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9 iyul 1835 – Gör kəm li şair və maarif çi Se yid Əzim Şir va ni (Se yid 
Əzim Se yid Mə həm məd oğ lu Mir Cə fər za də; 1835 – 20.5.1888) Şa-
ma xı da ana dan olub. Azər bay can li rik və sa ti rik poezi ya sı nı zən gin-
ləş di rib, “Əkin çi”, “Zi ya” qə zet lə rin də pub li sis tik ya zı lar ya zıb. Azər-
bay can şair lə ri nin qı sa tər cü me yi-ha lı və əsər lə rin dən nü mu nə lə ri 
ki tab (“Təz ki rə”) şək lin də nəşr et di rib.

9 iyul 1926 – Gör kəm li ya zı çı-dra ma turq Nə cəf bəy Fə tə li bəy 
oğ lu Və zi rov (1854-1926) və fat edib. Ədib “Mü si bə ti-Fəx rəd din” 
pye si ilə Azər bay can dra ma tur gi ya sın da fa ciə jan rı nın əsa sı nı qo-
yub. “Ev tər bi yə si nin bir şək li”, “Ya ğış dan çıx dıq, yağ mu ra düş dük” 
və s. ko me di ya la rın müəl li fi  dir.

9 iyul 1939 – Əmək dar ar tist Fi ruz İmam oğ lu Xu da ver di yev 
(1939-2017) Ba kı nın Lök ba tan qə sə bə sin də do ğu lub. Min gə çe vir 
teat rın da, Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da, 
fi lm lər də çə ki lib.

9 iyul 1981 – Xalq şairi, tər cü mə çi Ni gar Xu da dat bəy qı zı Rə fi  bəy-
li (23.6.1913 – 1981) və fat edib. Li rik şeir lə ri ilə XX əsr Azər bay can 
poezi ya sı nı zən gin ləş di rib, rus ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib.

10 iyul 1899 – Şair Xəs tə Bay ra mə li (Bay ra mə li Ab ba sə li oğ lu 
Xu di yev; 1899-1952) Qər bi Azər bay can da, Göy çə ma ha lı nın Nə ri-
man lı kən din də ana dan olub. 

10 iyul 1909 – Azər bay ca nın ilk sə nəd li fi lm re jis sor la rın dan olan 
Ni ya zi Mus ta fa oğ lu Bə də lov (1909 – 2.11.1997) Şə ki də ana dan 
olub. Ümu mit ti faq Ki ne ma toq ra fi  ya İns ti tu tu nun ilk azər bay can lı 
mə zun la rın dan dır.

10 iyul 1924 – Ədə biy yat şü nas, tər cü mə çi Ək bər Ağar za oğ lu 
Ba ba yev (1924 – 12.9.1979) ana dan olub. 

10 iyul 1930 – Xalq ya zı çı sı Sa bir Mə həm məd oğ lu Əh məd li 
(1930 – 17.4.2009) Cəb ra yıl şə hə rin də do ğu lub. “Pil lə lər”, “To ğa-
na”, “Ya sa mal gö lün də qa yıq lar üzür”, “Ma vi gün bəz”, “Ge dən lə-
rin qa yıt ma ğı”, “Dün ya nın ar şı nı”, “Axi rət sev da sı” və s. ki tab la rın 
müəl li fi  dir. Əsər lə ri xa ri ci dil lə rə tər cü mə edi lib.

10 iyul 1937 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şairə, dra ma turq Kə-
ma lə Ağa qı zı Ağa ye va (1937 – 18.7.2019) Nax çı van şə hə rin də 
ana dan olub. Mən zum pyes lə ri (“Məh sə ti”, “O, bi zim dağ la rın oğ lu-
dur”, “Göy çək Fat ma” və s.) teatr lar da ta ma şa ya qo yu lub.

