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Müsahibimiz akademik Ziyad Səməd-
zadədir.
 Ziyad müəllim, Azərbaycan xalqının ta-
rixində öz əməyi və zəhməti ilə  yüksəklərə 
ucalmış, böyük xeyriyyəçilik fəaliyyəti 
ilə məşğul olmuş, əslində Azərbaycanda 
xeyriyyəçilik, mesenatlıq məktəbinin əsa-
sını qoymuş tarixi və böyük şəxsiyyətlər-
dən biri və birincisi, heç şübhəsiz ki, Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevdir. Xeyriyyəçilik-
dən, mesenatlıqdan söz düşəndə birmənalı 
olaraq ilk gözlər önünə Hacı Zeynalabdin 
gəlir. Bildiyiniz kimi, martın 1də  Prezi-
dent İlham Əliyev və birinci xanım Meh-
riban Əliyevanın mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərinin bir qrupu ilə görüşündə də 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə bağlı məsələ 
gündəmə gətirilmiş, onun Bakıda heykə-
linin ucaldılması təklifi irəli sürülmüş 
və bu təklif dərhal dövlət başçısı tərəfin-
dən dəstəklənmişdi. Bu baxımdan bir zi-
yalı, bir akademik və Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevin fəaliyyətindən bəhs edən, ta-

nınmış publisist Mirvari Rəhimzadənin 
qələmə aldığı  “Allahın eşqiylə” kitabına 
ön söz yazmış və həmin kitabın rəyçi-
si, məsləhətçisi olmuş  bir insan kimi bu 
məsələlər barədə nə deyərdiniz?
-Əvvəla, qeyd edim ki, xeyriyyəçilik fəa-
liyyəti və ənənələri uzun tarixi dövrü 
əhatə edir. Yəni,  belə demək mümkünsə,  
bəşəriyyət, insanlıq, Adəm övladı yara-
nandan bu yana xeyriyyəçilik, xeyriyyə-
çilik əməlləri daim mövcud olub. Xey-
riyyəçiliyə, xeyriyyə əməllərinə, savab 
işlər görməyə çağırış həm də dinimizdən, 
müqəddəs İslam dinindən irəli gələn bir 
məsələdir. Ümumiyyətlə, bütün səmavi 
dinlərdə, o cümlədən İslam dinində xey-
riyyəçiliyə, insanlara rəhm və mərhəmət 
göstərməyə, əl tutmağa, savab əməllər 
sahibi olmağa çağırışlar var. Bu, həm də 
bir könül, ruh işidir. Yəni, xeyriyyəçilik, 
əl tutmaq, savab əməllər sahibi olmaq, ilk 
növbədə insanın içindən, daxili aləmin-
dən, mənəviyyatından, ruhundan doğan 
bir məsələdir. Burada zorla nəyi isə etdir-
mək, əldə etmək mümkün deyil. Bu, ya 
olur, ya da olmur. Həmçinin, bu xeyirxah 
işlə, bu xeyirxah missiya ilə məşğul olan 
və məşhurlaşan, insanların qəlblərində 
əbədi taxt ucaldan insanlar, şəxsiyyətlər 
tarixən mövcud olublar və bu gün də var-
dırlar. Onlar öz işıqlı əməlləri ilə özlərinə 
hələ sağlıqlarında rəhmət qazandırmağı 
bacarıblar. 
Azərbaycanda xeyriyyəçilik fəaliyyətin-
dən bəhs edərkən gözlər önünə ilk gələn 
şəxs böyük əməllər sahibi Hacı Zeyna-
labdin Tağıyevdir. Biz uzun illər keçmiş 
sovetlər birliyində yaşamışıq, fəaliyyət 
göstərmişik. Ancaq həmin illərdə çox 
təəssüflər olsun ki, öz keçmişimizlə, ta-
riximizlə, tarixi şəxsiyyətlərimizlə, böyük 
əməl sahiblərimizlə daha yaxından tanış 
olmaq, onları olduğu kimi tanımaq, öy-
rənmək mümkün olmamışdı. Xüsusilə də, 
kapitalist, burjuaziya nümayəndələri kimi 
damğalanan sahibkarlara, iş adamlarına, 
xeyriyyəçilik əməlləri ilə məşğul olan və 

bu istiqmətdə məşhurlaşan, iz qoyan in-
sanlara münasibət birmənalı deyildi. 
Düzdür, ideoloji-siyasi yasaqlara rəğmən, 
hələ uşaqlıq illərindən bir çox xeyriyyə-
çilərimizin, o cümlədən Hacı Zeynalabdi-
nin adını eşitsək də, onların Azərbaycan 
xalqının həyatında böyük rol oynadıqları-
nı bilsək də, bu barədə tam, ətraflı, yetərli 
məlumatlara malik deyildik. Çünki dedi-
yim kimi, ideoloji-siyasi cəhətdən bu in-
sanlara yasaq qoyulmuşdu. Bu baxımdan, 
həmin dövrlərdə  xeyirxah əməllər sahibi 
olan insanlarımızı, xüsusilə də Hacı Zey-
nalabdin Tağıyevi tam və ətraflı şəkildə 
öyrənmək mümkün olmamışdı. Onu da 
deyim ki, ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllə-
rində Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat 
İnstitutunda işləyirdim. Həmin vaxt Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanımı 
tez-tez görürdüm. O Sara xanımı ki,  xü-
susilə, Hacının dünyasını dəyişməsindən 
sonra çox ağır və acı tale yaşamışdı, həya-
tı başdan-ayağa əzablar, iztirablar içində 
keçmişdi, təqiblərə, təzyiqlərə, məhru-
miyyətlərə məruz qalmışdı. Onunla söh-

