
 

 

 
Azərbaycan Milli Kitabxanası 

  
               

 
 

 
 
 
 
 

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi  
2011 

     
             

 

  Respublikanın kütləvi və ixtisas-

laşdırılmış kitabxanaları, Mərkəz-

ləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri 

üçün  

 
 
 
 

 
BAKI - 2010 

 
 
 

 



2 

                  

       

REDAKSİYA  HEYƏTİ: 

 

Baş redaktor:        K.Tahirov,  

 fəlsəfə doktoru  

Baş redaktorun müavini:   F. Məmmədov, 

 pedaqoji elmlər namizədi 

Redaktor:      D.Bayramov 

Məsul katib:    N.Alışova    

   

 

 

  

    
    Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi  - 2011 /baş red. K.M.Tahirov; M.F.Axundov 
adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2010.- 436 s. 
 

 

 

 
 
 
 

© M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, 2010 
 
  

  
 

 
 



3 

rthrt        
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

      
1 yanvar 
Gün çıxır 
06:26  
Gün batır 
17:25 
31 yanvar     
Gün çıxır 
06:18  
Gün batır 
17:57 

Ya
nv

ar
 

 
 
22 dekabr- 
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Oğlaq bürcü-
nün ünsürü tor-
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Saturn, düşərli 
günü çərşənbə 
axşamı, şənbə, 
düşərsiz günü 
bazar ertəsi, 
cümə axşamı, 
metalı dəmir, 
uğurlu rəngi 
tünd-yaşıl, qara, 
göy, uğursuz 
rəngi ağ, uğurlu 
daşı rubin, 
oniks, enerji 
verən çiçəyi ağ 
qərənfil, qara 
lalə, uğurlu 
rəqəmi isə 3 və 
5-dir.
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B 2 
Be 3 
Ça 4 
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C 7 
Ş 8 
B 9 
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Ç 12 
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Ş 15 
B 16 
Be 17 
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Ca 20 
C 21 
Ş 22 
B 23 
Be 24 
Ça 25 
Ç 26 
Ca 27 
C 28 
Ş 29 
B 30 
Be 31 

   2011       

      Əlamətdar və  
      tarixi günlər 

Ümumxalq Hüzn Günü  
 

     1990-cı il yanvarın 20-də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
pozmaq cəhdlərinə etiraz əlaməti olaraq küçələrə çıxmış dinc 
əhaliyə divan tutmaq məqsədilə Bakıya və respublikanın digər 
rayonlarına sovet hərbi hissələri yeridildi. 
    Görünməmiş qəddarlıqla keçirilən cəza tədbirləri nəticəsində 
heç bir günahı olmayan 133 dinc sakin öldürüldü, 744 nəfər 
yaralandı, 841 nəfər qanunsuz həbs olundu. Həlak olanların 
arasında qadınlar, uşaqlar və qocalar da var idi. Bu hadisə sovet 
rejiminin törətdiyi ən qanlı faciələrdən biri və dinc əhaliyə qarşı 
yönəlmiş vəhşi bir cinayət hadisəsi idi. 

 
 
1-2.  Yeni il bayramı  
20.  Ümumxalq Hüzn Günü  

29.  Gömrük İşçiləri Günü  
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  Yanvar - Qriqorian təqvimində ilin birinci ayıdır. 31 gündən ibarətdir. 

Bu ad latın sözü olan  januarius sözündən götürülmüş və Roma allahı 

Yanusun şərəfinə belə adlandırılmışdır. Antik dövrdə bu ay Roma təqviminin 

on birinci ayı, Yuli Sezarın təqvim islahatından sonra isə ilin birinci ayı  

                            olmuşdur. 

                                  Psixoloqlara görə bu ay ilin ağır ayı hesab edilir. 

Braziliyanın Rio de Janeyro şəhərinin adının mənası "Yanvar çayı" deməkdir.   

Bu adın etimologiyasında portuqalların Quanabara buxtasını məhz yanvar 

ayında kəşf etmələri durur. 

  

Milli ədəbiyyat  
Nasir, ssenarist, publisist İbrahimov Sadıq Qurban oğlunun (Sadıq 

Elcanlı) (12.01.1956) anadan olmasının 55 illiyi 

Şairə Ələkbərzadə Mədinə Nurulla qızının (Mədinə Gülgün) 

(17.01.1926-17.02.1991) anadan olmasının 85 illiyi 

Nasir, publisist, tərcüməçi Afiyət Məmmədrza Abdulla oğlunun 

(Mərəndi) (22.01.1926-12.05.1995) anadan olmasının 85 illiyi 

Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, tənqidçi Dadaşzadə Araz 

Məmməd oğlunun (30.01.1936-04.11.1990) anadan olmasının 75 illiyi 

    Xarici ədəbiyyat    
     Litva yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi Ventslova Antanasın 

 (07.01.1906-28.06.1971) anadan olmasının 105 illiyi 

Amerika yazıçısı London (Qriffit) Cekin (12.01.1876-22.11.1916) 

anadan olmasının 135 illiyi 

Ukrayna yazıçısı, şərqşünas, akademik Krımski Aqafangel Yefimoviçin 

(15.01.1871-25.01.1942) anadan olmasının 140 illiyi 
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Rus yazıçısı Saltıkov-Şedrin Mixail Yevqrafoviçin (27.01.1826-

10.05.1889) anadan olmasının 185 illiyi 

Fransız yazıçısı, ictimai xadim, alim-musiqişünas Rollan Romenin  

(29.01.1866-30.12.1944) anadan olmasının 145 illiyi 

   Tarixi günlər 
    Yeni il bayramı (01.01.) 

    Ümumxalq Hüzn Günü (20.01. 1990) 

Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tam hüquqlu üzvlüyə  

qəbul olunmasının (25.01.2001) 10 ili 

Gömrük İşçiləri Günü (29.01.1992) 

   Milli Qəhrəmanlar  
    Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Kərimov Elgiz Kərim oğlunun  

    (05.01.1971-12.03.1992) anadan olmasının 40 illiyi 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Ramazanov Şamil Ağasəf oğlunun 

 (19.01.1976-17.03.1995) anadan olmasının 35 illiyi 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Nəsirov Yalçın Canhəsən oğlunun 

                     (23.01.1976-24.03.1995) anadan olmasının 35 illiyi 

     Tarix 
       Əməkdar elm xadimi, tarixçi, şərqşünas Əlizadə Əbdülkərim Əli     

oğlunun (11.01.1906-03.12.1979) anadan olmasının 105 illiyi 

Görkəmli tarixçi, tarix elmləri doktoru Aşurbəyli Sara Balabəy qızının  

(27.01.1906-17.07.2001) anadan olmasının 105 illiyi 

       Mədəniyyət. Maarif. Təhsil   
       Publisist, pedaqoq, tədqiqatçı alim Hacıyev Aydın Səfər oğlunun   

(10.01.1936) anadan olmasının 75 illiyi 

 Amerika maarifçisi, dövlət xadimi, alim Franklin Bencaminin 

                  (17.01.1706-17.04.1790) anadan olmasının 305 illiyi 
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    Riyaziyyat. Fizika 
     Əməkdar elm və texnika xadimi, riyaziyyatçı, mexanik Xəlilov Zahid 

İsmayıl oğlunun (14.01.1911-04.02.1974) anadan olmasının 100 illiyi 

Əməkdar elm xadimi, riyaziyyatçı Həbibzadə Əmir Şamil oğlunun 

(23.01.1916) anadan olmasının 95 illiyi 

Fransız riyaziyyatçısı və mexaniki Laqranj Jozef Luinin (25.01.1736-

19.04.1813) anadan olmasının 275 illiyi 

  Mühəndis işi. Texnika  
  Əməkdar elm və texnika xadimi, neft-mədən işləri sahəsində alim 

 Tağıyev Əyyub İsmayıl oğlunun (27.01.1911-17.01.1966) anadan 

 olmasının 100 illiyi 

   Biologiya. Kimya  
    Əməkdar həkim, mikrobioloq-immunoloq Mahmudbəyova  

    Məryəm  Fərəməz qızının (02.01.1921-1992) anadan olmasının  

 90 illiyi 

     İqtisadiyyat 
    Əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru Vəliyev Teymur 

Süleyman oğlunun (15.01.1926-2002) anadan olmasının 85 illiyi 

   Teatr. Kino   
     Xalq artisti Dadaşov Rafael Məlik oğlunun (04.01.1946) anadan    

     olmasının 65 illiyi 

Rus aktyoru, Xalq artisti Kryuçkov Nikolay Afanasyeviçin 

(06.01.1911-13.04.1994) anadan olmasının 100 illiyi 

Xalq artisti, kinorejissor Quliyev Eldar Tofiq oğlunun (18.01.1941) 

anadan olmasının 70 illiyi 
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Əməkdar artist Məmmədov Sabir Novruz oğlunun (24.01.1961) 

anadan   olmasının  50 illiyi 

      Musiqi 
        Əməkdar artist, müğənni Səfurə Əziminin  (06.01.1946- 

        27.11.2001)   anadan olmasının  65 illiyi 

Kamança ifaçısı, sənətşünaslıq doktoru İmrani Rafiq Hüseyn oğlunun 

(23.01.1951) anadan olmasının  60 illiyi 

Avstriya bəstəkarı Motsart Volfqanq Amadeyin (27.01.1756-

05.12.1791) anadan olmasının  255 illiyi 

    Fəlsəfə 
     Filosof, akademik Aslanov Aslan Məmməd oğlunun (01.01.1926- 

   23.08.1995) anadan olmasının 85 illiyi 

  Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq 
İlk sahəvi kitabxanalardan Respublika Elmi Kənd Təsərrüfatı  

