildə 
sinə gərərək onları dəf etdi, öz prinsipi-
al mövqeyindən dönmədi. Prezident İl-
ham Əliyevin dünyanın aparıcı media-
sına verdiyi 30-a yaxın müsahibə dünya 
informasiya məkanında ölkəmizə qarşı 
olan hücumları darmadağın etdi. 

Bəzi ölkələr işğalçıya təzyiq etmək, 
zalımı dayandırmaq və sülh-əmin aman-
lıq yaratmaq əvəzinə, haqq mübarizəsi 
aparan Azərbaycana təzyiqlər göstərir, 
ölkəmizin öz torpaqlarını azad etmək 
və məcburi köçkünləri üçün yaşayış 
yeri təmin olunmasını uğrunda apardığı 
mübarizəni dayandırmaq istəyirdi. La-
kin Azərbaycanın rəhbərliyinin göstər-
diyi iradə ölkəmizin nə qədər güclü və 
qətiyyətli olduğunu nümayiş etdirdi. 

Ə d ə b i y y a t

Əliyeva, İ. Qalib məhz 
Azərbaycan olacaq: 
Düşmən beynəlxalq ədalət 
mühakiməsindən qaça 
bilməyəcək / İ.Əliyeva //
Azərbaycan. - 2020. - 3 
noyabr. - S. 1; 7.

Nəsirov, E. Qalib Ali Baş 
Komandan / E.Nəsirov //
Xalq qəzeti. - 2020. - 22 
oktyabr. - S. 5.

İ n t e r n e t d ə
https://baku.ws/
politics/103067

https://yenisabah.
az/44-gunluk-qarabag-
muharibesi-qalib-
azerbaycandir

http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2020/
oktyabr/725276(meqale).
pdf

http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2020/
noyabr/727684.htm
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Digər tarixi hadisələr
XANKƏNDİ işğaldan azad olundu!
1991-2020
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Xankəndi şəhəri 28 dekabr 1991-ci il tarixində 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olun-
muş, separatçı rejim yaradılmışdı. Məhz həmin 
tarixdə Xankəndindən sonuncu azərbaycanlı ailə-
lər qovulmuş və 1989-cu ildən soydaşlarımıza 
qarşı aparılan etnik təmizləmə başa çatmışdı. 

Sahəsi 8 km², əhalisi 53,3 min nəfərdir.
1991-ci il dekabr ayının 28-də Xankəndinin  

itirilməsi, qarşıda Xocalı soyqırımı, Şuşa, La-
çın, Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubad-
lı, Zəngilanın işğalına yol açdı.Yuxarı Qaraba-
ğın mərkəzi, Qarqar çayının sahilində, Qarabağ 
silsiləsinin Şərq ətəyində, Bakıdan 329 km ara-
lıda yerləşən Xankəndi, Azərbaycanın inkişaf et-
miş sənaye mərkəzi idi. Şəhərdə yüngül və yeyinti 
sənayesi müəssisələri var idi. Elektrotexnika, av-
tomobil təmiri və asfalt-beton zavodları, mebel 
fabriki, tikinti materialları, 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 xan-
larının istirahəti üçün yaşayış məskəni kimi sa-
lınmışdı. Elə şəhərin adı da buradan yaranmışdır. 
1813-cü ilədək bircə nəfər erməninin də yaşama-
dığı Xankəndində sonralar çar Rusiyası tərəfindən 
etnik təmizləmə siyasəti aparılmış və bura İran-
dan köçürülən ermənilər yerləşdirilmişdir. SSRİ 
dövründə Xankəndində azərbaycanlılara qar-
şı etnik təmizləmə siyasəti daha da güclənmiş, 
şəhərdə erməni ailələrinin sayı süni surətdə 
artırılmışdır. 1923-cü ildə Rusiya imperiyası-

nın 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 alına-
raq Xankəndinin adı dəyişdirilərək Azərbaycan 
xalqına qarşı genosid törətmiş cinayətkar Stepan 
Şaumyanın şərəfinə Stepanakert adlandırılmışdır. 

Muxtar Vilayətdə rəhbər vəzifələrə ermənilər 
irəli çəkilmiş, beləliklə də, Xankəndi erməni iş-
ğalı altına düşmüşdü. Keçmiş SSRİ dövründə 
Xankəndində yaşayan azərbaycanlılar tədricən 
buradan didərgin salınmışlar. 

1988-ci il hadisələri başlayanda 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 artıq erməni 
separatizminin mərkəzinə çevrilmişdi. Mosk-
vanın himayəsilə güclənən erməni separatizmi 
sonuncu azərbaycanlıları 28 dekabr 1991-ci ildə 
Xankəndindən qovmağa nail olmuş, şəhərin işğalı 
tam başa çatdırılmışdı. 

Şəhər 1991-ci il dekabrın 26-dan 10 noyabr 
2020-ci ilədək erməni silahlı qüvvələrinin işğalı 
altında idi. 

10 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan 
Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan və Ru-
siya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin 
arasında imzalanan  üçtərəfli atəşkəs razılaşması-
na görə rəsmi olaraq Azərbaycana təhvil verilmiş-
dir.

Ə d ə b i y y a t

Məmmədov, N. Azərbaycanın Xankəndi şəhərinin tarixi: [mo-
noqrafiya] / Nazim Məmmədov; elmi red. Y.Mahmudov; AMEA, 
A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 2011.- 221, [3] s.

Bilman. Qarabağ bölgəsinin böyük şəhəri - Xankəndi: Özbək 
dilində Xankəndi şəhəri haqqında məlumat bazası istifadəyə veri-
lib / Bilman // Azad Azərbaycan.- 2019.- 30 yanvar.- S.5.

Nurəddinoğlu, R. Xankəndinin işğalından 27 il ötür  / 
R.Nurəddinoğlu // Səs.-2018.- 28 dekabr.- S.6.
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Digər tarixi hadisələr
XOCAVƏND RAYONU işğaldan azad olundu!
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Xocavənd rayonu 26.11.1991-ci ildə Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayəti ləğv edildikdən sonra 
Martuni və Hadrut rayonlarının bazası əsasında 
yaradılıb. Rayonun ərazisi 1. 46 min km2, əhalisi 
42,4 min (01. 04. 2013) nəfərdir. Xocavənd rayo-
nu 1 şəhər (Xocavənd), 2 iri qəsəbə (Hadrut, Qır-
mızı Bazar) və 81 kəndi birləşdirir.

Olduqca əlverişli coğrafi mövqeyə və şəraitə 
malik Xocavənd rayonu Ağdam, Ağcabədi, Fü-
zuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın, Şuşa və Xocalı ra-
yonları ilə həmsərhəddir.

Xocavənd   toponimi 2  hissədən - Xo-ca 
sözündən və vənd komponentindən ibarətdir. 
Xoca sözü türk dilində «müəllim, öyrətmən» anla-
mındadır. Vənd komponenti İran dillərində «uşa-
ğı, nəsli, törəməsi» mənasını daşıyır.

Rayon Ağdam-Füzuli avtomobil yolu 
kənarında, dağətəyi düzənlikdədir. Relyefi əsasən 
dağlıqdır. Hündürlüyü təqribən 500 metrdən 2725 
metrə (Böyük Kirs dağı) qədərdir.

Rayon ərazisində Bağırxan, Qırmızı Bazar, 
Mədə Bulağı, Baba Bulağı, Ballı Bulaq və s. on-
larla istirahət zonaları var.

Özünəməxsus təbii sərvətləri, təbiət abidələri 
olan qədim yaşayış məskənlərindən sayılan 
Xocavənd rayonunda ehtiyatları 2034 min m3 olan 
və üzlük daşı istehsalına yararlı Ediş qabbro; ehti-
yatları 989 min ton olan, əhəng istehsalına yararlı 
Xocavənd əhəngdaşı; proqnoz ehtiyatları 90,33 
min m3/gün olan yeraltı şirin su yataqları var. 
Çayları (Xonaşençay, Köndələnçay, Qozluçay, 
Quruçay, Çaxmaqçay, Alıçay, Atautçay, Binəçay 
və s. ) Kür-Araz hövzələrinə aiddir.

Xocavənd rayonunda Qırmızı bazar qəsəbəsində 
diametri 600 sm, hündürlüyü 25 m olan 1 ədəd 
1000 il və diametri 600 sm, hündürlüyü 25 m olan 
1 ədəd 2000 il yaşlı Şərq çinarları təbiət abidəsi 
kimi qorunurdu.

Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndində 
Respublikanın “Qırmızı kitab”ına düşmüş 0,5 ha 
III dövrün relikt növü olan, orta diametri 24 sm, 
hündürlüyü 12 m, yaşı 100 illik azat ağacları da 
mühafizə edilirdi.

Sahəsi 1428 kvadrat kilometr olan Xocavənd 
rayonu illərlə erməni təcavüzünə məruz qa-
lıb. Qədim yaşayış məskənlərindən sayılan 
Xocavəndin ərazisi təbii sərvətlərlə – tikinti ma-
terialları və faydalı qazıntılarla, meşə zolaqları və 
şirin su ehtiyatları ilə zəngindir. 

Erməni işğalı nəticəsində rayonun 
azərbaycanlılar yaşayan 10 kəndində 1723 yaşayış 
evi, 47 sənaye, 144 kənd təsərrüfatı obyekti viran 
edilib. Erməni vandalları tərəfindən 17 təhsil və 
32 səhiyyə müəssisəsi, 59 mədəniyyət obyekti da-
ğıdılıb. 

28 il öncə Xocəvənd 13-ü qadın və 13-ü uşaq 
olmaqla, 145 şəhid verib. İllər öncə bu insan-
lar yurdlarından didərgin salınsalar da, bu gün 
xocəvəndlilər hamı kimi ümidlidir. Çünki torpaq-
larının azadlığı uğrunda vuruşan güclü ordusu 
var və bu ordunun parlaq tarixi qələbələri davam 
edir.

2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsi za-
manı Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 34 
kəndi işğaldan azad edilmiş, 10 noyabr 2020-ci il 
tarixində imzalanmış atəşkəs müqa vi ləsinə əsasən, 
Xocavənd tamamilə Azərbaycana qaytarılmışdır.

10

Ə d ə b i y y a t
Əliyev, İ. Prezident İlham Əliyev: “Müzəffər Azərbaycan Ordusu 
daha 16 kəndi işğaldan azad edib” / İlham Əliyev (Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti // Azərbaycan. -2020. - 8 noyabr. - 
S.1.
Xocavənd rayonu // Qarabağ. Yaddaş.- Bakı, 2010.- S.179-186.
Məmmədov, N. Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayonu-
nun tarixi / Nazim Məmmədov; elmi red. Y.Mahmudov; AMEA, 
A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Avrora, 2016.-     678 s.
Xocavəndlilər doğma torpaqlarına qayıdacaqlarına əmindirlər // 
Azərbaycan. – 2019. – 3 oktyabr. – S.6. 
Nərimanoğlu, M. Doğma yurdlarına qayıdacaqları günü 
gözləyirlər: Xocavəndin işğalından 24 il keçir / Məhəmməd 
Nərimanoğlu // Azərbaycan.- 2016.- 2 oktyabr.- S.7.
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12 noyabr - Azərbaycan Respublikası-
nın Konstitusiya Günüdür.

Müstəqil Azərbaycanın ulu öndər 
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanan 
ilk Konstitusiyası 1995-ci il noyabrın 12-
də keçirilmiş ümumxalq səsverməsi (re-
ferendum) yolu ilə qəbul edilib. Dövlətin 
Əsas Qanunu 1995-ci il noyabrın 27-də 
qüvvəyə minib.

1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitu-
siya müstəqil Azərbaycanın ilk, ümumi-
lik də isə ölkəmizin tarixində dördüncü 
Konstitusiyasıdır. Azərbaycanın Konsti-
tusiya quruluşunun tarixi SSRİ dövrünə 
təsadüf edir. Azərbaycanın ilk Konsti-
tusiyası 1921-ci ilin mayın 19-da, SSRİ 
Konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış yeni 
redaksiyası isə 1925-ci il martın 14-də 
qəbul olunmuşdu. 1978-ci ilin aprelin 
21-də qəbul edilmiş son Konstitusiya da, 
əvvəlki konstitusiyalar kimi, SSRİ Kons-
titusiyasına uyğunlaşdırılmışdı.

Keçmiş sovet konstitusiyalarından 
fərqli olaraq, müstəqil Azərbaycanın Kons-
titusiyası insan və vətəndaş hüquqları-
nın və azadlıqlarının təmin olunmasını 
döv lətin ali məqsədi kimi bəyan etdi. 
Hakimiyyət bölgüsünün əsas prinsiplərini 
müəyyənləşdirdi. İnsan və vətəndaş hü-
quqlarının, azadlıqlarının müdafiəsini qa-
nunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti 
orqanları üzərinə ümdə vəzifə olaraq qoy-
du. Təsadüfi deyil ki, şəxsiyyətin toxunul-
mazlığı, insan həyat və sağlamlığının qo-
runması, layiqli həyat səviyyəsinin təmin 
olunması, humanizm və insanpərvərlik 
prinsipləri Azərbaycan Konstitusiyasının 
başlıca mahiyyətini təşkil edir. 5 bölmə, 
12 fəsil, 158 maddədən ibarət Konstitusi-
yada insan hüquq və azadlıqlarına geniş 
yer verilməsi ölkəmizin demokratiya ide-
allarına sadiqliyinin göstəricisidir.

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası ölkəmizdə demokratik, 
hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu pro se-

sinə hüquqi baza yaratdı və onun inkişa-
fına güclü təkan verdi. Konstitusiya qəbul 
edilən gün - noyabrın 12-də respublika 
parlamentinə ilk dəfə çoxpartiyalı sistem 
əsasında demokratik seçkilər də keçiril-
di. İlk Konstitusiyanın milli dövlətçilik 
tarixində müstəsna əhəmiyyəti nəzərə alı-
naraq, 1996-cı il 1 noyabr tarixli Fərmana 
əsasən hər il noyabrın 12-si Konstitusiya 
Günü kimi qeyd edilməyə başlandı.

Ötən 26 ildə ölkəmizin sürətli inkişafı 
nəticəsində yeni dövrün tələblərinin yarat-
dığı zərurətlə əlaqədar Azərbaycan Kons-
titusiyasına bir neçə dəfə əhəmiyyətli 
dəyi şikliklər və əlavələr edilib. 2002-ci il 
avqustun 24-də referendum yolu ilə Kons-
titusiyanın 24 maddəsində 29, 2009-cu il 
martın 18-də isə 25 maddəyə 30-dan artıq 
əlavə və dəyişiklik olunub. Bu dəyişikliklər 
Azərbaycan dövlətinin sosial-iqtisadi ba-
za  sının daha da güclənməsindən, vətən-
daş  ların hüquq və azadlıqlarına daha eti-
barlı təminat verilməsindən, sosial dövlət 
prinsiplərini təsbit etmək imkanlarının 
daha da genişlənməsindən irəli gəlirdi.

Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2016-cı il 
sentyabrın 26-da keçirilmiş referendumla 
Konstitusiyaya üçüncü dəfə əlavələr və 
dəyişikliklər edilib. Konstitusiyanın 29 
mad dəsinə edilən 41 əlavə və dəyişiklik 
müx təlif sahələri əhatə etməklə, ali dövlət 
haki  miyyəti, məhkəmə hakimiyyəti or-
qan larının və bələdiyyələrin işinin tək mil-
ləşdirilməsinə, insan hüquqları və azad-
lıqlarının daha səmərəli təmin edil məsinə, 
hüquq və azadlıqların müda fiəsində döv-
lət və bələdiyyələrin məsu liy yətinin artı-
rılmasına yönəlib.

Beləliklə, Azərbaycan Respublikası nın 
Konstitusiyasına edilən əlavə və dəyi şik-
liklər nəticəsində Əsas Qanunumuz daha 
da təkmilləşdirilərək yeni dövrün tələb lə-
ri nə uyğunlaşdırılıb.

Ə d ə b i y y a t

Heydər Əliyev və 
müstəqil Azərbaycanın 
ilk Konstitusiya-
sı: Azərbaycanın 
müstəqilliyinin 
bərpasının 20-ci 
ildönümünə ithaf olunur 
/ Tərt. Q.Əliyeva, 
G.Hacızadə; red. 
və ön sözün müəl. 
S.C.Həsənova. - Bakı: 
Azərbaycan nəşriyyatı, 
2011. - 301 s. 

Abdullayev, F. 
Azərbaycan Respub-
likasının Konstitusiya 
Məhkəməsi qanunçu-
luğun müdafiəsində 
mühüm rol oynayır / 
F.Abdullayev // Xalq 
qəzeti. - 2019. - 12 iyul. 
- S. 1; 3.

Abdullayev, F.  Dövlətin 
ən ali hüquqi qüvvəyə 
malik qanunu: 
Azərbaycan Respubli-
kası Konstitusiyasının 
qəbul edilməsindən 24 il 
keçir / F.Abdullayev  //
Azərbaycan. - 2019. - 9 
noyabr. - S. 3.
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Beynəlxalq Gözdən Əlillər Günü 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının  
qəra rı ilə gözdən əlillik və zəif görmə 
prob  lemlərinə diqqəti cəlb etmək məq-
sədilə yaradılmışdır. Əlillər üçün məhz 
13 noyabr tarixinin ayrılmasının isə  
özünəməxsus tarixi səbəbləri var. Belə 
ki, bu tarix fransız pedaqoqu Valentin 
Qayuinin doğulduğu tarixdir. 1745-ci 
ilin 13 noyabrında anadan olan Va-
lentin 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 
korların emalatxanası”nı açmışdır. İlk 
dəfə həmin məktəbə kimsəsiz uşaqlar 
qəbul edilmişdir.

Valentin Qayui kor uşaqlarının tə-
lim və tərbiyəsinə elmi cəhətdən ya-
naş mışdır. Onun işləyib hazırladığı 
“unsial” adlanan xüsusi qabarıq şriftin 
köməyi ilə kor uşaqlara oxu öyrətmək 
və onlar üçün kitablar çap etmək 
müm kün olmuşdur. Gözdən əlil uşaq-
lar həmin şriftlərlə mətn yığmaq baca-
rığına da yiyələniblər. Bundan başqa, 
Valentin Qayui gözdən əlillər üçün ci-
hazlar, qabarıq aşkar dərsliklərin, coğ-
rafiya xəritələri və qlobusların istehsa-
lı üçün matrislər qurmuşdur. Gözdən 

əlillər üçün kitabların yaradılması ide-
yası da ona məxsusdur. Özünün ciddi 
maddi çətinlik çəkməsinə baxmaya-
raq, Valentin Qayui mətbəə yaradaraq 
qabarıq-xətti şriftlə gözdən əlillər üçün 
ilk kitablar çap etmişdir. 1829-cu ildə 
isə Paris Milli İnstitutunun şagirdi Lui 
Brayl kor uşaqlar üçün nöqtə-relyef 
şriftinin universal sistemini hazırlamış 
və həmin sistem bütün dünyada yayıl-
mışdır. 

Hazırda dünyada təxminən 124 mil-
yondan çox 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 inki-
şaf Proqramı ilə Heydər Əliyev Fondu 
arasında görmə qabiliyyətini itirənlər 
və zəif görənlər üçün informasiya-
rabitə texnologiyalarına çıxışı təmin 
edən razılaşma sənədi imzalanmışdır.

Azərbaycanda 320 min əlilin 40 
min nəfərini korlar   və zəif görənlər 
təş kil edir. Layihə cəmiyyətin həya-
tın  da onların iştirakına xidmət edəcək, 
in formasiya-rabitə vasitələrinə yi yə-
lən məklə bilik və informasiya almaq 
imkanlarının genişlənilməsinə, məş-
ğul luğunun artırılmasına, bütövlükdə 
hə min təbəqəyə məxsus olanların hə-
yat tərzinin yaxşılaşmasına xidmət 
edir.

Ə d ə b i y y a t

Əhmədova, F. Dünya-
nı qəlbi ilə görənlər: 
13 noyabr Beynəlxalq 
Gözdən Əlillər Günüdür / 
F.Əhmədova // Azərbaycan. 
- 2018. - 13 noyabr. - S. 6.

Musayeva, Y .Gözdən 
əlilliyi olan şəxslərin sosial 
müdafiəsi gücləndirilir  / 
Y.Musayeva // Azərbaycan. 
- 2019. - 13 noyabr. - S. 10.    

Nərimanoğlu, M.Sönməyən 
həyat eşqi...: Onlar 
görürlər: könüllərinin, 
duyğularının, hisslərinin 
həssaslıqları ilə / 
M.Nərimanoğlu //
Azərbaycan. - 2019. - 13 
noyabr. - S. 10.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2019/
noyabr/683199.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2019/
noyabr/683202.htm

13



441

Digər tarixi hadisələr

Beynəlxalq Tolerantlıq Günü 
1995

N
O

YA
B

R

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 
keçi rilən “Dinlərarası dialoq: qarşılıq-
lı anlaşmadan birgə əməkdaşlığa doğ-
ru” beynəlxalq konfransda da bir daha 
bəyan edib ki, dünyada sülhün, əmin-
amanlığın təmin edilməsi, asa yişin 
qorunması üçün mütləq din lər ara sı 
münasibət, dinlərarası dialoq güc lən di-
ril məlidir.

Dövlətin gücünü əhalinin çoxmil-
lətli olmasında, müxtəlif dinlərin, 
mə  dəniyyətlərin və sivilizasiyaların 
birgə yaşayışında görən Azərbaycan 
pre zi denti bütün dünyaya göstərir ki, 
tolerantlıq Azərbaycan xalqının ruhun-
dadır.

Beynəlxalq Tolerantlıq Günü 
ərəfəsində bütün ölkə ərazisində apa-
rılan sistemli maarifləndirici tədbirlər 
müxtəlif təbəqələrə mənsub insanları, 
ayrı-ayrı xalqların nümayəndələrini, 
Azər baycanda yayılan bütün dinlərin 
daşıyıcılarını azərbaycançılıq ideolo-
giyası ətrafında bir daha sıx birləşdirir.

Ə d ə b i y y a t

Həsənov, R.Tarixi mira-
sın tolerantlıq dərsləri / 
R.Həsənov // Xalq qəzeti. - 
2019. - 16 noyabr. - S. 7.

Musayeva, Y. Bütün 
dinlərin harmoniyası 
Azərbaycandadır: 16 no-
yabr Beynəlxalq Tolerantlıq 
Günüdür / Y.Musayeva //
Azərbaycan. - 2019. - 16 
noyabr. - S. 7.

Novruzov, R. Azər-
baycanda dini tolerant-
lıq və multikulturalizm 
dəyərləri: 16 noyabr 
Beynəlxalq Tolerantlıq 
Günüdür / R.Novruzov //
Xalq qəzeti. - 2019. - 16 
noyabr. - S. 7.

İ n t e r n e t d ə
http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2019/
noyabr/683953.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2019/
noyabr/683959.htm
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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-Azərbay-
can siyasəti nəticəsində XX əsrin 
80-ci illərinin sonunda Azərbaycanda 
antisovet 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 
milli hərəkat xalqın dirçəlişidir. 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. 
Lakin 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 respublika mı zın 
istiqlaliyyət qazanmasında əsas amil 
sayılır. Dekabrın 4-dək 18 gün aramsız 
davam edən aksiyalara 1 milyonadək 
insan toplaşmışdı. Bu, keç miş Sovet 
İttifaqında ən genişmiqyas lı kütləvi 
çıxışlar idi. 

1988-ci ilin 17 noyabrında başla-
nan kütləvi çıxışlar Azərbaycanın 
tarixinə milli dirçəliş aksiyaları kimi 
düş dü.  17 noyabr bir daha göstərdi 
ki, bütün ciddi-cəhdlərə baxmayaraq, 
azad yaşamaq üçün xəlq olunmuş mil-
ləti müstəmləkə boyunduruğu altında 
saxlamaq qeyri-mümkündür. Zən-
gin tarixə malik xalqımız artıq neçə 
ildir ki, Milli Dirçəliş Gününü bay-
ram kimi qeyd edir və bu günün qeyd 
olunması bütün Azərbaycan xalqının 
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 Əliyev, ümummilli lider

Ə d ə b i y y a t

Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyeva Milli 
Dirçəliş Günü münasibətilə 
xalqımızı təbrik edib  
// Azərbaycan. - 2019. - 19 
noyabr. - S. 1; Xalq qəzeti. - 
2019. - 19 noyabr. - S. 1.

Cəfərli, R. Tarixin ən güclü 
Azərbaycanı: 17 noyabr Milli 
Dirçəliş Günüdür / R.Cəfərli 
// Azərbaycan. - 2018. - 17 
noyabr. - S. 1; 9.

Sabir Rüstəmxanlı Meydan 
Hərəkatından danışdı / 
S.Rüstəmxanlı // Bizim yol. - 
2018. - 17 noyabr. - S. 7.

Первый вице-
президент Мехрибан 
Алиева поздравила 
азербайджанский народ 
с Днем национального 
возрождения // Бакинский 
рабочий. - 2019. - 19 
ноября. - С. 1.

İ n t e r n e t d ə

http://www.anl.az/down/
meqale/bakrabochiy/2019/
noyabr/684430.htm
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Qarakənd faciəsi və ya 20 noyabr 
faciəsi - 1991-ci ildə Xocavənd rayo-
nunun Qarakənd kəndinin yaxınlığın-
da, Ağdam rayonunun Mərzili kəndi 
ərazisində hərbi vertolyotun erməni 
quldurları tərəfindən vurulduğu gün-
dür. Qarakənd üzərində üç yüz metr 
yüksəklikdə uçan Mİ-8 N72 vertolyo-
tu 1991-ci il noyabrın 20-də saat 14:42 
radələrində vurulmuşdu. Faciə haqqın-
da ilkin məlumat Prezident Aparatına 
saat 19:55-də çatmış, lakin nə qədər 
maraqlı olsa da bu faciə haqqında xəbər 
Xankəndindən erməni dilində yayım-
lanan “Vətən və vətəndaş” verlişinin 
xəbərlər bölümündə, saat 15:30-də ya-
yımlanmışdı. Həmin gün bu məlumatı 
saat 16:15-də Tehran radiosu, 17:00-da 
Moskva radiosu açıqlamışdı.

1991-ci il noyabr ayının 20-də 
Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi 
yaxınlığında Mİ-8 N72 hərbi helikopte-
rinin erməni silahlıları tərəfindən atəşə 
tutulması nəticəsində heyət və sər ni-
şin lər – Azərbaycanın görkəmli dövlət 
və hökumət nümayəndələri, Rusiya və 
Qazaxıstandan olan müşahidəçilər – 
dövlət katibi Tofiq Kazım oğlu İsma-
yılov, Baş prokuror İsmət İsmayıl oğlu 
Qayıbov, dövlət müşaviri Məhəmməd 
Nəbi oğlu Əsədov, Baş nazirin müavi-
ni Zülfi Saleh oğlu Hacıyev, deputatlar 
Vaqif Cəfər oğlu Cəfərov və Vəli Hü-
seyn oğlu Məmmədov, Prezidentin İcra 
Aparatının şöbə müdiri Osman Hüseyn 
oğlu Mirzəyev, nazir müavini Qurban 
Hüseyn oğlu Namazəliyev, DQMV-nin 
prokuroru İqor Aleksandroviç Plavs-
ki, DQMV Daxili İşlər İdarəsinin rəisi 
Vladimir Vladimiroviç Kovalyov, Dağ-
lıq Qarabağ üzrə milli təhlükəsizlik 
şöbəsinin rəisi Sergey Semyonoviç 
İvanov, fövqəladə vəziyyət rayonunun 
komendantı Nikolay Vladimiroviç Jin-
kin, Qazaxıstan daxili işlər nazirinin 
müavini Sanlal Dasumoviç Serikov, 

milis general-mayoru Mixail Dmitri-
yeviç Lukaşov, polkovnik-leytenant 
Oleq Nikoloyeviç Koçerev, dövlət ka-
tibinin köməkçisi Rafiq Məmməd oğlu 
Məmmədov, telejurnalist Alı Mustafa 
oğlu Mustafayev, AzTV-nin işıqçısı  
Arif İsmayıl oğlu Hüseynzadə, video-
operator Fəxrəddin İbrahim oğlu Şah-
bazov, vertolyot heyətinin komandiri 
Vyaçeslav Vladimiroviç Kotov, heyət 
üzvləri Gennadi Vladimiroviç Domov, 
Dmitri Borisoviç Yarovenko həlak ol-
muşlar.

Əvvəlcə rəsmi olaraq helikopte-
rin dumana düşərək qayaya çırpılma-
sı ehtimalı irəli sürülsə də, bir neçə 
gündən sonra onun vurulması faktı 
təsdiqlənmişdir.

Üstündən  30 il keçməsinə baxma-
yaraq, hadisə ilə bağlı bir sıra qaran-
lıq məqamlara bu günə qədər aydınlıq 
gətirilməmişdir. Məsələn, nə üçün bu 
qədər dövlət rəsmisi eyni zamanda bir 
helikopterdə toplanmışdır? Nə üçün 
dö  yüş zonasında mühafizə üçün onu 
hərbi helikopter müşayiət etməmişdir? 
Uçuşun dəqiq marşrutunu ermənilər 
haradan bilmişdir? Yeri gəlmişkən, hə-
min məlumata yalnız Qarabağda sovet 
silahlı qüvvələrinin komandanlığı ma-
lik olmuşdu. Helikopterin vurulduğu 
raketin mənbəyi də məlum deyil. Qa-
rabağda o zaman ən çox istifadə edilən 
silah təyyarəvuran zenit raketləri və 
eyninövlü “Alazan” raketləri idi. İs-
tilik raketlərindən istifadə edilmirdi. 
Aviaqəzalarda bütövlüyünü saxlayan 
və zədəsiz qalan qara qutudakı lentin 
“yan ması” da qaranlıq məsələ olaraq 
qalmışdır. Faktla bağlı 1991-ci ildə 
Azər baycanın Hərbi Qarnizon Proku-
rorluğu tərəfindən cinayət işi açılmış, 
istintaqın aparılması Respublika Pro-
kurorluğuna verilmişdir. Hazırda isə 
cinayət işi üzrə istintaq dayandırılmış-
dır. 

Ə d ə b i y y a t

Qasımzadə, X. Qarakənd 
səmasında qırılan ömür / 
X.Qasımzadə // Ədalət. - 
2019. - 21 noyabr. - S. 5.

Qurbanlı, R.”O gecə yu-
xumu qarışdırmışdım”: 
“Hələ də nə baş verdiyini 
anlaya bilmirdim, şok 
vəziyyətində idim” / 
R.Qurbanlı // Üç nöqtə. - 
2019. - 21 noyabr. - S. 7.
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AĞDAM RAYONU işğaldan azad olundu!
1993-2020
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Ağdam rayonu 1930-cu ildə yaradılıb. 1993-cü il 
iyulun 23-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri Qarabağın 
mərkəzin-də yerləşən Ağdamın böyük hissəsini işğal 
edib. İşğal edilmiş rayonların arasında əhalinin sayına 
görə Ağdam ən böyük rayondur. İşğaldan əvvəl Ağdam 
rayonunda 143 min insan yaşayırdı. Hazırda Ağdam 
rayon sakinlərinin sayı 204 mindir.

Ərazisi 1 094 km2 olan Ağdamın 846,8 km2-ı, yəni 
77,4%-i, bir şəhər və 80 kəndi ermənilərin əlinə keç-
di, o vaxta qədər Ağdamın 1 şəhər, 124 kəndi vardı. 
Bu işğal rayona 13 milyard 135 milyon ABŞ dolları 
məbləğində ziyan vurub.

Ağdamlılar həm Birinci, həm də İkinci Qarabağ 
müharibəsində qəhrəmancasına vuruşmuşlar, çoxlu 
şəhidlər vermişlər. Rayonun Azərbaycan dövlətinin 
ərazilərində son illər ərzində böyük quruculuq, abadlıq 
işləri aparmışdır.

Cənab Prezidentin göstərişilə Ağdam rayonu-
nun mərkəzinə çevirilmiş Quzanlı qəsəbəsində sosial 
obyektlər, infrastruktur və sənaye müəssisələri, insan-
lar üçün iş yerləri yaradılmış, infrastruktur layihələri 
icra olunmuş, böyük Olimpiya İdman Kompleksi, 
xəstəxana, məktəblər, Muğam Mərkəzi inşa edilmiş-
dir.

2010-cu ilin noyabr ayında erməni separatçıları 
Ağdamın adını dəyişərək “Akna“ qoymuş və rayonun 
işğal edilmiş ərazilərində 360 nəfər qanunsuz olaraq 
daimi məskunlaşmışdır.

Ağdam ağır yeyinti və yüngül sənayeyə, inkişaf 
etmiş kənd təsərrüfatına malik bir rayondur. Rayonda 
dəzgah avadanlıqları, arekosmik və rabitə cihazları, 
metiz – furnitur, traktor və avtomobil təmiri, asfalt, 
konserv, yağ – pendir, barama toxumu, pambıq, şərab 
və mexanikləşdirilmiş çörək zavodları, xalça fabriki, 
taxıl məhsulları, tikinti materialları və ət kombinat-
ları, iki dəmir yolu vağzalı və aeroport, Ü.Hacıbəyli 

adına musiqi texnikumu, Ə.Haqverdiyev adına Ağ-
dam Dövlət Dram Teatrı və s. sosial və mədəniyyət 
obyektləri fəaliyyət göstərirdi.

Ağdam Azərbaycan elminə və mədəniyyətinə Süley-
man Sani Axundov, Famil Mehdi, Şahmar Əkbərzadə, 
Əhməd Ağdamski, Sara Qədimova, Qurban Primov, 
akademik  Zakir  Məmmədov, fəlsəfə elmləri doktoru 
Ziyəddin Göyüşov, tarix elmləri doktoru Rəşid Göyü-
şov, minerologiya elmləri doktoru Xudu Məmmədov 
və başqa onlarla görkəmli şəxsiyyət bəxş etmişdir.

Ağdam ərazisində qədim tarixə malik olan çoxlu 
memarlıq və incəsənt abidələri var.

Ermənilər Ağdamda olan evləri dağıtmaqla yanaşı, 
onun daşlarını da söküb aparmışlar. Mədəni abidələri 
talan edərək bütün infrastrukturu məhv edilmiş, Çörək 
Muzeyi, Tarix Ölkəşünaslıq Muzeyi, tarzən Qurban 
Pirimovun Xatirə Muzeyi və Ağdam Şəkil Qalereyası,  
Xaçındərbənd kəndindəki 1314-cü ildə tikilmiş Qutlu 
Sarı Musa oğlu Künbəzi, Kəngərli kəndindəki XIV 
əsrə aid Türbə və Daş abidələr, Papravənd kəndində 
XVIII əsrə aid gümbəz və məscid, Ağdamda İmarət 
deyilən yerdə XVIII əsrə aid abidələr, Xan qızı Xurşid-
banu Natəvanın və onun oğlunun türbələri, Şahbulaq 
ərazisində Şahbulaq qalası və Karvansara vəhşicəsinə 
dağıdılmışdır.

2020-ci ildə Azərbaycan Ordusunun misli görün mə-
miş hücum əməliyyatları ilə sentyabrın 27-dən sonrakı 
44 gündə Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonları 
və Şuşa şəhərinin, Suqovuşan və Hadrut qəsəbələrnin, 
300-dək digər yaşayış məntəqəsinin və bir sıra önəmli 
yüksəkliklərin sürətlə təcavüzkar Ermənistanın işğa-
lından azad edilməsi azğın düşməni diz çökdürdü. 27 
ildən bəri Azərbaycanın haqlı tələblərinə, BMT-nin 4 
qətnaməsinə məhəl qoymayan işğalçı ölkənin sərsəm 
hərbi-siyasi rəhbərliyi bu son sarsıdıcı zərbədən sonra 
yerdə qalan 3 rayonumuzu müqavimətsiz geri qaytar-
mağa məcbur edildi. Onlardan biri – Qarabağın qeyrət 
qapısı sayılan Ağdam noyabrın 20-də Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, bir güllə atılma-
dan Azərbaycana təslim edildi. 
Ə d ə b i y y a t
Aydınoğlu, T.   Qarabağın qeyrət qapısı bir güllə atılmadan 
Azərbaycana qaytarıldı: Ağdam yenidən ağ günlərinə qovuşur / 
T.Aydınoğlu // Xalq qəzeti. - 2020. - 22 noyabr.- S. 3.
Bayramov, V.  Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması tarixi 
hadisədir: Prezident İlham Əliyev /V.Bayramov // Xalq qəzeti. - 
2020. - 22 noyabr. - S. 2.
Seyidağa, E. 25 il Ağdamsız: 6 min şəhid versək də xilas edə 
bilmədiyimiz, birinci Qarabağ müharibəsinin episentri olan rayonu-
muz... /Etibar Seyidağa // Yeni Müsavat.- 2018.- 24 iyul.- S.4.
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Kəlbəcər rayonu Qərbdə Er mə  nistan Respublikası,  şi-
mal da Daşkəsən, Xan  lar (Göy-Göl), Goranboy, şima li-şərq-
də Tərtər, şərqdə Ağdam, Xocalı, cənubda Laçın rayonları 
ilə həm sərhəddir. Sahəsi 3054 km2 olan rayonda bir şəhər, 
bir şəhər tipli qəsəbə (İstisu), 145 kənd vardır. Ağdərə ra-
yonunun 20-yə qədər kəndi də Kəlbəcər inzibati bölgüsünə 
daxildir. Mərkəzi Kəlbəcər şəhəridir. 8 avqust 1930-cu ildə 
inzibati rayon statusu almışdır.

Kəlbəcər rayonunun əhalisinin sayı 85,5 min (01.04.2013) 
nəfərdir. Əhalisinin 98 % azərbaycanlılar, 2 % ruslar, İran-
dan gəlmə kürdlər və b. millətlər təşkil edir.

“Kəlbəcər” toponiminin mənşəyi qədim türk dilində 
(oykonimin ilkin forması Kevliçer kimi qəbul edilib) “çay 
üstündə qala” deməkdir. Kevli “çayın üstü”, çer/car “qala” 
mənasını verir. Yaşayış məntəqəsinin yerləşdiyi qayada Tər-
tər çay çayı boyunca cərgə ilə düzülmüş qədim süni mağaralar 
mövcuddur. Buna görə də mütəxəssislər toponimi kevil/kəvl 
və qədim türk dillərindəki cər (qaya, yarğan) komponentləri 
ilə əlaqələndirirlər.

Kəlbəcər şəhəri Bakıdan təxminən 450 km qərbdə, Bərdə 
- İstisu (Kəlbəcər) avtomobil yolunun kənarında, Tərtər 
(çay) çayı sahilində, sıldırım qayalıqlar üzərində yerləşir.

Azərbaycanın cənnət məkanı olan Kəlbəcər rayonunu 
başdan-başa gülüstan adlandırmaq olar. 30 000-dən artıq 
bulağı olan rayonu təbiətin muzeyidir. Rayon ərazisində 4 
mindən artıq bitki növü bitir ki, bunlardan da 200-ü dərman 
bitkisidir. Zəngin meşələr diyarı olan Kəlbəcərdə yüzlərlə 
mineral bulaqlar var. Min bir dərdin dərmanı olan İstisuyun 
şöhrəti, sinəsindən qarı-qırovu, zirvəsindən tufanı-çəni heç 
zaman əskik olmayan Murovun şıltaqlığı, hər il yamacla-
rı qonaq-qaralı olan Dəlidağın saysız-hesabsız gülü-çiçəyi 
aləmə bəllidir. Məhz bu səbəbdən də Qafqaz geologiyası-
nın atası hesab edilən V.Avix Kəlbəcər haqqında demiş-
dir ki: “Kim Tərtərçay dərəsi boyunca seyr etməmişdirsə, 
İsveçrənin gözəlliyinə yalnız o məftun ola bilər”.

Kəlbəcər rayonu ərazisində Gəncəsər monastırı (Vəngli 
kəndi), Xoxanaberd (Vəngli kəndi), Xaçın knyaz sarayı 
(Vəngli kəndi), Havaptux monastırı (Vəngli kəndi), Vaçar 
yaşayış yeri (Bazarkənd kəndi), Mamakan xatun kilsəsi 
(Bazarkənd kəndi), Müqəddəs Stepanos kilsəsi (Bazarkənd 
kəndi), Böyük Arran monastırı (Kolatağ kəndi), Kolatağ 
monastırı (Kolatağ kəndi), Harva kilsəsi (Dovşanlı kəndi), 

Xudavəng monastırı (Bağlıpəyə kəndi), Müqəddəs Tanrı 
anası monastırı (Zar kəndi), Xatirəvəng monastırı (Qozlu 
kəndi), Vaquas monastırı (Qozlu kəndi), Qırmızı monastır 
(Qozlu kəndi), Akan qalası (Həsənriz kəndi), Qırmızı daş 
monastırı (Çapar kəndi), Çərəkdar monastırı (Çərəkdar 
kəndi), Xilaskar kilsəsi (Yayıcı kəndi) mövcuddur. 

Kəlbəcər rayonu 2 aprel 1993-cü ildə erməni vandal-
ları tərəfindən işğal olunmuşdu. Rayonun 54 mindən artıq 
əhalisi məcburi köçkün düşmüş, 321 nəfər əsir düşmüş və 
ya girov götürülmüş, 511 nəfər vəhşicəsinə qətlə yetiril-
miş, 97 məktəb, 9 uşaq bağçası, 116 kitabxana, 43 klub, 42 
mədəniyyət evi, tarix-diyarşünaslıq muzeyi, 9 xəstəxana, 
75 tibbi məntəqə, 23 ambulatoriya, 9 aptek, yüzlərlə inzi-
bati bina, minlərlə mənzil, 100 min baş qaramal, 500 min 
baş qoyun-quzu, 100-lərlə maşın, texnika və s. talan edil-
miş və rayonun milyardlarla manatlıq sərvəti Ermənistana 
daşınmışdı. Kəlbəcərin 71 000-dən çox əhalisi məcburi 
köçkün kimi Azərbaycanın digər yaşayış məntəqələrində 
məskunlaşmışdı. Dağlıq Qarabağ ərazisindən kənarda yer-
lə şən, 58 min (1993) nəfər əhalisi olan Kəlbəcər rayonu-
nun Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi 
nəticəsində dinc əhaliyə vəhşicəsinə divan tutulmuş, yerli 
əhali min illər boyu yaşadığı ata-baba torpağından qovula-
raq didərgin salınmışdı.

İşğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Kəlbəcəri iş-
ğal etməsindən sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası 822 saylı 
qətnamə qəbul edib. Beynəlxalq təşkilatın qətnaməsində bü-
tün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər və Azərbaycanın digər işğal 
olunan rayonlarından dərhal çıxarılması tələb olunub. Lakin 
digər qətnamələr olduğu kimi, bu qətnamə də kağız üzərində 
qalıb. Dünyanın yüzlərlə ölkəsinin cəmləşdiyi beynəlxalq 
təşkilatın 27 ildir sadəcə  kağız üzərində qalan qətnaməsinin 
tələblərini Azərbaycan Ordusu cəmi 44 gün ərzində reallaş-
dırdı. Sentyabrın 27-də növbəti erməni təxribatının qarşısı-
nı alan Cənubi Qafqazın ən güclü ordusu ərazilərimizi bir-
birinin ardınca düşmən tapdağından azad etdi. Digər çıxış 
yolunun olmadığını aydın şəkildə başa düşən Ermənistan 
hakimiyyəti işğalçı ordusunu Ağdam və Kəlbəcərdən çıxar-
mağa məcbur oldu. 

10 noyabr 2020-ci ildə imzalanan sülh müqaviləsinə 
əsasən 25 noyabrda Ermənistan Silahlı Birləşmələri Kəlbəcər 
rayonunu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə təhvil vermişdir. 
Ə d ə b i y y a t
İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın tarixi 
zəfəri ilə birdəfəlik həll olunduğunu bəyan etdi: Cəbrayıl bizimdir! 
Füzuli bizimdir! Zəngilan bizimdir! Qubadlı bizimdir! Ağdam 
bizimdir! Kəlbəcər bizimdir! Laçın bizimdir! Şuşa bizimdir! Qa-
rabağ bizimdir! QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR! / İlham Əliyev // 
Azərbaycan. - 2020. - 2 dekabr. - S. 1. 
İlham Əliyev xalqa müraciət etdi: Kəlbəcər azad olundu! // Ədalət. 
- 2020. - 26 noyabr. - S. 2. 
Musayeva, Y. Erməni vəhşiliyi sərhəd tanımır: Faşist xislətli 
vandallar təkcə insanlığa deyil, bütün canlı aləmə, təbiətə qənim 
kəsiliblər / Y.Musayeva // Azərbaycan. - 2020. - 20 noyabr. - S. 1; 
9. 
Mükərrəmoğlu, M. Kəlbəcər tarixi abidələr diyarıdır / 
M.Mükərrəmoğlu // Xalq qəzeti. - 2020. - 1 dekabr. - S. 10.

Digər tarixi hadisələr

KƏLBƏCƏR RAYONU işğaldan azad olundu!
1993-2020
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7

Digər tarixi hadisələr

Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Günü
1988
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Beynəlxalq İnformasiya Təhlükə-
sizliyi Günü 1988-ci il noyabrın 30-
da qeyd olunur. Məhz həmin ilin no-
yabrında universitetlər, elmi-tədqiqat 
institutları və hərbi idarələr də daxil 
olmaqla ARPANET-in minlərlə qovşa-
ğını sıradan çıxaran ilk kompyuter vi-
rusu meydana gəldi və nəhəng itkilərə 
səbəb oldu. Yaradıcısının adı ilə “Mor-
ris soxulcanı” adlandırılan bu virusun 
vurduğu ziyan təxminən 100 milyon 
dollar həcmində qiymətləndirilmişdir. 

“Morris soxulcanı” göstərdi ki, in-
formasiya təhlükəsizliyi həqiqətən 
də çox ciddi məsələdir və insanlar 
tərəfindən böyük səylər və müvafiq 
tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb 
edir. Buna görə də dünya ictimaiyyəti 
informasiya təhlükəsizliyinin təmin 
edil məsinə kompleks yanaşmanın 
zəru riliyi haqqında ciddi düşünməyə 
baş ladı. Həmin vaxtdan bəri informa-
siya texnologiyaları, təbii olaraq infor-
masiya cəmiyyəti inkişaf etdikcə bu 
problem daha da aktuallaşır. Bunları 
əsas tutaraq 1988-ci ildə Kompyuter 
avadanlığı üzrə Amerika Assosiasiya-
sı 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 yeni-
ləş dirilməsi, sistemdə virusların möv-
cudluğunun yoxlanması, verilənlərin 
arxivləşdirilməsi, lazımsız informasi-
yanın silinməsi, vacib informasiya la rın 
mühafizə səviyyəsinin auditi, komp-
leks təhlükəsizliyin və digər bu kimi 
tədbirlərin həyata keçirilməsi, icti-
maiyyətin diqqətinin artırılması, mü-
vafiq qurumların və mütəxəssislərin 
məsu liyyətinin xatırlanması və ümu-
miy yətlə, bir monitorinq günüdür. 

Həmin vaxtdan etibarən informasiya 
təhlükəsizliyi problemlərinin müxtəlif 
aspektlərinə həsr olunmuş beynəlxalq 
tədbirlər keçirilir. 

Keçən müddət ərzində bu günün 
əhə miyyəti daha da artmışdır. Cə-
miy yətin bütün sahələrinin və insan-
ların informasiya-kommunikasiya 
tex no lo gi yalarından (İKT) asılılığı 
gücləndikcə informasiya təh lükə siz-
li yinin 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 hazırlanmasına başlanmışdır. 

Vətəndaşlarda informasiya mə-
dəniyyətinin vacib hissəsi olan infor-
masiya təhlükəsizliyi mədəniyyətinin 
formalaşdırılması istiqamətində da-
vamlı və məqsədyönlü tədbirlərin 
görül məsi zəruriyyəti də dövrümüzün 
reallıqlarıdır. Belə ki, istifadəçilərdə 
informasiya-kommunikasiya sistem-
lərində iş zamanı təhdidlərin vura 
bilə cəyi ziyan, həmin təhdidlərdən 
mü hafizə mexanizmləri haqqında 
zəruri bilikləri və onlarla işləmək 
baca rıqları olmalıdır. İnternet şəbə-
kə sindən istifadə mədəniyyətini for-
malaşdırmaq, neqativ təsirlərə qarşı 
“immunitet”in möhkəmləndirilməsi 
üçün bu mədəniyyət normalarını təbliğ 
etmək lazımdır. 

30 noyabr - Beynəlxalq İnformasiya 
Təhlükəsizliyi Gününün əsas məq səd-
lərindən biri də elə budur.

Ə d ə b i y y a t

Allahverdiyeva, S. 
Uşaqların internetdə 
təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi problemləri / 
S.S.Allahverdiyeva; elmi 
red. Y. İmamverdiyev; 
AMEA, İnformasiya Tex-
nologiyaları İn-tu. - Bakı: 
İnformasiya Texnologiya-
ları, 2016. - 90 s.

Qasımov, V. İnformasiya 
təhlükəsizliyi: kompüter 
cinayətkarlığı və kiber-
terrorçuluq / V.Qasımov; 
elmi red. R.M.Əliquliyev. - 
Bakı: Elm, 2007. - 192 s.

Ələddinqızı, N. 30 noyabr 
Beynəlxalq İnformasiya 
Təhlükəsizliyi günüdür 
/ N.Ələddinqızı // Səs. - 
2017. - 30 noyabr. - S. 11.
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• Laçın rayonu işğaldan azad olunmuşdur (01.12.2020)
• Ümummilli lider Heydər Əliyevin Anım Günü 

(12.12.2003)
• Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 

(31.12.1991)

23 noyabr-  
21 dekabr

Oxatanın Nişanı 
oddur. Yupiterin 
himayəsindədir. 
Günəşin Oxatan 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
təmkinli, fəal 
olurlar. Kişilər 
qadınların xoşuna 
gəlirlər. 

Qarabağ Azərbaycandır!

XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil edilməsi 
Qarabağ ədəbiyyatında da qərbyönümlü meyillər olduqca güclənmiş, ədəbiyyatda milli 
və realist-dünyəvi motivlər aparıcı mövqeyə çıxmışdır.

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Qarabağın yetişdirdiyi ən görkəmli nüma yən-
dələrdən biri də dahi bəstəkar, Şərqdə ilk operanın banisi, böyük dramaturq, ilk liberetto 
müəllifi, musiqili komediya janrının yaradıcısı, qəzetçi, qüdrətli publisist, Azərbaycan 
himninin müəllifi Üzeyir bəy Hacıbəylidir.

Ümumilikdə həmin dövr Qarabağ ədəbi mühitinin ən görkəmli nümayəndələrini belə 
sıralamaq olar:

Yusif Vəzir Çəmənzəminli - ilk tarixi romanlar müəllifi (“İki od arasında” “Qan 
içində”; “Qızlar bulağı” və s.), yazıçı-etnoqraf, folklorşünas, diplomat.

Ceyhun bəy Hacıbəyli - yazıçı, publisist, diplomat, folkorşünas;
Əhməd bəy Ağayev - Azərbaycan dövlətçiliyinin ilk nəhəng, mogikan ideoloqların-

dan biri, yazıçı-publisist alim, qəzetçi, erməni terrorizminə qarşı döyüşən ilk türk “Di-
fai” milli təşkilatının yaradıcısı;

Firudin bəy Köçərli - ilk ədəbiyyat tarixçisi, maarifçisi, Qori və Qazax müəllimlər 
seminariyasınm müdiri;

Süleyman Sani Axundov - ilk uşaq ədəbiyyatının yaradıcılarından biri, “Laçın yuva-
sı” dramında Azəri mentalitetini bütövlüklə özündə cəmləyən ilk bəy obrazının yaradıcı-
sı, ilk Milli Qəhrəman adı alan yazıçı-pedaqoq;

Əbdürəhim bəy Haqverdiyev - ədəbiyyatımızda tarixi dram janrının banisi, ilk opera 
rejissoru və dirijoru.

Qarabağ övladı kimi dünyaya göz açan bu sənət xadimləri sonradan Azərbaycan 
mədəniyyətinin və ədəbiyyatının ədəbi fikir korifeylərinə çevrildilər və bütün türk xal-
qının övladları kimi dəyərləndirildilər.
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Milli ədəbiyyat

Əməkdar incəsənət xadimi, şair, publisist, dramaturq Qurbanov (Qurbani) 
Abdulla Novruz oğlunun (13.12.1956) anadan olmasının 65 illiyi
Xalq şairi Əliyev Rövşən Məmmədəli oğlunun (Ramiz Rövşən) 
(15.12.1946) anadan olmasının 75 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, Əməkdar mədəniyyət işçisi, yazıçı Vəliyev 
Süleyman Vəli oğlunun (21.12.1916-07.03.1996) anadan olmasının 105 
illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı-dramaturq, publisist Hüseynbəyli Elçin 
Hüseyn oğlunun (Qaraçuxa) (23.12.1961) anadan olmasının 60 illiyi
Şair, jurnalist Əkbərzadə Şahmar Əkbər oğlunun (28.12.1941-30.08.2000) 
anadan olmasının 80 illiyi
Xalq yazıçısı, filologiya elmləri doktoru, professor Cəfərzadə Əzizə 
Məmməd qızının (29.12.1921-04.09.2003) anadan olmasının 100 illiyi
Şair, publisist Kəsəmənli Nüsrət Yusif oğlunun (29.12.1946-16.10.2003) 
anadan olmasının 75 illiyi

Folklor

Əməkdar mədəniyyət işçisi Pənahov Əlipənah Ələsgər oğlunun (Aşıq 
Pənah) (12.12.1926-26.08.1978) anadan olmasının 95 illiyi

Dünya ədəbiyyatı

Rus yazıçısı, ictimai xadim Tixonov Nikolay Semyonoviçin (04.12.1896-
08.02.1979) anadan olmasının 125 illiyi
Rus şairi Nekrasov Nikolay Alekseyeviçin (10.12.1821-08.01.1878) 
anadan olmasının 200 illiyi
İran şairi, filoloq və ictimai xadim Bahar Məhəmmədtağı Mirzə Kazım 
oğlunun (Məlik Üş-şüəra) (10.12.1886-21.04.1951) anadan olmasının 135 
illiyi
Rus yazıçısı, publisist, tarixçi Karamzin Nikolay Mixayloviçin 
(12.12.1766-03.06.1826) anadan olmasının 255 illiyi
Rus yazıçısı, ictimai xadim Fadeyev Aleksandr Aleksandroviçin 
(24.12.1901-13.05.1956) anadan olmasının 120 illiyi
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Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Xalq rəssamı Abdullayev Mikayıl Hüseyn oğlunun (19.12.1921-
21.08.2002) anadan olmasının 100 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, professor Dadaşov Azər İsmayıl 
oğlunun (01.12.1946) anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti, balerina Şirəliyeva Tamilla Xudadat qızının (08.12.1946) 
anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti, balet artisti Pletnyov Vladimir Nikolayeviçin (08.12.1946- 
21.2.1988) anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti, müğənni Sadıqov Əliövsət Şirəli oğlunun (21.12.1906-
17.11.1971) anadan olmasının 115 illiyi
Xalq artisti, balerina Babayeva Çimnaz Məmməd qızının (23.12.1946-
23.12.2019) anadan olmasının 75 illiyi
Əməkdar artist, balaban və klarnet ifaçısı Zeynalov Bəhruz Mahmud 
oğlunun (24.12.1926-25.05.1998) anadan olmasının 95 illiyi
Azərbaycanın və keçmiş SSRİ-nin Xalq artisti Xanlarova Zeynəb Yəhya 
qızının (28.12.1936) anadan olmasının 85 illiyi
Xalq artisti, müğənni Əliyev Əbülfət Əsəd oğlunun (30.12.1926-
27.12.1990) anadan olmasının 95 illiyi

Teatr.Kino

Amerika kino rejissoru, prodüser Disney Uoltun (05.12.1901-15.12.1966) 
anadan olmasının 120 illiyi
Xalq artisti Yusifzadə Əşrəf Əmrah oğlunun (05.12.1906-07.03.1963) 
anadan olmasının 115 illiyi
Xalq artisti Salayev Həsənağa Dərya oğlunun (05.12.1921-02.10.1981) 
anadan olmasının 100 illiyi
Xalq artisti Davudova Mərziyyə Yusif qızının (08.12.(25.11)1901-
06.01.1962) anadan olmasının 120 illiyi
Xalq artisti, teatr və kino aktrisası Zəki Mehriban Mürvət qızının 
(18.12.1966) anadan olmasının 55 illliyi
Əməkdar incəsənət xadimi, kino operatoru, rejissor və rəssam Atakişiyev 
Əlisəttar Ələsgər oğlunun (25.12.1906-07.11.1990) anadan olmasının 115 
illiyi
Xalq artisti Əliyeva Zemfira Məmmədəli qızının (25.12.1941-16.11.1995) 
anadan olmasının 80 illiyi
Xalq artisti, teatr və kino aktrisası Yaqubova Ella İsmayıl qızının 
(30.12.1946) anadan olmasının 75 illiyi

462

463

464

465

466

467

468

469

473

474

472

470

471



450

Milli Qəhrəmanlar

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əsgərova Salatın Əziz qızının 
(16.12.1961-09.01.1991) anadan olmasının 60 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əhmədov Riad Fikrət oğlunun 
(20.12.1956-25.01.1992) anadan olmasının 65 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Orucov Vəzir Surxay oğlunun 
(26.12.1956-22.03.1993) anadan olmasının 65 illiyi

Siyasət.Hərbi iş

Dövlət xadimi Rəsulova  Lidiya Xudat qızının (04.12.1941-05.02.1912) 
anadan olmasının 80 illiyi
Dövlət xadimi, general-mayor Əsədov Məhəmməd Nəbi oğlunun 
(05.12.1941-20.11.1991) anadan olmasının 80 illiyi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, görkəmli siyasi və dövlət xadimi 
Əliyev İlham Heydər oğlunun (24.12.1961) anadan olmasının 60 illiyi

Tarix

Tarix üzrə elmlər doktoru Qasımov Ədalət Qasım oğlunun  (05.12.1956) 
anadan olmasının 65 illiyi
Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor Musayeva Tamilla 
Həşim qızının (31.12.1931-24.12.2019) anadan olmasının 90 illiyi 
Tarix elmləri doktoru, professor Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlunun 
(31.12.1941) anadan olmasının 80 illiyi

Fəlsəfə.İqtisadiyyat.Hüquq

Əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, professor Əliyev Aqil Əlirza 
oğlunun (10.12.1926-07.03.2006) anadan olmasının 95 illiyi
Əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, professor Qasımov Əbülfəz 
Cəbrayıl oğlunun (20.12.1931-10.06.2008) anadan olmasının 90 illiyi

Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Əməkdar jurnalist, Əməkdar mədəniyyət işçisi, ictimai xadim, pedaqoq 
İmanquliyev Nəsir Əsəd oğlunun (22.12.1911-07.03.1998) anadan 
olmasının 110 illiyi
Əməkdar elm xadimi, şair və mütərcim, professor Əlizadə Məmməd 
Mübariz Əli oğlunun (23.12.1911-08.04.1994) anadan olmasının 110 illiyi
Filologiya elmləri doktoru, professor Sultanlı Əli Abdulla oğlunun 
(25.12.1906-18.07.1960) anadan olmasının 115 illiyi
Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Babayev Həbib 
Bayram oğlunun (30.12.1926-02.07.1994) anadan olmasının 95 illiyi
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Coğrafiya.Geologiya

Akademik Əhmədov Həsən Əbdüləli oğlunun (15.12.1906-09.07.1981) 
anadan olmasının 115 illiyi
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Ağalarova Dünya 
Ələkbər qızının (15.12.1906-15.09.1981) anadan olmasının 115 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

Akademik Quliyev Nəriman Ağaqulu oğlunun (28.12.1926-20.05.2014) 
anadan olmasının 95 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb

Əməkdar həkim, Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor 
Əlikişibəyov Mustafa Məmməd oğlunun (07.12.1901-1981) anadan 
olmasının 120 illiyi
Azərbaycanda patoloji anatomiyanın banilərindən biri, akademik  
Hüseynov Cəlil Yusif oğlunun (20.12.1896-21.03.1979) anadan olmasının 
125 illiyi
Biologiya elmləri doktoru, professor Mustafayev  Qara Teyfur oğlunun 
(25.12.1931-08.10.2018) anadan olmasının 90 illiyi
Akademik Musayev Musa Əbdürrəhman oğlunun (27.12.1921-4.12.2010) 
anadan olmasının 100 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, biologiya elmləri doktoru, professor Səmədov 
Niyazi Həmid oğlunun (31.12.1916-23.05.1989) anadan olmasının 105 
illiyi

Texnika.Mühəndis işi

Əməkdar mühəndis, texnika elmləri doktoru, professor Hacıyev Bəhmən 
Əbiş oğlunun (02.12.1926-1998) anadan olmasının 95 illiyi
Əməkdar elm xadimi, texnika elmləri doktoru, professor Abdullayev 
Kamal Mehman oğlunun (19.12.1936) anadan olmasının 85 illiyi
Texnika elmləri doktoru, professor Abdullayev Faiq Məmmədəli oğlunun 
(26.12.1936) anadan olmasının 85 illiyi
Əməkdar mühəndis, texnika elmləri doktoru Süleymanov Ələkbər Bağır 
oğlunun (31.12.1916-27.07.2000) anadan olmasının 105 illiyi

Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya

Tarix elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi, Əməkdаr 
mədəniyyət işçisi, Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının 
akademiki Xələfov Abuzər Alı oğlunun (25.12.1931-27.04.2020) anadan 
olmasının 90 illiyi

493

494

495

496

497

492

498

499

500

501



452

Digər tarixi hadisələr

Ümumdünya QİÇS-ə Qarşı Mübarizə Günü (01.12.1988)
Laçın rayonu işğaldan azad olunmuşdur (01.12.2020)
Bеynəlxalq Əlillər Günü (03.12.1992)
ATƏT-in Lissabon sammitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində nizamlanması barədə bəyanat 
qəbul olunmuşdur (03.12.1996)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev “Azərbaycan 
Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında” Sərəncam 
imzalamışdır (03.12.2020)
Beynəlxalq Könüllülər Günü (05.12.1985)
Bakıda ilk telefon rabitə qurğusu istifadəyə verilib (06.12.1881)
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Sahəsi İşçilərinin Peşə Bayramı  
Günü (06.12.2006)
Beynəlxalq Mülki Aviasiya Günü elan olunmuşdur (07.12.1996)
Xalça Bayramı (07.12.2004)
Keçmiş SSRİ-i süqut etmişdir (08.12.1991)  
“Müstəqil Dövlətlər Birliyi”nin (MDB) yaradılması haqqında müqavilə 
bağlanmışdır (08.12.1991)
Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatına üzv qəbul olunmuşdur 
(09.12.1991)
Ümumdünya İnsan hüquqları Günü (10.12.1948)
Beynəlxalq Dağlar Günü (11.12.2003)
Uşaqların Bеynəlxalq Tеlеviziya və Radiо Vеrilişləri Günü (12.12)
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü (12.12.2003)
Azərbaycan Respublikası Pensiya Fondu (16.12.1991) yaradılmışdır
Naxçıvan MR Ali Məclisinin Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçən iclasında 
31 dekabrın dünya azərbaycanlılarının həmrəylik bayramı kimi qeyd 
olunması barədə qərar qəbul edilmişdir (16.12.1991)
Fövqəladə Hallar Nazirliyi İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (16.12.2006)
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (17.12.2010)
Avropa İttifaqının İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Günü (18.12.2007)
Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpa olunması haqqında qanun 
qəbul edilmişdir (25.12.1991)
Beynəlxalq Kino Günü (28.12.1895)
Xankəndinin işğalı günü (28.12.199110.11.2020)
Ermənilər tərəfindən Kərkicahan qəsəbəsinin işğalı ilə (Xankəndi ərazi 
vahidliyində) Qarabağda ilk işğal prosesi başlamışdır (29.12.1991)
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında ümumxalq 
referendumu keçirilmişdir (29.12.1991)
Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzinin 
yaradılması haqqında sərəncam imzalamışdır (29.12.2006)
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü (31.12.1991)
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Milli ədəbiyyat 

75 
illiyi Ramiz Rövşən   
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Ramiz Məmmədəli oğlu Əliyev 
(Ramiz Rövşən) 1946-cı il dekabr ayı-
nın 15-də Bakının Əmircan kəndində 
anadan olmuşdur. Orta təhsilini Sura-
xanı rayonundakı 208 saylı şəhər orta 
məktəbində almışdır. 

1964-1969-cu illərdə Azərbaycan 
Döv lət Universitetinin (indiki BDU) fi-
lologiya fakültəsində təhsil almış, 1976-
1978-ci illərdə Moskvada Ali Ssenari 
kurslarını bitirmişdir. Şairin “Bir yağışlı 
nəğmə” adlı şeirlər kitabı 1970-ci ildə 
işıq üzü görmüşdür. 

1971-ci ildə Cəfər Cabbarlı adına 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında, 
“Mo zalan” satirik kinojurnal studiya-
sında redaktor, 1974-1975-ci illərdə ki-
nostudiyanın ssenari emalatxanasında 
sse narist, 1979-1987-ci illərdə ssenari 
redaksiya heyətinin üzvü, 1987-1992-
ci illərdə kinostudiyanın baş redaktoru 
işləmişdir. 

Ramiz Rövşən 1981-ci ildən Azər-
baycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.

“Göy üzü daş saxlamaz” (1987), 
“Kə pənək qanadları” (1999), “Gedək 
biz olmayan yerə” (2006) adlı kitabların 
müəllifidir. 

Şeirlərində vətənpərvərlik, bəşəri 
mə həbbət, məslək eşqi, dərin etiqad, 
vüqar və sadəlik, xalq ruhuna yaxınlıq, 
dərin sənətkarlıq, müdriklik, həyata və 
insana məhəbbətin tərənnümü poetik 
şəkildə təcəssüm etmişdir. Özünə məx-
sus luq, bənzərsizlik onun şeirlərinin 
qayə sindədir. O poeziyamızda yeni irs, 
yeni cığır açmış və bu irsə öz möhürünü 
vur muş, əvəzedilməz təkrarolunmaz bir 
şairdir. 

1985-ci ildə R.Rövşən haqqında “Üç 
çinar yarpağı”, 1987-ci ildə “Burax ge-
dim, ay işığı”, 1993-cü ildə “Ağrı” adlı 
televiziya verilişləri lentə alınmışdır. 
“Ba ğışla”, “Bu qatarın dalınca baxma”, 

“Unudacaq” (F.Kərimova), “Novruz 
gəlir, yaz gəlir” (A.Kazımova), “Ayrı-
lıq” (Azərin),“Yalquzaq” (Ş.Əlizamanlı) 
adlı mahnıların mətnlərinin müəllifidir. 
“Divlərin mahnısı” (Əzablı yollar), “Ya-
raşmıram mən sənə” (İşarəni dənizdən 
gözləyin), “Şimşimə” (Girişmə, öldü-
rər), “Yağış yuyur, gün qurudur” (Əlvi-
da, cənub şəhəri. Mehriban Zəki), “Di-
lin yansın, dil yiyəsi” (Qala) adlı şeirləri 
filmlərdə səsləndirilmişdir. 

“Babamızın babasının babası” (1981), 
“Şəhərli biçinçilər” (1986), “Süd dişi-
nin ağrısı” (1987), “Özgə vaxt” (1996), 
“Məkanın melodiyası” (2004), “Qala” 
(2008) kimi tammetrajlı bədii filmlərin, 
“Şəhidlərdən şəhidlərə” (1990) qısamet-
rajlı sənədli filmin ssenari müəllifi; “Bu-
lud niyə ağlayır?” (1973), “Pıspısa xanım 
və siçan bəy” (1974), “Lovğa fil balası” 
(1987) cizgi filmlərinin, “Əzablı yollar” 
(1982), “Evlənmək istəyirəm” (1983), 
“Xüsusi vəziyyət” (1986), “Kişi sözü” 
(1987), “Araqarışdıran” (1987), “Gecə 
qatarında qətl” (1990), “Kamança” 
(1993),“Etimad telefonu” (2001), “Hacı 
Qara” (2002), “Küçələrə su səpmişəm” 
(2004) tammetrajlı bədii filmlərində 
mahnı mətnlərinin müəllifidir.

1992-ci ildən Azərbaycan Tərcümə 
Mərkəzində çalışmış, S.Yeseninin 
“Qara adam” poemasını və şeirlərini, 
A.Blo kun şeirlərini, V.Mayakovskinin 
“Şal varlı bulud” poemasından parça 
və başqa əsərləri tərcümə etmişdir. Şeir 
və hekayələri keçmiş SSRİ-nin bir çox 
dillərinə tərcümə edilmiş, ABŞ-da, Al-
maniyada, Fransada, Polşada, Bolqarıs-
tanda, Türkiyədə, İranda çap olunmuş-
dur. 

Ramiz Rövşən Azərbaycan mədəniy-
yətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 
2019-cu il may ayının 25-də “Xalq şai-
ri” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Göyərçinim, gəl görüm: 
şeirli, şəkilli əlifba / 
R.Rövşən. - Bakı: TEAS 
Press, 2018. - 68 s.
Gizlənmişəm, tap məni / 
R.Rövşən. - Bakı: TEAS 
Press, 2018. - 35, [1] s. 
Nefes – kitablar kitabı: 
şiir-nesr-esse / R.Rövşən. - 
Bakı: Qanun, 2017. - 728 
s.
Şeirin əvvəl havası gəlir, 
sonra özü: Xalq şairi 
Ramiz Rövşən: “İnsan 
özünü təsdiqləməyi ba-
carmalıdır” / R.Rövşən: 
müsahibəni apardı 
Z.Əliqızı // Kaspi. - 2020. - 
25-27 yanvar. - S. 10.
Xəlilova, A. Şuşa. Daşaltı. 
Yanvar. 1992-ci il: Ramiz 
Rövşənin “Azərbaycan” 
jurnalında çap olunan 
“Xəyanət” kinopovesti 
barədə / A.Xəlilova //
Ədəbiyyat qəzeti. - 2020. - 
25 yanvar. - S. 22-23.
Müşfiq, Ş. Ramiz Rövşən 
rüzgarının yeni dalğası / 
Ş.Müşfiq // 525-ci qəzet. - 
2019. - 18 may. - S. 15.

15 Şair
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Milli ədəbiyyat 

105
illiyi Süleyman Vəliyev 

1916-1996 
Süleyman Vəli oğlu Vəliyev 

1916-cı il dekabr ayının 21-də Bakı 
yaxınlığındakı Ramana qəsəbəsində 
ana dan olmuşdur. Ramana məktəbində 
səkkizillik təhsil aldıqdan sonra, təhsi-
lini məşhur “Qulam şqolası”nda davam 
etdirmişdir. 

“Əmanət kassası” adlı ilk hekayəsi 
1932-ci ildə “Hücum” jurnalında çap 
olunmuşdur. 

Ədəbi mühitə çox tez gələn S.Və-
li yev 1937-ci ildə hərbi qul luğa 
çağırılana qədər Lökbatanda çıxan 
az tirajlı “Neft uğrunda” qəze tində 
jur nalistlik fəaliyyətinə baş la mış-
dır. Yazıçının 1937-ci ildə yazıb çap 
etdir diyi “Bığlı ağa” povesti həmin 
ildə Azərnəşrdə ayrıca kitabça şək-
lində çapdan çıxmışdır. Bu kitab 
onu həmişəlik ədəbiyyata bağlamış, 
ədəbi mühitdə tanıtmışdır. Bir müddət 
“Azər  baycan gəncləri”, “Kommunist” 
qəzetlərinin müxbiri olmuş, “İnqilab 
və mədəniyyət” jurnalında ədəbi işçi 
kimi çalışmışdır. 1937-ci ilin payızında 
hərbi xidmətə çağrılmış, 2 il Ukraynada 
hərbi xidmətdə olmuşdur. 1940-cı ilin 
oktyabrında Xalq şairi S.Vurğunun 
kömə  yi ilə Azərbaycan Yazıçılar İttifa-
qının Hərbi vətənpərvərlik şöbəsinin 
müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 

İkinci Dünya müharibəsi illərində 
Al maniya, Yuqoslaviya və İtaliyada 
mü  qavimət hərəkatında iştirak etmiş-
dir. 

1946-1949-cu illərdə M.F.Axundov 
adına Pedaqoji İnstitutda (indiki Azər-
bay can Dövlət Pedaqoji Universiteti) 
təhsil almışdır. 1958-1963-cü illərdə 
C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” 
stu diyasında redaktor vəzifəsində çalış-
mış, 1963-1987-ci illərdə Azərbaycan 
Yazı çılar Birliyində məsləhətçi işlə-
miş dir. 

