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XX əsr Azərbaycanın  görkəmli ictimai xadimi, 
zadəgan-ziyalı nəslinin ən tanınmış qadın təmsil-
çisi, xeyriyyəçi və maarifçi Həmidə xanım Cavan-
şir-Məmmədquluzadə 1873-cü ildə Şuşa qəzasının 
Kəhrizli kəndində zəmanəsinin görkəmli maarif-
çi ziyalısı, tarixçi Əhməd bəyin ocağında dünyaya 
gəlmişdir. Kənddə daim yeniliyi, mədəniyyətin ən 
sivil formalarını yayan Əhməd bəy Cavanşir yed-
di "Qarabağnamə”dən ən məşhurunu - "Qarabağ 
xanlığının siyasi vəziyyətinə dair” əsərini yazıb. Onun 
çoxsaylı şeirləri və tərcümələri 1906-cı ildə Tiflisdə 
"Qeyrət” mətbəəsində kitab kimi nəşr edilib. Tək 
Kəhrizlidə deyil, elə ətraf kəndlərdə də Əhməd bəy 
kasıbların böyük himayədarı olub. Belə bir nəcib in-
sanın ailəsində dünyaya göz açan Həmidə xanımın 
Azərbaycan mədəniyyətinə və ədəbiyyatına həsr 
olunan böyük ömür yolu da məhz “ot kökü üstə 
bitər” məsəli ilə tam uyğun gəlir. Ailə məktəbində 
təhsil alan Həmidə xanım hələ yeniyetmə illərində 
rus dilini səlis qavrayaraq, o dövrün kənd qızları 
üçün səciyyəvi olmayan yüksək intellektə, geniş 
dünyagörüşə malik olmuşdur. İlk həyat yolda-
şı zadəgan nəslindən olan podpolkovnik İbrahim 
bəy Davatdarov cəbhədə həlak olandan və atasını 
itirəndən sonra Həmidə xanım Cavanşir Kəhrizli-
də ata mülkünü idarə etmişdir. 1905-ci ildə Tiflisdə 
tanış olduğu Mirzə Cəlil Məmmədquluzadəyə iki 
il sonra ərə gedərkən bu izdivac çoxlarına xoş get-
məmiş, nikah onun əsilzadə nəslinə yaraşdırılma-
mışdır. Lakin Həmidə xanım bütün maneələrə cə-
sarətlə sinə gərərək, Mirzə Cəlilə vəfalı və fədakar 
ömür-gün yoldaşı olmaqla yanaşı, həm də ustad 
sənətkarın ən yaxın maarifçi silahdaşı, ziyalı həm-
dəmi, "Molla Nəsrəddin"in isə xeyirxah himayə-
darı olmuşdur. Bütün varidatını, sərvətini həyat 
yoldaşının yaradıcılığına böyük ürəklə sərf edən 
Həmidə xanım Cavanşir-Məmmədquluzadə Mir-
zə Cəlillə 25 il əsl məhəbbət və qarşılıqlı ehtiramla 
ömür sürmüşdür. Bu illərdə Mirzə Cəlil nə qədər 
kəskin zərbələrə, ittihamlara tuş gəlsə, nadanlıqla 
qarşılaşsa da, ən çətin günlərdə Həmidə xanım ona 
mənəvi dayaq olmuş, bu böyük insanı daim nik-
bin ovqata kökləmiş, onun bütün ağır sınaqlardan 
mətanətlə çıxmasına yardım göstərmişdir. "Molla 
Nəsrəddin" jurnalının nəşrində, onun səhifələrində 
qadın azadlığı məsələlərinin işıqlaındırılmasında 
Həmidə xanımın böyük xidməti olmuşdur. Mirzə 
cəlilin Cənubi Azərbaycana səfəri zamanı da o, ədi-
bin ən yaxın köməkçisi idi.