10 iyul 1949 – Əmək dar ar tist İb ra him Əs gər oğ lu Əli yev (1949 
– 26.11.2020) Ba kı da ana dan olub. Film lər də (“Gül lə lən mə tə xi rə 
sa lı nır!”, “Qətl gü nü”) çə ki lib, Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn-
cə sə nət Uni ver si te tin də müəl lim iş lə yib.

10 iyul 1953 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ələk bər Rauf oğ lu 
Ka zı movs ki (1953 – 19.9.2016) ana dan olub. 1974-cü il dən Azər-
bay can Te le vi zi ya sın da iş lə yib, fi lm-ta ma şa və sə nəd li te le fi lm lə rin 
re jis so ru olub.

11 iyul 1918 – Şair, ya zı çı, maarif çi Ab bas Səh hət (Ab bas qu lu 
Meh di za də; 1874-1918) və fat edib. Bə dii ya ra dı cı lıq la ya na şı, Azər-
bay can mək təb lə ri üçün ilk dərs lik lə rin (“Ye ni mək təb”, “Türk ədə-
biy ya tı na ilk qə dəm”) ha zır lan ma sın da iş ti rak edib.

11 iyul 1926 – Əmək dar rəs sam Al tay Ağa səid oğ lu Səidov (1926 
– 10.9.2015) Ba kı da ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da qu-
ru luş çu rəs sam, baş rəs sam iş lə yib, Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da 
ta ma şa la ra səh nə tər ti ba tı ve rib.

11 iyul 1926 – Ta rix elm lə ri dok to ru Şöv kət Əzi za ğa qı zı Ta ğı ye va 
(1926-2015) ana dan olub. Cə nu bi Azər bay can və İran ta ri xi nə dair 
təd qi qat la rın müəl li fi  dir.

11 iyul 1937 – Əmək dar rəs sam Ək rəm Qu lam oğ lu Hə sən za də 
(1937 – 22.11.2007) ana dan olub. Ə.Əzim za də adı na Döv lət Rəs-
sam lıq Tex ni ku mun da ça lı şıb. Rəs sam lar İt ti fa qı nın böl mə mü di ri 
olub.

11 iyul 2006 – Gör kəm li ki no re jis sor, ope ra tor, Xalq ar tis ti Ra sim 
Mir qa sım oğ lu Oca qov (22.11.1933 – 2006) və fat edib. “Sən ni yə 
su sur san?”, “Onun bö yük ürə yi” və s. fi lm lə rin qu ru luş çu ope ra to ru 
olub. “Tü tək sə si”, “Ad gü nü”, “İs tin taq”, “Öl səm, ba ğış la” və s. fi lm-
lə rə qu ru luş ve rib. 

12 iyul 1911 – Bö yük sa ti rik şair, maarif çi və mü tə fək kir Mir zə 
Ələk bər Sa bir (30.5.1862 – 1911) və fat edib. Ölü mün dən son ra 
şeir lə ri “Hop hop na mə” ad lı top lu da nəşr olu nub.

12 iyul 1987 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Hü seyn Sa raç lı 
(Hü seyn Qur ban oğ lu Hə sə nov; 1916-1987) və fat edib. 

13 iyul 1889 – Maarif və mə də niy yət xa di mi Xos rov Mir zə Əli oğ-
lu Axund za də (1889-1960) Şu şa da ana dan olub. 

13 iyul 1910 – Ya zı çı-dra ma turq, tər cü mə çi Na ğı Kə rim oğ lu Na-
ğı yev (1910-1981) Nax çı van MR Cul fa ra yo nu nun Yay cı kən din də 
ana dan olub. 

13 iyul 1926 – Xalq rəs sa mı Vi da di Ya qub-Fər man oğ lu Nə ri-
man bə yov (1926-2001) ana dan olub. “Yol da”, “Xa ti rə lər”, 20 Yan var 
möv zu sun da “Qa til lər” tab lo la rı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.  20-dək 
öl kə də sər gi si ke çi ri lib. 

