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8 okt yabr 1951 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Ba loğ lan Xa noğ lan 
oğ lu Əş rə fov (1951 – 26.4.2021) Ma sal lı ra yo nu nun Bə də lan kən-
din də ana dan olub.

8 okt yabr 1975 – Əmək dar ar tist Rə şid Sə mən dər oğ lu Rza yev 
(1975 – 20.11.2020) ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da, 
C.Cab bar lı adı na İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rın da ça lı-
şıb, fi lm lər də çə ki lib.

8 okt yabr 2009 – Ta nın mış ya zı çı, şərq şü nas Əli ba la Qüd rət oğ-
lu Ha cı za də (28.8.1935 – 2009) və fat edib. “İt kin gə lin”, “Əf sa nə siz 
il lər”, “Təy ya rə köl gə si” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

8 okt yabr 2010 – Xalq ar tis ti, ta nın mış vo kal ifa çı sı El xan Yəh ya 
oğ lu Əhəd za də (30.1.1948 – 2010) və fat edib. Aka de mik Mu si qi li 
Teatr da, Döv lət Mah nı Teat rın da ça lı şıb.

8 okt yabr 2021 – Xalq ar tis ti, pro fes sor Ağa ki şi Şəm məd oğ lu 
Ka zı mov (28.6.1935 – 2021) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya, Ope ra 
və Ba let, Gənc Ta ma şa çı lar, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın da re-
jis sor iş lə yib. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də dərs de yib. 
“Yük” fi l min də (H.Z.Ta ğı yev) çə ki lib.

9 okt yabr 1918 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti Hö ku mə ti nin 
qə ra rı na əsa sən, teatr işi Xalq Maari fi  Na zir li yi nin sə rən ca mı na ve-
ri lib. Na zir li yə möv cud trup pa lar əsa sın da Döv lət Teat rı nı təş kil et-
mək tap şı rı lıb. Döv lət Teat rı nın rəs mi açı lı şı 1919-cu il okt yab rın 
24-də ke çi ril di.

9 okt yabr 1980 – Fəl sə fə elm lə ri dok to ru, pro fes sor Şü ku fə Şa-
mil qı zı Mir zə ye va (20.12.1925 –1980) və fat edib. Es te ti ka ta ri xi və 
nə zə riy yə si nə dair təd qi qat la rın müəl li fi  dir.

9 okt yabr 1989 – Ta nın mış ya zı çı, şair İs ma yıl Abu zər oğ lu Qa-
ra yev (5.12.1927 – 1989) və fat edib. 

10 okt yabr 1907 – Şair, ədə biy yat şü nas Hüm mət Əli oğ lu Əli za-
də (1907-1941) ana dan olub.

10 okt yabr 1911 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas alim, tər cü mə çi, 
mətn şü nas, Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı nın müx bir üz vü Ab-
bas Fət tah oğ lu Za ma nov (1911 – 1.4.1993) Nax çı va nın Şə rur ra-
yo nun da ana dan olub.

10 okt yabr 1912 – Əmək dar ar tist Rza Ab bas oğ lu Na di rov (1912-
1995) Ba kı da do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

10 okt yabr 1935 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair Hə mid Ab-
bas (Hə mid Məm mə də li oğ lu Ab ba sov; 1935 – 19.11.1999) ana dan 
olub. Bir çox şeir lə ri nə mah nı lar bəs tə lə nib.

10 okt yabr 1935 – Şair, dra ma turq Şə kər As lan (Şə kər Mir zə oğ-
lu As la nov; 1935 - 13.7.1995) Lən kə ran ra yo nun da ana dan olub. 

10 okt yabr 1939 – Gör kəm li şərq şü nas alim, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok-
to ru el mi də rə cə si al mış ilk azər bay can lı qa dın-ərəb şü nas, pro fes sor 
Aida Nə sir qı zı İman qu li ye va (1939 – 19.9.1992) Ba kı da do ğu lub. 
Ye ni dövr ərəb ədə biy ya tı na dair təd qi qat la rın müəl li fi  dir. Azər bay can 
EA Şərq şü nas lıq İns ti tu tu nun di rek to ru (1991-1992) olub.