Kitabxanasının yaradılmasının (21.01.1921)  90  illiyi 
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Təqvimin yaranma tarixindən 
 

 
    İndiyə qədər hər bir kə-
sin istifadə etdiyi təqvim 
insanlığın ən vacib ixti-
ralarından biridir. Dünya-
da hər il küllü miqdarda, 
müxtəlif ölçüdə, müxtəlif 
mövzuda təqvimlər bu-

raxılır. Onlar böyük və kiçik ölçülü, parça, plastik, 
kağız əsaslı, ucuz və bahalı olurlar. Həftəlik və 
birgünlük təqvimlər hər menecerin stolüstü iş aləti, 
kiçik cib təqvimi isə hər kəsin yol yoldaşıdır. Biz 
müxtəlif təqvimlərə baxarkən hec düşünmürük ki, 
onlar necə yaranmışdır. Buradakı ayları, günləri kim 
yaratmış, tərtib etmişdir. Halbuki, təqvim yaranıb 
müasir dövrdəki formalara gəlib çatana qədər müəy-
yən təkamül yolu keçmişdir. 

“Kalendar” sözünün yaranması qədim Roma 
dövrlərinə təsadüf edir. O vaxt hər ayın birinci 
gününü “kalenda” adlandırırdılar ki, o da borcların 
qurtarılması günü idi. Borclar haqqında bütün 
məlumatlar xüsusi kitabda-kalendarlarda öz əksini 
tapırdı. O, vaxtdan bu söz kiçik dəyişikliklərlə bütün 
dünya xalqlarının dilində işlənməyə başlandı. 

Bu gün hamımızın istifadə etdiyimiz təqvimin 
tarixi çox qədimlərə - daş dövrünə gedib çıxır. Hələ 
daş dövründən insanlar başa düşürdülər ki, onların 
həyatı bir çox faktorlardan, o cümlədən, təbiətin fəsil 
dəyişikliklərindən asılıdır. Bir gün o birisi ilə əvəz-
lənir, günəş hər gün üfüqə qalxır, lakin dünənki kimi 
yox, bir qədər fərqli surətdə. Ay Yer ətrafında ciddi 
qaydada fırlanaraq həcmcə gah böyüyür, gah kiçilir. 

İsti yay günlərini yağışlı 
payız, payızı qış, qışı bahar 
əvəz edir. Sonra yenə yay, 
payız, qış, yaz... 
    Adamlar həmişə göydə 
nələrin baş verməsilə ma-
raqlanmışlar. Astronomik 
işarələr əsasında müxtəlif 
xalqlar özünün vaxt hesab-
lamaları sistemini yaradır-
dı. İndiyə qədər şumerlərin 
gildən hazırlanmış təqvim-
ləri mayya indularının daş, 
qədim misirlilərin papirus, 
qədim çinlilərin  kağız və 
ipək üzərində həkk edilmiş 
təqvimləri hazırkı dövrə qə-
dər gəlib çatmışdır. Bir sıra 
xalqların təqviminin əsasını 
Günəşin, Ayın hərəkəti, di-
gərlərini isə hər ikisinin 
hərəkəti təşkil edirdi. Belə-
cə Günəş, Ay və Ay-Günəş 
təqvimləri yarandı. Lakin 
bunların heç biri  tam dəqiq 
olmurdu. Ona görə də təq-
vimi daim təkmilləşdirir-
dilər. 

İlk dəfə vaxtın hesab-
lanması sistemi Yaxın Şərq 
ölkələrində yaranmışdır. 
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Şumer münəccimləri ilk olaraq hesablamışlar ki, iki 
yeni ayların arasındakı vaxt 29,5 gün olur. Bu, vaxtın 
yeni hesablanmasının təməlini qoydu. Yəni, Ayın Yer 
ətrafında dövr etməsi üzrə hesablanan vaxt Ay 
təqvimi kimi qəbul edildi. Şumerlərin ay təqvimində 
12 ay olurdu. Hər yeni il yazdan, səmada ilk ayın 
görünməsindən hesablanırdı. 

Vavilon astronomları ili 12 ay hesablayaraq hər 
ili növbə ilə 29, 30 günə ayırırdılar. Bu təqvim üzrə 
hər il 354 gün, yəni əslində olduğundan 11 gün az 
ayın axırından hesablanırdı. Yalnız yeni eranın VI 
əsrindən qəbul edilən günləri ayın əvvəlindən hesabla-
mağa başladılar. 

Çin təqvimi də dünyanın ən qədim təqvimlərin-
dən biridir. Bizim eradan 6 əsr əvvəl Çində 19 illik 
Çjan təqvimi qəbul etmişdilər. Ay təqviminə görə 
onda 228 ay, Günəş təqvimi üzrə 235 ay hesab 
edilirdi. Lakin bu təqvim də dəqiq deyildi. Ona görə 
bu təqvimlər 50 dəfədən artıq dəqiqləşdirilmişdir. 
Bizim əsrdən 3 əsr əvvəl bir ili 24 fəsilə bölürdülər. 
24 fəsildən ibarət olan təqvim dövrümüzə qədər gəlib 
çatmışdır. 

İndiyə qədər Çin təqvimində daha bir əlamət 
mövcuddur. Bu illərin müəyyən bir heyvanın adı ilə 
bağlanmasıdır ki, avropalılar da bunu qəbul etmişlər. 
20 əsr əvvəl 12 heyvanın adı ardıcıl olaraq müvafiq 
illərə aid  edilir. 

Bütün təqvimlərin bir-birinə bənzədiyinə bax-
mayaraq, hamı üçün vahid təqvim yox idi. Ona görə 
də, təqvimdə dəyişiklik yaratmaq lazım idi. Belə bir 
dəyişikliyi yeni eradan 46 il əvvəl Qay Yuli Sezar 
həyata keçirdi. Yeni Günəş təqvimini öz dövrünün ən 
böyük astronomu Sozigen yaratdı. Öz təqviminin 
əsasını Günəşin ulduzlar arasındakı yerdəyişməsindən 
götürdü ki, bu zaman hər il 365 gün, dörddə bir sut-
kadan ibarət olurdu. Sozugen hesabladı ki, 3 il ardıcıl 
olaraq 365 gün, dördüncü il isə 366 gün olur. İli 12 
aya bölür və bir sutkanı çıxırdı. Hər yeni il yanvarın 
1-dən hesablanırdı. Sayılarkən tək aylar 31, cüt aylar 
isə 30 gün hesab edilirdi. Fevral ayı isə qısa ay hesab 
edilərək 29 gün olurdu. Yeni eradan əvvəl 45-ci ildən 

yeni Günəş təqvimi tətbiq 
edilməyə başlandı. Roma 
senatı bu münasibətlə Yuli 
Sezara təşəkkür etdi. Və 
onun şərəfinə ayların birini 
“kvintilius yulies” (iyul), 
təqvimi isə “Yulian” 
təqvimi adlandırdı. Bu təq-
vim indiyə qədər mövcud 
olan müasir təqvimin əsa-
sını qoydu. Yulian təqvimi 
romalıların zəbt etdikləri 
bütün yerlərdə tətbiq edi-
lirdi. Yeni eranın 325-ci 
ilində Nikes şəhərində keçi-
rilmiş xristian kilsələrinin 
tədbirində Yulian təqvimi 
bütün xristian dünyası üçün 
qəbul edildi. Xristianlıq ya-
yıldıqdan sonra vaxt dün-
yanın yaradılması dövrün-
dən hesablanmağa başlandı. 
Bibliyada göstərilirdi ki, 
dünya İisus Xristosun ana-
dan olduğu gündən 5508 il 
əvvəl yaranmışdır. XVI əsr-
dən başlayaraq İisus Xristo-
sun həyata gəldiyi dövrdən 
əvvəlki vaxt yeni eradan 
əvvəl, sonrakı vaxt isə yeni 
era hesab edilir. Bu zaman  
yeni eradan əvvəlki illər 
çoxdan aza, yeni eradan 
sonrakı illər isə azdan çoxa 
doğru hesablanır. Rusiyada 
da bu təqvim I Pyotrun 
əmri ilə o dövrə qədər he-
sablanan 7209-cu il 1700-
cü illə əvəz edildi, yeni il 
isə yanvarın 1-dən başlandı. 
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Lakin haqqında danışılan bütün təqvimlərdə bu 
və digər dərəcədə müəyyən nöqsanlar mövcud idi. Bu 
nöqsanları aradan qaldırmaq üçün Papa XII Qriqori 
1582-ci ildə ən görkəmli italyan astronomu və riya-
ziyyatçılarından ibarət komissiya yaradır. Astronom-
lar təyin edirlər ki, hər 400 ildən bir Yulian təqvimin-
də 3 gün əlavə vaxt qalır. Onlar qərara alırlar ki, hər 4 
əsrdən bir bu üç günü hesabdan silsinlər. Bu yeni təq-
vim Papa XII Qriqorinin şərəfinə “Qriqorian” təqvimi 
adlandırıldı. Hal-hazırda bütün xristian dünyası Qri-
qorian təqvimindən istifadə edir. 