13 iyul 1936 – Ki noope ra tor, re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi Ra sim Rza oğ lu İs ma yı lov (1936 – 4.5.2004) ana dan olub. 
“Axı rın cı aşı rım”, “Gün keç di”, “Nə si mi”, “Ba bək” və s. fi lm lə rin qu-
ru luş çu ope ra to ru olub. “Şir ev dən get di”, “Si zi dün ya lar qə dər se-
vir dim” və s. bə dii fi lm lə rə qu ru luş ve rib.

13 iyul 1946 – Bəs tə kar El dar Səid oğ lu Rüs tə mov (1946-2010) 
ana dan olub. Ro mans, süita, oda və s. janr lar da əsər lər, fi lm lə rə 
mu si qi lər ya zıb.

13 iyul 2001 – Xalq şairi Mir va rid Pa şa qı zı Dil ba zi (19.8.1912 
– 2001) və fat edib. Ədə bi ya ra dı cı lıq la bə ra bər rus şair lə ri nin əsər-
lə ri ni di li mi zə tər cü mə edib. 

Dün ya  
9 iyul 1764 – İn gi lis ya zı çı sı An na Radk lif (Ann Radc liff  e; 1764-

1823) ana dan olub. Ədə bi eff  ekt lər, qor xu lu si tuasi ya lar la zən gin 
olan qo tik ro ma nın ya ra dı cı la rın dan bi ri dir. Əsər lə ri: “İtal yan və ya 
bir eti ra fın sir ri”, “Udolf qəs ri nin sir lə ri” və s.

9 iyul 1834 – Çex ya zı çı sı Yan Ne ru da (1834-1891) ana dan olub. 
“Qə bi ris tan lıq çi çək lə ri”, “Kos mik nəğ mə lər” və s. ki tab la rın müəl li-
fi  dir.

10 iyul 1871 – Fran sız ya zı çı sı Mar sel Prust (Va len tin Louis 
Geor ges Eugu ne Mar cel Proust; 1871-1922) ana dan olub. “İti ril miş 
za ma nın ax ta rı şın da” ad lı sil si lə əsər lə rin (17 ro man) müəl li fi  dir.

10 iyul 1918 – Avst ra li ya əsil li in gi lis ya zı çı sı Ceyms Old ric (Ja-
mes Ald rid ge; 1918 – 23.2.2015) ana dan olub. Əsər lə ri: “Şə rəf mə-
sə lə si”, “Də niz qar ta lı”, “Dip lo mat” (1940-cı il lər də Cə nu bi Azər bay-
can da baş ve rən olay lar da təs vir olu nub) və s.

11 iyul 1892 – Ame ri ka akt yo ru, dra ma turq, sse na rist, “Os kar” 
mü ka fat çı sı To mas Con Mit çell (Tho mas John Mitc hell; 1892–1962) 
ana dan olub.

12 iyul 1813 – Fran sız psi xo lo qu, eks pe ri men tal psi xo lo gi ya nın 
ba ni si Klod Ber nar (Claude Ber nard; 1813-1878) ana dan olub. 

12 iyul 1884 – İtal yan rəs sa mı Ama deo Mo dil ya ni (Ame deo Cle-
men te Mo dig liani 1884-1920) ana dan olub. Qa dın rəsm lə ri nin ma-
hir us ta sı olub.

12 iyul 1904 – Çi li şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı (1971) 
laureatı Pab lo Ne ru da (Pab lo Ne ru da - Ri car do Eliezer Nef tal Re-
yes Ba soal to; 1904-1973) ana dan olub.

13 iyul 1841 – Avst ri ya me ma rı, müasir Av ro pa me mar lı ğı nın 
ba ni lə rin dən bi ri Ot to Vaq ner (Ot to Ko lo man Wag ner; 1841-1918) 
ana dan olub. 

13 iyul 1923 – SS Rİ Xalq ar tis ti Mi xail Pu qov kin (1923-2008) ana-
dan olub. Ək sə riy yə ti ko me di ya ol maq la 100-dək fi lm də (“I” əmə liy-
ya tı...”, “Sport lo to-82”, “İvan Va sil ye viç pe şə si ni də yi şir” və s.) çə ki lib.

