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Azərbaycan elmi ictimaiyyətinə ağır itki üz 
vermişdir. Respublikanın qocaman tarixçi-et-
noqrafı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi, 
tarix elmləri doktoru, professor Teymur Əmi-
raslan oğlu Bünyadov 2022-ci il aprelin 8-də, 
ömrünün 95-ci ilində vəfat etmişdir.
Teymur Bünyadov 1928-ci il yanvarın 20-də 
Qazax rayonunun İkinci Şıxlı kəndində ana-
dan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 
o, 1946–1951-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin tarix fakültəsində ali təhsil almış, 
1951-ci ildə isə SSRİ Elmlər Akademiyasının 
Maddi Mədəniyyət Tarixi İnstitutunun aspi-
ranturasına daxil olmuş və burada 1955-ci ildə 
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
Teymur Bünyadov 1955–1993-cü illərdə Azər-
baycan Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitu-
tunda elmi işçi, baş elmi işçi və şöbə müdiri 
vəzifələrində çalışmış, 1993-cü ildən ömrünün 
sonunadək AMEA-nın hazırkı Arxeologiya, 
Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutunda ta-
rixi etnoqrafiya şöbəsinin müdiri olmuşdur.
Teymur Bünyadov 1968-ci ildə doktorluq dis-
sertasiyası müdafiə edərək, arxeologiya və et-
noqrafiya elmləri sahəsində respublikamızda 
ilk tarix elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almış, 
1970-ci ildə professor elmi adına layiq görül-
müşdür.
O, 1989-cu ildə AMEA-nın müxbir üzvü, 2001-
ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.
Akademik Teymur Bünyadov yarım əsrdən ar-
tıq bir dövr ərzində respublikada etnoqrafiya 
elminin inkişafına sanballı töhfələr vermişdir. 
Geniş elmi maraq dairəsi olan alim Azərbayca-
nın tarixşünaslıq baxımından xüsusi əhəmiy-
yət kəsb edən qədim dövrlərinin bir sıra prob-
lemlərini araşdırmışdır. O, 30-dan çox kitab və 
monoqrafiyanın, yüzlərlə məqalənin müəllifi 
idi. Alimin Azərbaycanda əkinçilik ənənəsi, 
təsərrüfat həyatı, maddi və mənəvi mədəniy-
yət, sənətkarlıq və xalq məişəti ilə bağlı silsilə 
tədqiqatları elmi ictimaiyyət tərəfindən maraq-
la qarşılanmış və lazımınca dəyərləndirilmiş-
dir. Azərbaycanın etnoqrafiyasına dair funda-
mental üçcildlik onun bilavasitə rəhbərliyi və 
yaxından iştirakı ilə işıq üzü görmüşdür.
Teymur Bünyadov yüksəkixtisaslı kadrların 
hazırlanmasına böyük qüvvə sərf etmişdir. O, 
elmi yaradıcılığını pedaqoji fəaliyyətlə ahəng-
dar şəkildə əlaqələndirərək, uzun illər ölkə-
nin aparıcı ali təhsil ocaqlarında mühazirələr 
oxumuşdur. Teymur Bünyadov bir sıra mötə-

bər beynəlxalq konfrans və simpoziumlardakı 
çıxışları ilə Azərbaycan etnoqrafiya elmini la-
yiqincə təmsil etmişdir.
O, eyni zamanda zəngin bədii və publisistik 
fəaliyyəti ilə tarixi-mədəni irsimizin, mil-
li-mənəvi dəyərlərimizin təbliğində təqdirə-
layiq xidmətlər göstərmişdir.
Teymur Bünyadov respublikanın elmi-mədəni 
həyatında yaxından iştirak etmiş, fəal ictimai 
işlə məşğul olmuşdur. O, birinci çağırış Azər-
baycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı 
seçilmişdir.
Akademik Teymur Bünyadovun uzunmüd-
dətli səmərəli fəaliyyəti yüksək qiymətlən-
dirilmişdir. Azərbaycan elminin inkişafında 
xidmətlərinə görə o, müstəqil Azərbaycan Res-
publikasının ali mükafatlarından olan “Şöh-
rət” və “Şərəf” ordenləri ilə təltif edilmişdir.
Görkəmli alim, səmimi insan Teymur Bünya-
dovun xatirəsi onu tanıyanların qəlbində hə-
mişə yaşayacaqdır.