Müsəlman ölkələrinə gəldikdə, indiyə qədər ora-
da vaxt Ay təqvimi ilə hesablanır. Müsəlman Ay təq-
vimində illər Günəş təqvimindən qısa olur. Bu təq-

vimdə yaz, yay, payız və 
qış fəsilləri ayrılmır. İllər 
Məhəmməd Peyğəmbərin 
(s.ə.s.) Məkkədən Mədinə-
yə köçdüyü vaxtdan - yeni 
eranın 12 iyul, 622-ci ilin-
dən başlanır. Avropa təqvi-
minə çevirmək üçün müsəl-
manlar xüsusi cədvəldən 
istifadə edirlər. 
    Beləliklə, hamının tanı-
dığı, istifadə etdiyi təqvim 
dəfələrlə təkmilləşdirilərək 
müasir səviyyəyə çatmışdır. 

 
Ədəbiyyat 
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     Yaponiyada və digər Şərq ölkələrində qəbul edilmiş təqvimə əsa-
sən 12 illik tsikl daxilində hər bir il müəyyən heyvan işarəsi altında 
keçir. Müəyyən ildə dünyaya gəlmiş adam bir sıra fitri xassələrə 
malik olur və taleyi bu xassələrdən asılı olur. Şərqdə çox məşhur 
olan bu təqvimə əsasən 2011-ci il Pişik (dovşan) ilidir.  

Pişik həmişə pəncələri üstünə yıxılır. Xoşbəxtdir. İstedadlıdır, 
müəyyən dərəcədə şöhrətpərəstdir, yaxşı yoldaşdır, təvazökar, təmkinli, incə qəlbli, 
xeyirxahdır. Bunu hamı bilir. Yaxşı danışır, özünə qiymət verməyi bacarır. Pişik 
dayaz adamdır və onun ən yaxşı keyfiyyətləri də dayazdır. O, cəmiyyəti sevir, 
cəmiyyət də onu sevir. Kübar məclisləri xoşlayır və bəzən qeybət qırır, bunu incəlik, 
ustalıq və ehtiyatla edir. 

Qonaq-qara xoşlayır, evində hər işini incə bir zövqlə görür. Kübar adamdır. 
Bəziləri onu ədabaz adlandıra bilər. Xırdaçı və vasvasıdır. 

Pişik mühafizəkardır. Həyatını sarsıda bilən, gərginlik yaradan hər şeyə nifrət 
edir. Hər şeydən çox rahatlığa və təhlükəsizliyə can atır. Hərtərəfli götür-qoy 
etmədən bir addım da atmır. Belə ehtiyatlı olduğuna görə adamlar ona heyran qalır  
və ehtiyat edirlər. 

Maliyyə  cəhətdən həmişə xoşbəxtdir. İşdə diribaş və çevikdir, onunla müqavilə 
imzalayan heç vaxt büdrəməz. Yaxşı möhtəkirdir, fürsəti əldən verməmək istedadı 
vardır. Uzun sözün qısası, sakit və dinc Pişik işgüzar bir adam kimi təhlükəlidir. Ti-
carətdə müvəffəqiyyət qazanacaqdır. Yaxşı zövqə malikdir və  əntiqfürüş mağazası-
nın sahibi ola bilər. Hüquqçu (vəkil, notarius) və ya diplomat ola bilər, bu şərtlə ki, 
həyatı təhlükəyə məruz qalmasın. 

Əgər müstəsna vəziyyətlərə, dramatik hadisələrə, aşılmaz maneələrə rast gəlmə-
sə, Pişiyin həyatı sakit keçəcəkdir. Müharibələr, inqilablar, fəlakətlər onun işi deyil-
dir, düşmən olmaq onun xoşuna gəlmir. Müqavimət göstərməsə, ağlı başından çıxa 
bilər, intihar edə bilər, yaxud əldən düşüb vətəni tərk edə bilər. 
     Sevdikləri adamlarla incə rəftar edirlər. Lakin yaxın qohumları ilə cox nadir hal-
larda yaxın munasibət saxlayırlar. 

Ədəbiyyat 
Pişik (dovşan) //Ulduz falları: Ensiklopediya lüğəti.-Bakı, 1991.-S.61. 

Nailə Alışova 
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     Aslan Məmməd oğlu Aslanov 
1926-cı il yanvar ayının 1-də Ağstafa 
şəhərində anadan olmuşdur. Ağstafa 
Dəmiryol orta məktəbini bitirdikdən 
sonra orada müəllim saxlanmışdır.  

1942-ci ildə ADU-nun (indiki 
BDU) Fizika-riyaziyyat fakültəsinin 

qiyabi şöbəsinə daxil olmuşdur.  1945-ci ildə ADU-
nun Tarix fakültəsinin Fəlsəfə şöbəsinə dəyişilmişdir. 
Sonra onu Fəlsəfə kafedrasında müəllim saxlamışlar, 
Filologiya fakültəsinin tələbələrinə estetika və tarixi 
materializm fənnindən mühazirələr oxumuş, həm də 
qiyabi aspiranturada  təhsil almışdır. 1953-1954-cü 
illərdə eyni zamanda “Lenin tərbiyəsi uğrunda” 
çoxtirajlı universitet qəzetinin redaktoru olmuşdur. 
1958-ci ildə fəlsəfə üzrə namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmiş, 1962-ci ildə dosent vəzifəsində 
işləmişdir. 1961-1980-ci illərdə ADU-nun (indiki 
BDU) Estetika və etika kafedrasına rəhbərlik etmişdir. 

1977-1987-ci illərdə M.A.Əliyev adına Azərbay-
can Dövlət İncəsənət İnstitutunun (indiki ADMİU) 
rektoru vəzifəsində işləmişdir. 

1987-1989-cu illərdə Azərbaycan EA Fəlsəfə, hü-
quq və iqtisad elmləri bölməsinin akademik katibi 
əvəzi, 1989-cu ildən akademik katibi seçilmişdir.  Ey 

 
ni zamanda 1987-ci ildən 
1995-ci ilədək Azərbaycan 
Respublikası EA-nın Fəlsə-
fə Hüquq İnstitutunun di-
rektoru vəzifəsində çalış-
mışdır. “Azərbaycan kom-
munisti” jurnalı redaksiya 
heyətinin, SSRİ Elmlər 
Akademiyası Rəyasət He-
yətinin nəzdində olan Este-
tika Şurasının və ADU-nun 
Fəlsəfə elmləri üzrə ixtisas-
laşmış şurasının üzvü seçil-
mişdir.  

 “SSRİ-nin Ali təhsil 
əlaçısı”, “ADR Ali təhsil 
əlaçısı” və digər medallarla, 
Azərbaycan SSR Ali Sove-
tinin Rəyasət Heyətinin 
Fəxri fərmanı ilə təltif edil-
mişdir. 

1995-ci il avqustun 23-
də Bakıda vəfat etmişdir. II 
Fəxri Xiyabanda dəfn olun-
muşdur. 

Ədəbiyyat 
Estetika aləmində /A.Aslanov.- Bakı: Yazıçı, 1987.-248 s.   
Nəğməli günlərim /A.Aslanov.- Bakı: Yazıçı, 1985.-177 s.                    

Nailə Alışova 
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     Məryəm Fərəməz qızı Mah-
mudbəyova 1921-ci il yanvar ayı-
nın 2-də Naxçıvan şəhərində ana-
dan olmuşdur. 
   O, 1953-cü ildə Q.M.Musabə-
yov adına Azərbaycan Elmi-Təd-
qiqat Virusologiya və Gigiyena 
İnstitutunda işləmiş, 1966-cı ildə 
tibb elmləri doktoru, 1976-1979-

cu illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Qanköçürmə və 
Hemotologiya İnstitutunda “İmmun-hemotologiya” 
şöbəsinin müdiri olmuşdur. Tədqiqatı müasir təba-
bətin aktual məsələlərinin (bioloji aktivliyi yüksək 
olan mikro-molekulların, zülalların, nuklein turşusu-
nun həll olunan antigen fraksiyalarının) öyrənilməsinə 
həsr olunmuşdur.  

Musabəyovanın antigen 
quruluşa aid tədqiqatların-
dan immun preparatların 
istehsal texnologiyası sa-
həsində, habelə xəstəliklə-
rin profilaktika və diaqnos-
tikasında geniş istifadə edi-
lir. 

  1973-cü ildə Azərbayca-
nın Əməkdar həkimi  fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 

M.Mahmudbəyova  1992-
ci ildə Bakıda vəfat etmiş-
dir. 