Tarix Həmidə xanım Cavanşir-Məmmədquluzadə-
ni böyük xeyriyyəçi və cəfakeş insan kimi yaddaş-
lara həkk edib. Tək Kəhrizli kəndinin deyil, cümlə 
Qarabağın ona kömək üçün pənah gətirən insanla-
rının əlindən tutan, qayğılarını həll edən bu xanım 
həm də o dövrün yardıma ehtiyacı olan ziyalıları-
nın da problemlərini həll etmişdir. Ciddi xəstəliyi 
olan Mirzə Ələkbər Sabir məhz Həmidə xanımın 
məsləhəti ilə Mirzə Cəlil tərəfindən Tiflisə müalicə 
üçün dəvət alır.
Sabir bu hadisəni Abbas Səhhətə yazdığı məktub-
da belə xatırlayırdı: "Mirzə Cəlil və Həmidə xanım 
cənablarından çox razıyam. Bilmirsən mənə nə qədər eh-
tiram edirlər! Bu neçə müddətdə təmam məxaricimi və 
zəhəmatımı mütəhəmmil olmuşlar. Mənim mehmanxa-
na, ya xəstəxanada yatmağıma razı olmadılar, öz evlə-
rində mənzil vermişlər. Xülasə, bilmirəm nə dil ilə təşək-
kür edim". Həmidə xanımın Sabirə göstərdiyi qayğı 
haqqında isə Azərbaycan ziyalılığının baş tacı olan 
Üzeyir bəy Hacıbəyli xüsusi məqalə yazmışdır. 
Məqalə bu sözlərlə bitirdi: "Qoy ədəbiyyat tarixinə 
yazılsın ki, Sabir kimi şairi diriliyində təqdir edən 
bir kişi olmadısa da, bir nəfər arvad oldu ki, şairin 
iadei-səhhəti üçün milyonçu kişilərə rəğmən, öz va-
rından keçəcək qədər böyük bir hamiyyət göstərdi". 
Bu hadisə Həmidə xanım Cavanşir-Məmmədqulu-
zadənin vətəndaş mahiyyətini, xeyirxah əməllərini 
əks etdirən yüzlərlə faktdan yalnız biridir.
Həmidə xanım Kəhrizli kəndində tibb məntəqə-
si, toxuculuq emalatxanası, 1909-cu ildə isə Cəlil 
Məmmədquluzadənin iştirakı və köməyi ilə 30 oğ-
lan və 10 qızın oxuduğu məktəb açdırmışdır, həmin 
məktəbdə dərs demişdir. Həmidə xanım Qafqaz 
Müsəlman Qadınları Xeyriyyə Cəmiyyətinin (1906-
1917) yaradıcılarından idi. 1912-ci ildə o, Zaqafqazi-
ya pambıqçılarının 13-cü qurultayında çıxış edərək 
təsərrüfatın bu sahəsinin inkişaf etdirilməsi üçün 
faydalı təkliflər irəli sürmüşdür. 
Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Həmidə xanım 
Kəhrizlidə yaşamış, bəy nəslindən olduğu üçün 
ciddi çətinliklərlə üzləşmişdir. Onun torpaqları 
əlindən alınmış və səsvermə hüququndan məhrum 
edilmişdir. Nəhayət, birdəfəlik Bakıya köçən Həmi-
də xanım həyatının qalan hissəsini burada yaşamış-
dır. Cəlil Məmmədquluzadənin vəfatından sonra, 
o, böyük ədibin həyat və fəaliyyətinin öyrənilmə-
si, yaradıcılığının təbliği, ədəbi irsinin tərcüməsi 
və nəşri məsələləri ilə məşğul olmuşdur. Həmidə 
xanım atası Əhməd bəy Cavanşir, Mirzə Cəlil və 
M.Ə.Sabir haqqında xatirələr yazmış, Azərbaycan 
yazıçılarının əsərlərini, o cümlədən Mirzə Cəlilin 
bir sıra hekayələrini ruscaya tərcümə etmişdir. 
Həmidə xanım ədəbiyyatçı-folklorşünas kimi də 
fəaliyyət göstərmiş, Azərbaycan xalq ədəbiyyatı 
nümunələrinin, tarixi şəxsiyyətlər haqda rəvayət-
lərin toplanılması sahəsində mühüm işlər gör-
müşdür.
Mirzə Cəlilin vəfatından sonra da ölkənin ictima-
i-ədəbi həyatında fəal mövqe tutan Həmidə xanım 
Yazıçılar İttifaqına üzv seçilmiş, ömür-gün yolda-
şının əsərlərini tərcümə etməklə yanaşı, bu böyük 
sənətkarla bağlı kövrək xatirələrini böyük ustalıqla 
qələmə almışdır. 
1955-ci ildə vəfat edən Həmidə xanım Cavan-
şir-Məmmədquluzadə Fəxri Xiyabanda Mirzə Cə-
lilin məzarı yanında dəfn olunmuşdur.
1967-ci ildə Həmidə Məmmədquluzadənin "Mirzə 
Cəlil haqqında xatirələrim" adlı kitabı işıq üzü gör-
müşdür. 2005-ci ildən etibarən Ağcabədinin Kəh-
rizli kəndində Həmidə Məmmədquluzadənin ev 
muzeyi fəaliyyət göstərir. Muzeydə 210 eksponat 
sərgilənir.

