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Görkəmli Azərbaycan aktyoru və 
rejissoru, Azərbaycan SSR xalq 
artisti Şəmsi Bədəl bəy oğlu Bə-
dəlbəyli 1911-ci il fevralın 23-də 
Azərbaycanın qədim mədəniy-
yət mərkəzi olan Şuşa şəhərin-
də görkəmli pedaqoq və ictimai 
xadim Bədəl bəy Bədəlbəylinin 
(1875-1932) və Rəhimə xanım 
Qacarın (1880-1966) ailəsində 
dünyaya gəlmişdir.
Bakıda orta məktəbdə ibtidai təh-
sil almışdır. Orta məktəbi bitir-
dikdən sonra Ş.Bədəlbəyli Azər-
baycan Pedaqoji Texnikumuna 
daxil olur, 1927-ci ildə buranın 
məzunu olur. Bu illərdə o, böyük 
həvəslə özfəaliyyət dərnəyində 
iştirak edir, aktyorluq istedadını 
sınayır.
1927-1932-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasında təh-
sil alır: iki il xalq çalğı alətləri şö-
bəsində, daha sonra kompozisiya 
nəzəriyyəsi sinfində Üzeyir Ha-
cıbəylinin tələbəsi olur. Həmin 
illərdə Azərbaycan Dövlət Dram 
Teatrında böyük qardaşı, bəstə-
kar və dirijor Əfrasiyab Bədəl-
bəylinin rəhbərlik etdiyi orkestr-
də tar çalır. Bəzən C.Cabbarlının 
"Od gəlini" və "Sevil" tamaşala-
rında səhnə arxasından aktyor-
ları tarda müşayiət edirdi. Eyni 
zamanda, dramaturq və rejissor 
Cəfər Cabbarlı ilə dostlaşaraq, 
ona səhnə ilə bağlı fəaliyyətində 
köməklik göstərir. Bu da onun re-
jissorluq sənətinə marağını artırır 
və o, C.Cabbarlının əsərlərinin 
tamaşalarında rejissor assistenti 
kimi çalışmağa başlayır.
1930-1932-ci illərdə "Gənc işçi" 
qəzeti redaksiyasında "İncə sənət 
və ədəbiyyat" şöbəsinin müdiri 
vəzifəsində çalışır, hə min qəzetin 
səhifələrində bir sıra tamaşalar 
haqqında məqalələri dərc olu-
nur. 1932-ci ildən 1942-ci ilə kimi 
Azər baycan Dövlət Dram Teat-
rında rejissor assistenti və rejissor 
kimi fəaliyyət göstərir.
1933-cü ildə Ş.Bədəlbəyli Azər-
baycan Xalq Maarif Komissarlığı 
tərəfindən Moskvaya rejissorluq 
üzrə təcrübə işinə göndərilir. 
Moskvada Malı Teatrda Şillerin 
"Don Karlos" əsərinin hazırlı-
ğında görkəmli rejissor K.Mar-
canaşvilinin rəhbərliyi altında 

