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QaçqınlarınvəMəcburi
Köçkünlərinİşləriüzrə
DövlətKomitəsində
(QMKİDK)Almaniyanın

QiesenUniversitetinindo
senti,türkoloqalimMixael
ReynhardHessin“Şuşanın
irsi.Azərbaycanmədəniyyət
paytaxtınıntarixivəinkişaf
yolu”adlıkitabınıntəqdimatı
keçirilib.

QMKİDK-ninmətbuat xidmə-
tindən bildirilib ki, təqdimatda
kitabınəcnəbimüəlliftərəfindən
Şuşa haqqında xarici dildə və
ölkədən kənarda çap olunmuş
ilk elmi fundamental monoqra-
fiya olduğu diqqətə çatdırılıb.
M.HessinAzərbaycanın ən ya-
xın dostu olduğu, dilimizi, ədə-
biyyatımızı, mədəniyyətimizi,
tariximiziböyükhəvəsləöyrən-
diyivətəbliğetdiyivurğulanıb.
M.Hess qeyd edib ki, kitabı

yazmaqdaməqsədi Qarabağın
vəŞuşanınAzərbaycanınədə-
biyyatvəmədəniyyət tarixində-
ki zəngin irsini qərbli oxucula-
ra çatdırmaqdır. Alim apardığı
araşdırmalara verdiyi dəstəyə
görəölkəmizinmüvafiqqurum-
larından və elmi dairlələrindən
razılıqifadəedib.
Xarici İşlər Nazirliyinin nüma-

yəndəsi Rizvan Nəbiyev alman
aliminbugünədəkAzərbaycanla
bağlıolanfəaliyyəti,həmçininbu
ilin əvvəllərində çapdan çıxmış

Şuşahaqqındakitabıbarədətəd-
bir iştirakçılarına ətrafıməlumat
verib. Qeyd olunub ki, M.Hess
Şuşanın yalnız beynəlxalq hü-
quqagörəvəsiyasi-tarixibaxım-
dandeyil,həmdəmisilsizədəbi,
mədənivəetnoqrafikirsinəgörə
Azərbaycan xalqına məxsus ol-
duğunu kitabda təkzibolunmaz
dəlilvəsübutlarlagöstərəbilib.
Şuşalı ziyalılardan Yunis Hü-

seynov,VasifQuliyev,komitəya-
nındaİctimaiŞuranınsədriAnar
Xəlilovvəbaşqaları tədbirdəçı-
xışedərəkkitabıyüksəkqiymət-
ləndirib, aliməgələcək fəaliyyə-
tindəuğurlararzulayıblar.

Təqdimat başa çatdıqdan
sonra Dövlət Komitəsinin sədri
RövşənRzayevvəMixaelHess
Şuşadanməcburiköçkün,əslən
almanolan80yaşlıxanımİrma
Veberləgörüşüblər. İkinciDün-
yamüharibəsinəqədərRusiya-
daVolqaboyuərazidə yaşamış
almanailələrdənbirikimiVeber-
lər 1941-ci ildə deportasiyaya
məruz qalaraq, Sibirə köçürü-
lüblər. İrmaxanımındulqalmış
anası burada əslən Şuşadan
olanazərbaycanlıbirşəxsləye-
nidənailəqurub.Həminizdivac-
danbiroğlanvəbirqızdünyaya
gəlib.SonraailəŞuşaşəhərinə

köçüb.İrmaxanımdaburada4
nömrəliməktəbdəişləyib,1992-
ci ildə isə Şuşadan məcburi
köçkün olaraq Bakı şəhərinə
pənahgətirib.M.Hessşuşalıal-
man xanımın həyat hekayəsini
maraqla dinləyib, onunla səmi-
misöhbətedib.Dahasonraona
“Şuşanın irsi. Azərbaycan mə-
dəniyyətpaytaxtınıntarixivəin-
kişafyolu”kitabını imzalayaraq
onahədiyyəedib.
M.HessBakıdaməcburiköç-

kün ailəsinin toyunda iştirak
edib,Azərbaycanadət-ənənəsi
iləbirdahayaxındantanışolub.
Xatırladaq ki, “Şuşanın irsi.