Azercell-in dəstəyilə hazırlıq keçən şagirdlər 
daha 4 medala sahib olublar.
Məktəblilərimiz beynəlxalq olimpiadalarda yeni 
uğurlara imza atmağa davam edirlər. Bu dəfə 
Azərbaycan məktəbliləri Qazaxıstanda təşkil olu-
nan XVIII Beynəlxalq Jautikov Olimpiadasında 
biliklərini sınayaraq yüksək nəticələr əldə ediblər. 
35 məktəbli ilə təmsil olunan komandamız mö-
təbər elm yarışında ümumilikdə 15 medal qaza-
nıb. Bu medallardan 4-ü informatika fənni üzrə 
ölkəmizi təmsil edən məktəblilərin payına dü-
şüb. Belə ki, Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil 
Kompleksinin 11-ci sinif şagirdi Səid Nəsibov 
gümüş, Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki Gəncə 
şəhəri, Fizika, riyaziyyat və informatika təmayül-
lü liseyin 10-cu sinif şagirdi Fidan Hüseynova, 
Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki Fizika, riyaziy-
yat və informatika təmayüllü liseyin 11-ci sinif 
şagirdi Fuad Qarayev, Balakən rayonu Qazbinə 

kənd tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi Xizri 
Saxrayev isə bürünc medala sahib olublar. 
Qeyd edək ki, 2017-ci ildən etibarən məktəbliləri-
mizin informatika fənni üzrə beynəlxalq olimpia-
dalara hazırlıq prosesi Azercell-in Təhsil Nazirliyi 
və İnformatika üzrə Milli Olimpiada komandası 
ilə tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilir.
“Bağlantını asanlaşdırır, həyatı daha dolğun edi-
rik” strateji məqsədinə sadiq qalan Azercell fəa-
liyyətə başladığı gündən, ölkədə təhsil və maa-
riflənmənin inkişafına, o cümlədən informasiya 
və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində 
mütəxəssislərin yetişdirilməsinə böyük önəm 
verir. Milli komandaların İnformatika fənni üzrə 
beynəlxalq olimpiadalara hazırlığı nəticəsində 
məktəblilərimiz müxtəlif miqyaslı olimpiada və 
müsabiqələrdə uğurla çıxış edərək 1 qızıl, 10 gü-
müş, 23 bürünc olmaqla, ümumilikdə 34 medal 
əldə ediblər.

Hər kəs müxtəlif zamanlarda maddi ehtiyac-
larının ödənilməsi üçün bank xidmətlərindən 
istifadə edir. Bank xidmətləri isə çox vaxt 
vətəndaşların maddi vəziyyətini yaxşılaşdır-
maq əvəzinə daha da pisləşməsinə səbəb olur. 
Burada əsas problem kredit faizlərinin yüksək 
olmasıdır. 
Bankların faiz siyasəti ilə bağlı iqtisadçı-eks-
pert Əkrəm Həsənovun fikirlərini öyrəndik.

 - Yerli bankların kredit faizləri hansı meyar-
lar əsasında müəyyənləşir?
- Azərbaycanda kredit faizlərinin müəyyən-
ləşməsində iki meyar əsas götürülür. Bunlar-
dan birincisi  bankın xərcləri hesab edilir, o 
baxımdan ki, banklar həmin pulu hansı faizləri 
ödəməklə əldə edir. Çünki banklar öz pullarını 
kreditə vermirlər və bu pulları əmanətçilərin, 
sahibkarların cari hesablarının və şirkətlərin 
hesabına toplayırlar. Bu gün Azərbaycanda 
qorunan əmanət faizi 12%-dir, bankların xərc-
lərini də nəzərə alsaq, təbii ki, minimum 12%-
dən başlamalıdır.
İkinci meyar isə risklərdir, belə ki, verilən kre-
ditlərin qaytarılmama riski var. Verilən kre-
ditlərin bir qismi problemli kreditlərə çevrilir, 
bəzən isə ümumiyyətlə qaytarılmır. Bir sözlə, 
bankların çox sayda xərcləri çıxır ki, bu xərclər 
rəsmi və qeyri-rəsmi olur. Bununla işçi saxla-
yır, kollektor şirkətləri ilə əməkdaşlıq edir və 
məhkəmə proseslərində əlavə xərclər yaranır.

- Faizlərin müəyyənləşməsi prosesində əhali-
nin yaşayış səviyyəsi nə dərəcədə nəzərə alınır?
 - Xeyir! Bank yalnız öz xərclərini və xeyirini 
düşünür. Əmanətlərin yüksək faizlə saxlan-
ması məsələsində əhali yüksək gəlir əldə edir-
sə, kredit verilməsi prosesində də bu nisbət 
bankın xeyrinə dəyişir. Əhali əmanətlərinin 
saxlanması  zamanı çox qazanmaq istəyir ki, 
bu səbəbdən də kredit faizləri yüksəlmiş olur. 
Burada sərbəst bazar iqtisadiyyatıdır və yalnız 
dövlət xətti ilə verilən kreditlərdə əhalinin və-
ziyyəti nəzərə alınır.