bət zamanı Hacının xeyriyyəçilik əməllə-
rindən, böyük işlərindən söz düşərdi və 
Sara xanım atası haqqında həqiqətlərin 
insanlara olduğu kimi çatdırıla bilməmə-
sindən ağrılı şəkildə danışar, gileylənərdi. 
Təbii ki, Hacı haqqında, onun nurlu, işıq-
lı əməlləri barədə məlumatlarım olsa da, 
etiraf edirəm ki, Sara xanımın dediklərini, 
ağrılarını, həqiqətin nədən ibarət olduğu-
nu indiki kimi tam təsəvvür etmək bir qə-
dər çətin idi. Bunlar çox sonralar bizlərə, 
hamıya tam aşkarlığı, çılpaqlığı ilə mə-
lum, agah oldu. Bir daha Hacı Zeynalab-
din Tağıyevin Azərbaycan xalqının, Azər-
baycan dövlətinin həyatında, Azərbaycan 
dövlətçiliyinin formalaşdırılmasında, ilk 
müstəqil cümhuriyyətimizin, Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasındakı 
rolu, tarixi xidmətləri özünün əsl mahiy-
yətini, məzmununu ortaya qoymuş, Ta-
ğıyev obrazı olduğu kimi gözlər önündə 
canlanmış, beyinlərə, düşüncələrə hakim 
kəsilmiş oldu. Heç təsadüfi deyil ki, cəmi 
bir neçə ay öncə təntənəli şəkildə yüz il-
liyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan Parla-
mentinin ilk tarixi iclası məhz Tağıyevin 
tikdirdiyi, keçmiş Nikolayev küçəsində 
yerləşən “Qızlar məktəbi”nin binasında 
(hazırda Əlyazmalar İnstitutunun yerləş-
diyi binada) keçirilmişdi. Bunun özü də 
çox böyük məna daşıyır, Hacının Azər-
baycanın istiqlalına, müstəqil cümhuriy-
yətinə münasibətini bir daha əyani şəkil-
də ortaya qoyur…
Konkret sualınıza gəlincə, hesab edirəm 
ki, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyevanın mə-
dəniyyət və incəsənət xadimlərinin bir 
qrupu ilə görüşü tarixi bir görüş idi. Bu 
görüşdə mədəniyyətimizi, incəsənətimi-
zi, bütövlükdə sənət aləmimizi, yaradıcı 
insanlarımızı maraqlandıran və narahat 
edən bütün məsələlər dilə gətirildi. Eyni 
zamanda, ən vacib və əsas məqamlardan 
biri də odur ki, səsləndirilən bütün fikir-
lər, verilən bütün təkliflər dövlət başçısı 
və birinci xanım tərəfindən bir-bir diqqətə 
və qeydə alındı. Heç təsadüfi deyil ki, hə-

min görüşdən cəmi saatlar sonra kino-
muzun inkişafı ilə bağlı fərman verildi, 
həmçinin iki dövlət teatrına akademik 
statusunun verilməsi, o cümlədən teatr 
işçilərinin, aktyorların maaşlarının 50 faiz 
artırılması, bir sıra yaradıcılıq ittifaqları 
və birliklərinə əlavə vəsaitin ayrılması ilə 
bağlı sərəncamlar imzalandı. Bu, Azər-
baycan dövlətinin və dövlət başçısının, 
eləcə də ölkənin birinci xanımının Azər-
baycan mədəniyyəti və incənətinə nə qə-
dər böyük önəm verməsinin göstəricisi, 
nümunəsidir. Çox sevindirici və əlamət-
dar haldır ki,  məlum görüşdə sizin də 
xatırlatdığınız kimi, Azərbaycan xalqının 
həyatında və tarixində böyük rolu olmuş, 
hələ sağlığında insanların qəlbində özünə 
əbədi heykəl ucaltmış böyük xeyriyyəçi-
miz Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə də bağlı 
məsələ gündəmə gətirilərək, onun Bakı-
nın ən gözəl guşələrindən birində heykə-
linin ucaldılması təklifi irəli sürülmüşdü. 
Mən bu təşəbbüsünə görə Azərbaycanın 
görkəmli incəsənət xadimlərindən olan  
Bəhram Bağırzadəyə öz adımdan, tağı-

yevsevərlər adından minnətdarlığımı ifa-
də edirəm. Eyni zamanda, bu təşəbbüsə, 
bu təklifə dərhal müsbət reaksiya vermiş, 
onu həssalıqla qarşılamış ölkə preziden-
tinə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya 
öz dərin minnətdarlığımı və təşəkkürləri-
mi ifadə etmək istəyirəm.
“Mən Bəhramın təklifini də bəyənirəm. 
Hacı Zeynalabdin Tağıyev böyük insan, 
böyük xeyriyyəçi olub. Azərbaycan xalqı 
qarşısında çox böyük əməyi olan bir şəx-
siyyətdir. Təqribən 20 il bundan əvvəl Pir 
Həsən ziyarətgahı mənim tapşırığımla 
abadlaşdırılmışdır. Hacı Zeynalabdin Ta-
ğıyevin xeyirxah fəaliyyəti bizim ailəmiz-
də də özünü göstərmişdir”, - deyən dövlət 
başçısı, hətta  xatırlatmışdı ki, ana babası 
mərhum Əziz Əliyev də vaxtı ilə Tağıyevə 
məktub yazaraq xahiş edibmiş ki, ona pul 
versin, getsin həkim peşəsinə yiyələnsin.
“Hacı Zeynalabdin, əlbəttə ki, onu tanı-
mırdı, tanıya da bilməzdi. Tək o məktuba 
görə ona pul göndərdi. O pulla da Əziz 
Əliyev getdi Sankt-Peterburqda Hər-
bi-Tibbi Akademiyaya daxil oldu, həkim 
oldu, ondan sonra da onun həyatında 
yeni dövr başladı. Hacı Zeynalabdin Ta-
ğıyevin minlərlə, bəlkə də on minlərlə in-
sana köməyi dəyib və mənim Prezident 
kimi addımlarımdan biri də o idi ki, onun 
evi əsaslı şəkildə təmir olunsun. Orada 
Tarix Muzeyi yerləşir. Amma mən o bi-
naya məhz onun evi kimi baxırdım və biz 
bunu etdik. Onun şərəfinə abidənin ucal-
dılması düzgün qərardır. Bəhram, əgər 
sən də burada fəal iştirak etsən, çox yaxşı 
olar”, - deyə davam edən   dövlət başçısı, 