Allah rəhmət eləsin!

Azərbaycanın klassik bəstəkarı, 
dirijor, librettoçu, Azərbaycanın 
xalq artisti Əfrasiyab Bədəl bəy 
oğlu Bədəlbəyli 19 aprel 1907-ci 
ildə Bakı şəhərində, xalq maarif-
çisi Bədəl bəy Bədəlbəyovun və 
məşhur Şah Qacar nəslinin təm-
silçisi Rəhimə xanımın ailəsində 
anadan olub. O, 1912-1916-cı il-
lərdə 6-cı rus-müsəlman məktə-
bində, 1917-1924-cü illər ərzində 
Bakıdakı 1-ci realni məktəbində 
təhsil alır. 1923-cü ildən 1926-cı 
ilə kimi Ə.Bədəlbəyli təzəcə təşkil 
olunmuş Azərbaycan teatr məktə-
binin dinləyicisi olur və məktəbdə 
təşkil olunan səhnə tamaşaların-
da böyük həvəslə iştirak edir.
Mükəmməl bilik əldə etmək arzu-
su ilə Əfrasiyab Bədəlbəyli 1924-
cü ildə Azərbaycan Dövlət Türk 
Musiqi Texnikumuna və eyni za-
manda, Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin şərq fakültəsinin lisa-
niyyət şöbəsinə daxil olur. Burada 
o, violino ixtisası üzrə təhsil alır, 
tez bir zamanda səlis ifa bacarığı-
na, daha sonra tarda da mükəm-
məl ifa üslubuna nail olur. 
1928-ci il yanvar ayının 1-dən Əf-
rasiyab Bədəlbəyli “Kommunist” 
qəzetində tərcüməçi vəzifəsində 

çalışmağa başlayır. 1929-cu ildə 
xalqımızın ulu musiqi aləti olan 
tarı köhnəlik əlaməti sayaraq 
muzeyə göndərmək, konserva-
toriyanın tədris proqramından 
çıxarmaq kimi cəfəng fıkirlərə 
etiraz edən Əfrasiyab Bədəlbəyli 
“Tar üzərinə mühakimə münasi-
bətilə” başlığı altında məqalə ilə 
çıxış edir.
1930-cu il may ayının 15-də Əfra-
siyab Bədəlbəyli türk operalarına 
dirijorluq etmək üçün M.F.Axun-
dov adına Dövlət Opera və Balet 
Teatrına işə qəbul olunur.
1928-ci ildən C.Cabbarlının “Od 
gəlini”, “Sevil”, “Almaz”, “1905-ci 
ildə” və “Yaşar” pyeslərinə, A.Afi-
nogenovun “Qorxu”, M.F.Axun-
dovun “Hacı Qara”, “Müsyo Jor-
dan” əsərlərinə musiqi bəstələyir.
Ə.Bədəlbəyli peşəkar musiqi 
təhsili almaq məqsədi ilə 1932-
ci ildə Moskva konservatoriya-
sının dirijorluq fakültəsində 
oxuyur. Lakin bir ildən sonra o, 
Moskvadakı təhsilini dayandı-
rıb Bakıya qayıdır və R.Qlierin 
“Şahsənəm” operasının yeni 
quruluşda, C.Cabbarlının libret-
tosu əsasında tamaşaya hazırlan-
masında iştirak edir.
1934-cü ilin payızında Ə.Bədəl-
bəyli Leninqrad Dövlət Konser-
vatoriyası nəzdindəki musiqi tex-
nikumunun bəstəkarlıq şöbəsinə 
daxil olur və eyni zamanda Le-
ninqrad Opera və Balet Teatrında 
dirijor assistenti kimi işləməyə 
başlayır.
1938-ci ildə Leninqraddakı təhsi-
lini müvəffəqiyyətlə başa çatdıra-
raq vətənə qayıdan Ə.Bədəlbəyli 
ömrünün sоnunadək M.F.Axun-
dov adına Azərbaycan Dövlət 
Оpera və Balet Teatrında dirijоr 
işləyir. Elə həmin ildə qardaşı 
Turqud Bədəlbəylinin librettosu 
əsasında uşaqlar üçün birpərdəli 
“Tərlan” balet-nağılını bəstələyir.