- Dövlət banklarında kredit faizləri orta 
əməkhaqqına uyğunlaşdırılımış formadadır-
mı?
- Azərbaycanda iki dövlət bankı, 24 özəl bank 
var. Beynəlxalq Bank və AzərTürk bank dövlət 
bankı, digərləri isə özəl banklardır. Ümumilik-
də isə heç birində  orta əməkhaqqı nəzərə alın-
mır, yəni idarə edənlər ancaq bankın rifahını 
düşünürlər.

- Avropa bankları ilə Azərbaycan bankları 
arasında faiz fərqlilikləri müşahidə olunur: 
Avropaya nisbətdə bizdə faizlər daha yük-
səkdir. Bu nə ilə əlaqədardır?

- Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, Avropada 
əmanətlər üzrə faizlər aşağıdır,  yəni 1-2% ara-
lığında, bizdə isə 12%-dir. Təbii ki, bu, banka 
baha başa gəlir və normal olaraq faizlər yüksə-
lir. İkinci məsələ isə Avropada banklar istədik-
ləri zaman rahatlıqla, tam sərbəst rəqabət şəra-
itində dövlət banklarından aşağı faizlə kredit 
götürə bilirlər, bizdə isə bu,  yoxdur. Bizim 
bankların mərkəzi bankdan ucuz kredit götür-
məsi isə çox çətin məsələdir. Üçüncü məsələ 
isə Avropada məhkəmə-hüquq sisteminin sə-
viyyəsinin daha yüksək olmasıdır. Şəffaflıq 
və qanunilik ön plandadır. Bu səbəbdən də 
banklar çəkinmədən faizləri aşağı sala bilir-
lər. Banklar əmindirlər ki, alınan kredit qayta-
rılmadığı təqdirdə məhkəmə tərəfindən bu iş 
qanuni və operativ şəkildə qiymətləndiriləcək. 
Bizdə isə bankların belə əminliyi yoxdur.

- Avropa kredit faizləri daha ədalətlidir, yox-
sa Azərbaycan?
- Mən arzu edərdim ki, kreditlər faizlər alın-
madan verilsin,  islam banklarında olduğu 
kimi. Burada verilən puldan hər hansı bir gə-
lir götürülürsə, həmin gəlirin müəyyən hissə-
si həmin bankın payına düşür. Bu isə kredit 
vermək yox, şərikli işləmək hesab olunur. Faiz 
mövcud dünya modelidir, bir növ sələmçiliyə 
söykənən maliyyə növüdür. Amma bu maliy-
yə modeli çərçivəsində də faizlər   nə qədər 
aşağı olsa, o qədər yaxşıdır.

- Faizlərin aşağı salınması və faiz siyasətinin tən-
zimlənməsi üçün hansı addımlar atılmalıdır?
- Birincisi, əmanətlər üzrə faizlər endirilməlidir, 
yəni qorunan əmanət faizi 12% olmalı deyil.
İkincisi, bankların mərkəzi bankdan kredit al-
ması qaydası şəffaf və vahid qayda ilə olmalı-
dır. 
Üçüncüsü, məhkəmə-hüquq sistemində dərin 
islahatlar olmalıdır, əsasən də kadr islahatları.

Zeynalov İmran

“Beynəlxalq Enerji Agentliyinin üzvü olan 
ölkələr qiymətləri aşağı salmaq üçün milli eh-
tiyatlardan 60 milyon barel neft satacaqlar. 60 
milyon barel neftin yarısı ABŞ-ın payına düşə-

cək. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (BEA) üzvü 
olan ölkələr qiymətləri aşağı salmaq üçün milli 
ehtiyatlardan 60 milyon barel neft satmağa ra-
zılaşıblar”.
Bunu jurnalitlərə Yaponiyanın İqtisadiyyat, Ti-
carət və Sənaye naziri Koiçi Haqiuda bildirib.   
“Bu, beynəlxalq ictimaiyyətin bu çətin vəziy-
yətdən çıxmaq üçün birgə işləmək istəyini nü-
mayiş etdirən son dərəcə mühüm qərardır”, - 
Kyodo onun sözlərindən sitat gətirib.
Haqiuda bu həcmin yarısının ABŞ tərəfindən 
təmin ediləcəyini, qalan 30 milyon barelin isə 
digər ölkələr arasında bölüşdürüləcəyini vur-
ğulayıb.
Londonun ICE birjasında Brent markalı neftin 
may fyuçerslərinin qiyməti 2014-cü ilin avqus-
tundan bəri ilk dəfə bir barel üçün 106 dolları 
ötüb.
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