 
Ədəbiyyat 

 
Mahmudbəyova Məryəm //Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.- Bakı: 

ASE.- C.6.- S.396. 
     İnternetdə 

www.gender-az.org 
www.science.gov.az 

    Bəybala Ələsgərov 
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     Elgiz Kərim oğlu Kərimov    
1971-ci il yanvar ayının 5-də Bərdə 
rayonunda anadan olmuşdur. 1977-ci 
ildə birinci sinfə getmiş, 1987-ci ildə 
orta məktəbi bitirmişdir. Elə həmin il 
hərbi xidmətə çağırılmış 1989-cu ildə 
əsgəri borcunu yerinə yetirib doğma 

yurda qayıtmışdır. 1991-ci ildə könüllü özünümüdafiə 
batalyonlarından birinə yazılmışdır. 
    Əsgəran yaxınlığındakı döyüşdən sonra Elgizin adı 
dilləri gəzmiş o, bu döyüşdə xeyli erməni yaraqlısını 
məhv etmişdi. 1992-ci il mart ayının 12-də 
mühasirəyə düşmüş döyüşçü dostlarını xilas etmək 
üçün Naxçıvanik kəndinə gəlmiş, bir saata yaxın 
davam edən döyüş zamanı ermənilərin mühasirəsi 

yarılmış, döyüşçülərimiz 
azad edilmişdi. Lakin bu 
döyüşdə Elgiz Kərimov 21 
yaşında canından əziz tut-
duğu Vətən uğrunda şəhid 
olmuş, Bərdə rayonunda 
dəfn edilmişdir.  

Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 7 iyun 
1992-ci il tarixli 833 saylı 
Fərmanı ilə Kərimov Elgiz 
Kərim oğlu ölümündən 
sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adına layiq gö-
rülmüşdür. 

Ədəbiyyat 
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azər-

baycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Kərimov Elgiz Kərim oğlu-
sıravi - Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorun-
masında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və 
şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 iyun 1992-ci il 
//Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.-1992.-№13.- S.25.- (Ölümündən 
sonra).  

Əsgərov, V. Kərimov Elgiz Kərim oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrə-
manları.- Bakı, 2005.-S.110. 

Kərimov Elgiz Kərim oğlu (1971-1992) //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. 
ed. H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.111.  

Mehdixanlı, T. Yarımçıq qalan gündəlik /T.Mehdixanlı //Azərbaycan.- 2007.-    
20 mart.- S.6. 

Adilə Abdullayeva 
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   Cek  (Qriffit) London 1876-cı il 
yanvar ayının 12-də San-Fransisko 
şəhərində anadan olmuşdur. O, 
məşhur irland astroloq-alimi, pro-
fessor Çeyni Qriffitin oğludur. Lon-
don onun atalığının soyadıdır. 

O, gənc yaşlarından işləməyə baş-
lamış, küçələrdə ayaqqabı silmiş, 

qəzet satmış, çay və okean gəmilərinin göyərtələrini 
yumuş, limanlarda yük vurub, yük boşaltmışdır. Gənc 
London müstəqil yolla savadlanmış, Kaliforniya 
Universitetinə daxil olmuş, lakin maddi çətinlik 
üzündən təhsilini yarımçıq qoymuşdur. O, gənclik 
illərindən həm ehtiyacın daşını atmağa, həm də öz 
fitri istedadına qol-qanad verməyə  geniş meydan 
axtarır, inadkar bir ardıcıllıqla öz böyük məqsədinə 
çatmağa çalışaraq Yaponiya sahillərinə və Alyaskaya 
qədər gedib çıxmışdı. Bu sərgüzəştləri gələcək ədəbi 
əsərləri üçün ona zəngin materiallar vermişdir. 
Sonralar həmin mövzular “Şimal hekayələri” sil-
siləsinə çevrilərək gənc yazıçıya böyük ədəbi şöhrət 
qazandırmışdır. Bu silsilədən ilk hekayə (“Yolda 
olanların şərəfinə”) 1899-cu ilin yanvarında Kali-
forniya ştatında çıxan “Transkontinental aylığı” jur-
nalında çap edilmişdir. 

Sələflərinin heç birinə bənzəməyən Cek London XX 
əsrin ilk onilliyində ən məhsuldar işləyən və ən çox 
nəşr edilən Amerika yazıçısı olmuşdur. 

C.London dünya ədəbi proseslərini diqqətlə izləyir, 
ən böyük korifeylər cərgəsində dayanmağa çalışırdı. 

O, yaxşı başa düşürdü ki, 
müasir qlobal problemlərin 
fövqündə dayanmaq üçün 
dövrün öz tipik qəhrəman-
larını yaratmaq lazımdır. 

1908-ci ildə yazdığı 
“Martin İden” romanı 
C.Londonun şah əsəri sayı-
lır. Bu romanda burjua fər-
diyyətçiliyi ön plana çəkil-
mişdir. Martin obrazı vasi-
təsilə cəmiyyətin aşağı tə-
bəqəsinin istedadlı adamının 
müdhiş faciəsi verilmişdir. 

Həyatın sirrini açmaq, 
onun inkişaf dinamikasını 
anlamaq həm C.Londonun, 
həm də onun qəhrəmanının 
başlıca amalı olmuşdur. 

C.Londona ilkin yazıçılıq 
şöhrəti qazandırmış “Şimal 
hekayələri” (“Əcdadların 
harayı”, “Ağ diş” povestlə-
ri, “Həyat eşqi”, “Bəyaz sü-
kunət” hekayələri və s.) 
əsəridir. Əsərdə Alyaskanın 
nəhayətsiz torpaqlarında 
əbədi buzlar, qar və süku-
nət diyarında öz qismətləri-
ni axtaran minlərlə adamın 
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tipik obrazlarını yaradan müəllifin rəğbət hissi ən 
çətin anda belə öz ləyaqətini, mərdanəliyini saxlayan-
ların tərəfindədir. 

Həmin əsərlərdə insan və təbiət münasibətlərinin 
minbir labirintini açmağa cəhd göstərən yazıçı ən çə-
tin məqamlarda insanlıq ləyaqətini itirməyən, taleyin 
ölüm girdabına boyun əyməyərək son nəfəsədək həyat 
uğrunda çarpışan qəhrəmanları insanın əyilməz 
iradəsinin simvoluna çevrilir. 

Keçmiş SSRİ məkanında Cek Londonun ədəbi tale-
yi çox uğurlu olmuşdur. Onun əsərlərini  dilimizə ilk 
dəfə hələ XIX-XX əsrlərdə X.Əzizbəyli və A.Əliyev 
tərcümə etmiş, “İtirilmiş səma”, “Ağ diş” və “Belyu 
qoxusu” kitabları hələ o vaxt ərəb əlifbası ilə çapdan 
çıxmışdır. 

Keçən əsrin altmışıncı illərindən onun yaradıcılığına 
maraq daha da artmışdır. Xüsusilə “Martin İden” av-
tobioqrafik romanı tərcümə ədəbiyyatımız tarixində 
ciddi hadisə sayıla bilər. Həmin illərdə tanınmış yazıçı-

dramaturq Yusif Əzimzadə 
Amerika nasirinin “Dəmir 
daban” romanını tərcümə 
etmişdir. Bundan başqa 
onun “Əcdadların harayı”, 
“Ağ diş”, “Ağır əlcəklər”, 
“Meksikalı” povestləri və 
bir sıra hekayələri ingilis və 
rus dillərindən dilimizə tər-
cümə edilmişdir.  

Onun əsərlərinin motiv-
ləri əsasında 50-dən artıq 
film çəkilmişdir. 

Cəmi 40 il yaşamış Cek 
London 1916-cı il noyabrın 
22-də Kaliforniyanın Qlen-
Ellen şəhərciyində vəfat 
etmişdir. 

 
Ədəbiyyat 

 
Seçilmiş əsərləri /C.London.- Bakı: Öndər nəşriyyatı, 2005.- 512 s. 

     London Cek //Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.- Bakı, 1982.-    C.6.- 
S.260. 

Rus dilində 
 

Сочинения: в 2 т. /Дж.Лондон.- Киев: Динипро, 1987. 
 

İnternetdə 
www.anl.az 
www.az.wikipedia.org 
www.kitab.sitecity.ru 
www.mm-mobile.net 
 

                                                              Səmayə Quliyeva 
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Zahid İsmayıl oğlu  Xəlilov 

1911-ci il yanvar ayının 14-də 
Tiflis quberniyasının Ekatri-
nenfeld nahiyəsinin (indiki 
Bolnisi rayonu) Saraçlı kəndin-
də anadan olmuşdur. 

Orta məktəbi və Türk Pedaqoji Texnikumunu Tif-
lisdə bitirdikdən sonra 1929-cu ildə Bakıda Azərbay-
can Dövlət Universitetinin Riyaziyyat şöbəsinə daxil 
olmuş, 1930-1934-cü illərdə universitetdə bu fakültə 
bağlandığına görə ali təhsilini Azərbaycan Pedaqoji 
İnstitutunda (indiki APU) başa vuraraq yenidən Tifli-
sə qayıtmış və Dəmir yolu Nəqliyyatı Mühəndisləri 
İnstitutunda işləmişdir. 