Hazırladı: Vüqar Orxan

9–13 iyulXatirə təqvimi

Yaradanın insanlığa lütf və inayətinin rəmzi
Xalqımız ikinci ildir müqəddəs Qurban bayramını

Zəfər ab-havasında qarşılayır
İyu lun 9-u İs lam alə mi nin ən əziz və mü qəd dəs bay ram la rın-
dan olan Qur ban bay ra mı nın ilk gü nü dür. Qaf qaz Mü səl man la rı 
İda rə si nin (QMİ) səd ri şey xü lis lam Al lah şü kür Pa şa za də Uca 
Ya ra da na sə da qə tin və ila hi lüt fün tə cəl li si olan mü ba rək Qur-
ban bay ra mı mü na si bə ti lə Azər bay can xal qı na təb rik mü ra ciəti 
ün van la yıb.

Təb rik də qeyd olu nur ki, mü-
ba rək Qur ban bay ra mı Rəb bi-
mi zin in san lı ğa lütf və ina yə ti nin 
rəm zi dir. Bü tün sə ma vi din lə rin 
əziz tut du ğu, Həz rət İb ra him 
əley his sa la mın əh di və Həz rət 
İs ma yıl əley his sa la mın adı ilə 
bağ lı bu mü qəd dəs gün əsr lər 
bo yu dur ki, dün ya mı za ümum-
bə şə ri bir lik və in san pər vər lik 
me sa jı nı çat dı rır.

Mü ra ciət də Qaf qaz Mü səl-
man la rı İda rə si nin Qa zı lar Şu-
ra sı nın ənə nə vi ola raq Qur ban 
bay ra mı na dair töv si yə lə ri də 
qeyd olu nur. Bil di ri lir ki, Qur ban 
bay ra mı na dair hökm lə rə və 
şə ri qay da la ra əsa sən, qur ban 
kəs mək Mək kə də həcc zi ya rə-
ti ni ic ra edən zəv var la ra va cib 

bu yu ru lub. Di gər yer lər də isə 
im ka nı olan adam la rın qur ban 
kəs mə lə ri sün nət əməl, Qur ban 
əti ni fə qir və ka sıb ailə lə rə pay-
la maq bö yük sa vab sa yı lır. 

“Adə tən qur ban lıq üçün qo-
yu na üs tün lük ve ri lir. La kin ke çi, 
inək və də və ni də qur ban lıq üçün 
seç mək olar. Hə min ətin böl gü-
sün də hər kəs azad dır, hər çənd 
im kan sız la ra yar dım et mək di-
ni mi zin ru hu na da ha ya xın dır, 
çün ki be lə dav ran ma ğı əziz Pey-
ğəm bə ri miz (s) biz lə rə töv si yə 
edib. Qur ban kəs mə ayi ni tə miz lik 
və yük sək sa ni ta ri ya şə raitin də, 
mü na sib yer lər də ic ra edil mə-
li dir. Şə riət qay da la rı na gö rə, 
qur ban kə si lən hey van sağ lam 
və kə si mə ya rar lı ol ma lı dır... 

Şə riətə gö rə, hey va nın üzü qib-
lə yə uza dı la raq, Qur ban niy yə ti 
ilə Al la hın adı çə ki lə rək kə sil mə-
si va cib dir. Qur ban lıq əsa sən üç 
his sə yə bö lü nür: bir his sə ni qur-
ban sa hi bi özü nə, di gər his sə 
fə qir və ka sıb ailə lə rə, üçün cü 
his sə si nin isə hə diy yə ki mi qo-
hum-əq rə ba ya pay lan ma sı töv-
si yə olu nur”, – de yə mü ra ciət də 
bil di ri lir.