10 okt yabr 1976 – Us tad xa nən də, Qa ra bağ mu ğam ifa çı lı ğı 
ənə nə lə ri nin da vam çı sı Ağa ba la Məm məd ba ğır oğ lu Ab dul la yev 
(1910–1976) və fat edib. Fü zu li ra yo nun da ya şa yıb, bir çox xa nən-
də lə rin müəl li mi olub.

10 okt yabr 2015 – Xalq ar tis ti Nu riy yə Əliağa qı zı Əh mə do va 
(26.12.1950 – 2015) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı-
şıb, fi lm lər də çə ki lib.  

11 okt yabr 1919 – Əmək dar ar tist Əy yub Cə fər oğ lu Məm mə dov 
(1919-1978) Nax çı van da do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram 
Teat rı nın akt yo ru olub.

11 okt yabr 1938 – Ya zı çı-jur na list, tər cü mə çi Emil Gü lə li oğ lu 
Ağa yev (1938-2016) Qa za xıs ta nın Çim kənd şə hə rin də do ğu lub. 
“Qa ra gö lün cən ga vər lə ri” bə dii fi l mi nin, sə nəd li fi lm lə rin sse na ri 
müəl li fi  dir.

11 okt yabr 1983 – Xalq ya zı çı sı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Sü-
ley man Hü seyn oğ lu Rə hi mov (22.3.1900 – 1983) və fat edib. Əsər-
lə ri: “Şa mo”, “Ağ bu laq dağ la rın da”, “Meh man”, “Qaf qaz qar ta lı” və s. 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin səd ri olub.

Dün ya
8 okt yabr 1848 – Fla mand əsil li fran sız mu si qi çi si, “İn ter na-

sional” him ni nin bəs tə ka rı Pyer De gey ter (Pier re De gey ter; 1848-
1932) ana dan olub.

8 okt yabr 1892 – Rus şairi, ya zı çı Ma ri na Sve ta ye va (1892 – 
31.8.1941) ana dan olub. Əsər lə ri: “Qır mı zı at üs tün də” (poema), 
“Mə nim Puş ki nim”, “Əsir ruh” (nəsr) və s.

8 okt yabr 1936 – Ru si ya nın Xalq ar tis ti, məş hur akt yor Leonid 
Ku ravl yov (1936 – 30.1.2022) ana dan olub. 200-dək fi lm də çə ki lib.

9 okt yabr 1835 – Fran sız bəs tə ka rı Şarl Ka mil Sen-Sans (Char-
les Ca mil le Saint-Saens; 1835-1921) ana dan olub. Ope ra la rı: “Sa rı 
şah za də”, “Sam son və Da li la”, “Gü müş zın qı rov” və s.

9 okt yabr 1862 – Tür ki yə ya zı çı sı Fat ma Ali yə To puz (1862-
1936) İs tan bul da do ğu lub. Türk ədə biy ya tı nın ilk qa dın ro man çı sı 
ki mi ta nı nıb. Əsər lə ri: “Re fet”, “Cöv dət pa şa və za ma nı” və s.

9 okt yabr 1926 – Rus akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Yev ge ni Evs tiq ne-
yev (1926-1992) ana dan olub. Film lə ri: “Av to mo bil dən qo run”, “Ba-
ha rın on yed di anı”, “İtal yan la rın Ru si ya da ağ la sığ maz ma cə ra la rı”. 

9 okt yabr 1940 – İn gi lis mu si qi çi si, “The Beat les” qru pu nun ya-
ra dı cı la rın dan bi ri Con Len non (John Len non; 1940 – 8.12.1980) 
ana dan olub.