1937-ci ildə Tiflisdə Riyaziyyat İnstitutunun aspi-
ranturasına daxil olmuş, 1940-cı il aprelin 22-də Tiflis 
Dövlət Universitetində məşhur riyaziyyatçı, professor 
S.Berqmanın rəhbərliyi altında “Kleb məsələsi və 
onun ümumiləşməsi” mövzusunda dissertasiya müda-
fiə edərək Qafqaz türkləri arasında ikinci (İbrahim 
İbrahimovdan sonra) fizika-riyaziyyat elmləri namizə-
di - alimlik dərəcəsi alan şəxsdir. 

1940-cı ildə onu Bakıya Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinə dəvət etmişlər. Beləliklə, o, ömrünü həmi-
şəlik Azərbaycan və onun elmi ilə bağlamışdır. 

1942-ci ildən SSRİ EA-nın Azərbaycan filialına 
keçmiş, 1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası 
yarandıqda isə onu Fizika və riyaziyyat bölmələrinin 
rəhbəri təyin etmişlər. Z.Xəlilov 1946-cı ildə “Sərhəd 
məsələlərinin parametrdən asılılığının tədqiqi” möv-

zusunda dissertasiyasını 
müvəffəqiyyətlə müdafiə 
edərək 35 yaşında Azərbay-
canın ilk fizika-riyaziyyat 
elmləri doktoru olmuşdur. 

Artıq 1950-ci illərin əv-
vəllərindən başlayaraq 
Z.Xəlilovun elmi əsərləri 
Moskva, Leninqrad (indiki 
Sankt-Peterburq), Kiyev, 
Tiflis  kimi elmi mərkəzlər-
də, eləcə də Amerika Bir-
ləşmiş Ştatlarında çap olu-
naraq ona şöhrət gətirmiş-
dir. Zahid müəllim nəinki 
Azərbaycan funksional ana-
liz məktəbinin banisi, həm 
də SSRİ-də bu sahənin ide-
oloqlarından biri olmuşdur. 
Əsas tədqiqatları funksional 
analiz, onun inteqral və 
diferensial tənliklərə tətbi-
qi, bütöv mühit mexanikası, 
avtomatik idarəetmə siste-
minin riyazi nəzəriyyəsi, 
tətbiqi riyaziyyat və riya-
ziyyatın başqa səhələrinə 
aiddir. Azərbaycanın ilk ri-
yaziyyatçılarından biri olan 
alim funksional analiz mək-
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təbinin əsasını qoymuşdur. Poliharmonik tənliklər sis-
temi üçün ümumi sərhəd məsələsini həll etmiş, dəyi-
şənlərinə ayrılmayan qarışıq məsələlərin həlli üçün 
Furye üsulunun analoqunu, qarışıq tipli model tənlik-
ləri üçün şəbəkə üsulunu vermişdir. O, mücərrəd sin-
qulyar operatorlar nəzəriyyəsini yaratmış, yeraltı hid-
romexanikanın neft və qaz yataqlarının işlənməsində 
tətbiq olunan bir çox məsələnin həllini vermiş, Banax 
fəzasında öz-özünə qoşma olmayan operatorun spek-
trini tədqiq etmişdir. Banax cəbrində sinqulya tənlik-
lərin həlli üçün ümumi bir metod dünya riyaziyyatın-
da “Zahid İsmayıl oğlu Xəlilov nəzəriyyəsi” adı ilə ta-
nınmışdır.  

Dünyaşöhrətli alimin yüksək ixtisaslı kadrların ha-
zırlanmasında böyük xidməti var. Zahid Xəlilov Azər-
baycan funksional analiz məktəbinin banisi olmaqla 
yanaşı, həm də SSRİ-də ilk “Funksional analiz” dərs-
liyinin müəllifidir (1949). 

 O, Azərbaycan Riyaziyyatçılar Cəmiyyətinin pre-
zidenti seçilmişdir.  

Zahid Xəlilov Azərbaycan dilində ilk riyaziyyat lü-
ğətinin tərtibçisi və təşkilatçısı olmuşdur. Z.Xəlilovun 
72-dən çox elmi məqaləsi çap olunmuşdur. 

Zahid Xəlilov uzun müddət Azərbaycan EA-nın 
Mexanika-Riyaziyyat İnstitutunun direktoru, akade-
mik-katib, vitse-prezident və Azərbaycan EA-nın 

prezidenti, SSRİ Ali Sove-
tinin deputatı olmuşdur. 
Z.İ.Xəlilov ömrünün axırı-
na kimi keçmiş SSRİ-də 
həm sovet riyaziyyatçıları-
nın, həm də sovet mexanik-
lərinin milli komitələrinin 
(yarandıqları gündən) üzvü 
olmuşdur. Elmin və mədə-
niyyətin inkişafındakı mi-
silsiz xidmətlərinə görə, 
1960-cı ildə Zahid Xəlilova 
“Əməkdar elm xadimi” fəxri 
adı verilmişdir. O, “Qırmızı 
Əmək Bayrağı”, “Şərəf 
Nişanı” ordenləri və bir neçə 
medalla təltif olunmuşdur. 

Zahid Xəlilov rus və al-
man dillərini mükəmməl  
bilirdi. 

1974-cü il fevral ayının 
4-də 63 yaşında vəfat et-
mişdir. Məzarı Fəxri Xiya-
bandadır. Bakı şəhərində 
adına küçə və məktəb var. 

 
Ədəbiyyat 

 
Xəlilov Zahid İsmayıl oğlu (14.01.1911) //Azərbaycn Sovet Ensiklopediyası: 10 

cilddə.- Bakı, 1987.- C.1.- S.75-76. 
İbrahimov, İ. Riyaziyyata həsr olunmuş ömür /İ.İbrahimov; tərt. ed. və red. 

S.İbrahimova; red. A.Məmmədov.- Bakı: Elm, 2002.  
Məmmədov, O. Riyaziyyat elminin yaradıcıları haqqında /O.Məmmədov; rəyçi və 

ön söz. müəl. F.Maqsudov.- Bakı: Maarif, 1991. 
İnternetdə 

www.adam.az 
www.az.wikipedia.org 
www.science.gov.az 
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   Mədinə Nurulla qızı Ələkbərza-

də (Mədinə Gülgün) 1926-cı il yan-
var ayının 17-də  Bakıda fəhlə ailə-
sində anadan olmuşdur. Burada ibti-
dai məktəbi bitirmişdir. 1938-ci ildə 
ailəliklə Cənubi Azərbaycanın Ərdə-
bil şəhərinə köçmüşlər. Sonra Təbriz 
şəhərində yaşamış, əmək fəaliyyəti-

nə burada toxuculuq karxanasında başlamışdır.  
Sonralar Təbriz Dram Teatrında çalışmışdır. “Azər-

baycan qəzeti” redaksiyasında xüsusi müxbir işləmiş 
Mədinə Gülgün 1945-1946-cı illər Cənubi Azərbay-
can Milli Azadlıq Hərəkatının fəal iştirakçısı və öz 
mübariz şeirləri ilə ömrü boyu  həmin inqilabın carçısı 
olmuşdur.  

O, 1948-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun 
Dil və ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. 
   Onlarca  şeir kitabları nəşr olunmuşdur. Bu kitabla-
rın başlıca mövzusu insan, azadlıq, Təbriz həsrəti, in-
sanlara canı yanan fədakar bir ana qəlbinin arzu və  
 

 
istəkləridir. Onun lirik şeir-
ləri və mahnıları dillər əz-
bəridir. 
Əsərləri bir sıra xarici öl-

kələrin dillərinə tərcümə 
olunmuşdur.  

O, Azərbaycan Ali Soveti 
Rəyasət Heyətinin Fəxri 
fərmanları (1960, 1974, 
1986), “Şərəf Nişanı” or-
deni (1980), “21 Azər” 
(1946), “Əmək veteranı” 
(1948) və digər medallarla 
təltif olunmuşdur. Respub-
likanın “Əməkdar incənət 
xadimi” fəxri adına layiq 
görülmüşdür. 

Mədinə Gülgün 1992-ci il 
fevralın 17-də Bakıda vəfat 
etmiş, Fəxri Xiyabanda 
dəfn olunmuşdur. 

Ədəbiyyat 
Seçilmiş əsərləri /Mədinə Gülgün.- Bakı: Şərq-Qərb, 2004.- 224 s. 
Mən bu ömrü uzadım: (Şeirlər) /Mədinə Gülgün.- Bakı: Tədris 1997.- 198 s. 
Novruz bayramına həsr olunmuş seir /Mədinə Gülgün //Respublika.- 2003.-         

20 mart.- S.5. 
İnternetdə 

www.anl.az 
www.az-wikipedia.orq 

Saqibə Mehrəliyeva 

 
Ya

nv
ar

  
 

85 illiyi 
Mədinə Gülgün  

1926-1992 
 

 
 

Şairə 
17 



20 

 

Bencamin Franklin 1706-cı il 
yanvar ayının 17-də Bostonda də-
mirçi ailəsində anadan olmuşdur.  