Onun yaradıcılığında Stalin rep-

ressiyaları, müharibə mövzusu, azər-
baycanlı döyüşçülərin Avropa müqa-
vi mət hərəkatında iştirakı mövzuları 
əsas yer tutur. “Mübahisəli şəhər”, 
“Şor cüllütü”, “Əncir ağacı”, “Mə-
nə “sən” de”, “Çörək”, “Zorən qoca”, 
“Qurtuluş”, “Həyatın dadı”, “Göz lə nil-
məyən məktub”, “Bir səhəng su” və s. 
əsərlərin müəllifidir.

Müasir nəsrimizdə müharibə möv-
zu sunun görkəmli nümayəndəsi olan 
yazıçının əsərləri keçmiş SSRİ və 
xarici ölkə xalqlarının dillərinə də 
tər cümə olunmuşdur. Bədii yaradı-
cılığında    S.Marşak,     A.Qaydar, M.Q. 
Mixaylovski, V.Vasilyevskayadan 
tərcümələr etmişdir.

Yazıçının 1966-cı ildə çap olunmuş 
“Düyünlər” romanı Azərbaycan ədə-
biyyatında repressiya olunmuşların 
taleyindən bəhs edən ilk irihəcmli əsər-
lər dən biridir. Süleyman Vəliyev onu 
ağrıdan əsl repressiya həqiqətlərini 
daha sonralar, 1980-ci illərdə qələmə 
aldığı “Qanadı qırıq quş da uçarmış” 
roman-memuarında etiraf və təsvir 
etmişdir.  Süleyman Vəliyev 1994-cü 
ildə Azərbaycanın Günahsız Siyasi 
Qur banlar Assosiasiyasının rəyasət 
heyə tinin üzvü seçilmişdir.

1976-cı ildə əmək veteranı, 1981-
ci ildə müharibə veteranı olmuşdur. 
1967 və 1986-cı illərdə Azərbaycan 
SSR Elmlər Akademiyasının Fəxri 
fərmanına, 1977-ci ildə Azərbaycanın 
“Əməkdar mədəniyyət işçisi”, 1987-ci 
ildə “Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri 
adlarına layiq görülmüş, 1984-cü ildə 
“Xalqlar dostluğu” ordeni və bir sıra 
medallarla təltif olunmuşdur. 

Süleyman Vəliyev 1996-cı il mart 
ayının 7-də Bakıda vəfat etmiş, İkinci 
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri: iki 
cilddə: romanlar / 
S.Vəliyev. - Bakı: Yazıçı, 
1983.
Daşlı bulaq: [romanlar] / 
S.Vəliyev; ön sözün müəl. 
C.Əhmədov. - Bakı: Yazıçı, 
1987.- 686 s.
Mənə “sən” de / S.Vəliyev. 
- Bakı: Gənclik, 1985. - 
325 s.
“Qanadı sınmış quş” da 
uçarmış: sənədli roman 
/ S.Vəliyev. - Bakı: XAN, 
2017. - 100 s.
Əhmədov, T. Süleyman 
Vəliyev / T.Əhmədov //
Əhmədov T. Azərbaycan 
yazıçıları (XX-XXI 
yüzillikdə): ensiklopedik 
məlumat kitabı. - Bakı, 
2011. - S. 875.
Şirinov, F. Repressiya 
həqiqətlərindən söz açan 
ilk memuar əsərin müəllifi: 
Ədəbi simalar / F.Şirinov 
// Azərbaycan.- 2017.- 7 
yanvar.- S.5.

Yazıçı
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Milli ədəbiyyat 
60

illiyi Elçin Hüseynbəyli  
1961 
Elçin Hüseyn oğlu Hüseynbəyli 

(Qaraçuxa) 1961-ci il dekabr ayının 23-
də Cəbrayıl rayonunda anadan olmuş-
dur. 1979-cu ildə həmin rayonun Şükür 
bəyli kənd orta məktəbini bitirmişdir. 

1989-cu ildə M.V.Lomonosov adına 
Moskva Dövlət Universitetinin jur na-
lis tika fakültəsini fərqlənmə diplomu 
ilə bitirmişdir.

1997-ci ildə Varşavada “İnsan 
haqları yay məktəbi”nin məzunu 
olmuşdur. 

1999-cu ildən müxtəlif KİV-də, o 
cümlədən “Azadlıq” radiosunda işləyib, 
radionun Bakı bürosunu yaradıb. Azər-
bay  canda yeni informasiya modelini 
ilk təqdim edənlərdəndir.

2004-cü ilin mayında AYB sədri 
Anarın təqdimatı ilə “Ulduz” jurnalının 
baş redaktoru seçilmiş, 27 mart 2014-
cü ilədək bu vəzifədə çalışmışdır. 
Hazırda “Ədəbiyyat qəzeti”nin baş 
redaktorudur. 

O, həm də AYB Katibliyinin yeddi 
üzvündən biridir. 

E.Hüseynbəyli haqqında ölkənin 
ən tanınmış ədəbiyyat adamları 100-ə 
yaxın məqalə yazıblar. O, Türk Dünyası 
Ədəbiyyat Dərgiləri Konqresinin baş 
katibi, rus dilində nəşr olunan “Güney 
Qafqaz” dərgisinin Azərbaycan üzrə 
koordinatoru və redaktorudur.

Ümumdünya azərbaycanlıları qurul-
taylarının nümayəndəsidir. Hekayə 
və romanları ali və orta məktəblərdə 
tədris olunur. 

“Rəqs edən oğlan”, “Balıq adam”, 
“İki nəfər üçün oyun”, “Cənab 21-ci 
əsr”, “Yovşan qağayılar”, “Tut ağacı 
boyunca”, “On üçüncü həvari, 141-
ci Don Juan”, “Şah Abbas”, “Metro 

vadisi”, “Yolayrıcında qaçış”, “Azıx”, 
“Şimallı gəlin”, “Kopelhausda bir 
axşam”, “İki Od arasında” kitablarının, 
səkkiz romanın, yüzdən çox hekayə, 
esse və bədii məqalənin müəllifidir.

Onun roman və dram əsərləri əsasən 
sintetik janrlardadır: dünən, bu gün və 
gələcək. Təhkiyəsi axıcı, üslubu fərdi-
dir. Əsasən milli problemləri qabardır, 
amma dünyanı bütöv qavrayır. 
Roman və dramları konkret ideyaya 
əsaslanır, süjet xətti kəskin intriqa 
üstündə qurulur. Əsərləri ingilis, rus, 
alman, fransız, polyak, ukrayna, litva, 
koreya, fars və s. dillərə tərcümə 
olunub, türkdilli xalq ların dillərinə 
uyğunlaşdırılmışdır.

Kitabları Türkiyə, Rusiya, Litva, 
Özbə kistan və Gürcüstanda nəşr olun-
muş dur. 

Avropa Birliyinin regionda münaqişə 
tərəflərilə bağlı müxtəlif   layihələrin 
iştirakçısı və əlaqələndiricisidir.

Doqquz pyesi dövlət teatrlarında 
səhnəyə qoyulub.

2000-ci ildə istedadlı gənc yazar 
kimi Prezident təqaüdünə, 2008-ci 
ildə isə Prezidentin xüsusi mükafatına 
layiq görülüb. 2001-ci ildə “Yusif 
Səmədoğlu adı na ən yaxşı nəsr əsəri”, 
2007-ci ildə “Humay”, 2009-cu ildə 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
“Qızıl kəlmə” (nəsr üzrə ilk nominant 
kimi), eləcə də bir sıra ədəbi ödüllərlə 
təltif olunmuşdur.

Yazıçı-dramaturq Elçin Hüseynbəyli 
24 may 2019-cu ildə Azərbaycan 
Respublikasının “Əməkdar 
incəsənət xadimi” fəxri adına layiq 
görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Azıx: roman / E.Hüseyn-
bəyli; red. D.İbrahimova-
Hüseyn bəyli; dizayner 
S.Eyyubov. - Bakı: Qələm, 
2013. - 200 s. 
Gözünə gün düşür: 
“Qarabağ heka yə-
lə ri” silsiləsindən 
/ E.Hüseynbəyli; 
red. D.İbrahimova-
Hüseynbəyli; rəssam 
H.Ədalət. - [Bakı]: [“Yeni 
Poliqrafist” MMC], 2018.-
331 s.
On üçüncü həvari - 141-ci 
Don Juan: romans-ekskurs 
/ E.Hüseynov. - Bakı: Adi-
loğlu, 2007. - 376 s.
Şah Abbas: roman-
xronika / E.Hüseynbəyli; 
red. D.İbrahimova-
Hüseynbəyli; dizayner 
Ö.Məmmədov. - Bakı: 
Qələm, 2013. - 383 s.
Şeytan almaları...: (“Para-
lel dünyalar” silsiləsindən) 
/ E.Hüseynbəyli // Olaylar. 
- 2020. - 6-7 fevral. - S. 13.
Cəfərov, N.”İki od ara-
sında”... Və “yenə”... / 
N.Cəfərov // Ədəbiyyat 
söhbətləri.-Bakı: Elm və 
təhsil,- 2018.- S.267-274.

Yazıçı-dramaturq 
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Şahmar Əkbər oğlu Əkbərzadə 
1941-ci il dekabr ayının 28-də Ağdam 
rayonunun Çəmənli kəndində, ziyalı 
ailəsində anadan olmuşdur. 

1958-ci ildə Mahrızlı kənd orta 
məktəbini bitirdikdən sonra Şuşa Peda-
qoji Texnikumuna daxil olmuş, 1960-
cı ildə oranı bitirmişdir. Elə həmin 
il  M.F.Axundov adına Azərbaycan 
Pedaqoji Dillər İnstitutunun rus dili 
və ədəbiyyatı şöbəsinə daxil olmuş, 
1965-ci ildə  rus dili müəllimi ixtisası 
üzrə təhsilini başa vurmuşdur. 

Bir neçə il Çəmənli kənd orta 
məktəbində müəllim işləmiş, 1968-ci 
ildə Bakı şəhərinə köçmüşdür. Bura-
da Azərittifaqın əməyin  elmi təşkili 
mərkəzi laboratoriyasında tərcüməçi, 
1968-1973-cü illərdə Azərbaycan 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Nəşriy-
yat şöbəsində redaktor, 1973-1978-ci 
illərdə “Azərbaycan gəncləri” qəze ti 
redaksiyasında publisistika şöbəsi nin 
müdiri, 1978-1990-cı illərdə “Kom-
munist” qəzeti redaksiyasında Mədə-
niy yət şöbəsinin böyük ədəbi işçisi 
vəzifələrində çalışmışdır. 

Şahmar Əkbərzadə Mədəniyyət 
Nazir li yinin təsis etdiyi “Mədəniyyət” 
qəze tinin ilk baş redaktoru olmuşdur. 

Bədii yaradıcılıqla 1985-ci ildən 
məşğul olmuş, dövri mətbuatda vaxta-
şırı olaraq şeir, məqalə və tərcümələrini 
çap etdirmişdir. “Anama layla” (1978), 
“Sevgi borc verilməz” (1982), “Ona 
yanıram ki” (1988), “Haqqa pəncərə” 
(1998), “Sev məni” (2000) kitabları 

işıq üzü görmüşdür. 
Əsərləri keçmiş SSRİ və xarici ölkə 

xalqlarının dillərinə tərcümə edilmiş-
dir. 1978-ci ildə Azərbaycanın yara-
dıcı gənclərinin tərkibində Çexoslo-
vakiyada, 1984-cü ildə Azərbaycan 
Jurnalistlər İttifaqının xüsusi qrupu 
tərkibində Türkiyədə olmuşdur. 

1983-cü ildə Azərbaycan  
Jurnalistlər İtti faqının mükafatına, 
1986-cı ildə “Qı zıl qələm” mükafatına, 
1996-cı il də şeirlərinə görə “Araz” ali 
ədəbi müka  fatına layiq görülmüşdür. 
Ş.Əkbərzadənin incə ruhlu qəlbinin 
səsini ifadə edən məşhur “Dünya“, 
“Həsrətin mənimdir, özün özgənin”,  
“48  ölçülü qadın paltarı”, “Allah 
amandır”, “Ölü torpaqlarda məzar qa-
zılmır” və s. şeirləri bu gün də dillər 
əzbəridir.

Şahmar Əkbərzadə 2000-ci il av-
qust ayının 30-da Bakı şəhərində vəfat 
etmişdir. 

“Vektor” Beynəlxalq Elmlər Aka-
demiyası tərəfindən 2000-ci ildən şa-
irin adına beynəlxalq ədəbiyyat mü-
kafatı təsis edilmiş və həmin mükafat 
2001-ci ildən bu günədək 70-dən çox 
şairə, o cümlədən 15 nəfər xarici ölkə 
şairlərinə təqdim edilmişdir.

2008-ci ildə “Şahmar Əkbərzadə 
adına Beynəlxalq Ədəbiyyat Mükafatı 
laureatlarının şeir antologiyası” kitabı 
çap olunmuşdur. 

2014-cü il fevral ayının 10-da 
“Şahmar Ədəbi Məclisi” (ŞƏM) təsis 
olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Xarıbülbül nəğmələri: 
[şeirlər] / Ş.Əkbərzadə; 
ön söz müəl. və kitabın 
naşiri Ə.Ağalarov; red. 
R.Rzalı. - Bakı: Azərnəşr, 
2018. - 295, [1] s. 

Sev məni: [şeirlər] 
/ Ş.Əkbərzadə; red. 
T.Zahidoğlu. - Bakı: 
Azərbaycan, 2000. - 64 s.

Həsrətin mənimdir, 
özün özgənin: Şeirlər / 
Ş.Əkbərzadə // Ədalət. - 
2019. - 31 dekabr. - S. 6.

Mədətoğlu, Ə. Tanrıdan 
gələn nəğmələr / Əbülfət 
Mədətoğlu // Ədalət. - 
2019. - 11 yanvar. - S. 7.

Tapdıqoğlu, A. Şahmar 
Əkbərzadənin yaradı-
cılıq gecəsi keçirilib / 
A.Tapdıqoğlu // Azad 
Azərbaycan. - 2019. - 24 
oktyabr. - S. 5 

28 Şair, jurnalist 
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Əzizə Məmməd qızı Cəfərzadə 
1921-ci il dekabr ayının 29-da Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. İbtidai 
təhsilini 25 saylı məktəbdə almış, teatr 
texniki məktəbində və ikiillik müəl-
limlər institutunda oxumuş, 1942-
1944-cü illərdə Ağsu rayonundakı 
Ça parlı kəndində müəllim işləmişdir. 
1946-1947-ci illərdə ekstern yolu ilə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
(indiki BDU) filologiya fakültəsində 
təhsil almışdır. 1944-1946-cı illərdə 
C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasında Ssenari şöbəsinin 
rəisi, 1947-1949-cu illərdə teatr tex-
niki məktəbinin müdiri, 1950-1955-ci 
illərdə Azərbaycan Pedaqoji İnstitu-
tunda (indiki ADPU) dosent, kafedra 
müdiri, 1956-cı ildə Kamçatka Peda-
qoji İnstitutunda dosent, 1957-1974-
cü illərdə Azərbaycan EA Əlyazmalar 
İnstitutunda baş elmi işçi, şöbə müdiri 
vəzifələrində çalışmışdır. 1974-cü ildə 
BDU-nun professoru olmuşdur. XIX əsr 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin bilicisi 
kimi tanınmış və bu sahədə 1950-ci ildə 
“XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında 
maarifçi-ziyalı surətləri” mövzusun-
da namizədlik, 1970-ci ildə “XIX əsr 
Azərbaycan poeziyasında xalq şeiri üs-
lubu” mövzusunda doktorluq disserta-
siyaları mudafiə etmişdir. 

Ədəbi fəaliyyətə 16 yaşında baş-
lamış, 1937-ci ildə “Əzrayıl” adlı ilk 
hekayəsini “Ədəbiyyat” qəzetində 
çap etdirmişdir. İlk kitabı 1948-ci ildə 
nəşr edilmiş, lakin Moskvanın xüsu-
si qərarı ilə satışa çıxmamışdan əvvəl 
qadağan olunub yandırılmışdır. Nəsr 
əsər ləri əsasən tarixi roman janrında 
yazılmışdır. Əsərləri Azərbaycan dili-
nin saflığı və təmizliyi uğrunda müba-
rizənin bariz nümunəsinə çevrilmiş-

dir. Yüzlərlə oçerk, elmi tədqiqat və 
publisistik məqalələri dövri mətbuatda 
çap edilmişdir. Klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatının, xüsusilə də şifahi ədəbi 
irsimizin öyrənilməsi sahəsində elmi 
tədqiqat işləri aparmışdır. “Bayatı 
düşün cələrim”, “Xızır Nəbi”, “Novruz” 
və başqa Azərbaycan adət-ənənələri, 
etnoqrafiyası ilə bağlı yazıları, tele-
viziya və radioda çıxışları onu xalqın 
sevimlisi etmişdi. Yaradıcılığında tari-
xi mövzulu əsərlər aparıcı yer tutmuş, 
“Aləmdə səsim var mənim”, “Vətənə 
qayıt”, “Yad et məni”, “Bakı-1501”, 
“Cəlaliyyə”, “Ağlayan güləyən Sa-
bir”, “Eldən-elə”, “Gülüstandan öncə”, 
“Zərintac-Tahirə”, “Bir səsin faciəsi”, 
“İşığa doğru”, “Bəla”, “Rübabə-Sul-
tanım”, “Şirvan” kimi tarixi roman və 
povestləri yazmışdır. 

Əsərləri bir çox xarici dillərə - rus, 
fars, tacik, ərəb, qazax və s. tərcümə 
edilib nəşr edilmişdir. Radioda Cənubi 
Azərbaycan üçün yayımlanan proqram-
ların və uzun illər “Ana” radio jurnalı-
nın daimi iştirakçısı olmuşdur. 

1981-1989-cu illərdə Respub-lika 
Qadınlar Şurasının sədri vəzifə sin-
də çalışmışdır. Müxtəlif fəxri fər man-
larla,“Xalqlar dostluğu” ordeni və müs-
təqil Azərbaycanın ali mükafatı olan 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir, 
2001-ci ildə “Azərbaycan anası” və 
“Xalq yazıçısı” fəxri adına layiq görül-
müş, Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin fərdi təqaüdçüsü olmuşdur.

Əzizə Cəfərzadə 2003-cü il sentyabr 
ayının 4-də vəfat etmiş, vəsiyyətinə 
əsa sən Hacıqabul rayonunun Tağılı 
kən  dində dəfn edilmişdir.

Həyat və yaradıcılığı haqqında 
“Azərtelefilm” birliyi tərəfindən iki 
film çəkilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Bakı - 1501: tarixi 
roman / Ə.M.Cəfərzadə; 
red. N.Cabbarlı; rəss. 
İ.Məmmədov. - [Bakı]: 
XAN, [2016]. - 348, 
[1] s.
“Gülüstan”dan 
öncə: tarixi roman / 
Ə.M.Cəfərzadə; red. 
N.Cabbarlı.- [Bakı]: 
XAN, [2016]. - 237, 
[1] s.
Bayram, P. Azize Ca-
ferzade hayatı, edebi 
şahsiyeti, hikayelerinin 
incelenmesi / P.Bayram. 
- Ankara: Akçağ, 2013. 
- 200 s. 
Əzizə Cəfərzadə // Qadın 
- ana - sənət dünyası: 
antologiya / Layih. 
rəhb., tərt. ön söz müəl. 
G.Pənah. - K. 2. - Bakı, 
2019. - S. 5-18.
Fərəcov, S. Ədəbi aləmdə 
yaşayan və sevilən: Əzizə 
Cəfərzadə / S.Fərəcov // 
Azad Azərbaycan. - 2019. 
- 29 dekabr. - S. 7.

29 Yazıçı
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Nüsrət Yusif oğlu Kəsəmənli 1946 
-cı il dekabr ayının 29-da Qazax rayo-
nunda anadan olmuşdur.

Orta təhsilini burada aldıqdan sonra 
Bakıya gəlmiş, 1966-cı ildə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) 
jurnalistika fakültəsinə daxil olmuşdur. 
Universitetin II kursunda ikən “Bakı” 
və “Baku” qəzetlərində müxbir, ədəbi 
işçi vəzifəsinə işə qəbul edildiyinə görə 
1969-cu ildə qiyabi şöbəyə keçmişdir. 
Universiteti bitirdikdən sonra 1978-
1985-ci illərdə Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqında referent və ədəbi məsləhətçi 
olmuşdur.

Bədii yaradıcılığa XX əsrin 60-cı 
illərinin əvvəllərindən başlamışdır. 
Nüsrət Kəsəmənlinin poеziyası obraz-
lı təfəkkürün ifadəsidir. Onun şeir lə ri-
nin əsas mövzusu məhəbbət olsa da, 
insanpərvərliyə, yеr üzərində əmin-
aman lığa, vətənə, torpağa aid müxtəlif 
əsərlər yaratmışdır. “Sеvgi hələ öl-
müş dеyil”, “Dəli bir ağlamaq kеçir 
könlümdən”, “Sənə güvəndiyim dağ-
lar”, “Sеvə-sеvə”, “Bəlkə bu təsadüf” 
kimi məhəbbət mövzusunda, “Torpaq 
haqqında nəğmə”, “Vətən alov еtsin 
odunu sənin”, “Cıdır düzü”, “İsa bula-
ğı”, “Ağlama Təbrizim, ağlama”, “Bu-
bizim vətənimizdir” kimi şeirləri  doğma 
torpağa, vətənə məhəbbəti əks еtdirən 
çoх dəyərli poеziya nümunələridir. 
Şair öz yaradıcılığında ictimai-siyasi 
hadi sələrlə bağlı düşüncələrinə də yеr 
ayırmış, onun “Хocalı”, “20 Yanvar”, 
“Yaddan çıхmaz Qarabağ” kimi əsərləri 

məhz bu mövzuda yazılmışdır. 
“Dünya köhnə dünyadır”, “Unut 

kə dərini”, “Allahım, ayırma bizi”, 
“Unuda bilməyəcəksən”, “Özümü al-
dadıram”, “Biri vardı, biri yox...” kimi 
yüzlərlə şeirinə musiqi bəstələnmişdir. 
“Boş kəndlərin harayı”, “Mövzu üzrə 
improvizasiya”, “Ənbizlərin keşiyin-
də”, “Sovet Azərbaycanına səyahət” və 
s. sənədli filmlərin, “Afroditanın qolla-
rı”, “Qarabağ əhvalatı” bədii filmlərin 
ssenari müəllifidir. 

Moskvada gənc yazıçıların VI, VII 
Ümumittifaq müşavirələrində iştirak 
etmişdir. 

1977-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü idi. 

Fəal ictimaiyyətçi olmuş, 1981-
1984-cü illərdə Azərbaycan Yazıçılar 
İtti  faqında Həmkarlar Komitəsinin 
səd ri, Azərbaycan Tarix və Mədəniyyət 
Abi dələri Mühafizə Cəmiyyətinin üz-
vü, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının VI, 
VII qurultayında idarə heyətinin üzvü, 
Poeziya şurasının sədri seçilmişdir. 
1985-ci ildən C.Cabbarlı adına “Azər -
baycanfilm” kinostudiyasında baş re-
daktor, “Dünyaya pəncərə” sənəd li te-
leviziya verilişinin ssenari müəl lifi və 
aparıcısı kimi çalışmışdır. 

1982-ci ildə respublika Lenin kom-
somolu mükafatı laureatı olmuşdur.

Nüsrət Kəsəmənli 2003-cü il okt-
yabr ayının 16-da Təbrizdə vəfat et-
mişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Gülə-gülə ağlayan 
gözəl: seçilmiş şeirlər 
/ N.Y.Kəsəmənli  topl. 
N.Pursərif. - Təbriz: 
[Nəvati], 2016. - 288 s.

Heyf, o sevgiyə...: 
[şerlər] / N.Kəsəmənli; 
red. Ə.Əliyev. - Bakı: 
Gənclik, 2000. - 368 s.

Kimə inanasan?: 
[şeirlər] / N.Kəsəmənli; 
red. T.Muxtarova. - Bakı: 
Gənclik, 1995. - 160 s.

Qapamayın gözlərimi 
/ N.Kəsəmənli. - Bakı: 
Maarif, 2006. - 287 s.

Getmək istəyirsən 
bəhanəsiz get: [şeirlər] / 
N.Kəsəmənli // Ədalət. - 
2019. - 5 yanvar. - S. 14.

Osmanoğlu, M. “Oyat-
ma mürgülü xatirələri” 
/ M.Osmanoğlu //
Ədəbiyyat qəzeti. - 2019. 
- 8 mart. - S. 10-11.

29 Şair 
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Əlipənаh Ələsgər оğlu Pənаhоv (Аşıq 
Pənаh) 1926-cı il dekabr ayının 12-də 
Salyan rаyonunda аnаdаn оlmuşdur. 

Gənc yаşlаrındаn şеirə, sənətə, 
sаzа böyük həvəs göstərən Аşıq Pənаh 
sоnrаlаr bütün həyаtını bu sənətə bаğ-
lа mış, zаmаn kеçdikcə onun sənət mе-
ydаnı gеnişlənmişdir. Аşıqlıq sənətinə 
15 yаşındа  ikən 1941-ci ildə bаşlаmış, 
Sаlyаndа “Kür” аşıqlаr аnsаmblını təşkil 
еtmişdir.

1941-1947-ci illərdə Sаlyаn Dövlət 
Drаm Tеаtrındа çаlışmışdır. Tеаtrın 
rеpеr tuаrındа həmişə bаş rоllаrın ifа çı sı 
оlmuş, Məcnun, Kərəm, Qərib, Əs gər, 
Vаqif оbrаzlаrını məharətlə yaratmış-
dır. 

1947-1951-ci illərdə Salyan rayon 
pionerlər evində və mədəniyyət evində 
musiqi dərnəyinə rəhbərlik etmişdir.

1974-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü idi.

Yaradıcılığında dörd və beşbəndlik 
gəraylılar və qoşmalar əsas yer tutur. 
Onun şeirlərində vətənpərvərlik, əmək -
sevərlik, təbiətə, yurda  bağlılıq, yüksək 
insani keyfiyyətlər ifadə olunur. Məşhur 
gəraylılarından “Dilbər”, “İnciyər”, 
“Vurulmuşam”, “Bizim qızlar”, “Ana 
Kürüm”, qoşmalarından isə “Desin”, 
“Uşaqlar”, “De danış”, “Aşiqin”, “Bu 
yanda dur”, “Gördüm” və s. adlarını 
çəkmək olar.

Aşıq Pənah iki dastanın (“Sülh”, 
“Pam bıqçılar”), 18 aşıq havasının (“Dil-
bər”, “El gözəli”, “Ala gözlüm”,  “Yed-
di qardaş”, “Səhər nəğməsi”,  “Azər-
baycanım” və s.), 128-ə qədər qoşmanın 
müəllifi olmuşdur. Azər bay can Yazıçılar 
Birliyinin üzvü olan aşığın “Saz və söz”, 

“Sözlərimi saxla yadda”, “Məhəbbətdən 
danışaq”,  “Təzə söz, təzə mahnı”, 
“Mənim sazım” kimi şeirlər kitabı işıq 
üzü görmüşdür. 

XX əsr aşıq sənətinin görkəmli nüma-
yəndələrindən biri olan Aşıq Pənahın 
gəraylı və qoşmaları melodik cəhətdən 
də xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Burada 
melodik prinsiplər Rast, Şur, Segah lad-
larına əsaslanır. Onun yaradıcılığında 
instrumental söz ifaçılığı, vokal ifaçılıq 
prinsipləri ilə vəhdət təşkil edir.

Аşıq Pənаh kеçmiş SSRİ-nin müх-
təlif şəhərlərində, bir sırа хаrici ölkə-
lərdə - Finlandiya, Bolqarıstan, Rumı-
niya, Polşa, Çexoslovakiya, Hindistan 
və s. Azərbaycan mədəniyyətini, aşıq 
sənətini təbliğ etmişdir.

Aşıq Pənah 1959-cu ildə Moskva-
da keçirilən Azərbaycan Ədəbiyyatı və 
İncəsənəti ongünlüyündə iştirak etmiş 
və “Əməkdə fərqlənməyə görə” medalı 
ilə təltif olunmuşdur.

Azərbaycan mədəniyyətinin inki-
şa fı sahəsindəki xidmətlərinə görə 
1967-ci ildə Azərbaycanın “Əməkdar 
mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq gö-
rülmüşdür.

Aşıq Pənah 1978-ci il аvqust ayının 
26-da vəfаt еtmişdir.

Salyanda bir küçəyə aşığın adı veril-
miş, o cümlədən 1 saylı  humanitar lisey 
və Salyan rayon Yenikənd Folklor Evi 
Aşıq Pənahın adını daşıyır. 2007-ci ildə 
Eldar İsgəndərzadənin ssenarisi əsasında 
haqqında film çəkilmişdir. Mədəniyyət 
Nazirliyinin və Azərbaycan Aşıqlar Bir-
liyinin birgə təşkilatçılığı ilə Dövlət 
Mahnı Teatrında 90 illiyinə həsr edil-
miş təntənəli tədbir keçirilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Mənim sazım: şeirlər 
/ Aşıq Pənah; [red. 
Ç.Əlioğlu]. - Bakı: 
Gənclik, 1977. - 46 s.

Sözlərimi saxla yadda /
Aşıq Pənah; tərt. ed. 
Ə.Pənahov; ön söz. müəl. 
İ.Əbilov. - Bakı: Yazıçı, 
1991. - 144 s.

Təzə söz, təzə mah-
nı: Qoşmalar / Aşıq 
Pənah Pənahov; red. 
M.İskəndərzadə. - Bakı: 
Azərnəşr, 1971. - 50 s.

Əhmədov, T. Aşıq Pənah 
/ Teymur Əhmədov // 
Azərbaycan yazıçıla-
rı XX-XXI yüzillikdə / 
T.Əhmədov. - Bakı, 2011.- 
S. 85.

Nəbioğlu, M. Aşıq Pənah 
/ M.Nəbioğlu // Ozan-aşıq 
dünyası: haqqa qovuşan 
aşıqlarımız. - Bakı, 2010. 
- S. 86.

Səfərova, A. “Dedim 
günəş doğur, sabahın 
xeyir…” / A.Səfərova //
Xalq Cəbhəsi. - 2019. - 26 
yanvar.- S.14. 

12 Aşıq-şair
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Nikolay Semyonoviç Tixonov 
1896-cı il dekabr ayının 4-də  (bəzi 
mənb. 22 noyabr) Sankt-Peterburq 
şəhərində anadan olmuşdur. Əvvəlcə 
ibtidai şəhər məktəbində, sonra ticarət 
məktəbində təhsil almışdır. Aztəminatlı 
ailəsinə kömək etmək məqsədilə 1911-
ci ildə məktəbdən çıxmış, sonra Baş 
Dəniz İqtisadiyyat İdarəsinin katibi 
vəzifəsində işləməyə başlamışdır.

Nikolay Semyonoviç 1914-1918-ci 
illər Birinci Dünya müharibəsi, 1918-
1920-ci illər Rusiyada Vətən müha-
ribəsi və 1941-1945-ci illər II Dünya 
müharibəsinin iştirakçısı olmuşdur. 

Görkəmli yazıçının yaradıcılığında 
sülh, şərq xalqlarının milli azadlıq və 
istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsi, So-
vet xalqlarının dostluğunun tərənnümü 
baş lıca yer tutmuşdur.

O, “Sami” (1920), “Üz-üzə” (1934) 
poemalarının, “Leninqrad döyüşü 
qəbul edir” (1943) oçerkinin, “Gü-
ruh” və “Bra qa” (1922), “Dost ölkəsi” 
(1936), “İki axın” (1951), “Sülh 
tərəfdarları ikinci dünya konqresində” 
(1953) şeir sil silələrinin, “Ağ möcüzə” 
(1956), “Ya  şıl zülmət” (1966), “Altı 
sütun” (1968) və s. hekayə və povest 
kitabları nın müəllifidir. 

Əsərləri keçmiş SSRİ xalqlarının 
dil lərinə, o cümlədən  Azərbaycan və 
bir çox xarici dillərə tərcümə edilmiş-
dir. Azərbaycan xalqının yaxın dostu 
olan Tixonov Sankt-Peterburqda Er-
mitrajda Nizami Gəncəvinin 800 illik 

yubileyinin keçirilməsinin təşkilat-
çı larından olmuşdur. O, dəfələrlə 
Azər baycana gəlmiş, ölkəmiz 
haqqın da bır sıra şeirlər, Azərbaycan 
ədəbiyyatı, onun görkəmli simaları 
haqqında məqalə və xatirələr yazmış-
dır. Azər bay can xalqını “şair xalq” 
adlandır mış, Nizami, Nəsimi, Füzuli, 
M.P.Vaqif, M.F.Axundov, C.Məm-
mədquluzadə, M.Ə.Sabir, S.Vur ğun 
və başqalarının yaradıcılığını yüksək 
qiy mətləndirmişdir. Eyni zamanda 
Azər baycan ədəbiyyatından rus dilinə 
tər cümələr etmişdir.

Rus yazıçısı, ictimai xadim Niko-
lay Tixonov Ümumdünya Sülh Şura-
sı nın üzvü, Sovet Sülhü Müdafiə 
Komitəsinin sədri, SSRİ Nazirlər So-
veti yanında ədəbiyyat, incəsənət və 
memarlıq sahəsində Lenin və SSRİ 
Dövlət mükafatları komitəsinin sədri, 
SSRİ Ali Sovetinin 2-9-cu çağırış de-
putatı, SSRİ Yazıçılar İttifaqı İdarə 
Heyətinin katibi olmuşdur. 

Müxtəlif illərdə 3 dəfə Lenin orde-
ni, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, SSRİ 
və Beynəlxalq mükafatlar laureatı ol-
muşdur. O, 1974-cü ildə Azərbaycan 
SSR-nin “Xalq şairi” fəxri adına layiq 
görülmüşdür.

Nikolay Semyonoviç Tixonov 
1979-cu il fevral ayının 8-də Moskva 
şəhərində vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Altı sütun: hekayələr 
/ N.S.Tixonov; [tərc. 
ed. S.Almazov]. - Bakı: 
Gənclik, 1975. - 148 s.

Azərbaycan dəftəri: 
şeirlər, məqalələr, 
xatirələr, məktublar, 
çıxışlar / N.S.Tixonov; 
tərt. ed. və ön sözün 
müəl. R.Tağıyev; [red. 
V.Rüstəmzadə]. - Bakı: 
Yazıçı, 1979.- 189, [3] s.

Kazımov, K. XX əsr 
rus ədəbiyyatında Şərq 
problemi: N.S.Tixonovun 
yaradıcılığı əsasında: 
[monoqrafiya] / 
K.Ş.Kazımov; elmi məsl. 
S. Q. Əsədullayev; elmi 
red. M. Ə. Məmmədov.- 
Bakı: [Təhsil], 2013.- 237, 
[1] s. 

Tixonov Nikolay Semyo-
noviç // Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyası: 10 cilddə 
/baş red. C.B.Quliyev; red 
hey. M.H.Abdullayev  [və 
b.].- Bakı: Azərbaycan 
Sovet Ensiklopediyasının 
baş redaksiyası, 1986.- 
C.9.- S.291-292.
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Nikolay Alekseyeviç Nekrasov 
1821-ci il dekabr ayının 10-da (bəzi 
mənb. 28 noyabr) Rusiyanın Podolsk 
quberniyasında mülkədar ailəsində 
ana dan olmuşdur. 

1832-ci ildə gimnaziyaya daxil ol-
muş, ilk şeirini də burada yazmışdır. 
1838-ci ildə 17 yaşlı Nikolay Peterbur-
qa gələrkən atasının göndərdiyi hərbi 
məktəbə deyil, universitetə daxil olmaq 
fikrinə düşür. Uğursuzluğa düçar olan 
gənc, Sankt-Peterburq Universitetinə 
yalnız azad dinləyici kimi daxil ola bil-
mişdir. 

Yaradıcılığının erkən çağlarında 
ro mantik əhval-ruhiyyəli şeir və nəsr 
əsərləri yazmış, 1840-cı ildə “Arzular 
və səslər” adlı ilk şeirlər kitabı işıq üzü 
görmüşdür. 

Nekrasov bir müddət Rusiyanın 
kitab mədəniyyətini zənginləşdirmək 
üçün nəşriyyat işləri ilə məşğul olmuş, 
1843-1845-ci illərdə klassik rus və mü-
asir şair, ədiblərin əsərlərindən ibarət 
bir neçə külliyyat, almanax, məqalələr 
məcmuəsi və s. nəşr etmişdir. 

1844-1845-ci illərdə Nekrasov bir 
sıra povest, felyeton və oçerklərini 
yazır ki, bunların içində “Peterburq 
guşələri” xüsusi yer tutmuşdur. 

N.Nekrasovun “Rusiyada kim yax-
şı yaşayır”, “Şaxta, qırmızı burun”, 
“Kəndli uşaqları”, “Məhkəmə”, “Baba” 
və s. poemaları, “Aktyor”, “Ayı ovu”, 
“Lomonosovun gəncliyi” və s. pyesləri 
oxucular tərəfindən maraqla qarşılan-

mış, tənqidçilərin müsbət rəyini qazan-
mışdır. 

Yaradıcılığında qadın, ana obraz-
larına geniş yer verərək, “Saldat anası 
Orina”, “Rus qadınları” əsərlərini yaz-
mışdır. O, “Şaxta, qırmızı burun” əsə ri-
ni 1863-cü ildə qələmə almış və bacısı 
Annaya ithaf etmişdir. 

Kənd uşaqlarını çox sevən ədib ba-
lacalar üçün çoxlu əsərlər qələmə al-
mış, uşaqların təhsilə cəlb olunmasına 
səy göstərmişdir. Hətta 1872-ci ildə öz 
vəsaiti hesabına məktəb açmışdır.

N.A.Nekrasov rus ədəbiyyatı və icti-
mai fikri tarixinə yalnız şair kimi deyil, 
eyni zamanda istedadlı redaktor və mü-
bariz bir jurnalist kimi də daxil olmuş-
dur. XIX əsr rus jurnalistikası Nekraso-
vun adı ilə bağlıdır. Ömrünün çoxunu 
mətbuat sahəsində işləməklə keçirən 
bu böyük jurnalist, Rusiyada mübariz, 
mütərəqqi mətbuatın təşkilatçılarından 
və rəhbərlərindən biri olmuşdur. Nek-
rasovun nəşr etdiyi jurnallar həmin 
əsrdə Rusiyada ən görkəmli adamların 
yetişməsində, onların tərbiyə olunma-
sında böyük rol oynamışdır. Belə ki, 
o, 1848-1866-cı illərdə vaxtilə Puşkin 
tərəfindən təsis edilmiş “Sovremen-
nik” məcmuəsinə, 1867-1877-ci illərdə 
isə “Oteçestvennıye zapiski” jurnalına 
redaktorluq etmişdir.

Nikolay Nekrasov 1878-ci il yan-
var ayının 8-də (bəzi mənb. 27 dekabr 
1877) vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Rus elində kimin günü 
xoş keçir: poema / 
N.A.Nekrasov; [tərc. ed. 
R.Rza; red. Ə.Salahzadə].- 
Bakı: Gənclik, 1971. - 269, 
[3] s. 

Şaxta-çovğun qırmızı burun  
/ N.A.Nekrasov; tərc. ed. 
Ə.Tələt; red. O.Sarıvəlli. - 
Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1952. 
- 74, [2] s.

Qurbanov, Ş. Klassik rus 
poeziyası Azərbaycanda 
/ Ş.D.Qurbanov; red. 
Ə.Bağırov. - Bakı: Yazıçı, 
1985. - 221, [3] s. 

Mirzəzadə, R. Rus ədə-
biyyatının böyük klassiki 
- Nekrasov / R.Mirzəzadə //
Həftə içi. - 2016. - 7 dekabr. 
- S. 4.

Fərəcov, S. “Arzular 
və səslər”dən başlayan 
ədəbi yol / S.Fərəcov //
Mədəniyyət. - 2017. - 2 
iyun. - S. 13.

Три страны света: роман 
/ Н.А.Некрасов. - Москва: 
Правда, 1990. - 765 , [3] с.

10 Rus şairi
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Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Mikayıl Abdullayev  
1921-2002 
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Mikayıl Hüseyn oğlu Abdullayev 
1921-ci il dekabr ayının 19-da Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 1935-1939-
cu illərdə Azərbaycan Rəssamlıq Texni-
kumunda (indiki Azərbaycan Rəssamlıq 
Akademiyası nəzdində İncəsənət Kol-
leci) görkəmli rəssam Ə.Əzimzadənin 
sinfində təhsil almışdır.

1939-cu ildə ilk dəfə ənənəvi “Ba-
har” sərgisinə qatılmış, nümayiş olunan 
tabloları böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. 

Təhsilini davam etdirmək üçün 
V.İ.Su rikov adına Moskva Dövlət 
Rəs  samlıq İnstitutuna daxil olmuş, 
İ.Y.Qrabar, V.V.Favorskaya, S.V.Ge ra-
si mov kimi görkəmli rəssamlardan dərs 
almışdır. 1949-cu ildə Moskva Dövlət 
Rəssamlıq İnstitutunu bitirmişdir. İlk 
fərdi sərgisi 36 yaşında, Moskvada ke-
çirilmişdi. 

1957-ci ildə “Hindistan silsiləsi”nə 
və 1958-ci ildə yaratdığı “Sevinc” tab-
losuna görə SSRİ Rəssamlıq Akademi-
yasının gümüş medalına layiq görül-
müşdür. 

Yaradıcılığının ən məhsuldar dövrü 
60-cı illərə təsadüf edir. 1966-1967-ci 
illərdə Berlin və Leypsiq şəhərlərində 
fərdi sərgisi, 1973-cü ildə Moskva-
da fərdi yaradıcılıq sərgisi keçirilmiş-
dir. 1974-cü ildə isə “Yeddi gözəl” 
silsiləsinə görə Azərbaycan dövlət mü-
kafatına layiq görülmüşdür.

Rəssam dahi Nizamidən başlamış 
müasir şair və nasirlərimizə qədər bir 
çox sənətkarların portretlərini yarat-
mış, ya da onların əsərlərinə illüstra-
siyalar çəkmişdir. Bunların arasında 
“Əminə Dilbazi” (1954),  “Şair  Rəsul 
Rza” (1960), “M.F.Axundov” (1961), 
“Molla Pənah Vaqifin portreti” (1967), 
“İmadəddin Nəsimi” (1972), “Aşıq 
Ələsgərin  portreti” (1975) və başqala-
rını nümunə göstərmək olar. 

Yaradıcılığında kitab qrafikasında 
Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri bö-
yük yer tutmuşdur. Şifahi xalq ədəbiy-

ya tından “Kitabi-Dədə Qorqud”, 
“Mol  la Nəsrəddin lətifələri”, yazılı 
ədəb iy yatımızdan “Leyli və Məcnun”, 
“Dana baş kəndinin məktəbi”, “Poçt qu-
tusu”, “Gələcək gün”, “Şamo”, “Şəbi 
hicran” əsərlərinə çəkdiyi illüstrasiya-
lar Azərbaycan kitab qrafikası sənətinin 
bitkin nümunələrindəndir. 

Əsərləri Paris, London, Berlin, Pra-
qa, Budapeşt, Belqrad, Sofiya, Varşava, 
Dehli, Qahirə və Brüsselin sərgi salon-
larında nümayiş etdirilmişdir. 

Yaradıcılığında Bakı metrosunun 
“Ni zami” stansiyasını bəzəyən monu-
men  tal mozaikalar, kitab tərtibatı sahə-
sin də Füzulinin “Leyli və Məcnun” 
poe masına illüstrasiyalar, Azərbaycan 
Dövlət Akademik Opera və Balet Te-
atrında tamaşaya qoyulan baletlərin 
səhnə tərtibatı da xüsusi yer tutmuşdur. 
XX əsrin böyük cinayəti hesab etdiyi 20 
Yanvar faciəsindən təsirlənmiş və 1992-
ci ildə “Nakamların dəfni” əsərini yarat-
mışdır. 

Rəssam müxtəlif fəxri adlara, təl tif-
lərə layiq görülmüşdür. SSRİ Rəssamlıq 
Akademiyasının akademiki, 1973-
cü ildə profesor, 1960-cı ildə SSRİ 
Rəssamlar İttifaqının üzvü, daha sonra 
katibi seçilmişdir. 1971-ci ildə C.Nehru 
adına Beynəlxalq mükafatlar laureatı 
olmuş, “Lenin” ordeni, “Oktyabr inqi-
labı”, “Xalqlar dostluğu” ordenlərinə, 
müxtəlif medal və fəxri fərmanlara la-
yiq görülmüşdür.

Azərbaycan mədəniyyətinin, rəssam-
lıq sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə 
görə 1955-ci ildə Azərbaycan SSR-nin 
“Əməkdar incəsənət xadimi”, 1963-cü 
ildə “Xalq rəssamı” fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. 1997-ci ildə “İstiqlal” or-
deni ilə təltif edilmişdir. 

Mikayıl Abdullayev 2002-ci il av-
qust ayının 21-də Bakı şəhərində vəfat 
etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Bakı şəhərində yaşadığı evin divarı-
na xatirə lövhəsi vurulmuşdur.

19

100 
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Mikayıl Abdullayev 
[İzomaterial]: rəngkarlıq 
və qrafika / Layih. 
rəhb. R.Həşimov; tərt. 
E.Məmmədov. - [Bakı]: 
[s.n.], [2013]. - 277 s.
Mikayıl Abdullayev, 
1921-2002 [İzomaterial]: 
rəngkarlıq, qrafika /Lay. 
rəhb. Ç.Fərzəliyev; mətnin 
müəl. Ə.Məmmədova. - 
Bakı: [Şərq-Qərb], 2013. 
- 104 s.
Mikayıl Abdullayev 90 il 
[İzomaterial] / [ön söz 
əvəzi Ə.Qarayev]. - Bakı: 
[s.n.], [2011].- 36 s.
Nəcəfov, M. Mikayıl 
Abdullayev / M.Nəcəfov. - 
Bakı: Yazıçı, 1983. - 54 s.
Quliyev, Ə. Azərbaycan 
rəssamlığının Mikayıl 
Abdullayev zirvəsi / 
Ə.Quliyev // 525-ci qəzet. 
- 2016. - 24 dekabr. - S. 
23. 
Mikayıl Abdullayev zirvəsi 
// Kredo. - 2018. - 21 
dekabr. - S. 6.
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Azər İsmayıl oğlu Dadaşov 1946-cı 
il  dekabr ayının 1-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. Bülbül adına orta 
ixtisas musiqi məktəbini və A.Zeynallı 
adına musiqi texnikumunu alt aləti 
sinfi üzrə bitirmişdir. Texnikumda 
təhsil aldığı illərdə hələ 16 yaşında 
ikən simfonik orkestr üçün ilk əsərini, 
“Elegiya”nı bəstələmişdir. 1971-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası-
nın (indiki BMA) bəstəkarlıq şöbəsini 
görkəmli bəstəkar, alim, pedaqoq Qara 
Qarayevin sinfini bitirmişdir.

Azər Dadaşovun yaradıcılığında 
simfonik musiqi nümunələri xüsusi yer 
tutur. Buraya bəstəkarın simfoniyaları, 
“Mərsiyyə musiqisi”, divertisment və 
süitaları aiddir. O, 10-dan çox simfo-
niya, bir çox janrda yazılmış musiqi 
əsərlərinin, o cümlədən 20-dən çox 
filmə bəstənin müəllifidir. 

1973-cü ildən Azərbaycan Bəstə-
kar lar İttifaqının üzvüdür.

O, solist, xor və kamera orkestri 
üçün “Ave, Maria” ariyasının (1994); 
L.Vaynşteynə həsr etdiyi “Dostumun 
xatirəsinə” requiem-poemanın (1994); 
Füzulinin sözlərinə “Aruzilər məzhəri” 
vokal silsiləsinin (1996),  “Könül 
həmdəmi” qəsidəsi (1996) və şairin 500 
illiyinə həsr etdiyi solist və a’capella 
xoru üçün “Heyrət” kantata-plakatın  
(1996); skripkaçılar ansamblı, violon-
çel və piano üçün “Kiçik konsert”in 
(1996); nəfəsli orkestr üçün “Mərdlik 
marşı”nın (1996);  “Katarsis” simfonik 
orkestr və səs üçün 10 saylı Simfoni-
yanın (1996); Şuşa şəhərinə həsr etdiyi 
simfonik orkestr üçün 11 saylı simfo-
niyanın (1997); R.Bağırın sözlərinə 
“Təbiəti qoruyaq!” Ekoloji himnin 
(1998); Nəfəsli orkestr üçün “Zəfər 
marşı”nın (1998); Z.Xınalının sözlərinə 

yazdığı “Heydər atamız” təntənəli mah-
nının (1998); solo hoboy üçün Cap-
riccionun (1998); F.Sadığın sözlərinə 
“Ana Yurd” kantata-apofeo zun (1998); 
simfonik orkestr üçün “Qələbə sevin-
ci” təntənəli marşın (1998); Simfonik 
orkestr üçün “Divertisment”in (1998); 
Əjdər Olun sözlərinə qiraətçi, xor və 
simfonik orkestr üçün “Bu Vətən ölə 
bilməz” kantata-andın (1999); piano 
üçün “Üç badam, bir qoz” süitasının 
(1999); Azərbaycan və Türk şairlərinin 
sözlərinə “Ey haqq, yaşa!” kantata-
epitafiyanın (2000); nəfəsli orkestr 
üçün “Salam!” təntənəli musiqinin 
(2000), B.Vahabzadənin sözlərinə so-
list, xor və simfonik orkestr üçün “Ulu 
Qorqud” odasının (2000); İki soprano 
və simfonik orkestr üçün “Bahar dua-
sı” ariyasının (2000); “Lətifələr” xalq 
çalgı alətləri orkestri üçün 3 saylı Sü-
itanın (2001); “Atmacalar” piano üçün 
6 konsert-pyesin (2001); M.Cavidlinin 
sözlərinə uşaq xoru üçün “Yeni Azər-
bay can” marşının (2001); Uşaq xoru 
üçün “Birlik andı” (2001) və s. əsərlərin 
müəllifidir.

Bəstəkar eyni zamanda “Şahid qız” 
(1990), “Yuxu” (1994), “Özgə vaxt” 
(1996) və s. kinofilmlərə və “Yanmış 
evin nağılı” dram tamaşasına musiqilər 
bəstələmişdir.

Əsərləri ABŞ, İngiltərə, İsveçrə, 
Fransa, Türkiyə, Finlandiya və s. ölkə-
lə rin nüfuzlu orkestrləri tərəfindən ifa 
olunmuşdur.

Azər Dadaşov zəngin yaradıcılıq 
axta rışları ilə musiqimizin inkişafına 
və təbliğinə layiqli töhfələr vermişdir.

Bəstəkar 2005-ci ildə Azərbaycan 
Respublikasının “Əməkdar incəsənət 
xadimi”, 2018-ci ildə “Xalq artisti”  
fəxri adına layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t

Xor və fortepiano üçün 
mahnılar: [Notlar] /Azər 
Dadaşov; [rəssam F. 
Dadaşov].-Bakı: [“E.L.” 
Nəşriyyat və Poliqrafiya 
Şirkəti MMC], 2010.-75, 
[2] s.

Fortepiano və kamera 
orkestri üçün 2 saylı: 
[Notlar]: iki fortepi-
ano üçün köçürülmə / 
A.Dadaşov. - Bakı: Şur, 
2010. - 43, [1] s.

Qulamova, N. Bəstəkar 
Azər Dadaşovun simfonik 
yaradıcılığına bir baxış  / 
N.Qulamova; elmi red. 
Ş.Mahmudova. - Bakı: 
Adiloğlu, 2006. - 132 s.

Babayeva, M. Azər Dada-
şovun kamera musiqisinə 
bir baxış / M.Babayeva //
Mədəniyyət.az. - 2015. - 
№ 3. - S. 98-99.

İ n t e r n e t d ə

http://music.mctgov.az/
az/view/357/22/Dadasov-
Azer

1 Bəstəkar
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Tamilla Xudadat qızı Şirəliyeva 
1946-cı il dekabr ayının 8-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1964-cü ildə Bakı Xareoqrafi-
ya Məktəbində görkəmli balet ustası 
Qəmər Almaszadənin sinfini bitirmiş-
dir. Həmin ildən Azərbaycan Dövlət 
Opera və Balet Teatrında solist kimi 
fəaliyyətə başlamışdır. 

1968-ci ildə Moskvada Xoreoqrafi-
ya Məktəbində bir il təkmilləşmə kursu 
keçmişdir.

1978-ci ildən Bakı Xoreoqrafiya 
Məktəbində pedaqoji fəaliyyət göstərir. 
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və 
İncəsənət Universitetində xoreoqrafi-
ya incəsənəti kafedrasında dərs deyir. 
1998-ci ildən kafedranın dosentidir. 

O,  Qaraca qız (“Qaraca qız, Əşrəf 
Abbasov”), Gülyanaq (“Qız qalası”, 
Əfrasiyab Bədəlbəyli), Məhmənə banu 
(“Məhəbbət əfsanəsi”, Arif Məlikov), 
Aişə, Fuyetta (“Yeddi gözəl” və “İldı-

rımlı yollarla”, Qara Qarayev), Şəhrizad 
(“1001 gecə”, Fikrət Əmirov), Qız 
(“Muğam”, Nazim Əliverdibəyov), Çit-
ra (“Çitra”, Niyazi), Paxita, Kitra (“Pa-
xitra” və “Don Kixot”, Lüdviq Min-
kus), Maşa, Odetta-Odiliya, Şahzadə 
Florina (“Şelkunçik”, “Sonalar gölü” 
və “Yatmış gözəl”, “Pyotr Çaykovs-
ki”), Birinci solist (“Klassik simfoni-
ya”, Sergey Prokofyev) rollarını ifa et-
mişdir. Eyni zamanda Qara Qarayevin 
“Leyli və Məcnun” və “Don Kixot”, 
Tofiq Bakıxanovun “Xəzər balladası”, 
Aqşin Əlizadənin “Qafqaza səyahət” 
baletlərinə quruluş vermişdir.

Tamilla Şirəliyeva “1001 gecə” 
baletində Şəhrizadın partiyasının ifası-
na görə 1981-ci ildə SSRİ Dövlət mü-
kafatı laureatı olmuş, 21 may 1970-ci 
ildə Azərbaycanın “Əməkdar artist”, 10 
yanvar 1978-ci ildə “Xalq artisti” fəxri 
adlarına layiq görülmüş,  2006-cı ildə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

T.X.Şirəliyevanın “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı: 7 
dekabr 2006-cı il //Azərbaycan.- 2006. - 8 dekabr. - S.3.

Nadir peşə sahiblərinin hamisi / Tamilla Şirəliyeva // 525-ci qəzet. - 2019.- 5 fevral.- S.7.

Tamilla Şirəliyeva // Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası: üç cilddə / İ.Rəhimli; layih. rəhb. Ə.M.Qarayev; red. hey.: 
T.İ.Əfəndiyev [və b.]; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı: [Azərnəşr], 2017.- C.3.- S.294-295.

Əliyev, İ. Xalq artisti Tamilla xanım Şirəliyevaya: [yubleyi münasibətilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təbriki] / 
İlham Əliyev // Azərbaycan.- 2006. - 8 dekabr. - S.5.

8 Balerina
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Əliövsət Şirəli oğlu Sadıqov 1906-
cı il dekabr ayının 21-də Şəkidə  ana-
dan olmuşdur. 

İlk təhsilini Şəkidə mədrəsədə al-
mış, sonra atası ilə birgə 3 saylı Şəki 
İpək fabrikində çalışmağa başlamışdır.

1926-cı ildə məşhur xanəndə Hü-
seynqulu Sarabski Şəki ipək fabrikində 
zəhmətkeşlərin qonağı olarkən fabri-
kin rəhbərliyi 20 yaşlı usta Əliövsəti 
təqdim etmiş və o, özünəməxsus tərzdə 
“Bəh-bəh”xalq mahnısını oxumuşdur. 
İfaçının səsi və oxusu H.Sarabskinin 
xoşuna gəlmiş və onu Bakıya dəvət et-
mişdir. Bu hadisə Əliövsətin həyatında 
önəmli bir dönüş yaratmış, onun sənət 
yolu bu tarixdən başlamışdır.

1927-ci ildə Bakıya gələn Əliövsət 
“Ay qız” xalq mahnısını məharətlə ifa 
etmiş, zahiri görünüşü və səs diapazonu 
opera sənəti üçün məqbul sayıldığından 
o, ustad sənətkarlar M.Maqomayev, 
C.Qaryağdıoğlunun rəyi ilə Opera 
və Balet Teatrına qəbul olunmuşdur. 
Ə.Sadıqov musiqi təhsili almağı da 
vacib saymış, yenə də Sarabskinin 
məsləhəti ilə 1928-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasına daxil ol-
muş, orada 2 il professor  Sferonskidən 
vokal dərsi almışdır.

Opera səhnəsinə xor kollektivi-
nin üzvü kimi daxil olan sənətkara az 
müddətdən sonra solo obrazlar həvalə 
edilmiş, ilk rolları “Leyli və Məcnun” 
operasında Zeyd və İbn Səlam, “Aşıq 
Qərib”də Vəli, “Nərgiz”də Əliyar, 
“Koroğlu”da Eyvaz obrazları olmuş-
dur.

1930-cu ildən etibarən isə muğam 
operalarında baş rolların mahir ifaçı-
sına çevrilmiş, ilk baş qəhrəman kimi 
çıxışı Zülfüqar Hacıbəylinin “Aşıq 
Qərib” operasında Qərib obrazı olmuş-
dur. 1931-ci ilin teatr mövsümündə 

M.Maqomayevin “Şah İsmayıl” ope-
rasında Şah İsmayıl obrazı Əliövsətə 
həvalə edilmişdir. Tamaşadan sonra 
müəllif “Mən əsl Şah İsmayılı tapdım” 
deyərək onu ürəkdən təbrik etmişdir. 
Bu  obraz Əliövsət Sadıqovun yaradıcı-
lığında mühüm yer tutmuş, 30 ilə qədər 
bu rolu ustalıqla oynamışdır.

Ə.Sadıqov  1938-ci ildə   Mosk-
vada keçirilən Azərbaycan ədəbiy yatı 
və incəsənəti ongünlüyündə, 1942 və 
1944-cü illərdə İranda, Rusiyada qast-
rol səfərlərində iştirak etmişdir.  

1963-cü ilə qədər Əliövsət Sadıqov 
Azər baycan operasının  səhnəsində 
gör  kəmli sənətkarlarımız Həqiqət 
Rza yeva, Rübabə Muradova, Gülxar 
Həsən ova, Xanlar   Haqverdiyev, Şirzad 
Hüseynov və başqaları ilə çiyin-çiyinə 
çalışaraq opera sənətimizi inkişaf etdir-
miş və gənc nəslə örnək olmuşdur. 

Ə.Sadıqovun oxuduğu muğamların, 
xalq mahnıları və təsniflərinin, opera-
dan parçaların, bəstəkar mahnılarının 
lent yazıları Azərbaycan radiosunun 
Qızıl Fondunda, Azərbaycan Dövlət 
Səs Yazıları Arxivində mühafizə edilir.

Onun xidmətləri dövlət tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmiş, 1940-cı 
ildə “Əməkdar artist”, 1956-cı ildə isə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq gö-
rülmüş, 2 dəfə  “Şərəf nişanı”ordeni və 
medallarla təltif edilmişdir.

Əliövsət Sadıqov 1971-ci il noyabr 
ayının 17-də vəfat etmiş, II Fəxri Xiya-
banda dəfn edilmişdir.

2007-ci ildə Oqtay Əlizadənin re-
jissorluğu ilə istedadlı müğənninin 
həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş 
“Mənim atam Əliövsət Sadıqov” adlı 
qısametrajlı sənədli televiziya filmi 
çəkil mişdir.

Ə d ə b i y y a t

Təhmirazqızı, S. 
Əliövsət Sadıqov / 
S.Təhmirazqızı; burax. 
məsul S.İsmayılova; 
red. R.Həsənova; baş 
red. G.Cəfərova; dizayn 
Z.Abbasov. - Bakı: Şərq-
Qərb, 2017. - 126, [2] s.

Təhmirazqızı, S. Sənətin 
Əliövsət zirvəsi / 
S.Təhmirazqızı; red. 
R.Zöhrabov. - Bakı: 
“E.L”, 2007. - 176 s.

Rəhimli, İ. Əliövsət Sa-
dıqov / İlham Rəhimli // 
Azərbaycan teatr ensik-
lopediyası. - Bakı, 2016. 
- C. 1. - S. 362-263.

İ n t e r n e t d ə

www.anl.az

http://www.sadihov.az

22 Müğənni
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Babayeva Çimnaz Məmməd qızı 
1946-cı il dekabr ayının 23-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1964-cü ildə Bakı Xoreoqrafiya 
Mək təbini bitirən gənc balet artisti 
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera 
və Balet Teatrının truppasına qəbul 
edilmiş və Azərbaycanın balet ustala-
rından birinə çevrilmişdir.

Görkəmli sənətçi Azərbaycan Döv-
lət  Akademik Opera və Balet Teatrının 
səhnəsində bir çox milli və klassik ba-
let tamaşalarında unudulmaz xoreoq-
rafik obrazlar yaratmışdır. O, öz həyat 
yoldaşı, Xalq artisti Vladimir Pletn-
yov ilə birgə A.Məlikovun “Məhəbbət 
əfsanəsi” baletində Şirin, Q.Qarayevin 
“Yeddi gözəl”də Aişə, “İldırım-
lı yollarla”da Sari, Ə.Bədəlbəylinin 
“Qız qalası”da Gülyanaq, F.Əmirovun 
“Nəsimi haqqında dastan” baletində 
Nəsiminin sevgilisi, L.Minkusun 
“Don Kixot”da Kitri, D.Şostakoviçin 
“Xanım və xuliqan”da xanım və başqa 
tamaşalarda Azərbaycan klassik xo-
reoqrafiya sənətini şərəfli bir pilləyə 
ucaltmışdır.

Teatrda həyat yoldaşı, xalq artisti 
Vladimir Pletnyovla birgə Cahangir 
Cahangirovun “Xanəndələrin taleyi” 
ope rasının rəqs nömrələrini qurmuş-
lar.

1954-1964-cü illərdə Bakı Xareoq-
rafiya Məktəbində Qəmər Almas za-
də nin sinfində təhsil almışdır. Böyük 
səhnəyə doqquz yaşında, Boris Zeyd-
manın “Qızıl açar” baletində Buratino 
rolu ilə qədəm basmışdır. 1964-1981-

ci illərdə Azərbaycan Döv-lət Opera 
və Balet Teatrında solist, 1981-2000-ci 
illərdə məşqçi-pedaqoq işləmişdir.  

Ustad sənətkar həm də pedaqoji 
fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. O, 1977-
ci ildən 2000-ci ilədək Azərbaycan 
Dövlət Akademik Opera və Balet Teat-
rında məşqçi baletmeysteri vəzifəsində 
fəaliyyət göstərmişdir. Teatrda gənc 
balet artistlərinin yetişdirilməsində 
onun zəhməti əvəzsizdir.

Klassik rəqslərin böyük bilicisi olan 
Çimnaz Babayeva öz quruluşlarında 
da klassik xoreoqrafiya və Azərbaycan 
milli rəqs sənətinin sintezinə nail ol-
muş, baletlərə yüksək professionallıqla 
quruluş vermişdir. O, teatrın balet trup-
pası ilə birgə Rusiya, Ukrayna, Fransa, 
İtaliya, Norveç, İsveç, Birma, Hindis-
tan, Türkiyədə uğurla çıxış etmişdir.

Milli baletin görkəmli nümayəndəsi 
olan Çimnaz Babayeva qırx illik fəaliy-
yəti dövründə bir çox fəxri adlara və 
yüksək hökumət mükafatlarına - 1970-
ci ildə “Əməkdar artist”, 1974-cü ildə 
Fikrət Əmirovun “Nəsimi haqqında 
dastan” baletinin səhnələşdirilməsinə 
görə Azərbaycanın Dövlət mükafatı 
laureatı adına, 10 yanvar 1978-ci ildə 
“Xalq artisti” kimi yüksək fəxri adlara 
layiq görülmüşdür. 2002-ci ildən Pre-
zident təqaüdçüsü idi.

Çimnaz Babayeva 2019-cu il de-
kabr ayının 23-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Rəhimli, İ. Çimnaz Ba-
bayeva / İlham Rəhimli 
// Azərbaycan Teatr En-
siklopediyası / İ.Rəhimli. 
- Bakı, 2016. - C. 1. - S. 
278-279.

İ n t e r n e t d ə

http://mct.gov.az/az/
umumi-xeberler/11629

https://www.wem.
az/ru/news/history-
calendar/8426.html

https://www.ens.az/az/
xalq-artisti-cimnaz-
babayeva-vefat-edib

23 Balerina
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Zeynəb Yəhya qızı Xanlarova 
1936-cı il dekabr ayının 28-də Bakıda 
anadan olmuşdur. 

Məktəb vaxtlarından ədəbiyyata və 
musiqiyə  böyük maraq  göstərmiş, Bakı-
dakı  Mərkəzi pioner və məktəblilər sa-
rayında bədii özfəaliyyət dərnəyinə üzv  
yazılmış  və dərnəkdə “Cücələrim”in 
ilk dəfə xorla səslənməsində işti-
rak etmişdir. 1956-cı ildə M.Ə.Sabir 
adına Bakı Məktəbəqədər Pedaqoji 
Məktəbə (indiki Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji Kolleci) qəbul olunmuşdur. 
Pedaqoji Məktəbi bitirdikdən sonra, 
Ə.Bədəlbəylinin təkidi ilə A.Zeynallı 
adına Bakı Orta İxtisas Musiqi Mək tə-
binə, böyük vokal ustadı Seyid Şuşins-
kinin sinfinə daxil olmuşdur. 1960-cı 
ildə qadın müğənniləri arasında ilk 
dəfə olaraq Z.Xanlarova “Çahargah” 
muğamını oxumuş və lentyazısı efirdə 
səslənmişdir.

“Çahargah”la yanaşı, “Şur” və 
“Dil kəş” təsniflərini, “Mahur-hindi”, 
“Qatar”, “Xaric segah”, “Humayun”, 
“Bayatı-kürd” muğamlarını ciddi-
cəhd lə öyrənib oxumuşdur. Əsl nova-
tor ifaçı kimi hər bir vokal əsərini 
uzun illər boyu davam edən ənənəvi 
hal da oxuma tərzində deyil, tamamilə 
yeni səpkidə ifa etmişdir. 1961-ci ildə 
məktəbi qurtardıqdan sonra görkəmli 
rejis sor Şəmsi Bədəlbəyli onu Azər-
bay can Dövlət Akademik Opera və 
Balet Teatrına solist götürmüş və elə 
həmin ildə ölməz sənətkarımız Ü.Hacı-
bəylinin “Leyli və Məcnun” operasın-
da Leyli obrazını ifa etmişdir. Leylidən 
sonra “Əsli və Kərəm”dəki Əsli də 
Zeynəb yaradıcılığında çox uğurlu rol 
kimi yadda qalmışdır. 

Onun ifaçılığında ümumiləşdirmə, 
emosionallıq, sərrast səs həmləsi, plas-

tiklik, mütənasiblik, aydın tələffüz, 
zən gin səs palitrası hamını heyran 
qoyur. Müğənninin repertuarında F. 
Əmirovun, C.Cahangirovun, T.Quli-
yevin, A.Məlikovun, R.Mustafayevin, 
Ş.Axundovanın, E.Sabitoğlunun, T.Ha-
cıyevin, T.Bakıxanovun, R.Mirişlinin, 
O.Kazımovun, O.Rəcəbovun və on-
larca başqalarının mahnıları mühüm 
yer tutmuşdur. Lirik soprano səsi olan 
müğəninin ifa tərzində temperament, 
gur zəngulələr onu xalqın sevimlisinə 
çevirmişdir. 

ABŞ, Fransa, İsveç, İtaliya, Kana-
da, Yaponiya, Türkiyə, Danimarka və 
s. dünyanın müxtəlif yerlərində qastrol 
səfərində olmuş, konsertlər vermişdir.

Görkəmli müğənni Azərbaycan 
SSR Ali Sovetinin XI-XII çağırış de-
putatı və Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin I-V çağırış deputatı 
olmuşdur. 

Musiqi ifaçılıq mədəniyyəti qarşı-
sında mühüm xidmətlərinə görə iste-
dadlı sənətkar 1967-ci ildə Azərbaycan 
SSR-nin “Əməkdar artist”, 1975-ci ildə 
“Xalq artisti”, 1980-ci ildə isə “SSRİ 
Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görül-
müşdür. 1985-ci ildə Azərbaycan SSR 
Dövlət mükafatı laureatı olmuş, 1986-
cı ildə ona Ümumittifaq “Melodiya” 
firmasının “Qızıl valı” verilmiş, 2006-
cı ildə “İstiqlal” və “Şöhrət” ordenləri 
ilə təltif olunmuşdur. Z.Xanlarova 
haqqında üç seriyalı “Zeynəb” sənədli-
musiqili film çəkilmişdir. 

2011-ci ildə “Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin fəxri diplomu”, 
2016-ci ildə “Heydər Əliyev” ordeni 
ilə təltif edilmişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Hər bir xalqı dünyada ta-
nıdan onun mədəniyyəti, 
milli-mənəvi dəyərləridir 
/ Z.Xanlarova // Xalq 
qəzeti. - 2019. - 3 mart. 
- S. 2.

Rəhmanzadə, F. 
Nəğmə dolu könül... 
/ F.Rəhmanzadə; 
red.: R.Zöhrabov, 
S.İsmayılova. - Bakı: İşıq, 
1989. - 242 s.

Daşkənd mediası Zeynəb 
Xanlarovadan yazıb // 
525-ci qəzet. - 2015. - 9 
yanvar. - S. 7.

Mirələmov, H. Zeynəb 
örnəyi: Sənət korife-
yi / H.Mirələmov //
Azərbaycan. - 2017. - 14 
yanvar. - S. 5.

28 Müğənni
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Əbülfət Əsəd oğlu Əliyev 1926-cı 
il dekabr ayının 30-da Şuşada anadan 
olmuşdur. 

Kiçik yaşlarından musiqi ilə ma-
raqlanmış, Xan Şuşinskinin, Zülfünün, 
Bülbülün, Seyidin vallarına qulaq as-
mış, 1 saylı şəhər məktəbinin musiqili 
dram dərnəyinə yazılmışdır. 

1938-1939-cu illərdə Ağdam Müəl-
limlər evində Xan Şuşinskinin rəh-
bər liyi altında muğam sinfi açılmış, 
Xan Şuşinski Əbülfəti dinləyib onun 
məşqlərə gəlməsini məsləhət görmüş-
dür. 

1939-cu ildə səkkiz ay Məşədi 
Nəri manın dərnəyində tar çalmağı 
öyrən mişdir. 1942-ci ildə Böyük Okt-
yabr Sosialist İnqilabının 25-ci ildönü-
mü münasibətilə onu həmyaşıdları ilə 
birgə Bakıya - Opera və Balet Teatrın-
da keçirilən konsertə dəvət etmişlər. 
Konsertdə onu məşhur tarzən Qurban 
Pirimov, kamançada Hafiz Mirzəliyev 
müşayiət etmişdir. Bu konsertdə işti-
rak ona böyük uğur gətirmiş, 16 yaşın-
dan başlayaraq Qarabağın toylarında 
tarzən Məşədi Nərimanla, kamançaçı 
Elman Bədəlovla xalq mahnıları, mu-
ğamları ifa etmişlər. 

Yaradıcılığa 1943-cü ildə Ağ-
dam Mədəniyyət evində başlamışdı. 
O illər də Ə.Əliyev teatrda epizodik 
rollar da oynamış, tamaşalara yazılmış 
mahnıları məharətlə oxumuşdu. Ba-
kıya gələndən sonra Respublika radi-
osunda solist işləmiş və radiodakı çı-
xışları onu bir xanəndə kimi daha da 
məşhurlaşdırmışdı. 

1945-ci  ildə   böyük     sənət məbə-
di olan Azərbaycan Dövlət Filarmo-
niyasının solisti kimi X.Şuşinski, 
Z.Adıgözəlov, Ş.Ələkbərova, S.Qədi-
mova, F.Mehrəliyeva, T.İsmayılova 

kimi geniş diapazonlu, gözəl səsli 
müğən nilərlə birgə çalışmışdı. Onun 
repertuarında 400-ə qədər xalq və 
bəstəkar mahnıları var idi. 

Xanəndənin səsinin ilk dəfə lentə 
köçü rülməsi 1956-cı il 7 oktyabr-
da “Pəri” xalq mahnısı ilə başlamış-
dır. Əbülfət bəstəkar mahnılarının da 
gözəl ifaçısı idi. Xanəndənin ifasında 
səslənən “Segah-zabul”, “Rast”, “Şur”, 
“Hümayun”, “Rahab”, “Mahur hindi”, 
“Bayatı Şiraz”, “Çahargah”, “Zabul” 
muğamları radio və televiziyanın fo-
notekasında saxlanılır. 