Əfrasiyab Bədəlbəyli Azərbay-
canda ilk baletin müəllifidir. O, 
1940-cı ildə - 33 yaşında ikən yaz-
dığı “Qız qalası” baleti ilə mu-
siqi tariximizdə ilk Azərbaycan 
baletinin əsasını qoyub. Həmin 
il bəstəkara “İncəsənət sahəsində 
görkəmli fəaliyyətinə görə Res-
publikanın “Əməkdar incəsənət 
xadimi” fəxri adı verildi. Sonra-
kı illərdə “Nizami”, “Söyüdlər 
ağlamaz” operalarını yazaraq, 
adını mədəniyyət tariximizə qı-
zıl hərflərlə əks etdirib. Bir çох 
dram tamaşasına musiqi bəstələ-
yib. Azərbaycan radiоsu və tele-
viziyasında milli musiqi sənəti-
mizi geniş təbliğ edib. Müharibə 
illərində Ə.Bədəlbəyli bəstəkar-
lıq-dirijorluq fəaliyyətini Azər-
baycan Dövlət Filarmoniyasının 
direktoru və bədii rəhbəri kimi 
məsul vəzifələrlə əlaqələndirir. 
1953-cü ildə bəstəkarın “Musiqi 
haqqında söhbət” adlı ilk kitabça-
sı işıq üzü görür ki, burada mu-
siqi janrları və formaları, musiqi 
alətləri və ansambllar haqqında 
söhbət açılır. 1965-ci ildə Ə.Bədəl-
bəyli Q.Almazzadə ilə birlikdə, 
S.S.Axundovun eyni adlı povesti 
əsasında bəstəkar Əşrəf Abbaso-
vun “Qaraca qız” baletinə, daha 
sonra, 1968-ci ildə qardaşı Turqut-
la birlikdə C.Cabbarlının eyni 
adlı pyesi əsasında R.Mustafaye-
vin bəstələdiyi “Aydın” operası-
na librettolar yazır. 1969-cu ildə 
“Elm” nəşriyyatı Ə.Bədəlbəylinin 
“İzahlı monoqrafik musiqi lüğə-
ti” kitabını çap etdirir.
Uzun illər boyu “Elm və hə-
yat” jurnalının, “Ədəbiyyat və 
incəsənət” qəzetinin redaksiya 
heyətinin üzvü olan Ə.Bədəlbəyli 
mətbuat orqanlarının səhifələrin-
də resenziyalar, tənqidi və proble-
matik məqalələr çap etdirmişdir. 
Ə.Bədəlbəyli 1976-cı il yanvar ayı-
nın 9-da vəfat etmişdir.
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26-29 may tarixlərində "Bakı Kristal Zalı" və 
Dənizkənarı bulvar ərazisində baş tutacaq 

tədbirdə Azercell-in stendində ən son innovativ 
həllər də sərgilənəcək.