eyni zamanda, bildirmişdi ki, bu yöndə 
konkret təkliflər hazıransın.
Həmin görüşün səhərisi günü ölkənin bi-
rinci xanımı, birinci vitse-prezident Meh-
riban xanım Əliyeva bu məsələ ilə bağlı 
Bəhram Bağırzadəni qəbul etmiş, məsələ 
ətrafında onunla müzakirələr aparmış-
dı. Bu, bir daha Azərbaycan dövlətinin, 
ölkə prezidentinin ən yaxın silahdaşı olan 
ölkənin birinci xanımı Mehriban xanımın 
Azərbaycanın tarixinə, keçmişinə, Azər-
baycanın böyük və tarixi şəxsiyyətlərinə 
necə yüksək hörmət və ehtiram nümayiş 
etdirdiyinin əyani təzahürüdür, bariz nü-
munəsidir. Bu, onu göstərir ki, Azərbay-
canın tarixinə, keçmişinə, onun dəyər-
lərinə, adət-ənənələrinə, böyük və tarixi 
şəxsiyyətlərinə, parlaq zəka sahiblərinə 
diqqət ən əsas, prioritet məsələlərdəndir. 

Bu baxımdan qəti şəkildə əminəm ki, bu 
məsələ də  tezliklə öz həllini tapacaq və Ba-
kının ən gözəl guşələrindən birində Bakını 
Bakı edən tarixi, bütöv şəxsiyyətlərdən biri 
və birincisi Hacı Zeynalabdin Tağıyevə  
gözəl bir heykəl ucaldılacaq. Qəlblərdə 
ucaldılan, ucalan Tağıyev heykəli həm də  
reallıqda özünün əksini tapacaq, bakılıla-
rın, bütövlükdə dünya azərbaycanlılarının 
ən çox ziyarətinə gəldikləri heykəllərdən, 
ziyarət yerlərindən birinə çevriləcək. Buna 
heç bir şübhəm yoxdur. Çünki İlham Əli-
yev indiyə kimi nə söz veribsə, nə vəd 
edibsə, hamısını da zamanla bir-bir yerinə 
yetirib, əməl edib, reallaşdırıb, gerçəkləş-
dirib. Bu dəfə də məhz belə olacaq. Mən 
buna adım kimi əminəm…
 İstərdik ki, bir qədər də Hacı Zeyna-
labdin Tağıyev, onun həyatı, keçdiyi yol, 
tarixi xidmətləri ilə bağlı məlumat verə-
siniz. Düzdür, Tağıyevin geniş təqdimata 
ehtiyacı yoxdur, amma yetişməkdə, bö-
yüməkdə olan nəslin də Tağıyevi tanıma-
sı, bilməsi çox vacibdir…
- Hacı Zeynalabdin Tağıyev barədə nə qə-
dər deyilsə, yazılsa, yenə də azdır. Çünki 
o elə bir möhtəşəm kitabdır, elə bir  möh-
təşəm əsərdir ki,  oxunduqca, oxunur, 
vərəqləndikcə, vərəqlənir, bitmək bilmir 
ki, bilmir. O, bir sonsuz ümman, bir  sirli 
xəzinədir. 
H.Z.Tağıyev özünü bir çox peşələrdə sı-
nayıb: bənna, tikinti ustası, tacir...  Sonra-
dan o, Bakı neftini Xəzər dənizi və Qafqaz 
dəmir yolu vasitəsilə ixrac edən ən böyük 
sahibkarlardan birinə çevrilir. Məqsəd-
yönlü tədbirləri nəticəsində Tağıyev 

Azərbaycan iqtisadiyyatının müstəmləkə 
xarakterinə zərbə vuran, onu sındıran ilk 
milli sənayeçilərdən olur. 1870-ci ildə Ta-
ğıyevin artıq iki qazanxanadan ibarət ke-
rosin zavodu var idi. 
Bu dövrlərdə Bakı əsl neft səltənətinə çev-
rilmişdi. Xaricdən gəlmiş sərmayədarlar 
Bakı ətrafındakı kəndlərdə neft buruq-
ları ucaldırdılar. Bu da öz növbəsində  
Hacının diqqətini cəlb edir və o, 1872-ci 
ildə neftli torpaqlar hərraca qoyulduqda 
icarəyə torpaq payı götürür. Ümidini heç 
zaman itirməyən Tağıyev, nəhayət, ar-
zusuna çatır. Götürdüyü torpaqdan neft 
fontan vurur. "H.Z.Tağıyev" adlandırdığı 
neft şirkətini qeydiyyata aldıran Zeyna-
labdin mədənində ustalara yüksək maaş 
verir, ən yeni avadanlıqlar quraşdırır. 
Nəticədə onun gəlirləri sürətlə artmağa 
başlayır. Bundan sonra o, həm də neft za-
vodları alır. 1896-cı ildə onun neft şirkəti 
hasilatda ən yüksək göstəriciyə nail olur 
- 32 milyon pud (512 kq) neft hasil edir. 
Daha sonra Tağıyev yerli varlılardan olan 
Ağabala Quliyevlə birlikdə "Bakı-Batum" 
neft kəməri aksioner şirkətini yaradırlar. 
1897-ci ildə neft mədənlərini Britaniya 
şirkətlərindən birinə satan Tağıyev qey-
ri-neft sektoruna sərmayə qoyur. Onun 
inşa etdirdiyi Bakı Toxuculuq Fabriki 
Azərbaycanda yeni istehsal sahəsində 
başlanğıc olur. Fabriki xammalla təmin 
etmək məqsədi ilə Tağıyev 1909-cu ildə 
Yevlax rayonunda pambıqtəmizləmə za-
vodu tikdirir. Bakının ən iri ticarət mərkə-
zi sayılan ticarət evini də  məhz Tağıyev 
təşkil edir. Bununla yanaşı,  Tağıyev 
Xəzərin Azərbaycan sahillərindən tut-
muş Dağıstan sahillərinə qədər, Dərbənd, 
Port-Petrovsk daxil olmaqla uzunluğu 
300 kilometr olan torpaq sahəsi alıb vətə-
gə salır, Kür qırağındakı vətəgələri döv-
lətdən icarəyə götürür. 1890-cı ildə balıq 
sənayesinə güclü sərmayə qoyan Tağıyev 
iri balıqçılıq vətəgələrinə sahib olur. O, 
balıq məhsullarının saxlanmasını təmin 
etmək üçün Mahaçqala şəhərində soyu-
ducu zavodu, buz istehsalı zavodu, çəllək 
zavodu inşa etdirir. Tağıyev balıqçılığın 
zəiflədiyini görüb, qızıl üzüyünü balığın 
ağızına atıb balığı dənizə buraxır  və bunu 
eşidən balıqçılar həmin balığı tutmaq ar-
zusu ilə bir andaca dənizə tökülüşürlər. 
 Ziyad müəllim, eşitdiyimizə görə,  Hacı-
nın Bakıda “Qızlar  məktəbi”ni açmasına 
ciddi maneələr törədilir, amma Tağıye-
vin əzmini, iradəsini qırmaq, sındırmaq 
mümkün olmur və o, istəyini, niyyətini 
reallaşdırır…
- Tamamilə doğrudur. Çox təəssüflər ol-
sun ki, o zamanlar bəzi köhnə fikirli in-
sanlar və xalqın tərəqqisini istəməyənlər 
“Qızlar məktəbi”nin açılmasına mane 
olurdular. Dövrün mühafizəkar adamla-
rı azərbaycanlı qızların oxumasını böyük 
bir qəbahət sayır, buna qarşı çıxırdılar. 
Hacının gördüyü tədbirlər heç bir səmərə 
vermir və ona görə də o, məcbur olub eti-
razçılar qarşısında çıxış etməli olur və on-
lara qızlar üçün təhsilin vacibliyini başa 
salır, məktəbdə onlara ehkami-şəriyyət, 
paltar tikmək, toxuculuq, mətbəx işləri, 
müsəlman (Azərbaycan) və rus dilində 
oxuyub-yazmaq, elm-hesab, tifillərə tər-
biyə vermək öyrədiləcəyini bildirir. Belə-
liklə, Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1901-ci 
ildə 300 min manatlıq vəsait sərf edərək, 
Bakıda ilk “Qızlar məktəbi” tikdirir.  Bu 
məktəbdən sonra Tağıyevin  maddi yar-
dımı ilə iki illik qadın kursları, gimnazi-