Qeyd olu nur ki, AMEA Şa-
ma xı Ast ro fi  zi ka Rə səd xa na sı-
nın he sab la ma la rı na əsa sən,  
Azərbаycаn üfü qün də hi la lın 
gö rün mə si nə uy ğun ola raq 
Qurbаn bаyrа mı zil hic cə ayı-
nın 10-na – mi la di təq vim lə iyu-
lun 9-a tə sa düf edə cək. Şə riətə 
uy ğun ola raq Qur ban kə si mi 
9 iyul ta ri xin dən baş la ya raq 3 
gün da vam edə bi lər. İyul ayı-
nın 9-da məs cid lər də bir gə 
Bay ram na maz la rı qı lı na caq. 
Аzərbаycаndа Qurbаn bаyrа mı 
rəs mi ola raq iki gün qeyd olu-
nur.

“Hə dis lər də qeyd olun du ğu 
ki mi, Qur ban bay ra mı nın ge-
cə si və gü nü duala rın qə bul 
olun du ğu za man dır. Həm rəy lik, 
yar dım laş ma, mə nə vi tə miz lən-
mə rəm zi olan bu mü qəd dəs 
gün də Və tə ni miz və mil lə ti miz 
üçün dualar et mə li yik. Şü kür lər 
ol sun ki, ar tıq ikin ci il dir xal qı mız 
Qur ban bay ra mı nı Zə fər ab-ha-
va sın da qar şı la yır. Həmd ol-
sun Al la ha ki, Azər bay can xal qı 
müd rik döv lət ön də ri, Mü zəff  ər 
Ali Baş Ko man dan İl ham Əli ye-
vin rəh bər li yi ilə 30 il lik er mə ni 
tə ca vü zü nə son qo ya raq ta ri-
xi əda lə ti, Azər bay ca nın əra zi 
bü töv lü yü nü bər pa edib. Al lah 
Və tən uğ run da, bu bö yük Zə-
fər yo lun da can la rın dan keç miş, 
uca şə hid lik mə qa mı na yük səl-
miş öv lad la rı mı za rəh mət elə-
sin, qəh rə man qa zi lə ri mi zə şə-
fa bəxş et sin, şan lı Or du mu zun 
bü tün əs gər və za bit lə ri üçün di-
lə di yi miz xe yir-dualar müs tə cab 
ol sun! Uca Al lah Azər bay can 
döv lə ti ni və xal qı nı, onun müd-
rik rəh bə ri ni hər za man mü zəf-
fər et sin!” – təb rik mü ra ciətin də 
vur ğu la nır.

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşanın
irsi alman alimin təqdimatında

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Al ma ni ya nın Qiesen 
Uni ver si te ti nin (Jus-
tus Liebig Uni ver sity 

Gies sen) do sen ti, ta nın mış 
tür ko loq alim Mi xael Reyn-
hard Hes sin “Şu şa nın ir si. 
Azər bay ca nın mə də niy yət 
pay tax tı nın ta ri xi və in ki şaf 
yo lu” ki ta bı çap dan çı xıb. 
Bu gün lər də Azər bay can da 
olan alim ki ta bın təq di mat 
mə ra sim lə rin də iş ti rak edib, 
gö rüş lər ke çi rib.

İyu lun 4-də ADA Uni ver si te-
tin də Mi xael Reyn hard Hes sin 
ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ri lib. 
Təd bir də Qaç qın la rın və Məc-
bu ri Köç kün lə rin İş lə ri üz rə 
Döv lət Ko mi tə si nin rəh bər li yi, 
Mil li Məc li sin de pu tat la rı, uni-
ver si te tin müəl lim və tə lə bə lə-
ri, el mi ic ti maiy yə tin nü ma yən-
də lə ri və Şu şa zi ya lı la rı iş ti rak 
edib lər.