Türkiyə Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azər-
baycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat 
Nazirliyi, Türkiyə Respublikası Sənaye və Texno-
logiya Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı və Azercell-in 
baş sponsorluğu ilə bu ilin 26-29 may tarixlərində 
ölkəmizdə ilk dəfə olaraq “Teknofest Azərbaycan” 
Aerokosmik və Texnologiya festivalı keçiriləcək. 
Baş tutacaq festival çərçivəsində 8 kateqoriya üzrə 
texnologiya müsabiqələrinin keçirilməsi nəzərdə 
tutulub. Festival zamanı “Smart Qarabağ” Haka-
tonu, “Take Off Baku” Startap Sammiti və “Roc-
ket League” kiber idman üzrə Avropa Çempionatı 
təşkil olunacaq. Rəqəmsal məhsullar və xidmətlər 
sərgisi, texnologiya sahəsində müxtəlif yarışma və 
əyləncəli proqramları özündə birləşdirən bu irimiq-
yaslı tədbirdə “Azercell Telekom” MMC baş spon-
sor olmaqla yanaşı, ayrıca stendlə iştirak edəcək. 25 
illik fəaliyyəti ərzində Azərbaycana daim qabaqcıl 
texnologiyaları gətirən Azercell şirkəti sərgidə özü-
nün “Bağlantını asanlaşdırır, həyatı dolğun edirik” 
strateji məqsədini  reallaşdıran məhsul və həllərini 
təqdim edəcək. Festival günlərində Azercell-in sten-
dinin ziyarətçiləri maraqlı xidmətləri izləməklə ya-
naşı, hədiyyələr qazandıran maraqlı müsabiqələrdə 

iştirak  imkanı əldə edəcəklər. 
Ümumilikdə sərgidə festivalın tərəfdaş qurumları-
nın xidmətləri, o cümlədən gənc texnoloqların ha-
zırladıqları prototiplər və STEM layihələrinin nü-
mayişi nəzərdə tutulur. Festivalın açıq səma altında 
təşkil olunacağı bölməsində də pilotsuz uçuş apa-
ratları və vertolyotların sərgilənməsi planlaşdırılır. 
Festivalın əyləncə proqramına Azərbaycan Hərbi 
Hava Qüvvələrinin, eləcə də Türkiyənin məşhur 
“Türk Ulduzları” və “Solo Türk” aerobatika ko-
mandalarının nümunəvi pilotaj uçuşları daxildir. 
“Teknofest Azərbaycan” festivalında həmçinin 
şaquli külək tuneli, su attraksionları, uçuş simulya-
torları, robotlar və s. nümayiş etdiriləcək. Ziyarət-
çilər həmçinin incəsənət xadimlərinin konsertini də 
izləyə biləcəklər.

Ölkənin lider mobil operatoru 
“Azercell Telekom”un müqəd-
dəs Ramazan ayı münasibətilə öz 
abunəçilərinə xüsusi hədiyyəsi 
var. Bu bayram ayında hər kəsə 

xoş ovqat bəxş etmək məqsədilə 
Azercell özəl Ramazan kampani-
yası iştirakçılarına 2GB həcmində 
internet paketlərini hədiyyə edir. 
Kampaniyanın şərtlərinə əsasən, 
9 aprel - 2 may 2022-ci il tarixlə-
rində Azercell fakturasız xətt 
(SimSim) sistemindən istifadə 
edən abunəçilərə Ramazan ayının 
ruhuna uyğun olaraq imsak vax-
tında istifadə üçün 2GB internet 

paketi təqdim olunur. Hədiyyə 
paketini əldə etmək üçün faktu-
rasız xətt abunəçiləri Aylıq İnter-
net paketlərindən birinə (500MB, 
1GB, 5GB, 10GB, 30GB, 50GB), 
yaxud “Sərbəst” tariflərindən bi-
rinə və ya GəncOL 6/9 tariflərin-
dən birinə qoşulmalıdır. Təqdim 
olunan paketdən 2 may tarixinə 
qədər 02:00 -06:00 saatları arasın-
da istifadə etmək mümkündür. 

Akademik Ziyad Səmədzadə ailəsi ilə birlikdə  
akademik, Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor 

TEYMUR BÜNYADOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Professorlar Qorxmaz İmanov və Akif Musayev  
Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor 

TEYMUR BÜNYADOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və «İqtisadiyyat» qəzetinin kollektivi
Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor 

TEYMUR BÜNYADOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

Akademik Əhliman Əmiraslanov, professorlar Eldar İbrahimov və Vahid Novruzov
Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor 

TEYMUR BÜNYADOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
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