Mən Bəhramın təklifini də bəyənirəm. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 
böyük insan, böyük xeyriyyəçi olub. Azərbaycan xalqı qarşısında 
çox böyük əməyi olan bir şəxsiyyətdir. Təqribən 20 il bundan əv-
vəl Pir Həsən ziyarətgahı mənim tapşırığımla abadlaşdırılmışdır. 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xeyirxah fəaliyyəti bizim ailəmizdə 
də özünü göstərmişdir. O vaxt mənim babam Əziz Əliyev ona mək-
tub yazaraq xahiş etmişdi ki, ona pul versin, getsin həkim peşəsinə 
yiyələnsin. Hacı Zeynalabdin, əlbəttə ki, onu tanımırdı, tanıya da 
bilməzdi. Tək o məktuba görə ona pul göndərdi. O pulla da Əziz 
Əliyev getdi SanktPeterburqda HərbiTibbi Akademiyaya daxil 
oldu, həkim oldu, ondan sonra da onun həyatında yeni dövr baş-
ladı. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin minlərlə, bəlkə də on minlərlə 
insana köməyi dəyib və mənim Prezident kimi addımlarımdan biri 
də o idi ki, onun evi əsaslı şəkildə təmir olunsun. Orada Tarix Mu-
zeyi yerləşir. Amma mən o binaya məhz onun evi kimi baxırdım və 
biz bunu etdik. Onun şərəfinə abidənin ucaldılması düzgün qərar-
dır. Bəhram, əgər sən də burada fəal iştirak etsən, çox yaxşı olar.

İlham ƏLİYEV

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi, Bakı şəhərinin sakini 
kimi çox istəyərdim ki, Bakı şəhərində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 
heykəli ucaldılsın. Bunu nəinki mən, bunu milyonlarla insan istəyir. 
Çünki onun çox böyük işləri olub Azərbaycanda, Bakıda. İnanın mənə 
ki, 10 milyonluq xalq həmişə dua edəcək Sizə, əgər bu yaxınlarda Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevin heykəli ucalsa.

Bəhram BAĞIRZADƏ
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Beynəlxalq Elmlər Аkademiyasının Azər-
baycan bölməsinin vitseprezidenti, 
BEAnın akademiki, Avropa Təbiətşü-
naslıq Akademiyasının akademiki, Türk 
Dünyası Beynəlxalq Araşdırmalar Aka-
demiyasının akademiki, Azərbaycan Res-
publikasının əməkdar müəllimi, tanınmış 
əczaçıalim, ölkəmizin ilk və yeganə qa-
dın əczaçılıq elmləri doktoru, professor, 
Azərbaycan Tibb Universitetinin əczaçı-
lıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası-
nın müdiri  Məhbubə Nəbi qızı Vəliyeva-
nın 70 yaşı tamam olur.
Məhbubə Nəbi qızı Vəliyeva 1949-cu ilin 
aprel ayının 10-da İrəvan mahalının Ka-
linino rayonunda ziyalı ailəsində anadan 
olmuşdur. 1966-cı ildə Kalinino rus orta 11 
illik məktəbini ilk azərbaycanlı qızı olaraq 
qızıl medalla bitirib, həmin il N.Nərima-
nov adına Azərbaycan Tibb İnstitutunun 
əczaçılıq fakültəsinin rus bölməsinə daxil 
olub, 1971-ci ildə onu fərqlənmə diplomu 
ilə bitirmişdir.
Gənc mütəxəssis kimi Azərbaycan Tibb 
İnstitutunun  farmakologiya və toksiko-
loji kimya kafedrasında saxlanılmışdır və 
müxtəlif dövrlərdə baş laborant, assistent, 
baş müəllim, laboratoriya müdiri, profes-
sor, sonra kafedra müdiri vəzifəsinə qə-
dər yüksəlmişdir.
Məhbubə Nəbi qızı Vəliyeva 1991-ci ildə 
Azərbaycan Tibb Universitetinin «Təbii 
limfatrop biopreparatların araşdırılması» 
adlı Problem Elmi-Tədqiqat Laboratori-
yasının Farmakologiya şöbəsinin müdiri, 
1993-cü ildə əczaçılıq fakültəsinin dekan 
müavini, sonra dekan əvəzi işləmişdir. 
1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının 
Səhiyyə Nazirliyinin «Azərfarmsənaye» 
Elm-İstehsalat Birliyinin Baş direktor 
müavini və «Əczaçılıq Məhsullarının Ti-
carət İstehsalat İdarəsinin» müdiri və-
zifələrində işləmişdir. 
O, 1997-ci ildən Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin Əczaçılıq texnologiyası və 
idarəçiliyi kafedrasının müdiri vəzifəsinə 
müsabiqə yolu ilə seçilmişdir və bu günə 
qədər həmin vəzifədə çalışır.