Azərbaycan mədəniyyət pay-
taxtının tarixi və inkişaf yolu”
kitabıMixael Reynhard Hessin
ErmənistanınAzərbaycanaqar-
şıəraziiddialarıiləbağlıqələmə
aldığı sayca üçüncü kitabıdır.
Onun Azərbaycanın obyektiv
mövqeyini əks etdirən “Tanklar
cənnətdə. Ermənistan-Azər-
baycan,DağlıqQarabağmüna-
qişəsi”kitabı2016-cıildəalman
dilində Berlində, “Qarabağ XIII
əsrdən1920-ciilədək.Azərbay-
can tarixinin açılımı” kitabı isə
2020-ci ildə ingilisdilindəMün-
xendəçapedilib.

Alman alimin Şuşanın tarixi və mədəni 
irsi haqqında kitabı işıq üzü görüb

Vətənə sevgi və sədaqət dərsləri...
XXəsrinəvvəllərindəxalqınmaarif
lənməsiyolundaböyükxidmətləriolan
vətənpərvərziyalınəslingörkəmlinüma
yəndələrindənbirişair,nasir,tərcüməçi,
həkimAbbasSəhhətolub.Ədibin“Əh
mədinqeyrəti”poeması,uşaqlarüçün
yazdığı“Cücələrim”,“Qaranquşbalaları”,
“Vətən”,“Yaz”,“Quşlar”,“Ayıvəşir”kimi
şeirləri,eləcədədünyaədəbiyyatından
etdiyitərcümələrbugündəoxuculartə
rəfindənmaraqlaqarşılanır.

Abbas Əliabbas oğluMehdizadə (Abbas
Səhhət)1874-cüildəŞamaxıdaruhaniailə-
sindədünyayagözaçıb.İbtidaitəhsilinimol-
laməktəbindəalır,sonramədrəsədəoxuyur.
Ərəb, fars və rus dillərini öyrənir.Ali təhsil
ardınca İrana gedir. Tehran Universitetinin
Tibb fakültəsinəqəbul olunur.Burada fran-
sızdilinidəöyrənir.1900-cüildətəhsilinimü-
vəfəqiyyətləbaşavurduqdansonraParisdə
xəstəxanalarınbirindətibbitəcrübəkeçir.
Tanınmış tədqiqatçıSalmanMümtazaraş-

dırmasında yazır: “Səhhət Nasiriyyə mədrə-
səsinin klinikasında işlədiyi vaxtHülakunəs-
lindən olan bir cavan xan gözlərini müalicə
etdirmək üçün ora gəlir. Sonra həmin cavan
xanParisəgetməliolur.Oradagözlərinəqulluq
eləməküçünbirnəfərəehtiyacduyur.Profes-
sorMirzəAbdullanınmərufuğuiləhəminxan
SəhhətiözüiləParisəaparır.Xanoradabiril
müalicəolur.A.SəhhətdəParisxəstəxanaları-
nınbirindətəcrübəkeçir.Xanınmüalicəsibaşa
çatdıqdansonrahərikisiİranaqayıdır”.
1901-ci ildə Şamaxıya qayıdan Abbas

Səhhət peşəsi üzrə xalqa xidmət etməyə
çalışır.Çarhökumətiisəonunİranmənşəli
tibb diplomunuetibarlı hesabetmir.Bütün
bunlara baxmayaraq o, yenə də bu sahə-
dəki bilikləri ilə insanlara xidmət göstərir.
Şairindostu,pedaqoqCəmoCəbrayılbəyli
xatirələrində Səhhətin çox insanpərvər ol-
duğunuqeydedir: “Kimolursa-olsun, dər-
halxəstəüstünəgedir,müalicəedir,təsəlli
vəümidverirdi.Çoxzamanözpuluilədər-
manalarvəyaxudevindəngətirərdi...”.
Müntəzəm ədəbi yaradıcılıq fəaliyyəti

göstərənşairdövrimətbuatladasıxtəmas-
da olur. İlk şeiri 1904-cü ildə “Şərqi-Rus”
qəzetindədərcedilir.1905-ci ildə isə“Ye-
ni poeziya necə olmalıdır?” adlıməqaləsi,
dahasonra“Poetiknitq”,“Azadlığamədhiy-
yə”,“Oyanışınsəsi”şeirlərimətbuatdaişıq
üzügörür.Gündən-günəədəbialəmdə ta-
nınanvəsevilənşair“Yeniüslubluməktəb-
lər”ideyasınıntərəfdarıkimiçıxışedir.

