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Azərbaycan dramaturgiyasının inki-
şafında, onun ideyaestetik məzmun, 
bədii sənətkarlıq keyfiyyətlərinin zən-
ginləşdirilməsində, milli teatrın yara-
dılmasında və inkişafında müstəsna 
rolu olmuş, bütün ictimai fəaliyyəti 
və ədəbi yaradıcılığı ilə milli azadlıq 
hərakatına yaxından kömək göstərən 
Nəcəf bəy Vəzirov Azərbaycan ədə-
biyyatında faciə janrının əsasını qoy-
muş, Azərbaycanda feodalpatriarxal 
quruluşa qarşı çevrilmiş maarifçilik 
hərəkatının genişlənməsində yaxın-
dan iştirak etmişdir.
Nəcəf bəy Vəzirov 1854-cü il aprel 
ayının 2-də Azərbaycanın Şuşa şəhə-
rində anadan olmuşdur. O, ilk təhsi-
lini dini məktəbdə almışdır. Burada 
bir il oxuduqdan sonra Şuşa şəhərin-
dəki mülkiyyə məktəbinə gedir. La-
kin yeniyetmə gənc həmin məktəbdə 
oxuya bilmir. Burada erməni müəl-
limin amansız rəftarı, uşaqları yer-
li-yersiz döyüb işgəncə verməsi Nə-
cəfi məktəbdən uzaqlaşmağa məcbur 
edir. O, 1868-ci ildə Şuşadan ayrılıb 
Bakıya gəlir. Burada imtahan verib 
real gimnaziyanın ikinci sinfinə daxil 
olur. Öz bacarığı və biliyi ilə tezlik-
lə müəllimlərin rəğbətini qazanır. 
Gimnaziyanın sonuncu sinfində oxu-
yarkən artıq əlaçı şagird kimi tanınır, 
hətta dövlətli uşaqlarına dərs demək-
lə məşğul olurdu.
Hələ gimnaziyada oxuyarkən o, 
böyük Azərbaycan alimi, o zaman 
gimnaziyada dərs deyən Həsən bəy 
Zərdabi ilə tanışlığı onun həyata 
baxışlarına böyük təsir göstərmişdir. 
Məhz Zərdabinin məsləhəti ilə Nə-
cəf bəy təbiət elmlərinə xüsusi ma-
raq göstərir, rus klassik yazıçılarının 

əsərlərini mütaliə edərək, mütərəqqı 
ideyalarla tanış olur. Yazıçının teatrla 
tanışlığı da bu zaman başlayır. 
1874-cü ildə N.Vəzirov real gim-
naziyanı qurtarıb təhsilini davam 
etdirmək üçün Rusiyaya gedir, Pet-
rovski-Razumovski Meşə və Təbiət-
şünaslıq Akademiyasının Meşəçilik 
şöbəsinə daxil olur.
N.Vəzirovun Moskvada təhsil aldı-
ğı illər Rusiyada azadlıq ideyaları-
nın, zəhmətkeş kütlənin mənafeyini 
müdafiə edən xalqçılıq hərəkatının 
genişləndiyi bir dövrə təsadüf edir. 
Hələ Bakıda real gimnaziyada oxu-
yarkən H.Zərdabi kimi milli-azadlıq 
ideyaları ilə tərbiyələnən N.Vəzirov 
Moskvada daha qaynar bir inqilabi 
mühitə düşür. O tezliklə qabaqcıl fi-
kirli gənclərlə dostlaşır, təhsil aldığı 
akademiyanın daxilində baş verən 
tələbə çıxışlarında və gizli təşkilat-
larda iştirak edir. Hətta 1878-ci ildə 
H.Zərdabinin təşəbbüsü ilə "İmda-
diyyə" adlı dərnək təşkil edir.
1878-ci ilin iyun ayında N.Vəzirov 
Petrovski-Razumovski Akademiya-
sının Meşəçilik şöbəsini bitirib, tə-

yinatla Qafqaza göndərilir. O, Yeli-
zavetpol quberniyasında meşəbəyi 
vəzifəsində çalışır.
1890-cı illərin əvvəllərindən başlaya-
raq Rusiyada inqilabi-azadlıq hərə-
katının yüksəlişi ilə əlaqədar Petro-
vski-Razumovski Akademiyasının 
məzunlarını təqib edirlər. Bununla 
əlaqədar olaraq N.Vəzirovu da siyasi 
etibarsızlıqda günahlandırıb, meşə-
bəyi vəzifəsindən azad edirlər. Bun-
dan sonra sənəti ilə əlaqəsi olmayan 
müxtəlif yerlərdə çalışır. Əvvəlcə İrə-
van quberniya idarəsi tibb şöbəsinin 
katibi, sonra isə Qazaxda mübahisəli 
işlərə baxan şöbənin katibi vəzifəsin-
də işləyir. Lakin bu işlərin heç biri 
onun xoşuna gəlmir. 
O, 1895-ci ildə Bakıya köçmüş, bura-
da lazımi imtahanları verib vəkillik 
vəsiqəsi almış və məhkəmələrdə ça-
lışmışdır. O, Bakıda uzun müddət 
ayrı düşdüyü bədii yaradıcılığını da-
vam etdirmiş, "Yağışdan çıxdıq yağ-
mura düşdük", "Müsibəti-Fəxrəd-
din", "Pəhləvanı-zəmanə" kimi 
klas sik əsərlərini yaratmış, Azərbay-
can ədə biyyatında faciə janrının əsa-