Professor M.N.Vəliyeva 1987-ci ildə Ru-
siya Federasiyasının Pyatiqorsk Əczaçılıq 
Akademiyasında namizədlik dissertasi-
yası müdafiə etmiş, əczaçılıq elmləri na-
mizədi dərəcəsini almışdır. 
1998-ci ildə Rusiya Federasiyasının İ.M.
Seçenov adına Moskva Tibb Akademi-
yasında “Azərbaycan florasından alınan 
antiqemolimfokoaqulyaedici və limfasti-
mulyaedici bitki mənşəli dərman vasitələ-
ri” adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə 
etmiş, ilk və yeganə azərbaycanlı qadın 
əczaçılıq elmləri doktoru elmi dərəcəsinə 
layiq görülmüşdür.
Professor M.N.Vəliyeva 3 doktorluq və 24 
əczaçılıq üzrə namizədlik dissertasiyasına, 
45 magistr dissertasiyasına rəhbərlik edib.
Vəliyeva M.N. 525 elmi işin (60 patent, 22 
səmərələşdirici təklif, 7 monoqrafiya, 17 
dərslik və dərs vəsaiti, 7 metodiki göstə-
riş, 14 tədris-metodiki vəsait, 28 texni-
ki şərt, 7 farmakopeya məqalə və kitab) 
müəllifidir.
Professor Məhbubə Vəliyevanın elmi 
fəaliyyəti tibbin çox maraqlı sahəsi olan 
dərmanşünaslığın əczaçılıq sahəsinin ge-
niş aspektlərinə: təbii mənşəli xammal 
əsasında yeni dərman və yarıməczaçılıq 
məhsullarının yaradılması və marketinq 
tədqiqatlarına aiddir. O, ölkəmizin bitki 
florasının 326 növ bitki xammalını skri-
ninq yolu ilə araşdırıb və 110 dərman 
bitkisinin qanın laxtalanmasına təsirini 
öyrənib. Həmin bitkilərdən alınan fitoeks-
traktların çoxsaylı müqayisəli tədqiqatlar 
aparmaqla antihemolimfokoaqulyaedici 
təsirlərini aşkarlayıb. Azərbaycanın sər-
vəti hesab edilən bu bitki xammalından 12 
ən effektli sənaye əhəmiyyətli dərman bit-
kiləri seçilib, o cümlədən biyan, zəfəran, 
dəfnə, limonotu, yemişanı tibb və əczaçı-
lığa tətbiq edib. Ölkəmizin təbii sərvəti, 
sənaye əhəmiyyətli və geniş farmakotera-
pevtik xassələrə malik olan çılpaq biyan 
bitkisindən dərin elmi əsaslı tədqiqatları 
nəticəsində 300-dən artıq çox faydalı dər-
man vasitələri hazırlamışdır. Onlardan 
60 ixtira patentlərdə öz əksini tapmışdır. 

Müəllif tərəfindən dünya təbabətində ilk 
dəfə çılpaq biyandan alınan fitopreparat-
ların limfotrop xassələri aşkarlanmışdır,  
normativ sənədlərdə təsdiq olunmuşdur 
və tibb təcrübəsində bir sıra ağır xəstəlik-
lərin, o cümlədən onkoloji, immun çatış-
mazlığı ilə keçən xəstəliklərin müalicəsin-
də tətbiqi tövsiyə edilmişdir.
Əczaçı alimin elmi nailiyyətlərinin əsa-
sında ölkəmizdə “Biyan Products” MMC 
yaradılmışdır. Ağdaş rayonu Şıxlı kəndi 
ərazisində 11 hektarlıq sahədə Biyan Tə-
darükü Zavodu tikilmişdir. Hal-hazırda 
həmin zavodda biyanın məhsulları və 8 
çeşiddə biyanın əsasında müalicəvi şər-
bətlər istehsal olunur. 
M.N.Vəliyeva 1996-cı ildən Beynəlxalq 
Əczaçılar Federasiyasının üzvüdür.
2000-ci ildə professor Məhbubə Vəliyeva-
ya Azərbaycan Respublikasının «Əmək-
dar muəllimi» adı verilmişdir. 
O, 2005-ci ildə Beynəlxalq Elmlər Akade-
miyasının Azərbaycan Bölməsinin akade-
miki seçilmişdir. 
2010-cu ildə professor Məhbubə Nəbi qızı 
Vəliyeva yüksəkixtisaslı kadrların hazır-
lanması sahəsində səmərəli pedaqoji fəa-
liyyətinə görə Azərbaycan Respublikası-
nın Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə 