BədiiyaradıcılığıƏlibəyHüseynzadənin
öncüllüyündə formalaşanromantizmədəbi
cərəyanıistiqamətinəyönalır.Bakıdanəşr
olunan bir çox jurnal və qəzetlərdəmütə-
madiolaraqəsərləriişıqüzügörür.Eyniza-
mandaqələminitərcüməçiliksahəsindədə
sınayır.Rus, fransızşairvəyazıçılarından
M.Lermontov, A.Puşkin, İ.Krılov, M.Qorki,
V.HüqonunəsərləriniAzərbaycandilinətər-
cüməedir.
Şairin 1912-ci ildə şeirlərindən ibarət “Sı-

nıqsaz”vəAvropaşairlərindəntərcüməetdiyi
“Məğrib (qərb)günəşləri”adlışeirlər toplusu
işıqüzügörür.Birqədərsonra“Əhmədinşü-
caəti”adlıpoeması,1916-cıildəisə“Şair,mu-
zavəşəhərli”romantikpoemasınəşrolunur.
A.Səhhət bədii yaradıcılığında Nizami

Gəncəvi, Sədi Şirazidən daha çox təsirlə-
nib. O, xüsusilə Tofiq Fikrət yaradıcılığına
rəğbətbəsləyib.ŞairAzərbaycanda liberal
burjuaziya ideyasını müdafiə edib. İslam
dəyərlərindənimtinayaqətietirazınıbildirib.
Əsərlərində “ümummüsəlman qərbçiliyi”
ideyasınıntərəfdarıolduğunugöstərib.
Abbas Səhhətin yaradıcılığında vətən

mövzusuxüsusiyertutur.Şairin“Vətən”şeiri
bu mənada diqqətəlayiq nümunələrdəndir.
MüəllifVətəninmüqəddəsliyiniəcdadlarımı-

zınoradadəfnolunması,övladlarımızınya-
şadığıməkankimidəyərindəngöstərib.

Vətənəcdadımızınmədfənidir,
Vətənövladımızınməskənidir...

AbbasSəhhətşeirdəVətənianailəmüqa-
yisəedir.Vətənonusinəsi üstəböyütdüyü
kimi,odaVətənigözləriüstəsaxlayacağını
deyir:“ÖlərəməldənəgərgetsəVətən”.Şair
şeirinsonundadahaqətihökmverir:

Vətənisevməyəninsanolmaz,
Olsa,olşəxsdəvicdanolmaz.

Vətənpərvərşairanadilindədanışanlara
yuxarıdanbaxanvəyaxudbudildədanış-
mağautananları “Müsəlmanürəfaları”adlı
şeirindətənqidedir:

Yeridüşsəəgərmüsəlmandır,
Vaxtoluryaİvan,yaVartandır.
Onəbundan,düzü,nəondandır,
Yenibirşey,əcaibinsandır.

Geyinir“enqrand”,gəzir“ala-şiq”,
Başdabirşapka,əldəbirzontik.
Rus,firəngləhcəsideyir“bon”dur,
Türkdilinisevməyir:“moveton”dur.

AbbasSəhhətbütünfəaliyyətindəVətənə
vəmillətəsədaqətnümunəsigöstərib,maar-
if vəmədəniyyətin inkişafı, gənc nəsillərdə
milliruhunoyanması,vətənpərvərliktərbiyə-
sininyüksəlməsivədünyagörüşününgeniş-
lənməsiüçündaimçalışıb.Dövrünmətbuat
orqanlarından “Şərqi-Rus”, “Həyat”, “İrşad”
“Füyuzat”, “Dəbistan”, “Rəhbər”, “Zənbur”,
“Məlumat”, “Yeni irşad”, “Tərəqqi”, “Kəlniy-
yət”, “Məktəb”, “Molla Nəsrəddin”, “İqbal”,
“Yeni iqbal”, “Son xəbər”, “Bəsirət”, “Yeni
məktəb”,“Qurtuluş”,“Açıqsöz”vədigərqə-
zetvəjurnallardayorulmadançıxışlaredib.
Şair,nasirvətərcüməçiAbbasSəhhət11

iyul1918-ciildəGəncəşəhərindədünyası-
nıdəyişib.