sını qoymuşdur.
N.Vəzirov 1903-cü ildə Bakı duması-
na katib seçilmiş, az sonra isə şəhər 
maarif şöbəsi rəisinin müavini təyin 
edilmiş və keçmiş müəllimi Həsən 
bəy Zərdabi ilə birlikdə doğma xalqı-
nın tərəqqisi üçün yeni məktəblərin, 
müxtəlif maarif ocaqlarının açılması 
işində yaxından iştirak etmişdir.
1905-ci il inqilabı N.Vəzirovun ədə-
bi-ictimai fəaliyyətinin genişlənməsi 
üçün münbit zəmin yaratmışdır. Ma-
arifpərvər ədib bir tərəfdən Bakıda 
çıxan "Həyat", "İrşad", "Təzə həyat", 
"Açıq söz" və s. qəzetlərdə "Dərviş" 
imzası ilə "Balaca mütəfərrəqələr" 
başlığı altında burjua-mülkədar cə-
miyyətinin ictimai eyiblərini açan fel-
yetonlar yazmış, digər tərəfdən dram 
dərnəklərinə rəhbərlik etmiş, Azər-
baycanda teatr sənətinin inkişafı, ak-
tyor nəslinin yetişməsi üçün yorul-
madan fəaliyyət göstərmişdir. Bütün 
ictimai fəaliyyəti və ədəbi yaradıcılığı 
ilə milli azadlıq hərakatına yaxından 
kömək göstərən Nəcəf bəy Azərbay-
canda feodal-patriarxal quruluşa qar-
şı çevrilmiş maarifçilik hərəkatının 

genişlənməsində yaxından iştirak 
etmişdir.  1913-cü il noyabr ayının 
15-də "Şəfa" maarif cəmiyyəti Nəcəf 
bəy Vəzirovun ədəbi fəaliyyətinin 40 
illiyi münasibətilə Bakıda təntənəli 
yubiley gecəsi keçirir. Bu gecə böyük 
bir mədəni bayrama çevrilir. Qəzet-
lər yazıçının həyat və fəaliyyətindən 
bəhs edən məqalə-oçerk, məlumat 
dərc edirlər. 
Azərbaycanın görkəmli ziyalıları yu-
bilyara məktub, teleqram göndərir, 
onu bu yubileyə layiq yazıçı, möh-
tərəm ədib, qüdrətli vətəndaş, müəl-
lim və tərbiyəçi, xalqın fədəkar oğlu 
kimi qiymətləndirirlər. Xalqın ehtira-
mı N.Vəzirovun yaradıcılıq ilhamını, 
işləmək həvəsini coşdurmuş, ədib 
həm ictimai həyatda, həm də bədii 
yaradıcılıq sahəsində daha fəal çalış-
mışdır. Bu illərdə o, "Pul düşkünü 
Hacı Fərəc" komediyasını, "Təzə əs-
rin ibtidası" dramını yazmış, böyük 
fransız yazıçısı Jan Batist Molyerin 
"Xəsis" komediyasını "Ağa Kərim 
xan Ərdəbili", fransız məzhəkəsi 
"Vəkil Patelen"i isə "Dələduz" adı 
ilə təbdil etmişdir. Azərbaycanda 
Aprel istilasından sonra N.Vəzirov 
Bakıda Kənd Təsərrüfatı Texniku-
munda müəllim işləmişdir. Yazıçı 
meşəçilik işi ilə bağlı tələbələri Azər-
baycanın müxtəlif rayonlarına apa-
rır, təcrübə məşğələlərinə rəhbərlik 
edirdi. Lakin qocaman yazıçının səh-
həti pozulmuşdu, tez-tez ürək ağrı-
sından şikayətlənirdi. Həkimlər ona 
işdən çıxıb istirahət etməyi məsləhət 
görürdülər.
Nəcəf bəy Vəzirov  1926-cı il iyul 
ayının 9-da vəfat etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 7 may 2019cu il tarixli, 211 
nömrəli Qərarı ilə Nəcəf bəy Vəzirov 
Azərbaycan Respublikasında əsərləri 
dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin 
siyahısına daxil edilmişdir.