13 yaşından tipoqrafiyada işləmə-
yə başlamışdır. Artıq 16 yaşına ça-
tanda yerli qəzetlərdə məqalələri 
çıxmağa başlayır. Lakin Boston ona 

cansıxıcı gəldiyindən o Pensilvaniyaya - Filadelfiya 
şəhərinə gəlir. Orada özünə çox böyük şöhrət qazanır 
və Filadelfiya qubernatoru tərəfindən Londona göndə-
rilir. Bir çoxları bilməsə də məhz Bencamin Franklin 
tərəfindən dünyada ilk dəfə olaraq öz üzvləri üçün 
pulsuz kitabxana və elm mərkəzinə malik olan klub 
yaradılmışdır. Həmin dövr üçün bu, görünməmiş ad-
dım idi. 

Dövlət qulluğunda olduğu zaman ərzində 1743-cü 
ildə Amerika Fəlsəfə cəmiyyətinin və Filadelfiya 
Akademiyasının da yaradıcısı bu dahi şəxsiyyət ol-
muşdur. Franklin bütün koloniya nümayəndələrinin 
iştirakı ilə konqressin çağırılmasının ilk təşəbbüskar-
larından olmuşdur. 1757-1775-ci illərdə Franklin Şi-
mali Amerika koloniyalarının Londonda təmsilçisi ol-
muşdur. Azadlıq Müharibəsi başlayan kimi o öz vətə-
ninə qayıtmışdır. Tezliklə Parisə yenidən nümayəndə 
kimi göndərilmişdir. Onun xüsusi diplomatik bacarı-
ğının nəticəsində fransız-amerikan danışıqları uğurla 
başa çatır. 1783-cü ildə Versal danışıqlarında Böyük 
Britaniyanın Amerikanı suveren və müstəqil olduğunu 
rəsmən tanıması da Franklinin əməyinin nəticəsidir. 

Məhz o, müharibənin uğur-
lu sonluğunun və bugünkü 
qüdrətli Amerika dövlətinin 
təməlini qoyan və dövlətin 
xarici düşmənlərini neytral-
laşdıran şəxsiyyət idi. 
1785-ci ildə vətəninə qayı-
danda qanunverici yığınca-
ğın prezidenti seçilir. Onun 
digər bir xidməti də ABŞ 
Konstitusiyasının hazırlan-
ması zamanı yaxından bu 
işdə kömək etməsi olmuş-
dur. 

Bencamin Franklin  
Amerika Birləşmiş Ştatları-
nın banilərindən biri, yük-
sək intellektə sahib olmaq-
la, yazıçı, satirist, siyasi nə-
zəriyyəçi, siyasətçi, poçt-
meyster, alim, ixtiraçı, döv-
lət xadimi və diplomat kimi 
məşhurluq qazanmışdır. Elm-
də elektrik və optika sa-
həsindəki tədqiqatları ilə ta-
nınır. O, ABŞ-da ilk ictimai 
kitabxananın və Pensilvani-
yada ilk yanğınsöndürmə 
idarəsinin yaradıcısıdır. 
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Bencamin Franklin ABŞ-ın baniləri arasında yega-
nə şəxsdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaranma-
sında əsas rol oynayan hər üç sənədə imza atmışdır. 
Bunlar ABŞ İstiqlal Bəyannaməsi, ABŞ Konstitusiya-
sı və 13 Britaniya koloniyasının müstəqillik uğrunda 
apardığı müharibəni bitirən 1783-cü il Versal sülh 
müqaviləsidir. 

1928-ci ildən Franklinin portreti ABŞ-ın 100 dol-
larlıq pul əskinaslarının üzərində təsvir olunur. 

Onun dahiliyi həm də onda idi ki, o yalnız dövlət 
qulluqçusu və qurucusu kimi deyil, həm də alim kimi 
o dövrün ən məşhur simalarından idi. Belə ki, müasir 
dövrdə ən çox müzakirə edilən insan hüquqları ilə 
bağlı elmi yanaşmanın banilərindən biri də Bencamin 

Franklin olmuşdur. Frank-
lin, yaşamaq hüququ, azad-
lıq hüququ və mülkiyyət 
hüququnu insanın təbii ay-
rılmaz hüquqlarından sayır-
dı. Onun elmi pamfletləri 
və məqalələri əsasında gün-
lərimizdə ən inkişaf etmiş 
dövlətlər insan hüquqları 
sahəsində öz daxili strate-
giyalarını müəyyən edirlər. 

Bencamin Franklin 
1790-cı il aprel ayının 17-
də vəfat etmişdir.  

 
Ədəbiyyat 

 
«Автобиография» Б. Франклина.- М.: Моск. рабочий, 1988.- 48 с.- 

(Первоисточники) 
Б.Франклин и Россия //Философский век, альманах.- 2006.- № 32-33. 
Иванов, Р. Франклин /Р.Иванов.- М.: Молодая гвардия, 1972.- (Серия ЖЗЛ) 

İnternetdə 
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Adilə Abdullayeva 
 
Əgər rahat yatmaq istəyirsənsə yatağına özünlə təmiz vicdan apar. 
Qəzəblənmək üçün hər zaman əsas var, lakin səbəb çox azdır. 
Əgər boş vaxtının olmasını istəyirsənsə vaxtını boşa itirmə. 
Qardaş dost olmaya bilər - amma dost həmişə qardaşdır. 
Ən gözəl dərman istirahət və nəfsdən çəkinməkdir. 
Həyatı sevirsənsə vaxtını boşa vermə - çünki həyat vaxtdan ibarətdir.  
Fırıldaqçılar düzgünlüyün bütün üstün cəhətlərini bilsəydilər qazanc xatirinə 

düzgün insan olardılar. 
Şüşə, farfor və reputasiya - bunları sındırmaq çox asan, yenidən əvvəlki vəziyyə-

tinə qaytarmaq isə çox çətindir. 
Bir bu gün iki sabaha dəyər. 

 
Bencamin Franklin
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 Eldar Tofiq oğlu Quliyev 1941-ci 
il yanvar ayının 18-də Bakıda anadan 
olmuşdur. Orta məktəbdə oxuyarkən 
fizika və riyaziyyat sahəsində res-
publika olimpiadalarında dəfələrlə iş-
tirak edib, mükafata layiq görülən 
Eldar Moskva Fizika-Texnika İnstitu-

tuna daxil olmağa hazırlaşırdı. Lakin o, məktəbi qızıl 
medalla başa vurandan sonra yolunu ali məktəbdən 
deyil, kinostudiyadan saldı. Hələ 10-cu sinifdə oxu-
yarkən gördüyü “Durnalar uçur” filmi gəncin həyatını 
büsbütün dəyişdirmiş, və o, kinorejissor olmağı qət et-
mişdi. İki il kinostudiyada rejissor köməkçisi işləyən-
dən sonra Moskva şəhərindəki Ümumittifaq Dövlət 
Kinematoqrafiya İnstitutuna  daxil olmuşdur.  

Rejissorun 1969-cu ildə çəkdiyi ilk böyük filmi 
“Bir cənub şəhərində” kino əsəri nəinki respublika-
mızda, həm də keçmiş Sovetlər İttifaqında əsl hadisə-
yə çevrildi. Rüstəm İbrahimbəyovun şəhər küçələrin-
dən  birinin sakinlərinin həyatını təsvir edən kəskin 
münaqişəli ssenarisi əsasında rejissor E.Quliyev filmə 
quruluş vermişdir. Bu film dünya ekranlarına çıxan-
dan bir müddət sonra üç Azərbaycan filmi ilə birgə 
“YUNESKO”nun kinoşedevri adlandırıldı. 

“Bir cənub şəhərində” filminin ekranlara buraxıl-
masından 30 il sonra yaradıcı qrupun “Humay” müka-
fatına layiq görülməsi bir daha onu təsdiq etdi ki, əsl 
sənət əsəri qadağalara, məhrumiyyətlərə baxmayaraq 

zamanın sınağından ləya-
qətlə çıxır, özünə əbədi 
yaşamaq hüququ qazanır. 

E.Quliyevin yaradıcılı-
ğında mənəvi-əxlaqi məsə-
lələrin, müasirlərimizin xa-
rakterlərinin psixoloji təd-
qiqi əsas yer tutur. E.Quli-
yev ölkəmizdə tarixi filmlə-
rin yaradıcısı kimi də tanınır: 
“Səmt küləyi” (1974), “Se-
vinc buxtası” (1977), “Babək” 
(1979), “Nizami” (1982) və 
“Təxribat” (1989) filmləri ek-
ranlarımızda bu gün də 
uğurla nümayiş etdirilir. İl-
lər keçməsinə baxmayaraq 
bu filmlərə tamaşaçı marağı 
azalmır. 

Kinorejissor E.Quliyev bə-
dii filmlərə quruluş vermək-
lə yanaşı “Abşeron ritmləri” 
film-konsertini (1970), “Sə-
məd Vurğun” (Y.Əfəndi-
yevlə birlikdə), “Dostuma 
məktub” (H.Mehdiyevlə bir-
gə) sənədli filmlərini çək-
miş, onun ssenariləri əsa-
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sında “Bizim Nəsibə xanım” və “Özüm və zaman 
haqqında” (T.İsmayılovla birgə), “Şəhidlik zirvəsi” 
(X.Muradov və O.Mirqasımovla birgə) sənədli filmlə-
rini lentə almışdır. 