təltif olunmuşdur.  2014-cü ildə Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının İctimai Mükafatlar 
İttifaqı professor  M.N.Vəliyevanın tibbdə 
böyük xidmətlərinə görə ilk azərbaycanlı 
qadını “Hippokrat” ordeni ilə mükafatlan-
dırmışdır. 
2015-ci ildə professor M.N.Vəliyeva Türk 
Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər 
Akademiyasının akademiki seçilmişdir. 
2015-ci ildə Almaniyanın Hannover şəhə-
rində professor M.N.Vəliyevaya Avropa 
Təbii Elmlər Akademiyasının akademiki 
elmi adı verilmişdir və ilk dəfə tibb və əc-
zaçılıq sahəsində qadın-alim Akademiya-
nın Ali Liqasının qızıl ordeni ilə mükafat-
landırılmışdır.
2015-ci ildə professor M.N.Vəliyeva Türk 
Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər 
Akademiyası tərəfindən türk tibb elm-
lərinə üstün xidmət etdiyinə görə “İbn-İ 
Sina” diplomu ilə mükafatlandırılmışdır. 
2016-cı ildə Türk Dünyası Araşdırmala-
rı Beynəlxalq Elmlər Akademiyası onu 
“Türk Dünyasında İlin Elm Adamı” bey-
nəlxalq mükafatı ilə  qiymətləndirmişdir. 
2016-cı ildə əczaçılıq sahəsində görkəmli 
elmi xidmətlərinə görə akademik M.N.Və-
liyeva Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının 
Azərbaycan Bölməsinin diplom və “Qızıl 
Döş” nişanı ilə təltif olunub, həmin aka-
demiyanın vitse-prezidenti seçilib.
Professor Məhbubə Nəbi qızı Vəliyeva 
2018-ci ilin sonunda Elmdə və təhsildə 
əldə edilən naliyyətlərinə görə (UNCO-
PA-Un Council for Public awards-İsvec-
rə) – BMT-nin İctimai Mükafatlar Birliyi 
tərəfindən “Elm və Sülh elçisi” diplomu 
və mükafatı ilə təltif olunub.
O, 2018-ci ilin yekunlarına əsasən Avropa 
ilə elm və təhsil fəaliyyətində üstün xid-
mətinə görə Avropa Təbiətşünaslıq Aka-
demiyasının qızıl medalı və diplomu ilə 
təltif olunmuşdur.
2019-cu ilin əvvəlində professor Məhbubə 
Vəliyeva Avropa Təbiətşünaslıq  Akademi-
yasının “İlin Alimi” diplomu ilə mükafat-
landırılıb və həmin akademiyanın “Fəxri 
professor”u – “Ehrentitel Professor” seçilib.

2019-cu ildə professor Məhbubə Nəbi 
qızı Vəliyeva Tibbi kadrların hazırlanma-
sı sahəsində uzunmüddətli və səmərəli 
xidmətlərinə görə nümunəvi əməyinə və 
universitetin ictimai həyatında fəal işti-
rakına görə 70 illik yubileyi münasibətilə 
Azərbaycan  Tibb Universitetinin Fəxri 
fərmanı ilə təltif edilib.    
Vəliyeva M.N. respublikamızın ictimai-si-
yasi həyatında yaxından və fəal iştirak 
edir. ATU-nun Böyük Elmi Şurasının, 
Universitetin Mərkəzi Metodik Komissi-
yasının üzvüdür, Azərbaycan Respubli-
kası Səhiyyə Nazirliyinin Farmakopeya 
və Farmakologiya Şurasının üzvüdür, 
Əczaçılıq və farmakologiya üzrə Tsiklik 
Metod Şuranın sədridir.
Professor M.N.Vəliyeva “Azərbaycan əc-
zaçılıq və farmakoterapiya” jurnalının; 
“Qafqazın stomatoloji yenilikləri” jurnalı-
nın; Rusiya Federasiyasının “Əczaçılıq və 
farmakologiya” jurnalının; Şimali Osetiya-
nın “Tibbi və Əczaçılıq” jurnalının; Rusiya 
Federasiyasının “Tibb və Biologiya” jurna-
lının; Pakistanın “Tibbi və Biologiya” jur-
nalının redaksiya heyətinin üzvüdür.
O, 1992-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiya-
sının fəal üzvüdür. Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin Yeni Azərbaycan Partiyasının 
Qadınlar Şurasının sədri, 1995-ci ildən 
2015-ci ilədək Bakı şəhəri Nəsimi rayon 
YAP Təşkilatının Qadınlar Şurasının səd-
ri, Bakı şəhəri Nəsimi rayon YAP Təşkila-
tının Şura heyətinin, Respublika Qadınlar 
Şurasının idarə heyətinin üzvüdür.
Şərəflə yaşayan, ömrünün böyük hissə-
sini Vətənə, əczaçılıq elminə həsr edən 
professor Məhbubə Vəliyevanı qürurla 
qarşıladığı 70 illik yubileyi münasibətilə 
ürəkdən təbrik edir, ona uzun ömür, can 
sağlığı, xoşbəxtlik, səadət, gələcək məsu-
liyyətli və xeyirxah işlərində yeni-yeni 
uğurlar arzalayırıq.