10 okt yabr 1813 – İtal yan bəs tə ka rı Cü zep pe Ver di (Giusep pe 
For tu ni no Fran ces co Ver di; 1813 – 27.01.1901) ana dan olub. “Ri qo-
let to”, “Tra viata”, “Aida” ope ra la rı dün ya mu si qi xə zi nə si nə da xil dir.

10 okt yabr 1892 – Serb-xor vat ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı (1961) laureatı İvo And riç (1892-1975) ana dan olub. Ro-
man la rı: “Drin üzə rin də kör pü”, “Trav nisk xro ni ka sı” və s.

10 okt yabr 1913 – Fran sız ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı (1985) laureatı Klod Si mon (Claude Si mon; 1913-2005) ana dan 
olub. Əsər lə ri: “Far sal dö yü şü”, “Fland ri ya yol la rı”, “Qa dın lar”.

10 okt yabr 1930 – İn gi lis dra ma tur qu, sse na rist, şair, ədə biy-
yat üz rə No bel mü ka fa tı (2005) laureatı Ha rold Pin ter (1930-2008) 
ana dan olub. Pyes lə ri: “Mə şuq”, “Evə qa yı dış”, “İti ril miş za ma nın 
ax ta rı şın da”.

11 okt yabr 1885 – Fran sız ya zı çı sı, şair və dra ma turq, ədə biy-
yat üz rə No bel mü ka fa tı (1952) laureatı Fran sua Mo riak (Fran çois 
Mauriac; 1885-1970) ana dan olub. “Mə həb bət səh ra sı”, “İlan yığ na-
ğı”, “İsa nın hə ya tı”, “Qu zu” ro man la rı, “As mo dey” pye si və s. əsər-
lə rin müəl li fi  dir.

Hazırladı: Vüqar Orxan

8-11 oktyabrXatirə təqvimi

Milli Kitabxanada “Əhməd Cavad – 130” adlı 
elektron daycest hazırlanıb

Əh məd Ca va dın 130 il li yi haq qın da öl kə baş çı sı nın mü va fiq 
sə rən ca mı nın ic ra sı ilə bağ lı Mə də niy yət Na zir li yi nin Təd bir lər 
Pla nı na uy ğun ola raq, Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın əmək-
daş la rı tə rə fin dən “Əh məd Ca vad – 130” ad lı elekt ron day cest 
(xü la sə-top lu) ha zır la nıb. 

Elekt ron day ces tin ha zır lan ma sın da əsas məq səd ge niş is ti fa-
də çi küt lə si ni şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğı, öl məz ir si haq qın da dərc 
olun muş ma te rial lar la ta nış et mək dir. 

Əh məd Ca vad ilə bağ lı 2018-2022-ci il lər də döv ri mət buat sə-
hi fə lə rin də dərc edil miş mə qa lə lər araş dı rı la raq seç mə yo lu ilə is-
ti fa də çi lə rin diq qə ti nə təq dim olu nub. Mə qa lə lər il lər üz rə, da xil də 
isə əlif ba ar dı cıl lı ğı ilə ve ri lib.

Gənc heykəltəraşın yaradıcılığında 
Şuşanın tərənnümü

Qa ra ba ğı mı zın in ci si, 
mə də niy yət pay-
tax tı mız Şu şan ta ri xi 
əhə miy yə ti və fü sun-

kar tə biəti ilə daima ya ra dı cı 
şəxs lə rin xü su si diq qə tin də 
olub. 2020-ci ilin Və tən mü-
ha ri bə sin də mü zəf fər Or-
du muz tə rə fin dən iş ğal dan 
azad edi lən qa la-şə hə ri miz 
dir çəl dik cə ya ra dı cı gənc lə-
ri miz də bu möv zu da ye ni 
əsər lər ər sə yə gə ti rir lər. Be lə 
gənc lər dən bi ri də hey kəl tə-
raş Ja lə Əli ye va dır.