Savalan Fərəcov

Görkəmli publisist və salnaməçi 
Qulam Məmmədlinin 125 illiyi qeyd edilib

İyulun4dəAMEAnınakademikZiya
BünyadovadınaŞərqşünaslıqİnstitutun
da“QulamMəmmədlininyaradıcılığın
daCənubiAzərbaycanmövzusu”adlı
elmisessiyakeçirilib.

Elmisessiyagörkəmlipublisist,teatrşü-
nas,salnaməçiQulamMəmmədlinin125
illikyubileyinəhəsrolunub.
TədbiriAMEA-nınvitse-prezidenti vəzi-

fəsiniicraedən,Şərqşünaslıqİnstitutunun
başdirektoru,akademikGövhərBaxşəli-
yeva açaraq Qulam Məmmədlinin Azər-
baycanmədəniyyətində böyük xidmətləri
olduğunudeyib.Qeydolunubki,milliteatr
tarixinin nadir bilicilərindən olan Qulam
Məmmədlibusahədəsalnaməçilikənənə-
siniyaradıb.
ElmisessiyadaQulamMəmmədliyəhəsr

olunmuşfilmnümayişetdirilib.

Şərqşünaslıqİnstitutununİrantarixivəiq-
tisadiyyatışöbəsininbaşelmiişçisi,tarixüz-
rəelmlərdoktoruSolmazRüstəmova-Tohidi
“Qulam Məmmədli Azərbaycanın görkəmli
ictimai-siyasi vəmədəni xadimi kimi”möv-
zusunda məruzə edib. Məruzədə Qulam
Məmmədlininhəyatvəfəaliyyəti,yaradıcılı-

ğı,Azərbaycan teatr sənətinin inkişafında
gördüyüişlərhaqqındaətrafısöhbətaçılıb.
AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutu Türkdilli

əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi
işçisi,filologiyaüzrəfəlsəfədoktoruAybəniz
Rəhimova Qulam Məmmədlinin təzkirəsi,
Şərqşünaslıq İnstitutunun Cənubi Azərbay-
can şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru Yeganə Hacıyeva görkəmli
publisistin əsərlərində Cənubi Azərbaycan
tariximəsələlərihaqqındaçıxışediblər.
Şərqşünaslıqİnstitutununİranfilologiya-

sışöbəsininmüdiri,filologiyaüzrəfəlsəfə
doktoruGünayVerdiyevanınQulamMəm-
mədlininCənubiAzərbaycanədəbiyyatında
ədəbiaxtarışları,filologiyaüzrəfəlsəfədok-
toruŞəmsiƏhmədovQulamMəmmədlinin
“Azərbaycan” dərgisində çap olunmuş iki
məqaləsibarədəməruzələridədinlənilib.
Məruzələrətrafındamüzakirələraparılıb.

“Hərdən yuxularımıza qonaq gəl, Emil...”
TorpaqlarımızınazadlığıuğrundacanlarındankeçənVətən
oğullarıhaqqındaməlumatverməyədavamedirik.Buyazı
daVətənmüharibəsininşəhidbaşleytenantıEmilƏsədovu
xatırlayacağıq.

Emil Balaqardaş
oğlu Əsədov 1998-
ci il yanvarın 11-də
Salyan rayonunun
Çuxanlı kəndində
hərbçi ailəsindəana-
danolub.Emilinatası
da hərbçi kimi Birin-
ci Qarabağ mühari-
bəsində iştirak edib.
1994-cüildəordudan
tərxisolunub.
İlk təhsilini Ziyad