ADA Uni ver si te ti nin pro rek to-
ru Fa riz İs ma yı lov Al ma ni ya ilə 
əla qə lə rin öl kə miz üçün mü hüm 
əhə miy yət da şı dı ğı nı, bu əla qə-
lə rin möh kəm lən mə si nə xid mət 
edən hər bir ad dı mın məm nun-
luq his si do ğur du ğu nu, al man 
ali min Şu şa haq qın da yaz dı ğı 
mo noq ra fi  ya nın Azər bay can 
hə qi qət lə ri nin Av ro pa da ya yıl-
ma sı na san bal lı töh fə ol du ğu nu 
bil di rib. O, ki ta bın ər sə yə gəl-
mə sin də müəl li fi n bö yük əmək 
sərf et di yi ni vur ğu la ya raq mo-
noq ra fi  ya da 1500 si tat dan və 
600-dən çox mən bə dən is ti fa-
də olun ma sı nı möv zu ya fun da-
men tal el mi ya naş ma nın gös tə-
ri ci si ki mi də yər lən di rib. 

Qaç qın la rın və Məc bu ri Köç-
kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət Ko-
mi tə si nin səd ri Röv şən Rza yev 
Şu şa haq qın da el mi araş dır ma-
la ra əsas la nan ki ta bın ya zıl ma-
sı nın əhə miy yə tin dən da nı şıb, 
al man ali min fəaliy yə ti nin min-
nət dar lıq his si do ğur du ğu nu bil-
di rib.

Xa ri ci İş lər Na zir li yi nin Linq-
vis tik tə mi nat ida rə si nin rəisi 
Riz van Nə bi yev ki ta bın müəl-
li fi  və məz mu nu ba rə də təd bir 
iş ti rak çı la rı na ət rafl  ı mə lu mat 
ve rib. M.Hes sin tür ko lo ji təd qi-
qat la rı, fi  lo loq-ali min xal qı mı zın 
ədə bi-mə də ni ir si nə də rin ma-
raq gös tər di yi, bir sı ra türk dil-

lə ri ilə ya na şı, Azər bay can di li-
ni də mü kəm məl bil di yi diq qə tə 
çat dı rı lıb. Vur ğu la nıb ki, Şu şa 
şə hə ri nin mə də ni, ədə bi və et-
noq ra fi k ba xım dan Azər bay ca-
na məx sus lu ğu nun al man ali mi 
tə rə fi n dən tək zi bo lun maz fakt 
və də lil lər lə sü bu ta ye ti ril mə si 
təq dim edi lən ki ta bın mü hüm 
mə ziy yə ti dir.

Azər bay can di lin də çı xış 
edən M.Hess ki ta bın mün də-
ri ca tı haq qın da da nı şıb, onun 
hər bir böl mə sin də işıq lan dır-
dı ğı mə sə lə lə rə dair ge niş iza-
hat ve rib, öl kə mi zin ta ri xi nə, 
ədə bi-mə də ni ir si nə bə ləd li yi ni 
ma raq lı fi  kir lə ri ilə bir da ha nü-
ma yiş et di rib.

Mil li Məc li sin de pu tat la rı Eti-
bar Əli yev, Cey hun Məm mə-
dov, Nur lan Hə sə nov, Fat ma 
Yıl dı rım, ADA Uni ver si te ti nin 
pro fes so ru Nə ri man Qa sı moğ-
lu, Şu şa zi ya lı la rın dan Xalq 
ar tis ti Yal çın Adı gö zə lov, təd-
qi qat çı-jur na list Va sif Qu li yev, 
şair-pub li sist Kə rim Kə rim li və 
baş qa la rı çı xış edə rək Azər-
bay can hə qi qət lə ri nin Av ro pa-
da ta nı dıl ma sı və təb li ği na mi-
nə gör dü yü va cib və fay da lı işə 
gö rə al man ali mə min nət dar lıq 
bil di rib, ona bun dan son ra kı 
fəaliy yə tin də uğur lar ar zu la yıb-
lar.

***

Mi xael Reyn hard Hes sin “Şu-
şa nın ir si. Azər bay ca nın mə də-
niy yət pay tax tı nın ta ri xi və in ki-
şaf yo lu” ki ta bı nın iyu lun 5-də 
Ba kı Slav yan Uni ver si te tin də 
(BSU) də təq di ma tı olub.