Ja lə Əli ye va 1994-cü il də 
Sum qa yıt şə hə rin də ana dan ol-
muş dur. 2015-ci il lər də Əzim 
Əzim za də adı na İn cə sə nət Kol-
le ci nin De ko ra tiv- tət bi qi sə nət 
fa kül tə si ni ke ra mi ka ix ti sa sı üz-
rə bi ti rə rək sə nət yo lu na qə dəm 
qo yub. 2019-cu il də Azər bay can 
Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya-
sın da (AD RA) hey kəl tə raş lıq ix-
ti sa sı üz rə ba ka lavr, 2021-ci il də 

isə ma gistr təh si li ni ta mam la yıb. 
Ha zır da AD RA-nın Hey kəl tə raş-
lıq fa kül tə sin də ema lat xa na mü-
di ri ola raq ça lı şır. 

İlk ya ra dı cı lıq əsər lə ri zə rifl  i yi, 
in cə plas ti ka sı ilə fərq lə nən Ja lə 
Əli ye va ret ro və mil li mu si qi lə rə 
olan sev gi si ni, fi lm lər dən olan 
epi zo dik an la rı, ifa də və duy ğu-
la rı nı de ko ra tiv hey kəl nü mu nə-
lə ri ilə ta ma şa çı ya təq dim edir. 

2020-ci ilin Qa ra bağ sa va şın-
dan son ra isə hey kəl tə ra şın ya-
ra dı cı lıq yo lu qis mən də yi şib. O, 
şə hid lik zir və si nə uca lan igid lə-
ri mi zin port ret-büst lə ri ni ha zır la-
yır. 19 ya şın da şə hid lik zir və si nə 
uca lan Cəb ra yıl Döv lət za də nin 
düş mən önün də əyil məz li yi ni, 
cə sa rə ti ni ya rat dı ğı port ret də 
iz lə yə bi li rik.  “Və tən yax şı dır” 
ifa sı ilə yad daş la ra həkk olan şə-
hid Xu da yar Yu sif za də nin büs tü 
isə xü su si lə se çi lir. Müəl li fi n bu 
əsər də şə hid sə mi mi tə bəs sü mü 
ilə mu si qi not la rı olan kom po zi si-
ya da təs vir olu nub. Hey kəl tə raş 
büs tü Azər bay can Mil li Ta rix Mu-
ze yi nin fon du na ba ğış la yıb.

Şu şa şə hə ri nin zən gin mə də ni 
ir si Ja lə Əli ye va nın ya ra dı cı lı ğın-
da xü su si yer tu tur. Onun “Şu şa 
həs rə ti” ad lı əsə ri “Şu şa nın dağ-
la rı” ifa sı ilə ta nı nan xa nən də Xan 
Şu şins ki yə həsr olu nub. Xan Şu-
şins ki qa va la bən zər çər çi və nin 
da xi lin də “mu ğam triosu” – qa-
val, tar, ka man ça əha tə sin də dir. 

Li rik dü şün cə və əlin də xa rı bül-
bül ilə san ki “Şu şa nın dağ la rı”nı 
züm zü mə edir. Us tad xa nən də-
nin ru hu şad dır, Zə fə ri mi zi san ki 
duy maq da dır. 

“Şu şa mi na rə lə ri” kom po zi si-
ya sı nın əsa sın da Şu şa qa la sı, 
mər kə zi his sə də isə gü nəş yer 
tut maq da dır. Şu şa nın gi riş qa-
pı sı he sab olu nan əzə mət li qa la 
hər za man əyil məz li yi ni qo ru-
yub. Mi na rə lər isə mil li mu si qi 
alət lə ri miz lə, gü nə şin şə fəq lə ri 
ilə da ha da par laq dır. 

“Ba ya tı-Şi raz” mu ğa mı nı əks 
et di rən əsər də hey kəl tə raş mu-
ğam üç lü yü olan tar, qa val, ka-
man ça ilə ma raq lı bir gö rün tü 
ya rat ma ğı ba ca rıb. Tar üzə rin də 
or na ment lər və Yu xa rı Göv hər 

ağa məs ci di mi na rə lə ri me mar-
lıq ele ment lə ri ilə xü su si mu si qi li 
vəh dət də dir. 