Ağdam və “Araz Vadisi İqtisadi Zonası” sənaye 
parklarına böyük maraq göstərilir. Bu sənaye 
parklarının rezidenti olmaq üçün sahibkarlar 
tərəfindən İqtisadiyyat Nazirliyinə 10-dək la-
yihə təqdim edilib.
Bu barədə İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabba-
rov deyib.
Nazir qeyd edib ki, bu layihələrin ilkin investi-
siya dəyəri 40 milyon manata yaxındır. Hazır-
da layihələrin dəyərləndirilməsi aparılır.

Bu il qeyri-neft sektorunda ən çox ixrac edilən 
malların siyahısı açıqlanıb.
AZƏRTAC İqtisadi İslahatların Təhlili və Kom-
munikasiya Mərkəzinin “İxrac icmalı”nın no-
yabr sayına istinadla xəbər verir ki, cari ilin 
yanvar-oktyabr ayları ərzində ixrac edilən qey-
ri-neft sektoruna aid malların siyahısında qızıl 
(166,1 milyon ABŞ dolları) birinci olub. Bu siya-
hıda pambıq mahlıcı (160,7 milyon ABŞ dolları) 
ikinci, pomidor (tomat) (130 milyon ABŞ dolla-
rı) isə üçüncü yerdə qərarlaşıb.

“Omikron” ştamının təsirləri, yoluxuculuğu və 
şiddəti haqqında daha çox məlumat əldə olunana 
qədər iqtisadi artım proqnozlarımızı yeniləməyi-
miz üçün çox erkəndir”.
Bu barədə “Fitch Ratings” beynəlxalq reytinq 
agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilir ki, hazırda ötən ilin I rübündəki kimi 
böyük, sinxronlaşdırılmış qlobal tənəzzül ehti-
malı azdır, lakin ştamın yeni variantı yayılacağı 
təqdirdə inflyasiyanın yüksəlməsi makroiqtisadi 
göstəriciləri mürəkkəbləşdirəcək.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) noyabrın 
26-da “Omikron”u yayılma forması və sağlamlı-
ğa təsir edə biləcək mutasiyalarının sayına görə 
narahatedici variant olaraq təyin edib. “Omic-
ron”un simptomlarının daha pis olduğunu 
demək üçün heç bir məlumat olmasa da, onun 
ciddiliyini başa düşmək üçün günlər və ya bir 

neçə həftə lazım olacaq.
“Fitch” hesab edir ki, yoluxmanın qarşısını al-
maq üçün ölkə miqyasında məhdudiyyətlər kimi 
son dərəcə sərt qərarlar tələb edən yeni variantın 
mümkünlüyü qlobal iqtisadiyyat üçün davam 
edən riskdir: “Lakin əksər böyük ölkələrin təcrü-
bəsi göstərir ki, iş və istehlak modellərinin dəyiş-
məsi ilə koronavirus pandemiyasının hər ardıcıl 
dalğasının iqtisadi artıma təsiri azalır.
Peyvənd proqramları və virus haqqında təkmil-
ləşdirilmiş elmi anlayış pandemiyanın başlanğı-
cı ilə müqayisədə qeyri-dərman müdaxilələrinə 
olan etibarı azaldıb. 
Bununla birlikdə, turizm və beynəlxalq səyahət 
kimi ən çox təzyiqlərə məruz qalan sektorlarda 
fəaliyyətin pandemiyadan əvvəlki səviyyələrə 
qayıtması gecikəcək. Mal istehlakından xidmət-
lərə keçid də yavaşlaya bilər”.

Cari ilin yanvar-oktyabr ayla-
rında Azərbaycandan 3184 çe-
şiddə məhsul ixrac olunub.
Bu barədə Dövlət Gömrük Ko-
mitəsi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, on ayda Azər-
baycanda ixrac əməliyyatla-
rının dəyəri 16 milyard 848,9 
milyon ABŞ dolları olub.

Yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda ti-
carət əməliyyatlarının dəyəri 26 milyard 182,6 
milyon ABŞ dolları olub.
Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlu-
mata görə, ticarət əməliyyatlarının 9 milyard 
333,7 milyon dolları idxalın, 16 milyard 848,9 
milyon dolları isə ixracın payına düşüb.

Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 
ən çox İtaliyaya məhsul ixrac edib.
Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, 
on ayda ixracda əsas ölkələrin siyahısında ilk 
sırada İtaliya olmaqla, Türkiyə və Xorvatiya 
qərarlaşıb. İtaliyaya ixrac 6 milyard 672,5 mil-
yon ABŞ dolları, Türkiyəyə 2 milyard 9,6 mil-

yon dollar, Xorvatiyaya isə 751,2 milyon dollar 
dəyərindədir. Azərbaycanla ticarət dövriyyə-
sində əsas ölkələrin siyahısında isə ilk üçlükdə 
İtaliya, Türkiyə və Rusiya dayanır. İtaliya ilə 
ticarət dövriyyəsi 7 milyard 23,6 milyon dollar, 
Türkiyə ilə 3 milyard 497,7 milyon dollar, Rusi-
ya ilə 2 milyard 345,1 milyon dollar təşkil edib.