Rejissor öz atası, bənzərsiz lirik melodiyaların mü-
əllifi, bəstəkar Tofiq Quliyevə həsr edilmiş sənədli 
film üzərində işi tamamlamış, kinematoqrafçı Ramiz 
Fətəliyevlə  birgə yazdığı ssenari əsasında “İstanbul 
reysi” adlı tammetrajlı bədii film çəkməyə başlamış-
dır. 

Qırx ildən artıq müddətdə E.Quliyev 16 bədii və 
çoxsaylı sənədli filmlər çəkmişdir. Ustad sənətkarın 
yaradıcılığında sənədli filmlər xüsusi yer tutur. Buna 
misal olaraq faşizm üzərində böyük qələbənin 60 
illiyinə həsr edilmiş xüsusi layihə üzrə Bakının və ba-
kılıların bu qələbəyə verdiyi töhfələrdən bəhs edən 
“Unudulmuş qəhrəman” adlı publisistik filmi, xalqı-
mızın ümummilli lideri Heydər Əliyev haqqında film-
ləri  və s. göstərmək olar. 

Qarabağ münaqişəsindən bəhs edən “Girov” filmi-
nin ssenarisi yazıçı Natiq Rəsulzadə ilə iş birliyi nə-

ticəsində yaranıb. E.Quli-
yevin dediyinə görə bu film 
Azərbaycan qadınlarına həsr 
olunub. 

O, xidmətlərinə görə 
Azərbaycan Respublikası-
nın Xalq artisti, Respublika 
Dövlət mükafatı laureatı 
(1978), “Şöhrət” ordeninə 
layiq görülüb. 

2005-ci ildə lentə alınan  
“Girov” filmi Karlovı Varı, 
Kəlküttə, Göteborq və baş-
qa nüfuzlu beynəlxalq kino 
festivallarında nümayiş et-
dirilmişdir. 
 
 

 
Ədəbiyyat 
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Şərif, A. Eldar Quliyev /Azad Şərif //XX əsr Azərbaycanın yaradıcı nəsilləri.- 
Bakı, 2007.- S.83-85. 
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İnternetdə 
www.anl.az 
www az.wikipedia.org 
www.elibrary.az 
www kultaz.com 
www.medeniyyet.az 
                                                                                                           Səmayə Quliyeva 

 



24 

  
Şamil Ağasəf oğlu Ramazanov 1976-cı 
il yanvar ayının 19-da Ağsu rayonunun 
Rəhimli kəndində anadan olmuşdur. 
  19 mart 1994-cü ildə Ağsu rayon Hər-
bi Komissarlığı tərəfindən Milli Ordu 
sıralarına çağırılmışdır. Bir neçə ay 
hərbi təlim keçdikdən sonra, 777 saylı 

hərbi hissəyə göndərilmişdir.  
Atəşkəs elan olunsa da, əsgərlər mütəmadi olaraq 

hərbi təlimlər keçir, döyüş hazırlıqlarını durmadan ar-
tırırdılar. Heç düşünmürdülər ki, onları qarşıda daha 
bir sınaq, daha bir qarşıdurma gözləyir. 

 Bu, 1995-ci ilin 13-17 mart hadisələri idi. Həmin 
gün dövlət çevrilişinə cəhd göstərən silahlı dəstənin 
mühasirə halqasını daraltmaq məqsədilə atəş əmri ve-
rildi. Milli Ordu dərhal əməliyyata başladı. Güclü  
 
 

 
atışma zamanı gənc döyüş-
çü ağır yaralandı və aldığı 
bu yaradan da gözlərini 
əbədi yumdu. 

Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 4 aprel 
1995-ci il tarixli 307 saylı 
Fərmanı ilə Ramazanov Şa-
mil Ağasəf oğluna ölümün-
dən sonra  “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” adı veril-
mişdir. 

Rəhimli kəndində dəfn 
edilmişdir. 

 Ağsu rayonunun mərkə-
zindəki kinoteatr onun adı-
nı daşıyır. 

 
Ədəbiyyat 

Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Ramazanov Şamil Ağasəf 
oğlu - Müdafiə Nazirliyi, sıravi -  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət 
quruluşunun müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və dövlət çevrilişi 
cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət göstərdiyinə görə]: 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il //Azərbaycan.-
1995.-5 aprel.- S.1.- (Ölümündən sonra). 

Əsgərov,V. Ramazanov Şamil Ağasəf oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.180. 

Ramazanov Şamil Ağasəf oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 
H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.171. 
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     Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozmaq cəhdlərinə, 
keçmiş SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycanla bağlı apardığı 
qərəzli siyasətə, yerli rəhbərliyin xalqımızın mənafeyinə 
zidd mövqedə durmasına qarşı etiraz əlaməti olaraq kü-
çələrə çıxmış dinc əhaliyə divan tutmaq məqsədilə Bakı-
ya və respublikanın digər rayonlarına 1990-cı il yanvarın 
20-də sovet hərbi hissələri yeridildi və qanlı faciə törə-

dildi. Görünməmiş qəddarlıqla keçirilən cəza tədbirləri nəticəsində heç bir günahı ol-
mayan 133 dinc sakin öldürüldü, 744 nəfər yaralandı, 841 nəfər qanunsuz həbs edil-
di. Həlak olanların arasında qadınlar, uşaqlar və qocalar olmuşdu. Bu hadisə sovet re-
jiminin törətdiyi ən qanlı faciələrdən biri və dinc əhaliyə qarşı yönəlmiş vəhşi bir ci-
nayət hadisəsi idi.  

Həmin dövrdə xalqımıza ən böyük mənəvi dəstəyi Moskvada yaşayan və 
M.Qorbaçovun təqib və təzyiqləri ilə üzləşən ümummilli  lider Heydər Əliyev verdi. 
Bu görkəmli şəxsiyyət hər an təhlükə ilə üzləşə biləcəyinə baxmayaraq 1990-cı il 
yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinin binasına gəldi və 
törədilmiş faciə  ilə bağlı bəyanat verdi. 20 Yanvar faciəsində əli olan Azərbaycan və 
sovet rəhbərliyini ifşa etdi, onların xalqımız qarşısında tarixi məsuliyyət daşıdıqlarını 
vurğuladı. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və təkidi nəticəsində 20 Yanvar fa-
ciəsinə dövlət səviyyəsində hüquqi-siyasi qiymət verilmişdir. 

1993-cü ildən başlayaraq 20 Yanvar faciəsinin xalqımızın tarixindəki yeri və ro-
lu, bu faciənin əbədiləşdirilməsi və bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırılması yönündə 
mühüm işlər görülmüşdür. Bakı şəhərinin ən hündür yerində yerləşən Şəhidlər Xiya-
banında Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizədə şəhid olanların xatirəsinə ucal-
dılmış möhtəşəm “Əbədi məşəl” abidə kompleksi də ümummilli lider Heydər Əliye-
vin təşəbbüsü ilə tikilmişdir və 2000-ci il yanvarın 17-də imzaladığı Fərmanla 1990-
cı il Yanvar faciəsi zamanı şəhid olanlara “20 Yanvar Şəhidi” fəxri adı verilmişdir. 
20 Yanvarı Azərbaycan xalqının Milli müstəqillik mübarizəsinin başlanması və xalq 
hərəkatının qəhrəmanlıq səhifəsi kimi qəbul etmək lazımdır.  
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     Yalçın Canhəsən oğlu Nəsirov 
1976-cı il yanvar ayının 23-də As-
tara rayonunun Sərək kəndində 
dünyaya göz açmışdır. 1982-ci ildə 
birinci sinifə getmiş, 1992-ci ildə 
onuncu sinfi bitirmişdir. Orta təhsi-
lini başa vurduqdan sonra rayonla-
rında sürücü peşəsinə yiyələnmiş-

dir. 1994-cü il aprelin 19-da Astara rayon Hərbi Ko-
missarlığı tərəfindən Milli Orduya çağırılmışdır. O, 
Daxili qoşunların tərkibində Lökbatanda 2 ay hərbi tə-
lim keçir, sonra xidmətini Tərtər və Şamaxı rayonla-
rında davam etdirir. Yalçın komandirlərin tapşırıqları-
nı vaxtında yerinə yetirirdi. Gənc əsgər böyük arzular-
la yaşayırdı. Lakin bu zaman 1995-ci ilin məlum mart 
hadisələri başladı. Silahlı dəstə dövlətçiliyimizə və 
müstəqilliyimizə zərbə endirmək məqsədilə dövlət 
çevrilişinə cəhd etdi. Silahı yerə qoymaq üçün bir ne-
çə dəfə xəbərdarlıq edilsə də, bu, heç bir nəticə ver-
mədi. Ordu güc göstərmək məcburiyyətində qaldı. 
Müstəqilliyimizin qorunub saxlanmasında Yalçın Nə-
sirov da Milli Ordunun əsgəri kimi öz vətənpərvərlik 
borcunu yerinə yetirirdi. O, martın 13-dən 17-nə kimi 
keçirilən bütün əməliyyatlarda iştirak etmiş, 17-dən 
18-nə keçən gecə ağır yaralanmışdı.  