rejissor assistenti kimi təcrübə 
keçir. Həmçinin, İnqilab teatrın-
da rejissor A.Popovun yaradıcı-
lıq emalatxanasında öz təcrübə-
sini zənginləşdirir, dramaturq 
N.Poqodinin "Mənim dostum" 
əsərinin tamaşasının hazırlanma-
sında iştirak edir.
1936-cı ildə Bakıya qayıtdıqdan 
sonra Azərbaycan Dövlət Dram 
Teatrında rejissor kimi fəaliyyə-
tini davam etdirir. Bir sıra səhnə 
əsərlərinin tamaşalarına quruluş 
verir. Onlardan C.Cabbarlının 
"1905-ci ildə", "Od gəlini" əsərləri-
nin tamaşalarının hazırlanmasın-
da Ş.Bədəlbəyli rejissor assistenti 
kimi iştirak edir. Xüsusilə onun 
M.F.Axundovun "Müsyo Jordan 
və dərviş Məstəli şah" komedi-
yasının səhnələşdirilməsi üzrə 
(rejissor M.Zeynalovla birgə) ya-
radıcılıq işi klassik komediyanın 
müasir təfsiri kimi qeyd olunur.
1939-cu il 23 oktyabrda Azər-
baycan Dövlət Dram Teatrında 
Ş.Bədəlbəylinin rejissor kimi ilk 
müstəqil işi olaraq, C.Məmmə-
dquluzadənin "Ölülər" əsəri ta-
maşaya qoyulur. Bu, onun ya-
radıcılığında yeni mərhələnin 
başlanğıcı olur.
1941-ci ildə həmin teatrda Ş.
Bədəlbəylinin rejissorluğu ilə 
S.Rəhmanın "Xoşbəxtlər" əsəri-
nin premyerası olur, V.Şekspi-
rin "Kral Lir", Lermontovun "İki 
qardaş" əsərləri Ş.Bədəlbəylinin 
rəhbərliyi ilə səhnədə oynanılır.
Sonrakı illərdə Ş.Bədəlbəyli digər 
teatrlarda çalışsa da, Azərbaycan 
Dövlət Dram Teatrı ilə yaradıcılıq 
əlaqələrini davam etdirmiş, bu 
səhnədə yeni əsərləri tamaşaya 
qoymuşdur: o cümlədən, 1945-
ci il noyabrın 17-də Azərbaycan 
Dövlət Dram Teatrında Ş.Bədəl-
bəylinin rejissorluğu ilə S.Rəh-
manın "Aşnalar" əsərinin prem-
yerası olmuşdur.
1941-1942-ci illərdə Ş.Bədəlbəyli 
sovet ordusunun hissələri tərki-
bində İrana göndərilir, "Qırmızı 
Şərq", "Vətən uğrunda" qəzetləri-
nin müxbiri kimi Təbrizdə fəaliy-
yət göstərir. Burada Ş.Bədəlbəy-
linin rəhbərliyi altında həvəskar 
aktyorların iştirakı ilə Ü.Hacıbəy-
linin "Arşın mal alan", Z.Hacıbə-
yovun "Evliykən subay", "Əlli 
yaşında cavan" musiqili komedi-
yaları tamaşaya qoyulur.
1943-cü ildə Ş.Bədəlbəyliyə Azər-
baycan incəsənətinin inkişafında 
böyük nailiyyətlərinə görə Azər-
baycan Ali Soveti Pəyasət Heyəti 
tərəfindən Əməkdar incəsənət xa-
dimi fəxri adı verilir. Ş.Bədəlbəyli 
bundan sonrakı illərdə də bir sıra 
hökumət mükafatlarına layiq gö-
rülmüş, fəxri fərmanlarla, orden 
və medallarla təltif olunmuşdur.
1943-1949-cu illərdə Azərbaycan 
Dövlət Musiqili Komediya Te-
atrında bədii rəhbər vəzifəsinə 
təyin olunur. Həmin illərdə Ş.
Bədəlbəylinin rejissorluğu ilə bu 
teatrın səhnəsində bir sıra Azər-
baycan və xarici ölkə bəstəkarla-