Afət Məmmədov,
            Beynəlxalq Elmlər Akademiyası-

nın akademiki,
BEA AB-nin mətbuat 

xidmətinin rəhbəri

yalar, “Səadət” məktəbi, İranda “Qüd-
siyyə”, “Müzəffəriyyə”, “Şərəf”, “Ədəb”, 
“Tərbiyət” kimi tədris ocaqları açılır. 
H.Z.Tağıyev, həmçinin azərbaycanlıların 
xaricdə təhsil almasına da kömək edib. 
Onun sayəsində yüzlərlə gənc İngiltərə, 
Almaniya, Rusiya və Fransada təhsil alıb. 
Bu gənclər sırasında olduqca məşhur in-
sanlar, o cümlədən Məmməd Əmin Rə-
sulzadə və Nəriman Nərimanov da var. 
Bununla yanaşı, XX əsrin əvvəllərində 
ölkədə xeyriyyə cəmiyyətlərinin yaran-
ması, qəzet və jurnalların çapı da onun 
adı ilə bağlıdır.  Bu xeyriyyə cəmiyyət-
lərinə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətini, 
“Nəşr və maarif”, “Nicat” cəmiyyətlərini 
nümunə göstərmək olar. 
Hətta Hacının xeyirxahlığından və bö-
yüklüyündən irəli gəlirdi ki, o, həm də 
tikdirdiyi dəyirman binasını insanlar 
Nargin adasına gəliş-gediş zamanı əziy-
yət çəkməsinlər deyə dustaqxana üçün 
hökumətə verir. Xaricdən gətirdiyi dəyir-
man avadanlığını isə Toxuculuq Fabriki 
yerləşən əraziyə daşıtdırır və orada dəyir-
man tikdirir. 
 Tağıyevin ən böyük xidmətlərindən biri 
də tarixi BakıŞollar su kəmərinin tikin-
tisidir…
- Elədir, tam haqlısınız. Çünki o zaman-
lar Bakı su məsələsindən böyük əziyyət-
lər çəkirdi. Bakıda böyük su çatışmazlığı 
problemi yaşanırdı. Bu isə öz növbəsində 
antisanitariya, bir sıra qorxulu və yoluxu-
cu xəstəliklərin yayılması ilə nəticələnir-
di. Bütün bunları görən H.Z.Tağıyev Ba-
kı-Şollar su kəmərinin tikintisi üçün şəxsi 
vəsaitindən pul ayırır. Onu da qeyd edim 
ki, o zamanlar memar Lindleyin xaric-
dən dəvət etdiyi mühəndislərdən ibarət 
ekspedisiya qrupu Xudatdan şimal-şərqə 
doğru meşədə şəffaf, təmiz bulaq suyu 
olduğunu aşkarlayır. Buna baxmayaraq, 
Şollar kəmərinin çəkilişi bir tərəfdən lazı-
mi vəsaitin tapılmamasından, digər tərəf-
dən isə layihənin əleyhdarlarının apardıq-
ları əks-təbliğat səbəbindən uzanır. Yalnız 
çar II Nikolayın 6 oktyabr 1909-cu il tarixli 
fərmanı ilə Bakı şəhərinə 27 milyon rubl-
dan çox olmamaq şərtilə, istiqraz buraxıl-
masına icazə verməsindən sonra Şollar su 
kəməri layihəsi fəal tikinti mərhələsinə 
qədəm qoyur. 1916-cı ilin dekabrında 
Şollar-Bakı su kəmərinin birinci növbəsi-
nin tikintisi başa çatır. 1917-ci ilin yanvar 
ayının 22-də isə 187 kilometrlik məsafəni 
63 saata qət edən Şollar suyu anbara tö-
külməyə başlayır. 1917-ci il fevralın 18-də 

Şollar-Bakı su kəmərinin təntənəli açılışı 
keçirilir. Abşeron yarımadasının içməli su 
təchizatı üçün çəkilmiş bu xətt həm də Bi-
rinci Bakı su kəməri adı ilə tarixə düşüb…
 Bəs, “Tağıyev teatrı” barədə nə deyə 
bilərsiniz?
- Mən bu barədə yuxarıda adını xatırlat-
dığınız və elmi redaktoru olduğum “Al-
lahın eşqiylə” adlı kitaba ön sözümdə 
geniş bəhs etmişəm. Həmin kitabın müəl-
lifi tanınmış publisist, dəyərli ziyalımız, 
Azərbaycanın Əməkdar jurnalisti, dəyərli 
qələm sahibi, mərhum Mirvari xanım Rə-
himzadədir. Bu kitab məhz onun təşəbbü-

sü, əməyi, zəhməti, qələmi ilə ərsəyə gə-
lib. Elə bilirəm ki, bu kitab Tağıyev irsinin 
araşdırılmasında müsbət rol oynayacaq. 
Qeyd edim ki, taleyi olduqca mürəkkəb 
olan “Tağıyev teatr”ı binasının yaranma 
tarixi də qəribədir. Hacı “Qafqaz və Mer-
kuri” cəmiyyətləri yanında böyük ticarət 
anbarı tikdirmək fikrində idi. Onu fikrin-
dən daşındıranlar bu binanı teatr üçün 
tikməyi və beləliklə, türk teatrının inki-
şafına köməyi məsləhət görürlər. Bu da 
Tağıyevin diqqətini cəlb edir və o,  teatr 
binası məsələsi ilə bağlı ona edilən təkliflə 
razılaşır. Bu razılaşmanın özündə də Ta-
ğıyev fenomeninin daha bir xüsusiyyəti 
- onun mədəniyyətə, sənətə marağının iş 
marağından üstünlüyü özünü göstərir. 
Beləliklə, Hacı Zeynalabdin  Bakıda teatr 
binası tikdirir və Azərbaycan klassik mu-
siqisinin  banisi, böyük bəstəkar  Üzeyir 
bəy Hacıbəylinin  “Leyli və Məcnun” ope-

rası  1908-ci ilin yanvar ayında bu teatrın 
səhnəsində oynanılır.  Xatırlatmaq yerinə 
düşər ki, indi həmin binada - “Tağıyev 
teatrı”nda  Azərbaycan Dövlət  Musiqili 
Komediya Teatrı  fəaliyyət göstərir.
 Tağıyevlə bağlı ən maraqlı məqamlar-
dan və faktlardan biri də onun Azərbay-
canla qardaş, dost Pakistan xalqı arasın-
da əlaqələrin yaranmasındakı tarixi rolu 
və xidmətləridir…
- Bəli, Pakistan və Azərbaycanın yaxın 
qardaşlıq əlaqələri də məhz Hacı Zeyna-
labdin Tağıyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, 
dahi şəxsiyyətin çox çətin anlarda Pakis-

tan xalqına etdiyi yaxşılıq iki ölkə və xalq 
arasında qardaşlıq münasibəti yaradıb. 
XX əsrin əvvəllərində Pakistan ərazisi 
Britaniya müstəmləkəsi olanda yerli əha-
li arasında pandemiya xəstəliyi yayılır 
və insanlar bu ağır xəstəlikdən kütləvi 
şəkildə dünyasını dəyişirdi. Həmin vaxt 
azərbaycanlı milyonçu Hacı Zeynalabdin 
Tağıyev şəxsi vəsaiti ilə 300 min ampula 
peyvənd alıb, indiki Pakistan ərazisinə 
göndərir. Bununla da pandemiyanın qar-
şısı alınır. Qədirbilən Pakistan xalqı 1947-
ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra bu 
faktı tarix dərsliyinə daxil edirlər. Belə-
liklə, Pakistanda 1940-ci illərdən bu yana 
doğulmuş şəxslərin hamısı Azərbaycanı 
özlərinə doğma ölkə kimi tanıyır. Bu gün 
də 200 milyonluq Pakistan xalqı və döv-
ləti Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ruhuna 
dualar oxuyur…
 Hacı Zeynalabdindən söz düşərkən, 