Təd bi ri BSU-nun rek to ru Anar 
Na ğı yev aça raq bil di rib ki, ki tab 
tək cə Azər bay can və Şu şa haq-
qın da, Qa ra bağ haq qın da ob-

yek tiv mə lu mat la rın çat dı rıl ma sı 
ilə de yil, ey ni za man da, Qa ra-
ba ğın, Şu şa nın mə də niy yə ti və 
ta ri xi ilə bağ lı ob yek tiv in for-
ma si ya la rın təh rif olun ma sı na 
qar şı el mi mən bə ki mi ol duq ca 
əhə miy yət li dir. Be lə təd qi qat-
la rın dəs tək lən mə si nin va cib 
ol du ğu nu de yən rek tor ki ta bın 
təq di ma tı nın “Şu şa İli”ndə BSU-
da ke çi ril mə si nin əhə miy yə ti ni 
vur ğu la yıb.

Mil li Məc li sin de pu ta tı Ni gar 
Ar pa da rai ki ta bın Azər bay can 
ta ri xi ni öy rən mək is tə yən lər 
üçün də yər li təd qi qat nü mu nə si 
ol du ğu nu de yib.

Təh sil na zi ri nin mü şa vi ri Ni cat 
Məm məd li Qərb müəl lifl  ə ri tə rə-
fi n dən xa ri ci dil lər də Azər bay-
can ta ri xi ilə bağ lı ki tab la rın ya-
zıl ma sı nın önə mi ni qeyd edib.

Xa ri ci İş lər Na zir li yi nü ma-
yən də si Riz van Nə bi yev al man 
ali min Azər bay can la bağ lı olan 
fəaliy yə ti haq qın da mə lu mat ve-
rib, “Şu şa nın ir si. Azər bay ca nın 

mə də niy yət pay tax tı nın ta ri xi və 
in ki şaf yo lu” ki ta bın da yer alan 
ta ri xi fakt la rın əhə miy yə tin dən 
da nı şıb.

Ki ta bın müəl li fi  Mi xael Reyn-
hard Hess çı xı şın  da bil di rib ki, 
nəş rin əsas qa yə si Şu şa nın və 
Qa ra ba ğın Azər bay ca nın ədə-
biy yat və mə də niy yət ta ri xin də-
ki zən gin ir si ni qərb li oxu cu la ra 
çat dır maq dır. Ki tab da iş ğal çı la-
rın Şu şa nın ir si ni sil mək, təh rif 
və in kar et mək və bu nun la da, 
Azər bay can sız Şu şa və Qa ra-
bağ ta ri xi uy dur maq ki mi cə fəng 
cəhd lə ri nə qar şı el mi əsas lan dı-
rıl mış də lil lər or ta ya qo yul du ğu-
nu diq qə tə çat dı rıb. Qeyd edib 
ki, ki tab al man dil li audi to ri ya ya, 
həm çi nin Av ro pa oxu cu la rı na 
ün van la nıb.

Qaç qın la rın və Məc bu ri Köç-
kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət Ko mi-
tə si səd ri nin müavi ni Fuad Hü-
sey nov Şu şa ilə bağ lı xa ric də 
nəşr olu nan ilk el mi mo noq ra fi -
ya ki mi ki ta bın Azər bay ca nın ta-
ri xi Zə fə ri nə, “Şu şa İli”nə bö yük 
töh fə ol du ğu nu de yib. 

***
Al ma ni ya lı alim lə iyu lun 5-də 

Xa ri ci İş lər Na zir li yin də də gö-
rüş ke çi ri lib. Mi xael Reyn hard 
Hess “Şu şa nın ir si. Azər bay ca-
nın mə də niy yət pay tax tı nın ta-
ri xi və in ki şaf yo lu” ki ta bı nı na-
zir Cey hun Bay ra mo va təq dim 
edib. 