rının musiqili komediyalarının 
premyerası olur.
O, F.Əmirovun "Gözün aydın", 
S.Ələsgərovun "Ulduz", Ü.Ha-
cıbəylinin "O olmasın, bu olsun", 
"Arşın mal alan", S.Rüstəmovun 
"Durna" musiqili komediyasının 
tamaşalarını hazırlamışdır.
1949-1956-cı illərdə Ş.Bədəlbəyli 
M.Maqomayev adına Azərbay-
can Dövlət Filarmoniyasının di-
rektoru və bədii rəhbəri vəzifə-
sində çalışır.
1950-ci il və sonrakı illərdə 
müxtəlif bayramlar və dövlət 
tədbirləri çərçivəsində konsert-
lərə quruluşlar verir. Həmin 
dövrdən o, Azərbaycan Dövlət 
Akademik Opera və Balet Teat-
rına da rejissor kimi dəvət olu-
nur, Ü.Hacıbəylinin "Koroğlu", 
"Əsli və Kərəm" operasına yeni 
səhnə quruluşu verir, Z.Paliaş-
vilinin "Daisi" operasını tama-
şaya qoyur.
1956-1959-cu illərdə yenidən 
Azərbaycan Dövlət Musiqili 
Komediya Teatrında bədii rəh-
bər və direktor vəzifəsində ça-
lışır. 1959-1965-ci illərdə Azər-
baycan Dövlət Akademik Opera 
və Balet Teatrının direktoru və 
baş rejissoru təyin olunur.
Ş.Bədəlbəyli bu teatrda çalışdığı 
zaman dünya musiqi klassikası-
na müraciət edir, eyni zamanda 
Azərbaycan bəstəkarlarının yeni 
operaları da onun rəhbərliyi al-
tında tamaşaya hazırlanır. 1964-
cü ildə Ş.Bədəlbəyli Azərbayca-
nın xalq artisti fəxri adına layiq 
görülür.
1965-1974-cü illərdə Ş.Bədəlbəy-
li təkrarən Azərbaycan Dövlət 
Musiqili Komediya Teatrının 
direktoru və bədii rəhbəri və-
zifəsində çalışmışdır. Bu illər 
ərzində Ş.Bədəlbəyli bu teatr-
da V.Dolidzenin "Keto və Kote" 
əsərini iki dəfə yeni quruluşda 
tamaşaya qoyur. Ş.Bədəlbəyli 
tərəfindən Azərbaycan bəstə-
karlarının yeni musiqili kome-
diyaları səhnələşdirilir. Onun 
rəhbərliyi ilə A.Məlikovun 
"Ləpələr" operettası S.Ələsgəro-
vun "Sevindik qız axtarır", "Hə-
mişəxanım",
V.Adıgözəlovun "Nənəmin şah-
lıq quşu", E.Sabitoğlunun "Hic-
ran" musiqili komediyasının 
premyerası olur.
1974-1976-cı illərdə Ş.Bədəlbəy-
li yenidən M.Maqomayev adına 
Azərbaycan Dövlət Filarmoniya-
sının direktoru və bədii rəhbəri 
təyin olunur, Azərbaycan Teatr 
Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri 
seçilir.
1978-ci ildə Ş.Bədəlbəylinin 
təşəb büsü ilə Bakıda Azərbaycan 
Teatr Cəmiyyətinin nəzdində 
"Dostluq" teatrı yaradılır, burada 
müxtəlif respublikaların tanın-
mış teatr kollektivlərinin qastrol 
tamaşaları təşkil olunur.
Şəmsi Bədəlbəyli 1987-ci il mayın 
23-də vəfat etmiş, Bakıda Fəxri 
Xiyabanda dəfn olunmuşdur.

