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Görkəmli alim Həsən Mirzəyevin yubileyinə 

həsr olunan beynəlxalq elmi konfrans

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində görkəmli dilçi 
alim, Əməkdar elm xadimi, professor Həsən Mirzəyevin 95 
illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir Azərbaycan dilçiliyinin 

aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilir. 
Məclisdə millət vəkilləri, ölkənin elmi-mədəni ictimaiyyətinin 
təmsilçiləri, Türkiyə, Özbəkistan, Gürcüstan və Qırğızıstandan 
gəlmiş qonaqlar iştirak edirlər. 

Universitetin Elm və innova-
siyalar üzrə prorektoru professor 
Asəf Zamanovun giriş sözü ilə 
açdığı plenar iclasda ADPU-nun 
rektoru professor Cəfər Cəfərov 
görkəmli alimin həyat və yara-
dıçılığı haqqında, onun dilçiliyin 
müxtəlif problemlərinə dair sanballı 
tədqiqatları, universitetdə yaratdığı 
müasir Azərbaycan dili kafedrası-
nın uğurlu fəaliyyəti barədə danışıb. 
Rektor YAP-ın yaradılmasının 30-cu 
ildönümü ilə bağlı Həsən Mirzəyevin 
də daxil olduğu məşhur “91-lər”in 
bu partiyanın ərsəyə gəlməsində 
xidmətini xatırladıb. 

AMEA-nın prezidenti akade-
mik İsa Həbibbəyli görkəmli alimin 
tərbiyə aldığı ailə və mühit haq-
qında fikirlərini bölüşüb, Həsən 
Mirzəyevin elmi və siyasi fəaliyyətini 
dəyərləndirib, onun Azərbaycan 
filologiya elminin inkişafında 
xidmətlərindən danışıb. 

AMEA prezidenti alimin Qərbi 
Azərbaycanın yer adları ilə bağ-
lı araşdırmalarının milli tariximizin 
öyrənilməsi baxımından xüsusi 
əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb.

Bildirilib ki, H.Mirzəyevin  
200-dən çox elmi əsəri, o cümlədən 
25 kitabı və 10-a yaxın dərs vəsaiti 

işıq üzü görüb. O, mütəmadi olaraq 
bədii yaradıcılıqla da məşğul olub. 
Böyük alim həm də tanınmış ictimai-
siyasi xadim idi, Azərbaycan Res-
publikası Milli Məclisinin deputatı 
olub. 2002-ci ildə "Şöhrət" ordeninə, 
2007-ci ildə “Əməkdar elm xadimi” 
fəxri adına layiq görülüb. 

Beynəlxalq tədbirdə çıxış 
edən Milli Məclisin Elm və təhsil 
komitəsinin sədri Bəxtiyar Əliyev, 
BDU-nun rektoru Elçin Babayev, 
ADU-nun rektoru, akademik Kamal 
Abdullayev, Azərbaycanda Atatürk 
Mərkəzinin direktoru, Milli Məclisin 
üzvü akademik Nizami Cəfərov, 
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İns-
titutunun baş direktoru professor 
Nadir Məmmədli, Bakı Ali Neft 
Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov, 
Türkiyənin Fırat Universitetinin pro-
fessoru Ahmet Buran, Özbəkistan 
Dövlət Şərqşünaslıq Universiteti 
türkologiya fakültəsinin dekanı do-

sent Cumali Şabanov, ADPU-nun 
elmi-təşkilati işlər şöbəsinin müdi-
ri professor İbrahim Bayramov və 
başqaları Həsən Mirzəyevin elmi 
yaradıcılığından, pedaqoji və ictimai 
fəaliyyətindən danışıblar, onunla 
bağlı xatirələrini bölüşüblər. 

İclasın sonunda Həsən 
Mirzəyevin oğlu Müşfiq Mirzəyev 
yubileyin yüksək səviyyədə 
keçirilməsinə görə iştirakçılara və 
ADPU-nun rəhbərliyinə təşəkkürünü 
bildirib. 

Beynəlxalq konfrans “Professor 
Həsən Mirzəyevin yaradıcılığında 
filologiya məsələləri”, “Filologiya-
nın ümümi məsələləri”, “Ümumi 
dilçilik” və “Pedaqogikanın aktual 
məsələləri” bölmələrində işini bu 
gün də davam etdirir.