Ə.Əliyev 1956-1963-cü illərdə 
Azər baycan Dövlət Opera və Balet 
Teatrının solisti olmuşdur. Bu müddət 
ərzində 75 dəfə “Leyli Məcnunda”, 
25 dəfə “Əsli və Kərəm”də, 2 dəfə 
“Şah İsmayıl”da baş rollarda xanəndə-
aktyor kimi məharət və istedadını 
nümayiş etdirmişdir. Ü.Hacıbəylinin 
“Leyli və Məcnun” operası Ə.Əliyevin 
iştirakı ilə lentə alınaraq Azərbaycan 
Respublikası radiosunun qızıl fondun-
da saxlanılır. 

1971-ci ildə Moskada 153 ölkə-
dən gəlmiş sənətkarların iştirakı ilə 
keçirilən “Xalqların musiqi mə də-
niy yəti: ənənə və novatorluq” adlı 
VII Ümumdünya musiqi konqresində 
Ə.Əliyev Azərbaycan professional 
musiqi ifaçılığını ləyaqətlə təmsil et-
miş, YUNESKO-nun döş nişanına və 
diplomuna layiq görülmüşdür. 

Xanəndənin musiqimizin inkişafın-
dakı xidmətləri yüksək qiymət lən di ri-
lə rək ona 1958-ci ildə Azərbaycanın 
“Əməkdar artist”, 1964-cü ildə isə 
“Xalq artisti” fəxri adları verilmişdir. 

Əbülfət Əliyev 1990-cı il dekabr 
ayının 27-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Çəmənli, M. Əbülfət 
Əliyev / Mustafa 
Çəmənli; burax. məsul 
S.İsmayılova; red. 
R.Həsənova; baş red. 
G.Cəfərova; dizayn 
Z.Abbasov. - Bakı: Şərq-
Qərb, 2017. - 158, [2] s.

Çəmənli, M. Nəğməli 
xatirələr / Mustafa 
Çəmənli. - Bakı: “El” 
NPŞ MMC, 2007. - 183 
s.

Rəhimli, İ. Əbülfət 
Əliyev / İlham Rəhimli 
// Azərbaycan teatr en-
siklopediyası / İ.Rəhimli. 
- Bakı, 2016. - C. 1. - S. 
317-318.

30 Xanəndə
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Əşrəf  Əmrah oğlu Yusifzadə 1906-
cı il dekabr ayının 5-də Şərur rayonunun 
Sərxanlı kəndində anadan olmuşdur. 

1921-1925-ci illərdə Şərurdakı bi-
rinci dərəcəli məktəbdə oxumuşdur. 
Ədəbiyyata, dramaturgiyaya coşğun 
həvəs göstərən Əşrəf məktəbdəki dram 
dərnəyinin fəallarından olmuşdur. Be-
şillik təhsilini uğurla başa vuraraq 
müəllimlərinin tövsiyəsi ilə İrəvana 
gəlmiş, təhsilini davam etdirmişdir. 
İrəvanda Azərbaycan teatrının can-
lı klassiklərindən olan Yunis Nurinin 
dram dərnəyinə gedən aktyor, onun 
zəmanəti ilə İrəvan Dram Azərbaycan 
teatr dəstəsinin aktyor heyətinə qəbul 
olunmuşdur. Burada epizodik rollar oy-
namış, kütləvi səhnələrdə iştirak etmiş-
dir. Bu kollektivdə ilk dəfə Jan Batist 
Molyerin “Zorən təbib” komediyasında 
nökər rolunu ifa etmişdir. 

1930-cu ildə teatr sənətindən ayrı-
laraq Bakıya ali təhsil almağa gəlmiş, 
burada Politexnik İnstitutuna (indi-
ki Azərbaycan Texniki Universiteti) 
daxil olmuşdur. Məşhur aktyor Rza 
Təhmasiblə, şair-dramaturq H.Cavidlə 
dostluğu onu yenidən teatr sənətinə 
bağlamış, 1932-ci il oktyabr ayında 
isə Bakı Türk İşçi Teatrının truppası-
na aktyor götürülmüşdür. 1933-cü ildə 
kollektivlə birgə Gəncəyə gəlmiş və öm-
rünün sonunadək Gəncə Dövlət Dram 
Teatrında fəaliyyət göstərmişdir. Gur 
səsi, pafoslu danışıq ahəngi klassik faciə 
obrazlarının və çağdaş romantik duy-
ğulu xarakterlərin səhnə təcəssümündə 
daha qabarıq nəzərə çarpmışdır. Gəncə 
tamaşaçılarının rəğbət və məhəbbətini, 
ehtiram və hörmətini qazanmış, teatrda 
tamaşalar hazırlamış rejissorlardan H. 
İsmayılov, M.Məmmədov, H.Ağayev, 
H.Sultanov, T.Kazımov, N.Sadıqzadə, 

Y.Bağırov, V.Şərifov, Ə.Quliyevin bədii 
cəhətdən daha kamil quruluşlarında 
əsas rolları ifa etmişdir. 

Məşhur aktyorun zəngin və əlvan 
yaradıcılıq xəzinəsinin əsas rolları: 
Mirzə Rəhim (“Özgə uşaqları”, V.Şk-
var kin), Balarza, Atakişi, Mirzə Rza, 
Aqşin, General-qubernator, Dövlət 
bəy (C.Cabbarlı “Almaz”, “Sevil”, 
“Nəs rəddin şah”, “Od gəlini”, “1905-
ci ildə” və “Aydın”), Məktəb naçal-
niki (Tur qardaşları və Lev Şeynin 
“Üzləşdirmə”), Frans Moor (“Qaçaq-
lar”, F.Şiller), Vaqif və Qacar, Xosrov 
(S.Vurğun “Vaqif” və “Fərhad və Şi-
rin”), Dəmirçi Musa, Mirzə Qərənfil, 
Gülümov, Qasım (S.Rəhman “Toy”, 
“Xoşbəxtlər”, “Aşnalar” və “Nişanlı 
qız”), Yaqo (V.Şekspir “Otello”), Vey-
səl və Qaya (M.Təhmasib “Bahar”), 
Nizami (M.Hüseyn “Nizami”), To-
fiq (İ.Əfəndiyev və M.Hüseyn “İn-
tizar”), Əhmədi Biqəm, Məşədi Hü-
seyn (M.İbrahimov “Məhəbbət” və 
“Hə yat”), Hacı Qara (M.F.Axundzadə 
“Hacı Qara”), Xosrov Atayev, Nəcəf 
(İ.Əfəndiyev “Atayevlər ailəsi” və 
“Bahar suları”), Con Rayt (İ.Mosaşvili 
“Qərq edilmiş daşlar”), Şeyx Nəsrulla 
(C.Məmmədquluzadə “Ölülər”), Vil-
yams (N.Hikmət “Kəllə”), Sultan 
Zöhrabov (B.Vahabzadə “Vicdan”), 
Şeyx Sənan və Özdəmir, Keykavus 
(H.Cavid “Şeyx Sənan” və “Səyavuş”), 
Ezop (G.Fiqeyredu “Tülkü və üzüm”), 
Səməd Vurğun (İ.Coşqun “Komsomol 
poeması”). 

Aktyor 17 iyun 1943-cü ildə 
Azərbaycanın “Əməkdar artist”, 30 ap-
rel 1955-ci ildə “Xalq artisti” fəxri ad-
larına layiq görülmüşdür. 

Əşrəf Əmrah oğlu Yusifzadə 1963-
cü il mart ayının 7-də Gəncə şəhərində 
vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Məmmədov, A. Əşrəf 
Yusifzadə / A.Məmmədov; 
red. Y.Əzimzadə; 
Azərbaycan Teatr 
Cəmiyyəti. - Bakı: 
Azərnəşr, 1974. - 23 s.

Yusifzadə Əşrəf /
[red.C.Səfərov]. - Bakı: 
Azərbaycan teatr 
cəmiyyətinin nəşri, 1961.- 
[2] qat. v.

Fərəcov, S. Bir aktyorun 
ömür və sənət yolu / 
S.Fərəcov // Mədəniyyət. - 
2015. - 4 dekabr. - S. 15.

Rəhimli, İ. Əşrəf 
Yusifzadə / İlham Rəhimli 
// Azərbaycan teatr en-
siklopediyası / İ.Rəhimli. 
- C.1. - Bakı, 2016. - S. 
374-375.

Yusifzadə Əşrəf // Nax-
çıvan ensiklopediyası /
AMEA; red. hey. C.Əliyev, 
A.Əlizadə, İ.Həbibbəyli 
[və b.]. - Bakı, 2002.- 
S.585.

5 Aktyor
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Həsənağa Dərya oğlu Salayev 1921-
ci il dekabr ayının 5-də Bakıda anadan 
olmuşdur. 

Bakıdakı 6-cı Şura məktəbində təhsil 
almış, 1937-ci ildə Bakı Teatr Texniku-
muna daxil olmuşdur. Tələbə ikən 1938-
ci ildə Akademik Milli Dram Teatrının 
aktyor heyətinə qəbul edilmiş, 1941-ci 
ildə təhsilini başa vurduğu günlərdə 
müharibəyə getmiş, müharibənin qanlı-
qadalı günlərindən keçmiş, qələbədən 
sonra 1946-cı ildə yenidən doğma 
kollektivə qayıtmış, səhnədə onlarla 
müxtəlif xarakterli obrazlar yaratmışdır. 
Klassik dramaturgiya ilə yanaşı, müa-
sir dramaturqların əsərlərindən təqdim 
etdiyi rollar həm həmkarları, həm də 
sənətsevərlər tərəfindən rəğbətlə qarşı-
lanmışdır.

Səhnədə ilk rolu Səməd Vurğunun 
“Xanlar” pyesindəki jandarm obrazı ol-
muşdur. Tamaşada tərəf-müqabili, gör-
kəmli səhnə ustası Mərziyə  Davudova 
Həsənağa Salayevin bu rolunu yüksək 
qiymətləndirmişdir.

Müxtəlif illərdə S.Vurğunun “Fərhad 
və Şirin” (Fərhad), “Vaqif” (Eldar, Qacar 
və Vaqif), Z.Xəlilin “Qatır Məmməd” 
(Əziz), Ənvər Məmmədxanlının “Şərqin 
sə həri” (Mustafa), V.Şekspirin “Otel- 
lo” (Montano), “Antoni və Kleopatra” 
(Sezar), “Qış nağılı” (Florizel və Le-
ont), N.Hikmətin “Türkiyədə” (Hüseyn 
Həlim), M.İbrahimovun “Həyat” (Ab-
bas), M.Hüseynin “Cavanşir” (Qartal 
və Söhrab), “Alov” (Əmin Bəxtiyarov) 
və başqa neçə-neçə əsərlərin tamaşala-
rında xarakterik səhnə surətləri yarat-
mışdır. 

H.Salayevin bir aktyor kimi yetiş-

mə sində teatrın rejissorlarından Xalq 
artistləri A.İsgəndərovun, M.Məm mə-
dovun, Ə.Şərifovun, Əməkdar incəsənət 
xadimi T.Kazımovun və başqalarının 
böyük əməyi olmuşdur. O, dolğun, psi-
xoloji xarakterə malik mürəkkəb obraz-
ları müvəffəqiyyətlə yaratmış, rolları 
birbirinə bənzəməmişdir.

“Oqtay Eloğlu” (C.Cabbarlı) tama-
şasında yaratdığı baş qəhrəman haqqın-
da uzun illər mətbuatda müxtəlif fikirlər 
səslənmişdir. Səhnə fədaisinin yaratdığı 
həmin monumental obraz bu günə kimi 
əvəzedilməz olaraq qalmaqdadır.

Teatrla yanaşı, kino sahəsində də 
çalışmış, “Azərbaycanfilm” kinostu-
diyasının istehsal etdiyi “Fətəli xan”, 
“Görüş”, “O olmasın, bu olsun”, “Onu 
bağışlamaq olarmı?”, “Koroğlu”, “İs-
tintaq davam edir” bədii və “Aygün” 
televiziya filmlərində Süleyman, Musa, 
Əzim Əzimzadə, Qüdrət, Eyvaz, Mayor 
Rüstəmov, Əmirxan rollarına çəkil miş-
dir. “İstintaq davam edir” bədii filmində 
həm baş rolda oynamış, həm də bu ek-
ran əsərinin rejissoru olmuşdur. 

Təkcə Azərbaycanda deyil, keçmiş 
SSRİ-nin bütün müttəfiq respublikala-
rında tanınırdı. Oynadığı rollara görə 
hətta qastrollara getdiyi yerlərin müka-
fatlarını almışdır.

Milli teatrın inkişafındakı xidmət-
lərinə görə bir sıra mükafatlara layiq 
görül müş, 1959-cu ildə Azərbaycanın 
“Əməkdar artist”, 1974-cü ildə isə 
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görül-
müşdür. 

Həsənağa Salayev 1981-ci il oktyabr 
ayının 2-də vəfat etmişdir.

Həsənağa Salayev 
1921-1981      

18
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Ə d ə b i y y a t 

Atayev, M. Həsənağa 
Salayev / M.Atayev; 
red. C.Səfərov; Azərb. 
Teatr Cəmiyyəti. - Bakı: 
Azərnəşr, 1974. - 60 s.

Həsənağa Sala-
yev [İzomaterial] /
AzərbaycanTeatr 
Cəmiyyəti. - Bakı: 
Elm, 1974. - [1] qat. v. 
Azərbaycan Dram Teatrı 
100.

Hüseynova, G. Həsənağa 
Salayev:Romantik və re-
alist aktyor yetişdirməsi 
/ G.Hüseynova // Mədəni 
həyat. - 2013. - № 9. - S. 
85-88.

Mükərrəmoğlu, M.  
Romantik rolların 
mahir ifaçısı: Həsənağa 
Salayev - 95 / Mehdi 
Mükərrəmoğlu // Xalq 
qəzeti. - 2017. - 12 fev-
ral. - S. 7.
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Mərziyyə Yusif qızı Davudova 
1901-ci il dekabr ayının 8-də (bəzi 
mənb. 25 noyabr) Həştərxanda ana-
dan olmuşdur. 

1908-1912-ci illərdə dördillik 
“Darül təhsil”, 1912-1915-ci illərdə 
“Qaliyə” və 1915-1918-ci illərdə “İq-
bal” rus-tatar məktəblərində təhsil al-
mışdır. Bu dövrlərdə teatr fəaliyyətinə 
başlamış, burada həvəskarların hazır-
ladıqları tamaşalarda oynamışdır.

1917-ci ildə Həştərxanda İqbal 
mək təbində “Birinci Teatr” adlı iki-
pər dəli tamaşada Əfifə rolunu ifa et-
mişdir.

1918-ci ildə Hüseyn Ərəblinski 
Həş tərxanda qastrolda olarkən akt-
risanın rolunu bəyənmiş və onu Ba-
kı ya dəvət etmişdir. Azərbaycan te-
atrının ilk peşəkar aktrisalarından 
olan Mərziyə Davudova 1920-ci ildə 
Bakıya gəlmiş və Azərbaycan mədə-
niyyətinin, xüsusilə də teatr sənə tinin 
inkişafında misilsiz xidmət gös tər-
miş dir. 

Aktrisa arada çox qısa müddət 
Tiflis Azərbaycan Dram Teatrında 
və Bakı Türk İşçi Teatrında işləsə də, 
öm rünün sonunadək Akademik Milli 
Dram Teatrının aparıcı sənətçilərindən 
biri olmuşdur.

O, 1956-1961-ci illərdə Azərbaycan 
Тeatr Cəmiyyətinin (indiki Teatr Xa-
dim ləri İttifaqı) sədri olmuşdur.

Cəfər Cabbarlının “Aydın” (Gültə-
kin), “Oqtay Eloğlu” (Firəngiz), “Od 

gəlini” (Solmaz), “Sevil” (Gülüş və 
Sevil), “Almaz” (Yaxşı və Almaz), 
“Solğun çiçəklər” (Gülnisə), “Dönüş” 
(Gülsabah və Turac), “1905-ci ildə” 
(Nabat və Sona), “Trablis müharibəsi” 
(Şəmsa) əsərlərinin tamaşalarında 
əsas rollarda uzun illər səhnəyə çıx-
mışdır.

Mərziyə Davudova teatr səhnəsində 
bir-birindən maraqlı obrazlar yarat-
maqla yanaşı, 1928-ci ildən filmlərə 
çəkilmiş, kino aktrisası kimi də məş-
hur laşmışdır. Kinoda əsasən müxtəlif 
xarakterli ana rollarında çıxış etmiş-
dir: “Hacı Qara” (1928), “Bir ailə” 
(1943), “Bakının işıqları” (1950), 
“Bəxtiyar” (1955), “Bir məhəllədən 
iki nəfər” (1957), “Əsl dost” (1959) 
filmlərində ana, “Koroğlu”da (1960) 
dayə və s.

Mərziyə Davudova daxili ehtirası, 
güclü səhnə temperamenti, monumen-
tal janrın tələblərinə cavab verən ifadə 
vasitələri, romantik təxəyyülü ilə faciə 
aktrisası idi.

O, 1933-cü ildə Azərbaycan SSR-
nin “Əməkdar artist”, 1936-cı ildə 
“Xalq artisti”, 1949-cu ildə “SSRİ 
Xalq artisti” fəxri adlarına, 1948-ci 
ildə “Stalin” mükafatına, 1959-cu ildə 
“Şərəf nişanı” ordeninə layiq görül-
müşdür.

Mərziyyə Davudova 1962-ci il 
yan var ayının 6-da Bakıda vəfat etmiş, 
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Rəhimli, İ. Mərziyə Da-
vudova / İlham Rəhimli; 
[burax. məsul S.İsmayılova; 
baş red. G.Cəfərova;  
dizayn Z.Abbasov]. - Bakı: 
Şərq-Qərb, 2017. - 158, 
[2] s.

Məmmədov, C. Mərziyyə 
Davudova / C.Məmmədov; 
[red. R. Şahvələd]; 
Azərb. SSR, Azərb. Teatr 
Cəmiyyəti. - Bakı: Azərnəşr, 
1949.- 33, [1] s.

Kazımzadə, A. Onlar 
birincilər olmuşlar: Teat-
rımızda ilk azərbaycanlı 
qadın tamaşaçı kim olub? 
/ A.Kazımzadə // Kaspi. - 
2017. - 12 iyul. - S. 7.

Sarıyeva, İ. Mərziyyə 
Davudova irsi və 
azərbaycançılıq... / İradə 
Sarıyeva // Bakı xəbər. - 
2016. - 7 dekabr. - S. 15.
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Mehriban Mürvət qızı Zəki 1966-cı 
il dekabr ayının 18-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1974-1984-cü illərdə orta məktəbdə 
təhsil almış, 1991-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət Universitetinin dram 
və kino aktyorluğu fakültəsini bitir-
mişdir. 

1990-ci ildən 2005-ci ilədək  
“YUĞ” Dövlət Teatrında, 2006-2007-
ci illərdə Milli Akademik Dram teat-
rında, 2000-ci ildən 2011-ci ilə qədər 
“İBRUS” Teatrında calışmışdır.

Teatr səhnəsində  “Heydərbabaya 
salam”, “Oğul”, “Səma”, “Şirəbənzər”, 
“Buninin sonuncu döyüşü”, “Müsyo 
İbrahim və Quran çiçəkləri” kimi ta-
maşalarda oynamışdır.

Mehriban Zəki “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasının və digər kino şirkət-
lərin istehsalı olan “Ümid”, (1995), 
“Otel otağı” (1998), “Ailə” (1998), 
“Dədə-Qorqud dünyası ”(1999), “Mə-
kanın melodiyası” (2004), “Küçələrə 
su səpmişəm” (2004), “Əlvida cənub 
şəhəri” (2006), “Hökmdarın tale yi” 
(2008), “Düyün” (2008), “Yalancı-
lar” (2008), “Sirr” (2012), “Qaran-
lıqlar çiçəyi” (2011), “Təqib” (2013), 
“Həyat çiçəyi”, (2013), “Axınla aşa-
ğı”, (2014), “İçərişəhər”, (2015), 
“Əli və Nino”(2015) kimi bir çox 
bədii və sənədli filmlərdə, seriallarda 
çəkilmişdir.

Özəl səs tembrinə və ifa tərzinə 

malik olan Mehriban Zəki saz aləti 
ilə “Kitabi-Dədə-Qorqud” eposu, 
Nəsimi, Füzuli, Yunus Emrə və bir 
çox müasir şairlərin şeirlərinə bəstə 
qoşaraq ifa edir. 

1995-ci ildə Bişkekdə keçirilən 
Ümümtürk Mədəniyyətinin bayra-
mı olan “Manas-1000” yubileyində, 
1999-cu ildə Parisdə, Moskvada və 
Bakıda keçirilən YUNESKO-nun 
“Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 il-
lik yubiley tədbirində iştirak etmış, 
2013-cü ildə YUNESKO-da Məhsəti 
Gəncəvinin 900 illiyinə həsr olunmuş 
konsert proqramında Məhsətinin ob-
razını canlandıraraq şeirlərini sazla, 
sözlə ifa etmişdir.

Mehriban Zəki 1993-cü ildə Aşq-
abad da keçirilən “Novruz 93” Teatr 
Festivalında “Xatun” mono-tama-
şa sına görə “Ən yaxşı teatr rolu”, 
1996-cı ildə Alma-Atada keçirilən 
Cambul Cabayev Festivalında “Ən 
yaxşı dastançı”, 2005-ci ildə “Şərq-
Qərb” Kinofestivalında “Küçələrə su 
səpmişəm” filmində “Ən yaxşı qadın 
obrazı” nominasiyası üzrə mükafatla-
rı almışdır. 

İstedadlı aktrisa Mehriban Zəki 
1998-ci ildə Azərbaycanın “Əməkdar 
artist”, 2018-ci ildə “Xalq artisti” fəxri 
adlarına layiq görülmüşdür. 2003-cü 
ildə Prezident mükafatını almışdır.

Ə d ə b i y y a t

Qurbanlı, R.“Azdrama”da 
bircə tamaşa oynayan 
məşhur aktrisa / R.Qurbanlı 
// Üç nöqtə. - 2018. - 13 
iyul. - S. 12.

Pərvin. Mehriban Zəki: 
“Heydər Əliyevin adımı 
fəxri adlar siyahısına əlavə 
etməsi mənim üçün çox 
böyük stimul idi” / Pərvin 
// 525-ci qəzet. - 2017. - 12 
dekabr. - S. 4.

İ n t e r n e t d ə

http://azdrama.az/?page_
id=210
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Əlisəttar Ələsgər oğlu Atakişiyev 
1906-cı il dekabr ayının 25-də Bakıda 
anadan olmuşdur. 

1924-cü ildə orta məktəbi bitirdik-
dən sonra jurnallarda rəssam kimi 
fəa liy yət göstərmiş, Moskva Ali Rəs-
samlıq-Texniki Məktəbinin rəngkarlıq 
şöbəsində təhsil almışdır. Azərbaycan 
dilində nəşr olunan “Şərq qadını” və 
“Həmkarlar İttifaqı” jurnalları redaksi-
yasında rəssam-illüstrator işləmişdir. 

1926-cı ilin sonunda Moskvaya 
getmiş, SSRİ Xalq Komissarları So-
vetinin İşlər İdarəsində tərcüməçi kimi 
çalışmışdır. 

1930-cu ildə Ümumittifaq Dövlət 
Kinematoqrafiya İnstitutunun Kino- 
operatorluq fakültəsinə qəbul olun-
muş, 1936-cı ildə təhsilini başa vuraraq 
“Mosfilm” kinostudiyasında operator 
kimi fəaliyyətə başlamışdır.

“Azərfilm” studiyasına dəvət olu-
nan operator ilkin olaraq “Bakılılar” 
filmində baş operator işləmişdir. Daha 
sonra isə yenə də “Mosfilm”ə qayıt-
mışdır. Burada ilk rəngli filmlərin ya-
radılmasında iştirak etmişdir. 

Əlisəttar Atakişiyev müharibə 
illərində Bakıya gəlmiş, burada “Ar-
şın mal alan” filminin çəkilişlərində 
iştirak etmişdir. Müstəqil opera-
tor kimi Əlisəttar Atakişiyev “Fətəli 
xan” filmində işləmişdir. 1953-cü 
ildə Tallinə göndərilmiş və burada 
müharibədən sonra kino istehsalı-
nın bərpa edilməsində xüsusi xidmət 
göstərmişdir. Estoniyanın ilk rəngli 
(“Axşam düşəndə”, 1955, filmkon-
sert ) filmini çəkmişdir. 1956-cı ildə 
Azərbaycana qayıtdıqdan sonra “O 
olmasın, bu olsun”, “Uzaq sahillərdə” 
və bir neçə sənədli filmdə operator 
kimi fəaliyyət göstərmişdir. Rejissor 

kimi “Bir qalanın sirri”, “Sehrli xalat”, 
“Qərib cinlər diyarında” kimi filmləri 
ilə Azərbaycan uşaq kinosunun əsasını 
qoymuşdur.

Kinorejissor Əlisəttar Atakişiye-
vin istər operator, istərsə də rejissor-
kimi çəkdiyi filmlər Azərbaycan kino 
tarixində öz layiqli yerini tutmuşdur. 
Görkəmli sənətkar heyran olunacaq 
dərəcədə sadə, lakin ciddi, güzəştsiz 
və ibrətamiz ömür yaşamışdır. O, 
özünü təkcə operator və rejissor kimi 
deyil, həm də dekorasiya rəssamı, ge-
yim rəssamı, quraşdırma çəkilişləri 
rəssamı, ssenarist, dublyaj rejissoru 
kimi də təsdiqləmişdir. Özünə xas us-
talıqla filmlərinə fərqli aktyorlar seç-
miş, ekranda təkrarsız nağıl dünyası 
yaratmışdır. “Bizim küçə”, “İstintaq 
davam edir” filmləri ilə Azərbaycan 
kinosunu zənginləşdirməklə, rəssam 
kimi də fəaliyyətini davam etdirmişdir. 
Əsərləri keçmiş ümumittifaq və res-
publika sərgilərində dəfələrlə nüma-
yiş olunmuşdur. Eləcə də uşaqlar üçün 
“İbrahimin sərgüzəştləri” adlı nağıllar 
kitabını da çap etdirmişdir.

Azərbaycan kinosunun inkişafında 
əvəzsiz xidmətlərindən biri də dubl-
yaj sənətinin inkişafına təkan verməsi 
olmuşdur. 50-yə yaxın filmi peşəkar 
səviyyədə Azərbaycan dilinə dublyaj 
etmişdir. Ümumiyyətlə, Ə.Atakişiyev 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında 
işlədiyi 45 il ərzində operator kimi 11, 
2 bədii-sənədli, 4 sənədli, rejissor kimi 
5 bədii film çəkmişdir.

1960-cı ildə “Əməkdar incəsənət 
xa dimi” fəxri adına layiq görülmüş-
dür.

Əlisəttar Atakişiyev 1990-cı il no-
yabr ayının 7-də Moskvada, Kino Ve-
teranları evində vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Bəxtiyar: nağıl-povest 
/ Ə.Atakişiyev; [red. 
T.Cəmilova]. - Bakı: 
Gənclik, 1980. - 88, [4] s.

İbrahim və oğlu Bəxtiyarın 
sərgüzəştləri:[povest-nağıl] 
/ Ə.Atakişiyev. - Bakı: 
Gənclik, 1985. - 192 s.

Kazımzadə, A. Əbədi 
ölməzlik zirvəsi: 
Azərbaycanın Əməkdar 
incəsənət xadimi, kino-
operator və kinorejissor 
Əlisəttar Atakişiyevin ana-
dan olmasının 100 illiyinə 
həsr edilir / A.Kazımzadə; 
red. M.Bəyişli; Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi. - Bakı: E.L. NPŞ 
MMC, 2006. - 134 s.

Əsgərov, H. Rəssamlıqdan 
başlayan sənət yolu / 
H.Əsgərov //Respublika. - 
2017. - 31 dekabr. - S. 6.

Fərəcov, S. Kinoya həsr 
edilən ömür: Görkəmli re-
jissor və operator Əlisəttar 
Atakişiyevin xatirə gecəsi / 
S.Fərəcov // Mədəniyyət. - 
2017. - 31 mart. - S. 6.
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Zemfira Məmmədəli qızı Əliyeva 
1941-ci il dekabr ayının 25-də Gəncə 
şəhərində anadan olmuşdur. Anası 
Firuzə Bədirbəyli Gəncə Dövlət Dram 
Teatrının aktrisası olmuşdur. Aktrisa 
kiçik yaşlarından teatrın tamaşalarında 
uşaq rollarını ifa etmişdir. Rolları emo-
sional və xüsusi məharətlə yaratma 
qabiliyyəti və istedadı olduğu üçün 17 
yaşında ona Cəfər Cabbarlının “Sol-
ğun çiçəklər” melodramasında Sara 
rolu tapşırılmışdır. Gənc aktrisa bu 
roluna görə böyük uğur qazanmışdır. 
Bundan sonra teatra işə götürülmüş və 
qısa müddətdə Səməd Vurğunun “Va-
qif” (Gülnar), Viktor Rozovun “Saba-
hın xeyir” (Liza), Evripidin “Medeya” 
(Medeya), Əfqan Əsgərovun “Qız 
atası” (Məryəm) əsərlərinin tamaşala-
rında mürəkkəb rollar oynamış, “Bö-
yük dayaq” filmində Pərişan obrazına 
çəkilmişdir.

Füsunkar səhnə görkəmi, məlahətli 
danışığı, zəngin və əlvan ifadə 
vasitələri, coşqun daxili ehtirası onun 
əsas keyfiyyətlərindən idi. Bu yaradı-
cılıq keyfiyyətləri aktrisanın yaratdı-
ğı səhnə surətlərinə xüsusi emosional 
təravət, psixoloji dərinlik və fəlsəfi bü-
tövlük vermişdir.

Zemfira Əliyeva bir sıra tamaşalarda  
aşağıdakı baş rolları ifa etmişdir: Al-
maz, Sara, Firəngiz, Yaqut (“Almaz”, 
“Solğun çiçəklər”, “Oqtay Eloğlu” və 
“Yaşar”, Cəfər Cabbarlı), Səlma, Roza, 
Xumar, Anjel (“Ana”, “Şeyda”, “Şeyx 
Sənan” və “Uçurum”, Hüseyn Ca-
vid), Sona (“Hacı Qara”, MirzəFətəli 
Axundzadə), Reyhan (“Yağışdan-

sonra”, Bəxtiyar Vahabzadə), Maral 
(“Sənsiz”, Şıxəli Qurbanov), Mədinə, 
Azadə (“Mənim nəğməkar bibim” 
və “Bir cüt bədmüşk ağacı”, Əkrəm 
Əylisli), Pırpız Sona (“Dəli yığınca-
ğı”, Cəlil Məmmədquluzadə), Zinyət 
(“Toy”, Sabit Rəhman), Söylü (“Bəxt 
üzüyü”, Vaqif Səmədoğlu) Nərmin, 
Anjel (“Unuda bilmirəm” və “Məhv 
olmuş gündəliklər”, İlyas Əfəndiyev), 
Kleya (“Tülkü və üzüm”, Gilerma Fi-
qeyredu), Pəricahan və Zöhrə (“Laçın 
yuvası” və “Eşq və intiqam”, Süley-
man Sani Axundov), Zəhra (“Bayra-
mın birinci günü”, Nazim Hikmət), 
Elektra (“Elektra”, Sofokl), Dilbər 
(“Yenə o bağ olaydı...”, Mlkayıl Müş-
fiqin şeirləri əsasında bədii kompozi-
siya), Vəfa (“Siz xoşbəxt yaşayın”, 
Əlyar Yusifli).

Televiziya tamaşalarında da yad-
daqalan obrazlar (“Yad qızı”, Orxan 
Ka mal, “Manas” və s.) yaratmışdır. 
“Azər baycanfilm”in “Pəncərə”, çox-
seriyalı “İtkin gəlin” filmlərində çəkil-
mişdir. 

1972-ci ildə Naxçıvan Dövlət Mu-
siqili Dram Teatrının truppasına da-
xil olmuşdur. Bu teatrda qazandığı 
sənət karlıq nailiyyətlərinə görə 1 iyun 
1974-cü ildə Azərbaycan Respublika-
sının “Əməkdar artist”, 1 dekabr 1982-
ci ildə isə “Xalq artisti” fəxri adlarına 
layiq görülmüşdür. 

1988-1995-ci illərdə Akademik 
Mil li Dram Teatrında çalışmışdır.

Zemfira Məmmədəli qızı Əliyeva 
16 noyabr 1995-ci ildə Bakıda vəfat 
etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Zemfira Əliyeva / Naxçı-
van MSSR, Mədəniyyət 
Nazirliyi.- Bakı: İşıq,1981. 
- [4] s.

Rəhimli, İ. Zemfira 
Əliyeva / İlham Rəhimli // 
Azərbaycan teatr tarixi / 
İ.Rəhimli. - Bakı, 2005. - 
S. 235.
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Salatın Əziz qızı Əsgərova 1961-
ci il dekabr ayının 16-da Bakıda ana-
dan olmuşdur. 1979-cu ildə M.Müşviq 
adına 18 saylı orta məktəbi əla qiy-
mət lərlə başa vurmuşdur. Elə həmin 
il Azərbaycan Neft və Kimya İnstitu-
tuna (indiki Azərbaycan Dövlət Neft 
və Sənaye Universiteti) daxil olmuş, 
mühəndislik ixtisası üzrə təhsil alsa da, 
ədəbiyyata olan həvəsi onu jurnalistika 
aləminə yönəltmişdir.

Əvvəlcə qələmini ştatdankənar müx-
bir kimi sınamış, 1984-cü ildə müqa-
vilə ilə “Bakı” qəzetində, 4 il sonra isə 
“Молодежь Азербайджана” (Azər-
baycan gəncləri) qəzetində çalış mış, 
müxtəlif mövzularda çıxışlar etməyə 
başlamışdır. Onun işıqlandırdığı məsə-
lə lər ölkənin ən vacib problemləri ilə 
bağlı olmuş, Qarabağ dərdi, torpaqla-
rımızın bütövlüyü yazılarının başlıca 
mövzularına çevrilmişdi. Tez-tez cəbhə 
xəttinə gedərək qaynar nöqtələrdən 
operativ materiallar hazırlayan Salatı-
nın ailəsi, iş yoldaşları dəfələrlə qarşı-

sını almağa çalışsalar da, ona mane ola 
bilməmişdilər. 

1991-ci il yanvar ayının 9-da 
içərisində Salatın Əsgərovanın olduğu 
maşın Laçından Şuşaya gələrkən, yolun 
6-cı kilometrində, Qaladərəsi kəndi ya-
xınlığında erməni quldurları tərəfindən 
yaxın məsafədən atəşə məruz qalmış-
dır. Tanınmış jurnalist vəhşicəsinə qətlə 
yetirilmişdir. Bakı şəhərinin Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn edilmışdir.

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 6 noyabr 1992-ci il tarixli 294 
saylı Fərmanı ilə Əsgərova Salatın Əziz 
qızına ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir. 

Bakı şəhərində adına küçə var. Bakı 
buxtasındakı gəzinti kateri onun adı-
nı daşıyır. “Təfəkkür” Universitetində 
büstü qoyulmuşdur. Yaşadığı binaya ba-
relyefi vurulmuşdur. Yaxınlığında həlak 
olduğu kənd “Salatınkənd” adlanır.

Salatın Əsgərova 
1961-1991

27

16

60 
illiyi Milli Qəhrəman

Ə d ə b i y y a t 

S.Ə.Əsgərovaya, A.M.Mustafayevə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Əsgərova Salatın Əziz qızı - 
“МолодежьАзербайджана” qəzetinin müxbiri - Qarabağın Dağlıq hissəsində baş verən hadisələrin respublika və dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılmasında xüsusi xidmətlərinə, xidməti borcunu yerinə yetirərkən göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı, 6 noyabr 1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 21.- S.27. (Ölümündən sonra).
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S.71.

Eyvazlı, G. Sonunu düşünən qəhrəman olmaz!: Salatın Əsgərova: Azərbaycan qadını silsiləsindən dördüncü yazı /G. Eyvazlı //Ədəbiyyat 
qəzeti.- 2020.- 18 yanvar.- S.6.

İlyasov, V. Qəhrəmanlar ölmürlər: [Milli Qəhrəman Salatın Əsgərova haqqında] /V.İlyasov //İki sahil.- 2018.- 9 yanvar.- S.11.

İsmayıl. Azərbaycan mətbuatının ilk şəhidi: Salatın Əsgərova yaşasaydı, 54 yaşı olacaqdı /İsmayıl // Şərq.- 2018.- 10 yanvar- S.11.
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Riad Fikrət oğlu Əhmədov 1956-cı 
il dekabr ayının  20-də Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1964-1974-cü illərdə Bakıdakı 134 
saylı məktəbdə orta, 1974-1979-cu 
illərdə Azərbaycan Dövlət Uni ver si te-
tinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) 
hüquq fakültəsində ali təhsil almışdır. 

1976-1979-cu illərdə Azərbaycan 
SSR Ədliyyə Nazirliyi yanında Məh-
kəmə Ekspertizası İnstitutun da la-
borant, 1979-1980-ci illərdə həmin 
nazir liyin Qanun Layihələrinin Ha zır-
lanması və Qanunvericiliyin Sistem-
ləş dirilməsi idarəsində məslə hətçi, 
1980-1981-ci illərdə isə Ədliyyə Na-
zir liyinin kadrlar şöbəsində baş məs-
lə hətçi vəzifələrində çalışmışdır.

1981-1982-ci illərdə DTK-nın 
Min sk dəki Ali məktəbində təhsil 
almış, 1984-cü ildə isə DTK-nın 
Y.V.Andropov adına institutu nəzdin-
də ki kurslarda dinləyici olmuşdur. 
Təhlükəsizlik orqanlarında qüsur-
suz fəaliyyəti və xidmətdə əldə etdi-
yi önəmli nəticələrə görə dəfələrlə 
təşəkkürə, həmçinin 1988-ci ildə SSRİ 
Silahlı Qvvələrinin 70-ci ildönümünə 
həsr olunmuş xatirə medalına layiq 
görülmüşdür.

Azərbaycan Respublikasının Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyinin yarandığı 
gündən Riad ilk könüllülər sırasında 
erməni işğalçılarına qarşı döyüşlərdə 
iştirak etmiş, Çaykənd uğrunda 
döyüşdə yaralansa da, növbəti əməliy-
yat larda iştirak etmişdir. 

Polkovnik-leytenant Riad Əhməd-
ov 1992-ci ildə Azərbaycan Respub-
likası Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat 

İdarəsinin rəis müavini vəzifəsinə 
təyin olunmuşdur.

Riad Əhmədovun başçılıq etdiyi 
xüsusi kəşfiyyat dəstəsi Yuxarı Qara-
bağın müxtəlif yaşayış məntəqələrində 
çətin döyüş  tapşırıq la rını uğurla yerinə 
yetirmiş, bir sıra kəndləri düşməndən 
azad etmiş, düşmənin xeyli canlı qüv-
vəsini və hərbi texnikasını məhv et-
mişdir. Dağlıq Qarabağ uğrunda gedən 
döyüş lərdə şəxsi şücaəti və igid liyi ilə 
seçilən Riyad Əhmədov 1992-ci il yan-
varın 25-də “Daşaltı əməliyyatı”nda 
itkin düşmüşdür. 

İndiyədək onun haqqında heç bir 
məlumat yoxdur. O, Azərbaycan Res-
publikası Əsir və İtkin düşmüş, girov 
götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar 
Döv lət Komissiyasının siyahısında it-
kin düşmüş hesab olunur.

Azərbaycan Respublikası Prezi den-
tinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı 
Fərmanı ilə Əhmədov Riad Fikrət oğ-
luna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adı verilmişdir. 

Riad Əhmədovun keçdiyi şərəfli 
dö yüş yolunu əks etdirən “Qayıt Ri-
ad” və “İgidnamə” adlı sənədli film lər 
çəkilmişdir.

Hazırda Bakı şəhərindəki 203 saylı 
orta məktəb onun adını daşıyır.

Riad Əhmədov   
1956-199220

65 
illiyi

Milli Qəhrəman
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Vəzir Surxay oğlu Orucov 1956-cı 
il  dekabr ayının 26-da Tərtər rayonu-
nun Xoruzlu kəndində anadan olmuş-
dur. 

Vəzirin valideyinləri Qərbi Azər-
bay canın Dərələyəz mahalından idilər. 
Ermənilərin təzyiqlərinə məruz qalaraq 
öz doğma yurdlarını tərk edərək 1950-
ci ildə Tərtər rayonunun Qarağaclı 
kəndinə köçmüşlər. Sonra Xoruzlu 
kən dini özlərinə yurd yeri seçmişlər. 

Vəzir orta təhsilini buradakı orta 
mək təbdə almış, 1974-cü ildə Bakı 
Yüngül Sənaye Texnikomuna daxil ol-
muş və bir ildən sonra hərbi xidmətə 
çağrılmışdır. 1977-ci ildə ordudan tər-
xis olunaraq, yarımçıq qalmış təh si li ni 
davam etdirmişdir.

Vəzir Orucov 1984-cü ildə Rusi-
yanın Arxangelsk vilayətinə köçmüş, 
lakin 1992-ci ildə doğma torpağında 
gedən döyüşlərdə iştirak etmək üçün 
Vətənə qayıtmışdır. 

O, 1992-ci ilin may ayının 4-də 
Tərtər özünü müdafiə batalyonuna da-
xil olmuş, siravi döyüşçüdən, batalyon 
komandirinin müavini vəzifəsinədək 
yük səlmişdir. O, həmçinin batalyonun 
kəşfiyyat bölməsinin rəhbərliyini də öz 
üzərinə götürmüşdür. Batalyo nun başla-
yacağı  bütün döyüş əməliyyatlarından 

azı bir gün əvvəl özünün seçdiyi bir 
qrup döyüşçü ilə düşmən arxasına ke-
çir, onların canlı qüvvəsi və texnikası 
barədə dəqiq məlumatlar gətirirdi. 

Vəzir Orucov Marquşevan, Levo-
narx, Madagiz, Akoip Komori, Sərsəng 
su anbarı, Drombon, Çıldıran, Vaqauz 
kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə 
şəxsi şücaət göstərərək, düşmənin bir 
çox planını puça çıxarmışdır. 

O, 1 sentyabr 1992-ci ildə Çıldıran 
kəndi uğrunda gedən döyüşdə ağır ya-
ralanmış, bir müddət müalicə aldıqdan 
sonra yenidən cəbhəyə qayıtmışdır. 
O, cəsur bir döyüşçü kimi həmişə dö-
yüş əməliyyatlarının önündə getmiş, 
əfsanəvi qəhrəman kimi tanınmışdır. 

22 mart 1993-cü il Ağdərə yaxın-
lığında Qlobus yüksəkiliyi uğrunda 
gedən ağır döyüşdə qəhrəmancasına 
həlak olmuşdur.

Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanın-
da dəfn edilmişdir.

Azərbaycan Resbublikası Preziden-
tinin 27 mart 1993-cü il tarixli 495 say-
lı fərmanı ilə Orucov Vəzir Surxay oğ-
luna ölümündən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmiş-
dir. 
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Məhəmməd Nəbi oğlu Əsədov 
1941-ci il dekabr ayının 5-də Zəngilan 
rayonunun Baharlı kəndində anadan 
olmuşdur. 1958-ci ildə orta məktəbi 
Zəngilan rayonunun Mincivan qəsə-
bə sində bitirmiş, həmin ildə Bakı Sta-
tistikaTexnikumuna daxil olmuşdur. 

1960-cı ildə texnikumu müvəf-fə-
qiy yətlə başan vuraraq Zəngilan rayo-
nunda inspektor vəzifəsində çalışmış-
dır. 

1961-1964-cü illərdə orduda xid-
mət etmiş, tərxis olunduqdan sonra 
Sumqayıt şəhərində 1 saylı trestdə 
çalışmışdır. 1965-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Uni versitetinə (indiki BDU) 
daxil olmuşdur. Eyni zamanda 2 saylı 
trest də mühasib işləmiş, 1967-1968-ci 
illər də trestdə plan şöbəsinin müdiri 
vəzifəsində çalışmışdır. 

1968-ci ildə Sumqayıt Şəhər Par-
tiya Komitəsinin Sənaye şöbəsinə 
təli matçı vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. 
1970-ci ildə D.Bünyadzadə adına 
Azər baycan Xalq Təsərrüfatı İnstitu-
tunun Maliyyə və kredit ixtisası üzrə 
tam kursunu bitirmişdir. 

1973-1975-ci illərdə Sumqayıt Şə-
hər Partiya Komitəsində sənaye şöbə-
si nin, 1975-1978-ci illərdə isə Təşkilat 
şöbəsinin müdiri olmuşdur. 

1978-1980-ci illərdə Ağsu Rayon 
İcraiyyə Komitəsinin sədri kimi fəaliy-
yət göstərmişdir. 1982-ci ildə Moskva 
Təhlükəsizlik Akademiyasını qırmızı 
diplomla başa vurmuş, Azərbaycan 
Təh lükəsizlik Nazirliyində məsul və-
zi  fə də çalışmışdır. 

1983-1986-cı illərdə Jdanov (indiki 
Beyləqan) Rayon Partiya Komitəsinin 
birinci katibi vəzifəsində işləmiş, işlə-
diyi müddətdə göstərdiyi işgüzarlı-
ğına, biliyinə, qabiliyyətinə görə onu 

Mərkəzi Komitəyə dəvət etmişlər. 
1986-1988-ci illərdə İnzibati orqanlar 
şöbəsinə müdirlik etmişdir. 

1988-1989-cu illərdə Ağdaş Ra-
yon Partiya Komitəsinin birinci kati-
bi vəzifəsində işləmiş, öz təşkilatçılıq 
qabiliyyəti ilə təsərrüfatın bütün sahə-
lərini ön cərgəyə çıxarmışdır. 1989-
1990-cı illərdə fəaliyyətini Quba Ra-
yon Partiya Komitəsinin birinci katibi 
kimi məsuliyyətlə davam etdirmişdir. 

M.Əsədov 1990-cı ilin may ayında 
Azərbaycan Respublikasının Daxili 
İşlər naziri vəzifəsinə təyin edilmiş-
dir. Nazir işlədiyi müddətdə vaxtının 
çoxunu Qarabağ bölgəsində keçirmiş, 
əsgərlərlə çiyin-çiyinə səngərlərdə 
gecə ləmişdir. 

1990-cı il noyabr ayının 5-də gene-
ral mayor rütbəsini almışdır. 

1991-ci ilin noyabr ayına qədər Da-
xili İşlər naziri vəzifəsində çalışmış, 
göstərdiyi şücaətə görə müşavir kimi 
yüksək vəzifəyə təyin edilmişdir. 

Məhəmməd Əsədov 1991-ci il no-
yabr ayının 20-də dövlət xadimləri ilə 
birlikdə öz vəzifə və vətəndaşlıq borc-
larını yerinə yetirmək üçün vertolyotla 
Ağdam şəhərinə uçmuş və Qarakənd 
sə masında dəhşətli, yaddaşlardan silin -
məyən və xalqımızı həmişə ağrıdan o 
qanlı vertolyot faciəsi baş vermiş dir. 
Vertolyot ermənilər tərəfindən vurul-
muş və xalqımızın azadlığı, torpaqla-
rı mızın bütövlüyü uğrunda gedən 
mübarizədə Məhəmməd Nəbi oğlu 
Əsədov da qəhrəmanlıqla, faciəli şə-
kil də həlak olmuşdur. 

Adına Qarabağ müharibəsinin ilk 
günlərində Famil Mehdi tərəfindən 
yaradılmış “Nicat” cəmiyyətinin təsis 
etdiyi “General Məhəmməd Əsədov” 
mükafatı yaradılmışdır.

5
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Siyasət.Hərbi iş
60 

illiyi İlham Əliyev 
1961 

Görkəmli dövlət xadimi, dünya şöhrətli siya sət 
çi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Heydər oğlu Əliyev 1961ci il dekabr ayı nın 24
də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 19671977ci 
illərdə orta təhsilini Bakıda almış dır. 1977ci ildə 
Moskva Dövlət Beynəlxalq Əla qə lər İnstitutuna 
(MDBƏİ) qəbul olunmuşdur. MDBƏİni bitirdikdən 
sonra 1982ci ildə institutun aspiranturasına daxil ol
muş, 1985ci ildə dissertasiya müdafiə edərək tarix 
elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 19851990
cı illərdə MDBƏİdə müəllim kimi çalışmışdır. 1991
1994cü illərdə özəl biznes sahəsində çalışmış, bir 
sıra istehsalkommersiya müəssisələrinə rəhbərlik 
etmişdir.

Cənab İlham Əliyev 1994cü ildən 2003cü ilin 
avqust ayınadək Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Neft Şirkətinin vitseprezidenti, sonra isə birinci vit
se prezidenti olmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin 
neft strategiyasının həyata keçi ril məsində fəal işti
rak etmişdir. Azərbaycanın neft siyasətinin geosiyasi 
aspektlərinə dair bir sıra tədqiqat işlərinin müəllifidir. 
Siyasi elmlər doktorudur. Cənab İlham Əliyev iki 
dəfə  1995ci və 2000ci illərdə  Azərbaycan Res
publikası Milli Məclisin üzvü seçilmişdir. 

1997ci ildən Azərbaycan Milli Olimpiya Ko mi
təsinin prezidentidir. İdmanın və olimpiya hərə  katının 
inkişafında böyük xidmətlərinə görə Bey nəlxalq 
Olimpiya Komitəsinin ali ordeni ilə təltif edilmişdir. 
1999cu ildə “Yeni Azərbaycan Partiyası” sədrinin 
müavini, 2001ci ildə sədrin birinci müavini, 2005
ci ildə isə partiyanın sədri seçilmişdir. 20012003cü 

illərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında 
(AŞPA) Azərbaycan Res publikası Milli Məclisinin 
nümayəndə heyə ti nin rəhbəri olmuşdur. 2003cü ilin 
yanvarında Avropa Şurası Parlament Assambleyası 
sədrinin müavini, AŞPAnın Büro üzvü seçilmiş
dir. 2004cü ilin aprelində AŞPAnın fəaliyyətində 
fəal iştirakına və Avropa ideallarına sədaqətinə görə 
AŞPAnın Fəxri üzvü diplomu və AŞPA medalı ilə 
təltif edilmişdir. 

2003cü il avqustun 4də Milli Məclis tərəfindən 
təs diq edildikdən sonra cənab İlham Əliyev 
Azərbaycan Res  publikasının Baş Naziri təyin edil
mişdir. 2003cü ilin oktyabr ayının 15də Azərbaycan 
Res   publikasının Prezidenti seçilmişdir. Prezident  
seçkilərində seçicilərin 76%dən çoxu cənab İlham 
Əliye vin lehinə səs vermişdir. XXI əsrin ilk Prezi
dent seçkilərində xalqımızın iradəsinə arxalanan, 
siyasətini milli maraqlarımızın tam təmin olun
ması üzərində quran, ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi dinamik inkişaf stra
tegiyasını rəhbər tutan və regionda çox böyük nü
fuza malik olan cənab İlham Əliyevin dövlətimizin 
başçısı seçilməsi ilə müasir tariximizdə keyfiyyətcə 
yeni mərhələnin başlanğıcı qoyulmuşdur. 2003cü 
il oktyabrın 31də cənab  Prezident vəzifəsinin ic
rasına başlamışdır. Prezidentliyinin ilk günlərindən 
özünü peşəkar siyasətçi kimi təsdiqləyən İlham 
Əliyevin siyasipsixoloji portretinin əsasını təşkil 
edən komponentlər onun Azərbaycan siyasi arenası 
üçün son dərəcə uğurlu dövlət başçısı olduğunu sü
but etdi. O, öz siyasi simasında Qərb standartlarının, 
aristokratik siyasi rəftarın, rasional düşüncə tərzinin, 
praqmatizmin milli mentalitetlə son dərəcə dəqiqliklə 
uzlaşdırılmış ansamblını yarat mağa nail olmuşdur. 
Cənab İlham Əliyev bu keyfiyyətləri ilə Azərbaycan 
siyasətinə yeni nəfəs, siyasi abuhava və müasirlik 
gətirdi. Başqalarından fərqli olaraq siyasi roman
tizm, saxta vətənpərvərlik, arxaik siyasi ideologiya
lar kimi amillər onun bir siyasətçi kimi formalaşma
sına zəmin yaradan komponentlər sırasında mövcud 
deyildir. On yeddi ildən artıq hakimiyyəti ərzində 
ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunun 
layiqli davamçısı olan Prezident İlham Əliyevin 
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apardığı məqsədyönlü siyasət ictimai tərəq qiyə yeni 
güclü təkan verməklə, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin 
maraq və mənafelərini özündə əks etdirmişdir. Cənab 
İlham Əliyev 2008ci ildə 2ci dəfə, 2013cü ildə isə 
3cü dəfə, 2018ci ildə keçirilən növbədənkənar pre
zident seçkilərində isə seçicilərin 86,02 faiz səsini qa
zanaraq dördüncü dəfə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti seçilmişdir. 

Prezident İlham Əliyevin siyasi fəaliyyəti nəti cə
sində Azərbaycan Respublikası həm regionda, həm 
də dünya birliyində söz sahibinə çevrilmiş, hərtərəfli 
şəkildə inkişaf etmiş və böyük gələcəyi olan bir dövlət 
kimi tanınır. Azərbaycan Respublikasının 155 ölkənin 
etimadını qazanaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Təhlükəsizlik Şurasının qeyridaimi üzvü seçilməsi, 
Avropa Şurasının Nazirlər Şurasına, Qoşulmama 
Hərəkatına sədrlik etmək səlahiyyətləri qazanması 
Prezident İlham Əliyevin apardığı xarici siyasətin bö
yük uğurlarıdır. 

İlham Əliyev böyük bacarıqla Ulu Öndər Heydər 
Əliyevin imzaladığı “Əsrin müqaviləsi”nin müddə a
larını layiqincə yerinə yetirməklə Azərbaycanın neft 
sərvətlərinin xalqımıza xeyir və uğur gətir mə sinə tam 
nail olmuşdur. BakıTbilisiCeyhan (Ərzurum) neft
qaz kəməri görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 
başladığı və Prezident İlham Əliyevin tamamladığı, 
başa çatdırdığı beynəlxalq layihədir. Bundan başqa 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan və Türkiyənin 
uzunmüddətli strateji enerji əməkdaşlığının ən mü
hüm bəhrələrindən olan Azərbaycan qazının Avropa
ya nəqli üçün mühüm siyasi və iqtisadi əhəmiyyətə 
malik TANAP layihəsinin həyata keçirilməsinə imza 
atmışdır. Azərbaycanın “Şahdəniz2” layihəsi çər çi
vəsində çıxarılan təbii qaz TANAP və TAP kəmərləri 
vasitəsilə bu gün artıq Avropaya nəql edilir və bu 
layihə ölkə mizin gəlirlərini artıraraq Avropanın enerji 
təh lükəsizliyinə mühüm töhfə verəcək. TANAP tari xə, 
eyni zamanda, Türkiyə, Yaxın Şərq və Avropanın ən 
uzun və ən geniş diametrli təbii qaz kəməri kimi düşüb. 

Hazırda dövlət büdcəsinin formalaşdırılmasında 
qeyrineft sektorunun yeri və həcmi artmaqda davam 
etməkdədir. Azərbaycan postneft ölkəsi olaraq enerji 
resurslarından əldə etdiyi gəlirlər hesabına böyük miq
yasda inkişaf etdirilmiş yüksək texnologiyalar və yeni 
nəqliyyat dəhlizləri ölkəsi statusu qazanmışdır. Bakı
TbilisiQars dəmir yolu XXI əsrin Dəmir İpək yolu 
kimi tanınmışdır. Avropa ilə Asiyanı əlaqələndirən 
“ŞərqQərb”, “ŞimalCənub” nəqliyyat magistralları
nın yaradılması ilə Azərbaycanın dünyanın magistral 
inkişaf yollarına çıxarmasına nail olunmuşdur. 

Cənab İlham Əliyevin uzaqgörənliyi sayəsində 
postneft dövrünün reallıqları ölkədə aqrar sektorun, 
turizm şəbəkəsinin, nəqliyyat faktorunun inkişaf 
etdirilməsi siyasətini meydana qoymuşdur. 

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi siyasətini həya ta 
keçirməsi İlham Əliyevə neft gəlirlərindən asılı olan 
Azərbaycanı ölkənin digər təbii sərvətlərindən, xidmət 
sahələrindən və daxili potensialından gəlir əldə edən 
bir respublikaya çevirmək imkanları yaratmışdır.  

Azərbaycan Respublikasında elm, təhsil, mə də 
niyyət, səhiyyə, idman istiqamətlərinin inkişa fı na 
da Prezident İlham Əliyev öz möhürünü vur  muşdur. 
İlham Əliyevin müstəqil dövlətçilik təli mi əsasında 
meydana çıxmış “Təhsil haqqında”, “Məktəbəqədər 
təhsil haqqında”, “Peşə təhsili haq qında”, “Ümumi 
təhsil haqqında” qanunlar ölkə mizdə təhsilin bütün 
mərhələləri üzrə dövlət siya sə tinin uğurla həyata 
keçirilməsinə xidmət edir. Son illərdə Azərbaycanda 
3 mindən çox mək təbin tikilməsi və ya əsaslı şəkildə 
yenidən qurulması, müasir texnologiyalarla təchiz 
olunması Azərbaycan təhsilində inqilabi nailiyyətdir. 

Milli Elmlər Akademiyasının, universitetlərin və 
digər elmi qurumların təşkili Azərbaycan elminin dün
ya elm məkanına inteqrasiyasına əlverişli zəmin ya
ratmışdır. Müasir cəmiyyət quruculuğunu təmin edən 
əsas amil kimi elm bu gün də müstəqil Azərbaycanın 
dövlət siyasətinin prioritet sahələrindəndir. Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan elminin inkişa
fı naminə “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi 
Mərkəzi,  Azərbaycan elmində islahatların aparılması 
ilə bağlı Dövlət Komissiyası, Azərbaycan Respubli
kasının Prezi den ti yanında Elmin İnkişafı Fondu, İs
lam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (İSESKO) 
üzrə Azər baycan Respublikasının Milli Komissiyası, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) 
Gəncə böl məsi, AMEAnın Yüksək Texnologiyalar 
Par kının yaradılma sı, Azərbaycan Respublikasın da 
“Elm günü” nün təsis edilməsi haqqında və s. qanunlar 
qə bul edilmiş, fərman və sərəncamlar imzalanmışdır.

Cənab İlham Əliyev Azərbaycan gəncliyinin inki
şafına xüsusi önəm verərək 2007ci ili “Gənc lər ili” elan 
etmiş, “20072015ci illərdə Azər bay can gənclərinin 
xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nı, 
“Azərbaycan gəncliyi 20172021ci illərdə” Dövlət 
Proqramı”nı təsdiq etmişdi. Gənclərin cəmiyyətin 
həyatında fəal iştirakını təmin etmək məqsədi ilə 
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Gənclər Fondunun yaradılması haq qında” fərman im
zalamış, o cümlədən 2007ci ildə Azərbaycan, Heydər 
Əliyev Fondu, Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam 
Konfransı Təşkilatının Gənclər Forumu, BMTnin İn
kişaf Proqramı, İSESCO və Avropa Şurası ilə birgə 
təşkil edilmiş “Gənclər Sivilizasiyaların Alyansı uğ
runda” beynəlxalq konfransına ev sahibliyi etmişdir. 

Prezident İlham Əliyevin dövlətçilik siyasətində 
mə dəniyyətlərarası dialoq və dinlərarası harmoni
ya məsələləri də mühüm yer tutur. Daha doğrusu, 
Prezident İlham Əliyev cəmiyyətin siyasimə nə
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vi bütövlüyünə və inkişafına nail olmaq üçün mə
də niyyətlərarası dialoq və dinlərarası harmoniya 
fak torundan məqsədyönlü şəkildə istifadə etməyin 
özü nəməxsus modelini formalaşdırmışdır. Bu düşü
nülmüş siyasət ölkəmizdə uğurla həyata keçirilir, özü
nün real bəhrələrini verir. 

Prezident İlham Əliyevin ardıcıl və məqsədyönlü 
fəaliyyətinin nəticəsidir ki, müstəqil Azərbaycan 
Res  pub likası mədəniyyətlərarası, sivilizasiyalar
ara sı və din lərarası dialoqun dünyada ən mü
hüm mərkəzlərindən birinə çevrilmiş, Azərbaycan 
mədə niyyətinin dünyada tanıdılması, YUNESKO 
səviyyəsində qəbul edil mə sinə, qorunmasına nail ol
muş dur. Bundan başqa, Azər baycanda mədə niy yət
lərarası dialoqla dinlərarası harmoniya arasında bö
yük körpü yaradılmışdır. Prezident İlham Əliyevin 
dövlətçilik təlimində dinlərarası dialoqla paralel 
şəkildə aparılan və biri digərini tamamlayan tolerant
lıq siyasəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Prezident 
İlham Əliyevin dini dəyərlərə mənəvi mədəniyyətin 
aparıcı istiqamətlərindən biri kimi baxması öz 
növbəsində multikulturalizm və tolerantlıq təlimini 
meydana çıxarmışdır. 

Dövlət başçısının sonsuz qayğısı və diqqətinin 
məntiqi nəticəsi olaraq, iqtisadiyyatın inkişafı səhiy
yədə də görülən işlərin daha böyük vüsətlə davam 
et  dirilməsinə imkan yaratmışdır. Ölkənin dina
mik iqtisadi inkişafı demoqrafik və tibbistatistik 
göstəricilərinin yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur. 
Azərbaycanda müasir tibb avadanlığı və cihazlar
la təchiz olunmuş 600dən çox səhiyyə müəssisəsi 
əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Prezident İlham 
Əliyevin “20162020ci illər üçün şəkərli diabet üzrə 
Dövlət Proqramı”, “Ana və uşaqların sağlamlığının 
qorunması üzrə Dövlət Proqramı”, “Dağınıq skle
roz xəstəliyinin müalicəsi, profilaktikası və onunla 
mübarizə tədbirlərinə dair 20182022ci illər üçün 
Dövlət Proqramı”, “Narkotik vasitələrin, psixotrop 
maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi 
haqqında”, “İnsanın immunçatışmazlığı virusunun 
törət diyi xəstəliklə mübarizə haqqında”, Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Ka bineti yanında İcbari Tib
bi Sığorta üzrə Dövlət Agent liyinin yaradılması haq
qında “Mingəçevir şəhə rinin və Yevlax rayonunun in
zibati ərazilərində icbari tibbi sığortanın tətbiqinə dair 
pilot layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər 
haqqında” və s. fərman və sərəncamları ilə Azərbaycan 
səhiyyəsi müasir dövrümüzdə bütün xüsusiyyətlərinə 
görə, özünün yeni inkişaf mərhələsini yaşayır. 

Ölkədə idmanın sürətli inkişafını və onun pers
pek  tivlərini genişləndirmək məqsədilə mövcud mad
ditexniki bazanın yaxşılaşdırılmasının əsası qoyul
muş dur. 2000ci ildən indiyədək ölkədə 50dək 
Olimpiya İdman Kompleksi, həmçinin ixtisaslaşmış 

idman qurğuları tikilib istifadəyə verilmiş, mövcud 
idman obyektləri yenidən qurulmuşdur. Ölkəmiz son 
illər I Avropa Oyunları, IV İslam Həmrəylik Oyun
ları, 42ci Şahmat Olimpiyadası, “Bakı2015” ilk 
Avropa Oyunları, XV Avropa Gənclər Olimpiya Fes
tivalı, “Formula1 Avropa QranPrisi”  kimi bir sıra 
beynəlxalq idman yarışlarına ev sahibliyi etmişdir. Bu 
gün Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınır.

Prezident İlham Əliyevin islahatları sosial həya
tı mıza şəffaflıq gətirdi, bürokratik maneələri aradan 
qaldırdı. Prezident İlham Əliyev dövlət strukturlarının 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın artırıl
ması, vətəndaşlarla dövlət strukturları arasında bürok
ratik maneələrin aradan qaldırılması üçün aparılan is
lahatlar çərçivəsində innovativ addım atdı – Prezident 
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət Agentliyini yaratdı. 

Prezidentin İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə “ASAN 
xidmət” mər kəz ləri yaradıldı, bununla da dövlət 
orqanlarının fəaliy yə tində şəffaflığın artırılması, 
vətəndaşlara gös tə rilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi, 
daha key fiyyətli, rahat, yeni üslubda və müasir 
innovasiya ları tətbiq etməklə həyata keçirilən elektron 
xidmətlərə keçidin sürətləndirilməsi təmin olundu. 
Bu mərkəzlərə 20132018ci illər ərzində 24 milyona 
yaxın müraciət daxil olub, xidmətlərin əhali arasında 
bəyənilmə əmsalı 100 faizə yaxınlaşıb. Təsadüfi deyil 
ki, Azərbaycan brendi olan “ASAN xidmət” dünyada 
böyük maraq doğurub və bu təcrübə bir sıra ölkələr 
tərəfindən öyrənilir.

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev haki
miyyətinin ilk illərindən müasir silahlarla təchiz olu
nan, yüksək döyüş qabiliyyətinə malik ordu yaradıl
ması istiqamətində davamlı və qətiyyətli iş aparmış, 
2005ci ildə Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
nin yaradılmasına və müasir silah və texnika istehsal 
etməsinə nail olmuşdur. Artıq Azərbaycanın Silahlı 
Qüvvələri dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında yer 
almışdır.

Azərbaycan Ordusu öz gücünü və döyüş qabi liy
yə tini 2016cı ilin aprelində həm düşmənə, həm də 
dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan tarixinə zəfər 
səhifələrindən biri kimi daxil olmuş Aprel döyüşlərində 
qəhrəman ordumuz Ermənistanın təxribatına cavab 
olaraq keçirdiyi əkshücum əməliyyatı nəticəsində 
Füzuli, Cəbrayıl və Ağdərə rayonlarının ərazilərinin 
bir qismini, ümumilikdə 2 min hektardan çox torpağı 
işğalçılardan təmizləyərək böyük bir əraziyə nəzarəti 
ələ aldı. Bu döyüşlərin ən mühüm yekunu Lələtəpə 
yüksəkliyinin azad olunması və bununla da Cocuq 
Mərcanlının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi oldu. 
Cocuq Mərcanlı kəndi qısa müddətdə bərpa edildi, 
orada 150 evdən ibarət qəsəbə tikildi və köçkünlər öz 
doğma yurdlarına qayıtdılar. 
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2018ci ilin may ayında isə Naxçıvan MRnın 11 
min hektardan çox ərazisi, o cümlədən Şərur rayo
nunun Günnüt kəndi düşməndən azad edildi, dövlət 
sərhədi boyunca əlverişli yüksəkliklər ələ ke çirildi, 
YerevanGorusLaçın yolu nəzarətə götürüldü.

Bu gün Prezident İlham Əliyevin sayəsində Azər
bay canda dünya miqyasında ən güclü ordulardan 
biri formalaşıb. Bütün bu uğurlu siyasətin yekun 
nəticəsidir ki, Azərbaycan sentyabrın 27də başla
mış İkinci Qarabağ müharibəsini müvəffəqiyyətlə 
başa vurdu. Azərbaycan Ordusu döyüş meydanında 
böyük rəşadət və şücaət nümayiş etdirdi. 44 gün
lük müharibənin nəticəsində cənab İlham Əliyevin 
Ali Baş Komandanlığı ilə ordumuz 30 ildən artıq 
davam edən erməni işğalına birdəfəlik son qoy
du, respublikamızın qanuni hüquqlarını bərpa etdi. 
İlham Əliyevin yenilməz siyasi iradə və qətiyyəti, 
Ordumuzun gücü və xalqımızın öz rəhbəri ətrafında 
bir amal uğrunda səfərbərliyi Vətən müharibəsində 
Azərbaycanın parlaq qələbəsini şərtləndirən əsas 
amillər oldu. Cəbrayılın, Füzulinin, Qubadlının, Zən
gilanın, Xocavənd, Xocalı, Laçın, Tərtər rayonlarının 
kəndlərinin azad olunması, Xudafərində Azərbaycan 
bayrağının ucaldılması, İranla dövlət sərhədinə 
nəzarətin tam təmin edilməsi Azərbaycan Ordusu
nun möhtəşəm zəfərləri kimi tarixə düşdü. Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin noyabrın 8də Şuşanın 
azad edilməsini bəyan etməsi Vətən müharibəsində 
Azərbaycan Ordusunun müzəffər yürüşünün zirvə 
nöqtəsi oldu. Şuşanın azad edilməsi ilə Ermənistan 
İlham Əliyevin şərtlərinə uyğun olaraq kapitulyasiya 
aktına imza atdı. Zəfər gününə qədər 44 günlük fəal 
müharibə yolu keçildi. Vətən müharibəsində dövlət
xalq birliyi öz təntənəsini yaşadı, zirvə məqamlarla 
tarixə düşdü, örnək oldu. Azərbaycan Vətən 
müharibəsində öz ərazi bütövlüyünü bərpa edərək ta
rixi qələbəyə imza atdı. Bu müharibə  Cənab İlham 
Əliyevin adını tarixin qızıl səhifələrinə “İtirilmiş 
əraziləri geri qaytaran dövlət başçısı” kimi yazdı! Bu 
beynəlxalq aləmdə də hər kəs tərəfindən etiraf edildi. 
Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə qazanılmış 
bu Qələbə ölkəmizin tarixində yeni bir mərhələnin 
başlanğıcı oldu. Azərbaycan Ordusu Zəfər paradın
da hərbi gücünü nümayiş etdirdi, eyni zamanda bü
tün beynəlxalq aləmə mesajını çatdırdı və bildirdi ki, 
ölkəmizə qarşı istənilən təhdid və hücumların qarşısı
nı ala biləcək qüdrətli Ordumuz, bu Orduya rəhbərlik 
edən qətiyyətli sərkərdəmiz var...

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyev ölkəmizin tərəqqisi, siyasi, iqtisadi in
kişafı naminə göstərdiyi xidmətlərinə görə çoxsay
lı orden, mükafat və fəxri adlarla təltif olunmuşdur. 
“Heydər Əliyev” ordeni (Azərbaycan Respublikası), 
Beynəlxalq münasibətlər və sülh naminə İhsan Doğ
ramacı mükafatı (Türkiyə), “Rumıniya Ulduzu” or

deni (Rumıniya), “Kral Əbdüləziz” ordeni (Səudiyyə 
Ərəbistanı Krallığı), “Şərəf” ordeni (Gürcüstan), 
“Şərəf Legionunun Böyük Xaçı” ordeni (Fransa), 
“Şeyxülislam” ordeni (Azərbaycan Respublikası), 
Rusiya Pravoslav Kilsəsinin “Prepodobnıy Serqiy Ra
donejskiy” birinci dərəcəli ordeni, “Böyük Kordon” 
Şərəf ordeni (Beynəlxalq Hərbiİdman Şurası), MDB 
ölkələrinin İdman Təşkilatlarının Beynəlxalq Kon
federasiyasının “Şərəf” ordeni, FİLAnın Şərəf Za
lının ən yüksək “İdman Əfsanəsi” ordeni, İtaliyanın 
“Xidmətlərinə görə” böyük lentlə birlikdə Böyük Xaç 
Kavaleri ordeni, Rusiya Federasiyasının Həştərxan 
vilayəti “Həştərxan vilayəti qarşısında xidmətlərinə 
görə” ordeni, Polşa Respublikasının “Xidmətlərə 
görə” Böyük Xaç ordeni (Polşa), “I dərəcəli Knyaz 
Yaroslav Mudrı” ordeni (Ukrayna), “Mübarək əl
Kəbir” ordeni (Küveyt dövləti), Yunanıstan Parla
mentinin Qızıl medalı (Yunanıstan), Dünya Güləş 
Birliyinin “Qızıl Orden” ali mükafatı, Beynəlxalq 
Paralimpiya Komitəsinin ali paralimpiya mükafatı, 
BMTnin Əhali Fondunun mükafatı, Avropa Ədalətli 
Oyunlar Hərəkatının “Şərəf” nişanı, “Üç ulduz” or
deninin “Böyük xaç kavaleri” dərəcəsi; Linkoln Uni
versitetinin Fəxri doktoru (ABŞ), Moskva Dövlət 
Beynəlxalq Münasibətlər Universitetinin Fəxri dok
toru, L.N.Qumilyov  Avrasiya Milli Universiteti
nin professoru (Qazaxıstan), Bilkənt Universitetinin 
Fəxri doktoru (Türkiyə), Vergilər üzrə Milli Akade
miyanın Fəxri doktoru (Ukrayna), Ploesti Neft və 
Qaz Universitetinin Fəxri doktoru (Rumıniya), Milli 
və Dünya İqtisadiyyatı Universitetinin Fəxri profes
soru (Bolqarıstan), Kyung Hee Universitetinin Fəxri 
doktoru (Cənubi Koreya), İordaniya Universitetinin 
Fəxri doktoru (İordaniya), Korvinus Universiteti
nin ictimai elmlər üzrə Fəxri doktoru (Macarıstan), 
M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti
nin Fəxri professoru (Rusiya Federasiyası), Taras Şev
çenko adına Kiyev Milli Universitetinin Fəxri doktoru 
(Ukrayna), Məhdumqulu adına Türkmənistan Dövlət 
Universitetinin Fəxri professoru (Türkmənistan Res
publikası), Bakı Dövlət Universitetinin Fəxri doktoru 
(Azərbaycan), Belarus Dövlət Universitetinin Fəxri 
professoru (Belarus Respublikası), Çin Xalq Respub
likasın Renmin Universitetinin “Tarix üzrə fəxri pro
fessor” diplomu.