“Şur” ad lı kom po zi si ya da “Şur” 
mu ğa mı nı ifa edən sə nət çi lər 
san ki mu si qi fes ti va lın da, din lə-
yi ci lə rin önün də dir. Ja lə Əli ye va 
bu əsər lə Azər bay can Nar İs teh-
sal çı la rı və İx ra cat çı la rı As so-
siasi ya sı nın “Sön məz gü nə şin 
dər ya sı” mü sa bi qə sin də iş ti rak 
edə rək III ye rə la yiq gö rü lüb. 

Mə də niy yət pay tax tı mız Şu-
şa bun dan son ra hə lə çox sə nət 
əsər lə ri nə möv zu, il ham qay na ğı 
ola caq. Ya ra dı cı gənc lə ri mi zi bu 
yol da ye ni sə nət üfüq lə ri göz lə yir.

Dilarə Əsədli
Azərbaycan Dövlət Rəsm 
Qalereyasının əməkdaşı

XX əsr Azər bay can pub li sis ti ka sı nın in ki şa fın da mü hüm xid-
mət lə ri olan zi ya lı lar ara sın da gör kəm li jur na list, ic ti mai xa dim, 
mol la nəs rəd din çi lə rin ide ya rəh bər lə rin dən Ömər Faiq Ne man-
za də nin də adı var dır. Gör kəm li zi ya lı ötən yü zil li yin əv vəl lə rin-
dən Azər bay can xal qı nın mil li dir çə li şi, azad lı ğı və mə də ni-mə-
nə vi in ki şa fı uğ run da mü ba ri zə yə qo şu lub. Də rin bi li yə, el mi 
dün ya gö rü şü nə və bü töv xa rak te rə ma lik qə ləm sa hi bi döv rün 
zi ya lı la rı ara sın da bö yük nü fuz qa za nıb.      

Bu il Ömər Faiq Ne man za də-
nin ana dan ol ma sı nın 150 il li yi-
dir. Gör kəm li mət buat xa di mi nin 
yu bi le yi ilə bağ lı Pre zi dent İl ham 
Əli yev tə rə fi n dən okt yab rın 3-də 
sə rən cam im za la nıb. Sə rən cam-
da qeyd olu nur ki, ana di li nə sev-
gi ni və tə nə mə həb bə tin ən va cib 
şər ti sa yan fə da kar qə ləm sa hi bi 
doğ ma xal qı nın mə də ni dir çə li şi, 
is tiq la lı və xoş bəxt gə lə cə yi na-
mi nə bi lik və ba ca rı ğı nı əsir gə-
mə dən əzm lə mü ba ri zə apa rıb. 

Ömər Faiq Lö mən oğ lu Ne man-
za də 24 de kabr 1872-ci il də Tifl  is 
qu ber ni ya sı, Ahıs ka (Axal sıx) qə-
za sı nın Az qur kən din də mö min 
bir ailə də dün ya ya göz açıb. İlk 
təh si li ni kənd mol la mək tə bin də 
alır. 1882-ci il də İs tan bu la ge dir 
və “Fa teh” məd rə sə sin də təh si li ni 
da vam et di rir. Son ra “Da rüş-şə-
fəq” mək tə bi nə da xil olur. Təh si li ni 
1891-ci il də mü vəff  ə qiy yət lə ba şa 
vur duq dan son ra Qa la ta poçt və 
te leq raf ida rə sin də əmək fəaliy-
yə ti nə baş la yır. Bu ra da qə zet və 
jur nal lar va si tə si lə Av ro pa da kı de-
mok ra tik ruh lu türk mü ha cir lə ri ni 
ta nı yır. İn qi la bi ruh lu türk şair lə rin 
ya ra dı cı lı ğı ilə ya xın dan ta nış olur. 
Köh nə ida rə çi li yə qar şı mü ba ri zə 
apa ran gənc lər hə rə ka tı na qo-
şu lur. An caq gün dən-gü nə gər-
gin lə şən ic ti mai-si ya si və ziy yə tə 
və tə qib lə rə da vam gə ti rə bil mir. 
1894-cü il də Ahıs ka ya qa yı dır.