Namiq ƏHMƏDOV, 
“Xalq qəzeti”

Dünən dünya şöhrətli  Azərbaycan  rəssamı  Tahir Salahovun doğum  günü 
idi.  Bu münasibətlə  rəssamın  İçərişəhərdə  yerləşən ev muzeyində  təşkil 

olunmuş  tədbirə biz  də  qoşulduq.   Muzeyin direktoru  Səadət Mirzəyeva  bildirdi 
ki, buraya 735 eksponat hədiyyə edilib. Onların arasında  rəssamın  özünün 
rəsm əsərləri, şəxsi əşyaları, xalça kolleksiyası və fotoarxivi var. Ekspozisiya 
3 mərtəbədə yerləşir. Yuxarı mərtəbədə Tahir Salahovun emalatxanası var.  
Bütövlükdə, kolleksiyasında 798 eksponat yerləşdirilib.

Bu muzey  rəssamın sağlığında,  2012-
ci  ildə fəaliyyətə başlayıb.  Hazırda əsas 
məqsəd  ev-muzeyinin turist marşrutlarına 
daxil edilməsi və geniş tamaşaçı kütləsinin 
buraya cəlb edilməsidir. Bugünkü  tədbir də  

böyük sənət xadiminin xatirəsini bir daha  
layiqincə yad edildi. 

Tədbirdə  “İçərişəhər” Dövlət Tarix-
Memarlıq Qoruğu  İdarə Heyətinin sədri 
Ş.Seyidzadə  çıxış edərək  muzeyin   
rəssamın sənətinin təbliğində  əhəmiyyətli  
rol oynadığını  bildirdi.  F.Bədəlbəyli, ya-
zıçı Anar, Ç.Abdullayev, Xalq rəssamları 
F.Xəlilov, S.Məmmədov, E.Mikayılzadə, yazı-
çı-publisist, musiqişünas Raya Abasova kimi 
görkəmli  sənət adamları, ictimai xadimlər  
çıxış etdilər. Sonra  qonaqlar “Dahilər” adlı  
sərgiyə,  rəssamın  yardıcılıq yolu haqqın-
da videoçarxa baxdılar. Milli Konservato-
riya nəzdində İncəsənət Gimnaziyasının 
şagirdləri konsert proqramı ilə çıxış etdilər. 
Dinləyə-dinləyə xəyala dalıb bir daha Tahir 
Salahov dünyasına baş çəkdik... 

Görkəmli rəssam 1928-ci il noyabrın 
29-da Bakıda anadan olub. Atası repres-
siya qurbanı olduğundan uşaqlıq illərini 
məhrumiyyətlər içərisində keçirib.  Özündə 
qüvvə tapıb, sənətə olan həvəsi onu 
əlçatmaz hesab etdiyi rəssamlıq dünyasına 
qovuşdurub. Bakı, Abşeron, onun sərt təbiəti 
Tahir Salahovun ilkin yaradıcılıq dövrünün 
əsas mövzularından olub. O, müxtəlif tari-
xi abidələri, Xəzərin mavi sularını öz tablo-
larında dönə-dönə əks etdirib, bu əsərlərə 
özünəməxsus rəng çalarları qataraq onlara 
yeni məna, mahiyyət verib.

Yüksək istedadı, rəssamlığa olan hədsiz 
həvəsi onu V. İ. Surikov adına Mosk-
va Dövlət Rəssamlıq İnstitutuna aparıb. 
Buraya gələndə (1957) artıq rəssamlıq 
sahəsində xeyli təcrübə toplamışdı, əsərləri 
gənc rəssamların sərgilərində nümayiş et-
dirilmişdi. Burada isə məşhur rəssamlarla 
ünsiyyətdə oldu, dünyagörüşündə əsaslı 
dəyişikliklər  baş verib.

Moskvadan qayıdan T.Salahov    peşəkar  
fəaliyyətinə Azərbaycan Rəssamlar İttifa-
qında məsul katib kimi başlayıb.  Sonra 
Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunda profes-
sor vəzifəsində çalışıb. Tahir Salahov 20 il 
burada rəssamlıq emalatxanasına rəhbərlik 
edib.  Sonra   Moskvaya köçən T. Salahov 
1980–1992-ci illərdə  bir vaxt tələbəsi olduğu  
V.İ.Surikov adına Moskva Dövlət Rəssamlıq 
İnstitutunun rəssamlıq və kompozisiya ka-
fedrasına rəhbərlik edib. Çoxillik pedaqoji 
fəaliyyətində neçə-neçə  gənc rəssam  ye-
tişdirib. 