Görkəmli dövlət xadimi kimi beynəlxalq miqyas da 
böyük nüfuz qazanan Prezident İlham Əliyev Azər
bay cana siyasi mədəniyyət, milli mənəviyyatımıza 
uyğun siyasi əxlaq standartı, milli siyasi etika 
nümunəsi gətirdi. Azərbaycan xalqı İlham Əliyevə 
inanır, onun daha xoşbəxt gələcək vəd edən daxili və 
xarici siyasətini hamılıqla dəstəkləyir.
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Tarix
90

illiyi Tamilla Musayeva 
1931-2019
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Tamilla Həşim qızı Musayeva 1931-
ci il dekabr ayının 31-də Bakıda ana-
dan olmuşdur. 1939-1949-cu illərdə 
Bakı şəhərində 46 saylı məktəbdə 
təh sil almış, məktəbi bitirdikdən son-
ra Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
(in diki BDU) tarix fakültəsinə daxil 
olmuşdur. 1954-cü ildə təhsilini fərq-
lən mə diplomu ilə bitirmişdir.

Tamilla Musayeva 1962-ci ildə 
nami zədlik dissertasiyasını müdafiə 
etmiş, 1980-ci ilin dekabrında isə 
doktor luq dissertasiyasını tamamla-
mışdır.Həmin ildə nəşr olunmuş “İn-
qilab və Azər baycanda xalq təhsili 
(1920-1940-cı illərdə Azərbaycanda 
xalq təhsilinin inkişafı tarixinin 
oçerkləri)” monoqrafiyası dissertasi-
ya kimi müdafiəyə təqdim olunmuş-
dur. Bu monoqrafiyaya görə ona tarix 
elmləri doktoru elmi dərəcəsi veril-
mişdir.

Elmi axtarışlarının əsas istiqamət-
lə rindən biri 1920-1940-cı illərdə 
Azər baycanda xalq təhsilinin inki-
şaf tarixi, bu sistemin yaranması və 
onun respublika zəhmətkeşlərinin 
ümum  təhsil səviyyəsinin yüksəldil-
mə sində rolunun tədqiqi olmuşdur. 
Azər  baycanda xalq təhsilinin inkişaf   
tarixinin elmi cəhətdən əsaslandırıl-
mış dövrləşdirilməsi, onun əsas mər-
hələlərinin müəyyən edilməsi, xalq 
təhsilinin yaranmasının spesifik xüsu-
siyyətlərinin təhlili, xalqımızın keç-
diyi tarixi yolun xüsusiyyətlərinin 
öyrənilməsi T.Musayevanın Azərbay-
can tarixşünaslığına dəyərli töhfəsidir. 
T.Musayeva bir sıra ümumiləşdirilmiş, 
o cümlədən ümumittifaq əhəmiyyətli 
əsər lərin yazılmasında iştirak etmişdir.

 Azərbaycan    Sovet  Ensiklope-
diyas-ında (IV, VIII, IX cildlərdə)  
nəşr   olunmuş bir sıra məqalələrin 

müəllifidir. 1975-1976-cı illərdə 
Moskvada nəşr edil miş “SSRİ-də 
mədəni həyat” ümum ittifaq xronolo-
giyasının I və II cildlərinin hazırlan-
masında Azər bay can dan tərtibçi kimi 
çıxış etmişdir. 

Üçcildlik “Azərbaycan tarixi”  (Ba-
kı, 1963, I və III hissələri) kitabının 
müəl lifl ərindən biri, 2000-ci ildə çap 
olunmuş VII cildlik “Azərbaycan 
tarixi”nin VI cildinin müəllifi və 
redaksiya heyə tinin üzvü, 2003-
cü ildə nəşr olunmuş “Ermənilərin 
Azərbaycan torpaqların da törətdikləri 
əməllər barədə tarixi   həqi qət lər”  adlı 
əhəmiyyətli əsərin tərtibçi redak toru 
və müəlliflərindən biri, Azər  bay can 
MEA-nın 60 illik yubileyi ilə bağlı 
2005-ci ildə nəşr olunmuş “Azər bay-
can Milli Elmlər Akademiyasının ya-
radılması və elmi ziyalı kadrların for-
malaşması yollarında (1920-1945-ci 
illər)” adlı monoqrafiyanın və Birinci 
Türkoloji qurultayın 80 illiyinə həsr 
olunmuş “Azərbaycan xalqının əlif-
basının inkişafı yolunda mühüm mər-
hələ” adlı 2006-cı ildə çap olunmuş 
kitabın həmmüəllifidir. Ümumilikdə 
100-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 
dörd monoqrafiyanın müəllifidir.

T.Musayeva 1984-cü ildə “İnqilab 
və Azərbaycanda xalq təhsili” mo-
noqrafiyasına görə Azərbaycan SSR 
Dövlət mükafatı laureatı adına layiq 
görülmüş, 1992-ci ildə professor elmi 
rütbəsini almışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin 4 iyul 2005-ci 
il tarixli Sərəncamı ilə T.Musayeva 
“Əmək dar elm xadimi” fəxri adına la-
yiq görülmüşdür.

Tamilla Musayeva 2019-cu il yan-
var ayının 24-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Мусаева, Т. Культура 
Азербайджана на рубеже 
эпох (20-30-ые годы XX 
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М.И.Амрахов; НАН 
Азерб. Ин-т Истории им. 
А.А.Бакиханова.- Баку: 
Elm və təhsil, 2015. - 373, 
[3] с.
Мусаева, Т. Важная 
веха на пути развития 
письменности 
азербайджанского 
народа: к 80-
летию Первого 
Тюркологического 
съезда / Т.А.Мусаева, 
А.А.Мамедов; НАН 
Азерб. Ин-т Истории им. 
А.А.Бакиханова.- Баку: 
Тахсил, 2006. - 67, [5] с.
Mahmudov, Y. Elmə böyük 
töhfələr vermiş alim: Elm 
xadimləri / Y.Mahmudov // 
Azərbaycan. - 2016. - 21 
dekabr. - S. 6.
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485

Alim

Tarix
80

 illiyi Ağalar Abbasbəyli 
1941    

D
EK

A
B

R

Ağalar Nəriman oğlu Abbasbəyli 
1941-ci il dekabr ayının 31-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1957-1962-ci illərdə M.V.Lomo-
nosov  adına Moskva Dövlət Univer-
sitetinin tələbəsi, 1967-1968-ci illər də 
aspirantı olmuşdur. 1968-ci ildə nami-
zəd lik dissertasiyasını, 1980-ci ildə 
doktorluq dissertasiyasını müdafiə et-
miş, 1988-ci ildə tarix və beynəlxalq 
münasibətlər istiqamətləri üzrə profes-
sor elmi rütbəsini almışdır.   

1968-1986-cı illərdə indiki Azər-
baycan Dövlət Neft və Sənaye Uni ver-
si tetində kafedra müdiri kimi fəaliyyət 
göstərmişdir.

1974-1976-cı illərdə xarici ölkələrdə 
Sovet səfirliyində müşavir, 1981-1988-
ci illərdə Bakı şəhərinin rəhbərlərindən 
biri olmuşdur. 

1987-1988-ci illərdə Azərbaycan 
Res publikası Təhsil naziri olmuşdur.  
1988-ci ildən  BDU-da elmi fəaliyyət 
göstərir. 

Müxtəlif illərdə müxtəlif dövlət və 
partiya vəzifələrində çalışmış, uzun 
müddət SSRİ Sülh Fondunun sədr mü-
avini və Azərbaycan Respublikası Sülh 
Fondunun sədri olmuş, Azərbaycan KP 
Bakı şəhər Partiya Komitəsinin katibi, 
Azərbaycan KP Təşviqat Komissiyası-
nın sədr müavini və sədr əvəzi, MSK-
nın üzvü və s. vəzifələrdə çalışmışdır. 

Uzun müddət Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti yanında Ali At-
testasiya Komissiyasının Dissertasiya 
Şurasının üzvü, dəfələrlə Birdəfəlik 
Elmi Müdafiyə Şuraların sədri olmuş, 
beş elmi jurnalın redaksiya heyətinin, 
BDU-nun və AMEA – İnsan Hüquqları 
İnstitutunun Elmi Şuralarının üzvüdür.

550 məqalənin, 42 monoqrafiya, 55 
dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir. 
32 elmlər namizədi, 10 elmlər doktoru 

yetişdirmiş, o cümlədən Azərbaycan 
Respublikasında ilk dəfə siyasi elmlər 
istiqamətində 10 siyasi elmlər namizədi 
və 3 elmlər doktorunun elmi rəhbəri və 
məsləhətçisi olmuş, Beynəlxalq müna-
sibətlər ixtisası üzrə 50 nəfər magistrin 
ərsəyə gəlməsində mühüm rol oyna-
mışdır. 

100-dən yuxarı elmi-nəzəri konf-
ransda, o cümlədən xarici ölkələrdə 
keçirilən 30 konfransda iştirak etmiş-
dir. 

1991-ci ildən BDU-nun Beynəlxalq 
münasibətlər kafedrasına rəhbərlik edir. 
Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi, 
Beynəlxalq münasibətlərin proqnazlaş-
dır ması, Beynəlxalq münasibətlər ta-
rixi, Beynəlxalq terrorizmlə mübarizə 
fənlərini tədris edir. 

“Heydər Əliyev və dünya siyasəti”, 
“Azərbaycan mənim ürəyimdir” (Hey-
dər Əliyevin siyasi tərcümeyi-halından 
səhifələr), “Azərbaycanın gələcəyi 
nami nə”, “Azərbaycan müasir dövrdə”, 
“Azər baycan beynəlxalq və regional 
təş kilatlar sistemində”, “XXI əsrin as-
tanasında Rusiyanın Qafqaz siyasəti”, 
“XXI əsrdə Rusiya Federasiyasının xa-
rici siyasəti”, “XXI əsrin geostrategiya-
sı”, “Qloballaşma və müasir beynəlxalq 
mü nasibətlər sistemi”, “Qafqaz müasir 
geo strategiyada”, “Konfliktologiya”, 
“Bey nəlxalq münaqişələr: nəzəri və 
kon  septual yanaşmalar”, “Beynəlxalq 
mü  nasibətlərin proqnozlaşdırılma-
sı nəzəriyyəsinin bəzi problemləri”, 
“Dip   lomatik protokol”, “Diplomatiya 
ter min ləri lüğəti” və s. əsərlərin müəl-
li fi dir.

2019-cu ildə “Bakı Dövlət Uni-
versitetinin 100 illiyi (1919-2019) 
Azərbaycan Respublikasının yubiley 
medalı” ilə təltif edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Diplomatik protokol: 
dərslik / A.N.Abbasbəyli, 
V.B.Cəfərov; elmi 
red. S.R.Zeynalov, 
Z.M.Qafarov.- Bakı: 
[ADPU], 2011.- 213, 
[1] s.

Qloballaşan dünya-
da milli dövlət: dərs 
vəsaiti / A.N.Abbasbəyli, 
N.S.Məmməd-zadə; red. 
M.V.Babazadə. - Bakı: 
Elm və təhsil, 2015. - 227, 
[1] s.

National state in the era 
of globalization: tutorial / 
A.Abbasbeyli, N.Mamed-
zade.- Baku: Elm və 
Təhsil, 2016. - 246. [1] p.

Beynəlxalq münasi-
bətlərdə münaqişələrin 
və sabitliyin qarşılıqlı 
əlaqəsi  / A.N.Abbasbəyli 
// Hərbi bilik. - 2016.-
№4.- S.94-101.

İ n t e r n e t d ə

http://iril.bsu.edu.az
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Aqil Əlirza oğlu Əliyev 1926-
cı il dekabr ayının 10-da Naxçıvan 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1934-1944-cü illərdə Naxçıvan 
şəhər orta məktəbində, 1946-1951-ci 
illərdə Azərbaycan Dövlət Universi-
tetinin (indiki BDU) tarix fakültəsində 
təhsil almışdır. 

Əmək fəaliyyətinə 1951-1953-cü 
illərdə Azərbaycan Elmlər Akademi-
yasının Tarix İnstitutunda elmi işçi 
kimi başlamış, 1953-cü ildən taleyi-
ni Azərbaycan Tibb Universiteti ilə 
bağlayaraq burada müxtəlif vəzifələr 
tutmuşdur. 1973-cü ildən ömrünün 
sonunadək Tibb Universitetində İqti-
sadi nəzəriyyə və Hüququn Əsasları 
kafedrasının müdiri işləmişdir. 

1970-ci ildə iqtisad elmlər nami-
zədi, 1983-cü ildə iqtisad elmləri dok-
toru alimlik dərəcəsi almış, 1973-cü 
ildə dosent, 1979-cu ildə isə professor 
vəzifələrinə irəli çəkilmişdir. 

Aqil Əliyev 1986-2005-ci illərdə 
Azər baycanın elmi-texniki inkişafı-
nın kompleks proqramının işlən-
mə  sində yaxından iştirak etmişdir. 
Əha  linin sağlamlığının qorunması 
prob lemi komissiyasının sədri olmuş-
dur. Əhalinin sağlamlığının qorun-
ması bölməsi onun tərəfindən tərtib 
edilə rək kompleks proqrama daxil 
edilmişdir. O, həmçinin 2000-ci illərdə 
Azərbaycanda məhsuldar qüv və lərin 
yerləşdirilməsinin inkişaf sxe minin 
işlənib tərtib olunmasının müəl lif-
lərindən biri olmuşdur.

Aqil Əliyev Tibb Universitetinin 
Elmi Şurasının və Müdafiə Şuraları-
nın üzvü, Beynəlxalq Enerji Akademi-
yasının həqiqi üzvü, respublika Ziya-
lılar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin üzvü 
olmuşdur. 

1996-cı ildə Beynəlxalq Enerji-
İnformasiya Elmlər Akademiyasının 
Azərbaycan bölməsinin həqiqi üzvü – 
akademik seçilmişdir. 

2001-ci ildə Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 
seçilmişdir. 2003-cü ildə Beynəlxalq 
Menecment Akademiyasının həqiqi 
üzvü, 2006-cı ildə Beynəlxalq İqtisad-
çılar İttifaqının üzvü seçilmişdir. 

Professor Aqil Əliyev 190-dan ar-
tıq elmi əsərin, o cümlədən 32 monoq-
rafiya və kitabın müəllifi olmuşdur. 
Onun rəhbərliyi altında 4 doktorluq və 
6 namizədlik dissertasiyası müdafiə 
edilmişdir.

Elmi fəaliyyətində Azərbaycanın 
sosial-iqtisadi inkişafında islahat-
ların rolu, əhalinin həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsinin   aktual problemlərinin 
araşdırılması mühüm yer tutmuşdur. 
İqtisadçıların bir sıra beynəlxalq konf-
rans və simpoziumlardakı çıxışları ilə 
Azərbaycan elmini yüksək səviyyədə 
təmsil etmişdir. 

Elmin inkişafındakı xidmətlərinə 
görə 1946-cı ildə “Əmək igidliyinə 
görə” medalı, 1959-cu ildə “Səhiyyə 
əlaçısı” döş nişanı, 1970-ci ildə 
“Fədakar əməyə görə” medalı, 1982-ci 
ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı, 
1976-cı ildə “Qırmızı Əmək Bayrağı” 
ordeni, 1990-cı ildə “Əmək veteranı” 
medalı, 1997-ci ildə “Sovet İttifaqı 
Marşalı Jukov” medalı ilə, 2000-ci ildə 
“Şöhrət ordeni” ilə təltif olunmuşdur.

Əliyev Aqil Əlirza oğlu 2006-cı il 
mart ayının 7-də  Bakı şəhərində vəfat 
etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuş-
dur.

Ə d ə b i y y a t

Bazar iqtisadiyyatına keçid: 
dövlətin iqtisadi siyasəti: 
[monoqrafiya] / Aqil Əliyev, 
A.Şəkərəliyev. - Bakı: 
[İqtisad Universiteti], 2002. 
- 440 s.

Dünya iqtisadiyyatı: müasir 
dövrün problemləri: [mo-
noqrafiya] / Aqil Əliyev, 
A.Şəkərəliyev, İ.Dadaşov. 
- Bakı: [Bakı Universiteti], 
2003. - 455 s.

Sosial sferanın iqtisadi və 
metodoloji əsasları / Aqil 
Əliyev, A.Quliyev. - Bakı: 
Adiloğlu, 2005. - 304 s.

Aqil Əlirza oğlu Əliyev - 90 
/ Tərt. ed. Q.C.Əliyev; red. 
S.Ağababayeva. - Bakı: 
[Letterpress], 2016. - 152 s.

Aqil Əlirza oğlu Əliyev: 
biblioqrafik göstərici: 90 
illiyinə həsr olunur / AMEA, 
Mərkəzi Elmi Kitabxana; 
tərt.-red. A.Məmmədova; 
elmi red. K.Məmmədova. - 
Bakı: Elm, 2018.- 108 s.

Kərimova, H. Görkəmli 
iqtisadçı alim Aqil 
Əliyev / H.Kərimova, 
N.Allahverdiyev. - Bakı: 
Nurlan, 2006. - 120 s.

10 İqtisadçı alim
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Əbülfəz Cəbrayıl oğlu Qasımov 
(Bərəkət) 1931-ci il dekabr ayının 20-
də Naxçıvan MR-nın Ordubad rayo-
nunda anadan olmuşdur. 

1946-cı ildə Ordubad Pedaqoji 
Tex nikumunu, 1953-cü ildə isə Azər-
baycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnsti-
tutunun Plan-iqtisad fakültəsini bitir-
mişdir. 

1957-ci ildə Moskvada SSRİ Elmlər 
Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitu-
tunun Elmi Şurasında namizədlik dis-
sertasiyası, 1972-ci ildə Azərbaycan 
EA İqtisadiyyat İnstitutunda doktorluq 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə Elmlər Akade-
miyasının İqtisadiyyat İnstitutunda 
elmi işçi kimi başlamış, 1959-1992-ci 
illərdə Bakı Ali Partiya Məktəbində 
(indiki Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyası), 1993-cü ildən ömrünün 
sonunadək Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetində çalışmışdır. 1995-ci 
ildə Aqrar sənaye müəssisələrinin iqti-
sadiyyatı və idarə edilməsi kafedrası-
nın müdiri vəzifəsində işləmişdir.

Əbülfəz Qasımov “Heyvandarlığın 
iqtisadiyyatı”, “Ərzaq proqramının 
aktual problemləri”, “Azərbaycanın 
sosial iqtisadi inkişafında islahatların 
rolu”, “Demokratikləşmə milli iqtisa-
diyyatımızın əsasıdır”, “Milli iqtisa-
diy yatımızın aktual problemləri”, 
“Azər baycanın ərzaq təhlükəsizliyi”, 
“Müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatı-
nın aktual problemləri”, “İpək yolunun 
bərpası bəşəriyyətin tərəqqi yoludur”, 
“Bələdiyyələrə elmi-metodik kömək”, 
“Qəbələdə regional siyasətin bəhrələri 

və inkişaf istiqamətləri” kimi elmi 
tədqiqat əsərlərin müəllifidir.

O, elmi kadrların hazırlanmasına 
böyük xidmətlər göstərmişdir. Onun 
rəhbərliyi altında 22 elmlər namizədi 
və 4 elmlər doktoru yetişmişdir.

Əbülfəz Qasımov respublikamızın 
ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak 
etmiş, bacarıqlı təşkilatçı, mütərəqqi 
ide yaların daşıyıcısı və təbliğatçısı 
kimi ölkə ictimaiyyəti arasında böyük 
hörmət və nüfuz qazanmışdır. O, bir 
neçə ixtisaslaşmış elmi və müdafiə şu-
ralarının üzvü idi. Beynəlxalq konfrans 
və simpoziumlarda dərin məzmunlu 
məruzə və çıxışları ilə Azərbaycan iq-
tisad elmini ləyaqətlə təmsil etmişdir.

Professor Əbülfəz Qasımovun tə-
şəb   büsü ilə ötən əsrin 80-ci illərin əv-
vəl lərində Ağdamda “Çörək muzeyi” 
yaradılmışdır.

Əbülfəz Qasımov həmçinin bədii-
pub lisistik yaradıcılıq fəaliyyəti ilə 
də məşğul olmuşdur. “Əbülfəz Bərə-
kət” imzası ilə “Mənim çörəkli dün-
yam”,“Anamın gəlinlik paltarı”, “Tu-
fanda yanan çıraq”, “Dəyirmana gedən 
yollar” və s. əsərlər yazmışdır. Həmin 
əsərlərə filmlər çəkilmiş, teatrlarda 
səhnəyə qoyulmuşdur. 

Əbülfəz Qasımovun elmi-pedoqoji 
və ictimai fəaliyyəti dövlətimiz tərə-
fin dən yüksək qiymətləndirilmişdir. 
O, 1991-ci ildə “Əməkdar elm xadi-
mi”, “Əməkdar təbliğatçı” fəxri adla-
rına, “Qızıl qələm” mükafatına layiq 
görülmüş, 2001-ci “Şöhrət” ordeni ilə 
təltif olunmuşdur.

Əbülfəz Qasımov 10 iyun 2008-ci 
ildə vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
İki liderin siyasi portreti 
/ Əbülfəz Bərəkət; red. 
F.Qasımzadə. - Bakı: 
[CBS], 2008. - 104 s.
Şərqin qapısı Naxçıvan 
diyarı [Elektron resurs]: 
sosial-iqtisadi oçerk / 
Ə.Bərəkət (Qasımov); red. 
N.Cəfərov, M.Nağısoylu, 
Q.Əliyev; kit. metodik 
rəhb. və elmi məsləhətçisi 
Ş.Hacıyev; burax. 
məsul Ə.Həsənov; elmi 
məsləhətçilər C.Quliyev, 
A. Nadirov.- C. 1.- Bakı: 
Azərbaycan, 2006.- 339, 
[1] s.
Kənd təsərrüfatının iqti-
sadiyyatı: dərslik / [kitabı 
haz. N.Y.Kovalenko [və 
b.]]; red. və ön söz müəl. 
Ə.Qasımov. - Bakı: [İqti-
sad Universiteti], 2007. 
- 299, [1] s.
Qasımov, Ə. Qəhrəmana 
həsr edilmiş yarışlar / 
Ə.Qasımov // Azərbaycan 
ordusu. - 2015. - 4 noyabr. 
- S. 4.

20 Alim
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Nəsir Əsəd oğlu İmanquliyev 1911-
ci il dekabr ayının 22-də Bakıda ana-
dan olmuşdur. 

1925-1926-cı illərdə Bakı şəhərində 
peşə məktəbini bitirərək, çilingər peşə-
si nə yiyələnmişdir. 1934-cü ildə “Las-
sal” adına Neft Texnikumuna daxil 
olmuş dur. Texnikumda təhsil aldığı 
müd dətdə dövri mətbuatda ilk yazıları 
çap olunmağa başlamış, “Kommunist”, 
“Yeni yol”, “Gənc işçi” qəzetlərində 
çalışmışdır. 1932-ci ildən etibarən 
müx təlif illərdə bu qəzetlərdə ədəbi 
işçi, redaktor, məsul katib, şöbə müdiri 
kimi fəaliyyət göstərmişdir. 

İkinci Dünya müharibəsi zamanı 
1942-ci ildə Nəsir İmanquliyev siyasi 
işçi kimi Krım cəbhəsinə göndərilmiş, 
təkcə süngüsü ilə deyil, həm də qələmi 
ilə döyüşmüşdür. Orada “Döyüşən 
Krım” qəzetinin məsul katibi kimi çalış-
mış, həmçinin hərbi hissədə tərcüməçi 
kimi kömək etmişdir. 

1943-cü ilin sonunda ordudan tərxis 
olunmuş N.İmanquliyev “Kommunist” 
qəzetinə məsul katib təyin edilmiş, bu-
rada “Döyüşən səhifələr” guşəsi ya-
ratmaqla hərbi vətənpərvərlik ideolo-
giyasının təbliğinə xidmət göstərmiş, 
vətənpərvərlik mövzusuna həsr edilmiş 
bir çox məqalələri işiq üzü görmüşdür. 

1946-cı ildə Moskva Mərkəzi Qəzet 
Kursunu bitirərək 1948-1950-ci illərdə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (in-
diki BDU) filologiya fakültəsində təhsil 
almış, eyni zamanda pedaqoji fəaliyyətə 
başlamışdır. Həmin illərdə BDU-nun 
filologiya fakültəsinin nəzdində jurna-
listika fakültəsi yaradılmış, Nəsir İman-
quliyevin adı həm də universitetin ilk 
qurucularının cərgəsinə yazılmışdır. 

1941-1945-ci illər Böyük Vətən 
mü haribəsi zamanı mətbuatın rolu na 
dair namizədlik dissertasiyası yaz mış, 
dərslikləri, dərs vəsaitləri, həm müəllifi 
olduğu sanballı monoqrafi yalar, tərcümə 
ədəbiyyatının ən gözəl nümunələri sa-
yılan kitabları ilə tanınmışdır. 

1958-ci ildə “Bakı” axşam qəzetini 
yaratmış, yanvar ayının 10-u qəzetin 
ilk nömrəsi işıq üzü görmüşdür. 1963-
cü ildə isə rus dilində “Baku” qəzeti 
fəaliyyətə başlamışdır. Uzun illər ya-
ratdığı hər iki qəzetin baş redaktoru 
vəzi fəsində çalışmışdır. Bu qəzetlər 
1960-1970-ci illərdə mətbuatımızın 
inki şafında böyük rol oynamışdır. 
Bakı şəhər Partiya Komitəsində, son-
ra Mərkəzi Komitədə təbliğat-təşviqat 
şöbələrində rəhbər vəzifələrdə işləyən 
Nəsir İmanquliyev təkcə jurnalist, icti-
mai xadim kimi deyil, həm də radiote-
leviziya və mədəniyyət qurucusu kimi 
milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişafına 
xidmət göstərmişdir. 

87 il ömür sürmüş professor Nəsir 
İmanquliyev Böyük Vətən müha ri bə-
sin dəki, quruculuq illərindəki fədakar 
əməyinə görə dəfələrlə orden və medal-
larla təltif olunmuş, milli mətbuatımızın 
inkişafındakı xidmətlərinə görə iki dəfə 
1967-ci ildə “Qızıl qələm” mükafatına, 
1976-cı ildə “Əməkdar mədəniyyət iş-
çisi”, 1990-cı ildə “Əməkdar jurnalist” 
fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Nəsir İmanquliyev 1998-ci il mart 
ayının 3-də Bakı şəhərində vəfat etmiş-
dir. 

2011-ci ildə Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin Sərəncamı ilə 
Nəsir İmanquliyevin 100 illik yubileyi 
təntənəli şəkildə qeyd edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Zəhmətkeşlərin əmək 
qəhrəmanlığı uğrunda: 
Böyük Vətən müharibəsi 
illərində sənaye və 
nəqliyyat işçilərinin əmək 
fəallığını yüksəltməkdə 
mətbuatın rolu haqqında 
/ N.İmanquliyev. - Bakı: 
Azərnəşr, 1967. - 236 s.
Gülgün, R. Xəbərin rəngi: 
Milli mətbuatın Nəsir 
İmanquliyev fenomeni / 
R.Gülgün; red. R.Məcid; 
Azərb. Resp. Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi. - Bakı: 
Kür-Araz, 2009. - 219 s.
Mansurzadə, A. 
Nəsir İmanquliyev 
məktəbi: xatirəpovest / 
A.Mansurzadə. - Bakı: Adi-
loğlu, 2007. - 290, [2] s.
Mətbuat fədaisi: Nəsir 
İmanquliyev / Elmi red. 
C.Məmmədli. - İstanbul, 
2020.- 534 s.
Mətbuatımızın klassi-
ki / Tərt. Ş.Cəlilli; red. 
N.Paşayeva. - Bakı: Öndər, 
2006. - 352 s.
Nəsir İmanquliyev: 
biblioqrafiya / Tərt. 
ed. Y.Əlizadə, V.Əliyev, 
S.X.Mirzəyev; elmi red. 
C.Məmmədli. - Bakı: 
[Şərq-Qərb], 2011. - 87 s.

22 Jurnalist, ictimai xadim
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Məmməd Mübariz Əli oğlu Əlizadə 
1911-ci il dekabr ayının 23-də İranın 
Xamnə şəhərində anadan olmuşdur. İlk 
təhsilini Xamnədə “Mərifət” mədrə sə-
sində almışdır. 1928-ci ildə Araz çayı-
nı keçərək Naxçıvana gəlmişdir.

1932-ci ildə Tiflis şəhərində Zaqaf-
qaziya Kommunist Universitetinin Si-
yasi fakültəsini bitirmişdir. Bir müddət 
Tiflis və İrəvan şəhərlərində işlədikdən 
sonra Bakıya gəlmiş, 1937-ci ildə 
APİ-də aspirant olmuş və həmin ali 
məktəbdə müəllim kimi çalışmışdır. 
Eyni zamanda SSRİ EA Azərbaycan 
filialının Nizami adına Ədəbiyyat və 
Dil İnstitutunda işləmişdir.

1944-cü ildə Azərbaycan Dövlət 
Uni versitetində (indiki BDU) işə baş-
lamış, burada 1962-1964-cü illərdə 
Şərq  şünaslıq fakültəsinin dekanı, uzun 
müddət Yaxın və Orta Şərq xalqları 
ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müdiri 
olmuşdur. 

Məmməd Əlizadə Şərqşünaslıq 
fakül təsində fars, ərəb, türk şöbə lə-
rində həmin ölkələrin ədəbiyyat tari-
xini tədris edən kadrların, dərs proq-
ramlarının, vəsaitlərin hazırlanmasını 
istiqamətləndirmişdir. Fars ədəbiy ya-
tına aid 200-dək kitab və elmi məqa-
lə nin müəllifidir. 

1947-ci ildə namizədlik, 1969-cu 

ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə 
etmiş, 1970-ci ildə professor elmi 
rütbə sini almışdır.

Məmməd Əlizadə 1944-1994-
cü illər ərzində Azərbaycanda şərq-
şünasların yetişməsində mühüm rol 
oynamış, rəhbərliyi altında 9 elmlər 
namizədi və bir elmlər doktoru hazır-
lanmışdır.

Bakı Dövlət Universitetinin Bö-
yük Elmi Şurasının və Şərqşünaslıq 
fakültəsi Elmi Şurasının, SSRİ EA 
Şərqşünaslıq İnstitutu nəzdində Şərq 
ədəbiyyatı üzrə Koordinasiya Şura-
sı Mərkəzi Komitəsinin, SSRİ Ali və 
Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin ali 
filoloji təhsil üzrə Elmi-metodiki Şu-
rasının üzvü olmuşdur.

Məmməd Əlizadə 1934-cü ildən 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü 
idi. Elmi-pedaqoji fəaliyyətlə ya-
naşı mahir tərcüməçi kimi klassik 
Azər baycan və fars ədəbiyyatından 
Azərbaycan dilinə mənzum tərcümələr 
etmişdir. 

Elmi-pedoqoji fəaliyyətinə görə bir 
çox orden və medallarla təltif edilmiş, 
1980-ci ildə “Əməkdar elm xadimi” 
fəxri adına layiq görülmüşdür.

Məmməd Mübariz Əlizadə 1994-
cü il aprel ayının 8-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
İstiqlala doğru... / M.Əlizadə; red. A.Novruzov; baş məsl. S.Bəktaşi; rəssam M.Gəncəli. - Bakı: Asiya, 1997. - 252 s.
Eşq qibləsi: İmam Xomeyninin (r.ə.) şeirlərindən seçmələr / İmam Xomeyni; Tərc. ed. M.M.Əlizadə; red. L.Əlizadə. - Bаkı: Nafta-Press, 
2003. - 110 s.
Əlizadə Məmməd Mübariz Əli oğlu // Ədəbiyyat qəzeti. - 1994. - 15 aprel. - S. 5.

İ n t e r n e t d ə
http://orient.bsu.edu.az/az/content/lzad_mmmd_mbarz_l_olu

23 Şərqşünas 
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Əli Abdulla oğlu Sultanlı 1906-cı il 
dekabr ayının 25-də Naxçıvan şəhərinə 
bitişik Araz kəndində anadan olmuş-
dur. O, doğma şəhərində ibtidai təhsil 
aldıqdan sonra, təhsilini Naxçıvanda 
yeni təşkil edilən Müəllimlər seminari-
yasının hazırlıq kursunda davam etdir-
mişdir. 

1923-1928-ci illərdə Bakı Mərkəzi 
Pedaqoji texnikumunda təhsil almış, 
1930-cu ildə  Azərbaycan Pedaqoji İns-
titutunun (indiki ADPU) Şərq fakül tə-
si ni bitirmişdir.

Təhsilini başa vurduqdan sonra, 
təhsil aldığı institutda Qərbi Avro-
pa ədəbiyyatı kafedrasında assistent 
sax lanılmış və 1934-1939-cu illərdə 
Qərbi Avropa ədəbiyyatı kafedrasının 
müdiri, eyni zamanda, ədəbiyyat və 
dil fakültəsinin dekanı, 1939-1941-ci 
illərdə institut rektorunun elmi hissə 
üzrə müavini vəzifəsində çalışmışdır.

Əli Sultanlı Azərbaycan alimləri 
arasında ilk dəfə 1939-cu ildə “M.F. 
Axundov və Molyer” mövzusunda dis-
sertasiya müdafiə edərək, xarici ölkələr 
ədəbiyyatı sahəsində filologiya elmləri 
namizədi, 1945-ci ildə “Azərbaycan 
dramaturgiyasının inkişaf yolu” möv-
zusunda dissertasiya müdafiə edərək, 
filologiya elmlər doktoru alimlik 
dərəcəsi, 1947-ci ildə professor adı al-
mışdır.

Əli Sultanlı Azərbaycanda mü-qa-
yisəli ədəbiyyatşünaslığın ilk nümu-
nələrini yaradan görkəmli alimdir. Elmi 
maraq dairəsi, tədqiqat sahəsi nə qədər 
geniş, əhatəli olsa da, Əli Sultanlının 
yaradıcılığında əsas yeri Azərbaycan 
ədəbiyyatının, milli dramaturgiyanın 
tədqiq və təhlili tutur. Ədəbiyyat ta-
rixçisi və nəzəriyyəçisi, antikşünas və 
qərbşünas, tənqidçi və komparativist-
alim Əli Sultanlı, həmçinin, XX əsr 
Azərbaycan mədəniyyəti tarixində 
özünəməxsus yeri və mövqeyi olan is-

tedadlı müəllim olmuşdur. 
Alimin ilk məqalələrində Şərq ədə-

b iy yatından bəhs edilir. Onun 1920-
ci illərdə - hələ tələbə ikən yazdığı 
“Əbdülhəq Hamid” (1924), “Cəlaləddin 
Rumi və təsəvvüf” (1924), “Tofiq Fik-
rət” (1929) oçerkləri türk poeziyasının 
məşhur nümayəndələrinin yaradıcılığı-
na həsr olunmuşdur. 

Görkəmli alim xarici ədəbiyyat fənni 
üzrə Azərbaycan dilində ilk dərslik 
və müntəxəbatların müəllifidir. O, 
Q.Ko qanın “Qərbi Avropa ədəbiyyatı 
oçerkləri” kitabını Azərbaycan dilinə 
tərcümə etmiş, “Antik ədəbiyyat tari-
xi”, “Roma      ədəbiyyatı müntəxəbatı”, 
“Antik ədəbiyyatı müntəxəbatı”  dərs-
lik lərinin, “Azərbaycan dramaturgi-
ya sının inkişaf yolları”, “Nizami və 
Qərbi Avropa ədəbiyyatı”, “M.F. 
Axund ovun dramaturgiyası”, “Rəşid 
bəy Əfəndiyevin dramaturgiyası” və  
digər sanballı əsərlərin müəllifidir, ali 
məktəblər üçün “Ədəbiyyat metodi-
kası”, orta məktəblərin yeddinci sinfi 
üçün “Ədəbiyyat” dərsliklərinin həm-
mü əllifi, ali məktəblər üçün ilk Qərb və 
dünya ədəbiyyatı kurslarının yaradıcısı 
olmuşdur.

Əli Sultanlı görkəmli ədəbiyyat ta-
rixçisidir. O, üçcildlik “Azərbaycan 
ədəb iyyatı tarixi”nin ikinci cildinin 
(1960) əsas müəlliflərindən və elmi re-
daktorlarından biridir. “Tarix”in XIX-
XX əsrlər dövrünü əhatə edən bu cil-
din “M.F.Axundovun dramaturgiyası” 
və “Nəcəf bəy Vəzirov” hissələrinin 
müəllifliyi ona məxsusdur.

ƏSultanlı SSRİ Ali Sovetinin fər-
ma nı və Əmək ikidliyinə görə medalı 
ilə təltif etmişdir.

Əli Sultanlı 1960-cı il iyul ayı-
nın 18-də Bakıda vəfat etmiş, şəhər 
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.

Ə d ə b i y y a t

Antik ədəbiyyat tarixi: dərs 
vəsaiti / Ə.Sultanlı; [red. 
N.Ə.Sultanlı]. - Bakı: Nur-
lan, 2008. - 517, [3] s.

“Kitabi-Dədə Qorqud” və 
qədim Yunan dastanları 
/ Ə.Sultanlı. - Bakı: Elm, 
1999. - 84 s.

Azərbaycan drama-
turgiyasının inkişafı 
tarixindən / Ə.Sultanlı; 
[red. A.Zamanov]. - Bakı: 
Azərnəşr, 1964. - 301, 
[3] s.

Əsgərli, Z. Əli Sultanlı / 
Z.Əsgərli // Azərbaycan. - 
2017. - № 2. - S. 170-174.

Əli Sultanlı - 110 // Kaspi. 
- 2016. - 24-26 dekabr. - S. 
18.

İ n t e r n e t d ə
http://www.azyb.az/index.

php/criticism/post/84

25 Alim
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Həbib Bayram oğlu Babayev 1926-
ci il dekabr ayının 30-da Oğuz rayonu-
nun Bucaq kəndində anadan olmuşdur. 

1932-1939-cu illərdə Bucaq kənd 
natamam orta məktəbdə təhsil almış, 
valideynlərinin vəfatı ilə əlaqədar Şuşa 
Şəhər 1 saylı uşaq evinə göndərilmiş 
və 1939-1941-ci illərdə təhsilini orada 
davam etdirmişdir.

1941-1943-cü illərdə Şuşa ikiillik 
Müəllimlər İnstitunun Dil və Ədəbiyyat 
fa kültəsində, 1946-1951-ci illərdə 
ADU-nun filologiya fakültəsində, 
1951-1955-ci illərdə Moskvada 
M.Qor ki Adına Dünya Ədəbiyyatı İns-
titutunun aspiranturasında ali təhsil al-
mışdır.

Əmək fəaliyyətinə 1943-1944-cü 
illərdə anadan olduğu Bucaq kən din-
də başlayan Həbib Babayev 1956-
1958-ci illərdə M.Qorki Adına Dünya 
Ədəbiyyatı İnstitutunda elmi işçi, 1958-
1970-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Aka-
demiyasında Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunda baş elmi işçi vəzifələrində 
işləmişdir. O, 1970-ci ildən ömrü-
nün sonunadək M.F.Axundov adı-
na Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və 
Ədəbiyyatı İnstitutunda (indiki Bakı 
Slavyan Universiteti) kafedra müdiri 
vəzifəsində çalışmışdır.

Həbib Babayev 1956-ci ildə 
M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İns-
ti tutunun Elmi Şurasında “V.Ma-ya-
kov ski və Azərbaycan sovet poeziyası” 
mövzusunda namizədlik, 1969-cu ildə 
“Səməd Vurğun və sovet ədəbiyyatında 
onun mövqeyi” mövzusunda doktorluq 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1970-
ci ildə ona professor adı verilmişdir.

Görkəmli alim 12 monoqrafiyanın, 
120-dən artıq məqalənin müəllifidir. 
Əsərlərinin əsas mövzusunu Rusiya – 
Azərbaycan ədəbi əlaqələri təşkil edir. 
Onun əsərləri rus, belorus, moldav, 
ukrayna, alman dillərinə tərcümə olun-
muş, haqqında rus və özbək dillərində 
məqalələr yazılmışdır. 

1962-ci ildən Yazıçılar İttifaqının 
üzvü olmuşdur.

1976-cı ildə Azərbaycan Ali Soveti 
Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə 
təltif olunmuş, 1990-cı ildə “Əməkdar 
elm xadimi” fəxri adına layiq görül-
müşdür.

Həbib Babayev 1994-cü il iyulun 
2-də vəfat etmişdir. 

Ölümündən sonra xatirəsi əbədiləş-
di rimiş, Oğuz şəhərindəki  1 saylı tam 
orta məktəbə alimin adını verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Rusiya və Azərbaycanın ədəbi dostluğu: məqalələr məcmuəsi / H.B.Babayev; [red. Ə.Ağayev]. - Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1958.- 67 s.
Hüseynli, N. Həbib Babayev / N.Hüseynli // Oğuzdur elim mənim / N.Hüseynli.- Kitab 1. - Bakı, 2008. - S. 72-73.
Əhmədov, T. Həbib Babayev / Teymur Əhmədov // Azərbaycan yazıçıları: XX-XXI yüzillikdə ensiklopedik məlumat kitabı / T.Əhmədov. - 
Bakı, 2011. - S.390-391.
Узы дружбы: Стать и публикации / Г.Бабаев.- Баку: Язычы, 1981.- 150 с.
Межнациональные связи Азервайджанской литературы: библиография (1920-1973) / Г.Бабаев; ред. П.И.Халилов  АН АзССР 
Ин-т Литературы им. Низами.- Баку: Элм, 1978.- 640 с.

30 Alim
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Həsən Əbdüləli oğlu Əhmədov 
1906-cı il dekabr ayının 15-də Qərbi 
Azərbaycanın Zəngəzur qəzasının Sis-
yan rayonunun Aqudi kəndində ana-
dan olmuşdur. 

1933-cü ildə mühəndis-geoloq ix-
tisası üzrə Azərbaycan Sənaye İns-
titutunun (indiki ADNSU) Geoloji-
kəşfiyyat fakültəsini bitirmişdir.

Həsən Əhmədov institutu 
bitirdikdən sonra “Azneft” Birliyində 
çöl partiyasının geoloqu vəzifəsində 
işləmişdir. 1942-ci ildə “Azneft-
kəşfiyyat” trestinin geoloji-kəşfiyyat 
kontorunun direk toru təyin olun-
muş və burada struk tur-xəritələmə, 
qazmanın analizi və nəti cələrinin 
ümumiləşdirilməsi ilə məş ğul olmuş-
dur.

O, 1949-cu ildə Azərbaycan Elmi 
Tədqiqat Neft Geoloji Kəşfiyyat İda-
rə sinin elmi işlər üzrə direktor müavi-
ni, 1951-ci ildə direktoru, 1955-1965-
ci illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat 
Neftçıxarma İnstitutunun direktor 
müavini, 1965-1977-ci illərdə Ümu-
mittifaq Elmi-Tədqiqat Geofizika İns-
titutunun Azərbaycan filialının direk-
toru, 1977-1981-ci illərdə isə filialda 
geoloji-geo fi ziki tədqiqatlar laborato-
riyasının müdiri vəzifələrində çalış-
mışdır.

Həsən Əhmədov 1947-ci ildə ge-
olo-giya-mineralogiya üzrə fəlsəfə 
doktoru, 1956-cı ildə elmlər doktoru 
elmi dərəcələrini, 1959-cu ildə pro-
fessor elmi rütbəsini almışdır. 1964-cü 
ildə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, 
1967-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmiş-
dir.

Həsən Əhmədov Qobustan-Şamaxı 
neftli-qazlı rayonunun öyrənilməsinə 
böyük diqqət yetirmiş və onun təd-
qiqatlarının nəticələri “Qobustanın 
geologiyası və neft-qazlılığı” mo-
noqrafiyasında öz əksini tapmışdır. 
H.Əhmədovun tədqiqatlarında res-
publikanın, xüsusilə də Qobustan 
ərazisinin neft-qaz yataqlarının ge-
oloji quruluşunun və perspektivli 
sahələrinin tədqiqi xüsusi əhəmiyyət 
kəsb etmişdir. 

O, Azərbaycanın Mezozoy 
çökün-tülərinin öyrənilməsinin və 
kəşfiyyatının ilk təşkilatçılarından biri 
olmuş və 1974-cü ildə “Azərbaycanın 
Mezozoy çö küntüləri və onların neft-
qazlılıq pers pektivliyi” monoqrafiya-
sına görə aka demik İ.M.Qubkin adına 
mükafata layiq görülmüşdür.

1968-ci ildə Türkiyədə dörd ay 
müd də tində rəsmi geoloji məsləhətçi 
kimi çalışmış və Türkiyənin 7 illik ge-
oloji pla nını hazırlamışdır.

Alim 160 elmi əsərin, o cümlədən 
12 monoqrafiyanın müəllifidir. Onun 
elmi rəhbərliyi altında 30-dan çox 
elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru ha-
zırlanmışdır. H.Əhmədov Azərbaycan 
Neft və Qaz Sənayesinin elmi-texniki 
Cəmiyyətinin sədri olmuşdur.

Azərbaycan neft sənayesinin inkişa-
fın dakı xidmətlərinə görə iki dəfə “Şə-
rəf” ordeni, üç dəfə Azərbaycan SSR 
Ali Sovetinin fəxri fərmanı, “Əmək 
rəşa dəti”, “Əməkdə fərqlənməyə 
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Həsən Əhmədov 1981-ci il iyul 
ayının 9-da Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan neft və qaz 
yataqlarının geologiyası / 
H.Ə.Əhmədov, S.H.Salaev, 
F.M.Bağırzadə; [red. 
Ə.M.Əhmədov]. - Bakı: 
Azərneftnəşr, 1958. - 594, 
[2] s.
Azərbaycanın neftli-qazlı 
vilayətlərinin geologi-
yası: ali məktəblər üçün 
dərslik / H.Ə.Əhmədov, 
F.M.Bağırzadə, 
S.H.Salayev. - Bakı: Maa-
rif, 1973.- 261, [3] s.
H.Ə.Əhmədov: 
Yetirmələlərinin, 
həmkarlarının, övladla-
rının və yaxın dostlarının 
xatirələri / Tərt.: M.-
A.M.Zeynalov, A.İ.Manaflı; 
red. K.M.Kərimov. - Bakı: 
Adiloğlu, 2005. - 208 s.

15 Akademik
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Dünya Ələkbər qızı Ağalarova 
1906-cı il dekabr ayının 15-də Şama-
xıda anadan olmuşdur. 1932-ci ildə 
Azərbaycan Neft İnstitutunun (indiki 
ADNSU) geoloji şöbəsini bitirmişdir.

Əmək fəaliyyətinə 1930-cu ildən, 
hələ tələbə olarkən, təhsil aldığı ins-
titutda mikrofauna üzrə laborant kimi 
işləməyə başlamışdır. 1949-1951-ci 
illərdə Elmi-Tədqiqat Geoloji-Kəş fiy-
yat Neft İnstitutunda və Neft Texni-
ku munda müəllim işləmişdir. 1949-
1954-cü illərdə Türkmənistan SSR EA 
Geologiya İnstitutunun paleontologi-
ya laboratoriyasının rəhbəri olmuş və 
Türkmənistan Dövlət Universitetində 
paleontologiyadan mühazirələr oxu-
muşdur. 

1954-cü ildən Bakıda neft çıxarıl-
ması üzrə AzETİ-də böyük elmi işçi 
vəzifəsində işləmiş, 1958-ci ildən öm-
rünün sonunadək Azərbaycan Dövlət 
Neft Sənayesi Elmi-Tədqiqat Neft və 
Layihə İnstitutunda stratiqrafiya labo-
ratoriyasına rəhbərlik etmişdir.

Dünya Ağalarova 1941-ci ildə 
“Azər baycan SSR-nin palçıq vulkan-
larının sopka brekçiyaları verən sü-
xurların yaş məsələlərinə dair” möv-
zusunda namizədlik dissertasiyası, 
1955-ci ildə “Azərbaycan məhsuldar 
qatının mikrofaunası, onu örtən və 
altda yatan çöküntülər” mövzusunda 
doktorluq dissertasiyasını müdafiə et-
mişdir.

1965-ci ildə Azərbaycan paleon-
toloqu, geologiya-mineralogiya üzrə 

professor adı almışdır. 
Dünya Ağalarova Azərbaycanın 

neft li-qazlı vilayətlərinin plio-
sen çöküntülərinin mikrofauna sı  nı 
öyrənməyə başlamış ilk alim - paleon-
toloqdur. O, geologiya-mineralogiya 
sahəsinə bir sıra yeniliklər gətirmişdir.  
Onun tərəfindən məhsuldar qatın, 
pon ton, akçaqılın mikrofaunalarını, 
son ralar daha qədim çöküntüləri daha 
dəqiq öyrənməsi onu bir-birindən 
uzaq olan kəsilişlərdəki eyni yaşlı 
çökün tüləri korrelyasiya etmə ideyası 
tətbiq edilmişdir. 

Dünya Ağalarova 1968-ci ildə 
Mikropaleontoloqların Polşada keçi-
rilən Beynəlxalq konqresində çıxış 
etmişdir.

50 il ərzində Azərbaycanın və 
Türk mənistanın Mezozoy və Kayno-
zoy çöküntülərinin mikrofaunasının 
öyrə nilməsi sahəsində elmi tədqiqatlar 
aparmışdır. Onun geologiya-minera-
lo giya sahəsində elmi kadrların hazır-
lanmasında böyük xidmətləri olmuş-
dur.   

100-dən artıq elmi əsərin müəl li fi-
dir. Elmi nailiyyətlərinə görə “Qırmızı 
Əmək Bayrağı” ordeni ilə təltif edil-
mişdir.

Dünya Ələkbər qızı Ağalarova 
1981-ci il avqust ayının 15-də Bakıda 
vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Ağalarova Dün-
ya Ələkbərovna //
Azərbaycanın geoloq 
və geofizik alimləri /
tərt. ed. S.B.Axundova; 
red. A.C.İsmayılzadə, 
Ş.A.Balakişibəyli, 
Ə.Ə.Feyzullayev; ön söz. 
A.Əlizadə; AMEA. - Bakı, 
2004.- S. 19.
Ağalarova Dünya // 
Azərbaycan Milli En-
siklopediyası / red. hey. 
sədri İ.H.Əliyev; baş 
red. M.K.Kərimov. - C.1: 
A-Argelander. -  Bakı 
2009.- S.162.
Ağalarova Dünya // 
Azərbaycan Sovet Ensik-
lopediyası: 10 cilddə / baş 
red. C.B.Quliyev; red hey. 
M.H.Abdullayev [və b.].- C. 
1.- Bakı, 1976.-  S. 97.

15 Alim
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Nəriman Ağaqulu oğlu Quliyev 
1926-cı il dekabr ayının 28-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. 

Orta məktəbi başa vurduqdan sonra 
1943-cü ildə Azərbaycan Dövlət Bədən 
Tərbiyəsi İnstitutuna daxil olmuş, lakin 
fizikaya hədsiz marağı səbəbindən bu-
rada təhsilini yarımçıq qoymuş, 1947-
1952-ci illərdə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) fizika-
riyaziyyat fakültəsində ali təhsil almış-
dır. 

1952-ci ildə həmin universitetin as-
piranturasına qəbul olunan Nəriman 
Quliyev 1953-cü ildə Lomonosov adına 
Moskva Dövlət Universitetinə köçürül-
müş, 1955-ci ildə burada fizika ixtisası 
üzrə aspiranturanı bitirmişdir.

Əmək fəaliyyətinə 1956-cı ildə 
Azər baycan Dövlət Universitetində 
baş lamış, Nəzəri fizika kafedrasında 
assis tent və baş müəllim vəzifələrində 
çalışmışdır.

1959-cu ildən etibarən taleyini 
Azər baycan Milli Elmlər Akademi-
yası ilə bağlamışdır. 1959-1981-ci 
illər də Fizika İnstitutunda direktorun 
elmi işlər üzrə müavini, 1981-2001-
ci illərdə AMEA-nın vitse-prezidenti, 
2001-2007-ci illərdə isə AMEA-nın bi-
rinci vitse-prezidenti olmuşdur. 2007-
ci ildən AMEA prezidentinin müşaviri 
idi.

Nəriman Quliyev 1957-ci ildə Mosk-
va şəhərində namizədlik, 1975-ci ildə 
doktorluq dissertasiyalarını müdafiə 
etmişdir.

1976-cı ildə AMEA-nın müxbir 
üzvü, 1983-cü ildə isə həqiqi üzvü se-
çilmişdir.

Ömrünün altmış ilə yaxın bir dövrü 

ərzində akademik öz səmərəli yaradıcı-
lığı ilə Azərbaycanda fizika elminin in-
kişafına töhfələr vermişdir. Bu sahə üzrə 
ana dilində yazılmış ilk sanballı elmi-
kütləvi nəşrin müəlliflərindəndir. Ali-
min gəldiyi qənaətlər nəzəri əhəmiyyəti 
ilə səciyyələnmiş və mütəxəssislər 
tərəfindən dəyərləndirilmişdir.

Azərbaycanda nüvə fizikasının inki-
şafının mühüm mərhələsi akademikin 
adı ilə bağlıdır.

Müstəqil Azərbaycanın dünyanın ta-
nınmış nüvə tədqiqatları mərkəzləri ilə 
elmi-texniki əməkdaşlıq əlaqələrinin 
coğrafiyasının genişləndirilməsində 
onun xidmətləri təqdirəlayiqdir.

Alimin çoxillik zəhmətinin məhsulu 
olan silsilə araşdırmalarının nəticələri 
ölkəmizdə və onun hüdudlarından kə-
narda çap edilmiş 100-dən artıq sanbal-
lı elmi əsərdə öz əksini tapmışdır. 

Mötəbər beynəlxalq forumlarda 
Azərbaycan elmini layiqincə təmsil et-
mişdir. 

Xidmətlərini nəzərə alaraq 2011-
ci ildə Dövlətlərarası Humanitar 
Əməkdaşlıq təşkilatı alimi “Birliyin 
ulduzu” mükafatı ilə təltif etmişdir. 
Onun əvəzsiz xidmətləri dövlətimiz 
və elmi ictimaiyyət tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. Alim 1982-ci ildə 
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına la-
yiq görülmüş, iki dəfə “Qırmızı Əmək 
Bayrağı” ordeni, müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının ali mükafatları - 
“Şöhrət” və “İstiqlal” (2005) ordenləri 
ilə təltif edilmişdir. Türkiyə Fizika Cə-
miy yətinin medalına layiq görülmüş-
dür.

Nəriman Quliyev 2014-cü il may 
ayının 20-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Neytrino / İ.H.Cəfərov; 
N.A.Quliyev; elmi 
red. Ş.M.Nağıyev; 
rəyçilər S.A.Hacıyev; 
R.E.Hüseynov. - Bakı: 
Elm, 2005. - 116 s.

Quliyev, N. Görkəmli 
alim, istedadlı elm və 
təhsil təşkilatçısı: Elm 
xadimləri / N.Quliyev //
Azərbaycan. - 2010. - 22 
dekabr. - S.7.

Nəriman Ağaqulu oğlu 
Quliyev // Azərbaycan.-
2014. - 21 may. - S. 3.

Görkəmli alim Nəriman 
Quliyev son mənzilə 
yola salınmışdır //
Azərbaycan. - 2014. - 21 
may. - S. 3.
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Cəlil Yusif oğlu Hüseynov 1896-cı il 
dekabr ayının 20-də Şəki şəhərində ana-
dan olmuşdur. O, 1905-1907-ci illərdə 
Şəki şəhərindəki rus məktəbində, 1908-
1918-ci illərdə Tiflisdə I oğlanlar gim-
naziyasında, 1919-cu ildə Bakı oğlanlar 
gimnaziyasında təhsil almışdır.  1924-
cü ildə Azərbaycan Dövlət Universite-
tinin (indiki Azərbaycan Tibb Universi-
teti) Tibb fakültəsini bitirmişdir.

Cəlil Hüseynov 1936-cı ildə elmlər 
doktorluğu dissertasiyası müdafiə et-
miş və Patoloji anatomiya kafedrasının 
professoru vəzifəsində işləmişdir. O, 
1959-cu ildə Azərbaycan SSR Elmlər 
Akademiyasının müxbir üzvü, 1967-ci 
ildə həqiqi üzvü seçilmişdir.

Cəlil Hüseynov 1924-1946-cı illərdə 
görkəmli alim akademik İ.İ.Şiro-
ko qorovun rəhbərlik etdiyi Patolo-
ji anatomiya kafedrasında assistent, 
dosent, professor vəzifələrində çalış-
mış, 1925-ci ildə “Muğan malyariya 
ekspedisiyası”nın Cənub-Muğan qru-
puna rəhbərlik etmiş, 1946-1979-cu 
illər də Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitu-
tu nun Patoloji anatomiya kafedrası-
nın müdiri vəzifəsində elmi-pedaqoji 
fəaliyyət göstərmişdir. 1946-1979-cu 
illərdə AR Səhiyyə Nazirliyinin baş 
pato loq anatomu olmuşdur.

Elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətini 
malyariya zamanı nekroz və qanqrena-
ların, tropik malyariya, qarayara, səp-
kili yatalaq xəstəliklərinin patomorfo-
logiyası və patogenezinin, həmçinin 
müx təlif xəstəliklər zamanı periferik 
sinir sisteminin patomorfologiyasının 
öyrənilməsi məsələləri təşkil etmişdir. 
Onun  planlaşdırdığı bu elmi isti qa mət-

lər tələbələri tərəfindən də uğurla da-
vam etdirilmişdir.

C.Hüseynov 200-ə yaxın elmi əsə-
r in, monoqrafiya, dərslik və dərs və-
sait  lərinin müəllifi olmuşdur. İlk dəfə 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu nəz-
din də histologiya, mikrobiologiya, pato-
loji anatomiya fənlərindən Azərbaycan 
dilində mühazirə və praktik dərslər 
apar mışdır. Onun tərəfindən histologi-
ya, patoloji anatomiya və patoloji fizi-
ologiya üzrə Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş 2500 termindən ibarət termino-
loji lügət işlənib hazırlanmışdır. Onun 
rəhbərliyi altında 15 elmlər doktoru, 28 
fəlsəfə doktoru dissertasiyası müdafiə 
olunmuşdur. 

Alim xarici ölkələrdə təşkil edilən 
bir sıra beynəlxalq qurultay, konfrans 
və simpoziumlarda iştirak və elmi mə-
ru zələrlə çıxış etmişdir.

C.Hüseynov 1946-cı ildən Azərbay-
can Patoloqlar Cəmiyyətinin sədri, 
1971-ci ildən Ümumittifaq Patoloji 
Anatomiya Cəmiyyətinin fəxri üzvü, 
1976-cı ildən Azərbaycan Sovet En-
siklopediyası redaksiya şurasının üzvü 
olmuşdur.

Azərbaycan tibb elminin inkişafın-
dakı xidmətlərinə görə Cəlil Hüseynov 
1957-ci ildə “Əməkdar elm xadimi” 
fəxri adına layiq görülmüş, səmərəli 
elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə 2 dəfə 
“Lenin” ordeni, 2 dəfə “Qırmızı Əmək 
Bayrağı” ordeni, “Şərəf nişanı” ordeni 
və bir sıra medallarla təltif edilmişdir.

Cəlil Yusif oğlu Hüseynov 1979-cu 
il mart ayının 21-də Bakıda vəfat etmiş-
dir.

Ə d ə b i y y a t

Xüsusi patoloji anatomi-
ya: Tibb İnstitutu üçün 
dərslik / C.Y.Hüseynov.- 
Bakı: Maarif, 1976. - 345, 
[3] s.

Ümumi patoloji anato-
miya: Tibb institutu üçün 
dərslik / C.Y.Hüseynov; 
[red. Ə.Əliyev, 
M.Müslümov]. - Bakı: 
Azərtədrisnəşr, 1963. - 
246, [2] s.

Ümumi patoloji anato-
miya: Tibb İnstitutu üçün 
dərslik / C.Y.Hüseynov; 
rəy ver. S.A.Quliyeva, 
L.H.Məmmədbəyova, 
A.R.Atakişiyev. - Bakı: 
Maarif, 1975. - 278, [2] s.

C.Y.Hüseynov: bib-
lioqrafiya / Tərt. ed. 
A.M.Həmidova; red. 
A.İ.Qarayev, İ.Q.Səfərov; 
AzSSR EA Əsaslı Kitab-
xana.- Bakı: Azərbaycan 
SSR EA, 1966. - 88 s.
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Musa Əbdürrəhman oğlu Musayev 
1921-ci il dekabr ayının 27-də Gəncə 
şəhərində anadan olmuşdur.

Orta məktəbi bitirdikdən son-
ra, 1940-1945-ci illərdə Azərbaycan 
Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun bay-
tarlıq fakültəsində ali təhsil almış, 
1946-1948-ci illərdə Moskva Baytar-
lıq Akademiyasının aspiranturasında 
oxumuşdur. 

Əmək fəaliyyətinə 1949-cu ildə 
Moskvada Baytarlıq Akademiyasının 
assistenti kimi başlayan Musa Musa-
yev elə həmin il Bakıya dəvət olunmuş 
və Azərbaycan Respublikası Elmlər 
Akademiyasının Zoologiya İnstitutun-
da baş elmi işçi vəzifəsinə təyin edil-
mişdir. 1957-ci ildən burada fasiləsiz 
çalışaraq ayrı-ayrı illərdə laboratori-
ya müdiri, sonra şöbə müdiri işləmiş, 
1960-cı ildən etibarən isə Zoologiya 
İnstitutunun direktoru olmuşdur. 

1997-2007-ci illərdə Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasında Biologi-
ya elmləri bölməsinin akademik-katibi 
vəzifəsini icra etmişdir. 

Musa Musayev 1948-ci ildə 
namizədlik, 1957-ci ildə doktorluq dis-
sertasiyalarını müdafiə etmiş, 1960-cı 
ildə professor elmi rütbəsini almışdır.

 1959-cu ildə Azərbaycan Respub-
likası Elmlər Akademiyasının müxbir 
üzvü, 1967-ci ildə isə həqiqi üzvü se-
çilmişdir. 

Azərbaycanda protozoologiyanın 
elmi məktəb olaraq formalaşmasına 
böyük əmək sərf etmiş, öz araşdırma-
ları ilə sitologiya, biokimya və mole-
kulyar biologiyanın müasir metodları-

nın tətbiqi sayəsində elmin inkişafına 
təkan vermişdir. 

Akademik 350-dən artıq elmi əsərin, 
o cümlədən 14 monoqrafiya, dərslik 
və metodik vəsaitin, 10 müəlliflik 
şəhadətnaməsi və patentin müəllifidir. 

Musa Musayev səmərəli elmi ya-
radıcılıqla yanaşı, pedaqoji fəaliyyətlə 
də məşğul olmuş və yüksək  ixtisas-
lı kadrların hazırlanması işində bilik 
və bacarığını əsirgəməmişdir. Alimin 
rəhbərliyi altında 50-yə yaxın elmlər 
namizədi və elmlər doktoru yetişdiril-
mişdir. Beynəlxalq və xarici ölkələrin 
elmi qurumlarında üzv olmuş, 1976-
1991-ci illərdə SSRİ Elmlər Akademi-
yası nəzdində Ümumittifaq Protozoo-
loqlar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti, 
1967-1988-ci illərdə “Parazitologiya” 
jurnalının redaksiya heyətinin üzvü, 
Ukrayna Parazitoloqlar Cəmiyyətinin 
fəxri üzvü seçilmişdir. 

Azərbaycanda biologiya elminin in-
kişafındakı xidmətlərinə görə 1974-cü 
ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına 
layiq görülmüş, bir çox orden və me-
dallarla - 1991-ci ildə Azərbaycan SSR 
Dövlət mükafatı laureatı, 1996-cı ildə 
H.Əliyev adına “Ekologiya sahəsindəki 
nailiyyətlərə görə” medal və mükafat, 
2001-ci ildə AMEA-nın Fəxri Fərmanı, 
eləcə də müstəqil Azərbaycan Respub-
likasının ali mükafatı olan “Şöhrət” or-
deni ilə təltif edilmişdir. 

Musa Əbdürrəhman oğlu Musayev 
2010-cu il dekabr ayının 4-də vəfat et-
mişdir. 

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycanda quş-
ların qan parazitləri 
/ M.Ə.Musayev, 
N.R.Zeyniyev; 
red.Y.Y.Yolçiyev; AzEA Zo-
ologiya İnstitutu. - Bakı: 
Elm, 1994. - 64 s.

Zoologiya: Ümumtəhsil 
məktəblərinin 8-ci sinfi 
üçün dərslik / M.Ə. Mu-
sayev, Q.T.Mustafayev 
[və b.]; ümumi red. 
M.Ə.Musayev; rəy.: Z.A. 
Aslanova [və b.].- Bakı: 
Çaşıoğlu, 2007. - 128 s.

M.Ə.Musayev: biblioqrafi-
ya / Tərt. ed.: Y.Y.Yolçiyev, 
H.D.Qaibova; red. 
Ş.Alışanlı; AMEAZoolo-
giya İn-tu; Mərkəzi Elmi 
Kitabxana. - Bakı:Elm, 
2002. - 215 s.

Зоология: учебник 
для 8-го класса 
общеобразовательных 
школ / М.А.Мусаев, (под. 
ред.), Г.Т.Мустафаев, 
Т.К.Микаилов; пер. 
Т.А.Керимли. - Баку: 
Чашыоглу, 2010. - 119 с.
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Niyazi Həmid oğlu Səmədov 1916-
cı il dekabr ayının 31-də Şəki şəhərində 
anadan olmuşdur. 

1932-ci ildə Şəki Kənd Təsər-rü-
fa tı Texnikumunun İpəkçilik bölmə-
sini,1941-ci ildə Daşkənd Kənd Təsər-
rüfatı İnstitutunun İpəkçilik fakültəsini 
bitirmişdir.

1941-1946-cı illərdə Sovet ordusu 
sıralarında xidmət etmiş, 1946-cı ildə 
zabit rütbəsində tərxis olunmuşdur. 

1947-ci ildə AMEA Zoologiya İns-
titutunda kiçik elmi işçi, 1954-cü ildə 
baş elmi işçi vəzifələrində işləmiş, 
1955-1961-ci illərdə institutun elmi 
işlər üzrə direktor müavini, 1961-ci 
ildən ömrünün sonunadək Entomologi-
ya laboratoriyasının müdiri vəzifəsində 
çalışmışdır.

1951-ci ildə fəlsəfə doktorluğu, 
1964-cü ildə elmlər doktorluğu disser-
tasiyalarını müdafiə etmiş, 1971-ci ildə 
professor elmi rütbəsini almışdır. 

1972-ci ildə Hindistan Beynəlxalq 
Zoologiya Akademiyasının həqiqi 
üzvü, 1979-cu ildə SSRİ EA Ümumit-
tifaq Entomologiya Cəmiyyətinin fəxri 
üzvü, 1980-ci ildə Azərbaycan SSR 
EA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.

Niyazi Səmədovun Azərbaycan en-
to mologiya, torpaq zoologiyası, bio-
se nologiya və bitki mühafizəsinə dair 
aparılan elmi tədqiqat işlərinin təşkili 
və inkişafı sahəsində, həmçinin elmi 
kadrların hazırlanmasında böyük xid-
mət ləri olmuşdur. 

N.Səmədovun apardığı elmi tədqiqat 
işləri əsasən həşəratların böcəklər 
dəstəsinin tədqiqinə, başlıca növlərin 
bioekoloji xüsusiyyətlərinin, təsərrüfat 
əhəmiyyətinin öyrənilməsinə və cid-

di zərərverici növlərə qarşı mübarizə 
tədbirlərinin elmi əsaslarının hazırlan-
ması və tətbiqi məsələlərinə həsr olun-
muşdur.

Niyazi Səmədov tərəfindən 
Azərbay-canda 26 fəsiləyə mənsub 
2900-dən çox böcək növü aşkar edil-
miş, onların 16-sı elm üçün yeni ol-
muş, 43-ü SSRİ faunası, 89-u Qafqaz 
faunası, 760 növü respublika faunası 
üçün ilk dəfə qeyd olunmuşdur. O, 431 
növün kənd təsərrüfatı bitkilərinə zərər 
verdiyini müəyyən etmişdir ki, bunların 
da 30-u zərərverici kimi ilk dəfə təsdiq 
edilmişdir. Niyazi Səmədov “İnsan və 
biosfer” proqramı əsasında torpaq zo-
ologiyası və biosenologiya üzrə elmi 
tədqiqat işlərinin Azərbaycanda təşkili 
və inkişafında da fəal iştirak etmişdir.

Görkəmli alim 200-dən çox elmi 
məqalənin, beş monoqrafiyanın, altı 
elmi-küt ləvi kitabçanın, üç ixtiranın 
müəlli fidir. 

O, Azərbaycan Ensiklopedyası və 
Qırmızı Kitablarının müəlliflərindən 
biridir. Onun 8 əsəri Avstriya, İngiltərə, 
Almaniya, Fransa və Çexoslovakiyada 
çap olunmuşdur. 

Niyazi Səmədovun rəhbərliyi al-
tında yeddi elmlər doktoru, 40 fəlsəfə 
doktoru dissertasiyası hazırlanmış və 
müdafiə edilmişdir.

1980-ci ildə “Əməkdar elm xadi-
mi” fəxri adına layiq görülmüş, 1982-
ci ildə “Şərəf nişanı” ordeni, II Dün-
ya müharibəsində iştirakına görə “II 
dərəcəli Vətən müharibəsi” ordeni və 
səkkiz medalla təltif edilmişdir.

Niyazi Səmədov 1989-cu il may 
ayının 23-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycanın uzunbığ 
böcəkləri: (coleopte-
ra, cerambycidae) / 
N.H.Səmədov; elmi red. 
S.Ə.Əliyev, İ.Q.Kərimova; 
AMEA, Zoologiya İns-tu. 
- Bakı: Elm, 2010.- 159, 
[1] s.

Dənli və paxlalı 
bitkilərin zərərvericiləri 
/ N.Səmədov, H. M. 
Səlimxanov; [red. 
A.Abdullayev]. - Bakı: 
Azərnəşr, 1964. - 61, [2] s.

Niyazi Həmid oğlu 
Səmədov: biblioqra-
fik göstərici / AMEA; 
tərt. X.Z.Əsgərzadə, 
E.A.Hüseynova, 
A.N.Səmədov; elmi red. 
M.Musayev.- Bakı: Elm, 
2008.- 65, [2] s.

31 Alim
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Bəhmən Əbiş oğlu Hacıyev 1926-
cı il dekabr ayının 2-də Sisyan rayo-
nunun Qızıl Şəfəq kəndində anadan 
olmuşdur. 1939-cu ildə natamam orta 
məktəbin 7-ci sinfini bitirdikdən son-
ra Bakıya gəlmiş, Sabunçu rayonunun 
148 nömrəli orta məktəbində təhsilini 
davam etdirmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə 1943-cü ildə 
keçmiş “Əzizbəyovneft” trestinin 
(indi H.Z.Tağıyev adına NQÇİ) ikinci 
mədənində operator köməkçisi kimi 
başlamış, 1945-ci ildə istehsalatdan 
ayrılmadan Azərbaycan Sənaye İnsti-
tutuna (indiki Azərbaycan Dövlət Neft 
və Sənaye Universiteti) daxil olmuş, 
burada 1950-ci ildə neft və qaz yataq-
larının işlənməsi üzrə dağ mühəndisi 
ixtisasına yiyələnmişdir. 

1950-ci ildə “Bibiheybətneft” tres-
tinin 6-cı mədənində neft və qaz ha-
silatı üzrə usta, 1953-cü ildən 1960-
cı ilədək “Gürganneft” trestinin baş 
mühəndisi vəzifəsində çalışmışdır. 
Son ralar həmin trest Sov.İKP-nin 
XXII qurultayı adına Neft və Qazçı-
xarma İdarəsinə çevrilmiş və Bəhmən 
Hacıyev 1962-ci ilədək bu NQÇİ-nin 
baş mühəndisi, 1977-ci ilə kimi rəisi 
olmuşdur. 