Respublikanın görkəmli alimlərinin və tərcümə-
çilərinin çalışdığı bir elm mərkəzində işləmək onda 
nəşriyyat işinə böyük maraq yaratmışdı. Bu iş son-
radan onun əsas missiyası, həyatının mənası ola-
caqdı. Əlbəttə ki, onun xarakteri qədər diribaşlığı, 
doğma dilinə bağlılığı və ədəbiyyata olan sevgisi 
də öz işini görmüşdü. İxtisasca bioloq-coğrafiya-
çı olmasına baxmayaraq, bədii ədəbiyyata marağı 
çox böyük idi. Həm də taleyiniixtisasca biblioqraf 
olan, söz-sənət vurğunu, özü kimi həssas və şair 
təbiətli bir insanla bağlamağa hazırlaşdığından bu 
sahədə həvəsi ikiqat artmışdı. Məhz bu həvəs onu 
"Azərtədrisnəşr"ə (indiki "Təhsil”, keçmiş "Maarif" 
nəşriyyatına) gətirdi. Validə xanım 6 il bu nəşriyyat-
da coğrafiya dərsliklərinin redaktoru kimi çalışdı.
Hələ çox gənc olmasına baxmayaraq, öz təşəbbüsü 
ilə orta məktəblər üçün nəzərdə tutulan coğrafi-
ya atlaslarını Azərbaycan dilinə ustalıqla tərcümə 
etməsi rəhbərliyin diqqətindən yayınmadı. Gələ-
cək naşirin zəhmətinin yüksək qiymətləndirilməsi 
onun işə olan həvəsini birə-beş artırdı. Bu, həm də 
onun nəşriyyat sahəsində qazandığı ilk uğuru oldu.
Artıq ailə qurmuş, Rəhimağa İmaməliyevlə əl-ələ 
verərək, arzularla dolu uzun bir yola çıxmışdılar. 
Ailədəki səmimiyyət, sədaqət, ənənələrə və zəh-
mətə bağlılıq uzun illər hər ikisi üçün stimul oldu. 
Validə xanıma ailəsi və zəhmətsevərliyi bütün çə-
tinlikləri və yorğunluqları unutdurdu. Məhz buna 
görə də 1966-1992-ci illərdə elmi redaktor və böyük 
elmi redaktor olduğu, həm də həyat yoldaşı ilə bir-
likdə çalışdığı Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası 
Baş Redaksiyasına gələrkən Buzovnadan şəhərə 
gələn yol boyu söhbətləri elmdən, sənətdən olur, 
həmin gün hansı məqaləni necə işləyəcəyi haqda 
düşünə bilirdi. Bu düşüncələr, elmi müzakirələr 
sonralar çox sayda əsərlərin yaranmasına səbəb 
oldu. Burada işlədiyi 26 il ərzində 10 cildlik "Azər-
baycan Sovet Ensiklopediyası" və 2 cildlik "Uşaq 
ensiklopediyası"nda nəşr olunan yüzlərlə məqalə-
nin tərtibçisi və müəllifi oldu.
1993-cü ildə təqaüdə çıxsa da, fəaliyyətini Rəhima-
ğa müəllimin unudulmuş qələm sahiblərinin əlyaz-
malarını nəşr etmək məqsədilə yaratdığı, 2003-cü 
ildən Validə xanımı tərk edərək ona əmanət qoydu-
ğu "Boz oğuz" nəşriyyatında "Klassik irs və tərcümə 
ədəbiyyatı" şöbəsinin müdiri kimi, Azərbaycan 
Respublikası Xatirə Kitabı və "Qanun” nəşriyyat-
larında redaktor olaraq davam etdirmiş, çoxlu say-
da müxtəlif janrlı kitabların redaktoru (1993-2002) 
olmuşdur. "Azərbaycan salnaməsindən səhifələr", 
"Hikmət və kəlam" ensiklopedik-məlumat kitabla-
rının, dövrü mətbuatda dərc olunan elmi-publisis-
tik yazıların müəllifidir. “İslam ensiklopediyası”, 

“Azərbaycan naşirləri, poliqrafçıları və jurnalistlə-
ri”, “Bakı kəndləri” ensiklopedik kitablarını Validə 
xanım vaxtilə mərhum həyat yoldaşı ilə birlikdə 
hazırlayıb çap etdirmişdi. Bu işlər gecəli-gündüzlü, 
fasiləsiz zəhmətin bəhrəsi idi. Onlar bunu təmənna-
sız, xalqımızın mədəni irsinin, tarixinin yaşaması, 
gələcək nəsillərə yadigar qalması naminə edirdilər.
"Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" elmi mər kə-
zinin fəaliyyətə başladığı 2004-cü ildən rəh bərlik 
tərəfindən işə dəvət edilmişdir və hazırda "Kimya, 
biologiya, tibb, mikrobiologiya və torpaqşünaslıq" 
redaksiyasında çalışır. Azərbaycan Milli Ensiklope-
diyası” Elmi Mərkəzinin aparıcı böyük elmi redak-
toru, Biologiya, tibb redaksiyası müdirinin müavi-
nidir.
Validə İmaməliyeva 50 ildən artıqdır ki, həyatının 
mənasına çevrilən nəşriyyat işi ilə, ensiklopedi-
ya, lüğətşünaslıq və tərcüməçiliklə məşğuldur. O, 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Həsən bəy 
Zərdabi mükafatı laureatı, əmək veteranıdır. Döv-
lətimiz tərəfindən xidmətləri yüksək qiymətləndi-
rilmiş, Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar mə-
dəniyyət işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