Ömər Faiq maarif və mə də niy-
yət sa hə si nin de mok ra tik ruh lu 
in san la rı ilə gö rü şür, bi lik və ba-
ca rı ğı nı xal qı nın azad lı ğı uğ run-
da mü ba ri zə si nə yö nəl dir. 1894-
cü il də Şə ki də ye ni açı lan ye ni 
üsul lu mək təb də dün yə vi elm lər-
dən dərs de mə yə baş la yır. İs tan-
bul dan gə tir di yi de mok ra tik ruh lu 
əsər lə ri gənc lə rə pay la yır. Son ra  
M.F.Axund za də nin “Müs yö Jor-
dan və dər viş Məs tə li şah” pye-
si ni səh nə üçün ha zır la yır. Müs yö 
Jor dan ro lun da isə özü çı xış edir. 
1896-cı ilin ya zın da ağır xəs tə lə-
nir. Hə ki min məs lə hə ti ilə Gən-
cə yə, Ha cı kən də ge dir. 1896-
1898-ci il lər də xəs tə lik üzün dən 
Abas tu man da və Az qur da qa lır. 
Ahıs ka da mil li mək təb aç maq is-
tə yir. Bu nun la bağ lı mü va fi q qu-
ru ma əri zə ilə mü ra ciət et sə də, 
müs bət ca vab al mır. Xəs tə lik dən 
sa ğal dıq dan son ra 1898-ci il dən 
1900-cü ilə ki mi Şə ki şə hə rin də 
məs ci din nəz din də ki mək təb də 
müəl lim iş lə yir. Ora da di ni dərs-
lə rin təd ri si ni azalt maq la he sab, 
coğ ra fi  ya, ta rix və dil fən lə ri nə 
ge niş yer ve rir.

Ömər Faiq Ne man za də 
1900-cü il də Ba kı ya gə lir. Şə-
hər də mil li mək təb lə rin az lı ğı nı, 
sa də xal qın acı na caq lı və ziy-
yət də ya şa ma sı nı gö rən zi ya lı 
de yir: “Əgər Ta ğı ye vin aç dı ğı 
qız mək tə bi ni gör mə səy dim, 
Ba kı nın türk maari fi  üzə ri nə qa ra 
bir ciz gi çə kə cək dim”. Ömər Faiq 
hə min il Şa ma xı ya ge dir. Bu ra da 
mil li mək tə bin təş kil edil mə si nə 
ya xın dan yar dım gös tə rir. Şa ma-
xı da ta rix, coğ ra fi  ya, he sab və 
türk di lin dən dərs de yir. 1902-ci 
il yan va rın 31-də Şa ma xı da güc-
lü zəl zə lə baş ve rir və Ömər Faiq 
Tifl  i sə qa yı dır. 

Gör kəm li maarif xa di mi 1903-
cü il də əsa sı qo yu lan “Şər qi-
Rus” qə ze tin də Mə həm məd ağa 
Şah tax tı lı, Cə lil Məm məd qu lu za-
də, Sə məd ağa Qa yı bov, Üze-
yir Ha cı bəy li, Rə şid İs ma yı lov, 
Əsəd Ba ba yev və Yu sif Əfən di-
za də ilə bir gə iş lə yir. Bu ra da Mir-
zə Cə lil lə da ha ya xın dan ta nış 
olur və on lar əməl, əqi də dos-
tu na çev ri lir lər. Bu bir lik tək cə 
Azər bay can da de yil, mü səl man 
Şər qin də ilk sa ti rik məc muənin 
ya ran ma sı ilə nə ti cə lə nir. 7 ap rel 
(ye ni təq vim lə 20 ap rel) 1906-cı 
il də “Mol la Nəs rəd din” jur na lı nın 
bi rin ci sa yı çap dan çı xır.