Boyakarlıq sənətinin bu parlaq 
nümayəndəsi mövzu və janr zənginliyi, bədii 
forma əlvanlığı və estetik kamilliyinə görə 
hamıdan seçilirdi. Təsadüfi deyil ki, bu gün 
sənətkarın   möcüzəli əllərinin məhsulu olan 
əsərlər dünyanın mötəbər muzeylərində və 
qalereyalarında, ən nüfuzlu şəxsi kolleksiya-
larda saxlanılır.

 Fırça ustası Sovet İttifaqının ən yüksək 
təltiflərinə və ordenlərinə layiq görülüb, Sosi-
alist Əməyi Qəhrəmanı adını alıb. Rusiyanın 
ikinci və üçüncü dərəcəli “Vətən qarşısın-
da xidmətlərinə görə” ordenlərinə, müstəqil 

Vətənimiz Azərbaycanın ali mü-
kafatı olan “İstiqlal” ordeninə, Bol-
qarıstan, Polşa, Monqolustan və 
başqa ölkələrin müxtəlif mükafat-
larına layiq görülüb. Həmyerlimiz 
Rusiyanın və MDB-nin bir çox 
ölkələrinin rəssamlıq akademi-
yaları ilə bərabər, Madriddəki 
San-Fernando Kral İncəsənət 
Akademiyasının və Fransa Zərif 
Sənətlər Akademiyasının müxbir 
üzvü idi.  Onu da qeyd edək ki,  
Ölməzlər Akademiyası adlanan 
Fransa Zərif Sənətlər Akademiya-
sına   keçmiş SSRİ-dən cəmi üç 
nəfər üzv seçilib ki, onlardan biri 
də həmyerlimiz Tahir Salahov-
dur. O, həm də Amerika Birləşmiş 
Ştatlarının bir neçə şəhərinin və 

Montana ştatının fəxri vətəndaşı  idi. 
 Tahir  Salahovun  fırçasının məhsulları 

olan “Səhər eşelonu” və “Rezervuar parkı” 
adlı sənaye peyzajları, “Abşeron qadınla-
rı” və “Aydan” tabloları, əsrin taleyinə görə 
məsuliyyət daşıyan insanın fəlsəfi port-
reti adlandırılan bəstəkar Dmitri Şostako-
viçin, şair Rəsul Rzanın, bəstəkar Fikrət 
Əmirovun portretləri də istər peşəkarlar, 
istərsə də sənətsevərlər tərəfindən böyük 
maraqla qarşılanıb. Bu əsərlərin hər birində 
qəhrəmanların mənəvi zənginliyi, eyni za-
manda, tutduğu şöhrət zirvəsindən asılı ol-
mayaraq,  təbii bir sadəlövhlük də əks olunur.

 Sənətkarın özünü peşəkar rəssam kimi 
sınadığı ilk əsəri kətan üzərində əks etdirdi-
yi “Gecə növbəsindən qayıdanlar” adlı dip-

lom işi olub.  Məhz bu tablo  təsviri sənətdə 
“sərt üslub” deyilən yeni istiqamətin ilk 
nümunələrindən biridir. Məhz T.Salahovun 
sözügedən əsərilə əmək mövzusu müasir 
təsviri sənətə yol tapa bilmişdi. Rəssamın 
doğma diyara həsr etdiyi bir neçə əsərinin 
repreduksiyaları 2008-ci ildə buraxılan iki 
təqvimə də daxil edilib. Söhbət “Köhnə Bakı”, 
“Səhər ovu”, “Nardaran qarpızları”, eləcə də 
Abşeron triptixi - “Atəşgah”, “Xəzər bu gün” və 
“Qız qalası” əsərlərindən gedir. T.Salahovun  
ömrünün son  illərinə  aid işlərinə gəlincə, 
sənətkarın yaradıcılığında ayrıca bir dövr 
təşkil edən bu əsərlər onun portretlər qalere-
yasını daha da zənginləşdirib.

Artıq bir neçə il  idi ki, Tahir Salahov 
Rəssamlıq  Akademiyasında  bakalavrlar və 
magistrlər buraxılışı üzrə dövlət imtahan ko-
missiyasına sədrlik edirdi. Ulu öndər Heydər 
Əliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üzrə 
Dövlət Komissiyasının, Heydər Əliyev Müka-
fatı Komissiyasının üzvü  idi. Azərbaycan En-
siklopediyasının redaksiya heyətinə də daxil 
idi. Moskvada isə Rusiya Federal Məclisi Fe-
derasiya Şurasının sədri yanında Mədəniyyət 
Şurasının üzvü seçilmişdi. Bakıda yaşadığı 
dövrdə isə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı-
nın sədri, respublika Ali Sovetinin deputa-
tı, 1973-cü ildə SSRİ Rəssamlar İttifaqının 
birinci katibi seçilmişdi. T.Salahov eləcə 
də UNESCO-nun nəzdində Millətlərarası 
Rəssamlar Federasiyasının vitse-prezidenti, 
1997-ci ildə Rusiya İncəsənət Akademiyası-
nın vitse-prezidenti seçilmişdi. Elə buna görə 
də, çox zaman onu “incəsənətin səlahiyyətli 
səfiri” də adlandırırlar. 