Həmidov adına Çu-
xanlı kənd tam orta
məktəbindəalanEmil
2012-ci ildəC.Naxçı-

vanskiadınaHərbiliseyədaxilolur.2015-ciildəliseyibitirərək,
motoatıcıixtisasıüzrəHeydərƏliyevadınaAzərbaycanAliHər-
biMəktəbindətəhsilinidavametdirir.2019-cuildətəhsilinibaşa
vuraraq leytenant rütbəsindəQusar rayonundakıNsaylıhərbi
hissədəxidmətəbaşlayır.
Vətənmüharibəsinin ilk günlərində tank əleyhinə taqım ko-

mandiriolaraqdöyüşlərəqatılanEmilHadrut,Füzuli,Qubadlı,
XocavəndvəŞuşanınazadlığıuğrundadöyüşlərdəfəal iştirak
edir.Döyüşlər zamanıdüşməninonlarlacanlı qüvvəsiniməhv
edir,xeylisaydadöyüştexnikasınısıradançıxarır. İkidəfəya-
ralansada, yenədöyüşür.Dəfələrlə yoldaşlarınımühasirədən
çıxarır,bunagörədə“Qaya11”ləqəbiniqazanır.EmilƏsədov
noyabrın 7-də,Zəfərə üç günqalmışXocavənd istiqamətində
döyüşlərdəşəhadətəyüksəlir.
ŞəhidinanasıTəranəƏsədovaEmilinistedadlıolduğunude-

yir: “Oğlumyeddi ilhərbsənətinioxumuşdu.Vətənmüharibə-
sində göstərdiyi şücaətə görə baş leytenant hərbi rütbəsi ve-
rilmişdi. Sevinirəm ki, Emilin qanı yerdə qalmadı.Allah bütün
şəhidlərimizərəhməteləsin...”.
Bacısı Emiliya Əsədova bildirir ki, Emil uşaqlıqdan Vətənə

sevgi,düşmənənifrəthissləriiləböyüyüb:“Çünkiözüdəhərbçi
oğludur.AtamdaIQarabağmüharibəsiveteranıdır.Emilləbağlı
oqədərdanışabilərəmki...Anadanolmağını,1998-ciilinqarlı,
boranlı11yanvarını,adınımənimqoymağımı...Xəstəxanahə-
yətindənənəmvəatamlagözləyirdimbalacaqardaşımıngəlmə-
yini.ÖzadımıanambəyənərəkEmiliyaqoymuşdu,məndəadı-
mauyğunqardaşımınadıEmilolsundedim...Xatırlayıram,hələ
uşaqikəntaxtadansilahlardüzəldibguyadüşməniməhvedirdi”.
Emiliyaxanımsöyləyirki,qardaşınınüzgüçülük,balıqtutmaq

kimihobbisiolub: “Yaygələnkimidostları iləhəmişəevimizin
yanından axanKür çayında çimməyə gedərdilər. Elə orda da
balıqtutardılar.Çoxsevirdibalıqtutmağı.Çaydançıxardığıba-
lıqlarlaçoxluşəkillərivar...”.
Vətənmüharibəsizamanıölkədənkənardaolanbacısıdeyir

ki,Emilinmüharibədə iştirakındanxəbərləriolmayıb:“27sent-
yabrgünühəyathəmişəkiaxarıilədavamedirdi.Səhərdənana-
mamesajyazmışdım,amma,çatmamışdı.Sonradigərqohum-
larayazdım.Narahatolmağabaşladım.Çünkiheçkiməmesaj
çatmırdı.Günortaanamdanbeləbirmesajgəldiki,müharibəilə
bağlıinternetməhdudiyyətivar.Əlim-qolumbağlandıoan.Bəs
Emil?Emilharadadır?Nəzənglərə,nəmesajlaracavabvermir-
di.Anamyazdıki,əlaqəsaxlamışıqnarahatolma,işyerindədir
dedi.AxşamEmilmənədəzəngetdi.“Qusardayam,narahatol-
ma,hərşeyyaxşıdır,sadəcə,başımqarışıqdır,telefonabaxma-
ğaimkanyoxdur”dedi.Əlimdətelefonbütüngünüxəbərlərioxu-
ya-oxuyakeçirdigünlərim.Deməli,Vətəndənuzaqdaolduğum
üçünqardaşımnarahatqalmayımdeyəməndəndöyüşlərdəol-
duğunugizlədirmiş.Tez-tezxəbərlinklərinigöndərirdimki,bax,
Ordumuz filan yeri azadedib.Dahaharadanbiləydim ki, özü
şəxsənodöyüşlərdəiştirakedir.Cəbrayılrayonuazadolunanda
“HalalolsunAzərbaycanəsgərinə,möhtəşəmsiniz!”–deyəme-
sajyazdım.Emilyenəheçnəyazmadı.Səndemə,döyüşlərdə
yaralanıbmış.Sonrayazdıki,“Əlbəttə,güclüyük,çoxazqalıb.
OrdumuzdüşməniqovubQarabağdançıxaracaq...”.
Emiliyaxanımqardaşıiləsondəfənoyabrın4-dəsəhərsaat-