Neft Daşlarında XX əsrin 50-ci 
illərin sonu - 60-cı illərin əvvəllərində 
qapalı istismar sisteminin yaradılma-
sı Bəhmən Hacıyevin xidmətlərindən 
biridir. 

1961-ci ildə “Dənizdə neft yataq-
la rının işlənilməsi və istismarı mə-
sə lələri” (“Neft Daşları” timsalında) 
mövzusunda dissertasiya işini mü-
dafiə edən B.Hacıyevə texnika elm-
ləri namizədi alimlik dərəcəsi veril-

miş dir. Tanınmış neftçi-alimin elmi 
təd qiqatları onun “Dənizdə neft ya-
taq  larının işlənilməsi və istismarı 
məsələləri” monoqrafiyasında öz ək-
si  ni tapmışdı. 

İstehsalatda istedadlı təşkilatçı və 
püxtələşmiş rəhbər kimi tanınmış, 
1977-ci ilin mart ayında “Azneft” 
İB-nin baş direktoru vəzifəsinə təyin 
edilmişdir. 1984-cü ildə Zaqafqaziya 
Ümumittifaq Təhlükəsizlik Texnikası 
İnstitutunun direktoru təyin olunmuş-
dur. 1990-cı ildə doktorluq dissertasi-
yasını müdafiə etmiş, texnika elmləri 
doktoru alimlik dərəcəsini almışdır. 
105 elmi əsərin, 50-dən çox ixtiranın 
müəllifidir. 1991-ci ildə ona professor 
elmi rütbəsi verilmişdir. 

Azərbaycan neft sənayesinin inki-
şafındakı xidmətlərinə görə 1959-cu 
ildə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni 
ilə, 1960-cı ildə “Azərbaycan SSR-in 
neft ustası” fəxri adı, 1961-ci ildə Le-
nin mükafatı, 1965-ci ildə Almaniya 
Demokratik Respublikasının fəxri Qı-
zıl diplomu, Lenin ordeni, 1966-cı ildə 
SSRİ Neft Nazirliyi tərəfindən “SSRİ 
neft sənayesinin əlaçısı”, 1970-ci ildə 
isə “Fəxri Neftçi” adı, 1971-ci ildə 
2-ci dəfə “Qırmızı Əmək Bayrağı”, 
“Oktyabr inqilabı” ordenləri ilə təltif 
olun muş, 1972-ci ildə Azərbaycan 
SSR Dövlət mükafatına, 1975-ci 
ildə Azərbaycan SSR-nin “Əməkdar 
mühəndis” fəxri adına, 1996-cı ildə 
Yusif Məmmədəliyev adına mükafata 
layiq görülmüşdür.

Bəhmən Hacıyev 1998-ci ildə vəfat 
etmişdir. Xatirəsini əbədiləşdirmək 
məq sədilə yaşadığı binaya xatirə löv-
həsi vurulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Xüsusi mühəndisi geologiya: 
qısa kurs: [dərs vəsaiti] / 
B.Ə.Hacıyev, N.İ.Babayev, 
İ.Ş.Namazov; red. 
Ə.K.Əlimov.- Bakı: [s. n.], 
2012. [“Tərəqqi” MMC-nin 
mətbəəsi].- 143 s.
Mühəndisi-geoloji 
tədqiqatlar: dərs vəsaiti / 
B.Ə.Hacıyev, N.İ.Babayev, 
İ.Ş.Namazov; Azərb. Təhsil 
Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft 
və Sənaye Un-ti. - Bakı: [n. 
y.], 2018.- 139 s.
Mühəndisi geodinamika: 
dərs vəsaiti / B.Ə.Hacıyev, 
N.İ.Babayev, İ.Ş.Namazov; 
red. Ç.M.Xəlifəzadə.- Bakı: 
[Mars-Print], 2014.- 156 s. 
Mirzəyev, M. Məşhur 
neftçi Bəhmən Hacıyev / 
M.Mirzəyev, C.Mirzəliyev.- 
Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 
2002.- 200 s.
Yusifzadə, X. Peşəkar neftçi, 
yaradıcı mühəndis, istedadlı 
alim: Bəhmən Hacıyev - 90 
/ X.Yusifzadə // İki sahil. - 
2016. - 2 dekabr. - S. 9.
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Kamal Mehman oğlu Abdullayev 
1936-cı il dekabr ayının 19-da Qusar 
rayonunun Əcəxur kəndində anadan 
olmuşdur. 

1952-ci ildə 7 illik kənd orta 
məktəbi, 1956-cı ildə isə Energetika 
texnikimunu, 1961-ci ildə Azərbaycan 
Neft və Kimya İnstitutunu (indiki 
ADNSU) bitirmişdir.

Əmək fəaliyyətinə “Azərenerji”də 
kimya xidməti şöbəsində mühəndis 
kimi başlamış, 1963-cü ildə bu şöbə-
nin rəisi vəzifəsinə təyin edilmişdir.

1966-cı ildən 1972-ci ilə kimi 
Azər baycan Neft və Kimya İnstitu-
tunda dosent vəzifəsində fəaliyyət 
göstərmiş, 1974-1976 və 1982-1998-
ci illərdə energetika fakültəsinin de-
kanı vəzifəsində işləmişdir.

Kamal Abdullayev 1978-ci ildə 
Moskvada Energetika İnstitutunda 
doktorluq dissertasiyası müdafiə et-
miş və 1980-ci ildə professor elmi 
rütbəsini almışdır. 

Tədqiqatları yüksək minerallı 
və çirkab suların emalı və sənayedə 
istifadəsinə, dəniz suyunun istilik-
elektrik stansiyalarında kompleks 
emalına və s. həsr olunmuşdur. O, 
Sumqayıt, Şirvan və Şimal istilik 
stansiyalarının tikintisi ilə əlaqədar 
texniki ekspert kimi “Azərenerji” 
xətti ilə İran İslam Respublikasında, 
Türkiyədə və Çində ezamiyyətdə ol-
muş və yeni texnikanın tətbiqində bö-
yük rolu olmuşdur. 

1975-ci ildə Ekoenergetika və 
Beynəlxalq Ekologiya və Təhlü kə-
siz lik Akademiyalarının Akademi-
ki, 2004-cü ildə və Gürcüstan Milli 
Energetika Akademiyasının həqiqi 
üzvü seçilmişdir.

Kamal Abdullayev uzun müddət 
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universitetində fəaliyyət göstərən və 
istilik energetikası üzrə bütün Qafqa-
zı əhatə edən Dissertasiya Müdafiə 
Şurasının sədri olmuşdur. 

Hal-hazırda müxtəlif texniki və 
elmi şuraların üzvü və Təhsil Nazirli-
yinin Elmi Metodik Şurası Energeti-
ka bölməsinin sədri, müxtəlif texniki, 
o cümlədən beynəlxalq jurnalların re-
daksiya heyətinin üzvüdür.

Kamal Abdullayev 50-dən artıq 
elmlər namizədi və 4 elmlər dokto-
ru yetişdirmişdir. O, İngiltərədə və 
Moskvada nəşr olunmuş 4 monoqra-
fiyanın və 300-dən artıq elmi əsərin, 
20-dən artıq ixtiranın müəllifidir.

Kamal Abdullayevin adı Ameri-
kada çap olunmuş “XX əsrin məşhur 
alimləri” ensiklopediyasına düşmüş 
və eyni zamanda 2012-ci ildə ABŞ-ın 
Bioqrafiya İnstitutunun “Elmin aça-
rı” mükafatına layiq görülmüşdür.

Mühəndis və elmi kadrlarının ha-
zırlanmasındakı xidmətlərinə görə 
1981-ci ildə Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin fəxri fərmanı və keçmiş  
İttifaqın “Əlaçı fəxri energetik” adı, 
elmi nəticələrinə görə isə keçmiş 
SSRİ  Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri 
Sərgisinin qızıl və gümüş medalla-
rı ilə təltif olunmuşdur. 2000-ci ildə 
ekologiya sahəsindəki elmi işlərinə 
görə “M.Lomonosov” adına və 
“Y.Məmmədəliyev” adına medalla-
ra, “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı-
na layiq  görülmüş, 2010-cu ildə  isə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur. 

2017-ci ildən Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin fərdi təqaüd-
çü südür. 

Ə d ə b i y y a t
İstilik energetik qurğuları-
nın köməkçi avadanlıqları: 
dərslik / K.M.Abdullayev 
(red.), C.P.Məmmədova, 
Ş.N.Nəsirov [və b.]; Azərb. 
Dövlət Neft və Sənaye Un-ti.-
Bakı: [ADNSU], 2017.- 445s.
İstilik elektrik stansiyalarının 
qazan qurğuları: Ali texniki 
məktəblər üçün dərslik / 
K.M.Abdullayev. - Bakı: 
Maarif, 2002. - 340 s.
“Azərenerji” ASC enerji 
təminatında dünyada liderlər 
sırasındadır: Bu sistemin da-
yanıqlılığının təminatı stan-
siyalardan istifadədə əmsal 
artımının göstəricisidir / 
K.Abdullayev // Azərbaycan.- 
2020. - 8 fevral. - S. 4.
Abdullayev Kamal Meh-
man oğlu // Azərbaycan 
Milli Ensiklopediyası /red. 
hey. sədri İ.H.Əliyev; baş 
red. M.K.Kərimov.- C.1 
A-Argelander.- Bakı, 2009.- 
S. 33.
Ələsgərov, B. Görkəmli ener-
getik alim / B.Ələsgərov // 
İqtisadiyyat. - 2016. - 16-22 
dekabr. - S. 5.
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Ələkbər Bağır oğlu Süleymanov 
1916-cı il dekabr ayının 31-də Qafan 
rayonunun Kətər kəndində anadan ol-
muşdur. 

1937-ci ildə Bakı Neft Texnikumu-
nu, 1953-cü ildə isə Moskva Neft Aka-
demiyasını bitirmişdir.

Əmək fəaliyyətinə 1937-ci ildə 
neft sənayesində operator kimi başla-
mış, müxtəlif illərdə neft-qazçıxarma 
idarəsinin rəisi, 1962-ci ildə “Azərneft” 
Birliyinin rəisi, 1965-ci ildə Azərbaycan  
neft  və qazçıxarma  nazirinin birinci mü-
avini, 1972-ci  ildən “Xəzərdənizneft” 
Birliyinin, 1976-cı ildən 1978-ci ilə 
qə dər “Xəzərdəniz neftqazsənaye” 
Ümum ittifaq İstehsalat Birliyinin baş 
direktoru, 1980-ci ildən ömrünün sonu-
na dək “Dənizneftqazlayihə” İnstitutu-
nun direktor müavini işləmişdir.

1960-cı ildə “Kiçik diametrli qu-
yuların istismarının texnika və texno-
lo giyası” mövzusunda namizədlik, 
1964-cü ildə “Neft və qaz yataqlarının 
kiçik diametrli quyularla işlənməsi” 
mövzusunda doktorluq dissertasiyasını 
müdafiə etmiş, 1965-ci ildə isə “Neft və 
qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı” 
ixtisası üzrə professor elmi rütbəsini al-
mışdır.

Ələkbər Süleymanov Xəzər dənizinin 
neft, qaz və qaz-kondensat yataqlarının 
işlənməsinin nəzəriyyə və təcrübəsinə 
böyük töhfələr vermiş, elmi yaradıcılığı 
və mühəndislik təcrübəsi sayəsində dərin 
sulu akvatoriyaların mənimsənilməsi 
üçün hidrotexniki tikintilər komplek-
si və quyu texnikası yaradılmışdır ki, 
onun köməyi ilə işlənilən çoxlaylı dəniz 
yataqlarının çoxlu məhsuldar horizont-
ları, ayrı-ayrı tektonik sahə və blokları 
aşkar edilmişdir. Onun iştirakı ilə həm 
quruda, həm də dənizdə bir çox bö-

yük neftqaz yataqları – Günəşli, Qum-
Dəniz, Bahar, Sanqaçal-dəniz-Xara-
Zirə a, Bulla-Dəniz, Palçıq Pilpiləsi, 
Zirə, Mişovdağ, Qarabağlı, Kürsəngə, 
Muradxanlı, Cənub-1, Cənub-2, LAM, 
Livanov yataqları açılmışdır. 1994-cü 
ildə “Əsrin müqaviləsi”nin hazırlanma-
sında və həyata keçirilməsində əməyi 
olmuşdur.

Ələkbər Süleymanov 200-dən çox 
elmi əsərin, 12 monoqrafiyanın, 150 
ixtiranın, 12 patentin müəllifidir. Onun 
elmi rəhbərliyi altında 13 texnika elm-
ləri namizədi, 5 elmlər doktoru yetiş-
mişdir. O, respublikanın bir sıra elmi 
müəssisələrinin və institutlarının Elmi 
Şu rasının üzvü, Azərbaycan Dövlət 
Neft Akademiyasının Neft-mədən fa-
kül  təsinin mühəndis buraxılışı üzrə 
Döv lət İxtisas Komissiyasının sədri, 
Azər baycan Respublikası Prezidenti 
yanın da Ali Attestasiya Komissiyasının 
rəyasət heyətinin üzvü, elm və texnika 
üzrə Respublika Komitəsinin yanacaq 
və energetika problemləri üzrə Şurasının 
sədri və “Azərbaycan neft təsərrüfatı” 
jurna lının redaksiya heyətinin üzvü ol-
muşdur.

Görkəmli neftçi və alimin neft səna-
ye sininin inkişafındakı xidmətləri yük-
sək qiymətləndirilmiş, o, 1940-cı ildə 
Azərbaycan SSR-nin “Neft ustası”, 
1970-ci ildə “Fəxri neftçi”, 1960-cı 
ildə “Əməkdar mühəndis”, 1964-cü 
ildə “Əməkdar elm və texnika xadimi” 
fəxri adlarına, 1942-ci ildə “Şərəf nişa-
nı” ordeninə, 1990-cı ildə “Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Mükafatı”na layiq 
görülmüş və bir sıra medallarla təltif 
olunmuşdur.

Ələkbər Süleymanov 2000-ci il iyu-
lun 27-də vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
100 il. Ələkbər Bağır 
oğlu Süleymanov: neftçi, 
təşkilatçı, alim / Red. 
E.Q.Şahbazov. - Bakı: 
[s. n.], 2016. - 12 s.

İ n t e r n e t d ə
http://milliarxiv.gov.az/
az/denizde-neft-hasilati-
elekber-suleymanov

31 Alim
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Abuzər Alı oğlu Xələfov 1931-ci il-
dekabr ayının 25-də Qərbi Azərbaycanın 
Göyçə mahalının Cil kəndində anadan 
olmuşdur. 1938-1945-ci illərdə Cil kənd 
yeddiillik məktəbində, 1950-1955-ci illər-
də Azərbaycan Dövlət Univеrsitеtinin 
filо lоgiyа fаkültəsinin kitаbхаnаçılıq 
şöbə sində təhsil аlmışdır. Müxtəlif  illər-
də kitаbхаnаçılıq fаkültəsində müəllim, 
bаş müəllim, dоsеnt olmuş, 1978-ci ildən 
prоfеssоr elmi adı almışdır. 1962-ci ildə 
Аbuzər Хələfоvun fəаl iştirаkı və təşəb-
büsü ilə BDU-nun Kitаbхаnаçılıq şöbəsi 
müstəqil Kitаbхаnаçılıq fаkültəsinə çеv-
ril miş və о, bu fаkültənin ilk dеkаnı 
оlmuş, 25 il bu vəzifədə səmərəli fəаliyyət 
göstərmişdir. 1962-ci ildən BDU-nun Bö-
yük Еlmi Şurаsının üzvü, 1963-cü ildən 
2016-cı ilə kimi isə Kitаbхаnаşünаslıq 
kаfеd rаsının müdiri olmuşdur. 

Аbuzər Хələfоv SSRİ məkаnındа 
kitаb хаnа işinin tаriхi sаhəsində ilk еlm-
lər dоktоru kimi şöhrət qаzаnmış və Аzər-
bаycаn kitаbхаnаşünаslıq еlmi mək təbinin 
əsаsını qоymuşdur. Rеspub likа mızdа ХХ 
əsrin 60-cı illərindən  bаş lаyаrаq      kitаb-
хаnа şünаslıq və bibliоqrа fi yа şünаslıq sа-
hə sində dоktоrluq və nаmi zədlik mü dа -
fiə еtmiş аlimlərin dе mək оlаr ki, hа mısı 
А.Хələfоv еlmi məktə binin yеtir mə lə ri dir. 

1995-ci ildən ömrünün sonunadək 
BDU-nun Vеtеrаnlаr şurаsının sədr 
müа vini, 1998-ci ildən BDU-nun Nəş-
riy  yаt Şurаsının sədri, “Kitаbхаnа işi 
hаq qındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
qаnu nunun lаyihəsini hаzırlаyаn işçi 
qru punun sədri olmuşdur. 1999-cu ildə    
ölkəmizdə ilk dəfə оlаrаq Аzərbаycаn   
Kitаbхаnаçılаr Cəmiyyəti yаrаtmış və 
оnun ilk prеzidеnti olmuş və “Kitаbхаnа 
prоsеslərinin kоmpütеrləşdirilməsi” elmi 
tədqiqat laboratoriyasının (ЕTL) müdiri; 
2000-ci ildə BMT yаnındа Bеynəlхаlq 
İn fоrmаsiyаlаşdırmа Аkаdеmiyаsının 
müх bir üzvü; 2001-ci ildə   BMT yаnın-
dа Bеynəlхаlq İnfоrmаsiyаlаşdırmа Аkа-
dе miyаsının həqiqi üzvü (аkаdеmiki); 
2008-ci ildə Təhsil hаqqındа Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Qаnununun lаyihəsini hа-

zır lаyаn işçi qrupunun üzvü olmuşdur. 
Mədəniyyət və kitabxana işi quruculuğu-
nun tarixi problemləri, kitabxanaşünas-
lığın nəzəriyyəsi və metodologiyası, ali 
kitabaxanaçılıq-biblioqrafiya təhsili məsə-
lə ləri, habelə kitabxana işi nəzəriyyəsi, 
informasiya cəmiyyətində kitabxanaların 
fəaliyyəti, elektron kitabxanaşünaslıq və 
bir sıra digər aktual elmi problemlərin 
tədqiqi alimin elmi fəaliyyətinin əsasını 
təşkil edir. Görkəmli alim 300-ə yaxın 
еlmi əsərin, 10 mоnоqrаfiyа, 30-dаn аrtıq 
kitаbın - dərslik və dərs vəsаitlərinin 
müəllifidir. 40-a yaxın еlmlər nаmizədi və 
dоktоr yеtişdirmişdir.

“Heydər Əliyev və Azərbaycanda ki-
tabxana işi”, “XXI əsrin əvvəllərində    
Azər baycanda kitabxana işinin inki-
şaf istiqamətləri (mülahizələr, təkliflər 
və proqnozlar)” (2006), Kitabxanaların 
kompüterləşdirilməsinin əsasları (2007), 
“Azərbaycanda kitabxana işinə dair 
Heydər Əliyev doktrinası uğurla davam 
edir” (2009), 2004-2010-cu illərdə çap et-
dirdiyi 3 cildlik “Azərbaycanda kitabxana 
işinin tarixi” və başqa kitabları  müəllifi 
olmuşdur. 2010-cu ildən nəşr olunan  “Ki-
tabxanaşünaslıq və informasiya” adlı elmi-
nəzəri və praktiki jurnalın təsisçisi və baş 
redaktoru olmuşdur. 

2001-ci ildə Аmеrikа Biоqrаfiyа İnsti-
tutunun nəşr еtdirdiyi “Görkəmli lidеrlərin 
bеynəlхаlq sоrаq kitаbı”nın ХI nəşrinin 
nоminаntı  sеçilmiş, fəхri fərmаn və qızıl 
mеdаllа təltif еdilmişdir

Azərbaycan elminin, mədəniyyətinin 
inkişafındakı yüksək xidmətlərinə görə 
1969-cu ildə “Əməkdаr mədəniyyət işçi-
si” 2000-ci ildə “Şöhrət”оrdеni, 2001-ci 
ildə “Əməkdаr еlm хаdimi”, 2005-ci ildə 
“İlin müəllimi” fəхri аdlarına layiq gö-
rülmüş, 2019-cu ildə “Şərəf” оrdеni” və 
BDU-nin 100 illiyi (1919-2019) yubiley 
medalı ilə təltif edilmişdir. 2007-ci ildən 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin 
Fəхri təqаüdçüsü idi. 

Abuzər Xələfov 2020-ci il aprel ayının 
27-də Bakı şəhərində vəfat etmiş, II Fəxri 
Xiyabanda dəfn edilmişdir.

25 Alim 

Ə d ə b i y y a t
Аzərbаycаndа kitаbхаnа 
işinin tаriхi: dərslik (üç 
hissədə) / A.Xələfov. - Bakı: 
Bаkı Univеrsitеti Nəşriyyаtı, 
2004-2010.
Azərbaycanda kitabxana işinə 
dair Heydər Əliyev doktrinası 
uğurla davam edir / A.Xələfov; 
lay. rəhb. Ə.Qarayev; red. 
K.Tahirov.- Bakı, 2009.- 185 s.
Kitabxana və cəmiyyət: Mo-
noqrafiya / A.Xələfov. - Bakı: 
Azərnəşr, 2011. - 348 s.
Kitabxanaşünaslığın tarixi və 
metodologiyası / A.Xələfov. - 
Bakı, 2014. - 408 s.
Abuzər Xələfov: biblioqra-
fik məlumat kitabı: anadan 
olmasının 85, elmi-pedaqoji 
fəaliyyətinin 65 illiyinə 
həsr edilir /Azərb. Resp. 
Mədəniyyət və Turizm Nazir-
liyi, Azərb. Milli Kitabxanası; 
tərt.-müəl. S.A.Sadıqova; red. 
K.M.Tahirov. - Bakı: [s.n.], 
2016.- H. 2.-  246, [2] s.
Tahirov, K. Azərbaycan kitab-
xanaşünaslığının patriarxı / 
K.Tahirov // 525-ci qəzet. - 
2019. - 27 dekabr.- S.12
Əhmədov, E. Görkəmli kitab-
xanaşünas alimin elmi və pe-
daqoji fəaliyyəti / E.Əhmədov 
// Respublika. - 2020. - 8 
fevral. - S. 6.
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LAÇIN RAYONU işğaldan azad olundu!
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Laçın rayonu Azərbaycan Respublikasının cənub-
qərbində, dağlıq ərazidə yerləşir. Şimaldan Kəlbəcər, 
şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavənd, cənubdan Qubad-
lı rayonları, qərbdən isə Ermənistan Respublikası ilə 
həmsərhəddir.

Dünyada ən nadir ağac sayılan qırmızı dəmirağac 
meşələri, çoxlu mineral suları, kobalt, uran, civə, qı-
zıl, dəmir, müxtəlif rəngli mərmər yataqları, həddindən 
çox dərman bitkiləri və s. vardır. Laçın şəhərinin yerini 
Tağı Şahbazi seçmiş və bu adı da ona özü vermişdir. 
Laçın rayonu 1924-cü ildə təsis edilmişdir. Rayon kimi 
yaranma tarixi 8 avqust 1930-cu ildir. Ərazisi 1.84 min 
km2, əhalinin sayı 72,4 min (01. 04. 2013)nəfərdir. La-
çın rayonunda 1 şəhər (Laçın), 1 qəsəbə (Qayğı), 125 
kənd vardır.

Laçın rayonunun 200-ə yaxın tarix mədəniyyət və 
memarlıq abidələri, onlarla kurqan, qala tipli arxeo-
logiya baxımından faydalı olan abidələr, çoxlu sayda 
qəbirüstü abidələr, stellalar, at, qoç fiqurları, süjetli 
daşlar, eləcədə bu ərazi çoxlu təbii sərvətləri, qiymətli 
mineral suları ilə zəngin bir ərazi olmuşdur. 

1992-ci il may ayının 18-də Ermənistan Respubli-
kası tərəfindən işğal olunmuşdu.

İşğaldan əvvəl: 217 mədəniyyət müəssisəsi, 142 
səhiyyə obyekti, 133 idarə və müəssisə, 100 ümumtəhsil 
məktəbi, 5 məktəbəqədər müəssisə, 5 musiqi məktəbi, 
1 internat məktəbi, 1 orta texniki peşə məktəbi, 1 rabitə 
evi və s. vardı.

Laçının aşağı hissəsində Zəngəzur dağının ətəyində 
bir-birindən xeyli aralı Artız, Salaq və Mərkiz dağları, 
onlardan uzaqlarda Xustun, Kəpəz, Keçəldağ silsiləsi 
uzanır, onlardan o tərəfdə Pirdavan, Qacaran, Ki-
qin dağları görünür. Zəngəzur dağlarının zirvəsi bəzi 

yerlərdə dəniz səviyyəsindən 3906 metr yüksəkdir və 
həmişə qarla örtülüdür.

2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistan silah-
lı qüvvələrinin cəbhədəki təxribatının qarşısını alan 
Azərbaycan Ordusu əks-hücumla bir neçə rayo-
nu, yüzlərlə kənd və qəsəbəni, strateji yüksəkliyi 
düşməndən azad edib. İşğaldan azad olunan şəhər və 
kəndlərimizə, qəsəbələrimizə üçrəngli bayrağımızın 
ucaldılması ilə nəticələnən qırx dörd günlük Vətən 
müharibəsi Azərbaycan Ordusunun qələbəsi ilə başa 
çatıb. İşğalçı erməni silahlı birləşmələri Ordumuzun 
dəfedilməz hücumu qarşısında tab gətirə bilməyərək 
xeyli itki ilə geri çəkiliblər. Bununla yanaşı, düşmənin 
minlərlə canlı qüvvəsi, hərbi texnikası məhv edilib. 
Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi Azərbaycan Or-
dusu qarşısında müqavimət göstərməyin faydasız ol-
duğunu anlayaraq kapitulyasiya sənədinə imza atmağa 
məcbur olub.

Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və 
Ermənistanın baş nazirinin noyabrın 10-da imza-
ladıqları birgə bəyanata uyğun olaraq, Ermənistan 
tərəfindən ərazilərin boşaldılması qrafik üzrə həyata 
keçirilib. Həmin qrafikə əsasən, dekabrın 1-də Laçın 
rayonu da erməni işğalından azad edilib.

Ə d ə b i y y a t

İlham Əliyev: “Laçın bizimdir”: Prezident İlham Əliyevin xalqa 
müraciəti / İlham Əliyev (Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti) // Azərbaycan. - 2020. - 2 dekabr. - S. 2-3.

İşğaldan azad olunan Laçın rayonunda Azərbaycan bayrağı 
qaldırılıb: Zəfərin mübarək, Azərbaycan! // Azərbaycan. - 2020. 
- 2 dekabr. - S. 8.

Laçın rayonunun işğaldan azad edilməsi şanlı qələbəmizin 
təcəssümüdür // Azərbaycan. - 2020. - 3 dekabr. - S. 2. 
Bəxtiyar, N. Ulu keçmişin əbədiyaşar nişanələri: və ya yurd 
yaddaşından lövhələr: [Laçının Picənis kəndi haqqında] /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 qayıdacağımız gün uzaqda deyil: Laçının 
işğalından 26 il ötür / A.Nəzərli // Xalq qəzeti. - 2018. - 18 may. 
- S. 5. 
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Bеynəlxalq Əlillər Günü 
1992
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Ə d ə b i y y a t

Məmmədli, Q. 
Azərbaycanda əlillərin 
hüquqları tam təmin olu-
nur: 3 dekabr - Beynəlxalq 
Əlillər Günüdür / 
Q.Məmmədli // Ekspress. - 
2017. - 2-4 dekabr.-  S. 10.

Musayeva, Y. Həyata dö-
nüş: 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 geniş miqyaslı tədbirlərin əsası 
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulmuşdur. İnsan amilini xüsusi 
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 
mərkəzindədir. Dövlət başçısının 
əhalinin sosial problemlərinin həllinə 
xüsusi qayğısı əlillərin də həyat 
şəraitinin yaxşılaşmasına, onların icti-
mai hüquqlarının bərpasına şərait ya-
ratmışdır. Əlilliyi olan şəxslərin mad-
di təminatının gücləndirilməsi dövlət 
siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir. 
Bu sahədə qanunvericilik təkmil-
ləşdirilmişdir. 2014-cü il iyunun 20-də 
dövlət başçısının verdiyi Sərəncama 
uyğun olaraq Əmək və Əhalinin So-
sial Müdafiəsi Nazirliyinin sifarişi 
əsasında Azərbaycanın ərazi bütövlü-
yü, müstəqilliyi uğrunda şəhid olanla-
rın ailələri və əlillər üçün mənzillər və 
şəxsi evlər tikilmiş, həmin kateqoriya-
dan 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.
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Kitabxana və könüllülər 
- yeni imkanlar məkanı: 
metodik tövsiyələr / 
Tərt. ed. N.Alışova; elmi 
red. K.Tahirov; red. 
L.Əhmədova. - Bakı, 
2020. – 44 s.

Azərbaycan Respub-
likasında 2020-ci ilin 
“Könüllülər ili” elan 
edilməsi haqqında: 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı, 
30 dekabr 2019-cu il//
Azərbaycan.-2019.- 31 
dekabr.- S.1.

Əhmədova, F. Ope-
rativlik 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 inkişaf naminə 
hər il 5 dekabr Beynəlxalq Könüllülər 
Günü kimi qeyd olunur. Könüllülük – öz 
iradəsi və sərbəst seçimi əsasında əvəzi 
ödənilməyən fəaliyyəti həyata keçirən 
şəxsdir. Könüllülüyün məqsədi isə tap-
şırıqları yerinə yetirmək, fərdlərə və ya 
ictimai təşkilatlara maliyyə dəstəyi ol-
madan, fədakarcasına, insanların rifahını 
inkişaf etdirmək və yaxşılaşdırmaqdan 
ibarətdir. Bu öz maraqları, şəxsi baca-
rıqları və öyrənmə vasitəsilə cəmiyyətə 
xidmət göstərilməsidir ki, qarşılığında 
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.

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 böyükdür. 
Bu proqram vasitəsilə könüllülər həm 
ölkəmizdə, həm də Avropa ölkələrində 
həyata keçirilən müxtəlif layihələrə 
cəlb olunur. Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti cənab İlham Əliyevin 30 
dekabr 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə 
2020-ci il respublikamızda “Könüllülər 
ili” elan edilmişdir. Bu fəaliyyətin təş-
vi qi məqsədilə dövlətimiz tərəfindən 
zəruri addımlar atılmış, normativ hüqu-
qi baza təkmilləşdirilmiş, dövlət dəstəyi 
mexanizmləri formalaşdırılmışdır. Kö-
nüllülük bir çox fəaliyyət sahələrinə nü-
fuz edərək ümummilli hərəkata çevril-
miş, ölkəmizin hər bir bölgəsinə, ictimai 
həyatın müxtəlif sahələrinə yayılaraq, 
cəmiyyətimizin bütün təbəqələrini əhatə 
etmiş, gənclərimizin həyat tərzinə çevril-
mişdir.

Müasir Azərbaycanda isə könüllülük 
sahəsində inkişaf məhz ulu öndər Heydər 
Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra 
başlamışdır. Belə ki, 1998-ci ildə Gənclər, 
İdman və Turizm Nazirliyi, BMT İnkişaf 
Proqramı və BMT Könüllüləri Proqra-
mının birgə layihəsi fəaliyyətə başla-
yıb. Həmin proqram əsas götürülərək, 
1998-2000-ci illərdən ölkədə könüllülük 
prinsipləri geniş təbliğ edilmişdir.

2009-cu ildə “Könüllü fəaliyyət haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununun qəbul olunması Azərbaycanda 
könüllülük fəaliyyətinin inkişafın-
da təkanverici rol oynadı. Bu qanunla 
Azərbaycanda könüllülük fəaliyyəti da-
vamlı inkişaf yoluna qədəm qoydu.

Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı 
əsasında  hazırlanan “Azərbaycan gəncliyi 
2011-2015-ci illərdə Dövlət Proqramı” 
nın  6.5.9-cu bəndində “Gənclər arasında 
könüllülük  hərəkatının təbliğ olunması və 
bu istiqamətdə beynəlxalq gənclər proq-
ramının imkanlarından istifadə edilməsi” 
xüsusilə qeyd olunub.

Ölkəmizdə könüllülük hərəkatının in-
kişafında və bu sahədə qazanılan uğur-
larda Azərbaycan Respublikasının Bi-
rinci vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın rolunu xüsusilə vurğula-
maq lazımdır. Məhz Mehriban xanımın 
əzmkar fəaliyyəti nəticəsində keçirilən 
mötəbər tədbirlərdə on minlərlə könül-
lünün fəaliyyətinə şərait yaradıldı. Ən 
əsası, könüllülərin əməyi yüksək qiy mət-
lən dirildi və bu gün də bu iş uğurla da-
vam etdirilir.

Beləliklə Azərbaycan Respublikası-nın 
Prezidenti İlham Əliyevin, Birinci vitse-
prezident Mehriban xanım Əliyevanın 
ölkəmizdə könüllülük fəaliyyətinin inki-
şafına göstərdiyi yüksək diqqət və qay-
ğı, bu sahədə əldə olunan nailiyyətlər 
və könüllülərin ölkəmizin inkişafında 
əvəzsiz xidmətləri qarşıdakı dövrdə daha 
böyük uğurların qazanılacağını deməyə 
ciddi əsas yaradır.
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Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı 
və qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim, xalqımı-
zın ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəfatından 
18 il keçir.

Yaşarı dünyasından sonra xalqın yaddaşında 
qalmaq heç də hər kəsə nəsib olmur. Xalq yalnız 
sevdiyi insanları yadda saxlayır və yaşadır. Heydər 
Əliyev misilsiz xidmətlərinə görə hər zaman 
Vətəni, xalqı üçün əziz olaraq qalacaq. Çünki bu 
dahi insan xalqımız qarşısındakı xidmətləri ilə hələ 
sağlığında ikən tarixin yaddaşında əbədiləşmiş bö-
yük azərbaycanlıdır.

İstedadlı insanlar, böyük şəxsiyyətlər üçün za-
man və məkan məhdudiyyəti yoxdur. Onlar heç 
bir zaman və məkana sığmırlar. Bu, əsrlərin sına-
ğından çıxan və öz təsdiqini tapan bir fikirdir. Za-
man onu da sübut edir ki, dünyanın tarixi böyük 
şəxsiyyətlərin tərcümeyi-halıdır. Heydər Əliyevin 
tərcümeyi-halı isə Azərbaycan tarixidir. Çünki 
onun hakimiyyətdə olduğu illərdə Azərbaycana 
bəxş etdiklərini tarix boyunca heç bir hakimiyyət 
sahibi etməyib. O, Azərbaycan salnaməsində 
təkrarolunmaz rəhbər, qüdrətli dövlət başçısı, 
fədakar insan kimi qalıb. Çünki o, Azərbaycanı 
dünyaya tanıdıb, dünyanı Azərbaycana gətirib. O, 
Azərbaycanı qorumaq üçün yaşayıb, Azərbaycanı 
yaşatmaq üçün qurub-yaradıb. Heydər Əliyevin 
parlaq dühası onu Azərbaycan xalqının ümummilli 
liderinə, üstəlik dünya siyasətinin nəhənglərindən 
birinə çevirib. Odur ki, Azərbaycan xalqı bu böyük 
övladı ilə haqlı olaraq fəxr edir.

“Mənim həyat amalım yalnız bütün var-
lığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, 

dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mədəni 
inkişafına xidmət olub”, - deyən Heydər Əliyev 
istər sovet dönəmində, istərsə də müstəqillik 
illərində qüdrəti və zəkası, böyük müdrikliyi və 
uzaqgörənliyi ilə Azərbaycanı dünya məmləkətləri 
sırasında layiqli yerə çıxarıb. 

Azərbaycan dövlət quruculuğu prosesini sürətlə 
keçdi. Çünki ulu öndər Heydər Əliyevin yaratdığı 
təməl prinsiplər düzgün yerinə yetirilmişdi. Dahi 
siyasi xadimin xidmətləri sayəsində dövlətçilik, 
azərbaycançılıq, dünyəvilik, müasirlik kimi ide-
yalar cəmiyyətin dünyagörüşü sisteminin ayrılmaz 
hissəsinə çevrildi, müasir Azərbaycanın mövcud-
luğunun və inkişafının ideya əsasını təşkil etdi. 
Heydər Əliyev öz fəaliyyəti ilə Azərbaycanda de-
mokratik cəmiyyətə keçid mexanizmini yaratdı, 
müstəqil və demokratik cəmiyyət formalaşdırmaq 
kimi tarixi missiyanın öhdəsindən uğurla gəldi. 
Ulu Öndər güclü dövlət, səmərəli iqtisadiyyat və 
azad insan amillərinə əsaslanan konsepsiyası ilə 
müstəqil Azərbaycanın tarixində qızıl səhifələr 
yazdı. Heydər Əliyevin quruculuq salnaməsi 
azərbaycanlıların həyatına birdəfəlik daxil oldu. 
Onun Azərbaycana rəhbərlik illəri milli intibah 
dövrü kimi əbədiləşdi.

Meydana silahsız gələn bu insan qüdrətli 
Azərbaycan Ordusu yaratdı, cəbhədə atəşkəsə 
nail oldu, iqtisadiyyatı dirçəltdi, ölkəmizdə böyük 
neft erasının əsasını qoydu. Azərbaycanın müasir 
tarixində misilsiz işlərə imza atdı. Heydər Əliyev 
dövrü Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, elmi-
nin, təhsilinin qızıl dövrünə çevrildi. Türk dünya-
sının bu böyük oğlu güclü dövlətçilik məktəbi də 
yaratdı. Heydər Əliyev ən mürəkkəb ziddiyyətli ta-
rixi proseslərin gərdişindən bacarıqla baş çıxaran, 
ən çətin vəziyyətlərdə belə təmkinini itirməyən və 
dünyadakı geosiyasi dəyişiklikləri realistcəsinə 
qiymətləndirib mənsub olduğu xalqın, ölkəsinin 
mənafeyini praqmatik ağılla və təcrübəsi ilə 
dəqiqliklə hesablayan bir lider idi.

Ə d ə b i y y a t

Heydər Əliyev (Əliyev Heydər Əlirza oğlu): biblioqrafiya /
Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası; 
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 Kitabxana], 2018.- 678 s.
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Dünya Azərbaycanlıları daha bir əlamətdar ha di-
sənin astanasındadırlar. 30 ilə yaxın tarixə malik olan 
Həmrəylik Gününü bizlərə ümummilli lider Heydər 
Əliyev ərməğan etmişdir. 

Hələ ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Ali Məslisinin sədri olarkən 
31 dekabr tarixinin Dünya Azərbaycanlılarının  Həm-
rəylik Günü kimi qeyd edilməsi təşəbbüsü irəli sür-
müşdü. 1991-ci ilin dekabr ayında Muxtar Respub-
likanın Ali Məclisinin bu barədə qəbul etdiyi qərar 
çox keçmədən bütün Azərbaycan üzrə keçərli oldu və 
ümumilikdə dünya azərbaycanlılarını əhatə etdi. Hər 
nə qədər o zaman Azərbaycan hakimiyyəti ümummil-
li  liderin siyasi fəaliyyətindən narahat olsa da, lakin 
zamanında və günün tələblərinə uyğun irəli sürülmüş 
bu təşəbbüs tezliklə bütün ölkə boyunca dəstək gördü, 
alqışlandı.

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü-
nün qeyd edilməsi tarix baxımından 1991-ci ilə 
təsadüf etsə də, lakin bu istiqamətdə kütləvilik, soy-
daşlarımızın həmrəylik, birlik şüarları, platforması 
ətrafında birləşdirilməsi ümummilli liderin 1993-cü 
ildə xalqın təkidli tələbi ilə siyasi hakimiyyətə qayı-
dışından sonra mümkün oldu. Azərbaycanda siyasi 
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra bütün sahələr kimi dün-
ya azərbaycanlılarının birlik və bərabərliyi, həmrəyliyi 
məsələsinə də ciddi diqqət yetirən Heydər Əliyevin bu 
sahədə atmış olduğu ən ciddi və mühüm addım 2001-ci 
ilin noyabr ayında Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının 
Birinci Qurultayının keçirilməsi oldu. Ümummilli li-
derin bilavasitə iştirakı ilə keçirilən bu qurultay dün-
ya azərbaycanlılarının birlik və həmrəyliyinin belə 
demək mümkünsə birinci mərhələsi idi. Naxçıvan 
Muxtar Respublikasında təməli qoyulan bu mərhələ, 
soydaşlarımızın birlik və bərabərliyi, həmrəyliyi artıq 
keyfiyyətcə yeni bir situasiyaya, dövrə qədəm qoyurdu. 
Bu bir tərəfdən Azərbaycan dövlətinin xaricdə yaşayan 

soydaşlarımıza diqqət və qayğısının göstəricisi idisə, 
digər tərəfdən soydaşlarımızda onların arxasında güc-
lü bir Azərbaycan dövlətinin dayandığı əminliyinin, 
güvəninin yaranması idi. Sonrakı illərdə bu kimi qurul-
tayların davamlı xarakter alması, soydaşlarımızla işin 
daha da sürətləndirilməsi dünyada güclü Azərbaycan 
diasporunun formalaşmasına yol açdı.

Heydər Əliyevin dünya azərbaycanlıları ilə yaxın-
dan ilgilənməsi, güclü Azərbaycan diasporunun forma-
laşması istiqamətindəki fəaliyyəti günümüzdə bu si-
yasi kursun davamçısı Cənab İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla həyata keçirilir. Artıq soydaşlarımızla iş, onların 
birlik və bərabərliyi, həmrəyliyi istiqamətində aparı-
lan siyasət çoxşaxəli xarakter daşıyır və bu prosesdə 
dövlətlə yanaşı, qeyri-dövlət təşkilatları da xüsusi 
fəallıq nümayiş etdirirlər. Bu baxımdan Heydər Əliyev 
Fondunun çoxşaxəli və uğurlu fəaliyyətini xüsusi qeyd 
etmək yerinə düşər. Fondun vitse-prezidenti Leyla xa-
nım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xoca-
lıya ədalət” kampaniyası da xaricdə yaşayan soydaşla-
rımızın birlik və bərabərliyi, həmrəyliyi istiqamətində 
atılan mühüm addımlardan biri hesab edilə bilər. Dün-
yanın dörd bir yanında yaşayan soydaşlarımızın məhz 
bu kampaniya çərçivəsində birlik və həmrəylik nüma-
yiş etdirməsinin nəticəsidir ki, bu gün dünyanın bir 
sıra ölkələrinin qanunverici orqanlarında ermənilərin 
Xocalıda törətdikləri vəhşiliklər soyqırım kimi tanınıb. 
Hazırda da bu tendensiya müsbət istiqamətdə davam 
edir.

Günümüzdə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın 
birlik və həmrəyliyi daha vacib olduğundan dövlət 
və onun müvafiq qurumları da bu istiqamətdə ak-
tiv fəaliyyətlər ortaya qoyurlar. Son illərdə dünyanın 
müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız, diaspor 
təşkilatlarımızın vahid bir mərkəzdə bir ləşməsi, onla-
rın daha mütəşəkkil fəaliyyət gös tər məsi istiqamətində 
atılan addımlar öz müsbət nəticəsini verməkdədir 
ki, bu da ümumilikdə Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyinin möhkəm lən məsinə, onların səsinin 
daha gur çıxmasına yol açır. Əminliklə deyə bilərik ki, 
bundan sonra da əldə edilən nailiyyətlər dünyada yaşa-
yan hər bir soydaşımız üçün ürəkaçan olacaq.

31

Ə d ə b i y y a t
İsmayılbəyli, S. Heydər Əliyevin bizlərə ərməğan etdiyi şanlı ta-
rix: Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü / S.İsmayılbəyli 
// Olaylar. - 2019. - 31 dekabr-8 yanvar. - S. 9.
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       Həm florası, həm faunasının zənginliyi ilə seçilən Qara-
bağ torpağında dünyanın heç bir yerində rast gəlinməyən 
bir çiçək bitir. El arasında ona Xarı bülbül deyirlər. Sanki 
üzərinə qonmuş bülbülü xatırladan xarıbülbül həm 
gözəlliyi, həm də qeyri-adiliyi ilə seçilir. Zəngin bitki 
örtüyünə malik olan ərazidə 2 000-dən çox bitki növünə 
rast gəlinir. Dəniz səviyyəsindən 2000-2300 m-dən 
yüksəklikdə subalp və alp çəmənlikləri mövcuddur.

247352 hektar meşə sahəsi, 13197,5 ha qiymətli meşə 
sahələri, 152 ədəd təbiət abidəsi,  5 ədəd geoloji obyekt, 
qiymətli ağac növlərindən ibarət 986 hektar dövlət meşə 
sahəsi, 560 hektar yol, su, kanal kənarı, mədəni meşələr 
var. 163 müxtəlif növ faydalı qazıntı yatağı, o cümlədən: 
5 qızıl, 7 civə, 2 mis, 1 qurğuşun və sink, 1 daş kömür, 6 
gəc, 4 vermi kulit, 1 soda istehsalı üçün xammal, 12 əlvan 
və bəzək daşları, 10 mişar daşı, 21 üzlük daşı, 9 gil, 20 
sement xammalı, 8 müxtəlif növ tikinti daşları, 6 əhəng 
xammalı, 10 qum-çınqıl, 4 tikinti qumu, 1 perlit, 8 pem-
za-vulkan külü, 16 yeraltı şirin su və 11 mineral su yatağı 
mövcuddur.

Qarabağ atları Asiya və Qafqazda ən qədim at cinsi 
hesab olunur. Qarabağ atları Manna, Midiya, Atropatena 
və Albaniya atlarının nəsillərindəndir. Qarabağ atlarının 

süysüyünün hündürlüyü 148,5 sm, döş qucumu 165,8 sm, əl darağının çevrəsi 18,3 sm-dir. Əsasən 
qızılı-kürən və kəhər atlardır. 1946-cı ildən başlayaraq Ağdam atçılıq zavodunda cinslə damazlıq iş 
aparılır. Qarabağ atları bir sıra beynəlxalq sərgi və müsabiqələrdə fəxri yer tutmuş, mükafatlar və me-
dallar qazanmışdır.

• Bu bölmədə 2021ci ildə qeyd ediləcək, 
lakin  tarixi dəqiq bilinməyən  yubileylər  
haqqında məlumat əldə edəcəksiniz.

Ə
LA

VƏ
LƏ

R
Qarabağ Azərbaycandır!



508

Milli ədəbiyyat

Mənşəcə Azərbaycan türklərindən olan şair, Farsdilli Azərbaycan 
ədəbiyyatının banisi Gəncəvi  Əbül-Ülanın (1096-1159) anadan 
olmasının 925 illiyi
Şair, mütəfəkkir Əfzələddin İbrahim ibn Əli Nəccar Şirvaninin (Xaqani 
Şirvani) (1126-1199) anadan olmasının 895 illiyi
Dünya şöhrətli şair və mütəfəkkir Gəncəvi İlyas Yusif oğlunun (tam adı 
Cəmaləddin İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəvi) (Nizami Gəncəvi) (1141-
1209) anadan olmasının 880 illiyi
Görkəmli şair və sufi filosof Seyyid Əli ibn Harun ibn Əbülqasim 
Hüseyni Təbrizinin (Şah Qasım Ənvar) (1356-1433) anadan olmasının 
665 illiyi
Şair Mirzə Məhəmməd Əli Mirzə Əbdürrəhim oğlunun (Saib Təbrizi) 
(1601-1676) anadan olmasının 420 illiyi
Şair Şıxızadə Kazım ağa Şıxı ağa oğlunun (1781-1842) anadan 
olmasının 240 illiyi
Şair Mirzəyev Rəhim bəy Mirzə Məmmədbağır oğlunun (Mirzə Rəhim 
Fəna) (1841/44-1929) anadan olmasının 180 illiyi
Şair Sədrəddinbəyov İsmayıl bəy Hacı Məhəmməd oğlunun (Nakam) 
(1841-1906) anadan olmasının 180 illiyi
Şairə Fatma xanım Kəminə Mirzə Bəybaba Fəna qızının (1841-1898) 
anadan olmasının 180 illiyi
Yazıçı, jurnalist, teatr tənqidçisi Qasımov Hacı İbrahim oğlunun (1886-
1936) anadan olmasının 135 illiyi
Şair, publisist, dramaturq Şamçızadə Əli Yəhya oğlunun (Əli Razi) 
(1886-1938) anadan olmasının 135 illiyi
Şair Yusifzadə Əbdülbaqi Yusif oğlunun (Fövzi) (1901-10.01.1956) 
anadan olmasının 120 illiyi
Şair Seyid Məhəmmədhüseyn Behcət Təbrizinin (Seyid 
Məmmədhüseyn Şəhriyar) (1906/07-18.09.1988) аnаdаn оlmаsının 115 
illiyi 
İranlı şairə Pərvin xanım Ehtisaminin (1906-1941) anadan olmasının 
115 illiyi
Şair, dramaturq, tərcüməçi Əyyubov Tələt Ömər oğlunun (1916-
21.02.1977) anadan olmasının 105 illiyi

Əlavələr
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Folklor

Anadolu türk aşığı Qaracaoğlanın (1606-1674) anadan olmasının 415 
illiyi
Aşıq Haqverdiyev Alı Mirzə oğlunun (Aşıq Alı) (1801-1911) anadan 
olmasının 220 illiyi
Aşıq Pərinin (1811-1847) anadan olmasının 210 illiyi
Aşıq, şair Aşıq Hüseyn Şəmkirlinin (1811-1891) anadan olmasının 210 
illiyi
Aşıq Ələsgər Alməmməd oğlunun (Aşıq Ələsgər) (1821-07.03.1926) 
anadan olmasının 200 illiyi
Aşıq Qəniyev Məmməd Gülabı oğlunun (1896-28.08.1968) (Aşıq Xındı 
Məmməd) anadan olmasının 125 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair-aşıq Əliyev Hüseyn Mikayıl oğlunun 
(Aşıq Hüseyn Cavan) (1916-14.11.1985) anadan olmasının 105 illiyi

Dünya ədəbiyyatı

Türk yazıçısı, publisist Şinasi İbrahimin (1826-13.09.1871) anadan 
olmasının 195 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

Qədim Şərq rəssamı Nəqqaş Maninin (216-274 (276)) anadan olmasının 
1805 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, rəssam Məmmədov Hafiz Məmməd 
oğlunun (1921-1995) anadan olmasının 100 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

Şərqin böyük musiqiçisi və musiqişünası Səfiəddin Əbdül Mömin ibn 
Yusif ibn Faxir əl-Urməvinin (1216-1294) anadan olmasının 805 illiyi
Xanəndə, teatr xadimi Məmmədov Mirzə Muxtar Mirzə Əli Əsgər 
oğlunun (1841-16.01.1929) anadan olmasının 180 illiyi
Xanəndə Zülalov Əbdülbağı Kərbəlayı Əli oğlunun (Bülbülcan) (1841-
08.1927) anadan olmasının 180 illiyi
Tarzən, müasir Azərbaycan tarının yaradıcısı Sadıq Əsəd oğlunun 
(Sadıqcan) (1846-1902) anadan olmasının 175 illiyi
Tarzən Haqverdiyev Məşədi Zeynalın (1851-1918) anadan olmasının 
170 illiyi
Xanəndə Abdullayev Ələsgər Baba oğlunun (Şəkili Ələsgər) (1866-
01.04.1929) anadan olmasının 155 illiyi
Xanəndə Abdullayev İslam Əbdül oğlunun (1876-22.09.1964) anadan 
olmasının 145 illiyi
Qarmon ifaçısı Kərbəlayı Lətif  Hüseyn oğlunun (1876-06.12.1944) 
anadan olmasının 145 illiyi
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Balaban ifaçısı Mövsümov Məhərrəm Ağabala oğlunun (1916-
04.10.1957) anadan olmasının 105 illiyi
Xanəndə Haşımov Bakir Musa oğlunun (1926-1989) anadan olmasının 
95 illiyi
Xalq artisti, müğənni Mirzəyev Teymur İbrahim oğlunun (1936) anadan 
olmasının 85 illiyi

Teatr.Kino

Görkəmli aktyor və rejissor Xələfov Hüseynbala Məmməd oğlunun 
(Hüseyn Ərəblinski) (1881-17.03.1919) anadan olmasının 140 illiyi   

Siyasət.Hərbi iş

Dövlət xadimi, böyük sərkərdə Cavanşir Varaz Qriqor oğlunun 
(Cavanşir) (616-680/81) anadan olmasının 1405 illiyi
Dövlət xadimi, diplomat, sərkərdə və Quba xanı Fətəli xan Hüseyn Əli 
xan oğlunun (1736-1789) anadan olmasının 285 illiyi
Təbriz üsyanının rəhbərlərindən biri Bağır xanın (1861/62-1916) anadan 
olmasının 160 illiyi
İctimai-siyasi və dövlət xadimi Yusifbəyli Nəsib bəy Yusif oğlunun 
(1881-31.05.1920) anadan olmasının 140 illiyi
Diplomat Şahtaxtinski Behbud ağanın (1881-30.05.1924) anadan 
olmasının 140 illiyi
Dövlət xadimi Heydərov Nəzər Heydər oğlunun (1891-30.12.1968) 
anadan olmasının 130 illiyi

Tarix

Tarixçi Mir Yəhya əl Hüseyni Qəzvininin (1481-1555) anadan 
olmasının 540 illiyi
Görkəmli tarixçi Bəhmən Mirzə Qacarın (1811-1884) anadan olmasının 
210 illiyi

Fəlsəfə.İqtisadiyyat.Hüquq

Qədim yunan filosofu və alimi Aristotelin (Ərəstun) (e.ə. 384-322) 
anadan olmasının 2405 illiyi
Mənşəcə türk olan, əxilik təriqətinə mənsub sufi alim, filosof və yazıçı 
Əxi Evrəninin (Ahi Evran) (əsl adı Şeyx Nəsrəddin Mahmud) (1171-
1262) anadan olmasının 850 illiyi
Neft maqnatı, milyonçu Əsədullayev Şəmsi Əsədulla oğlunun (1840/41-
21.04.1913) anadan olmasının 180 illiyi
Azərbaycan Dövlət Bankının ilk müdiri, iqtisadçı, etnoqraf, siyasi 
repressiya qurbanı Vəliyev-Baharlı  Məhəmmədhəsən bəy Nəcəfqulu 
bəy oğlunun (1896-27.08.1937)  anadan olmasının 125 illiyi
Əməkdar mühəndis, neftçi, qazma sahəsində mütəxəssis Rüstəmov Nəbi 
Rüstəm oğlunun (1911-1964) anadan olmasının 110 illiyi
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Mədəniyyət.Maarif.Təhsil

Alim və mütəfəkkir Naxçıvani Həsən İbn Ömərin (Şeyx Həsən 
Naxçıvani Bulquri və ya Təbrizi kimidə tanınmışdır) (1206-1298) 
anadan olmasının 815 illiyi 
Publisist, şərqşünas, pedaqoq, ictimai xadim Şahtaxtlı (Şahtaxtinski)
Məhəmməd ağa Məhəmmədtağı Sultan oğlunun (Məhəmməd ağa 
Şahtaxtinski) (1846-12.12.1931) anadan olmasının 175 illiyi
Maarif xadimi, dramaturq, teatr təşkilatçısı Qənizadə Sultanməcid Hacı 
Murtuzəli oğlunun (1866-1937) anadan olmasının 155 illiyi
Maarifpərvər ziyalı, kitabşünas alim və ictimai xadim Naxçıvani Hacı 
Məhəmməd Hacı Abbas oğlunun (1881-1963) anadan olmasının 140 
illiyi
İlk azərbaycanlı ziyalı qadınlardan biri Şahtaxtinskaya Leyla İsa Sultan 
qızının (1886-1907) anadan olmasının 135 illiyi
Ədəbiyyatşünas alim, folklorşünas, tənqidçi Zeynallı Məmmədhənəfi 
(Hənəfi) Baba oğlunun (1896-13.10.1937) anadan olmasının 125 illiyi
Dilçi, filologiya elmləri doktoru, professor Bayramov Hüseyn Abbas 
oğlunun (1916-04.11.1982) anadan olmasının 105 illiyi

Coğrafiya.Geologiya.

SSRİ neft sənayesi yenilikçisi, SSRİ dövlət mükafatı laureatı Nemətulla 
Ağanın (1896-02.01.1958) anadan olmasının 125 illiyi
Əməkdar mühəndis, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor 
Əliyev Ağa Qurban oğlunun (1911-1997) anadan olmasının 110 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya

Əməkdar elm xadimi, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor 
Şirinov Xanlar Cəbrayıl oğlunun (1906-1982) anadan olmasının 115 
illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb

Təbiətşünas alim, təbib, filosof, musiqiçi Şirazi Qütbəddin Mahmud ibn 
Məsudun (1236-1321) anadan olmasının 785 illiyi
Azərbaycanda ilk nəbatat alimi Ağamirov Mirmusa Haşım oğlunun 
(1886-1947) anadan olmasının 135 illiyi
Əməkdar elm xadimi, Əməkdar həkim, tibb elmləri doktoru, professor  
Axundova-Bağırbəyova Sona Əbdül qızının (1896-1982) anadan 
olmasının 125 illiyi
Baytarlıq və biologiya elmləri doktoru, professor Əhmədov Əmir 
Məmmədbağır oğlunun (1926-1990) anadan olmasının 95 illiyi
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Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

Tərtərdə rus-tatar məktəbinin nəzdində ilk kitabxana açılmışdır (1901)
Ağdaş rayonunda ilk qiraətxana açılmışdır (1906)
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin kitabxanasının 
yaradılmasının (1921) 100 illiyi
Polis Akademiyasının Ümumi kitabxanasının yaradılmasının (1921) 100 
illiyi
Bakı Musiqi Akademiyasının kitabxanasının yaradılmasının (1921) 100 
illiyi
Xəzər rayon MKS-nin 3 saylı filialı (Buzovna qəsəbə kütləvi 
kitabxanası) yaradılmasının (1926) 95 illiyi
Suraxanı rayon MKS-nin 1saylı filialı (A.A.Bakıxanov adına Əmircan 
qəsəbə kütləvi kitabxanası)  yaradılmasının (1926)   95 illiyi
Sabunçu rayon MKS-nin 11 saylı filialının (M.Ə.Sabir adına Balaxanı 
qəsəbə kütləvi kitabxanası) yaradılmasının (1936)  85 illiyi
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun kitabxanasınınyaradılmasının  
(1936) 85 illiyi
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun kitabxanasının yaradılmasının (1936)  
85 illiyi
Oğuz rayonunda ilk kitabxana yaradılmışdır (1941)
Bakı Slavyan Universitetinin kitabxanası fəaliyyətə başlamışdır (1946)
Lerik rayonunda ilk kütləvi kitabxana yaradılmışdır (1946)
Binəqədi rayon MKS-nin 7 saylı filialının (Binəqədi qəsəbə uşaq 
kitabxanası) yaradılmasının (1951) 70 illiyi
Şahbuz rayon Mərkəzi kitabxanasının yaradılmasının (1951) 70 illiyi
Xəzər rayon MKS-nin 4 saylı filalının (Zirə qəsəbə kütləvi kitabxanası) 
yaradılmasının (1956) 65 illiyi
Nərimanov rayon MKS-nin 1saylı filialının (A.P.Çexov adına kütləvi 
kitabxana) yaradılmasının (1956) 65 illiyi 
Mingəçevir Şəhərində ilk kitabxana yaradılmışdır (1956)
Nərimanov rayon MKS-nin 3 saylı filialının (T.Şahbazi adına kütləvi 
kitabxana) yaradılmasının (1961) 60 illiyi
Sumqayıt Dövlət Universitetinin kitabxanasının yaradılmasının (1961) 
60 illiyi 
Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin yaradılmasının 
(1976)  45 illiyi
Laçın rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin yaradılmasının 
(1976)  45 illiyi
Oğuz rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin yaradılmasının 
(1976) 45 illiyi
Xaçmaz rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin yaradılmasının 
(1976)  45 illiyi
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Babək rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin yaradılmasının 
(1976)  45 illiyi
N.Gəncəvi adına Naftalan şəhər kitabxanasının yaradılmasının (1981)  
40 illiyi
Naxçıvan şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin yaradılmasının 
(1981) 40 illiyi
Binəqədi rayon MKS 4 saylı filialın  (H.Cavid adına kütləvi 
kitabxananın) yaradılmasının (1981) 40 illiyi 
Xəzər Universitetinin Kitabxana İnformasiya Mərkəzinin 
yaradılmasının (1991) 30 illiyi 
Bakı şəhəri Nizami rayonu Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin 
yaradılmasının (1991) 30 illiyi
Qobustan rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin yaradılmasının 
(1991) 30 illiyi
Milli Aviasiya Akademiyasının kitabxanası istifadəyə verilmişdir (1996)
Binəqədi rayon MKS yaradılmışdır (2011)
Səbail rayon MKS yaradılmışdır (2011)
Suraxanı rayon MKS yaradılmışdır (2011)
Yasamal rayon MKS yaradılmışdır (2011)
Xəzər rayon MKS yaradılmışdır (2011)
Nərimanov rayon MKS yaradılmışdır (2011)
Qaradağ rayon MKS yaradılmışdır (2011)
Nəsimi rayon MKS yaradılmışdır (2011)
Sabunçu rayon MKS yaradılmışdır (2011)

Digər tarixi hadisələr

Mömünə Xatun türbəsinin inşasının (1186) 835 illiyi
Şah İsmayıl Xətai tərəfindən poçt rabitəsinin dövlət səviyyəsində 
təşkilinin təməli qoyulmasının (1501) 520 illiyi
Şah Abbas məscidinin (Gəncə Cümə Məscidi) inşa edilməsinin (1606) 
415 illiyi
Ordubadda Ədəbi məclis “Əncüməni-şüəra”nın yaranmasının (1831) 
190 illiyi
Zaqafqaziyada Qori Müəllimlər Seminariyasının yaradılmasının (1876)  
145 illiyi 
“Kaspi” qəzetinin nəşr edilməsinin (1881) 140 illiyi 
Müasir Olimpiya Oyunlarının ilk dəfə  Afinada keçirilməsinin ( 1896) 
125 illiyi
 İlk Beynəlxalq Nobel mükafatının verilməsinin (1901) 120 illiyi
Bakı Qız Məktəbinin açılışının (1901) 120 illiyi
Bakı kommersiya məktəbinin yaradılmasının (1901) 120 illiyi
“Orucov Qardaşları” mətbəə-nəşriyyatının yaradılmasının (1906-1917) 
115 illiyi
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“Bakinski raboçi” qəzetinin nəşr olunmasının (05.1906)  115 illiyi
Bakı Azad Tənqid-Təbliğ Teatrının yaradılmasının (1921) 100 illiyi
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin yaradılmasının (1936) 85 illiyi
Azərbaycan Dövlət Caz Orkestrinin yaradılmasının (1941) 80 illiyi 
Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrinin yaradılmasının (1956) 65 illiyi
Milli Kitabxananın  “Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi”nin nəşrə 
başlamasının (1961) 60 illiyi
Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin mətbu orqanı olan “Mədəniyyət” 
qəzetinin nəşrə başlamasının (1991) 30 illiyi
Qurban bayramı (1992)
Ramazan bayramı (1993)
Azərbaycan Respublikasının I Vitse-prezidenti, birinci xanım, 
Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyeva Azərbaycan 
mədəniyyətinin geniş təbliğ olunması məqsədilə üç dildə (Azərbaycan, 
ingilis və rus) çap olunan “Azərbaycan - İrs” jurnalını təsis etmişdir 
(1996) 
Teleqramların poçt şöbələrində kompüter şəbəkəsi vasitəsilə 
ötürülməsinə başlanmasının (05.2001) 20 illiyi
“YARAT” Müasir İncəsənət Məkanının təsis edilməsinin (2011) 10 illiyi

537

538

539
540
541

542



515

Milli ədəbiyyat 

925 
illiyi

Əbül-Üla Gəncəvi  
1096-1159

20
21

Əbül-Üla Gəncəvi (əsl adı Mah-
mud Nizaməddin) 1096-cı ildə Gəncə 
şə hərində anadan olmuşdur. Təhsilini 
də burada almışdır. Əbül-Üla poetika, 
fəlsəfə, astronomiya və tibb elmləri 
sahə sində hərtərəfli biliyə sahib ol-
muşdur. Ömrünün yetkinlik çağında 
Ərmənşahlar dövlətinin paytaxtı Xilat 
şəhərinə gələn Əbül-Üla burada  bir 
müddət Ərmənşahlar sarayında xidmət 
etmiş, lakin orada çox qalmayıb Şama-
xıya köçmüşdür. Şamaxıda  fitri isteda-
dına və yüksək hazırcavablığına görə 
tez liklə şairlərin böyük himayədarı Şir-
vanşah I Mənuçöhrün   yanında xidmətə 
götürülmüşdür. 

Əbül-Ülanın poeziyası akademizmi 
və bədii kamilliyi ilə seçilir. Əbül-Üla sa-
ray ədəbiyyatının bütün xüsusiyyətlərinə 
bələd olduğundan öz əsərlərini də sara-
yın tələblərinə uyğun yazmışdır. Saray-
da o, öz ətrafına qabiliyyətli cavanlar 
toplayaraq, rəsmən “məliküşşüəra” yəni 
“şairlərin şahı” rütbəsinə yüksəlmişdir. 
Sözü, söhbəti ilə sarayda xüsusi nüfuz 
qazanan ədib ətrafına qabiliyyətli ca-
vanlar toplayaraq,   məşhur farsdilli Şir-
van poeziya məktəbinin əsasını qoyur. 
Əbül-Ülanın şagirdləri içərisində bütün 
Şərqdə məşhur olan Xaqani Şirvani və 
Fələki Şirvani kimi şairlər var idi. 

Əbül-Üla xüsusən, Xaqaninin tale-
yin də böyük rol oynamışdır. O, gəncin 
istedadlı olduğunu görür və onu Şirvan-
şahlar sarayına qulluğa düzəldir. Gənc 
şairə əvvəllər götürdüyü “Həqaiqi” tə-
xəl lüsünü “Xaqani” ilə dəyişməsini də 
Əbül-Üla  məsləhət görmüşdür.  

XII yüzilliyin görkəmli maarif və 
ədəbiyyat xadimi Əbül-Üla Gən cə vi-
ni Şirvan şahı və onun oğlu Cəla ləd -
din Mənucehr “Məliküş-şüəra” (şair  lər 
günəşi) adlandırmışlar. Dövrün mü tə-
rəq qi görüşlü şəxsiyyətləri Əbül-Ülanı 
“Ustadi-şüəra” (şairlər ustadı) ləqəbi ilə 
çağırmış, ona mahir sənətkar, istedadlı 
müdərris kimi dərin hörmət bəsləmişlər. 

Bütün bunlara baxmayaraq, sarayda 
Əbül-Ülanın həyatı heç də təhlükəsiz 
keçməmişdir. Onu istəməyənlər və 
hətta ona açıq düşmən kəsilənlər də az 
olmamışdır. Hətta ustadın sevimli şa-
girdi, daha sonra kürəkəni olan Xaqani 
də tezliklə onun bədxahlarından birinə 
çevrilmişdir. Ustadla şagird arasında 
mütəmadi şeir atışmaları baş vermişdir.  

 Əbül-Üla haqqında mənbələrdə geniş 
məlumatlar qalmamışdır. Onun şeirlər 
“Divan”ı indiyə qədər tapılmayıb. Əbül-
Ülanın yaradıcılığı haqda yalnız orta 
əsr müntəxabatlarında məlumat olma-
sına baxmayaraq, onun adı Azərbaycan 
ədəbiyyatı  tarixinə böyük şair və pe-
daqoq, məşhur farsdilli Şirvan poetik 
məktəbinin banisi kimi düşmüşdür. Bizə 
qədər gəlib çatan şeirlərində onun şərq 
poeziyası xüsusiyyətlərini mənimsəmiş, 
poeziya dilinə hakim olan alim bir 
sənətkar olduğu aydın görünür. Əbül-
Üla Gəncəvi Azərbaycan ədəbiyyatında 
ictimai-fəlsəfi şeirin ilk nümunələrini 
yaratmışdır. Təkcə “Andnamə” qəsidəsi 
onun şairlik qüdrətini, ömür boyu Gəncə 
ilə, gəncəlilərlə bağlılığını çox aydın 
göstərir.

“Şairlər şahı” kimi mötəbər ad qa-
zanmış Əbül-Üla Gəncəvi 1159-cu ildə 
vəfat etmişdir.

Şərq aləmində şairlər günəşi, “ustadi-
şüara” adı ilə şöhrət qazanıb tanınan 
Əbül-Üla Gəncəvi mahir sənətkar, dahi 
təlim-tərbiyə carçısı kimi milyonların 
qəlbində özünə əbədi abidə qurmuşdur.

Ustad şair Əbül-Üla Gəncəvinin 
xatirəsi indi də xalqımız tərəfindən əziz 
tutulur və həmişə yad edilir. Heykəltəraş 
Asəf  Həsənov tərəfindən abidəsi ucal-
dılmışdır. Abidə Gəncə şəhərinin Hacı-
kənd qəsəbəsində açıq səma altında 
salı nan “Nizami Gəncəvi: sələflər və 
xələfl ər” parkında ucaldılan heykəllər 
arasındadır. 

Ə d ə b i y y a t
Əbül-Üla Gəncəvi //
Azərbaycan Sovet Ensik-
lopediyası.- C. 4. - Bakı, 
1980. - S. 132.  
Səmədov, A. Əbül-Üla 
Gəncəvi / A.Səmədov 
// Maarifpərvər Gəncə 
müəllimlərinin ədəbi- 
pedaqoji fəaliyyəti 
(1830-1920) / A. 
Səmədov, Ə.Əliyev. - 
Gəncə, 1999. - S. 24-25.
“Mənim tək alim 
olanlar çəkir həmişə 
cəfa...”: Tarixin elm 
və mədəniyyət erası... 
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Milli ədəbiyyat

Xaqani Şirvani
1126-1199

20
21

Əfzələddin İbrahim ibn Əli Nəccar 
Şirvani (Xaqani Şirvani)  təqribən 1126-
cı ildə Şamaxının Məlhəm kəndində 
anadan olmuşdur. İlk təhsilini əmisi 
Kafiyyəddin Ömər ibn-Osmandan  al-
mış və dövrünün müxtəlif elmlərinə 
dərin maraq göstərmişdir.  

“Ustadi-şüəra” (şairlər ustadı) adı ilə 
tanınan Əbül-Üla Xaqaninin taleyində 
böyük rol oynamışdır. O, bu gəncin iste-
dadlı olduğunu görmüş, onu Şirvanşah-
lar sarayına qulluğa düzəltmişdir. Gənc 
şairə əvvəllər götürdüyü “Həqaiqi” 
təxəllüsünü “Xaqani” ilə dəyişməsini 
də Əbül-Üla  məsləhət görmüşdür.

Gənc yaşlarından yüksək şairlik is-
tedadını göstərən Xaqani Şirvanşahlar 
sarayında  böyük şöhrət tapır. Lakin 
saraydakı faciəli həyata dözməyən 
şair “ziyarət” bəhanəsi ilə Şirvanşahın 
icazəsi ilə 1156-cı ildə Məkkəyə gedir. 
Ərdəbil, Həmədan, Bağdad, Şam, Mo-
sul, İsfahan şəhərlərini gəzir. 1160-cı 
ildə Şirvana qayıdaraq yenə sarayda 
işləməyə başlayır. Bu dəfə də Şirvan-
şah Manucehrin oğlu Axistadan çox 
hörmətsizlik gördüyündən yenidən 
səfərə çıxmaq adı ilə Şirvanşahdan 
icazə istəyir. Axista isə onu gözdən qoy-
maq istəmədiyindən saraydan çıxması-
na mane olur. Xaqani belə təhqiredici 
münasibətə dözməyib saraydan qaç-
dıqda  şahın adamları tərəfindən tutu-
lub geri qaytarılır. 1170-ci ildə Şabran 
qalasına salınır. Böyük şair həbsxanada 
çox əzab çəkir və dərdlərini “Həbsiyyə” 
adı altında toplanan şeirlərində ifadə 
edir. 7 ay həbsxanada qaldıqdan sonra 
azad edilir. Çəkdiyi əzab və işgəncələrə 
dözməyərək 1173-cü ildə ailəsi ilə 
birlikdə  Cənubi Azərbaycana-Təbrizə  
köçür  və ömrünün sonuna qədər orada 
yaşayır.