Tahir  Salahov  2021-ci il  may ayının 21-də  
Berlində  vəfat edib.  Xatirəsi ürəklərdə, varlığı  
heç vaxt solmayan əsərlərində yaşayır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Sənət dünyasının fatehi

Təqvim yada salır

Əlillərin stolüstü idman yarışı
Beynəlxalq Əlilliyi olan Şəxslər günü ilə əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən əlilliyi olan 
şəxslər arasında stolüstü idman oyunları üzrə VI Ümumrespublika yarışı təşkil olunub.

Ölkəmizin bütün bölgələri üzrə ümumilikdə 580 
nəfər əlilliyi olan şəxsin qatıldığı yarışlarda iştirak-
çılar şahmat, dama, nərd, stolüstü tennis və qol 
gücü idman növləri üzrə mübarizə aparıb. 

Qeyd edək ki, yarışlarda iştirak üçün yaş 
məhdudiyyəti qoyulmayıb və iştirakçıların bir 
hissəsi də 18 yaşadək əlilliyi olan şəxslərdir.

Yarış əlilliyi olan şəxslərin idmana, habelə sto-
lüstü idman oyunlarına maraqlarının artırılmasına, 

onların idman bacarıqlarının üzə çıxarılması və 
dəstəklənməsinə, onların sosial inteqrasiyasına 
xidmət edir. 

Nazirlikdən bildiriblər ki, növbəti günlərdə ya-
rışın final mərhələsi keçiriləcək və qaliblərə mü-
kafatlar veriləcək.

Z.BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Xarici jurnalistlər Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfər ediblər

Xarici ölkələrdəki ispandilli kütləvi informasiya vasitələrində fəaliyyət 
göstərən bir qrup jurnalist İsraildəki Azərbaycan diasporunun dəstəyi ilə 
Azərbaycana səfər edib.

Səfər çərçivəsində xarici 
jurnalistlər Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin köməkçisi 
– Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin Administrasiyasının Xa-
rici siyasət məsələləri şöbəsinin 
müdiri Hikmət Hacıyev, Diasporla 
İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri 
Fuad Muradov, xarici işlər nazirinin 
müavini Fariz Rzayev, gənclər və 
idman naziri Fərid Qayıbov, Qaç-
qınların və Məcburi Köçkünlərin 
İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri 
Rövşən Rzayev, Dini Qurumlarla İş 
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mü-

bariz Qurbanlı ilə görüşüblər. Qo-
naqlara Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsinin tarixi, Qarabağ 
həqiqətləri, Ermənistanın 30 illik iş-
ğal zamanı törətdiyi cinayətlər, dini-
mədəni abidələri məhv etməsi, 44 
günlük Vətən müharibəsi dövründə 
cəbhə xəttindən uzaqda yerləşən 
yaşayış məntəqələrinə raket hücum-
ları barədə ətraflı məlumat verilib.

Xarici jurnalistlər noyabrın 29-da 
işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl və 
Zəngilan rayonlarına səfər ediblər. 
İki rayonun ərazisində Ermənistanın 
vəhşicəsinə törətdiyi dağıntıların 

və vandallıq aktlarının şahidi olan 
jurnalistlər foto və video çəkilişlər 
aparıb, Xudafərin körpüsündə və 
Zəngilanın Ağalı kəndində olublar. 
Onlara post-müharibə dövründə 
minaların təmizlənməsi, aparılan 
irimiqyaslı bərpa və yenidənqurma 
işləri, “Ağıllı” kənd konsepsiyası 
əsasında yenidən salınmış Ağa-
lı kəndinə əhalinin köçürüldüyü 
barədə müfəssəl məlumat verilib.

Qeyd edək ki, qrupun tərkibində 
“El Español” onlayn jurnalının, “La 
Vanguardia” (Barselona) və “La 
Razón” (Madrid) qəzetlərinin, “SIC”, 
“Mediaset España”, “La Vanguar-
dia”, “Haaretz” media qurumlarının, 
“The Jerusalem Post Magazine” və 
“The Berlin Quarterly” jurnallarının 
əməkdaşları yer alıblar.
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