larındaəlaqəsaxladığınıdeyir:“Yazdıki,hərşeyyaxşıdır,nara-
hatolma.Buonunbizəsonmesajı,sonyazdığıcümləidi.No-
yabrın9-uEmilinşəhidxəbərigəldi.Mənədeməyəheçkəsürək
etməmişdi.Ogünü,oanı,oçarəsizliyiyaddaşımeləmöhürləyib
saxladıki,hüceyrələriməcənhərgünoanlarıyaşayıram.22illik
həyatındaqısa,ammaçoxşərəfiömüryaşadıqardaşım.Kəl-
mələrinyetərsizqaldığıeləməqamaucaldıki,bizyaşadıqca,o,
hərzamanyaşayacaq.Bilirəmki,qardaşımınruhuşaddır.Sən
rahatuyuyatdığıntorpaqda,Emil.Ancaqhərdənyuxularımıza
qonaqgəl...”.
EmilƏsədovnoyabrın9-dadoğulduğuÇuxanlıkəndindətor-

pağa tapşırılıb. Ölkə başçısınınmüvafiq sərəncamları ilə ölü-
mündənsonra “Qarabağ”ordeni, “Vətənuğrunda”,Xocavənd,
CəbrayılvəFüzulininazadolunmasınagörəmedalları ilətəltif
edilib.
Ruhuşadolsun.

Nurəddin

Sabirin yubileyi ilə bağlı 
elektron məlumat bazası hazırlanıb

CəfərCabbarlıadınaRespublikaGənclərKitabxanasıAzər
baycanədəbiyyatınıngörkəmlinümayəndəsiMirzəƏləkbər
Sabirin(18621911)anadanolmasının160illiyimünasibətilə
elektronməlumatbazasıhazırlayıb.

“MirzəƏlək-
bər Sabir
– 160” adlı
elektron top-
luda ədibin
həyat və ya-
radıcılığı haq-
qında geniş
məlumat veri-
lib, əsərlərin-

dənnümunələrtəqdimolunub.BuradaSabirinyubileyləriilə
bağlırəsmisənədlər,görkəmlişəxsiyyətlərinonunhaqqında
söylədiklərifikirlərdəyeralıb.Bundanəlavə,elektronbaza-
da böyük satirik şair vəmaarifpərvər ziyalının əsərlərindən
(Azərbaycan,rusvədigərdillərdə),həyatvəyaradıcılığıhaq-
qında kitablardan (Azərbaycan rus və digər xarici dillərdə),
ədibin sözlərinə yazılmış mahnılardan, haqqında çəkilmiş
filmlərdən də bəhs edilir. “Sabir incəsənətdə” adlı bölmədə
ədibinabidələri,rəssamlartərəfindənçəkilmişportretlərihaq-
qındaməlumatverilir.Bazadaşairinev-muzeyihaqqındama-
teriallardatəqdimolunub.
ElektronməlumatbazasıiləGənclərKitabxanasınınsaytında

tanışolmaqolar.

“Mərasim folkloru məsələləri” çapdan çıxıb
AMEAFolklorİnstitutuMərasimfolkloru
şöbəsininhazırladığı“Mərasimfolkloru
məsələləri”kitabınınbirincicildiişıqüzü
görüb.

Kitabda şöbə əməkdaşlarınınmərasim
folkloru üzrə araşdırmaları ilə bağlı mə-
qalələri yer alıb. Məqalələrdə mərasim
folklorununmüxtəlifproblemləritədqiqata

cəlbedilib.
“Elm və təhsil” nəşriyyatında çapdan

çıxan kitabın redaktoru şöbənin müdiri
AğaverdiXəlil,tərtibçisiSürəyyaƏlizadə,
rəyçiləriVəfa İbrahimvəAtif İslamzadə-
dir.
Kitabdanhumanitarelmsahəsininmü-

təxəssisləri,alimlər,müəllimlərvətələbə-
lərfaydalanabilərlər.
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