   Xaqaninin zəngin ədəbi irsi 17 min 
beytlik lirik şeirlər divanı, “Töhfətul-
İraqeyn” poemasından, bədii nəsrin 
maraqlı nümunələri olan 60 məktubdan 

ibarətdir. Divanındakı şeirlər qəsidə, 
qəzəl, mədhiyyə, mərsiyə, rübai və s. 
ibarətdir. Onun ictimai-fəlsəfi məz-
mun lu əsərlərinə “Şiniyyə” və “Mədain 
xərabələri” qəsidələri, “Həbsiyyə” şeir-
lə ri və “Töhfətul-İraqeyn” poeması da-
xildir. 

İslam Şərqinin bir çox elmlərinə va-
qif olan sənətkar ifadələrini quru, yoru-
cu bir dillə yox, şirin, cazibədar, heyra-
nedici poeziya dili ilə təqdim edir.  

Xaqani 1156-cı ildə yazdığı “Töh fə-
tül-İraqeyn” (“İki İraqın töh fə si”)  poe-
masında  bir sıra simvol və eyhamların 
köməyi ilə özü ilə mühiti arasında olan 
dərin ziddiyyətləri açıb göstərməyə nail 
olmuşdur.  

Xaqani həm də Azərbaycan ədəbiy-
yatında ən böyük lirik şairlərdən biri 
kimi tanınır. Onun qəzəl və rübailərində 
Azərbaycan poeziya məktəbinin ən 
yaxşı ənənələrinin əsası qoyulmuşdur. 
Xaqani yaradıcılığında Azərbaycan 
poe tik məktəbinin öz əksini tapmış 
özəl liklərindən biri də türklüyə dərin 
məhəb bətdir. 

Şairin həyatının son illəri çox ağır 
keç mişdir. Onun çox sevdiyi ailə 
üzvləri - 20 yaşlı oğlu, qızı və xanımı 
bir-birinin ardınca vəfat edirlər. Qoca 
yaşında tamamilə tək qalan şair  dərdli 
günləri haqqında bir çox mərsiyələr 
yazmışdır.

Xaqani Şirvani  1199-cu ildə Təbrizdə 
vəfat etmiş, Şairlər qəbiristanlığında 
dəfn edilmişdir. 

Xalqımız böyük sənətkarın xatirəsini 
daim əziz tutur, əsərləri dönə-dönə 
nəşr olunur, həm böyüklər, həm də 
məktəblilər tərəfindən sevilərək oxunur. 
Şeirlərinə  Tofiq Quliyev, Cahangir Ca-
hangirov tərəfindən musiqilər yazılmış, 
1955-ci ildə Məmməd Rahim “Xaqani” 
mənzum dramını qələmə almış, 1980-
ci ildə “Xaqani” filmi çəkilmişdir.

Ə d ə b i y y a t

Seçilmiş əsərləri / Əfzə ləd-
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Hacıyeva, K. Xaqani 
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elmlər seriyası. - 2018. - № 
1.- S. 62-65.

895 
illiyi

Şair



517

Milli ədəbiyyat

Nizami Gəncəvi
1141-1209

20
21

İlyas Yusif oğlu Nizami Gəncəvi (tam adı 
Cəmaləddin İlyas ibn Yusif) 1141-ci ildə Gəncə 
şəhərində anadan olmuşdur. Təhsilini Gəncə 
mədrəsəsində almış, daha sonra şəxsi mütaliə 
yolu ilə o dövrün elmlərini mükəmməl öyrənmiş, 
xüsusən də Yaxın Şərq xalqlarının şifahi və yazılı 
ədəbiyyatına yaxından bələd olmuşdur. Ana dili ilə 
yanaşı dövrünün elm dili olan ərəb dilini və şeir 
dili olan fars (dəri) dilini mükəmməl öyrənmişdir. 
Buna görə də müasirləri onu “hər şeyi kamil bilən 
alim” anlamına gələn “Həkim” adlandırmışlar. 
Qədim yunan tarix və fəlsəfəsini, hind fəlsəfəsini, 
astronomiya, tibb və həndəsə elmlərini yaxşı 
mənimsədiyi əsərlərindən məlum olmuşdur. Ömrü 
boyu Gəncədə yaşamış, saray şairi olmaqdan 
qətiyyətlə imtina etmiş, halal zəhməti ilə dolan-
mışdır.

Yaradıcılığa lirik şeirlərlə başlamışdır. Əsərlə-
rindən məlum olur ki, şair böyük divan yaratmış, 

qəzəl və qəsidələr müəllifi kimi tanınmışdır. Lakin 
Şərq təzkirəçilərinin 20 min beyt həcmində oldu-
ğunu qeyd etdikləri bu divandakı şeirlərin çox az 
hissəsi dövrümüzədək gəlib çatmışdır. 

Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatı tarixinə 
məsnəvi formasında fars dilində yazdığı 5 po-
emadan ibarət “Xəmsə” (“Beşlik”) (“Sirlər 
xəzinəsi”,“Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, 
“Yeddi gözəl”, “İsgəndərnamə”) müəllifi kimi da-
xil olmuşdur. Nizami əsərlərini fars dilində yaz-
mış, bu əsərlər dünyanın bir çox xalqlarının dilinə 
tərcümə olunmuşdur. 

Əsərlərinin nadir əlyazma nüsxələri bir çox 
şəhərlərin (Moskva, Sankt-Peterburq, Daşkənd, 
Təbriz, Tehran, Qahirə, İstanbul, Dehli, Lon-
don, Paris və s.) məhşur kitabxana, muzey və 
əlyazmaları fondlarında qiymətli incilər kimi qo-
runub saxlanılır.

Şair 1209-cu il mart ayının 12-də vəfat etmişdir. 
Bu tarix qəbir daşı üzərində qeyd edilmişdir. Əsrlər 
uzunu xalq kütlələri tərəfindən əziz və müqəddəs 
sayılaraq mühafizə edilən Nizami qəbri üzərində 
möhtəşəm məqbərə tikilmişdir.

Nizami Gəncəvi Yaxın Şərq xalqlarının 
ədəbiyyatına son dərəcə yüksək humanist ideya-
lar və yeni sənətkarlıq nailiyyətləri gətirmiş, Şərq 
ədəbiyyatında yeni bir istiqamət açmışdır. Şairin 
yaradıcılığı hələ sağlığında Azərbaycan, eləcə də 
bütün Yaxın Şərq ölkələri ədəbiyyatı və elmi fik-
ri üçün nümunə olmuş, məhəbbətlə izlənmişdir. 
XII əsrdən başlayaraq şairin poemalarına onlar-
ca nəzirələr yazılmışdır. Nizaminin həyat və ya-
radıcılığından öz dövründən başlayaraq, bütün 
təzkirələrdə bəhs olunmuşdur. 

Nizami Gəncəvinin ilkin Şərq Renessansının 
zirvəsi olan yaradıcılığında dövrünün ən huma-
nist, ümumbəşəri ictimai-siyasi, sosial və mənəvi-
əxlaqi idealları parlaq bədii əksini tapmışdır. 

880 
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Yaradıcılığı Şərq incəsənətinin, xüsusilə mi-
niatür sənətinin inkişafında mühüm rol oynamış-
dır. M.Abdullayev, C.Qaryağdı, K.Kazımzadə, 
L.Kərimov, T.Nərimanbəyov, Ə.Hacıyev və b. 
Nizami Gəncəvi mövzusunda illüstrasiya, mozai-
ka, barelyef, xalça və s. yaratmışlar. Poemalarının 
süjeti əsasında opera və baletlər, simfonik əsərlər, 
sözlərinə mahnı və romanslar bəstələnmişdir. 
M.S.Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanı və 
başqa ədəbiyyat nümunələri ona həsr olunmuşdur.

Şairin anadan olmasının 800 illiyi 1941-ci il 
oktyabr ayının 19-da mühasirədə olan Leninqrad-
da (indiki Sankt-Peter burq) qeyd edilmişdir.   

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər 
Əliyevin 1979-cu il  yanvar ayının 6-da imzala-
dığı “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri 
Nizami Gəncəvi irsinin öyrənilməsini, nəşrini və 
təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqın-
da”  qərarı dahi şairin irsinin və ümumən orta əsrlər 
Azərbaycan mədəniyyətinin sistemli araşdırılması 
üçün geniş perspektivlər açmışdır. Azərbaycanda 
ənənəvi Nizami Poeziya Günlərinin keçirilməsinə 
başlanmışdır.

1981-ci ildə şairin 840 illik yubileyi Azərbaycan 
Respublikasının o vaxtkı rəhbəri Heydər Əliyevin 
diqqəti və cəsarətli mövqeyi sayəsində sovetlər 
birliyi məkanında böyük təntənə ilə qeyd olunmuş, 
həmin ərəfədə Məqbərənin milli üslubda yenidən 
qurulması və onun ətrafındakı ərazini abadlaş-
dırmaq haqqında qərar verilmişdir. 1991-ci ildə 
YUNESKO-nun təşəbbüsü ilə Nizami Gəncəvinin 
anadan olmasının 850 illik yubileyi dünya miqya-
sında qeyd olunmuşdur. Mədəniyyət və incəsənətə 
daim qayğı və diqqət göstərən ümummilli lider 
Heydər Əliyev 2000-ci ildə Avstriyaya rəsmi səfər 
edən zaman “Xəmsə”nin bərpası barədə tapşırıq 
vermiş, 2002-ci ildən bərpa olunan “Xəmsə”nin 
əlyazması əsasında 2008-ci ildə multimedia diski-
nin təqdimatı keçirilmişdir. 1998-ci ildə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev “Nizami 
Gəncəvinin Sankt-Peterburq şəhərində abidəsinin 
qoyulması haqqında” Sərəncam imzalamış, 2002-
ci ildə abidənin açılışında şəxsən iştirak etmişdir.

Dahi şairin irsinin öyrənilməsinə diqqət və qay-
ğı bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilir. 2004-cü ildə prezidentin müvafiq 
sərəncamı ilə Nizami Gəncəvinin külliyyatı ilk 

dəfə latın qrafikası ilə nəşr edilmişdir. 2011-ci ildə 
dahi şairin anadan olmasının 870 illik yubileyini 
dövlət səviyyəsində qeyd etmək üçün Azərbaycan 
Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 30 de-
kabr 2011-ci il tarixində xüsusi Sərəncam imzala-
mışdır.  

Nizaminin Gəncədəki Məqbərə kompleksi 
yenidən təmir edilmiş, ətrafında geniş park salın-
mış, açıq havada muzey yaradılmış, Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə Regional 
Mərkəzində “Nizami İnstitutu” təsis olunmuş, “Ni-
zami Gəncəvi” adlı jurnal nəşrə başlamış, təhsildə 
fərqlənən tələbələrə “Nizami adına təqaüd” təsis 
edilmiş, “Xəmsə” bağında yenidənqurma işləri 
aparıldıqdan sonra burada şairin şəhərdə sayca 
ikinci olan heykəli ucaldılmışdır.

2012-ci il aprel ayının 20-də İtaliyanın paytaxtı 
Roma şəhərində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi 
və Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin iştira-
kı ilə  məşhur “Villa Borghese” parkında Nizami 
Gəncəvinin abidəsinin açılışı olmuşdur. 2014-cü il 
yanvarın 21-də Gəncədə Heydər Əliyev Fondunun 
dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Muzeyi inşa olunmuş, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev muzeyin açılışında iştirak etmişdir. Bö-
yük Britaniyanın Oksford Universitetinin Nizami 
Gəncəvi Mərkəzi uğurla fəaliyyət göstərir.

2012-ci il sentyabr ayının 30-da şairin vətəni 
Gəncə şəhərində keçirilmiş xüsusi toplantıda Ni-
zami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi təsis edilmiş-
dir. Azərbaycan Respublikasında təsis olunma-
sına baxmayaraq Mərkəzin qərarverici qurumu 
dünyanın nüfuzlu ictimai və siyasi xadimlərindən 
təşkil olunmuş Beynəlxalq İdarə heyətidir. Niza-
mi Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin əsas məqsədi 
müxtəlif xalqlar və mədəniyyətlərarasında dialoq, 
tolerantlıq və anlaşmanın təbliğ olunaraq Nizami 
Gəncəvinin əsərlərində təbliğ etdiyi ümumbəşəri 
dəyərlərin daha geniş miqyasda dünyaya təbliğ 
olunmasıdır. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi 
müxtəlif hökumətlər, hökumətlərarası təşkilatlar 
və ictimai təşkilatlarla müxtəlif mövzularda sıx 
əməkdaşlıq etməkdədir. Mərkəzin baş ofisi Bakı 
şəhərində (Azərbaycan) yerləşməsinə baxmayaraq 
fəaliyyəti müxtəlif ölkələri əhatə etməkdədir. 

Şairin 870 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan 
Milli Kitabxanası tərəfindən dahi mütəfəkkirin 
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əsərlərini və onun həyat və yaradıcılığı haqqın-
da zəngin materialları ehtiva edən irihəcmli “Ni-
zami Gəncəvi” fundamental biblioqrafiyası tərtib 
edilərək nəşr edilmiş, ölkə kitabxanalarına çatdı-
rılmışdır. Eləcə də “Nizami Gəncəvi - 870” adlı 
Elektron Məlumat Bazası hazırlanaraq İnternet 
istifadəçilərinin istifadəsinə təqdim edilmiş və b. 
işlər görülərək respublika kitabxanalarına metodik 
köməklik göstərilmişdir. Xarici ölkələrdən Nizami 
əlyazma nüsxələrinin surətlərinin əldə olunması və 
kitab halında çap olunması nəticəsində Avstriya, 
Çexiya və Türkiyədən gətirilmiş nümunələr Milli 
Kitabxananın fondunu zənginləşdirmişdir.      

Dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin ana-
dan olmasının 880 illiyi münasibətilə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
qüdrətli söz və fikir ustadının insanları daim 
əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi 
key fiyyətlər  aşılayan zəngin yaradıcılığının 
bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi müstəsna 
əhəmiyyətini nəzərə alaraq 2021-ci ilin “Nizami 
Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında Sərəncam im-
zalamışdır. 

Nizami dühası hər zaman dünya şərqşünaslığının 
diqqət mərkəzində olub. Ölkəmizdə Nizami 

sənətinin öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində 
xeyli iş görülmüş, əsərlərinin nizamişünaslıqda 
yüksək qiymətləndirilən elmi-tənqidi mətni hazır-
lanmış, kitabları nəfis tərtibatda və kütləvi tirajla 
nəşr edilmişdir. 

Türk-müsəlman dünyasında sanki hər xalq 
Nizami Gəncəvinin əsərlərində öz taleyini görür, 
çarə sini ax tarıb tapa bilir. Bununla bərabər, Nizami 
Gəncəvinin Azərbaycan xal qına mənsub sənətkar 
olması şəksizdir. O, dünya ədəbiyyatının və Şərqin 
görkəmli sənətkarı olmaqla bərabər, həm də konk-
ret olaraq qədim tarixə malik olan Azərbaycan 
xalqının böyük oğlu, qüdrətli şairi və görkəmli 
mütəfəkkiridir. Nizami Gəncəvinin zəngin və 
mənalı yaradıcılığı Şərq intibah mədəniyyətinin 
əhəmiyyətli hadisəsidir. Şairin ölməz əsərləri dün-
ya ədəbiyyatı xəzinəsinin qiymətli sərvətidir. Ni-
zami Gəncəvi Azərbaycan xalqının ümumdünya 
mədəniyyətinə bəxş etdiyi böyük düha və qüdrətli 
sənətkardır.

Dahi sənətkar Nizami Gəncəvinin ölməz əsərləri 
həmişə aktualdır, bəşəridir və müasirdir. Niza-
mi bütün zamanlar üçün humanizmin, ədalətin, 
bərabərliyin böyük carçısıdır.

Ə d ə b i y y a t
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Milli ədəbiyyat

Saib Təbrizi
1601-1676

20
21

Mirzə Məhəmməd Əli Mirzə Əbdür-
rəhim oğlu (Saib Təbrizi) 1601-ci ildə 
Təbriz şəhərində doğulmuş, ibtidai 
təhsilini də burada almışdır. Ailəsi ilə 
birlikdə İsfahana köçən Saib öz təhsilini 
və poetik fəaliyyətini burada davam et-
dirmiş, dövrün görkəmli alimlərindən 
Kaşi və Şəfaidən dərs almışdır. Saib döv-
rünün ənənələrinə uyğun olaraq, təhsilini 
səyahətlərdə davam etdirmiş, Məkkə və 
Mədinə ziyarətində olmuş, oradan da 
Osmanlıya getmişdir. Burada o, ölkənin 
tanınmış şair və alimləri ilə tanış olur, 
yaradıcılıq söhbətləri aparır. Bir müddət 
sonra yenidən İsfahana qayıdan Saib bu-
rada soyuq qarşılandığından 1625-ci ildə 
Hindistana gedir. Yolüstü Kabula dönür. 
Kabul hökmdarı, şeir aləmində Zəfərxan 
təxəllüsü ilə tanınan Mirzə Əhsənulla 
Nəvvab Saibi əziz bir dost kimi qarşıla-
yaraq, öz sarayında qonaq saxlayır. 1630-
cu ildə Zəfərxan Saibi də özü ilə birlikdə 
moğol hökmdarı Şahcahanın sarayına 
aparır. Sarayda Saib görkəmli həkim və 
şair, Azərbaycan türkcəsində yazılmış 
məşhur “Vərqa və Gülşa” poemasının 
müəllifi Məsihi ilə tanış olur və bu ta-
nışlıq dostluğa çevrilir.   Saib Məsihinin  
ölümündən sonra onun “Divan”ını  tərtib 
edir. 

  Atasının təkidi ilə 1633-cü ildə İsfa-
hana qayıdır, bir müddət sonra səyahətə 
çıxıb Məşhəd, Qum, Qəzvin, Yəzd, Ər-
dəbil şəhərlərini gəzərək yenidən İsfaha-
na dönür. Bu dəfə II Şah Abbas  şairi eh-
tiramla qarşılayır və sarayına dəvət edir. 
Saib sarayda “məlik-üş-şüəra” – şairlərin 
başçısı olur. Təbrizi həm Azərbaycan 
türkcəsində, həm fars dilində gözəl 
əsərlər yaratmışdır.

Saib Təbrizi İran tədqiqatçılarının 
“İsfa han üslubu” adlandırdıqları yeni 
poetik cərəyan yaradır. Qeyd olunmalı-
dır ki, Hindistanda onu farsdilli poeziya-
nın “Hindistan məktəbi”nin banisi kimi 
tanıyırlar. Sarayda ikən Saib öz qəsidə və 
epik əsərlərində şahın hərbi hünərlərini 

tərənnüm edir. “Qəndəharnamə” poema-
sı bunların arasında bədii dəyərinə görə 
xüsusi yer tutur. Bu poema II Şah Abba-
sın Əfqanıstan yürüşünə və 1649-cu ildə 
Qəndəharı tutmasına həsr olunmuşdur.

Şah Süleyman  hakimiyyətə gəldikdən 
sonra sarayda Saibə olan münasibət  
dəyiş ir və o, sarayı tərk edir.

Saib ömrünün son on ilini öz əsər-
lə rinin sistemləşdirilməsinə və qayda-
ya salınmasına həsr etmişdir. Şeirlərini 
mövzular üzrə ayıraraq, “Miratülcamal”, 
“Arayişe-nigar” və “Vacibülhifz” adlı 
top lular təşkil etmişdir. 

Saib Təbrizi 1676-cı ildə İsfahanda 
vəfat etmiş və orada məşhur Saib təkyə-
sin də dəfn olunmuşdur.

 Təbrizi özündən sonra böyük bir poe-
tik irs qoyub getmişdir. Bəzi tədqiqatçılar 
belə hesab edirlər ki, onun irsi təqribən 
300 min beyt təşkil etmişdir. O nəhəng 
irsin cüzi bir hissəsi xalqımıza çatmış, 
farsca yazdıqlarının kiçik bir hissəsi dili-
mizə çevrilib, türkcə 17 şeiri bizə gəlib 
çatmışdır.

Saib Təbrizi öz şeirləri ilə yanaşı istər 
sələflərindən, istərsə də müasirlərindən 
bəyənib seçdiyi 800 şairin şeirindən 25 
min beytlik bir  “Səfineyi-Saib” adlı ki-
tabda tərtib etmişdir.

Saib Təbrizinin yaradıcılığı ilə müx-
təlif dövrlərdə Seyid Əzim Şirvani, 
Hüseyn Əfəndi Qayıbov, Firidun bəy 
Köçərli, akademik Həmid Araslı, şair-
ədəbiyyatşünas Balaş Azəroğlu, təd qi-
qatçılar Həsən Bicari və Məsiağa Mə-
həm mədi maraqlanmış və irsini tədqiq 
etmişlər.

Saibin yaradıcılığı indi də İranda, 
Hindistanda və Qərbdə  intensiv surətdə 
tədqiq olunmaqdadır. Bütün tədqiqatçılar 
Saibin istedadını etiraf edir və onun Şərq 
ədəbiyyatının inkişafındakı müstəsna 
xidmətlərini qeyd edirlər. Saibi həm 
Azərbaycan, həm İran, həm də Hindistan 
öz şairi hesab edir.

Ə d ə b i y y a t
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420 
illiyi

Şair
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Şair

Milli ədəbiyyat

Seyid Məmmədhüseyn Şəhriyar
1906-1988

20
21

Seyid Məhəmmədhüseyn Behcət 
Təbrizi (Məmmədhüseyn Şəhriyar) 
1906/7-cı ildə Təbriz şəhərinin Bağ-
me şə bölgəsində, Xoşginab kəndində 
anadan olmuşdur. 

İlk təhsilini Xoşginabda axund 
Molla İbrahimdən almış, sonralar 
1912-ci ildə Təbrizə köçmüş və bu-
rada “Talibiyyə” mədrəsəsində oxu-
muşdur. Ərəb, fars, evdə isə fransız 
dillərini öyrənmiş, şair Həbib Sahirlə 
tanış olmuş, M.Ə.Sabirin şeirlərini 
oxumaq imkanı əldə etmişdir.

Ana dilində ilk şeirini 1913-cü ildə 
mədrəsədə oxuduğu müddətdə yaz-
mışdır. Şəhriyar Təbrizdə orta təhsil 
almış, Tehran Universitetinin tibb 
fakültəsini bitirsə də, 1920-ci illərin 
ortalarından etibarən artıq istedadlı 
bir şair kimi tanınmağa başlamışdır. 

İlk şeirini Təbrizdəki “Məhəm-
mədiyyə” orta məktəbinin buraxdığı 
“Ədəb” adlı jurnalda dərc etdirmiş-
dir. Sədinin “Gülüstan”ı, Hafizin 
qəzəlləri, Qurani-Kərim, bəzi ərəb-
fars lüğətləri Şəhriyarın hələ uşaq 
yaşlarında öyrən diyi əsərlərdən ol-
muşdur. 

Şəhriyar “Behcət” təxəllüsü ilə də 
şeirlər yazmışdır. İlk şeir kitabı 1931-
ci ildə Tehranda - üç böyük şair və 
alimin - Məliküşşüəra Baharın, Səid 
Nəfisinin və Pəjman Bəxtiyarinin 
müqəddimələri ilə nəşr olunmuşdur.

M.Şəhriyarı XX əsr Azərbaycan 
poeziyasının nəhəngləri sırasına 
ucal dan ilk növbədə onun ölməz 
“Hey dər babaya salam” poeması ol-
muşdur.  Rejimin tələbinə uyaraq 
“Gənc Şəhriyar da bu ölkədə sosial 
status qazanmaq və maddi həyatını 
təmin etmək üçün farsca yazmalı, 
fars dili vasitəsilə yüksəlməli idi”. 
Və o, məhz bu yolu tutmuş, fars-

ca yazdığı əsərləri ilə artıq çağdaş 
İran ədəbiyyatının avanqard şairi 
səviyyəsinə yüksəlmiş, əsrinin “Ha-
fizi-sanisi”, “Sədisi” statusunu qa-
zanmışdır.

“Behcətabad xatirəsi”,  “Pəri”, 
“Bu gecə”, “Həzin nalələr”, “İntizar”, 
“Əlim ətəyinə”, “Köynəyin qoxu-
su”, “Qəmli ney”, “Eşqin intiqamı”, 
“Odda yanan pərvanə”, “Səfərdəki 
ay”, “İtmiş Yusif”, “Mənim taleyim”, 
“Suzi-saz”, “İndi niyə?”, “Tarım 
mənim” və s. qəzəlləri var.

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar 1988-
ci il sentyabr ayının 18-də Tehranın 
Mehr xəstəxanasında vəfat etmişdir. 
Vəsiyyətinə əsasən cənazəsi Təbrizə 
gətirilmiş və Surxabdakı məşhur 
Şair lər qəbiristanında dəfn edilmiş-
dir. Bura da İran xalqının mədəniyyət 
tarixini nümayiş etdirən gözəl bir 
muzey də yaradılmışdır. Məqbərənin 
önün də  Şəhriyarın abidəsi ilə yana-
şı Azərbaycan Respublikası höku-
məti nin hədiyyə göndərdiyi Nizami 
Gəncə vinin heykəli qoyulmuşdur.

2002-ci ildən Məhəmmədhüseyn 
Şəhriyarın vəfat etdiyi gün, yəni 
18 sentyabr hər il İranda “Milli şeir 
günü” kimi qeyd edilir. 

Azərbaycanın ədəbi-mədəni hə-
ya tı üçün müstəsna əhəmiyyətini 
nəzə rə alaraq 29 oktyabr 1997-ci ildə 
Azər baycan və İran ədəbiyyatlarının 
inki şafında böyük xidmətləri olan 
Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın ana-
dan olmasının 90 illik yubileyinin 
keçi rilməsi haqqında qərar qəbul 
edilmişdir.

Şəhriyar başda İran olmaqla Azər-
bay can, Türkiyə, İraq və digər türk 
cümhuriyyətlərində, elə cə də Şərq və 
Avropanın bir çox məmlə kət lə rin də 
tanınıb və sevilən şairdir.

Ə d ə b i y y a t
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Billuri, H. Məhəmmədhüseyn 
Şəhriyar/ H.Billuri  // Ədəbiy-
yat qəzeti. - 2013. - 13 sent-
yabr. - S. 1; 3.

İsmayıl, L. “Yağı köçüb yurd 
salıbdır elimdə”: [povest]:  
[M.Şəhriyar haqqında] / 
L.İsmayıl // Xəzan. - 2019. - 
№ 3/21. - S. 70-72. 

Mehparə. Şəhriyar 
Əskişəhərdə anılıb: 
[TÜRKSOY-un təşkilatçılığı 
ilə keçirilən “Türk dünyası-
nın öncülləri” çərçivəsində] 
/ Mehparə // Mədəniyyət.- 
2017. - 22 fevral. - S. 13.
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Alı Mirzə oğlu Haqverdiyev 
(Aşıq Alı) 1801-ci ildə Göyçə ma-
halında, Qızılvəng kəndində anadan 
olmuş dur. 16-17 yaşlarından aşıqlıq 
etməyə başlamış, qısa zaman içində 
məşhurlaşmışdır. 

Aşıq Alı gəraylı, qoşma, təcnis, di-
vani, müxəmməs kimi şeir növlərində 
çoxsaylı şeirlər yazmışdır. Aşıq Alı 
eyni zamanda musiqi yaradıcılığı və 
bəstəkar fəaliyyəti ilə də geniş şöhrət 
qazanmışdır. Onun yaratdığı saz ha-
valarına “Göyçə şərili”, “Göyçəgülü”, 
“Ağır şərili”, “Göyçə qaytağı”, 
“Qəhrəmanı”, “El bayatısı” (“Köç ba-
yatı”), “Gilənar” aid edilir. Aşıq Alı 
“Koroğlu aşığı” kimi məşhur olmuş, 
“Kor oğ lu”nun klassik ifa tərzinin 
də ondan qalması ehtimal olunur. 
Aşıq Alının ədəbi irsinin sağ qalmış 
nümu nələrinin nəşr olunduğu etibar-
lı mənbələrdən biri İ.Ələsgərin tərtib 
etdiyi “Sazlı-sözlü Göyçə” kitabı-
dır. Kitabda Aşıq Alının “Ağrı dağı”, 
“Bənzərsən”, “Bu gün”, “Dedi”, 
“Dolandırır”, “Düşər”, “Düzələ 
bilməz”, “İstər könlüm”, “Keçdi”, 
“Qızların”, “Qoca dünya çoxun yola 
salıbdı”, “Nə qaldı”, “Oldu getdi”, 
“Özgələrdən bizə xata yetişməz” qoş-
maları, “Ay ağ almasın”, “Dalı dayan-
sın”, “Başa-baş”,“Dal dala” təcnisləri, 
“Gözlə, gözlə sən”,“Qırmızı”, “Verir” 
divaniləri təqdim edilmişdir.

Aşıq Alının çoxlu sayda şagirdi 
olmuş, onlardan ən tanınmışı XIX 
əsr Azərbaycan aşıq şeirinin tanın-
mış nümayəndələrindən biri Aşıq 
Ələsgərdir.  Aşıq Alı Azərbaycan aşıq 
şeri tarixində Aşıq Ələsgərin ustadı 
kimi tanınmışdır. 

Aşıq Alının Türkiyə səfəri, bu səfər 
zamanı oradakı aşıqlarla deyişməsi 
“Aşıq Alının Türkiyə səfəri”, Əsmər 
xanımla münasibətləri isə “Aşıq Alı 
və Əsmər” adlı xalq hekayələrində öz 
əksini tapmışdır. 

 Aşıq Alının təxminən 93-94 yaşla-
rında gözləri tutulmuş və 16-17 il dün-
ya işığına həsrət yaşamışdır. Aşıq uzun 
müddət Kəlbəcərdə yaşamış və ömrü-
nün sonunda doğma kəndi Qızılvəngə 
qayıtmışdır.

1911-ci ildə Qızılvəngdə vəfat etmiş 
və kənd qəbiristanlığında dəfn olun-
muşdur. Ermənilər sənətkarın qəbrini 
və qəbir üstü abidəsini vəhşiliklə da-
ğıdıblar.

 Böyük bir ədəbi irs qoyub gedən 
Aşıq Alı vaxtında axtarılıb tədqiq 
olun madığından külliyyatı itmiş, şeir-
lərinin çoxu təhrif olunmuş, bəzən də 
başqalarının adına getmişdir. Aşıq Alı 
irsinə ilkin üz tutanlardan Hümbət 
Əlizadə 30-cu illərdə çap etdirdiyi 
“Aşıqlar” kitabında Göyçəli Aşıq Alı-
nın yaradıcılığından çox az nümunələr 
qaldığını təəssüf hissi ilə qeyd etmiş-
dir.

 Aşıq Alı irsinin öyrənilməsində 
Hüseyn Arifin ciddi səyləri olmuş-
dur. Xüsusilə, “Aşıq Alını axtarıram” 
məqaləsindən sonra bu sahədə dö-
nüş yaranmışdır. Hüseyn Arifin axta-
rışları nəticəsində böyük sənətkarın 
hafizələrdə yaşayan 54 şeiri yazıya 
alınmış və 1975-ci ildə “Aşıq Alı” 
adlı kitabçada nəşr olunmuşdur. Bu 
nümunələr bir daha çeşidlənərək aşı-
ğın 180 illik yubileyi ərəfəsində çapa 
hazırlanmış və 1982-ci ildə yenidən 
nəşr olunmuşdur. Kitabın uğurlu 
cəhəti kimi təcnislərin nəşri xüsusi 
qeyd olunur. 2011-ci il fevral  ayı-
nın 28-də Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin  
(indi Mədəniyyət Nazirliyi) və Aşıq-
lar Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 
Heydər Əliyev sarayında Aşıq Alının 
anadan olmasının 210 illiyinə həsr 
olunmuş “Mahalım Göyçədir, əslim 
Qızılvəng” adlı yubiley konserti keçi-
rilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Əsərləri / Aşıq Alı; tərt. 
ed. və ön sözün müəl. 
H.İsmayılov. - Bakı:Avrasiya 
press, 2006. - 192 s.
Əsərləri / Aşıq Alı; tərt. 
ed. və red. Q.Zimistanoğlu. 
- Bakı:[OL MMC], 2013. - 
336 s.
İsmayılov, H. Aşıq Alının irsi 
və şəxsiyyəti // Aşıq yara-
dıcılığı: mənşəyi və inkişaf 
mərhələləri / H.İsmayılov; 
AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat 
İn-tu, Folklor Elmi-Mədəni 
Mərkəzi. - Bakı: Elm, 2002. 
- S. 253-276.
Vəfadağlı, A. Aşıq Alı 
sorağında / A.Vəfadağlı  // 
P.S.Elm, təhsil və həyat. - 
2014. - 12-19 dekabr. - S. 
10-11.
Yaquboğlu, A. Araz 
Yaquboğlu: “Aşıq Alı 
ilə şair Məmmədhüseyn 
Ağ Aşığın yanına gedər, 
şeirlərini oxuyar, bir-
birlərinin yaradıcılığı 
barədə fikir söyləyərdilər” / 
A.Yaquboğlu; müsah. apardı 
M.Əyyublu // Palitra. - 
2018. - 6 noyabr. - S. 13.
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Aşıq Pəri 1811-ci ildə Qarabağın 
Arazüstü guşəsində - Cəbrayıl elinin 
Dizaq mahalının Maralyan kəndində 
anadan olmuşdur. Hələ uşaq ikən 
bədahətən şeirlər deyər, aşıq şei-
ri üslubunda yazar, söz qoşarmış. 
Şeirlərinin ruhu sevgidən qaynaqlan-
dığından  tez əzbərlənib, dillərə dü-
şüb, ağızlarda dolaşmışdır.

Təxminən 1830-cu ildə Şuşaya kö-
çüb və ömrünün sonuna qədər burada 
yaşamışdır. Gözəl şeirləri və hazır-
cavablığı ilə az bir zamanda Qara bağ 
şairlərinin diqqətini cəlb etmiş, tez-
tez Şuşada keçirilən şeir məc lislərinin 
iştirakçısı olmuşdur.

Deyilənə görə Aşıq Pəri eyni za-
manda cəsarətli, yeri gəldikdə kəskin 
danışmağı bacaran, o cümlədən yum-
şaq yumora malik, çox həssas qadın 
olmuşdur.

Aşıq Pərinin yazdığı əsərlərin çox 
az hissəsi bizə gəlib çatmışdır. Yalnız 
40-50 şeiri məlumdur. Şeirləri ilk dəfə 
Mirzə Yusif Qarabağinin “Məcmueyi-
divani-Vaqif  və  müasirini-digər” 
(1856) məcmuəsində, sonralar isə 
A.Ber jenin tərtib etdiyi “Qafqaz və 
Azərbaycanda məşhur olan şüəranın 
əşarına məcmuədir” (Leypsiq, 1867) 
kitabında dərc olunmuşdur.

Əlimizdə əsasən qoşmaları var. Bu 
qoşmalar sadə və anlaşıqlı bir dillə 
söylənilmişdir. 

Aşıq Pəri təxminən 1847-ci 
ildə Şuşa şəhərində vəfat etmişdir. 
Deyilənlərə görə, dünyasını dəyiş-
dik dən sonra  Aşıq Pərinin qardaşları 
Kərbəlayı Fərzalı və Mahmud bacıla-
rını Şuşadan apararaq doğulduğu Ma-

ralyan kəndində torpağa tapşırıblar.
Onun yaradıcılığını araşdıranlar 

– həm Azərbaycan, həm də Avropa 
şərqşünasları Aşıq Pərini işvəli bir 
nazənin kimi təqdim edərək bəda hə-
tən şeirlər deyən, azad ruhlu, həyat-
sevər bir qadın olduğunu yazıblar.  

Aşıq Pəri nakam ömür sürmüş, çox 
böyük ustalıqla dövrünün kişi şairləri 
ilə deyişmişdir. O, dərin düşün cəsinə, 
rəvan təbli və hazırcavab lığına görə 
müasirləri arasında izzət sahibi ol-
muşdur. Aşıq Pərinin Mirzəcan bəy 
Mədətov, Cəfərqulu xan Nəva, Mirzə 
Həsən, Məhəmməd bəy Aşiq, Abdulla 
Canızadə və başqaları ilə deyişmələri 
ədəbiyyat aləminə məlumdur. Bu 
deyişmələrin hamısında da qalib özü 
olmuşdur.

Firidun bəy Köçərli onun bilikli, 
gözəl bir xanım olduğunu yazır. Hələ 
XIX əsrdə Rusiyada və Avropada çap 
edilən məcmuələrdə onun haqqında 
məlumat verilirdi. 

1984-cü ildə Xalq şairi Hüseyn 
Arif və Əməkdar mədəniyyət işçi-
si Narınc Xatun saz-söz sənətimizin 
görkəmli nümayəndəsi Aşıq Pərinin 
adını daşıyacaq bir məclisi yarat-
mışlar. İndi də “Aşıq Pəri məclisi” 
Aşıqlar Birliyinin nəzdində uğurla 
fəaliyyət göstərir. Məclis üzvləri Aşıq 
Pəri ədəbi irsini ləyaqətlə qoruyaraq 
bu unudulmaz xanımın adını öz yara-
dıcılıqlarında yaşatmağa və tanıtmağa 
çalışırlar.

Ə d ə b i y y a t
Aşıq Pəri [seçilmiş əsərləri] 
/  Tərt. ed. Ə.Əroğul; red. 
İ.İmamzadə. - [Bakı]: [Yeni 
Poliqrafist MMC], [2016]. 
- 90 s.
Aşıq Pəri sazın-sözün 
zirvəsində / [Azərb. Resp. 
Prezidenti yanında Qeyri-
Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Şurası, “Aşıq 
Pəri Məclisi” Ozan Sənətinin 
Təbliği İctimai Birliyi]; 
layih. rəhb. P.Mustafayeva; 
red. Güllü Eldar Tomarlı. - 
Bakı:[QHT Nəşriyyat], 2019. 
- 68 s.
Zəngəzurlu, P. Aşıq Pəri 
inciləri: şeir antologiyası / 
P.Zəngəzurlu [tərt. ed., red.], 
Güllü Eldar Tomarlı [tərt. 
ed.]; red. heyəti U.Sönməz. 
-  K. 1. - Bakı: Elm və təhsil, 
2017. - 339, [1] s.
Əyyub, M. “Aşıq Pəri 
inciləri” şeir antalogiyası / 
M.Əyyub // Palitra. - 2017. - 
31 oktyabr. - S. 13.
Nəbioğlu, M. Azərbaycanın 
qadın aşıqları [Ağa bəyim 
ağa,  Aşıq Pəri, Aşıq Bəsti 
və b. haq.] / M.Nəbioğlu // 
Ədalət. - 2018. - 16 avqust. 
- S. 6.
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Aşıq Ələsgər 
1821-1926 

20
21

Ələsgər Alməmməd oğlu (Aşıq 
Ələs gər) 1821-ci ildə İrəvan xanlığı-
nın Göyçə mahalının Ağkilsə kəndində 
anadan olmuşdur. 

Ailəsi böyük olduğundan Alməm-
məd kişi Ələsgəri 14 yaşında Kərbəlayi 
Qurban adlı bir varlıya nökər vermiş, 
Ələsgər onun həyətində 4 il nökərçilik 
etmişdir.

Aşıq Ələsgər xüsusi təhsil ala 
bilməmiş, sənətin sirlərini el sənətkar la-
rının və ağsaqqalların yanında öyrənmiş, 
ilk şeirini də yeniyetməlik çağlarında 
aşıqların, xalq sənətkarlarının təsiri ilə 
söyləmişdir. Aşıq qoşmalar, təcnislər, 
gəraylılar, dodaqdəyməzlər yazıb, on-
ları şövqlə sazda ifa etmiş, dastanlar 
söyləmişdir. O, aşıq sənətini müəllimi 
- böyük ustad Aşıq Alıdan öyrənmişdir. 
Şəyirdlik dövrünü başa vurduqdan son-
ra Ələsgər Göyçə ilə yanaşı İrəvanda, 
Naxçıvanda, Qazaxda, Qarabağda, 
Gən cədə də məşhurlaşmış, Göyçə aşıq 
məktə binə rəhbərlik etmişdir. Ömrü-
nün çoxunu xalqın içərisində, toy, şad-
lıq məclislərində keçirən Aşıq Ələsgər 
təkcə Azərbaycanda yox, Türkiyədə, 
İranda və Dağıstanda da ustad sənətkar 
kimi tanınmışdır.

Aşıq Ələsgərin ilk mətbu əsərləri - 
“Dağlar”, “Bizim dağlar” şeirləri 1927-
ci ildə “Yeni kənd” jurnalında (№3) 
çap olunmuşdur. Hümmət Əlizadənin 
onun haqqında ilk dəfə tərtib etdiyi 
“Aşıq Ələsgər” adlı kitabı isə 1934-cü 
ildə nəşr olunmuşdur. Aşıq Ələsgərin 
sözlərinə yüzlərlə mahnı və romanslar 
bəstələnmişdir. 

1918-1919-cu illərdə daşnakla rın 
türklərə qarşı törətdiyi qırğın nəti cə-
sində Göyçə mahalı talanmış, əhali 
öz dədə-baba yurdunu tərk edib baş-
qa yerlərə köçməyə məcbur olmuşdur. 
İki ilə qədər Yanşaqda yaşayan Aşıq 

Ələsgər sonra Tərtərə köçmüş, bir neçə 
ay da orada qalmışdır. Bu yerlərin hər 
birində aşığı hörmətlə qarşılasalar da, 
onun ürəyi-gözü Göyçədə idi. O gözü-
nü açıb gördüyü doğma yerlər:  Murov, 
Muşoy dağları, Xaçbulaq yaylaqları 
üçün çox darıxırdı. Nəhayət, 1921-ci 
ildə o, Ağkilsəyə qayıtmış, ömrünün 
son illərini doğma kəndində yaşamış-
dır.

Aşıq Ələsgər 1926-cı il mart ayı-
nın 7-də doğulduğu  Ağkilsə kəndində 
vəfat etmiş və burada da dəfn edilmiş-
dir. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əla-
qə dar olaraq XX əsrin 90-cı illərin 
əvvəl lərində Azərbaycanın böyük aşıq 
- şairi nin qəbri ermənilər tərəfindən 
vəhşi cəsinə yerlə yeksan edilmişdir.

Görkəmli aşıq xalq tərəfindən 
bu gün də sevilir. 1972-ci ildə Aşıq 
Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi, 
1998-ci ildə isə 175 illiyi Azərbaycanın 
hər yerində böyük təntənə ilə qeyd 
olun muş, bu münasibətlə Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən 
onun əsərlərinin ikicildlik elmi nəşri 
hazırlanmış və çap edilmişdir.

Aşıq Ələsgərin xatirəsi dövlətimiz 
tərəfindən əbədiləşdirilmiş, adına küçə, 
mədəniyyət sarayı, respublika Xalq Ya-
radıcılığı evi fəaliyyət göstərir, Bakıda 
isə Hüseyn Hacı Qulu oğlu tərəfindən 
“Aşıq Ələsgər muzeyi” yaradılmışdır.

2018-ci ilin oktyabr ayında Qazax 
rayonunda Aşıq Ələsgərin xatirəsinə 
ucaldılmış büstün açılışı olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 
211 nömrəli Qərarı ilə Aşıq Ələsgər 
Azərbaycan Respublikasında əsərləri 
dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin 
siyahısına daxil edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
“Can” deməklə candan can 
əskik olmaz...: şeirlər / Ələsgər. 
- Bakı: [Kitab Klubu], 2014. - 
318, [2] s.
Bütün əsərləri / Aşıq 
Ələsgər; tərt. ed. və red. Q. 
Zimistanoğlu.-Bakı: [OL], 
2014.- 486, [1] s.,
Hüseynov, M. Aşıq Ələsgərin 
söz ümmanı / M.A.Hüseynov; 
red. B.Xəlilov. - Bakı: Elm və 
təhsil, 2017.- 311, [1] s.
İsmayılov, H. Aşıq Ələsgər: 
[monoqrafiya] / H. İsmayılov; 
red. və ön söz müəl. S. Sadıqo-
va; çapa hazırl. A. Məmmədli, 
Q. Zimistanoğlu.-Bakı: [Ecop-
rint], 2017.- 151, [1] s.
Muxtarqızı, İ. Aşıq Ələsgər 
irsinin toplanması və nəşri 
/ İ. Muxtarqızı // Ədəbiyyat 
məcmuəsi: Nizami adına 
Ədəbiyyat İntitutunun Elmi 
Əsərləri.-2018.- №1.- C.XXXII. 
- S.239 -246. 
Aslan, Q. Aşıq Ələsgərin 200 
illik yubileyi qarşısında: XIX 
əsrin  müdrik ozanı, korifey 
sənətkar / Q.Aslan  // Respubli-
ka. - 2018. - 18 noyabr. - S. 7. 
Lələdağ, Ə. Aşıq Ələsgər 
Zəngəzur dağlarında / 
Ə.M.Lələdağ  // Ədalət. - 2018. 
- 24 noyabr. - S. 13. 
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100
illiyi

Hafiz Məmmədov   
1921-1995 

20
21

Hafiz Məmməd oğlu Məmmədov 
1921-ci ildə Bakının Sabunçu qəsəbə-
sin də anadan olmuşdur. 

1941-ci ildə  Bakı Rəssamlıq Akade-
mi yasını bitirmiş, həmin məktəbdə 
müəl limlik fəaliyyətinə başlamışdır. 

Rəssamın “Kəşfiyyatda” adlı ilk 
əsəri ilk dəfə 1941-ci ildə respublika 
sərgisində nümayiş olunmuşdur. 

Hafiz Məmmədov İkinci Dünya 
müharibəsində  Stalinqraddan Berlinə-
dək şərəfli döyüş yolu keçmişdir. 

Müharibə bitdikdən sonra o, 1946-
1952-ci illərdə V.İ.Surikov adına Mosk-
va Ali Rəssamlıq İnstitutunda təhsil 
almışdır. 1946-cı ildə SSRİ Rəssamlar 
İttifaqının üzvlüyünə qəbul edilmişdir.

Hafiz Məmmədov Ali Rəssamlıq 
İnstitutunun bitirdikdən sonra da peda-
qoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdir. 

Hafiz Məmmədov respublika və 
beynəlxalq səviyyəli sərgilərdə iştirak 
etmişdir. O, 1959-1973-cü illər ərzində 
Misir, Sudan, Livan, İraq, Suriya, 
Mərakeş, Əlcəzair, Tunis, Macarıstan, 
Rumıniya və digər ölkələrdə keçirilən 
sərgilərdə Azərbaycan incəsənətini 
layi qincə təmsil etmişdir. 

1980-ci il dekabr ayının 18-də  
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı-

na layiq görülmüşdür. 
Hafiz Məmmədov 1995-ci ildə Ba-

kıda  vəfat etmişdir. 
Vəfatından sonra ilk sərgisi 1996-

cı ildə keçirilmişdir. Milli Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət Muzeyində Mədə niy-
yət və Turizm Nazirliyi (indi Mədəniyyət 
Nazirliyi) və Azərbaycan Rəssamlar 
İttifaqının birgə təşəbbüsü ilə 24 iyun 
2011-ci ildə Hafiz Məmmədovun 90 
illiyi münasibətilə yaradıcılığının bü-
tün dövrlərini əks etdirən sərgi təşkil 
olunmuşdur. Sərgidə nümayiş olunan 
əsərlər Azərbaycan Dövlət İncəsənət 
Muzeyi, Azərbaycan Dövlət Rəsm 
Qale reyası və rəssamın ailə kolleksi-
yasından seçilmişdir. Sərgidə  rəssa-
mın məişət janrında işlədiyi “Yay gün-
ləri”, “Gözləmirdim”, “Ali məktəbi 
bitirəndən sonra”, “Luksorda məbəd”, 
“Doğma yerlər”, həmçinin Azərbaycan 
xalqının görkəmli şəxsiyyətlərinin-
qəzəl xan Əliağa Vahid, tarzən Hacı 
Məm mədovun portretləri, İkinci Dün-
ya müharibəsi mövzusunda işlədiyi 
“Həyat naminə” əsəri  nümayiş olun-
muşdur. 

Ə d ə b i y y a t

Hafiz Məmmədov: monoqrafiya / müəl. və tərt. ed. Ə. İbrahimov.- Bakı: İşıq, 1985.- 29, [35] s.

Rəssamın xatirə sərgisi: [Əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Məmmədovun 75 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi haqqında] // 
Azərbaycan. - 1996. - 1 fevral.

Yunus, N. Rəssamlıqda iz qoymuş ad / N.Yunus // Mədəniyyət. - 2008. - 28 avqust. - S. 10.

Ceyhun. H. Məmmədovun 90 illiyi qeyd olundu: [Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində sərgi keçirildi] / Ceyhun // Mədəniyyət. - 
2011. - 1 iyul. - S. 3.

.

Rəssam
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1216-1294     

20
21

Səfiəddin Əbdülmömin ibn Yusif 
ibn Faxir Urməvi 1216-cı ildə Azər-
bay canın qədim mədəniyyət mərkəzi 
Urmiya şəhərində anadan olmuşdur. 
Onun adı və soyadı qaynaqlarda Səfi-
əd-Din Əbdülmömin ibn Yusif ibn 
Faxir Urməvi kimi yazılır. O, Urmiya 
şəhərində doğulduğunu və nəslinin 
bu şəhərdə yaşadığını bildirmək üçün 
“Urməvi” soyadını götürmüşdür.

Orta əsr Şərq musiqi mədəniyyətini 
zinətləndirən ən qüdrətli musiqişünas 
olmuşdur. İbtidai təhsilini öz vətənində 
almış, musiqi savadının əlifbasını və 
udda çalmağı da burada öyrənmişdir.

Sonradan Ərəb Xilafətinin paytax-
tına, bütün Yaxın və Orta Şərqin elm 
və mədəniyyət mərkəzi olan əfsanəvi 
Bağdad şəhərinə gələrək, dövrünün 
ən yaxşı universitetlərindən sayılan 
“Müstənsəriyyə”də təhsilini davam et-
dirmişdir. Burada fəlsəfənin, məntiqin, 
tibbin, riyaziyyatın, astronomiyanın 
və dillərin əsasları ilə tanış olmuşdur. 
Musiqi sənətini öyrənməkdə davam 
edən Səfiəddin xəttatlıqda da böyük 
uğur qazanmışdır. Əvvəlcə musiqi 
sahəsində deyil, xəttat kimi şöhrət 
tapmış və Abbasilər sülaləsinin son 
nümayəndəsi xəlifə əl Müstəsimin sa-
rayına dəvət olunmuşdur. Az vaxtda 
xəlifənin yaxın əhatəsinə daxil olan 
sənətkar bir müddətdən sonra saray 
kitabxanasının rəhbəri və baş xəttatı 
təyin olunmuşdur.

Bütün Şərq aləmində ünlü sənətçilər 
kimi ad çıxarmış bir çox musiqişünas-
lar onun şagirdləri olmuşlar. Bunların 
sırasında Şəmsəddin Söhrəvərdi, Əli 

Sitan, Həsən Zəfər və Hüsam əd-Din 
Qutluq Buğa kimi tanınmış musiqişü-
nasların adları çəkilir.

Səfiəddin iki yeni musiqi aləti ya-
ratmışdı - “Nüzhə” və “Müğni”.

Nüzhə müasir arfa (çəng) və kanona 
bənzəyirdi. Bu alətin 81 simi vardı. Sö-
yüd, sərv və ya şümşaddan dördbucaq 
şəklində düzəldilirdi. Müğninin 33 simi 
vardı və xarici oxşarlıq baxımından rü-
baba bənzəyirdi. Sadəcə çanağı iri idi.
Müğni ərik ağacından düzəldilirdi.

Bundan başqa Səfiəddin həm də iste-
dadlı bəstəkar idi. Təbrizdə qələmə aldı-
ğı beşhissəlik məşhur “Risaleyi-Şərəfi” 
adlı musiqi risaləsini Şərafəddinə ithaf 
etmişdir. Hələ Bağdadda sarayda ikən 
1252-ci ildə “Kitab-əl Ədvar” adı ilə 
məşhur olan musiqi risaləsini tamam-
lamışdır.

Ərəb dilində yazılmış və on beş 
fəsildən ibarət kitabda ümumiyyətlə, 12 
muğam dəsgahının adı çəkilir ki, bun-
ların da çoxu bizə məlumdur. O, musi-
qi elminə “Sistemçilik” məktəbinin ya-
radıcısı kimi, tabulaturanın banisi kimi 
daxil olmuşdur. Ondan sonra gələn 
alim lər XVI əsrə qədər bu not yazı 
siste mindən geniş istifadə etmişlər.

Səfiəddin ömrünün son illərini yox-
sulluq içində keçirmiş və 1294-cü ildə 
Bağdaddakı borclular həbsxanasında 
vəfat etmişdir.

Səfiəddin Urməvinin əsərlərinin 
əl yazmaları London, İstanbul, Sankt-
Peterburq, Nyu-York və dünyanın baş-
qa böyük muzeylərində saxlanılır.

Musiqişünas

Ə d ə b i y y a t

Səfərova, Z. Səfiəddin 
Urməvi / Z.Səfərova; 
Azərbaycan EA, Memarlıq 
və İncəsənət İn-tu. - Bakı: 
Ergün, 1995. - 160 s.

Abbaslı, T. Səfiəddin 
Urməvi:Türk dünya-
sının məşhurlarından, 
musiqi dünyasının 
nəhənglərindən... / 
T.Abbaslı // Mədəniyyət. - 
2017. - 11 oktyabr. - S. 15.

Bilman. Diasporumuzun 
keçdiyi şanlı tarixi yola 
nəzəri baxış:Azərbaycan 
diasporunun formalaş-
masında ğörkəmli tarixi 
şəxsiyyətlərimiz xüsusi 
rola malikdir: [məqalədə 
Səfiəddin Urməvidən də 
bəhs olunur]  / Bilman // 
Azad Azərbaycan. - 2017. - 
7 yanvar. - S. 5.



527

Musiqi.Opera
175 
illiyi

Sadıqcan
1846-1902    

20
21

Mirzə Sadıq Əsəd oğlu Sadıqcan 
1846-cı ildə Şuşa şəhərində, kasıb bir 
ailədə anadan olmuşdur. Bütün şuşalı-
lar kimi Sadıq da kiçik yaşlarından öz 
gücünü xalq mahnılarının və muğam-
larımızın ifası sahəsində sınamışdır. 
Mirzə Sadığı o vaxt Şuşada seçilib sa-
yılan müəllimlərdən biri Xarrat Qulu 
Məhəmməd oğluna şagird vermişlər. 
On səkkiz yaşında səsini itirsə də, 
ustasının yanında qazandığı biliklər 
Mirzə Sadıqın gələcək fəaliyyətində 
müstəsna rol oynamışdır. Bundan 
sonra o, tütək, ney, kamança və tar 
çal mağı öyrənmişdir. Bunların ha-
mısında öz gücünü sınayandan sonra 
tarın üzərində dayanmışdır.

Mirzə Sadıq Mirzə Əli Əskərin 
ansamblında ikinci rolda olan kaman-
ça çalırmış. Lakin bir dəfə müəllimi 
xəstələnir və Sadıq tarda çalıb öz fe-
nomenal bacarığını nümayiş etdirmək 
imkanı tapır. Mirzə Sadıq Şuşadakı 
məşhur ədəbi və musiqili məclislərin 
işində fəal iştirak etmişdir.

Onu xalq arasında Sadıqcan çağı-
rırdılar.

Mirzə Sadıq əvvəlcə kamança ifa-
çısı Ata Bağdagül oğlu ilə birlikdə 
Şərqin böyük müğənnisi Hacı Hüsü-
nü müşaiyət etmişdir, sonra isə Şu-
şalı xanəndə Məşədi İsinin üçlüyünə 
keçmişdir. 1880-ci ildə onu üçlüyün 
tərkibində İrana - Təbrizə, Nəsrəddin 
şahın oğlu Müzəffərəddin Qacar 
Mirzənin toy məclisinə dəvət etmişlər. 
Toyda çox sənətkarlar çalıb-oxuyur, 
lakin Hacı Hüsü ən yaxşı xanəndə, 
Sadıqcan isə ən gözəl tarzən sayı-
laraq, fəxri “Şiri-Xurşid” ordeni ilə 
təltif olunurlar.

Sadıqcan qısa bir müddətdə bü-
tün Qafqazın birinci tarzəni olmuş-

dur. Sadıqcana qədər tarı diz üstündə 
çalırdılar. O, özünün virtuoz bacarı-
ğından istifadə edərək, ilk dəfə tarı 
sinəsinə qaldırır.

Mirzə Sadıq həmçinin tarın sim-
lərini çoxaldaraq onların yerləşməsini 
dəyişir. Bundan başqa o, həm də tarın 
çanaq quruluşunu dəyişərək, onun 
möhkəmliyini artırmaqla alətin ümu-
mi çəkisini azaltmış olur. Sadıqca-
nın rekonstruksiyasına qədər tarın 5 
simi vardı. Sadıqcan simlərin sayını 
on birə çatdırıb, artıq tonları götürüb, 
tarda cəmisi 17 ton saxlayır. Mu si-
qi çilər bundan sonra yeniləşmiş tarı 
“möcüzə”, Sadıqcanı isə “tarın atası” 
adlandırmağa başlayırlar.

Sadıqcan Azərbaycan muğamına 
əhəmiyyətli yeniliklər təqdim edərək, 
“Segah” və “Mirzə Hüseyn Segahı”nı 
təkmilləşdirdi və “Mahur” muğamını 
yaxşılaşdırmışdır. Azərbaycan mu-
ğamında “Mahur-Hindi”, “Orta Ma-
hur”, “Zabul Segah”, “Xaric Segah”, 
“Mirzə Hüseyn Segahı”,  “Çoban Ba-
yatı” yaranması, Sadıqcanın yaradı-
cılığı və Azərbaycan tarı ilə bağlıdır.

Tarzən 1901-ci ildə Şuşada təşkil 
olunmuş Birinci Şərq konsertində  ilk 
dəfə tarda “Mahur” muğamını tək, 
solo ifa etmişdir.

Sadıqcan həm də pedaqoq kimi 
tanın mışdır. Tarzənin tanınmış şa-
gird  lərindən - Qurban Pirimov, Məşə-
di Cəmil Əmirov, Məşədi Zeynal 
Haqverdiyev, Şirin Axundov, Mərdi 
Canıbəyov, Həmid Malıbəyli və b. 
qeyd etmək olar.

Mirzə Sadıq Əsəd oğlu Sadıqcan 
1902-ci ildə doğma şəhəri Şuşada 
vəfat etmişdir.

Tarzən

Ə d ə b i y y a t

Sadıqcan: [məqalələr toplu-
su] / Azərb. Resp. Prezidenti 
yanında Qeyri-Hökumət 
Təşkilat. Dövlət Dəstəyi 
Şurası, “İşıq” Sosial-İqtisadi 
İnkişafa kömək İctimai Birli-
yi; top. və tərt. ed. V. Quliyev; 
[layihə rəhb.: E. Cəfərov, İ. 
Əliyev.- Bakı: Şuşa, 2016.- 
239, [1] s.
Anatollu oğlu, A. Azərbaycan 
tarının ölçü meyarları: ( 
Mirzə Sadıq Əsəd oğlunun 
(Sadıqcan) anadan olmasının 
170 illiyinə / A. Anatollu oğlu 
// Mədəniyyət.az.-2017.- №1. 
-Yanvar-Fevral.- S.74-75.
Anatolluoğlu, A. Azərbaycan 
tarının atası Sadıqca-
nın irsinə işıq salındı: 
[Azərbaycan Milli Konser-
vatoriyasında tarzənin 170 
illiyi ilə bağlı keçirilən tədbir 
haqqında] /A. Anatolluoğlu // 
Azərbaycan müəllimi.-2017.- 
22 aprel.- S.11.
Əliyev, F. Azərbaycan xalq 
musiqisində tar ifaçılığının 
xüsusi rolu: [görkəmli tarzən 
Mirzə Sadıqcan (Mirzə 
Sadıq) haqqında] / F.Əliyev 
// Mədəniyyət.az.-2018.- İyul-
Avqust.- S. 62-65.
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Teymur İbrahim oğlu Mirzəyev 
1936-cı ildə Ağdamda anadan olmuş-
dur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra  
Asəf Zeynallı adına musiqi texniku-
muna daxil olub, oranı bitirdikdən 
sonra  Azərbaycan Dövlət Konservato-
riyasının xor-dirijor fakültəsində təhsil 
almışdır.

Tələbəlik illərindən T.Mirzəyev 
Arif Hacıyev, Lev Yelisavetski və 
Rauf Babayevlə birlikdə qrup yarat-
mağı qarşılarına məqsəd qoyurlar və 
beləliklə “Qaya” adlı qrup yaradırlar. 
1961-ci ildən professional səhnəyə 
çıxmağa başlayırlar.  Teymur Mirzəyev 
ansamblın bədii rəhbəri və solisti olur. 

Ümumittifaq və Beynəlxalq müsa-
bi qələr laureatı “Qaya” ansamblı 
SSRİ məkanında və bir çox xarici 
döv lətlərdə tanınmış kollektivlərdən 
biri olmuşdur. Bu kollektiv 1964-cü 
ildə Moskvada keçirilən Ümumdünya 
estrada müsabiqəsində I yeri  tutaraq 
müsabiqənin laureatı adını qazanmış-
dır. T.Mirzəyev müasir Azərbaycan 
musiqi sənətini, milli ifaçılıq məktəbini 
zənginləşdirən, onun ənənələrini da-
vam etdirən dəyərli sənətçilərdən 
biri dir. O, ansamblı dünyanın ən nü-
fuzlu konsert salonlarındakı çıxışları 
ilə  geniş dinləyici kütləsinə tanıdıb 
sevdirə bilmişdir. Kollektivin böyük 
məharətlə ifa etdiyi əsərlər, musiqi 
mədəniyyətimizdə xüsusi yer tutan bu 
gözəl sənət nümunələri dinləyənlərin 
yaddaşına həkk olunmuşdur. Fikrət 
Əmirov, Tofiq Quliyev, Rauf Hacı-
yev, Vasif  Adıgözəlov, Fərəc Qara-
yev və Tofiq Babayev kimi görkəmli 
bəstəkarlar məxsusi olaraq “Qaya” 
kvarteti üçün mahnılar yazmışlar. 

Estrada ifaçılıq ənənələrini ləya-
qətlə qoruyub yaşadan T.Mirzəyev 
kollektivin bədii rəhbəri kimi eyni 
zamanda, özünəməxsus ifa üslubu ilə 

milli ifaçılıq sənətimizi daha da in-
kişaf etdirmişdir. Kollektivlə birgə 
gözəl sənətkar milli mədəniyyətimizi 
dünyanın müxtəlif ölkələrində - Al-
maniyada, Avstriyada, Amerikada, 
Tür kiyədə, Hindistanda, Afrikada, 
Çexo slovakiyada, İsraildə, Kanadada, 
Gür cüstanda, Ukraynada məharətlə 
təqdim etməklə, onu ayrı-ayrı xalqla-
rın nümayəndələrinə sevdirə bilmiş və 
musiqimizin təbliğində özünəməxsus 
xidmətlər göstərmişdir. O, eyni zaman-
da təcrübəli bir sənətkar kimi öz qayğı-
sını gənclərdən əsirgəməmişdir. Klas-
sik estrada, caz ifaçılığı məktəbinin 
yüksək ənənələri əsasında T.Mirzəyev 
bütün səy və bacarığını istedadlı ifa-
çıların yeni nəslinin yetişdirilməsinə 
sərf etmişdir. 

O, Azərbaycan, rus, Qərbi-Avropa 
bəstəkarlarının əsərlərini və müxtəlif 
ölkələrin xalq mahnılarını yeni üslub-
da ifa etməklə az bir zamanda popul-
yarlıq qazanmışdır. 

T.Mirzəyev eyni zamanda 1976-cı 
ildə “Ürək... Ürək...” və 2006-cı ildə 
“Əlvida, cənub şəhəri” filmlərində 
səsləndirilən mahnıların ifaçısıdır.

T.Mirzəyevin xidmətləri öz layiq-
li qiymətini  almış, o, 1978-ci yanvar 
ayının 11-də Azərbaycan SSR-nin 
“Əməkdar artist”, 1993-cü il yanvar 
ayının 23-də Azərbaycan Respublika-
sının “Xalq artisti” fəxri adına layiq 
görülmüşdür.

2011-ci il noyabr ayının 18-də 
Heydər Əliyev Sarayında əfsanəvi 
“Qaya” kvartetinin 50 illik yubileyinə 
həsr olunmuş tədbir və konsert keçiril-
mişdir. Tədbirdə “Qaya”nın veteran-
ları, Xalq artistləri Rauf Babayev və 
Teymur Mirzəyev qonaqları salamla-
mışlar. 

Müğənni

Ə d ə b i y y a t

Babayev, R. “Ey həyat, 
sən nə qəribəsən: [Xalq 
artistləri Rauf Babayev 
və Teymur Mirzəyev ilə 
“Qaya” instrumental 
ansamblı haqqında söhbət] 
/ R.Babayev, T.Mirzəyev  / 
qələmə aldı A.Həsənli // Üç 
nöqtə. - 2011. - 19 noyabr. 
- S. 15.

Əfsanəvi “Qaya” kvarte-
tinin 50 yaşı tamam olur: 
[qrupun solistləri, xalq 
artistləri Rauf Babayev və 
Teymur Mirzəyev mətbuat 
konfransı keçirmişlər]  //
Azərbaycan. - 2011. - 18 
noyabr. - S. 12.
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Hüseynbala Məmməd oğlu Xələfov 
(Hüseyn Ərəblinski) 1881-ci ildə Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. Təxəllüsünü 
general Balakişi Ərəblinskidən götür-
müşdür. Yoxsul uşaqlarının məktəbə 
götü rülməsinə şərait yaradan Həbib bəy 
Mahmudbəyov gənc Hüseynin də özü-
nün müəllim işlədiyi “Üçüncü rus-tatar” 
məktəbinə qəbul edilməsinə yardım et-
mişdir.

Hüseyn Ərəblinskinin teatr sənətinə 
gəlişinin səbəbkarı da məhz Həbib bəy 
olmuşdur. O, Cahangir Zeynalovla birgə 
Mirzə Fətəli Axundovun əsərlərindən bi-
rini tamaşaya qoymaq istərkən epizodik 
rollar üçün aktyor tapmamış və bu işə 
Hüseyn də daxil olmaqla öz şagirdlərini 
cəlb etmişdir. Səhnəyə ilk dəfə 16 yaşın-
da çıxmış, “Lənkəran xanının vəziri”ndə 
mehtəri oynamışdır. Ona bu  rolu tapşı-
ran Cahangir Zeynalov aktyorun isteda-
dına heyran qalmışdır.

1897-ci ildən 1900-cü ilədək yalnız 
kiçik rollarda çıxış edən aktyor teatrdakı 
uğurları 1903-1904-cü illərdə yaradılan 
Müsəlman Artistləri Cəmiyyəti ilə sıx 
bağlıdır. Belə ki, 1905-ci ildə Lənkərana 
qastrol zamanı “Müsibəti-Fəxrəddin” 
tamaşasında əsas rolu oynayacaq akt-
yor qəflətən xəstələnir. Məcburiyyət 
qarşısında qalan truppa rəhbərliyi bu 
rolu Hüseynə tapşırır. Burolu böyük 
məharətlə oynayan Hüseyn Ərəblinski 
çox keçmədən istedadlı aktyor kimi 
tanınmağa başlayır. Şöhrətin zirvəsinə 
Otello roluyla yüksəlmiş Ərəblinskini 
“ürək və zəka sənətkarı” adlandırıblar. 
Aktyor “Nicat” Teatr Cəmiyyətində baş 
rejissor kimi fəaliyyət göstərmiş və teatr 
mühitində bir sıra yeniliklərə imza at-
mışdır. O, əldə bilet satmağı, qapı-qapı 
gəzib tamaşaçı toplamağı qadağan etmiş, 
aktyorlara məvacib müəyyənləşdirmiş, 
mövhumatı təbliğ edən əsərləri reper-
tuardan çıxarmışdır. Bir çox dünya 
klassiklərinin, eləcə də, rus dramaturq-

larının əsərlərini ilk dəfə Azərbaycan 
səhnəsinə gətirən, 1908-ci ildə “Leyli 
və Məcnun” operasının ilk quruluşçu re-
jissoru da Hüseyn Ərəblinski olmuşdur.

1916-cı ildə Bakıda çəkilən “Neft və 
milyonlar səltənətində” filmi Ərəb lin-
ski nin çəkildiyi ilk və son filmdir. O, bu 
filmdə Lütfəli bəy rolunu oynamışdır.

Hüseyn Ərəblinski 1919-cu il mart 
ayının 17-də dayısı oğlu Əbdülxalıq 
tərəfindən ailə münaqişəsi zəminində  
qətlə yetirilmişdir. Görkəmli aktyo-
ru əvvəlcə Dağüstü parkın yerindəki 
şəhər qəbiristanlığında dəfn edirlər. 
Ötən əsrin otuzuncu illərində Dağüstü 
parkın salınması barədə qərar çıxarı-
landa  Ərəblinskinin  nəşi təzə yaradı-
lan Fəxri Xiyabanda torpağa tap şı rılır.   
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifa qı nın 
sədri, Xalq artisti Azər Paşa Neməto vun 
təşəbbüsü, Azərbaycan Respublika sı 
Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə və-
fatından 100 il sonra Hüseyn Ərəblin-
ski nin möhtəşəm qəbirüstü abidəsi ha-
zırlanır və 2019-cu il iyunun 27-də I 
Fəxri Xiyabanda abidənin açılışı olur.

1969-cu ildə Azərbaycan hökuməti 
Hüseyn Ərəblinskinin xatirəsini əbədi-
ləş dirmək  məqsədilə Sumqayıt Döv lət 
Gənclər Dram Teatrına Hüseyn Ərəb lin-
skinin adının verilməsi haqqında qərar 
qəbul etmişdir. 1965-ci ildə istehsal 
olun muş “Azərbaycanın səhnə ustala-
rı”  filmində aktyordan bəhs olunmuş, 
1982-ci ildə isə “Hüseyn Ərəblinski” 
adlı film çəkilmişdir. 

Yazıçı Elçinin  qələmə aldığı “Sənət-
ka rın taleyi” pyesi görkəmli aktyorun 
həyat və fəaliyyətindən bəhs edir. Əsər 
rejissor İranə Tağızadə tərəfindən  Azər-
baycan Dövlət Akademik Milli Dram 
Teatrında tamaşaya  qoyulmuşdur.

Aktyor

Ə d ə b i y y a t

Qaraca, B. Hüseyn 
Ərəblinski / B.Qaraca; [bu-
rax. məsul S.İsmayılova; 
red. Q.Təbiboğlu; baş red. 
Ü.Məmmədova]. - Bakı: 
Şərq-Qərb, 2017. - 127, 
[1] s.
Hüseyn Ərəblinskinin 
qəbirüstü abidəsinin açılışı 
oldu // Həftə içi. - 2019. - 
28 iyun. - S. 8.
Qaraoğlu, F. Tarixdə 
iz buraxanlar: Hüseyn 
Ərəblinski / F.Qaraoğlu 
// Bakı xəbər. - 2018. - 18 
may. - S. 13.
Qubadova, M. Faciə 
aktyorunun faciəli ölümü...: 
H.Ərəblinskinin ölümünə 
gecikmiş nekroloq... / 
M.Qubadova // Qobustan: 
Sənət toplusu. - 2018. - № 
1. - S. 51-55.
Qurbanqızı, Z. Səhnə  
fədaisi / Z.Qurbanqızı // 
Respublika. - 2019. - 10 
mart. - S. 6.
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Fətəli xan Hüseynəli xan oğlu 
1736-cı ildə Quba şəhərində anadan 
olmuşdur. Qaytaq qumuqlarından və 
qacarlardan olan Azərbaycan türkü və 
şiə idi.  

Atası 1756-cı ildə Fətəlini Quba 
bəy lə rindən birinin rəhbərliyi altın-
da, öz dövrünə görə güclü qoşunun 
baş komandanı təyin edir. 1757-ci 
ildə Hüseynəli xanın 20 yaşlı vəliəhdi 
Fətəlinin başçılıq etdiyi Quba qo-
şunları Səlyan xanlığına basqın edib, 
Səlyanı  Qubaya birləşdirir. Bunun-
la Quba xanları Həsənabad, Rudbar, 
Səfixan və Salyan limanı kimi mühüm 
iqtisadi məntəqələrə yiyələnmiş olur-
lar. Quba xanı tərəfindən təyin edilən 
Salyan hakimi isə oranı sultan titulu 
ilə idarə etməyə başlayır. Eyni zaman-
da Quba xanlığı Şamaxı və Bakı xan-
lıqlarına təzyiq göstərmək imkanı əldə 
edir.  1758-ci ildə Hüseynəli xan vəfat 
etdik dən sonra iyirmi üç yaşına gələn 
gənc Fətəli xan hakimiyyətə gəlir. 