* * * * *
Validə xanım İmaməliyeva XX əsr Azərbaycan ziya-
lılarının o nəslinə mənsubdur ki, onlar mədəniyyə-
timizin, mətbuatımızın inkişafı, mətbuat tariximi-
zin, klassik irsimizin öyrənilməsi, tədqiqi naminə 
böyük xidmətlər göstərmişlər.
Onun adının mənası - ANA deməkdir. Validə xa-
nım, sözün əsl mənasında, sözü ana kimi qoruyub, 
onun qayğısını çəkib və zərif çiyinlərində sözün 
yükünü mətanətlə, ləyaqətlə daşıyıb. Bu zəriflik 
müqabilində güclü xarakterə malik qadındır. O, 
yarım əsrə yaxındır ki, Azərbaycan Milli Ensiklope-
diyasına yorulmadan, usanmadan, sonsuz məhəb-
bətlə xidmət edir. Bu fədakarlığın arxasında milli 
mədəniyyətimizə, klassik irsimizə, xalqa, vətənə, 
sözə böyük bir vətəndaş bağlılığı dayanır.
Bu gün Validə xanımın 85 yaşa gəlib çatması mənə 
inanılmaz görünür. Çünki bu gün də sonsuz bir en-
tuziazmla, şövqlə öz işinin başındadır. Bu günlər-
də çapdan çıxmış "Buzovna ensiklopediyası" onun 
böyük fəaliyyətinin nəticəsidir. Mən Validə xanıma 
uzun ömür, can sağlığı arzulayıram! 
Çox yaşayın, Validə ANA!

Kənan Hacı

Qısa tanıtım

Validə İmaməliyeva 1937-ci il apre-
lin 1-də Bakının Buzovna kəndin-
də ziyalı ailəsində dünyaya gəlib. 

Həmin gün bu körpə qızın böyük bir hə-
yat eşqi və bir missiya ilə doğulduğunu 
heç kim bilmirdi. Tezliklə böyüdü, Buzov-
na qəsəbəsindəki 125 nömrəli məktəbdə 
orta təhsilini başa vurub, o vaxt S.M.Kirov 
adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
biologiya-coğrafiya fakültəsinə daxil oldu. 
Tələbə idi, amma çox cəsarətli, zəhmət-
sevər bir tələbə. Yəqin, elə buna görə də 
universiteti bitirməyi gözləmədən əmək 
fəaliyyətinə başlamışdı. Ali təhsilini başa 
vuranda (1955-1960) artıq iki illik təcrübə-
si vardı, çünki o, AKP MK yanında Partiya 
Tarixi İnstitutunun (Sov. İKP MK yanında 
Marksizm-Leninizm İnstitutunun filialı) 
kiçik redaktoru idi.

Apple Inc. şirkətinin Azərbaycandakı eksklü-
ziv telekommunikasiya tərəfdaşı “Azercell Te-
lekom” aprelin 1-dən etibarən tam yeni iPho-
ne cihazlarını sifariş etmək imkanını yaradır. 
iPhone SE, iPhone 13 Green, iPhone 13 mini 
Green, iPhone 13 Pro Alpine Green və iPhone 
13 Pro Max Alpine Green kimi möhtəşəm və 
ən yeni iPhone modellərini Azercell Eksklüziv 
mağazalarından əldə etmək mümkündür.

iPhone həvəskarlarını sevindirərək mobil ope-
rator Apple istehsalı olan yeni nəsil cihazları 
ilə ölkənin ən yüksək keyfiyyətli 4G şəbəkəsi 
vasitəsilə inanılmaz internet sürətini yaşamaq 
fürsətini yaratmaqdan məmnundur. Aparıcı 
mobil operator iPhone Green və iPhone SE mo-
dellərindən hər hansı birini əldə edən müştə-
rilərə 50GB həcmində internet paketinə 3 aylıq 
abunəlik təqdim edir.

Qeyd olunan Apple smartfonlarını əldə etmək 
üçün müştərilərimiz aprelin 1-dən etibarən 
istənilən Azercell Eksklüziv mağazasına yaxın-
laşa bilər. Ən müasir texnologiyanı istifadəçi 
rahatlığı ilə bir araya gətirən yeni iPhone mo-
delləri “Super Retina XDR” displeyləri, ener-
jiyə qənaət etməyə imkan verən batareya, daha 
səmərəli A15 çipi və sürətli enerji toplama sis-
temi ilə təchiz olunmuşdur.
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