Ömər Faiq “Mol la Nəs rəd din” 
dər gi sin də çap olu nan bir mə qa-
lə sin də ya lan çı hür riy yət pə rəst lə-
rə mü ra ciət lə ya zır dı: “Əgər hürr 
ya şa maq is tə yi rik sə, də li qan lı 
ca van la rı mı zı qur ban ver mə li yik. 
Qur ban ver dik dən son ra isə on la rı 
ağ la maq la, uzun yas sax la maq la 
özü mü zü ta qət dən sal ma ma lı yıq. 
Dü ba rə qur ban ver mə mə li yik, tə ki 
hür riy yət xal qın qa nı ilə qa zan dı ğı 
ha lal ma lı ol sun. Əgər otu rub göz-
lə sək və ba şı mı zı boş da nı şıq lar-
la qa rış dır saq, di li miz də hür riy yət 
sö zü bit sə də, onun bəh rə si ol ma-
ya caq dır”.

Ömər Faiq “Mol la Nəs rəd din”in 
ida rə edil mə sin də bö yük sə la hiy-
yət sa hi bi olub. Bu nu 1911-ci il də 
C.Məm məd qu lu za də nin jur na lın 
mü vəq qə ti re dak to ru Məm mə də li 
Sid qi yə gön dər di yi mək tub da sü-
but edir: “Əzi zim Məm mə də li!… 
Bu nu sə nə əv vəl lər də is tə yir dim 
ya zım ki, Faiq Əfən di bun dan 
son ra ora nın sa hi bi-ix ti ya rı dır, 
hər tə rəfl  i”.

Ö.F.Ne man za də tək cə “Mol-
la Nəs rəd din”də de yil, o dövr-
də nəşr edi lən bir sı ra qə zet və 
jur nal lar da, o cüm lə dən “Açıq 
söz”, “Tə rəq qi”, “İr şad”, “Hə yat”, 
“Rənc bər”, “Bağ ban” və s. çı xış 
edib. Ya zı la rı “Ömər Faiq Ne-
man za də”, “Ümid var”, “Ümid” 
və s. im za lar la dərc edi lib. Döv-
rün bir sı ra mü hüm ic ti mai-si ya-
si mə sə lə lə ri haq qın da müx tə lif 
mət buat or qan la rın da kı fəaliy yə-
ti onu müasir lə ri nə yet kin qə ləm 
sa hi bi ki mi ta nı dıb. Bü tün fəaliy-
yə ti ni türk çü lük ideolo gi ya sı üzə-
rin də qu ran Ö.F.Ne man za də nin 
“Di li miz, ya zı mız”, “Dər di miz və 
dər ma nı mız”, “Eşq və mə həb-
bət”, “Mil li ləş mək”, “Gür cü si ya-
sət çi lə ri”, “Mil lət pə rəst lik za ma-
nı dır”, “İşı ğı mız sön mə yə cək dir” 
və di gər mə qa lə lə ri bö yük re-
zo nans do ğur muş du. “Doğ ma 
di li, doğ ma ədə biy ya tı ol ma yan 
mil lət öz var lı ğın dan da nış ma ğa 
utan ma lı dır” de yən zi ya lı mə qa-
lə lə rin də bu möv zu nu hə mi şə 
diq qət də sax la yır dı.

Ö.F.Ne man za də Ahıs ka da er-
mə ni və gür cü se pa rat çı dəs tə lə-
ri nin ter ror fəaliy yə ti ni öz göz lə ri 
ilə gör müş dü. Bir sı ra mə qa lə lə-
rin dən ay dın olur ki, o, Gür cüs-

tan da ge niş səs sal mış “Gür cü 
işi” ad lı əmə liy ya tın baş lan ma-
sı ilə əla qə dar öz ic ti mai-si ya si 
fəaliy yə ti ni da yan dı rıb Gən cə 
şə hə ri nə kö çüb, ic ti mai-si ya si 
fəaliy yə ti ni bu ra da da vam et-
di rib. 