Cey hun Bay ra mov Azər-
bay ca nın Qa ra bağ böl gə si ilə 
bağ lı xa ri ci mü tə xəs sis lər, elm 
adam la rı tə rə fi n dən araş dır ma-
la rın apa rıl ma sı nın va cib li yi ni 
vur ğu la yıb və bu mə na da ki ta-
bın də yə ri nin yük sək ol du ğu nu 
söy lə yib, ali mə gə lə cək fəaliy-
yə tin də ye ni nailiy yət lər  ar zu 
edib.

Mirzə Kazımbəyin anadan olmasının 200 illiyi münasibətilə

Bu il gör kəm li şərq şü nas və maarif-
çi, Ru si ya Elm lər Aka de mi ya sı nın ilk 
azər bay can lı üz vü Mir zə Ka zım bə-
yin (1802-1870) ana dan ol ma sı nın 

220-ci il dö nü mü dür.

Rus şərq şü nas lıq el mi nin ba ni lə rin dən 
bi ri olan Mir zə Ka zım bəy Pe ter burq Uni-
ver si te ti Şərq dil lə ri fa kül tə si nin ilk de ka nı, 
ey ni za man da Bri ta ni ya Kral Şərq şü nas lar 
Cə miy yə ti nin üz vü olub.

Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı şərq şü nas 
ali min 220 il li yi mü na si bə ti lə vir tual sər gi ni 
is ti fa də çi lə rə təq dim edib.

Ki tab xa na dan  bil di ri lib ki, vir tual sər gi də 
fo to lar, Mir zə Ka zım bə yin müəl li fi  ol du ğu 
ki tab lar, haq qın da ya zı lan ki tab və mə qa-
lə lər nü ma yiş olu nur.

***
AMEA-nın aka de mik Zi ya Bün ya dov adı-

na Şərq şü nas lıq İns ti tu tu isə sent yab rın 
20-də Mir zə Ka zım bə yin ana dan ol ma sı-
nın 220 il li yi ilə əla qə dar bey nəl xalq el mi 
konf rans ke çi rə cək.

İns ti tut dan ve ri lən mə lu ma ta gö rə, “Mir-
zə Ka zım bəy – 220” möv zu sun da bey nəl-
xalq el mi konf ran sa te zis qə bu lu da vam 
edir. Te zis lər Azər bay can, türk, rus, in gi lis, 
ərəb və fars dil lə rin də iyu lun 30-dək qə bul 
edi lir. İş ti rak et mək is tə yən lər te zis lə ri mir-
za ka zim220@mail.ru ün va nı na gön dər-
mə li dir lər.

Te zis lə rin qə bu lu ilə bağ lı da ha ət rafl  ı 
mə lu mat Şərq şü nas lıq İns ti tu tu nun say tın-
da yer ləş di ri lib.

“Müasir Azərbaycan dilinin 
normativ punktuasiyası” 

AMEA Nə si mi adı na Dil çi lik İns ti tu tu El mi 
şu ra sı nın qə ra rı ilə Na ba tə li Qu lam oğ lu-
nun “Müasir Azər bay can di li nin nor ma-
tiv punk tuasi ya sı” mo noq ra fi ya sı çap 
olu nub.

İns ti tut dan bil di ri lib ki, ki tab da elekt ron 
me dia və so sial şə bə kə də punk tuasi ya, in-
to na si ya və punk tuasi ya, si tat lar da, dialoq-
da, va si tə siz nitq də dur ğu işa rə lə ri mə sə lə-
lə ri araş dı rı lıb.

“Elm və təh sil” nəş riy ya tın da işıq üzü gö-
rən mo noq ra fi  ya nın re dak to ru pro fes sor 
Qə zən fər Ka zı mov, rəy çi lər pro fes sor lar 
Na dir Məm məd li, İs ma yıl Ka zı mov və İs-
ma yıl Məm məd li dir.

Ayten
Прямоугольник

Ayten
Машинописный текст
Mədəniyyət.- 2022.- 8 iyul. S.7.

Ayten
Машинописный текст