Vahid Azərbaycan naminə 40 min 
qoşun yaradan Fətəli xan Şamaxı, 
Şəki, Bakı xanlıqlarını, Car-Balakən 
azad cəmiyyətini və Ərəş sultanlığını 
itti fa qa çağırmışdır. Nadir şah Avşarın 
öl dü rülməsindən sonra xırda xanlıq-
lara bö lünən Azərbaycanı  müstəqil 
və abad bir ölkə kimi görmək istəyən 
Fətəli xan Qubalı ittifaqa gəlməyən 
xanlıqları birləşdirmək üçün silaha əl 
atmağa məcbur olmuşdur.

Fətəli xan mərkəzi hakimiyyəti 
möh kəmləndirmək məqsədilə mahal 
naib lərinin hakimiyyətini məhdudlaş-
dır mış, vergi toplanmasını nizama sal-
mış, xəzinənin gəlirini artırmışdır.

Fətəli xan qonşu xanlıqların tor-
paqlarını ilhaq etmək yolu ilə öz 
ərazilərini genişləndirməyə başlayır 
və bu şima li-şərqi Azərbaycan torpaq-
larının birləşdi ril məsi ilə nəticələnir.

1759-cu ildə Fətəli xan bir sıra şi-

mali Qafqaz hakimləri ilə birləşərək 
Dərbənd xanlığına yürüş etmiş və no-
yabr ayında isə şəhəri ələ keçirmişdir.

Dərbənddən sonra Fətəli xan Bakı 
xanlığını birləşdirmək siyasəti yürüt-
mə yə başlayır. 1766-cı ildə Bakı xan-
lığı Qubadan asılı vəziyyətə düşür. 
1768-ci ildə Fətəli xanın qoşunu Şa-
maxıya hücuma keçir. Eyni vaxtda 
Fətəli xanın müttəfiqi Şəki xanı da 
Şamaxıya hücum edir. Şamaxılılar 
məğlub olur və birləşmiş qoşun Şama-
xıya daxil olur.

1768-ci ildə Cavad xanlığı da Quba 
xanlığından asılı vəziyyətə salınır. 
1780-ci illərdə Fətəli xan dəfələrlə 
Qarabağ xanlığı üzərinə yürüş etsə də 
bu yürüşlər uğursuz olur. O, 1784-cü 
ildə Azərbaycanın cənub xanlıqlarına 
hücum edir. Ərdəbil və Meşini tutsa 
da, burada möhkəmlənə bilmir. 1785-
ci ildə Fətəli xan Şəki xanlığını, 1787-
ci ildə Şirvan xanlığını və bir az sonra 
Bakı xanlığını özünə tabe edir. Talış 
və Dağıstanın bir sıra torpaqları da 
ondan asılı vəziyyətə düşür. Bir neçə 
gün şadyanalıq etdikdən sonra 

1788-ci ildə Fətəli xan Gəncəyə 
daxil olur. Burada şiddətli qızdırmaya 
tutu lur, vəziyyəti pisləşir. Bakıya ba-
cısının yanına gəlir. 1789-cu il mart 
ayının 22-də Fətəli xan 54 yaşında 
vəfat edir. Onun Azərbaycan torpaq-
larını bir ləş dirmək siyasəti yarımçıq 
qalır. Fətəli xanın kötücəsinin iddiala-
rına görə Fətəli xanı Gəncə hökmdarı 
Cavad xan zəhərləyərək öldürmüşdür.

Quba, Dərbənd və Salyan xanlıq-
larını birləşdirməklə Şərqi Qafqa-
zın qüvvətli hökmdarı kimi tanınmış 
Fətəli xanı müasirləri mahir və iste-
dadlı dövlət xadimi kimi xarakterizə 
edirlər. 

Dövlət xadimi

Ə d ə b i y y a t
İbişov, S. Quba xanlığı: 
əhali tarixi və azadlıq 
mücadiləsi / S.Ə.İbişov; 
elmi red. Ş.Fərzəliyev. - 
Bakı: Elm, 2012. - 336 s.
Mustafazadə, T. Fətəli 
xanın Azərbaycanı 
birləşdirmə siyasətinə 
başlaması // Quba xanlığı 
/Tofiq Mustafazadə;elmi 
red. V.Z. Piriyev; AMEA, 
A.A.Bakıxanov ad. Tarix 
İn-tu. - Bakı, 2005. - S. 
101-164.
Mustafazadə, T. Quba 
xanlığı // Azərbaycan xan-
lıqlarının qısa tarixi: [ali 
məktəb tələbələri üçün dərs 
vəsaiti] / T.Mustafazadə; 
elmi red. C.M.Mustafayev, 
İ.M.Məmmədova; rəy. 
F.R.Ağamalı və b.. - Bakı, 
2011. - S. 10-71.
Валиев, Н. Фатали-хан 
Кубинский / Н.Валиев; 
отв. За вып. В.Бахманлы; 
ред. А.Асадзаде; М-во 
Культуры и Туризма 
Азерб. Респ.,Нац. 
иблиотека Азербайджана 
им. М.Ф. Ахундова. - Баку: 
Нагыл Еви, 2011. - 26 с.
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Bəhmən Mirzə 1811-ci ildə Təb-
riz şəhərində Qacar taxt-tacının vəli-
əh di Abbas Mirzə Qovanlı-Qacarın 
ailə sində anadan olmuş və orada mü-
kəm məl saray təhsili almışdır. 1831-
1834-cü illərdə Ərdəbilin, 1834-cü 
ildə Tehranın, 1834-1841-ci illərdə 
Buru cirdin, 1841-1848-ci illərdə Gü-
ney Azərbaycanın valisi olmuşdur. Sa-
ray çəkişmələri nəticəsində qardaşının 
gözündən düşən Bəhmən Mirzə Qacar 
1848-ci il mayın 12-də  “Lənkəran” 
gəmisi ilə Bakıya gəlir. Bir müddət Şa-
maxıda qaldıqdan sonra Tiflisə köçür. 
Orada Mirzə Fətəli Axundovun qonşu-
luğunda yaşayır. Dörd ilə yaxın Tiflisdə 
yaşayan şahzadə yenidən vətənə qa-
yıtmaq üçün təşəbbüs göstərir. Bu 
ba rədə Rus çarlığı İran hökumətinə 
rəsmi müraciət edir. Lakin İran şahlı-
ğı onun qarşısında üç şərt qoyur: 1-ci 
Azərbaycanda (Cənubi Azərbaycan) 
yaşa mamaq, 2-ci mənsəb və vəzifə 
tələb etməmək, 3-cü Rusiya dövləti 
tərə findən himayə edilmək imtiyazı-
na malik olmadan adi vətəndaş hüqu-
qu ilə İrana qayıtmaq. Bəhmən Mirzə 
ədalətsiz hesab etdiyi bu şərtlərlə razı-
laşmayıb ömürlük rus təbəliyini qəbul 
edir. Rus hökuməti ona Rusiya nın 
hər hansı bir yerində yaşamaq hüqu-
qu verir. Bir qədər tərəddüddən sonra 
Bəhmən Mirzə Şuşada yaşamaq istə-
di yini bildirir. 

1851-ci ci il oktyabrın 4-də öz hə-
rəm ləri, uşaqları və yaxın əhatəsi ilə 
birlikdə Şuşaya köçür. Onun kitab xa-

nasını və xəzinəsini də Şuşaya kö çü-
rürlər. Burada o, Məlikovların mülkü-
nü alır. Ona imperator tərəfindən 9600 
manat təqaüd kəsilir. Bundan sonra 
Bəhmən Mirzə siyasətdən uzaqlaşa-
raq, Azərbaycan tarixinə dair əsərlər 
yazmağa başlayır.

Tədqiqatçıların qeyd etdiyinə görə 
“Təzkireyi-Məhəmməd şah”, “Şükü-
ma meyi-şahənşah” adlı tarixi elmi 
əsər lərini də Şuşada, Bərdədə yazmış-
dır. Bəhmən Mirzə təkcə Şuşada deyil 
bütün Qarabağda fəaliyyət göstərən 
ədəbi məclislərdə, xeyriyyə işlərində 
yaxından iştirak etmişdir.

Bəhmən Mirzə Rusiyanın ən yaxşı 
imtiyazlı məktəblərində oğlanlarına 
və nəvələrinə Avropa təhsili vermişdir. 
Onun 31 oğlunun əksəriyyəti hərbçi 
olmuşdur. Birinci dünya müharibəsi 
ərəfəsində onların arasından altı gene-
ral və altı polkovnik çıxmışdır.  

Bəhmən Mirzə 1884-cü ilin fevral 
ayının 11-də Şuşa şəhərində vəfat et-
mişdir. Bərdə şəhərinin “İmamzadə” 
tür bəsinin yaxınlığında tikdirdiyi tür-
bə də öz vəsiyyəti əsasında dəfn olun-
muşdur.

İstedadlı siyasi xadim, sərkərdə və 
alim olmuş Bəhmən Mirzənin xatirəsi 
onun öz əsərlərində, Azərbaycan, Ru-
siya, Ukrayna və Gürcüstanın muzey 
və kitabxanalarına səpələnmiş əlyaz-
malarında, habelə zəngin kol lek -
siyasına məxsus tətbiqi sənət əşya la-
rın da yaşamaqdadır. 

Tarixçi

Ə d ə b i y y a t

Şükürnameyi-şahənşahi  
/ B.M.Qacar; elmi red. 
S.Rəhimova. - Bakı: Şuşa, 
1999. - 64 s.

Nəzirli, Ş. Qacarlar  / 
Şəmistan Nəzirli; red. 
Ə.Ol; rəssam Ədalət. - 
Bakı: Şur, 1995. - 64 s.

Çingizoğlu, Ə. Bəh mən-
lilər: (Qacarlar, Bəh-
mə nov lar, Bəhmənilər) / 
Ə.Çingizoğlu // Qacarlar 
və Qacar kəndi. - Bakı, 
2008. - S. 73-74.

Fərəcov, S. Cənnət məkan 
Şuşada yaşamağı seç-
mişdi... / S.Fərəcov // 
Mədəniyyət. - 2018. - 12 
oktyabr. - S. 6.

İsgəndərova, T. Bəhmən 
Mirzənin dua kitabı və 
portreti: Azərbaycan 
Milli İncəsənət Muze-
yi - 80 / T.İsgəndərova // 
Mədəniyyət. - 2016. - 6 
aprel. - S. 12.
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Mənşəcə Azərbaycan türkü olan  
Şeyx Nəsrəddin Mahmud 1171-ci ildə 
(bəzi mənb., o cümlədən Azərbaycan 
Milli Ensiklopediyasında 1172-ci ildə) 
Güney Azərbaycanın Xoy şəhərində 
doğulmuşdur. Uşaqlıq və ilk təhsili 
dövrü öz şəhərində keçmişdir. Sonra 
Xorasana gedərək böyük kəlam alimi 
Fəxrəddin Razidən dərs almışdır.   

Daha sonra həcc səfəri üçün ölkə-
sindən ayrılan Nəsrəddin Mahmud  
bu səyahət zamanı Şeyx Əvhədəddin 
Kirmani ilə tanış olub onunla birlikdə 
“Əxilik təşkilatı”na qoşulmuşdur.  Şeyx 
Nəsrəddin Mahmud Şeyx Əvhədəddin 
Kirmaninin qızı Fatimə ilə evləndikdən 
sonra o, Abbasi xəlifəsi Nasirlidinillah 
tərəfindən Kirmani ilə birlikdə Anado-
luya göndərilmişdir.

Anadoluya gələn  Nəsrəddin Mah-
mud  ilk öncə Kayseridə yerləşmiş və 
burada bir dabbaqlıq emalatxanası qur-
muşdur. O, şeyxi ilə birlikdə Anadolu-
nun şəhər, qəsəbə və kəndlərini dola-
şaraq, əxilik anlayışının yayılmasına 
və təşkilatlanmasına rəhbərlik etmiş-
dir. Anadolu əxilərini təşkilatlandıran-
burada əxiliyin yaradıcısı sayılan bö-
yük sufi alim Şeyx Nəsrəddin Mahmud 
Xoyi  Əxi Evrən adı ilə məşhur olmuş-
dur. 

Bu zaman Şərqdən Qərbə bütün türk 
aləmi monqol təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya 
dayanmışdı. Onun təşviqləri ilə əxilər 
və xalq, kütlələr halında Anadoluya 
axan monqollara qarşı qəhrəmancasına 
mücadilə edirdilər. Anadolunun bu qa-

rışıqlıq zamanında Anadolu Səlcuqlu 
dövlətinə qarşı meydana gələn bir 
hadisə bəhanəsi ilə Əxi Evrən iftiraya 
məruz qalır və tutulub həbs edilir. 

Beş il həbsdə qalandan sonra o, 
Dənizliyə gedir. Bir müddət sonra 
Sədrəddin Konyəvinin istəyinə əsasən 
digər üləma ilə birlikdə Konyaya qa-
yıdır. Konyada bir müddət yaşadıqdan 
sonra mövləvilərlə aralarında meydana 
gələn anlaşmazlığa görə Konyadan çı-
xıb Qırşəhərə getmişdir. 

Əxi Evrən doxsan üç yaşında ikən 
onun nüfuzundan və sevənlərinin çox-
luğundan qorxan və monqolların təz-
yi qinə müqavimət göstərə bilməyən 
Qırşəhər əmiri Nurəddin Caca tərə-
findən 1262-ci ildə Qırşəhərdə qətlə 
yetirilmiş və həmin şəhərdə dəfn edil-
mişdir. Oradakı məqbərəsi və təkyəsi 
hazırda ziyarətgahdır.

Əxi Evrənin  20-dək əsəri dövrümüzə 
gəlib çatmışdır. Türk sufi şairi Əhməd 
Gülşəhrinin 167 beytlik “Kəramati-Əxi 
Evran” məsnəvisi Əxi Evranin fəzilət 
və kəramətlərindən bəhs edir. Onun 
adına Qırşəhərdə universitet vardır.

Əxi Evrəndən sonra əxiliyin mər-
kəzinə çevrilən Kırşehirdə qüvvədə olan 
əxilik mədəniyyəti Azərbaycandan tut-
muş Balkanlaradək yayılmışdır. Onun 
yolunu tələbələri davam etdirmişlər. 
Eyni zamanda Əxi Evrənin xanımı 
Fatimə Bacının yetişdirdiyi bacılar da 
əldə etdikləri əxiliyi davamçılarına 
öyrət mişlər.

Filosof  
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Sultanməcid Hacı Murtuzəli oğlu 
Qənizadə 1866-cı ildə Şamaxıda ana-
dan olmuşdur. 

1872-1879-cu illərdə     S.Ə.Şirvani-
nin “Məclis” məktəbində oxumuş, 
1982-ci ildə Şamaxıda yeni açılmış 
üçüncü dərəcəli şəhər məktəbini və 
1883-cü ildə birillik pedaqoji kursu bi-
tirmişdir. 

Rus dilini mükəmməl bildiyindən 
1883-cü ildə Tiflisdəki Aleksandrovs-
ki Müəllimlər İnstitutuna daxil olmuş, 
1987-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə 
bitirmişdir. Həmin il Bakıda Həbib 
bəy Mahmudbəyovla “rus-müsəlman 
məktəbi” ibtidai təhsil ocağının yara-
dılmasına nail olmuş, 1887-1891-ci 
illərdə orada müəllim, 1891-1898-ci 
illərdə 2-ci rus-müsəlman məktəbində, 
1898-1905-ci illərdə 2-ci dərəcəli ali-
ibtidai məktəbdə müdir, 1905-1908-ci 
illərdə Qori müəllimlər seminariya-
sının Azərbaycan şöbəsində müfəttiş, 
1908-1917-ci illərdə Bakı quberniyası 
və Dağıstan vilayəti xalq məktəbləri 
idarəsinin 2-ci rayonu üzrə müfəttiş, 
1917-1918-ci illərdə vilayət xalq 
məktəblərinin direktoru vəzifələrində 
çalışmışdır. 1905-1907-ci illər rus inqi-
labından sonra onun dünyagörüşündə 
islamçılıq və islam birliyi meylləri 
güclənmiş, 1917-ci ildə bütün müsəl-
man ların birliyini təbliğ edən “İttihad” 
partiyasının təşkilatçılarından olmuş-
dur. 

1918-ci ildə Qənizadə ilk milli 
dövlətin quruculuq işlərində və Par-
lament iclaslarında fəal iştirak etmiş, 
1919-cu il avqust ayında ADR-də Par-
lamentin sədr müavini seçilmişdir. 

Sovet hakimiyyəti dövründə, 1920-
1925-ci illərdə respublikanın Xalq 
Maarif Komissarlığında şöbə müdi-
ri, 1925-1929-cu illərdə Bakı şəhər 
Xalq maarifi idarəsində inspektor 
vəzifəsində çalışmış, hərbi məktəbdə 

və Sənaye İnstitutunda dərs demişdir.
Sultanməcid Qənizadə eyni zaman-

da böyük jurnalist olmuşdur. Qori 
müəl limlər seminariyasında işlədiyi 
müd dətdən mətbuatda müntəzəm çıxış 
edən S.Qənizadə ən çox “Dəbistan” 
jurnalında çap olunmuşdur.  

1906-cı ildə nəşrə başlayan “Molla 
Nəsrəddin” jurnalının yaranışını alqış-
layan və buna çox sevinən ziyalılardan 
biri məhz Sultanməcid Qənizadə ol-
muşdur.

1902-ci ildə nəşr edilən “Lüğəti-rusi 
və türki”, “Samouçitel tatarskoqo yazı-
ka” və başqa kitabların müəllifidir. Ya-
radıcılığında 1906-cı ildə “Dəbistan” 
jurnalında çap edilmiş “Allah xofu” 
hekayəsi xüsusi yer tutur. İlk qələmə 
aldığı pyes “Qönçə xanım” olmuş, 
1894-cü ildə Lev Tolstoyun “Əvvəlinci 
şərabçı” pyesini tərcümə etmiş, həmin 
ilin may ayında Bakıda tamaşaya 
qoymuşdur. Bu tamaşa Azərbaycan 
səhnəsi tarixinə rus dramaturgiyasının 
ilk tamaşası kimi daxil olmuşdur.

Yazarın Əli İskəndər Cabbarov-
la birlikdə yazdığı “Kəlili ədəbiyyat” 
(müntəxabat), “İstilahi Azərbaycan” 
və s. əsərləri məktəblərdəki boşluğu 
qismən doldurmağa xidmət etmişdir. 
Ən orjinal əsəri “Məktubati Şeyda bəy 
Şirvani” ümumi başlığı altında yazdı-
ğı “Müəllimlər iftixarı” hekayəsi və 
“Gəlinlər həmayili” romanıdır. 

Hüseyn Ərəblinski ilk dəfə məhz 
Sultanməcid Qənizadənin rejissorluğu 
ilə 1898-ci ildə hazırlanmış “Vəziri 
xani-Lənkəran” komediyasının tama-
şasında Mehtər Kərim rolunu oyna-
mışdır.

1937-ci il repressiyaları Sultanmə-
cid Qənizadədən də yan keçməmiş, 
xalq düşməni kimi həbs edilərək güllə-
lən mişdir.

Maarif xadimi

Sultanməcid Qənizadə  
1866-1937
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Əcəmi Əbubəkr oğlunun dövrümüzə çatmış ən 
gözəl əsəri olan Mömünə xatun türbəsi bu gün də 
orta əsrlər Naxçıvan şəhərinin əzəmətini əks etdirir. 
Abidənin üzərindəki kitabədən türbənin 1186-cı ildə 
Atabəy Şəmsəddin Eldənizin oğlu Məhəmməd Cahan 
Pəhləvanın arvadı Mömünə xatunun şərəfinə tikildiyi 
məlum olur. Monumental, əzəmətli tikinti səyyah və 
tacirlərin diqqətini çoxdan bəri özünə cəlb etmiş və 
abidə bir çox əsərlərdə öz əksini tapmışdır. XIX əsrdə 
Naxçıvana gələn Dübua de Monper abidəyə diqqət ye-
tirmiş, kitabələrinin üzünü çıxararaq Peterburqa, aka-
demik Frenə göndərmişdir.

Türbə bürcvari Azərbaycan türbələrinin ən görkəmli 
nümunəsidir. Naxçıvan şəhərinin Qərb hissəsində ti-
kilmişdir. Zəmanəmizə qədər qalmış hissəsinin hün-
dürlüyü 26 metrdir. Xarici örtüyü dağılmışdır. Onun 
da 8 metr olduğunu nəzərə alsaq türbə keçmişdə 34 
metr hündürlüyü olan dairəvi bir tikinti olmuşdur. 
Abidə yeraltı hissədən və yerüstü qurğudan ibarətdir. 
Yeraltı sərdabə hissəsi planda onbucaqlıdır. Mərkəzdə 
yerləşmiş sütundan onbucaqlının hər küncünə bir tağ 
atılmışdır. Türbənin nəfis divar naxışları türbənin əsas 
hissəsini təşkil edən yerüstü abidə xaricdən ongüşəli, 
daxildən isə dairəvidir. Kərpicdən tikilmiş türbənin 
quruluşu Yusif Küseyir oğlu türbəsinə oxşardır. Bura-
da da türbənin bucaqları çıxıntı şəklində həll edilmiş, 
səthlər isə batıq vəziyyət almışdır. Lakin burada me-
marlıq sxemi olduqca zəngin surətdə işlənmiş, bütün 

səthlər memarlıqla rəssamlığın sintezi şəklində təzahür 
etmişdir.

Türbənin bucaqlarındakı çıxıntılar əsas etibarı ilə 
kufi xətlə işlənmiş kitabə ilə örtülmüşdür.

Kitabələrin ümumi uzunluğu 500 metrə çatır. 
Türbənin üzərindəki ornament bəzəkləri sənətkarın 
tükənməz fantaziyaya malik olduğunu göstərir. Səth-
lərin ornamentləri müxtəlifdir. Lakin memarın məharəti 
orasındadır ki, müxtəlifliklə bərabər bütün ornamentləri 
eyni səciyyədə yaratmış və beləliklə, abidənin ümumi 
vəhdətini saxlaya bilmişdir. Səthlərin həndəsi orna-
mentinin əsasını çoxuclu ulduz və ondan gedən süva-
ri xəttlər təşkil edir. Burada 5, 6, 8 uclu ulduzlara və 
6, 8 bucaqlı quruluşlara təsadüf edilir. Türbənin an-
caq Qərb səthi başqa şəkildə həll edilmişdir. Burada 
səth iki yerə bölünmüş, aşağı hissəsində giriş qapısı 
baştağ şəklində həll edilmiş, yuxarı hissəsində, başqa 
səthlərdə olduğu kimi ornamental bəzəklər verilmiş-
dir. Memarın adını və abidənin inşaat tarixini göstərən 
kitabələr türbənin Qərb səthində, portaldan yuxarıda 
göstərilmişdir. Türbənin yuxarı hissəsindəki qurşaq 
bütün səthləri əlaqələndirir və orada yerləşdirilmiş kufi 
xəttin firuzəyi kaşı yerli üzərində olması bu kitabə qur-
şağını binanın əhəmiyyətli bir kompozisiya elementinə 
çevirir. Mömünə xatun türbəsinin daxilindəki yeganə 
bəzək ünsürü türbənin günbəzinin iç tərəfində 
yerləşdirilmiş dörd böyük qönçədir. Dairəvi şəkildə 
olan bu qönçələrin içərisində nəbati naxışlı rəsmlər və 
son zaman aydınlaşdırılmış yazılar ornament şəklində 
yerləşdirilmişdir. Burada Allah (c.c.), Ömər, Osman, 
Əli sözləri yazılmışdır.

Görünür memar öz adını da bu adlarla birləşdir-
mişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, I xəlifə Əbu-
bək rin adının memarın atasının adı ilə eyni olması onu 
belə mürəkkəb kompozisiya yaratmağa sövq etmişdir.

Azərbaycan memarlığının ən nadir və unikal 
abidələrindən biri olan Möminə Xatun türbəsi “Nax-
çıvan Məqbərələri” tərkibində 30 sentyabr 1998-ci 
ildən YUNESKO-nun Təcili Qorunmaya Ehtiyacı olan 
Maddi-Mədəni İrsin İlkin siyahısına daxil edilmişdir.

Mömünə Xatun türbəsi               
1186

835
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Digər tarixi hadisələr
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Şah Abbas məscidi və ya Gəncə Cümə məscidi-
Gəncəçayın sol sahilində, Gəncənin tarixi mərkəzində 
yerləşən, XVII əsrdə Arran memarlıq üslubunda inşa 
edilmiş tarixi məsciddir. 

Binanın memarlığında, xüsusilə günbəz və portal-
ların hazırlanmasında Azərbaycan və qonşu ölkələrin 
zəngin memarlıq ənənələrindən  istifadə olunmuş-
dur.  Məscid kompleksinə monumental məscid binası, 
onun şimalında müstəqil dayanan və iki tərəfdən qoşa 
minarələrlə əhatələnən giriş portalı və məscid ətrafında 
yerləşən Gəncə mədrəsəsi daxil idi.   Kompleks 
1606-cı ildə məşhur alim və memar Şeyx Bəhaəddin 
tərəfindən inşa edilmişdir. 

Məscid qismən düz ərazidə inşa edilmiş, onun qar-
şısında isə böyük Bazar meydanı salınmışdı.  3,5 hek-
tara yaxın ərazini əhatə edən meydan çoxsaylı ticarət 
sıraları və qədim çinar ağacları ilə əhatə olunmuşdu. 

Binanın çoxsaylı girişlərə malik olması, zalın bütün 
hissələri arasında fasiləsiz əlaqəni təmin edir. Binanın 
planlaşdırılmasında əsas kimi simmetriya götürülmüş 
və əhəmiyyətindən asılı olmayaraq, bütün otaqlar ona 
tabe edilmişdir.  

Məscid binası planda kvadrat formaya malik 
25.30x25x28 metr ölçülü mərkəzi modelli zal və ona 

birləşən yan nişlərindən ibarətdir. Tikilinin bütün 
kompozisiyası 204 m² sahəyə və 13 metr hündürlüyə 
malik mərkəzi zala tabe edilib.

Məscidin qarşısındakı qoşa minarə XVIII əsrin 
sonlarında inşa edilib. Binanın tikintisində yumurta 
ağı ilə gil-əhəng qarışığından və qırmızı kərpicdən 
istifadə edilib.  Məscidin içərisində 12 hücrə var: 
Həmin hücrələr 12 imamın adı ilə bağlıdır. Məscidin 
2 minarəsi var. Belə minarə dünyada 2 yerdə, biri 
Suriyada Maviyədə, ikincisi isə Gəncədə Cümə 
məscidindədir. 

Şah Abbas məscidinin salonu öz dövrünə görə ən 
iri ibadət məkanlarından olub. Məscidin salonunda 
möhkəm palıddan hazırlanmış bir minbər var. 

Cənub divarı istisna olmaqla digər üç divar-
dakı nişlərin dərinliklərində döşəmədən 4.2 metr 
hündürlükdə tağlı lojalar yerləşir.  Tədqiqatçının 
fikrin cə həmin lojalar ibadətə gələn yüksək və ali 
rütbəli şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Zal tərəfdən 
lojalar orta hündürlüklü baryerlərlə əhatələnmişdir.   

Özlüyündə unikal bir incəsənət əsəri olan şəbəkə 
üsulu ilə bircə mismar belə işlədilmədən hazırlanmış 
minbərin üzərindəki yazılardan aydın olur ki, yaşı 
məscidlə təxminən eyni olan, müxtəlif vaxtlardakı 
düşmən hücümları zamanı xəsarət görmüş bu minbəri 
1897-ci ildə Gəncə hakimi Cavad xan Şahverdi xan 
oğlu Ziyadoğlu Qacar təmir etdirib. 

1885-ci ilin Qafqaz təqvimində Gəncə Cümə 
məscidi kompleksinin şəhəri ələ keçirən Qarabağ xa-
nının ordusu tərəfindən yağmalanması və dağıdılması 
haqqında məlumat verilir.  

Məscidin cənub tərəfində 1870-ci illərə kimi yax-
şı saxlanmış zəngin bağ olmuşdur. Bir zamanlar bağı 
bəzəmiş ağacların bəzisi dövrümüzə çatmışdır.  

1920-ci ildə rus bolşevikləri tərəfindən şəhərə 
və ətrafa atılan mərmilərin təsirindən minarələrin 
biri əyildiyindən həmin il Gəncə şəhər Xeyriyyə 
Cəmiyyəti tərəfindən bərpa işləri aparılıb. Ş.İ.Xətai 
prospekti və Gəncə küçələrinin kəsişməsində yerlə-
şən bu bina hazırda məscid kimi fəaliyyət göstərir.

Gəncə Cümə Məscidi
1606

415
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Digər tarixi hadisələr
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140
illiyi  “Kaspi” qəzeti nəşrə başlamışdır     

1881

20
21

“Kaspi” qəzeti  1881-ci ildən Bakıda 
rus dilində nəşr olunmağa başlamışdır. 
Qəzet Bakı burjuaziyasının təşəbbüsü ilə, 
onun mənafeyini müdafiə etmək üçün ya-
radılmışdır.

İlk 28 nömrəsi həftədə iki dəfə, son-
ra bir müddət həftədə 3 dəfə çıxmışdır. 
Qəzet 1884-cü ilin yanvarından gündəlik 
nəşrə çevrilmişdir. Əvvəllər qəzet 400-
420 nüsxə tirajla çıxırdısa, 1887-ci ildə 
bu rəqəm 1000-ə qalxmışdır. Həmin ildən 
etibarən qəzet müntəzəm çıxmağa baş-
lamışdır. 1897-ci ildə isə qəzetin tirajı 
2.400-ə qalxmışdır. 

Qəzetin ilk redaktoru Viktor Vasilyeviç 
Kuzmin olmuşdur. O, 1881-ci ildən 1887-
ci ilədək qəzeti redaktə etmişdir. 1887-ci 
ilin yanvarında Kuzmin xəstələndiyi üçün 
müvəqqəti redaktorluq ehtiyatda olan 
podpolkovnik Evlampi İvanoviç Starsevə 
tapşırılır.   Sonra bir müddət qəzetə yerli 
gimnaziyanın müəllimi V.P.Liçkus - Xo-
motov (1887-1888), bir müddət “Qafqaz” 
qəzetinin əməkdaşı Pyotr Trofimoviç Qor-
diyevski (1888-1889) redaktorluq edir. 
1889-cu ildə qəzetin 82-ci nömrəsindən 
sonra onun redaktoru vəzifəsində Nikolay 
Aleksandroviç Sokalinski olur. Sokalinski 
“Kaspi” qəzetinə 8 il redaktorluq etmişdir 
(1889-1897). Onun fəaliyyəti dövründə 
qə zetə müvəqqəti olaraq S.K.Mixaylov 
(1890), M.A.Şahtaxtinski (1891- iyun- av-
qust), M.A.Uspenski (1892), K.M.Karyagin 
(1894-1897, müxtəlif illərdə) redaktorluq 
etmişlər. 

“Kaspi” nəşrə başlayandan 1897-ci ilə 
qədər onun redaktorları milliyyətcə ruslar 
olmuşlar. 

1897-ci ildə Sokolinskinin ölümündən 
sonra “Kaspi” qəzeti redaksiyasında bəzi 
dəyişikliklər baş vermişdir. Qəzetin bu 
dövründən başlayan tarixini “müsəlman 
Kaspi”si adlandırırlar. Qəzetin naşirliyini 
Hacı Zeynalabdin Tağıyev öz üzərinə gö-
türür və redaksiyanı Nikolayevski (indiki 
Kommunist) küçəsindəki binaya köçü-
rür. Redaktorluq vəzifəsi Əlimərdan bəy 

Topçubaşova tapşırılır. O, qəzeti 24 iyun 
1898-ci ildən 1907-ci ilin oktyabrınadək 
redaktə etmişdir. Ondan sonra qısa bir 
müddətdə qəzetin redaktorluğuna Əli bəy 
Hüseynzadə təyin olunmuşdur. 1907-ci ilin 
axırlarından 1919-cu ilədək qəzetin başın-
da A.Veynberq dayanmışdır. Bu müddətdə 
qəzet təkcə Qafqazda deyil, Rusiyanın bir 
sıra şəhərlərində, xarici ölkələrdə də ya-
yımlanmışdır. 

Qəzetin səhifələrində H.Zərdabi, 
S.M.Qə nizadə, M.A.Şahtaxtinski, Ə.Ağa-
oğlu, Ə.Hüseynzadə, N.Nərimanov kimi 
Azərbaycan ziyalıları və publisistləri çı-
xış edirdilər.  Hətta Zərdabi bir müddət 
“Kaspi”nin redaktoru olmuşdur. 1902-ci 
ildə Cəlil Məmmədquluzadə “Dəlmə bağ-
ları” haqqındakı ilk məqaləsini “Kaspi” 
qəzetinə göndərmişdir. Məşhur müəllim 
və ictimai xadim M.Sidqi qəzetlə sıx əlaqə 
saxlayıb, Lənkəran ibtidai məktəbinin 
müəllimi Teymurbəy Bayraməlibəyov şi-
fahi xalq ədəbiyyatını toplayıb qəzetdə 
dərc etdirmişdir.   

  1917-ci ildən “Kaspi” daha çox rus və 
dünya mədəniyyətini, ədəbiyyatını təbliğ 
edən bir mətbuat orqanına çevrilir. 

 1918-ci ilin mart-aprel hadisələri zama-
nı   qəzetin indiki Sabir heykəlinin yanın-
da yerləşən mətbəəsi yandırılıb. “Kaspi” 
qəzeti ilə bərabər bu mətbəədə nəşr olunan 
“Açıq söz” və digər qəzetlərin fəaliyyəti 
bir müddət dayanıb. Bolşevik-daşnak 
birləşmələrinin “Kaspi” qəzetini, onun 
yerləşdiyi mətbəəni hədəf almasının ciddi 
əsasları var idi: ilk səbəbi müsəlmanlar ara-
sında informasiya qıtlığını yaratmaq, onla-
rı baş verənlərdən xəbərdar etməmək.  
“Kaspi” qəzeti fəaliyyətini 1918-ci ildə 
yenidən bərpa edir. Qəzet 1919-cu ildə 
fəaliyyətini dayandırmışdır.  

Bakıda rus dilində çıxan burjua 
qəzetləri içərisində “Kaspi” qəzeti daha 
uzun ömür sürmüşdür. Qəzetin 1881-ci 
ildən 1919-cu ilədək müddətdə 10 min 
65 nömrəsi çıxmışdır.

Ə d ə b i y y a t

Yaqublu, N. “Kaspi” 
qəzetinin yaranması 
və fəaliyyəti: “Kaspi” 
qəzetinin 130 illliyinə / 
N.Yaqublu; red. Ş.Vəliyev. 
- Bakı: Qanun, 2011. - 
211, [1] s.

“Kaspi”- maarifçilik mey-
danı: Kitab Azərbaycan 
Respublikasının 
müstəqilliyinin 25 illiyinə 
və “Kaspi” qəzetinin 
135 illik yubileyinə həsr 
olunur.- “Kaspi nəşrləri” 
layihəsinin rəhbəri, 
kitabın ideya və ön sözün 
müəl. S. Vəliyeva; red. F. 
Hüseyn.- Bakı:  [Zərdabi 
LTD], 2016.- 651, [1] s.

Ənənələri yaradan və 
qoruyan qəzet: Görkəmli 
elm və mədəniyyət 
nümayəndələri, ictimai-
siyasi xadimlər “Kaspi” 
qəzeti haqda // Kaspi.- 
2016.- 9 dekabr.- S.8-9.

Şəymən. Üç əsrin qəzeti...:  
“Kaspi” 135 yaşına çatdı 
/ Şəymən // Şərq. - 2016. - 
10 dekabr. - S. 11.

Digər tarixi hadisələr
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Digər tarixi hadisələr
115 
illiyi
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21

XX əsrin əvvəllərində nəşriyyat işi-
ni xalqımızın maarif və mədəniyyətinin 
yüksəldilməsində əsas amillərdən bi-
ri hesab edən görkəmli ziyalılardan 
Orucov qardaşları, H.B.Zərdabi, İ.B. 
Aşurbəyli, Ə.Müznib, M.Mikayılov, 
M.Mirbağırov və b. nəşriyyat işi sahə-
sin də böyük fəallıq göstərir, kitab çapı 
üçün mətbəələr təşkil edirdilər. Bu 
mətbəələr içərisində öz nəşriyyatçılıq 
fəaliyyətinin hər-tərəfliliyi, maddi-
texniki bazası, poliqrafiya baxımından 
daha keyfiyyətli kitablar nəşr etməsi ilə 
fərqlənən mətbəə Orucov qardaşlarının 
elektrik mətbəəsi olmuşdur. 1906-cı 
ilin yazında mətbəə açmaq üçün Var-
şavadan çap maşını gətirilmişdir.

1906-1917-ci illərdə “Günəş”, “Hə-
qi qət”,“Məlumat”, “Kəliniyyət” və s. 
kimi müxtəlif ideyalı qəzet və jurnal-
ları nəşr edən Orucov qardaşlarının 
elektrik mətbəəsi Azərbaycan kitab 
mədəniyyəti və nəşriyyat işi tarixində 
olduqca mühüm rol oynamış, milli 
Azərbaycan kitabının formalaşmasın-
da faydalı işlər görmüşdür. 

Orucov qardaşları - Oruc, Qənbər 
və Abuzər öz dövrünün təhsilli ziya-
lılarından olmuş, 1905-ci ildə Bərdə 
şəhərindən Bakıya gəlmişlər. Kitab 
mədəniyyətinə, cəmiyyətdə kitabın ro-
luna yüksək qiymət verən bu qardaşlar 
dünyagörüşü baxımından bir-birindən 
fərqlənsələr də onları kitaba, kitab ça-
pına yüksək münasibət birləşdirirdi. 
Məhz buna görədir ki, onlar ata-
babalarından qalma mülk və əmlakı sa-
tıb əldə etdikləri vəsait hesabına Bakıda 
bina kirayə götürmüş, mətbəə avadan-
lığı, çap maşınları alıb nəşriyyatçılıq 
işinə başlamışlar. Mətbəə keçmiş 
Nikolayevski küçəsində, milyonçu 
H.Z.Tağıyevin binasında yerləşirdi. 
Orucov qardaşları mətbəəsi öz dövrü-
nün ən müasir çap maşınları, çap işinin 
son nailiyyətləri olan mətbəə avadan-
lığı ilə təmin edildiyindən poliqrafiya 

baxımından ən keyfiyyətli kitablar nəşr 
etmək imkanına malik idi. Həmçinin bu 
mətbəə o dövrün ən müasir mətbəələri 
kimi elektriklə işlədiyindən “Oru-
cov qardaşlarının elektrik mətbəəsi” 
kimi tanınırdı. Mətbəənin bu böyük 
üstünlükləri və imkanları onlara daha 
çox sifarişlər qəbul etmək, kitab re-
pertuarını tədricən genişləndirmək 
imkanı vermişdi. Orucov qardaşları öz 
nəşriyyatçılıq fəaliyyətində kitab çap 
etməklə yanaşı, onun təbliğinə, daha 
çox tələbat olan kitabları çap etməyə 
üstünlük verirdilər. Bu mətbəə ilk dəfə 
olaraq kitab biznesini təşkil etmək 
üçün Bakıda və Azərbaycanın ayrı-
ayrı regionlarında kitab mağazaları və 
müvəkkillər şəbəkəsi yaratmışdı.

Orucov qardaşları, həmçinin nəşr 
etdikləri hər bir kitabı satmaq, onları 
oxucuların diqqətinə çatdırmaq üçün 
nəşriyyat kataloqları nəşr edirdilər.

Mətbəənin 1912-ci ildə nəşr etdiyi 
“Bəradərani Orucov kütübxanəsinin 
əsamulkütübü” adlı ticarət kataloqu 
böyük maraq doğurur. Bu kataloq mət-
bə ənin kitab mağazalarında olan kitab-
larını alıcılar arasında təbliğ etməklə 
yanaşı, biblioqrafik mənbə kimi böyük 
mədəni əhəmiyyət kəsb edir.

Orucov qardaşlarının mətbəəsində 
Azərbaycan, rus, gürcü və fransız 
dillərində şriftlərin olması bir neçə 
dildə kitab çap etmək imkanı verirdi 
ki, bu da nəşriyyatın başqa mətbəələrə 
nisbətən daha məhsuldar işləməsi üçün 
şərait yaradırdı. Digər tərəfdən, mü-
asir çap texnikasının tətbiq edilməsi 
mətbəənin məhsuldarlığını artırmış, 
yüksək keyfiyyətli, böyük tirajlarla ki-
tablar çap etməyə, kitab çapı sahəsində 
inhisarçıya çevrilməsinə səbəb olmuş-
du. Mətbəənin maliyyə vəziyyətinin 
yaxşılaşması kitab nəşrinin repertuarı-
nın genişlənməsinə, ideya istiqamətinin 
müxtəlifliyinə gətirib çıxarmışdı. Oru-
cov qardaşlarının mətbəəsi müxtəlif 

“Orucov qardaşları” 
mətbəə-nəşriyyatı yaradılmışdır    
1906-1917

Oruc bəy Orucov

Abuzər bəy 
Orucov
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elm sahələrinə dair kitablar nəşr edirdi.
Nəşr edilən ədəbiyyatın mündəricatı çox geniş 

idi. Burada bədii, elmi, kütləvi, siyasi, inqilabi, dini 
ədəbiyyat geniş yer tuturdu. Orucov qardaşlarının 
1913-1914-cü illərdə təkrar nəşr etdiyi “Bəradarani 
Orucov kütübxanasının əsamülkütübü” adlı ticarət 
kataloqları ilə tanışlıq bu nəşriyyatın Azərbaycan 
kitab nəşri tarixində çox böyük xidmətlərindən 
xəbər verir. Bu kataloqdan məlum olur ki, Oru-
cov qardaşları Azərbaycanın görkəmli şair və ya-
zıçılarının, elm, mədəniyyət və incəsənət xadim-
lə rinin, maarifçilərinin əsərlərini çap etməklə 
öz doğma xalqı qarşısında böyük xidmətlər gös-
tərmişlər. Nəşriyyatın çap etdiyi kitablar içə-
risində H.Zərdabinin, C.Məmmədquluzadənin, 
N.Nəri manovun, M.Ə.Sabirin, S.Ə. Şirvaninin, 
M.Hadinin, A.Ş.Talıbzadənin, Ə.B. Haqverdiyevin, 
Ü.Hacıbəylinin,  A.Səhhətin, M.S.Ordubadinin, 
Y.V.Çəmənzəminlinin və s. əsərləri mühüm yer 
tuturdu. Mətbəədə, həmçinin rus və xarici ölkə 
klassiklərindən tərcümələr, məlumat kitabları, 
lüğətlər və s. nəşr edilmişdir. Orucov qardaşları 
nəşriyyatının fəaliyyətində milli dərsliklərin, dərs 
vəsaitlərinin, müxtəlif qiraət kitablarının nəşri 
Azərbaycan maarifi qarşısında böyük xidmət 
kimi qiymətləndirilməlidir. Heç də təsadüfi de-
yil ki, 1905-ci il rus inqilabından sonra keçirilən 
Azərbaycan müəllimlərinin birinci qurultayı 
ana dilində təlimi həyata keçirmək üçün maarif 
xadim ləri qarşısında milli dildə dərsliklər və dərs 
vəsaitləri yaratmaq vəzifəsini qoymuşdu. Bu sahədə 
Azərbaycanın görkəmli maarif xadimlərindən 
A.Şaiq, R.Əfəndiyev, S.M.Qənizadə, A.Səhhət, 
M.Mahmudbəyov, S.S.Axundov, Ü.Hacıbəyov, 
F.Ağazadə böyük xidmətlər göstərmişlər. 

XX əsrin əvvəllərində Orucov qardaşları nəş-
riyyatı A.Şaiqin “Gülşəni ədəbiyyat”, “Uşaq göz-
lüyü”, “Gülzar”, R.Əfəndiyevin “Uşaq bağça-
sı”, M.Mahmudbəyov, S.S.Axundov, F.Ağazadə, 
A.Talıbzadə, Ə.Əfəndizadənin tərtib etdikləri 
“İkinci dil”, M.Mahmudbəyov və A.Səhhətin 
“Yeni məktəb” və “Üçüncü el”, Q.R.Mirzəzadənin 
“Qafqaz coğrafiyası” dərsliklərini çap etməklə 
milli məktəblərimizin dərsliyə olan tələbatını 
ödəməkdə onlara böyük fayda vermişdi. Orucov 

qardaşları nəşriyyatının xalqımızın böyük oğlu, 
bəstəkar, yazıçı, publisist, Şərqdə ilk operanın 
banisi Üzeyir Hacıbəylinin əsərlərini nəşr etmək 
sahəsində xidmətləri təqdirəlayiqdir. Nəşriyyat 
1907-ci ildə Ü.Hacıbəylinin tərtib etdiyi “Türk-rus 
və rus-türk” lüğətini və “Hesab məsələləri” kitabı-
nı nəşr etmişdi. O dövrdə bu kitabların nəşri böyük 
mədəni əhəmiyyətə malik idi. “Türk-rus və rus-
türk” izahlı lüğəti uzun müddət oxucuların stolüstü 
kitabı olmuşdur. Nəşriyyat 1914-1915-ci illərdə 
Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan”, “Harun və Ley-
la” əsərlərini, həmçinin “Əsli və Kərəm”, “O olma-
sın, bu olsun” əsərlərini nəşr etməklə Azərbaycan 
musiqisinə böyük xidmət göstərmiş oldu.

1917-ci ildən sonra Orucov qardaşlarının 
nəşriyyatı daşnak-bolşevik hökuməti olan Bakı-
Xalq Komissarları Soveti tərəfindən milliləşdirmə 
adı ilə ləğv edilmişdir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulduqdan 
sonra isə qardaşlar cümhuriyyətin tərəfdarlarından 
olmuş, mətbəə bütün avadanlıqları ilə birlikdə 
hökumətin sərəncamına verilmişdir. Belə ki, 
1919-cu il sentyabr ayının 18-də hökumət respub-
likada fəaliyyət göstərən bütün dövlət və ictimai 
mətbəələrin bütün avadanlıqları ilə birlikdə Xalq 
Maarif  Komissarlığının sərəncamına verilməsi 
haqqında qərar qəbul etmişdir. AXC hökuməti 
1919-cu il mart ayının 20-də Orucov qardaş-
larının müsadirə edilmiş, sonralar hökumətin 
sərəncamına keçmiş mətbəəsinin pulunu ödəmək 
üçün Xalq Maarif Komissarlığına 468380 manat 
pul ayrılması haqqında qanun qəbul etmişdir. La-
kin cümhuriyyətin devrilməsindən sonra qardaşla-
ra qarşı təqiblər başlamış, onlar yenidən Bərdəyə 
qayıtmışlar.

Bütün bunlar Orucov qardaşlarını repressiyadan 
xilas edə bilməmiş, uzun illər sonra bəraət almış-
lar.

XX əsrin əvvəlində Bakıda yaratdıqla-
rı mətbəə-nəşriyyatı ilə milli kitab xəzinəmizin 
zənginləşdirilməsində və çap mədəniyyətinin in-
kişafında müstəsna rolu olmuş Orucov qardaşları 
Azərbaycanın kitab mədəniyyəti tarixində əbədi 
qalacaqlar.
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“Bakinski raboçi” - 1906-cı ilin may ayın-
dan bəri çap olunan Azərbaycan ictimai-siyasi 
qəzetidir. Qəzet fasilələrlə 1906, 1908, 1917-18-ci 
illərdə rus dilində çap olunmuşdur. 

Qəzetin ilk nömrəsinin hazırlanmasında 
M.İ.Ba tırev, V.P.Noqin, V.F.Yefimov, B.A.Radus-
Zenkoviç, S.D.Vulfson, A.A.Caparizde və baş-
qa şəxslər iştirak etmişlər. Müxtəlif vaxtlarda 
N.Nərimanov, S.M.Kirov, Q.K.Ordenikidze, 
S.M.Yaf yandiyev, A.P.Serebrovski, P.A.Axundov, 
Q.M.Mu sabəyov və başqaları bu qəzetin səhifəl ə-
rin də çıxış etmişlər.

1908-ci il oktyabrın 31-də çıxan 18-ci nöm rə sin-
dən sonra “Bakinski raboçi” “ziyanlı istiqamətinə 
görə” çar hakimiyyəti orqanları tərəfindən bağla-
nır. Bundan sonra Bakı bolşevikləri 1909-cu ilin 
fevral-martında “Volna” adlı leqal jurnalın iki 
nömrəsini buraxırlar. Bu, faktik olaraq, əvvəlki 
redaksiya heyəti tərəfindən buraxılan elə həmin 
“Bakinski raboçi” idi. 

1917-ci il aprelin 22-də (mayın 5-də) “Bakinski 
raboçi” RSDFP Bakı Komitəsinin həftəlik orqa-
nı kimi bərpa edilir. 1917-ci ilin noyabrına qədər 

həftədə üç dəfə, noyabrdan isə hər gün (bayram 
səhəri günlərdən başqa) çıxmışdır. 1917-18-ci 
illərdə 4000 nüsxə tirajla 267 nömrəsi çıxmışdır.

“Bakinski raboçi” Bakıda və Azərbaycanın 
digər bölgələrində 1918-ci ilin mart soyqırımlar 
ərəfəsində bolşevik-daşnak qüvvələrinin ruporu 
kimi çıxış edirdi. Bakıda  Xalq Komissarları Sovet 
hakimiyyəti devrildikdən sonra, 1918-ci il avqus-
tun 11-də “Bakinski raboçi”nin sonuncu (267-ci) 
nömrəsi çıxmış və nəşri dayandırılmışdır. 1920-ci 
il Aprel işğalından sonra, iyulun 15-dən “Bakinski 
raboçi” “Azerbaydjanskaya bednota” adı ilə, 1920-
ci il noyabrın 7-dən isə öz əvvəlki adı ilə yenidən 
nəşr olunmağa başlayır. Sovet hakimiyyəti illərində 
AK MK, Azərb.SSR Ali Sovetinin və Nazirlər So-
vetinin orqanı olmuşdur. 

Azərbaycan mətbuatı tarixində ən uzunömürlü 
qəzet sayılır.

Hazırda “Bakinski raboçi” müasir dövrümüzdə 
də fəaliyyətini davam etdirir. “Bakinski raboçi” 
müstəqil Azərbaycanın mühüm kütləvi infor-
masiya vasitələrindən biridir. Qəzetin təsisçisi 
Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatının 
işlər idarəsidir. Qəzet dəfələrlə dövlət mükafatına 
layiq görülmüşdür.
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“Bakinski raboçi” qəzetinin nəşri      
1906

Ə d ə b i y y a t

Şahverdiyev, A. Azərbaycan mətbuatı tarixi / A.Şahverdiyev. - 
Bakı: Təhsil, 2006. - 248 s.
“Azərbaycan”, “Xalq qəzeti” və “Bakinski raboçi” qəzeti re-
daksiyalarına maliyyə yardımı barədə” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 30 dekabr tarixli 215 nömrəli 
Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında: Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 319; 22 iyul 2019-cu il // 
Xalq qəzeti.-2019.- 25 iyul.- S.6.
İsmayıl. “Hümmət” və “Bakinski raboçi” qəzetləri... : Mətbu 
orqanların nəşrə başlaması bir sıra çətinliklərdən keçib / İsmayıl 
// Şərq. - 2020. - 29 fevral. - S. 11.
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Artıq 85 ildir ki, Rüstəm Mustafayev adına 
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi öz səmərəli 
fəaliyyətilə Azərbaycan incəsənətinin təbliği işinə 
misilsiz tövhələrini verməkdədir.

Azərbaycanın ən böyük incəsənət muzeyində 
18 000 çox eksponat saxlanılır. Muzeydə Qədim 
Şərq və Azərbaycan, Rusiya və Qərbi Avropa 
incəsənətinin müxtəlif dövrlərini əhatə edən incə-
sə nət əsərləri nümayiş etdirilir. 

Muzey kolleksiyasında olan dəyərli sənət 
nümu nələrinin Kanada (1966), Kuba (1967), Su-
riya (1968), Fransa (1969), Çexoslovakiya (1970), 
Əlcəzair (1970), İraq (1971) və sair ölkələrdə sərgisi 
təşkil edilib. 1936-cı ildə əsası qoyulmuş muzey, 
1943-cü ildən realist teatr-dekorasiya sənətinin ya-
radıcılarından biri olan Rüstəm Mustafayevin adını 
daşıyır. 1936-cı ildə incəsənət şöbəsi Azərbaycan 
Dövlət Muzeyinin tərkibindən ayrılıb, Xalq Ko-
missarları Sovetinin qərarı ilə müstəqil muzey kimi 
təşkil edilib. Muzeyə ilk eksponatlar ekspedisiyalar 
zamanı və əhalidən satın alınma yolu ilə toplanıb.

1937-ci ildə muzeyin ilk ekspozisiyasının açılı-
şı olmuş, muzey 1951-ci ildə isə XIX əsrin axır-
larında barokko üslubunda inşa edilmiş Deburun 
malikanəsinə köçürülüb. 

2006-cı ildə muzeyə ayrılmış yeni binada əsaslı 
təmir işləri başlanmış və 2009-cu ildə yeni ekspo-
zisiyanın açılışı olmuşdur. 

2011-ci ildə muzeyə Milli, eləcə də həmin ildə 
Brüsseldə yerləşən Avropa İqtisadiyyat, Sənaye və 

Ticarət Palatasının (European Economic Chamber 
of Trade, Commerce and Industry - EEIG) Direk-
torlar Şurasının yekdil qərarı ilə beynəlxalq stan-
dart və kriteriyalara cavab verən, muzey anlayışı-
na uyğun, keyfiyyətli muzey xidməti göstərən və 
peşəkar təcrübəyə malik Avropa Muzey Standartı 
(EUMS) statusları verilmişdir.

Muzeyə Xalq rəssamı Salam Salamzadə (1936-
1942), Xalq rəssamı Kazım Kazımzadə (1942-
1992) başçılıq etmiş, hazırda isə Azərbaycanın 
Əməkdar incəsənət xadimi, prof. Çingiz Fərzəliyev 
rəhbərlik edir.

Muzeyin şöbələri aşağıdakılardır: Fond şöbəsi,   
Ekspozisiya şöbəsi, Elmi-kütləvi işlər şöbəsi 
(məktəb bölməsi), Elmi araşdırmalar şöbəsi, Mu-
zey işində innovasiyaların tətbiqi şöbəsi, Sərgi və 
tərtibat şöbəsi, Elmi bərpa şöbəsi.

Muzey bazar ertəsi günləri xaric hər gün saat 
10:00-dan 18:00 kimi ziyarətçilərin üzünə açıq 
olur.

Muzeyin ümumilikdə 60 otaqda təşkil olunmuş 
daimi ekspozisiyasında 3000-dən çox əsər sərgilənir. 
Birinci korpusda 7 otaq Avropa incəsənətinə, 10 
otaq rus incəsənətinə, qalanları isə İran, Türkiyə, 
Yaponiya və sair dövlətlərin incəsənətinə həsr olu-
nub. İkinci korpusda 8 otaq antik və orta əsrlər 
Azərbaycan incəsənətinə, 30 otaq isə Azərbaycan 
rəssam və heykəltəraşlarının yaradıcılığına həsr 
olunub.

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi              
1936

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasından. Qərbi 
Avropa incəsənəti: [albom] /Red.: İ. İ. Zeynalov; Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət Muzeyi.-Bakı: [Patronat-S], 1998.- 24 s.
Fərzəliyev, Ç.Azərbaycan xalq sənəti [İzomaterial]: Azərbaycan 
Milli İncəsənət Muzeyinin Fondlarından / Ç.Fərzəliyev; foto 
M.Ə.Ağasiyev; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi; Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi. - Bakı: [s.n.], 
2013. - 410 s.
R.Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi: [bro-
şür]/Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.-
[Bakı]: Digital Age production, 2007.- [8] s.
Quliyev, Ə. 80 yaşlı sənət məbədimiz - Azərbaycan Milli İncəsənət 
Muzeyi / Ə.Quliyev // 525-ci qəzet. - 2016. - 27 fevral. - S. 24.
Milli İncəsənət Muzeyi Asiya Milli Muzeylər Assosiasiyasına üzv 
olub // Mədəniyyət. - 2019. - 6 noyabr. - S. 4.
Музей Современного Искусства [Изоматериал]: aльбом /
Heydar Aliyev Foundation; [предсл. М.Алиева]. - Баку: Muğam 
Media, 2009. - [24] с.
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Respublikamızda mədəniyyətlə 
bağlı nəşrlər ötən əsrin 20-30-cu illə-
rin dən müxtəlif adlar altında işıq üzü 
gör müşdür. “Mədəniyyət” adı ilə çap 
olunan qəzetin ilk sayı 1991-ci ilin 
2 yanvar tarixində nəşr olunmuşdur.   
Müstəqilliyimizin yaşıdı  olan qəzetin 
təsisçisi Azərbaycan Respublikası 
Mədə niyyət Nazirliyidir. Nazirliyin 
mətbu orqanı olan qəzetin başlıca vəzi-
fəsi Azərbaycanda mədəniyyət sahə-
sində həyata keçirilən dövlət siyasətini 
işıqlandırmaq, bu sahədə görülən işləri 
ictimaiyyətə çatdırmaqdır.

Qəzet həftədə iki dəfə (çərşənbə 
və cümə günləri) çıxır. Azərbaycanın 
mə dəni həyatının müxtəlif sahələri-
teatr, musiqi, kino, rəssamlıq, heykəl-
tə raşlıq, xalq yaradıcılığı və tətbiqi 
sə nətlər, eləcə də mədəni irs, tarix 
və ədəbiyyatımız, folklor, aşıq yara-
dı cılığı, habelə muzey, kitabxana və 
digər mədəniyyət müəssisələrinin 
fəa liyyəti qəzetin səhifələrində əksini 
tapır. Bundan əlavə, dünya mədə niy-
yətinin diqqətçəkən olayları, Azər bay-
canın beynəlxalq mədəni əlaqələri, 
milli adət-ənənələr və mənəvi dəyər-
lər, mədəniyyətlərarası dialoq, mədə-
ni müxtəliflik kimi mövzular qəze tin 
gündəm mövzularını təşkil e dir.

“Mədəniyyət” qəzetinin  ilk baş re-
daktoru Şahmar Əkbərzadə olmuşdur. 
2000-ci ildə Şahmar Əkbərzadənin 
vəfatından sonra qəzetin baş redaktor 
müavini Firuz Mustafa, 2001-2008-ci 
illərdə Nemət Veysəlli, 2008-2010-cu 
ilin mart ayına qədər Nigar Mənsimli, 
2010-cu ilin mart ayından 2018-ci ilə 
qədər  İntiqam Hümbətov olmuşlar. 

2018-ci ildə Mədəniyyət və turizm 
naziri (indiki Mədəniyyət Nazirliyi) 
Əbülfəs Qarayevin 31 yanvar tarixli 
əmri ilə Vüqar Mükafat oğlu Əliyev  
“Mədəniyyət” qəzetinin baş redaktoru 
təyin edilmişdir.

Qəzetin elektron versiyası (mede-
niyyet.az) 2008-ci ilin oktyabrından 
fəaliyyət göstərir.

2018-ci ilə qədər müxtəlif çap for-
matlarında, rəngli, ağ-qara səhifələrlə, 
fərqli dizaynlarla işıq üzü görən qə-
zetdə forma(t) dəyişikliyi edilmişdir.

2018-ci ilin noyabr ayından Mə-
də niyyət Nazirliyinin təşəbbüsü və 
dəstəyi ilə “Mədəniyyət” qəzetinin 
“Afişa” əlavəsi çap olunmağa başla-
mış dır. Pulsuz yayılan “Afişa” əla və-
sində Bakı şəhərindəki teatr və kon sert 
müəssisələrinin aylıq repertuarı, sərgi 
salonlarının, kino nümayişi mər kəz lə-
ri nin afişası ətraflı şəkildə oxuculara 
təqdim olunur. Nəşrdə teatr tamaşa-
ları, konsertlər, filmlər və sərgilərin 
yeri, günü, saatı barədə məlumatlarla 
bərabər, onların bəziləri haqqında 
(möv zusu, yaradıcı kollektiv və s.) 
qısa yazılar, anons-informasiyalar, fo-
tolar da verilir. Nəşrin məqsədi Bakı 
sakinlərini, eləcə də şəhərə gələn qo-
naq   ları mədəniyyət ocaqlarının fəa-
liy  yəti barədə məlumatlandırmaq, 
həmin məkanlara marağı daha da 
artır maq, əhalinin mədəni istirahətinin 
daha dolğun təşkili üçün mədəniyyət 
müəssisələrinin fəaliyyətinə informa-
siya dəstəyi verməkdir.

“Mədəniyyət” qəzeti nəşrə başlamışdır
1991

Ə d ə b i y y a t

Həyatın axını dəyişiklik 
deməkdir // Mədəniyyət. - 
2018. - 5 oktyabr. - S. 2.

“Mədəniyyət” qəzetinin 
“Afişa” əlavəsinin 
dekabr sayı çapdan çıxıb 
// Mədəniyyət. - 2018. - 5 
dekabr. - S. 7.

Kollegiya iclasında 
“Mədəniyyət” qəzetinin 
və “Mədəni həyat” jurna-
lının fəaliyyəti müzakirə 
edilmişdir [Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyinin 
kollegiya iclasında] // 
Azərbaycan. - 2013. - 24 
yanvar. - S. 7.
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Bütün müsəlman aləmində Qur-
ban bayramı hər il hicri təqvimi ilə 
Zilhiccə ayının 10-cu günündən başla-
yır və adətən üç gün davam edir. Dini 
qurbankəsmə İbrahim Peyğəmbərin 
həyatında baş verən əhvalatdan son-
ra yaranmışdır. Belə ki, yuxuda Allah 
(S.S.) İbrahim peyğəmbərə oğlu İs-
mayılı qurban verməyi (onların Allaha 
imanını yoxlamaq üçün) əmr etmişdir. 
İbrahim əsl dindar kimi Allahın əmrini 
yerinə yetirməyə hazır olmuş, İsmayıl 
özü də qurban olmağa razılaşmışdır. 
Lakin uca Allah bunu öz elçisinə rəva 
bilməmiş və qurbanlıq üçün ona bir qoç 
göndərmişdi. Buna görə də bu bayram-
da kəsilən qurbana “İsmayıl qurbanı” 
da demişlər.

İsmayıl Qurbanında kəsilən hey-
vanlarda bir sıra şərtlər vacib sayılır. 
Qurbanlıq kimi seçilən heyvan qoç, 
iribuynuzlu dana, yaxud da dəvə olma-
lıdır. Nəsil artımında dişi heyvanların 
müstəsna rolu olduğuna görə qurbanlıq 
heyvanın erkək olması daha üstün tutu-
lur. 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 va-
cib şərtdir. Əzalarında hər hansı nöqsa-
nı olan, buynuzunun, yaxud qulağının 
biri olmayan, axtalanmış heyvanın qur-
ban kəsilməsi İslamda məsləhət görül-
mür. 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, qurban kəsmək yalnız buna 

imkanı olan varlı adamların boynunda 
haqdır. İmkanı olmayan adama isə qur-
ban kəsmək vacib deyil. Qurban kəsmək 
üçün borc pula heyvan almaq İslam-
da təqdir olunmur, çünki bu bayramın 
əsas mahiyyəti zənginlərlə imkansızla-
rın birliyi, qardaşlığıdır. Bu bayramda 
hamı sevinməlidir: varlılar - Allaha xoş 
gedən əməli icra etdikləri və kasıbları 
sevindirdiklərinə görə, kasıblar isə - 
dünya nemətindən əldə etdiklərinə və 
başqalarından gördükləri mərhəmətə və 
qayğıya görə.

Çox sevdiyi övladını Allah yo-
lunda qurban verməyə hazır olması 
peyğəmbərin Allah qarşısında imanı-
nın, 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 yo-
lunda qurban kəsilməsi qəbul olunmur. 
İslama qədər bir çox dinlərdə insanları 
qurban vermə ayinlərinə rast gəlmək 
mümkündür. Məsələn, atəşpərəstlər in-
sanı odda yandırırdılar. Onlar bu yolla 
Allaha yaxın olduqlarını göstərirdilər. 
Qədim Çində də insanları tanrılara qur-
ban vermək adəti var idi. Bu ölkədə 
təbii fəlakətlərdən, daşqınlardan hifz 
olunmaq üçün uşaqları suya atırdılar.

Azərbaycan müstəqillik əldə etdik-
dən sonra Milli Məclisin qəbul etdiyi 
1992-ci il  27 oktyabr tarixli “Azərbaycan 
Respublikasının bayramları haqqında” 
Qanuna əsasən Qurban bayramı ölkə-
miz də də dövlət səviyyəsində bayram 
edilir.

Qurbanlıq o deməkdir ki, insanlar 
Allahın xoşuna gələcək bir əməli icra 
edirlər.

Allah kəsilən bütün qurbanlarımızı 
qəbul etsin!

Ə d ə b i y y a t

Özdirek, R. Qurban 
ibadəti: əsas məlumatlar, 
aktual suallar / 
R.Özdirek; Anadolu 
türkc. Azərb. türkc. uyğ. 
E.Kərimov; elmi red., 
nəşrə haz. A.Qurbanov; 
dizayn T.Səlimov. - Bakı: 
İpəkyolu, 2011. - 93 s.

Yaqub, P. Ziyarət yolla-
rında / P.A.Yaqub; red. 
H.M.Seyidzadə. - Bakı: 
“Zərdabi LTD” MMC, 
2011. - 127 s. 

Baxşəliyev, R. Qur-
ban kəsmək savab-
dır / R.Baxşəliyev //
Azərbaycan. - 2019. - 11 
avqust. - S. 3.  

İ n t e r n e t d ə     

http://www.anl.
az/down/meqale/
iqtisadiyyat/2019/
avqust/669635(meqale).
pdf



543

Digər tarixi hadisələr

Ramazan Bayramı 
1993

20
21

Ramazan - hicri-qəməri aylar-
dan doqquzuncusunun adıdır. Bu ay 
müsəlmanların oruc tutmaqla mükəlləf 
olduqları, dinimizcə uca və müqəddəs 
qəbul edilən bir aydır. “Ramazan” 
ərəb sözü olub “ramda” sözündən alın-
mış, yaz sonunda, payız mövsümü-
nün əvvəlində yağıb yer üzünü tozdan 
təmizləyən yağış mənasını verir. Bu ya-
ğışın yer üzünü təmizlədiyi kimi, Ra-
mazan ayı da möminlərin günahlarını 
təmizləyir.

Ramazan ayına “On bir ayın sulta-
nı” da deyilmişdir. Müqəddəs kitabı-
mız olan Qurani Kərimdə də adı açıq 
olaraq keçən tək ay Ramazan ayıdır. 
Qurani-Kərim bu ay içərisində nazil ol-
muşdur. Uca Rəbbimiz “Ramazan ayı 
elə bir aydır ki, insanlara doğru yolu 
göstərən, hidayəti və haqqı batildən 
ayırmağı açıqlayan Quran, bu ayda en-
dirildi” (əl-Bəqərə, 2/185) deyə buyur-
muşdur. Müqəddəs kitabda “Min aydan 
daha xeyirli” olduğu ifadə olunan Qədr 
gecəsi də məhz bu ay içərisindədir.

Ramazan ayının girməsini iki yol-
la 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 Ra-
mazan orucuna başlanar. Məhəmməd 
Peyğəmbər (s.ə.s) bu mövzuda belə bu-
yurmuşdur: “Ramazan ayının aypara-
sını görüncə oruc tutun, Şəvval ayının 
ayparasını görüncə iftar edin, oruc tut-
mağı buraxın. Əgər göy üzü bağlıdırsa 
Şaban ayının günlərini otuza tamamla-
yın.”

Oruc tutan insan Allah-Təalanın 
əmrini yerinə yetirməsi üçün sübh 

azanın dan şam azanına qədər orucu 
pozan bir sıra əməllərdən uzaq durma-
lıdır. Orucluğun başa çatdığı gün “Fitr 
bayramı” adlanır. 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 buğda, yaxud xur-
ma və ya kişmiş miqdarında kasıblar 
üçün fitrə zəkatı verməlidir. Orucluq 
insanlara öz iradələrini, dözümlülüyü-
nü yoxlamaq imkanı verir, onları paklı-
ğa, xeyirxahlığa dəvət edir.

Ramazan bayramının məqsədlərin-
dən biri müsəlmanların toplanması 
və görüşməsidir. Müsəlmanlar bay-
ramda görüşür, bir yerdə namaz qı-
lırlar. Bayramın başqa məqsədi də, 
müsəlmanların bir-birini ziyarət etməsi, 
qohum-əqrabalarla görüşməsi, əgər 
arada inciklik varsa barışması üçün-
dür. 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 vic-
dan azadlığı bərpa olunmuş, İslam 
dininə, onun ibadət və ayinlərinə olan 
münasibət də dəyişmişdi. Ramazan 
(Orucluq) bayramı Azərbaycanda Mil-
li Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27 
oktyabr tarixli “Azərbaycan Respub-
li kasının bayramları haqqında” Qanu-
na əsasən, 1993-cü ildən dövlət səviy-
yəsində qeyd olunmağa başlanmışdır.

Ə d ə b i y y a t

Əliyev, İ. Ramazan 
bayramı münasibətilə 
Azərbaycan xalqına təbrik  
/ İlham Əliyev (Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti) 
// Azərbaycan. - 2019. - 4 
iyun. - S. 1.

Qurucan, Ə. Ramazan 
üfüqü / Ə.Qurucan (ön 
söz); red. İ.Quliyev; tərc. 
C.Əsgərov. - [Bakı]: 
[Xəzər], [2013]. - 111 s.

Mehdiyev, A. Birlik və 
həmrəylik bayramı / 
A.Mehdiyev // Azərbaycan. 
- 2019. - 4 iyun. - S. 9.

http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2019/
iyun/656647.htm

http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2019/
iyun/656258.htm
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Digər tarixi hadisələr
“Azərbaycan-İrs” jurnalı təsis olunmuşdur
1996

20
21

Azərbaycanda humanizm və tolerantlığın simvo-
luna çevrilmiş, Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti, birinci xanım, Heydər Əliyev Fon-
dunun Prezidenti Mehriban Əliyeva Azərbaycançılıq 
məfkurəsinin təbliğinə, habelə ölkədə sosial rifahın 
yüksəldilməsinə, elm, təhsil, mədəniyyət, idman 
sahələrinin inkişafına əhəmiyyətli töhfə vermişdir.   
Məhz onun təşəbbüsü ilə keçirilən çoxsaylı layihələr 
milli dəyərlərin qorunması və bu dəyərlərin ictimai 
şüurda möhkəmlənməsinə xidmət edir.

Mehriban Əliyevanın çoxşaxəli fəaliyyətində 
onun Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı üçün 
göstərdiyi xidmətləri müstəsna rol oynayır. Ölkənin 
bi rinci xanımı Respublikanın müstəqilliyinin ilk 
dövr lərindən etibarən Azərbaycan mədəniyyətinin 
qorunması və inkişafı istiqamətində hərtərəfli fəaliy-
yət göstərmişdir. 1995-ci ildə Mehriban Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə hazırda onun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan 
Mədəniyyətinin Dostları Fondu yaradılmış, 1996-cı 
ildə Azərbaycan mədəniyyətinin ölkədən kənarda 
geniş şəkildə təbliğ olunması məqsədilə 16 dildə çap 
olunan və dünyanın onlarla ölkəsində yayımlanan 
“Azərbaycan - İrs” jurnalı təsis olunmuşdur.

Müsahibələrindən birində  Azərbaycan Mədə-
niy yət Fondunun və “İrs” jurnalının yaradılma 
məq sədlərini Mehriban Əliyeva özü maraqlı izah 
etmiş dir: “Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları 
Fon dunu yaradarkən onun əsas məqsədi Azərbaycan 
mədəniyyətini təbliğ etmək, tanıtdırmaq idi. “İrs” 
jurnalını da mən elə onda təsis etdim. Jurnal, əslində, 

Fondun fəaliyyətini işıqlandırmaqla məşğul olurdu 
və müəyyən bir mövzuya həsr edilən hər bir nömrə 
həm populyar, həm də tədqiqat materialı idi. İftixar-
la deyə bilərəm ki, Azərbaycan mədəniyyəti barədə 
bizdən əvvəl hələ heç kim belə şirin yazmayıbdır. 
Məsələn, miniatürdən və ya memarlıq abidələrindən 
yazmağı qarşımıza məqsəd qoyduqda, əməkdaşlığa, 
əslində, həm akademiya alimlərini, həm jurnalistləri, 
həm də sənətşünasları cəlb etmişdik. Fond da, jurnal 
da kifayət qədər mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməli 
idi. O illər müstəqil Azərbaycanın təşəkkül illəri idi. 
Siyasi, iqtisadi dəyişikliklərlə yanaşı, köhnə ideo-
logiyadan xilasolma prosesi də gedir, stereotiplər 
dağıdılırdı. Kifayət qədər təlatümlü həmin dövrdə 
mədəni irsimiz yenidən fikir süzgəcindən keçirilir, 
əzəli milli ənənələrə və köklərə qayıdılırdı”.