heç şübhəsiz ki, məşhur Tağıyev kombi-
natından, Tağıyev adına Taxıl Məhsul-
ları Kombinatından danışmamaq qey-
rimümkündür…
- Hesab edirəm ki, Hacı Zeynalabdin Ta-
ğıyevin nurlu, işıqlı əməlləri, tarixi xid-
mətləri sırasında bu kombinat çox mü-
hüm rol oynayır. Bu kombinat Tağıyevin 
Azərbaycan xalqına qoyub getdiyi ən bö-
yük yadigarlardan biridir. Bu kombinat 
istər Tağıyevin sağlığında, istər keçmiş 
sovetlər dövründə, istərsə də müstəqillik 
illərimizdə, xüsusilə də müstəqilliyimi-
zin ilk, ən ağır, çətin günlərində öz tarixi 

rolunu, missiyasını şərəflə, layiqincə ye-
rinə yetirib. Bildiyiniz kimi, 90-cı illərin 
əvvəllərində Azərbaycanda un, çörək ça-
tışmazlığı yaşanırdı. Məhz həmin illərdə 
bu kombinat Azərbaycan xalqının, Bakı 
sakinlərinin un və çörək məhsulları ilə tə-
minatında böyük rol oynadı. Bu məsələdə 
ən böyük xidməti olmuş şəxslərdən biri 
həmin kombinatın direktoru, Azərbay-
can xalıqının ləyaqətli oğullarından biri 
Nadir Quliyev idi. Məhz onun fəaliyyəti, 
xidmətləri, işgüzarlıq bacarığı sayəsində 
bu kombinat uzun illər Azərbaycan xalqı-
na xidmət etmişdi, ələlxüsus da ötən əsrin 
90-cı illərinin çətin, ağır günlərində. Eyni 
zamanda, Nadir Quliyev hələ o illərdə 
H.Z.Tağıyevin heykəlini məhz öz mad-
di vəsaiti hesabına kombinatın ərzisində 
ucaltdırmışdı. Nadir Quliyevin fəaliyyəti, 
xeyirxahlıq əməlləri Azərbaycan dövləti, 
ulu öndər  Heydər Əliyev tərəfindən də 

yüksək qiymətləndirilmişdi. 
Tarixdən heç nəyi silib atmaq, gizlətmək 
mümkün deyil. Necə ki, Tağıyevi sovetlə-
rin qadağalarına baxmayaraq, bu xalqın, 
millətin, dövlətin tarixindən, yaddaşın-
dan birdəfəlik silmək mümkün olmadı. 
80-ci illərin sonunda Arif Mansurovun 
yardımı ilə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 
uyuduğu Mərdəkan qəbiristanlığında 
onun qəbirüstü heykəli ucaldıldı.
 Ziyad müəllim, söz, məqam ki, Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevin son günlərinə, və-
fatı dövrünə gəlib çatdı, bu yerdə nələri 
qeyd etmək, vurğulamaq istərdiniz?   
-Bildiyiniz kimi, Sovet Rusiyasının 28 ap-
rel 1920-ci ildə Azərbaycanı işğal etməsi 
ilə vəziyyət kökündən dəyişdi. İnsanların 
mülkiyyəti əlindən alındı, milli kadrlar və 
ziyalılar təqib edilməyə, hər şey Rusiya-
nın, keçmiş Mərkəzin maraqlarına yönəl-
dilməyə başlandı. Həmin illərdə, təbii ki, 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevə də münasibət 
dəyişdi, onun da çətin, ağrılı günləri oldu. 
Odur ki, istər yerli əhalinin xahişi, istərsə də 
yeni hakimiyyətin rəhbərlərindən biri olan 
və Hacıya böyük hörmət-ehtiramı ilə seçilən 
Nəriman Nərimanovun göstərişi ilə Tağı-
yevə mülk seçmək imkanı yaradıldı.  Hacı 
da əlindən alınmış keçmiş mülkiyyətlərin-
dən ancaq Mərdəkandakı bağ evini seçdi 
və ömrünün sonuna kimi orada yaşadı. Və 
bu böyük insan 1924-cü il sentyabrın 1-də 
101 yaşında elə Mərdəkandakı bağ evində 
gözlərini əbədi yumdu. Onun dəfninə çox 
böyük izdiham toplanmışdı. Nəriman Nə-
rimanovun köməkliyi ilə “Kommunist” və 
“Bakinski raboçi” qəzetlərində onunla bağlı 
nekroloq çap edildi. Həmin dövrün çətin-
liklərinə, təhlükələrinə baxmayaraq, N.Nə-
rimanov öz şükranlıq, vəfa borcunu yerinə 
yetirmək üçün Hacının dəfn mərasimində 
iştirak etmişdi…
Son olaraq demək istərdim ki, Hacı Zey-
nalabdin Tağıyevin savab, xeyirxah əməl-
lərinin siyahısı çox uzundur,  bu barədə 
saatlarla, günlərlə deyil, aylarla, illərlə da-
nışsaq belə, yenə də yetməz. O özündən 
sonra  elə bir zəngin irs, ümman qoyub 
getmişdir ki, onun ucu, nə də bucağı var… 
Hacını bu xeyirxah işlərə, bu xeyriyyəçilik 
əmməllərinə sövq edən isə  xalqına, millə-
tinə olan böyük  sevgi və məhəbbəti idi. O, 
millətinin imzasını imzalar içində görmək 
istəyirdi və bunun üçün çalışırdı. Odur ki, 
nurlu, işıqlı əməllər, yaxşılıq itmir. Xalqı-
mız böyük xeyriyyəçinin xatirəsini uca tu-
tur, onun adı indi də qəlblərdə yaşayır.

Müsahibəni apardı: Kamil 
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