İc ti mai-si ya si xa dim ki mi də 
ta nı nan Ömər Faiq doğ ma 
el-oba sın da ge dən pro ses lə-
rin mər kə zin də olub. 1918-ci 
ilin əv və lin də qu ru lan “Ahıs ka 
Hö ku mə ti-Mü vəq qə tə si”nə hö-
ku mət rəisi se çi lib. Hə min ilin 
ma yın da Gür cüs tan müs tə qil li-
yi ni elan edən dən və men şe-
vik lər ha ki miy yə ti ələ alan dan 
son ra bu qu rum ləğv olu nur. 

An caq o, Ahıs ka və Axal kə lək 
əya lət lə ri nin mux ta riy yə ti uğ-
run da mü ba ri zə si ni da vam et-
di rir. Men şe vik lər tə rə fi n dən üç 
də fə həbs olu nur və Me tex qa-
la sı na sa lı nır. 1918-ci il də həbs-
xa na da Ömər Faiq lə gö rü şən 
is tiq lal şairi miz Əh məd Ca vad 
ya zır dı: “Mən bu hə qa rə ti yal-
nız Ömər Faiqə de yil, mil lə ti mə 
edil miş he sab et di yim dən gür cü 
mil lə ti nin dost lu ğu nu ürə yim də 
sax la maq la gür cü hö ku mə ti nə 
qə ləm dost la rım adın dan eti raz 
edi rəm. Ömər Faiq tək cə Axal-
sı xın de yil, bü tün mil lə tin xa di-
mi dir”. Bir müd dət son ra xal qın 
tə lə bi ilə mil li dü şün cə sa hi bi 
həbs dən azad edi lir.

Ömər Faiq 1920-ci il də Gən-
cə Zi raət (kənd tə sər rü fa tı) 
Tex ni ku mu nun di rek to ru tə-
yin edi lir. 1920-1921-ci il lər də 
“Zəh mət keş lə rin gö zü” jur na lı-
nın re dak to ru olur, Gür cüs tan-
da mü səl man iş lə ri üz rə ko mi-
tə nin səd ri tə yin edi lir. 1923-cü 
il də bir da ha Azər bay ca na qa-
yı dır. 1924-cü il də Azər bay can 
SSR Xalq Maarif Ko mis sar lı-
ğın da işə baş la yır, dərs lik lə-
rin ha zır lan ma sı və ça pı üz rə 
fəaliy yət gös tə rir. 

Bö yük maarif çi nin xal qı nın 
azad lı ğı uğ run da da vam lı mü-
ba ri zə si 30-cu il lər rep res si ya sı 
za ma nı diq qət dən kə nar da qa la 
bil məz di. Onun mil li yad da şın 
bər pa sı na, Azər bay can di li nin 
qo run ma sı na və təb li ği nə xid-
mət edən sil si lə ya zı la rı ar tıq əli-
qan lı re jim üçün tu tar lı sü but lar, 
yer lər də ida rə çi li yi ələ ke çir miş 
mən fur er mə ni mil lət çi lə ri üçün 
yax şı für sət idi... Ömər Faiq 16 
iyul 1937-ci il də Ahıs ka da ra yon 
pro ku ro ru Oda baş ya nın qə ra rı 
ilə həbs olu nur. Hə min il okt yab-
rın 10-da Gür cüs tan SSR Xalq 
Da xi li İş lər Ko mis sar lı ğı nəz din-
də ki “üç lü y”ün qə ra rı ilə gül lə lə-
nir.

1958-ci il də bə raət alan gör-
kəm li fi  kir ada mı nın par laq əməl-
lə ri, mət buat və maarif çi lik sa hə-
sin də yo rul maz fəaliy yə ti hə mi şə 
min nət dar lıq duy ğu su ilə xa tır la-
na caq. 

Savalan Fərəcov
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