Hazırda Dərginin təsisçisi və baş redaktoru Musa 
Mərcanlıdır.

“İrs” Beynəlxalq Azərbaycan jurnalı 2013-cü ilin 
əvvəllərindən “İrs” Braziliyada portuqal, Polşada 
polyak və Yunanıstanda yunan dilində nəşr edilir. Ən 
böyük müsəlman ölkəsi olan İndoneziyada da çap 
edilməsi nəzərdə tutulan dərgi rus, ingilis, alman, 
fransız, ərəb, yapon, çin, italyan, ispan kimi 11 dildə 
nəşr edilmişdir.

“İrs”in ingilis dilində olan variantı dünyanın 70 
ölkəsində yayımlanır. “İrs” MDB məkanında yeganə 
çoxdilli beynəlxalq jurnaldır. “İrs” jurnalı 2002-ci 
ildə Moskvada rus dilində nəşr edilməyə başlamış-
dır. Hazırda16 dildə və 70 ölkədə yayılan jurnalın 
ümumi tirajı 100 min nüsxə təşkil edir. Auditoriyası 
xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən elm və tədqiqat 
mərkəzləridir. Məqsəd Azərbaycanın milli-mədəni 
mirasını həmin xalqların dillərində təqdim etməkdir. 

Jurnalın səhifələrində Azərbaycan tarixi, mə də-
niy yəti, incəsənəti haqqında məqalələr, bu günə kimi 
heç bir yerdə nəşr olunmamış maraqlı məlumatlar, 
xarici ölkələrin muzeylərində saxlanılan Azərbaycan  
tarixi ilə bağlı eksponatlar və s. çap olunur. 
Ə d ə b i y y a t
“İRS”in fransız dilində xüsusi buraxılışı Cümhuriyyətin 100 
illiyinə həsr olunub // Mədəniyyət. - 2018. - 12 yanvar. - S. 8.
“İRS” jurnalının yeni sayı Vyetnam dilində çıxıb // 525-ci qəzet. - 
2020. - 6 mart. - S. 10.
Moskvada “İrs-Naslediye” jurnalının növbəti nömrəsi çapdan 
çıxıb // Azərbaycan. - 2018. - 22 aprel. - S. 3.

25 
illiyi
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A

Abaszadə Abasqulu Ağabala oğlu  ----------- 132
Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu ------- 450, 485
Abbasov Akim Əli oğlu   ---------------- 168, 188
Abbasov Əsgər Məmmədismayıl oğlu  130, 138
Abbasov Qurban Abbasqulu oğlu 
(Neftçi Qurban) --------------------------- 367, 388 
 Abbasov Məmməd Əsgər oğlu  ----------------- 8
Abbasov Midhət Teymur oğlu  ---------- 253, 284
Abbasov Namiq Əbdülsəməd oğlu  ---------- 212
Abbasov Seyfəddin Əliağa o. (Seyfəddin 
Dağlı)  -------------------------------------- 291, 299
Abdinov Tofiq Məhərrəm oğlu (Tofiq 
Abdin)  ------------------------------------- 330, 333
Abdul-Qədirov İsmayıl Qafar oğlu  ------- 47, 74
Abdula Şaiq - bax: Talıbzadə Abdulla Mustafa o. 
Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla 
Teatrı  --------------------------------------- 170, 204
Abdullayev Aydın Həsən oğlu  ---------------- 132
Abdullayev Cahangir Məmməd oğlu  -- 169, 198 
Abdullayev Ələsgər Baba oğlu (Şəkili 
Ələsgər) ------------------------------------------ 509
Abdullayev Faiq Məmmədəli oğlu   ---------- 451
Abdullayev Xosrov Abdulla oğlu ---------------- 7
Abdullayev İslam Əbdül oğlu   --------------- 509
Abdullayev Kamal Mehman oğlu   ----- 451, 499
Abdullayev Mahmud Abdulla oğlu   --- 212, 230
Abdullayev Mahmud Əli oğlu   --------------- 253
Abdullayev Məzahir Ağaverdi oğlu   -------- 213
Abdullayev Mikayıl Hüseyn oğlu    ---- 449, 462
Abdullayev Vaqif İdris oğlu ------------- 367, 385
Abdullayev Üzeyir Ələsgər oğlunun -----------47 
Abdullayeva Rəna Həbib qızı -------------------- 7
Abdullazadə Gülnaz Abutalıb qızı   ---- 330, 338 
Abizadə Balaş Allahbaxış oğlu (Balaş 
Azəroğlu)  ---------------------------------- 411, 416
ABŞ Dövlət Departamenti Ermənistanın 
Azərbaycan torpaqları.  ------------------------ 133
Adıgözəlzadə Həsənağa Əfrasiyab oğlu   ------ 7

Ağabəyov Mayis Əlişir oğlu ------------ 167, 178
Ağalarov Abbas Fərhad oğlu ------------------ 253
Ağalarova Dünya Ələkbər qızı    ------- 451, 493
Ağamirov Midhət Mirmusa oğlu   ------ 169, 190
Ağamirov Mirmusa Haşim oğlu -------------- 511
Ağaoğlu Məhəmməd  -------------------- 293, 318 
Ağayev Ağadadaş Həmid o.  --------------------- 6
Ağayev Bəylər Əbdülrəhim oğlu  ------------ 169
Ağayev Faiq Firidun oğlu  ------------------------ 9
Ağayev Nuhəli Hacıbala oğlu  ---------------- 213
Ağayev Oqtay Mirzəbaba oğlu -----------------47
Ağayeva Xurşid Həsən bəy qızı  -------------- 130
Ağdaban faciəsi --------------------------- 133, 162
Ağdam rayonunun işğalı günü  --------------- 254
Ağdam rayonu işğaldan azad olundu! - 414, 444
Ağdamski Telman Əhməd oğlu  -------- 293, 321
Ağdaş rayonunda ilk qiraətxana -------------- 512
Axundov Məhəmməd Bağır oğlu   ----------- 169
Axundov Ruhulla Fətulla oğlu (Sidqi 
Ruhulla) --------------------------------------83, 101
Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlu  ----------- 292
Axundov Tofiq Hüseyn oğlu   ----------------- 412
Axundov Vəli Yusif oğlu  ---------------- 170, 200
Axundova Rəfiqə Hacı qızı   ------------ 291, 303
Axundova-Bağırbəyova Sona Əbdül qızı --- 511
Axundzadə Yusif Yevgenyeviç ------------------45
Afiyət (Mərəndi) Məmmədrza Abdulla oğlu  -- 8
Alıquliyev Ramiz Məhəmməd oğlu  ----- 85, 118
Allahverdiyev Adil Məhəmmədəli oğlu  ------85
Allahverdiyev Mahmud Qara oğlu  ---- 169, 195
Allahverdiyev Surxay Rəhim oğlu   ---------- 170
II Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin 
Anım Günü -------------------------------- 332, 364
Aprel döyüşləri və ya Dördgünlük 
müharibə  -----------------------------133, 159-160 
Araslı Nüşabə Həmid qızı   ----------------------85
Aristotel (Ərəstun) ------------------------------ 510  
Aslanov Aslan Məhəmməd oğlu  ------- 292, 315
Aslanova Rəbiyyət Nurulla qızı   ------- 252, 273
Astaxin Vitali Vladimiroviç ---------------------45

Əlifba göstəricisi
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Aşıq Alı - bax: Haqverdiyev Alı Mirzə oğlu 
Aşıq Bəhmən Göyçəli - bax: Qarayev Bəhmən 
İbrahim oğlu  
Aşıq Ələsgər  ------------------------------ 509, 524 
Aşıq Hüseyn Cavan - bax: Əliyev Hüseyn 
Mikayıl oğlu  
Aşıq Hüseyn Şəmkirli -------------------------- 509
Aşıq Xındı Məmməd - bax: Qəniyev Məmməd 
Gülabı oğlu  
Aşıq Pənah - bax: Pənahov Əlipənah Ələsgər oğlu 
Aşıq Pəri ----------------------------------- 509, 523
Aşurbəyli Sara Balabəy oğlu -----------------8, 30
Atakişiyev Əlisəttar Ələsgər oğlu    ---- 449, 473
Atatürk Mustafa Kamal ------------------ 168, 187
ATƏT-in Lissabon sammitində Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi. -------------------------------------- 452
Avropa İttifaqının İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə 
Günü  --------------------------------------------- 452
Avtomobil Yol İşçilərinin Peşə 
Bayramı Günü -------------------------------------47
Azayev Əlisəfa Soltan oğlu  ------------- 251, 255
Azərbaycan Bayrağı Günü  -------------- 413, 435
Azərbaycan Dövlət Caz Orkestri ------------- 514
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 254, 286
Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestri --------- 514
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 
kitabxanası --------------------------------------- 512
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin təsis 
ed. ------------------------------------------- 294, 326
Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan 
Dili Günü  ---------------------------------- 294, 323
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Günü  -----47
“Azərbaycan-İrs” mədəni-maarifçilik yönümlü 
jurnal---------------------------------------- 514, 544
Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatına üzv. 452
Azərbaycan Kinosu Günü  --------------- 294, 324
Azərbaycan qadınlarının birinci qurultayı  ----47
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi --- 514, 540
Azərbaycan Pоlisi Günü  ---------------- 254, 285
Azərbaycan radiosunun yaradılmasının  ----- 413
Azərbaycan Respublikası ərazisində bütün 
nəşrlərin latın qrafikalı əlifbaya keçməsi  --- 294
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi
haqqında sərəncam -------------------------------86

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi təşkil 
edilmişdir  -----------------------------332, 357-358
Azərbaycan Respublikası Pensiya Fondu --- 452
Azərbaycan Respublikası Tibb İşçilərinin Peşə 
Bayramı Günü  ---------------------------------- 213
“Azərbaycan Respublikası” adı və üçrəngli 
bayrağı təsdiq edilmişdir  ------------------------47
Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tam 
hüquqlu üzv. qəb.olun. ------------------------9, 40
Azərb.Respublikas.dövlət müstəqilliyi dünya 
dövlətləri içərisində ilk olaraq Türkiyə 
Cümhuriyyəti tərəfindən tanınmışdır   ------- 413 
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi 
haqqında ümumxalq referen.  ----------------- 452
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr 
Günü ---------------------------------------- 213, 249
Azərbaycan Respublikası YUNESKO-ya 
üzv qəbul ol.  ------------------------------ 213, 239
“Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün 
təsis edilməsi haqqında” Sərəncam  ---------- 452
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin 
Dağlıq Qarabağda 44 gündür davam edən 
döyüşlərin dayandırılması barədə bəyanat 
imzalamışdır  ------------------------------ 413, 436
Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günü - 413 
Azərbaycan Televiziyasının fəaliyyətə baş. ---47
Azərbaycanda “Elm günü”  ---------------------86
Azərbaycanda Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi  ----------------------------------- 213, 245
“Azərbaycanda gənc istedadlara dövlət qayğısı 
haqqında” fərman  ------------------------------ 213
Azərbaycanda Hərbi-Dəniz Qüvvələri 
Günü  --------------------------------------- 294, 324
Azərbaycanda ilk Prezident seçkiləri -------- 332
Azərbaycanda ilk rəsmi telefon xətti (“Nobel 
qardaşları cəmiyyəti” tərəfindən) ---------------47
Azərbaycanda Qızıl Aypara Günü  -------86, 123
Azərbaycanda Mülki Aviasiya İşçilərinin Peşə 
Bayramı Günü  ---------------------------- 213, 238
Azərbaycanda Sərhəd Qoşunları Əməkdaşlarının 
Peşə Bayramı Günü  ---------------------- 294, 325
Azərbaycanın BMT-yə qəbul olunması  -85, 120
“Azərbaycanın milli özünümüdafiə qüvvələri 
haqqında” Qanun ------------------------------- 369
Azərbaycanlıların sonuncu nümayəndələri 
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Ermənistanın Meğri rayonunun Nüvədi kəndindən 
silah gücünə qovulmuşlar ---------------------- 294 
Azərbaycanlıların sоyqırımı günü --------86, 128
Aznaurov İsgəndər Söhrab oğlu  ------- 292, 309

B

Babayev Aqşin Əlisəttar oğlu   ---------- 411, 417
Babayev Həbib Bayram oğlu   ---------- 450, 491
Babayev Nurəddin Həsən oğlu  ------------ 82, 93 
Babayev Rafiq Fərzi oğlu ------------------- 83, 97
Babayeva Çimnaz Məmməd qızı ------   449, 466  
Babayeva Ələviyyə Hənifə qızı  -------- 291, 297
Babazadə Baba Qurbanqulu oğlu ------- 132, 154
Babazadə Fikrət Ələkbər oğlu  ---------------- 332
Babazadə Oqtay Ələkbər oğlu   --------- 366, 379
Babək rayon MKS ------------------------------ 513
Bağırov Bağır Əli oğlu ------------------------- 293
Bağır xan   --------------------------------------- 510
Bağırov Allahverdi Teymur oğlu   ------ 131, 148
Bağırov Zakir Cavad oğlu ------------------ 83, 95
Bağırova İradə Səid qızı -------------------------46
Bağırzadə Faiq Məmməd oğlu   ---------- 85, 114
Bahar Məhəmmədtağı (Məlik Üş-şüəra)  ---- 448
Bakı Azad Tənqid-Təbliğ Teatrı -------------- 514
Bakı kommersiya məktəbinin yaradılması -- 513
Bakı Metropoliteni İşçilərinin Peşə 
Bayramı Günü  ---------------------------------- 413
Bakı müsəlman qız məktəbinin açılışı ------- 332
Bakı Musiqi Akademiyasının kitabxanası --- 512
Bakı Qız Məktəbinin yaranması -------------- 513
Bakı-Sabunçu-Suraxanı xəttində elektrik 
qatarı ---------------------------------------------- 254 
Bakı şəhəri Nizami rayonu MKS ------------- 513
Bakı Slavyan Universitetinin kitabxanası 
fəaliyyətə başlamışdır -------------------------- 512
Bakı Uşaq Teatrı -------------------------------- 133
Bakıda I Beynəlxalq Türkoloji Qurultayı - 47, 79
Bakıda ilk telefon rabitə qurğusu  ------------ 452
“Bakinski raboçi” qəzeti ----------------- 514, 539
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışı -- 254
Balakişiyev Kamil Əbdülsalam oğlu  -- 332, 353
Balaş Azəroğlu - bax: Abizadə Balaş Allahbaxış 
oğlu  
Balayev Rəsul Ənvər oğlu  -------------------- 292
Banişevski Anatoli Andreyeviç ------------ 47, 75

Baratzadə Zülfüqar Yaqub oğlu   ------- 251, 264
Baybakov Nikolay Kostantinovic --------------84
Bayramov Həbib Əbdülhüseyn oğlu  -- 211, 219 
Bayramov Hüseyn Abbas oğlu  --------------- 511
Bayramov Soltanağa Nəhmət oğlu ----- 367, 382
Bayramzadə Əlirza Baxşəli oğlu  ---------------85
Belinski Vissarion Qriqoryeviç --------- 211, 214
Bеynəlxalq Ahıllar Günü  ---------------- 368, 400
Bеynəlxalq Ailə Günü  ------------------------- 170
Beynəlxalq Caz Günü -------------------------- 133
Bеynəlxalq Ana Dili Günü  ----------------- 47, 78
Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı Günü  294, 327
Beynəlxalq Bioloji Müxtəliflik Günü  - 170, 206
Bеynəlxalq Gənclər Günü  -------------- 294, 325
Beynəlxalq Dağlar Günü  ---------------------- 452
Beynəlxalq Dəniz Günü------------------------ 332
Beynəlxalq Ekoloji Bilik Günü  -------------- 133
Beynəlxalq Elektronrabitə Günü  ------------- 170
Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü  ----------- 133
Bеynəlxalq Əlillər Günü ----------------- 452, 503
Beynəlxalq Gözdən Əlillər Günü ------- 413, 440
Beynəlxalq Günəş Günü  ---------------------- 170
Beynəlxalq Humanitar Yardım Günü  -------- 294
Beynəlxalq İdman Jurnalistləri Günü  ------- 254
Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi 
Günü  --------------------------------------- 414, 446
Beynəlxalq İnternet Təhlükəsizliyi Günü  -----47
Beynəlxalq İqlim Günü  ----------------------- 170
Beynəlxalq Kino Günü  ------------------------ 452
Beynəlxalq Kitab Bağışlama Günü  ------- 47, 77
Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları 
Günü  --------------------------------------- 133, 165
Beynəlxalq Könüllülər Günü  ----------- 452, 504
Beynəlxalq Kulinariya Günü  ----------------- 369
Beynəlxalq Qan Donor Günü  ---------------- 213
Bеynəlxalq Qadınlar Günü  ---------------85, 121 
Beynəlxalq Qeyri-zorakılıq Günü  ----------- 368
Beynəlxalq Quşlar Günü  ---------------------- 133
Beynəlxalq Lal-Kar Günü --------------- 332, 362
Beynəlxalq Müəllim Günü  -------------------- 369
Beynəlxalq Mülki Aviasiya Günü  ------------ 452
Beynəlxalq Musiqi Günü  --------------------- 368
Bеynəlxalq Muzеylər Günü  ------------------ 170
Beynəlxalq Novruz Günü  -----------------------86
Beynəlxalq Olimpiya  Qaçış Günü  ---------- 213
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Beynəlxalq Poeziya Günü  ----------------86, 125
Beynəlxalq Rəqs Günü  ------------------------ 133
Bеynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı 
Günü  --------------------------------------- 170, 202
Beynəlxalq Sülh Günü  ------------------ 332, 361
Beynəlxalq Şahmat Günü  --------------------- 254
Beynəlxalq Şən və Hazırcavablar Klubunun ilk 
oyunu --------------------------------------------- 413
Beynəlxalq Teatr Günü   -------------------86, 127
Beynəlxalq Tərcüməçilər Günü  -------------- 332
Beynəlxalq Tolerantlıq günü ------------ 414, 441
Beynəlxalq Turizm Günü  --------------- 332, 363
Beynəlxalq Uşaq Kitabı günü  ---------------- 133
Bədəlbəyli Şəmsi Bədəl oğlu  -------------- 45, 63
Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü  ---------------85
Bədirov Mürsəl Tağı oğlu   -------------- 366, 375
Bəhmən Mirzə Qacar --------------------- 510, 531
Bəkirzadə Teymur Bəkir oğlu ----------------- 331
Bəktaşi İnayət Heydər oğlu   --------------------84
Bəşirov Yaşar Eyyub oğlunun ----------------- 133 
Bilalov Yaşar Mahmud oğlu   ----------------- 332
Bilik Günü  -------------------------------------- 332
Billuri Hökumə İbrahim qızı --------------- 82, 87
Binəqədi rayon MKS 4 saylı filial  ----------- 513
Binəqədi rayon MKS yaradılmışdır  --------- 513
Binəqədi rayon MKS-nin 7 saylı filialın ----- 512
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Günü  ---------- 369
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yarad.  ---- 213, 247
BMT Baş Məclisinin XXI sessiyası İrqi 
Diskriminasiyanın Ləğvi Uğrunda Beynəlxalq 
Mübarizə Gününün təsis ----------------------- 369
Böyük Vətən Müharibəsi başl. ---------- 213, 246
Bulqakov Mixail Afanasyeviç   --------- 167, 177
Bülbülcan - bax: Zülalov Əbdülbağı Kərbəlayı 
Əli oğlu  

C

C.Naxçıvanski adına Hərbi Lisey ------ 254, 287
Cabbar Məşədi İsmayıl oğlu (Cabbar Qaryağdı 
oğlu) ------------------------------------------- 83, 96
Cahangirov Cahangir Şirgəşt oğlu  ----- 211, 220
Canəhmədov Əhəd Xanəhməd oğlu   -- 368, 398
Cavanşir Rəşid Cəmil oğlu  ------------- 253, 280
Cavanşir Varaz Qriqor oğlu (Cavanşir)    ---- 510
Cavanşirov İsfəndiyar Aslan oğlu 

(Xan Şuşinski)  ---------------------------- 291, 305
Cek London (Con Qriffit Çeyni)  ------------6, 13
Cəbrayıl rayonunun işğalı günü    ------------ 294
Cəbrayıl rayonu işğaldan azad olundu! 369, 403
Cəbrayılova Svetlana Əli qızı  ---------------- 253
Cəfərov İmran Bayram oğlu   ----------------- 292
Cəfərov Məmmədtağı İbrahim oğlu ---------- 252
Cəfərzadə Əzizə Məmməd qızı    ------- 448, 457
Cəlilov Afiyəddin Cəlil oğlu -----------------7, 24
Cəlilov Musa Mustafa oğlu (Musa Cəlil)  44, 54
Cənubi Qafqazın müsəlman-azərbaycanlı əhalisi 
arasında Rusiya imperiyasının I Dövlət Dumasına 
seçkilər keçirilib. Dumaya beş azərbaycanlı 
deputat seçilib  ---------------------------------- 170
Cümşüdov Sabir Qənbər  oğlu  --------------- 169
Cuvarlı (Cuvarlinski) Cavad Nəcəf bəy oğlu  46

Ç

Çernobl şəhərində AES-də baş vermiş qəza - 133
Çələbi Evliya  ------------------------------- 85, 115

D

Dadaşov Ağəli Abbasəli oğlu -------------------83 
Dadaşov Azər İsmayıl oğlu   ------------ 449, 463
Dadaşov İbrahimpaşa Hüseyn oğlu  ---------- 133
Dadaşov Rafael Məlik oğlu ------------------7, 18
Dadaşov Rafiq Ağahüseyn oğlu --------------- 252
Dadaşov Soltan Baba oğlu (Zaki)   -----168,  181
Dadaşzadə Araz Məmməd o ------------------8, 34
Davudova Mərziyyə Yusif qızı  --------- 449, 471 
Daxili Qoşunlar Günü  ---------------------------86
“Dəbistan” həftəlik uşaq jurnalı -------------- 133
Dəmiryolu işçilərinin peşə bayramı günü  --- 369
Dənizçilərin Peşə Bayramı Günü  ------------ 213
Dialoq və İnkişaf  Naminə Ümumdünya Mədəni 
Müxtəliflik Günü -------------------------- 170, 205 
Diplomatik Xidmət Orqanları Əməkdaşlarının 
Peşə Bayramı Günü  ---------------------------- 254
Disney Uolt    ------------------------------------ 449
Dostoyevski Fyodor Mixayloviç   ------ 411, 418
Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi 
haqqında fərman   ------------------------------- 213
Dövlət Müstəqilliyinin bərpası ---------- 369, 406
Dövlət Qulluqçularının Pеşə Bayramı Günü  213
DQMV-nin statusu ləğv olunmuşdur --------- 414
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Drayzer Teodor    ------------------------- 291, 301
Dünya Autizm Məlumatlandırma Günü  ---- 133
Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik 
bayramı ------------------------------------------- 452
Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü -------------------------- 452, 506
Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı  ----- 413
Dünya Ekoloji Təhsil Günü  ------------------9, 41
Dünya Fəlsəfə Günü ---------------------------- 414
Dünya İncəsənət Günü ------------------- 133, 163 
Dünya İnformasiya Günü  --------------------- 414
Dünya Qoruqları və Milli Parklar Günü  ------- 9 
Dvorjak Antoni   -------------------------------- 330

E 

Edilov Yelmar Şahmar oğlu ------------- 131, 147
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
Əməkdaşlarının Peşə Bayramı Günü --- 170, 207
Energetiklər Günü ------------------------------ 369
Erməni separatçıları qondarma dövlətin – “Dağlıq 
Qarabağ Respublikası”nın yaradıldığını elan 
ediblər  ------------------------------------------- 332
Eyyubov  Bəylər Həsən oğlu --------------------84

Ə

Ədliyyə İşçilərinin Peşə Bayramı Günü  ---- 414
Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu  ------- 170, 201 
Əfəndiyev Oqtay Əbdülkərim oğlu   -----84, 109
Əfzələddin İbrahim ibn Əli Nəccar Şirvani 
(Xaqani Şirvani)    ------------------------ 508, 516
Əhmədağa Muğanlı - bax: Qurbanov Əhmədağa 
Əkbər oğlu  
Əhmədli Cəmil Teymur oğlu ------------ 367, 389
Əhmədov Əmir Məmmədbağır oğlu --------- 511
Əhmədov Həsən Əbdüləli oğlu   -------- 451, 492
Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu   ------- 253, 278
Əhmədov  Xanlar Əhməd oğlu --------------- 211
Əhmədov Mobil Salman oğlu  ---------- 330, 339 
Əhmədov Riad Fikrət oğlu   ------------- 450, 476
Əxi Evrən (Ahi Evran)  ------------------ 510, 532
Əkbərov Tahir İsmayıl oğlu (Tahir Əkbər)  6, 17
Əkbərzadə Şahmar Əkbər oğlu --------- 448, 456
“Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi” nin 
nəşri   --------------------------------------------- 514   
Ələkbər əmi - bax: Hüseynov Ələkbər Adıgözəl 

oğlu 
Ələkbər Salahzadə - bax: Məmmədsalahlı 
Ələkbər Baba oğlu 
Ələkbərzadə Çingiz Əbülhəsən oğlu   - 366, 370
Ələkbərzadə Mədinə Nurulla qızı (Mədinə 
Gülgün)------------------------------------------ 6, 11
Ələsgər Alməmməd oğlu - bax: Aşıq Ələsgər
Ələsgərov Sabir Məmməd oğlu --------------- 293
Ələsgərzadə Lütfəli Rəhim oğlu 
(Lütfi Zadə)  ---------------------------------- 46, 72
Əli Kərim - bax: Kərimov Əli Paşa oğlu
Əli Nazim - bax: Mahmudzadə Ələkbər Mahmud 
oğlu 
Əli Razi - bax: Şamçızadə Əli Yəhya oğlu 
Əlibəyli Ənvər Əliverdi oğlu  ----------- 130, 134
Əlikişibəyov Mustafa Məmməd oğlu   ------- 451
Əlillərin hüquqlarının müdafiəsi Günü  170, 203
Əlisa Nicat - bax: Hüseynov Əlisa Qulam oğlu  
Əliverdibəyov Nazim Ağalar oğlu   ---- 292, 306
Əliyev Ağa Qurban oğlu ----------------------- 511
Əliyev Ağarəhim Cəbrayıl oğlu --------------- 167
Əliyev Aqil Əlirza oğlu   ----------------- 450, 486
Əliyev Aşur Müseyib oğlu  -------------- 213, 234
Əliyev Azad Sabir oğlu --------------------------83
Əliyev Cəmil Əziz oğlu   ------------------ 85, 117
Əliyev Əbülfət Əsəd oğlu     ------------ 449, 468
Əliyev Hüseyn Əlirza oğlu  ------------- 130, 137
Əliyev Hüseyn Mikayıl oğlu (Aşıq Hüseyn 
Cavan)   ------------------------------------------ 509
Əliyev İlham Heydər oğlu   --------450, 479-483
Əliyev İlham Müzəffər oğlu  ------------ 168, 183
Əliyev Kamil Müseyib oğlu  ------------ 366, 372
Əliyev Rövşən Məmmədəli oğlu 
(Ramiz Rövşən)      ----------------------- 448, 453 
Əliyev Tamerlan Əziz oğlu   ------------ 368, 397
Əliyev Tofiq Abbasəli oğlu ----------------------85
Əliyev Vəli Hüseyn oğlu  ---------------- 252, 272
Əliyev Yavər Yaqub oğlu   --------------- 212, 226
Əliyeva Nurlanə Müzəffər qızı   -------- 293, 319
Əliyeva Zemfira Məmmədəli qızı   ----- 449, 474
Əlizadə Əbdülkərim Əli oğlu ----------------8, 28
Əlizadə Ələşrəf Əbdülhüseyn oğlu   --- 132, 153
Əlizadə Məmməd Mübariz Əli oğlu   -- 450, 489
Əli-zadə Rasim İsmayıl oğlu    ---------------- 413
Əlizadə Validə Mövsüm qızı --------------------- 9
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Əlizadə Zəkəriyyə Mabud oğlu  ----------------46
Əminə Yusif qızı    ------------------------ 331, 343
Əmir Teymur (Teymur ibn Tarağay 
Barlas)  ------------------------------------- 131, 149
Ənvər Paşa Hacı Əhməd oğlu 
(İsmail Enver) ----------------------------- 412, 424
Ərəblinski Hüseyn - bax: Xələfov Hüseynbala 
Məmməd oğlu
Əsədov  Əli Hidayət oğlu    ------------------- 412
Əsədov Əsəd Soltan oğlu ------------------83, 105
Əsədov Məhəmməd Nəbi oğlu  --------- 450, 478
Əsədullayev Şəmsi Əsədulla oğlu   ---------- 510
Əsgərov Şahlar Qaçay oğlu   ------------ 212, 232
Əsgərova Salatın Əziz qızı    ------------ 450, 475
Əyyubov Əsgər Cabbar oğlu  ----------------- 293
Əyyubov Tələt Ömər oğlu    ------------------- 508
Əzimi Səfurə Əli qızı ------------------------------ 6
Əzimov Aydın Kərim oğlu (Aydın Əzim 
Kərimoğlu)  -------------------------------------- 168
Əzimov Cəbrayıl Əlimuxtar oğlu ------- 167, 179
Əzimov Nəriman Abbasqulu oğlu  ----- 211, 216
Əzizbəyov Şamil Əbdürrəhim oğlu ------- 46, 71

F

Fadeyev Aleksandr Aleksandroviç  ----------- 448  
Faşizm Üzərində Qələbə Günü  --------------- 170
Fatma xanım Kəminə  -------------------------- 508
Fərəcov Cəmil Əliqulu oğlu --------------------  45 
Fərəcov Zülfüqar Həsən oğlu   ---------------- 253
Fətəli xan Hüseyn Əli xan oğlu   ------- 510, 530
Fətəliyev Ramiz Məmmədəli oğlu   ---- 211, 222
Fövqəladə Hallar Nazirliyi Işçilərinin Peşə 
Bayramı Günü  ---------------------------------- 452
Franklin Bencamin ----------------------------7, 26
“Füyuzat” jurnalının nəşri --------------- 413, 431
Füzuli rayonunun işğalı günü  ---------------- 294
Füzuli rayonu işğaldan azad olundu!  -- 369, 405

G

Gender bərabərliyinin təminatları haqqında . 369
Gəncə Dövlət Kukla Teatrının yaradılmışdır .  332
Gəncə Cümə məscidi  -------------------- 513, 535
Gəncə şəhər MKS  ------------------------------ 512
Gəncəvi  Əbül-Üla ------------------------ 508, 515 
Gəncəvi İlyas Yusif oğlu - bax Nizami Gəncəvi 

Gənclər Günü --------------------------------- 47, 76
Gənclərin I Ümumrespublika Forumu  --------47
Gərayzadə Vaqif Əzizağa oğlu ------------------83
Gömrük İşçiləri Günü  ------------------------9, 42
Gözdən Əlillər üçün Respublika 
Kitabxanası -------------------------------- 213, 235
“Greenpeace” (Yaşıl sülh) təşkilatı ----------- 332

H 

Hacı Mirzə Həsən Rüşdiyyə    ---------- 252, 276
Hacıbəyli Ceyhun bəy Əbdülhüseyn o. --- 46, 69
Hacıyev Altay Əmir oğlu  --------------- 130, 136
Hacıyev Asəf Hacı oğlu   ---------------- 169, 197
Hacıyev Bəhmən Əbiş oğlu   ------------ 451, 498
Hacıyev Etibar Firudin oğlu ---------------- 45, 65
Hacıyev Xanlar İrşad-Faiq oğlu  -------- 331, 349
Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu  ---------------8, 29
Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu   ------------ 169, 192
Hacıyeva Nina Alekseyevna   ----------------- 212
Hacızadə Elşən Mahmud oğlu ---------- 292, 313
Hacızadə Nahid Rəhim oğlu --------------------82
Hadıyev Hüseynağa Məmməd oğlu    -- 411, 423
Haqverdiyev Alı Mirzə oğlu (Aşıq Alı)  509, 522 
Haqverdiyev Əyyub Məmmədəli oğlu ---- 83, 99
Haqverdiyev Hüseyn Həsən oğlu ---------------82
Haqverdiyev Xanlar Məmməd oğlu  --- 330, 340
Haqverdiyev Məşədi Zeynal ------------------ 509
Haşımbəyov Əliyar bəy Mehdi oğlu -----84, 107
Haşımov Bakir Musa oğlu   ------------------- 510
Heybətov  Əşrəf Nəzir oğlu ---------------- 44, 55
Heydər Əliyev Mərkəzinin yaradılması 
haqqında sərəncam ----------------------------- 452 
Heydər Əliyev Naxçıvan MR Ali 
Məclisinin sədri seçilmişdir  -------332, 355-356
Heydərov Arif Nəzər oğlu  -------------- 212, 228
Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlu ----- 252, 271
Heydərov Nəzər Heydər oğlu ----------------- 510
Heyvanların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü  -- 369 
Həmidov Mübariz Şərafət oğlu  -------- 252, 265
Hərbi Dəniz Qüvvələri Günü  ----------- 294, 324
Həsənov İlham Gülbala oğlu ------------ 168, 185
Həsənzadə Nəriman Əliməmməd oğlu  --- 44, 50
Hidayətzadə İsmayıl Hüseyn oğlu  ----- 292, 307
Hüseynbəyli Elçin Hüseyn oğlu 
(Qaraçuxa)  -------------------------------- 448, 455
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Hüseynli Qəmbər Muxtar oğlu  --------- 130, 140
Hüseynov (Hüseynli) Rafiq Eyyub oğlu   292, 316
Hüseynov Akif Məmməd oğlu  --------------- 169
Hüseynov Böyükağa Murtuza oğlu ------------84
Hüseynov Cəlil Yusif oğlu   ------------- 451, 495
Hüseynov Ələkbər Adıgözəl oğlu 
(Ələkbər əmi)  ----------------------------- 251, 263 
Hüseynov Əlikram Həsən oğlu --------------- 130
Hüseynov Əlisa Qulam oğlu 
(Əlisa Nicat)   ----------------------------- 291, 296
Hüseynov Elşən İbrahim oğlu   --------- 212, 227
Hüseynov Əyyub Müseyib oğlu  ------- 330, 336
Hüseynov Rahib Abuzər oğlu ----------------- 131 
Hüseynov Sadıq Dayandur oğlu -------- 252, 270
Hüseynova Nəsibə Ağa İsmayıl qızı --------9, 36
Hüseynova Sofiya Həsən qızı   ------------- 45, 61
Hüseynzadə Ədilə Hacağa qızı  --------- 131, 142
Hüseynzadə Məcid Əziz oğlu  ---------------- 293

X

Xaçmaz rayon MKS ---------------------------- 512
Xaqani Şirvani - bax: Əfzələddin İbrahim ibn Əli 
Nəccar Şirvani   
Xalça Bayramı  ---------------------------------- 452
“Xalçaçı günü” peşə bayramı ----------------- 170
Xanbabayev Əjdər Rza oğlu  ------------------ 293
Xanım İsmayılqızı - bax: Qarayeva Xanım 
İsmayıl qızı
Xanızadə Hamlet Bəbir oğlu   ----------- 211, 221
Xankəndinin işğalı günü  ---------------------- 452
Xankəndi rayonu işğaldan azad olundu!  413, 437
Xanlarov Seyran Əsgər oğlu 
(Seyran Səxavət)  ---------------------------- 82, 94
Xanlarova Zeynəb Yəhya qızı  ---------- 449, 467 
Xavkina Lyubov Borisovna   ------------------ 132
Xələfov Abuzər Alı oğlu ----------------- 451, 501
Xələfov Hüseynbala Məmməd oğlu (Hüseyn 
Ərəblinski)   ------------------------------- 510, 529
Xəlilov Eldar Xəlil oğlu  ----------------- 292, 310
Xəlilov Fərhad Qurban oğlu   ----------- 411, 422
Xəlilov Qurban Əli oğlu  ---------------------- 412
Xəlilov Zahid İsmayıl oğlu  ------------------8, 35
Xəzər rayon MKS yaradılmışdır  ------------- 513
Xəzər rayon MKS-nin 3 saylı filialı  --------- 512
Xəzər rayon MKS-nin 4 saylı filalı ----------- 512

Xəzər Universitetinin Kitabxana İnformasiya 
Mərkəzi yaradılmışdır  ------------------------- 513 
Xocavənd rayonu yaradılmışdır  -------------- 414 
Xocavənd rayonunun işğalı günü  ------------ 369
Xocavənd rayonu işğaldan azad olundu! 413, 438
Xоcalı sоyqırımı günü----------------------- 47, 80

İ

İbadullayev Əli Əziz oğlu --------------------- 130
İbrahimov Ağaəli Müsəllim oğlu ---------- 44, 55
İbrahimov Mirələkbər Mirələsgər oğlu   331, 348
İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu   ----------- 366, 371
İbrahimov Nurəddin İslam oğlu ----------83, 103
İbrahimov Rafiq Hüseyn oğlu  ------------------- 8
İbrahimov Sadıq Qurbanqulu oğlunun (Sadıq 
Elcanlı)  -----------------------------------------6, 10
İbrahimova Şəhla İbrahim qız ----------- 411, 423
İlk Beynəlxalq Nobel mükafatı  -------------- 513
İlk dəfə Yuri Qaqarin kosmosa uçmuşdur --- 133
İlk tammetrajlı bədii film – “Neft və milyonlar 
səltənəti” ----------------------------------------- 170
İlk telefon aparatının ixtirası --------------------47
İmamverdiyev Qabil Allahverdi oğlu -- 291, 298
İmanov Qorxmaz Cahangir oğlu -------- 131, 150
İmanov Samid Gülağa oğlu    ----------- 367, 381
İmanova Gülbacı Əliəkbər qızı -----------------45
İmanquliyev Nəsir Əsəd oğlu   ---------- 450, 488
İnşaatçılar Günü  -------------------------------- 133
İnsan Hüquqları Günü  ------------------- 213, 243
İrqi diskriminasiyanın ləğv edilməsi uğrunda 
Beynəlxalq Mübarizə Günü  --------------------86 
İsgəndərli Anar Camal oğlu ------------------8, 27
İsmayılov Həbib Ələkbər oğlu  ------------ 45, 62
İsmayılov İsmayıl Mahmud oğlu   ------------ 368
İsmayılov Nadir İslam oğlu  ---------------- 47, 73
İsmayılov Rasim Rza oğlu  -------------- 252, 266
İsmayılova Səkinə Qulu qızı  -------------- 45, 59
İsmayılzadə İsa Mustafa oğlu  ------------- 82, 90
İsmayılzadə Rauf Yusif oğlu -----------------6, 16
İsrafilov Aftandil Eynulla oğlu ------------------- 7
İsrafilova Nelufər Möhsün qızı   -------------- 368
İstiqlal Muzeyinin yaradılması ---------------9, 38

J

Jurnalistlərin  Beynəlxalq Həmrəylik Günü - 332
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K 

Kamil Vəli - bax: Vəliyev Kamil Nəriman o.  
Karamzin Nikolay Mixayloviç   -------------- 448
Karmen ( Kornman)  Roman Lazareviç ----- 412
“Kaspi” qəzetinin nəşri  ------------------ 513, 536
Kazımov Davud Mehti oğlu   ----------- 411, 419
Kazımov Əli İmran oğlu -------------------- 45, 66
Kazımov Nürəddin Mustafa oğlu  ------ 132, 152
Kazımzadə Kazım Cəfər oğlu 
(Kazım Ziya) --------------------------------83, 100
Keçmiş SSRİ-i süqut etmişdir  ---------------- 452
Kəlbəcər rayonunun işğalı günü  ------------- 133
Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olundu! 414, 445
Kəlbəliyev Qüdrət İsfəndiyar oğlu   ---- 413, 429
Kənd Təssərrüfatı İşçilərinin Peşə Bayramı 
Günü  --------------------------------------------- 413
Kərbəlayı Lətif  Hüseyn oğlu    --------------- 509
Kərəmov Nurəddin Kərəm oğlu   ---------------85
Kərimov Bəşir Bəylər oğlu  ---------------- 45, 64
Kərimov Elgiz Kərim oğlu -------------------7, 21 
Kərimov Əflatun Xudkar oğlu   --------------- 412
Kərimov Əli Paşa oğlu (Əli Kərim)   ----- 82, 92
Kərimov İnqilab Saleh oğlu  ------------ 131, 151
Kərimov Kazımağa Mövsüm  ----------- 331, 344
Kərimov Kərim Məhəmməd oğlu  ----- 252, 268
Kərimov Lətif Hüseyn oğlu    ----------- 411, 421
Kərimova Flora Ələkbər qızı  ----------- 251, 261
Kərkicahan qəsəbəsi ---------------------------- 452
Kəsəmənli Nüsrət Yusif oğlu   ---------- 448, 458
Kоnstitusiya Günü  ----------------------- 413, 439

Q 

Qadın Zorakılığına Qarşı Beynəlxalq Mübarizə 
Günü  --------------------------------------------- 414
Qafarova Roza Zeynal qızı   ------------------- 412
Qaracaoğlan ------------------------------------- 509
Qaraçuxa - bax: Hüseynbəyli Elçin Hüseyn oğlu 
Qarabağda ilk işğal prosesi başlamışdır ----- 452 
Qaradağ rayon MKS yaradılmışdır  ---------- 513
Qarakənd faciəsi -------------------------- 414, 443
Qaralov  Zakir Bəkir oğlu ------------------------ 7 
Qarayev  Zakir Ömər oğlu   ------------- 412, 428
Qarayev Bəhmən İbrahim oğlu (Aşıq Bəhmən 
Göyçəli)  ----------------------------------- 167, 174

Qarayev Yasin Mikayıl oğlu  ------------------ 168
Qarayev Yaşar Vahid oğlu  ---------------- 84, 111
Qarayeva Xanım İsmayıl qızı (Xanım 
İsmayılqızı) -------------------------------------- 130 
Qarayeva-Məmmədova Bilqeyis  ------------- 331 
Qasımov (Qasımzadə) Böyükağa 
Məmməd oğlu -------------------------------------82 
Qasımov Əbülfəz Cəbrayıl oğlu   ------- 450, 487
Qasımov Ədalət Qasım oğlu    ---------------- 450 
Qasımov Hacı İbrahim oğlu   ----------------- 508
Qasımov Mehbalı Məhəmməd oğlu   -- 169, 191
Qasımov Rafiq Yunis-Əli oğlu  --------- 212, 233
Qasımova Xuraman Əkrəm qızı -------- 211, 218
Qasımzadə Məmmədcavad Süleyman oğlu   368
Qaspiralı (Qasprinskaya) Şəfiqə 
İsmayıl bəy qızı  -------------------------- 367, 392
Qaspralı (Qasprinski) İsmayıl bəy Mustafa ağa 
oğlu    -----------------------------------------------84
Qayıbov Fərrux ağa  ---------------------- 367, 384
Qaz təsərrüfatı işçilərinin peşə bayramı günü  213
Qədirov Əliabbas Gülabbas oğlu   --------- 45, 60
Qəhrəmanov Əliheydər Baba oğlu   ---- 368, 399
Qəmbərov Yunis Heydər oğlu   -----------------85
Qəniyev Məmməd Gülabı oğlu  (Aşıq Xındı 
Məmməd) ---------------------------------------- 509 
Qənizadə Sultanməcid Hacı Murtuzəli o.  511, 533
QİÇS-ə Qarşı Mübarizə Günü  ---------------- 452
44 günlük müharibədə tarix yazan 
Azərbaycan! ------------------------------------- 436
Qobustan rayon MKS -------------------------- 513
Qocayev Məmməd Qoca oğlu ---------------8, 32
Qocayev Niftalı Mehralı oğlu   --------- 368, 396
Qubadlı rayonu işğaldan azad olundu! - 369, 408
Qubadlı rayonunun işğalı günü    ------------- 294
Qubadov Arif  Vəliş oğlu  --------------- 331, 346
Quliyev Asim Rzaqulu oğlu ---------------------- 6
Quliyev Eldar Tofiq oğlu  ---------------------7, 19
Quliyev  Elşad Heybət oğlu ------------------8, 33
Quliyev Emin Ələkbər oğlu  ------------ 292, 308
Quliyev Ələkbər Məmməd oğlu    ------ 332, 354
Quliyev Həsən Hüseyn oğlu   ----------------- 292
Quliyev Məmməd Mehdi oğlu ------------------45
Quliyev Nəriman Ağaqulu oğlu   ------- 451, 494
Quliyev Nurəddin Əzulla oğlu (Nurəddin 
Mehdixanlı)  ------------------------------- 366, 376
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Quliyev Şahlar Həsənağa oğlu   -------------- 330
Quliyeva Fizurə Müseyib qızı ----------------- 132
Quliyeva Zəhra Teymur qızın ----------------- 330
Quluzadə Lətifə Nəsir qızı  -------------------- 291
Qumi Qazi Əhməd   ---------------------------- 168
Qurban bayramı --------------------------- 514, 542
Qurbanov (Qurbani) Abdulla Novruz oğlu  - 448 
Qurbanov Ağadadaş Gülməmməd oğlu --- 83, 98
Qurbanov Azad İsa oğlu ----------------- 213, 236
Qurbanov Əhmədağa Əkbər oğlu (Əhmədağa 
Muğanlı)   ---------------------------------- 167, 172
Qurbanov Maqsud Rüstəm  ------------- 169, 199
Qurbanov Telman Xudam oğlu   -------- 412, 427
Qutqaşınlı İsmayıl bəy Sultan Nəsrulla o...... 6, 12

L

Laçın rayon MKS ------------------------------- 512 
Laçın rayonu işğaldan azad olundu! --- 452, 502
Laçın rayonunun işğalı günü  ----------------- 170
Lalayev Əliqismət Hümmət oğlu   ----- 252, 275
Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpa 
olunması haqqında qanun ---------------------- 452
Lerik rayonunda ilk kütləvi kitabxana 
yaradılmışdır  ------------------------------------ 512
Leskov Nikolay Semyonoviç -------------------44
Lomonosov Mixail Vasilyeviç    -------------- 412
Lütfi Zadə - bax: Ələsgərzadə Lütfəli Rəhim oğlu 

M

M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət 
Akademik Filarmoniyası ----------------- 170, 208 
Mahmudbəyova Məryəm Fərəməz qızı  ----8, 36 
Mahmudova Tamilla Zahid qızı   ------------- 130
Mahmudzadə Ələkbər Mahmud oğlu 
(Əli Nazim)  ------------------------------- 412, 425
Makeyev İqor Vladimiroviç   ----------- 367, 383
Mansurov Bəhram Məşədi Süleyman bəy o. 45, 58
Mehdiyev Fazil Umud oğlu  ------------ 292, 311
Mehdiyev İmran Əzim oğlu  --------------------- 8
Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu   -------- 368
Mehdiyev Tofiq Mahmud oğlu (Tofiq 
Mahmud)  ---------------------------------- 411, 415 
Mehdiyeva Səlimə İbrahim qızı -------------- 169
Mehmet Ziya (Ziya Göyalp)  --------------84, 108
Mehrəliyeva Fatma Yusif qızı   --------- 211, 217

Məcidov Zakir Nüsrət oğlu   ------------ 212, 225
“Mədəniyyət” qəzetinin nəşri ----------- 514, 541
Mədinə Gülgün - bax: Ələkbərzadə Mədinə 
Nurulla qızı
Məhərrəmov Kamil Fərman oğlu ------------- 168 
“Məktəb” ədəbi, elmi jurnal ------------------- 414
Məlik-Aslanova Püstə Süleyman bəy qızı   ---46
Məlikov Rəhim bəy Mehrəli bəy oğlu   169, 193
Məlikova Qəribsoltan Həsən bəy qızı -- 212, 231
Məlikova Nəcibə Haşım  ---------------- 366, 377
Məlikova-Abayeva Hənifə xanım 
Aslanbəy qızı   ---------------------------- 169, 194
Məmmədəliyеv Vamiq Məmmədəli oğlu   -- 211
Məmmədoğlu Əsgər (Ələsgər 
Məmmədoğlu)  ------------------------------------45
Məmmədov Abbas Zaman oğlu  ----------------84
Məmmədov Aydın İsrafil oğlu ---------- 252, 274
Məmmədov Elçin Mehdi oğlu ---------- 168, 180
Məmmədov Ələşrəf Veysəl oğlu   ------ 412, 426
Məmmədov Əliqulu Məmmədqulu oğlu  ---- 253
Məmmədov Əyyub Əliağa oğlu ----------------- 6
Məmmədov Firuddin İbrahim oğlu   --- 253, 283
Məmmədov Fuad Teyyub oğlu---------- 368, 394
Məmmədov Hafiz Məmməd oğlu ------ 509, 525
Məmmədov Kənan Əzizağa oğlu ------------- 366
Məmmədov Məmmədağa Əhməd oğlu  ----- 169
Məmmədov Mirkazım Mirəhəd oğlu   ------- 412
Məmmədov Mirzə Muxtar Mirzə Əli 
Əsgər oğlu --------------------------------------- 509
Məmmədov Ramiz Soltanəli oğlu  ----------- 331
Məmmədov Rəşid Rza oğlu  --------------------44
Məmmədov Sabir Novruz oğlu --------------7, 20
Məmmədov Seymur Qəhrəman oğlu  -- 331, 345
Məmmədov Yaqub Cavad oğlu  ----------------85
Məmmədov Zakir Cabbar bəy oğlu  --- 292, 314
Məmmədova Fəridə Cəfər qızı   -------- 292, 312
Məmmədova Məsumə Hüseyn qızı  ---- 293, 322
Məmmədsalahlı Ələkbər Baba oğlu (Ələkbər 
Salahzadə)   ----------------------------------------82
Məmmədvəliyev Seyfəddin Mənsim o. ------ 167 
Məmmədyarov Əliyar Müslüm oğlu   ------- 170
Mərdanov Misir Cumayıl oğlu  --------- 368, 395
Mikayılzadə Eldar Hidayət oğlu -------------6, 15
Mikluxo-Maklay  ------------------------- 253, 279
Miqrasiya orqanları işçilərinin peşə 
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bayramı günü  -------------------------------------86
Milli Aviasiya Akademiyasının kitabxanası  513
Milli Dirçəliş Günü  ---------------------- 414, 442
Milli Qurtuluş Günü ---------------------- 213, 242
Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü  --- 254, 288
Milli Musiqi Günü (Üzeyir Musiqi 
Günü)  -------------------------------------- 332, 359
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi təsis ed. -------- 413
Milli Təhlükəsizlik Orqanları İşçilərinin Peşə 
Bayramı Günü -------------------------------------86
Milli Tеatr Günü  ---------------------------85, 122
Mingəçevir şəh-də ilk kitabxana yaradıl. ---- 512
Mir Yəhya əl Hüseyni Qəzvini   -------------- 510 
Mirzə Məhəmməd Əli Mirzə Əbdürrəhim oğlu 
(Saib Təbrizi)  -----------------------------508,  520
Mirzəyev Bəhram Rüstəm bəy oğlu ---- 132, 156
Mirzəyev Ceyhun Cəmil oğlu  ---------- 131, 143
Mirzəyev Murad Telman oğlu-------------83, 106
Mirzəyev Ramiz Həsənağa oğlu (Ramiz 
Həsənoğlu)   ------------------------------- 131, 144
Mirzəyev Rəhim bəy Mirzə Məmmədbağır oğlu 
(Mirzə Rəhim Fəna)  --------------------------- 508
Mirzəyev  Teymur İbrahim oğlu ------    510, 528 
Mirzəzadə Böyükağa Məşədi oğlu -------- 44, 56
“Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşr olun. 133, 161
Morze Samuel Finli Briz  ---------------- 132, 158 
Moskvada Nizami Gəncəvinin 
abidəsi açılmışdır ------------------------------- 369
Motsart Volfqanq Amadey ------------------------ 7
Mömünə Xatun türbəsi ------------------- 513, 534
Mövsümov Məhərrəm Ağabala oğlu    ------- 510
Muxtarov Yusif Mehdi oğlu  ------------ 131, 146
“Multikulturalizm ili” elan edilməsi haqqında - 9
Musayev Musa Əbdürrəhman oğlu   --- 451, 496
Musayev Surxay Novruz oğlu  ------------------46
Musayeva Azadə Şahbaz qızı ----------- 368, 393
Musayeva Şükufə İmran qız ------------------- 131  
Musayeva Tamilla Həşim qızı   --------- 450, 484
Mustafayev Əmir Gülbala oğlu ------------ 82, 89 
Mustafayev Həsənağa Hacağa oğlu  --- 291, 302
Mustafayev  Qara Teyfur oğlu ---------------- 451
Mustafayev Ramiz Hacı oğlu   ---------- 366, 374
Mustafayeva Güllü Hacağa qızı   ------- 411, 420
Mustafayeva Sədayə İsmayıl qızı  ------ 252, 267
Müasir Olimpiya Oyunlarının ilk dəfə  Afinada 

keçirilməsi --------------------------------------- 513
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Işçilərinin Peşə 
Bayramı Günü  ---------------------------------- 452
MDB-nin yaradılması haqqında -------------- 452

N

N.Gəncəvi adına Lökbatan qəsəbə kütləvi 
kitabxanası --------------------------------------- 413
N.Gəncəvi adına Naftalan şəhər kitabxanası 513
Nağısoylu Möhsün Zellabdin o --------- 331, 350
Nağıyev Faiq Həbib oğlu ------------------------45
Nağıyev Tofiq Murtuza oğlu -------------- 85, 116
Nağıyev Vaqif Mirəsgər oğlu  ----------- 132, 157
Namazova Adilə Əvəz qızı  ------------- 332, 352
Narkоmaniya və Narkоbiznеsə qarşı Bеynəlxalq 
Mübarizə Günü  --------------------------- 213, 248
Naxçıvan şəhər MKS  -------------------------- 513
Naxçıvanı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi 
təsbir edən Qars müqaviləsi ------------------- 369
Naxçıvani Hacı Məhəmməd Hacı Abbas o. - 511
Naxçıvani Həsən İbn Ömər  ------------------- 511
Neftçi Qurban - bax: Abbasov Qurban 
Abbasqulu oğlu
Neftçilər Günü  ---------------------------- 332, 360
Nekrasov Nikolay Alekseyeviç --------- 448, 461
Nemətulla Ağa ---------------------------------- 511
Nəqqaş Mani ------------------------------------ 509
Nərimanbəyov Vidadi Yaqub-Fərman o.  251, 258
Nərimanov rayon MKS yaradılmışdır  ------- 513
Nərimanov rayon MKS-nin 1saylı filialı  ---- 512
Nərimanov rayon MKS-nin 3 saylı filialı  --- 512
Nəsibov Kamil Balədə oğlu   ------------ 367, 380
Nəsimi adına Dilçilik İns-tunun kitabxanası 512
Nəsimi r-da  ilk kitabxana  M.Əzizbəyov ad. 293
Nəsimi rayon MKS yaradılmışdır  ----------- 513
Nəsirli Müzəffər Qasım oğlu   ---------- 330, 335
Nəsirov Mustafa Cəfər oğlu   ----------- 367, 387  
Nəsirov Yalçın Canhəsən oğlu ---------------7, 23
Nəsrəddinov Rafiq Hüseyn oğlu ----------83, 104
“Nəşri-Maarif” xeyriyyə cəmiyyəti ---------- 294
Nəvai Nizaməddin Mirəlişir o. (Əlişir 
Nəvai)  ----------------------------------------- 44, 53
Nəzərli Hikmət Baba oğlu -----------------83, 102
“Nicat” maarif cəmiyyətinin yaradıl.-----------85
Nizami ad. Ədəbiyyat İns-tunun kitabx. ----- 512
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Nizami Gəncəvi  ---------------------508, 517-519
Nobel Emmanuel (kiçik) -------------------------85
Nobel Lüdviq  ----------------------------------- 253
Novruz bayramı  ----------------------------86, 124
Novruz Gəncəli - bax: Sadıqov Novruz İsmayıl 
oğlu 
Nurəddin Mehdixanlı - bax: Quliyev Nurəddin 
Əzulla oğlu
Nuriyev Aləm Bayram oğlu   ------------ 367, 390
Nuriyev Yaşar Məmmədsadıq oğlu 
(Yaşar Nuri)  ------------------------------- 331, 342

O

Oğuz rayon MKS  ------------------------------ 512
Oğuz rayonunda ilk kitabxana yarad.  ------- 512
Olimpiya muzeyinin yaradıl. --------------------86
Ordubadda “Əncüməni-şüəra” ədəbi məclisi 513 
“Orucov Qardaşları” mətbəə-nəşriyyatı 513, 537
Orucov Vəzir Surxay oğlu  -------------- 450, 477
Orlinskaya Solmaz (Nina) Qaragen qızı ----- 331 

P

Parklara Yürüş Günü  -------------------------- 133
Paşayev Baxşeyiş Xanəhməd oğlu  ---- 168, 182
Paşayev Hafiz Mir-Cəlal oğlu   --------- 168, 186
Pənahov Əlipənah Ələsgər oğlu 
(Aşıq Pənah) ------------------------------- 448, 459
Pərvin xanım Ehtisami ------------------------- 508
Pikasso Pablo   ---------------------------- 366, 373
Polis Akademiyasının Ümumi kitabxanası -- 512
Prоkurоrluq İşçiləri Günü  --------------------- 368
Pletnyov Vladimir Nikolayeviç --------------- 449

R

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Sahəsi 
İşçilərinin Peşə Bayramı  Günü  -------------- 452
Ramazan bayramı  ------------------------ 514, 543
Ramazanov Şamil Ağasəf oğlu --------------7, 22
Ramiz Həsənoğlu - bax: Mirzəyev Ramiz 
Həsənağa oğlu  
Ramiz Rövşən - bax: Əliyev Rövşən Məmmədəli 
oğlu 
Raykin Arkadi İsaakoviç     -------------------- 366
Rayonlarda, şəhərlərdə və şəhər rayonlarında icra 

hakimiyyəti başçısı vəzifəsi təsis edil.  ------ 369
Rеspublika Günü  ------------------------- 170, 209
Rəcəbov Oqtay Məmmədağa  ----------- 130, 139
Rəfiyev Akif Bəşir oğlu --------------------------84
Rəhimov Arif Süleyman oğlu(Şamo Arif)  -- 251  
Rəhimov İlham Məmmədhəsən oğlu --------7, 25
Rəhimov Şamo Süleyman oğlu   -------------- 132
Rəhimova Elmira Allahverdi qızı  ------ 291, 304
Rəhmanzadə Maral Yusif  --------------- 251, 260
Rembrandt Harmens Van Reyn  -------- 251, 259
Rəsulov Məcid Lətif oğlu  --------------- 253, 282
Rəsulova  Lidiya Xudat qızı   ----------------- 450
Rəsulzadə Rais Azər oğlu ---------------------- 411
Rimazi Nəzakət Hüseyn qızı --------------------45
RK(b)P Qafqaz Bürosu Dağlıq Qarabağın 
Azərbaycanın tərkibində sax. ----------------- 254
Rüstəmbəyov Əsəd Fətulla oğlu  ------------- 332
Rüstəmov Cahangir Mahmud oğlu -------------82
Rüstəmov Eldar Səid oğlu   ------------------- 251
Rüstəmov Nəbi Rüstəm oğlu  ----------------- 510
Rüstəmov Saleh Hacı oğlu   ------------------- 293
Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlu ----------- 167, 173
Rüstəmzadə Süleyman Əliabbas oğlu (Süleyman 
Rüstəm)  --------------------------------------- 82, 88
Rzaquliyev Elbəy Mirzə Həsən oğlu  -- 211, 215

S 

Sabunçu rayon MKS yaradılmışdır  ---------- 513
Sabunçu rayon MKS-nin 11 saylı filialı ----- 512
Sadıq Əsəd oğlu (Sadıqcan)  ------------ 509, 527
Sadıqov Ənvər Hidayət oğlu ------------------ 131
Sadıqov Əliövsət Şirəli oğlu   ----------- 449, 465
Sadıqov Novruz İsmayıl oğlu (Novruz 
Gəncəli)  ----------------------------------- 330, 334
Sadıqzadə Oqtay Seyid Hüseyn oğlu ----- 44, 57
Saib Təbrizi - bax: Mirzə Məhəmməd Əli Mirzə 
Əbdürrəhim oğlu 
Salahov Şakir Şamil oğlu ---------------- 212, 224
Salamzadə Əbdülvahab Rəhim oğlu   ----- 46, 70
Salayev Fazil İdris oğlu   ---------------- 331, 341
Salayev Həsənağa Dərya oğlu   --------- 449, 470
Salmanlı Ağaxan Əli oğlu   -------------- 366, 378
Salmanov Fərman Qurban oğlu   ------- 253, 281
Saltıkov-Şedrin Mixail Yevqrafoviç  --------6, 14
Sarıcalinskaya  Kamilə Qiyas qızı    --- 367, 386
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Seyfəddin Dağlı - bax: Abbasov Seyfəddin Əliağa 
oğlu
Seyfi Ələkbər Seyfulla oğlu (Ələkbər Seyfi)  -83
Seyid Məhəmmədhüseyn Behcət Təbrizi (Seyid 
Məmmədhüseyn Şəhriyar)   ------------- 508, 521
Seyran Səxavət - bax: Xanlarov Seyran Əsgər 
oğlu 
Səbail rayon MKS yaradılmışdır  ------------- 513
Sədərək rayon MKS yaradılmışdır ----------- 332
Sədiyev Vəzir İsa oğlu   ------------------ 212, 223
Sədrəddinbəyov İsmayıl bəy Hacı Məhəmməd 
oğlu (Nakam)   ---------------------------------- 508
Səfərova Xalidə Ələkbər qızı   ---------- 291, 302
Səfiəddin Əbdül Mömin ibn Yusif ibn Faxir əl-
Urməvi ------------------------------------- 509, 526
Səlimov Arif Ağacan oğlu   -------------------- 212
Səməd Vurğun - bax: Vəkilov Səməd Yusif o. 
Səmədov Niyazi Həmid oğlu   ---------- 451, 497
Sənani Ofeliya Hacağa qızı -------------- 169, 196
Sidqi Ruhulla - bax: Axundov Ruhulla Fətulla 
oğlu 
Skot Valter --------------------------------- 291, 300
Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü  -- 213
Sultanlı Əli Abdulla oğlu    -------------- 450, 490
Sultanov Eynəli bəy Çölbəyi bəy oğlu  167, 171
Sultanov Hacıbəy Fərəculla oğlu   ------ 331, 351
Sultanov Mirzə Əbülqasım oğlu -------------------
Sumqayıt Dövlət Universitetinin kitabxanası  512
Suraxanı rayon MKS yaradılmışdır  --------- 513
Suraxanı rayon MKS-nin 1saylı filialı  ------ 512 
Süleyman Rüstəm - bax: Rüstəmzadə Süleyman 
Əliabbas oğlu
Süleymanov Ələkbər Bağır oğlu    ----- 451, 500
Süleymenov Oljas Öməroviç ------------------ 167

Ş

Şadlinski Abbasqulu bəy Xanbaba bəy o. 45, 67
Şah Abbas məscidi (Cümə Məscidi)  --- 513, 535
Şah İsmayıl Xətai tərəfindən poçt rabitəsinin 
təməli qoyulub  ---------------------------------- 513
Şah Qasım Ənvar ------------------------------- 508
Şahbazov  Oqtay Qəşəm  ---------------------- 412
Şahbuz rayon Mərkəzi kitabxanası ----------- 512
Şahtaxtinskaya Leyla İsa Sultan qızı --------- 511
Şahtaxtinski Behbud ağa   --------------------- 510

Şahtaxtinski İsasultan Nəcəfqulu oğlu  253, 277
Şahtaxtlı Məhəmməd ağa Məhəmmədtağı Sultan 
oğlu (Məhəmməd ağa Şahtaxtinski)   -------- 511
Şahsuvarov  Aydın Ağa oğlu --------------------- 7
Şamçızadə Əli Yəhya oğlu (Əli Razi)  ------   508
Şedrin Silvestr Feodosiyeviç --------------------44
Şəkili Ələsgər - bax: Abdullayev Ələsgər Baba o. 
Şıxəlibəyli Ədhəm Şahlarbəy oğlu ----- 132, 155
Şıxəliyev Oqtay Yusif oğlu  ------------- 330, 337
Şıxızadə Kazım ağa Şıxı ağa oğlu ------------ 508
Şinasi İbrahim ----------------------------------- 509
Şirazi Qütbəddin Mahmud ibn Məsud ------- 511
Şirəliyeva Tamilla Xudadat qızı   ------- 449, 464
Şirinov Xanlar Cəbrayıl oğlu ------------------ 511
Şostakoviç Dmitri Dmitriyeviç      ------------ 330
Şou Corc Bernard   ----------------------- 251, 256
Şuşa rayonunun işğalı günü  ------------------ 170
Şuşa rayonu işğaldan azad olundu! ----- 413, 433
Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu -------- 84, 110
Şükürov Kərim Kərəm oğlu  ------------ 168, 189

T

Tağıyev Məmməd Tağı oğlu  ----------------    132
Tağıyeva Şövkət Əzizağa qızı   --------- 212, 229
Tağızadə Qarasim Əbdülhəsən oğlu   -   293, 320
Tahiri Söhrab (Söhrab Tahir) Əbülfəz o.  291, 295
Tahirov Kərim Məhəmməd oğlu    ----- 413, 430
Taqor Rabindranat  ----------------------- 167, 176
Talıbzadə Abdulla Mustafa o. (Abdula 
Şaiq) ------------------------------------------- 44, 51
Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü  ---- 133, 164
Teleqramların poçt şöbələrində kompüter şəbəkəsi 
vasitəsilə ötürülməsi ---------------------------- 514
Təcavüzə Məruz Qalmış Uşaqların Beynəlxalq 
Müdafiəsi Günü --------------------------- 213, 240
Tərtərdə rus-tatar məktəbinin nəzdində ilk 
kitabxana  ---------------------------------------- 512
Tixonov Nikolay Semyonoviç ---------- 448, 460 
Tofiq Mahmud  - bax: Mehdiyev Tofiq Mahmud 
oğlu  
“Torpaq islahatı haqqında” Qanun qəbul 
edilmişdir  ---------------------------------------- 254
Tukay Abdulla Məhəmmədarif oğlu   -- 130, 135
Tuqanov Aleksandr Alensandroviç -------------83
Turizm İşçiləri Günü  --------------------------- 332
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Tursunzadə Mirzo ------------------------- 167, 175
Tusi Nəsirəddin  ------------------------------ 46, 68
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Günü 369, 402
Türkdilli Xalqların Həmrəyliyi Günü -------- 369
Türkiyə Cümhuriyyətinin Zəfər Bayramı 
Günü  --------------------------------------- 294, 328

U

Uşaqların Bеynəlxalq Müdafiəsi Günü  213, 237
Uşaqların Bеynəlxalq Tеlеviziya və Radiо 
Vеrilişləri Günü  -------------------------------- 452
Uşaq hüquqları Konvensiyası ----------------- 414 
Uşaqlıgil Xalid Ziya   -------------------- 251, 257

Ü

Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika 
Günü ---------------------------------------------- 133 
Ümumdünya Diabetlə Mübarizə Günü ------ 413
Ümumdünya “Dialoq və İnkişaf naminə Mədəni 
Müxtəliflik” Günü   ----------------------------------
Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü  ---- 133
Ümumdünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi 
Günü  --------------------------------------- 213, 241
Ümumdünya Gülüş Günü  --------------------- 133
Ümumdünya Hemofiliya Günü --------------- 133
Ümumdünya Xərçənglə Mübarizə Günü  -----47
Ümumdünya İnsan Hüquqları Günü  -------- 452
Ümumdünya İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə 
Günü  --------------------------------------- 254, 289
Ümumdünya İstehlakçılar Günü  ---------------86
Ümumdünya Qaçqınlar Günü  ---------- 213, 244
Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi Günü ----- 213
Ümumdünya Qızıl Xaç və Qızıl Aypara 
Günü  --------------------------------------------- 170
Ümumdünya Quşları Müşahidə Günü  ------ 369
Ümumdünya Meşələr Günü  --------------86, 126
Ümumdünya Meteorologiya Günü  ------------86
Ümumdünya Metrologiya Günü  ------------- 170
Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü  ------ 85, 119
Ümumdünya Okeanlar Günü  ----------------- 213
Ümumdünya Ozon Qatının Mühafizəsi Günü 332
Ümumdünya Poçt Günü  ----------------- 369, 404
Ümumdünya Radio Günü  -----------------------47
Ümumdünya Sağlamlıq Günü  ---------------- 133
Ümumdünya Salam Günü  -------------------- 414

Ümumdünya Səs Günü ------------------------ 133
Ümumdünya siyasi repressiya qurbanlarının 
xatirə günü --------------------------------- 369, 409
Ümumdünya Su Günü  ---------------------------86
Ümumdünya Su Məməlilərinin Mühafizəsi 
Günü  -----------------------------------------------47
Ümumdünya Telekommunikasiya və İnformasiya 
Cəmiyyəti Günü --------------------------------- 170 
Ümumdünya Televiziya Günü ---------------- 414
Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günü  ------ 170
Ümumdünya Uşaqlar Günü (Ümumdünya Uşaq 
Hüquqları günü ) -------------------------------- 414
Ümumdünya Yaşayış Yerini Qoruma Günü  369
Ümumdünya Yazıçılar Günü   -------------------85
Ümumdünya Yer Günü  ------------------------ 133
Ümumdünya Yoxsulluqla Mübarizə Günü  - 369
Ümumxalq Hüzn Günü -----------------------9, 39
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
anım günü  --------------------------------- 452, 505

V 

Vergi xidməti işçilərinin peşə bayramı ---------47
Veysəlli Nemət Bayramalı oğlu  ----------------82
Vəkilov Səməd Yusif o. (Səməd Vurğun) . 82, 91
Vəlixanov Nadir İsmayıl oğlu ----------------- 412
Vəliyev-Baharlı  Məhəmmədhəsən bəy Nəcəfqulu 
bəy oğlu   ----------------------------------------- 510
Vəliyev Əli Qara oğlu  ---------------------- 44, 52
Vəliyev İsmayıl Ömər oğlu (İsmayıl 
Vəlibəyli)  ------------------------------------ 84, 113
Vəliyev Kamil Nəriman o. (Kamil Vəli)  293, 317
Vəliyev Süleyman Vəli oğlu ------------ 448, 454
Vəliyev Teymur Süleyman oğlu -------------8, 31
Vəlizadə İsgəndər Mahmud oğlu ------------   132
Vəzirov Ədalət Səfərəli oğlu  ----------- 131, 141

Y

Yanğınsöndürənlərin Peşə Bayramı Günü  -- 369
Yaqubov Məmməd Haqverdi oğlu --------------46
Yaqubova Ella İsmayıl qızı    ------------------ 449
“YARAT” Müasir İncəsənət Məkanı --------- 514
Yasamal rayon MKS yaradılmışdır  ---------- 513
Yaşar Nuri - bax: Nuriyev Yaşar Məmmədsadıq 
oğlu 
Yefimenko Serqey Mitrofanovç   ------------- 330



558

Yeni il bayramı  --------------------------------9, 37
Yəhyayev Elşad Məmmədhənifə oğlu - 168, 184
YUNESKO fəaliyyətə başlam. ---------- 413, 432
YUNESKO-nun “Qeyri-maddi mədəni irsin 
qorunması haqqında” Konvensiyasına qoşulmaq 
haqqında qanun --------------------------- 368, 401
Yusifbəyli Nəsib bəy Yusif oğlu   ------------- 510
Yusifov Yusif Niftalı ağa oğlu   --------------- 367 
Yusifov Zakir Tofiq oğlu  ---------------- 331, 347
Yusifova Adilə Niyazi qızı   ------------- 251, 262
Yusifzadə Əbdülbaqi Yusif oğlu (Fövzi)  ---- 508
Yusifzadə Əşrəf Əmrah oğlu  ----------- 449, 469  
Yüzbaşov Faiq Hüseyn oğlu  ------------------ 211

Z

Zaqafqaziyada Qori Müəllimlər 
Seminariyası  ------------------------------------ 513
Zamanov Abbas Fəttah oğlu   ----------- 367, 391
Zeynallı Məmmədhənəfi (Hənəfi) Baba o.   - 511 
Zeynalov Bəhruz Mahmud oğlu    ------------ 449
Zeynalova Nəsibə Cahangir qızı  ------- 131, 145
Zəfər Günü --------------------------------- 413, 434
Zəki Mehriban Mürvət qızı   ------------ 449, 472
Zəngilan rayonunun işğalı günü  ------------- 369
Zəngilan rayonu işğaldan 
azad olundu! ------------------------------- 369, 407
Ziya Göyalp - bax: Mehmet Ziya 
Zülalov Əbdülbağı Kərbəlayı Əli oğlu 
(Bülbülcan)  ------------------------------------- 509
Zülfüqarov Samir Xəlil oğlu  ----------- 252, 269
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