 
 
Çoxlu qan itirmişdi. Onu 
təcili olaraq Sabunçu rayon 
xəstəxanasına çatdırdılar. 
Lakin artıq gec idi... Hə-
kimlər onu həyata qaytara 
bilmədi. Martın 24-də o, 
gözlərini əbədi olaraq yumdu. 
    Subay idi. 
    Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 4 aprel 1995-
ci il tarixli 307 saylı Fərma-
nı ilə Nəsirov Yalçın Can-
həsən oğluna ölümündən 
sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adı verilmışdir. 
    Sərək kəndində dəfn edil-
mişdir. 
    Sərək kənd orta məktəbi 
onun adını daşıyır. 
   Milli Qəhrəmanın  xatirə-
sini əbədiləşdirmək məqsə-
dilə Astara rayonundakı 
“Qəhrəmanlar Bağı”nda 
büstü qoyulub. 

 
Ədəbiyyat 

        İsgəndərova, R. Astaranın ilk Milli Qəhrəmanı /R.İsgəndərova.- Bakı: Mütər-
cim, 2006.- 60 s. 
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        Hacızadə, M. Şahidlik edən göyərçin /M.Hacızadə //Baharı xəzanə dönən 
oğullar.- Bakı, 1996.- S.46. 
        Əsgərov, V. Nəsirov Yalçın Canhəsən oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.170. 
       Nəsirov Yalçın Canhəsən oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 
H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.163-164. 
     Nəsirov, C. Qəhrəman oğullarla fəxr edirik: (Atasının Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Heydər Əliyevə təşəkkür teleqramı) /C.Nəsirov //Azərbaycan.- 1995.-     
14 aprel.- S.2. 

 
 

Bəybala Ələsgərov 
 
 

 
 
 
 

 
 

Vətən yolunda şəhid olanlar ölmürlər, xalqın qəlbində, ürəyində əbədi 
yaşayırlar... Biz onların qəhrəmanlığı, şəhidliyi ilə fəxr edirik. Bu bizim 
millətimizin iftixarıdır. 

 
Heydər Əliyev, 

 ümummilli lider 



28 

 
 

     Mоtsаrt Vоlfqаnq Аmаdеy  1756-
cı il yanvar ayının 27-də Аvstriyаnın 
Zаlsburq şəhərində аnаdаn оlmuşdur. 
Mоtsаrt musiqi sənətkаrlаrı içərisində 
sənətə gətirdiyi cəsаrətli yеnilikləri, 
musiqinin bütün jаnrlаrını əhаtə еdən 
yаrаdıcılığı ilə fərqlənir. О, musiqi 

təhsilini аtаsındаn аlmışdır. 4 yаşındаn klаvеsin çаl-
mış, 6 yаşındаn musiqi bəstələməyə bаşlаmışdır. Qеy-
ri-аdi istеdаdı nəticəsində о, 14 yаşındа Bоlоnyа filаr-
mоnik аkаdеmiyаsınа üzv sеçilmişdir. 19 yаşındа 
Mоtsаrt аrtıq 10 musiqi səhnə əsərinin (“Аpоllоn və 
Kiаsint”, “Yаlаnçı sаdəlövh qız” və s.), 2 kаntаtа, bir 
çох simfоniyа və s. əsərlərinin müəllifi idi. 1787-ci il-
də Vyаnа şəhərinə köçmüş, impеrаtоr sаrаyındа kа-
mеrа musiqiçisi vəzifəsinə qəbul еdilmişdir. 

Vyаnа klаssik məktəbinin nümаyəndəsi оlаn Mоt-
sаrtın yаrаdıcılığındа həm həyаtı bütün dоlğunluğu ilə 
duymаq, yаşаmаq sеvinci, həm də ictimаi ədаlətsizli-
yin аğırlığını öz tаlеyində hiss еdərək хоşbəхtliyə cаn 
аtmа mоtivləri çох güclüdür. Оnun оpеrаlаrındа kеç-
miş musiqi jаnrlаrı və fоrmаlаrı sintеzləşdirilmiş, yе-
niləşdirilmişdir. Mоtsаrtın оpеrаlаrındа vоkаl bаşlаn-
ğıc, səslərin аnsаmblı, simfоnizm əsаs yеr tutur. Bu-
nunlа yаnаşı, оnun оpеrаlаrındа musiqi kоmpоzisiyаsı 
drаmаtik hаdisələrin məntiqinə, pеrsоnаjlаrın fərdi və 
qrup hаldа хаrаktеristikаsınа tаbе еdilmişdir. 1782-ci 
ildə impеrаtоr II  

 
İоsifin sifаrişi ilə bəstələdi-
yi “Hərəmхаnаdаn qаçırdıl-
mа” оpеrаsı ictimаiyyət tə-
rəfindən hərаrətlə qаrşılаn-
mış, musiqi ruhunа görə ilk 
аlmаn оpеrаsı sаyılır. Mоt-
sаrt simfоniyа və kаmеrа 
musiqisinin strukturunu 
təkmilləşdirmiş, idеyа-оb-
rаz məzmununu dərinləş-
dirmişdir. О, musiqiyə drа-
mаtik gərginlik gətirmiş, 
dахili kоntrаstlаrı güclən-
dirmiş və sоnаtа-simfоniyа 
silsiləsinin üslub bütövlü-
yünə nаil оlmuşdur. Mоt-
sаrtın sоn üç simfоniyаsı 
(mi bеmоl mаjоr, sоl minоr 
və “Yupitеr” dо mаjоr sim-
fоniyаlаrı) XVIII əsr simfо-
nizminin ən görkəmli nü-
munələrindəndir. О, müх-
təlif аlətlərlə оrkеstr üçün 
40-а yахın əsərin müəllifi-
dir. Mоtsаrt Аvstriyаdа ilk 
klаssik mаhnı nümunələri 
yаrаdаnlаrdаn biridir. 

 
Ya

nv
ar

  
 

255 illiyi 

Mоtsаrt Vоlfqаnq 
Аmаdеy  

1756-1791 
 

 
 
 

Bəstəkar 27 



29 

Dаim mаddi еhtiyаc və mənəvi sıхıntı içərisində 
yаşаmаsı, hаqsız təsirlərə məruz qаlmаsı Mоtsаrtın 
səhhətini pоzmuş və оnun еrkən ölümünə səbəb оl-
muşdur. Dаhi bəstəkаr 1791-ci il dеkаbrın 5-də vəfаt 
еtmişdir. 

Mоtsаrt yаlnız ölümündən sоnrа əsl şöhrət qаzаn-
mışdır. А.S.Puşkin “Mоtsаrt və Sаlyеri” əsərində dаhi 
bəstəkаrın оbrаzını yаrаtmış, P.Çаykоvski bir sırа 

musiqi əsərlərini, о cümlə-
dən “Mоtsаrtiаnа” süitаsını 
оnа ithаf еtmişdir. Onun 
dоğulduğu Zаlsburq şəhə-
rində hər il Mоtsаrtın хаti-
rəsinə musiqi fеstifаlı kеçi-
rilir. 

 
Ədəbiyyаt 
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Mixail Yevqrafoviç Sаltıkоv-
Şеdrin 1826-cı il yanvar ayının 
27-də Mоskvа vilаyətinin 
Tаldоm rаyоnundа аnаdаn 
оlmuşdur. Оrtа məktəbi qurtаr-
dıqdаn sоnrа bədii yаrаdıcılıqlа 
məşğul оlmаğа bаşlаmışdır.  

Nаturаl məktəb ruhundа yа-
zılmış ilk pоvеstlərinə (“Ziddiyyətlər” 1847, “Dоlаşıq 
iş” 1848) görə həbs оlunmuş və sоnrаdаn Vyаtkаyа 
sürgün еdilmişdi. 1855-ci ildə sürgündən Pеtеrburqа 
qаyıdаrаq, ədəbi fəаliyyətini dаvаm еtdirmişdir. 
“Qubеrniyа оçеrkləri”ndə (1856-1857) təhkimçilik 
quruluşunа nifrət, təhkimçi kəndlilərə rəğbət mоtivləri 
gеniş əks оlunmuşdur.  

1856-1862-ci illərdə bir sırа yüksək qubеrniyа və-
zifələrində çаlışаn Sаltıkоv оnlаrlа cinаyətkаr mülkə-
dаrı məhkəməyə cəlb еtmiş, çохlu rüşvətхоr məmur 
хidmətdən çıхаrılmışdır. 1862-ci ilin əvvəllərində, еh-
timаl ki, “yuхаrılаrın” təkidi ilə Sаltıkоv istеfаyа gön-
dərilmişdir. 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, əyаlətdə yаşаyıb-işləmək 
yаzıçıyа zəngin yаrаdıcılıq mаtеriаlı vеrmişdir. “Mən-
sur sаtirаlаr” (1863) kitаbındаkı оçеrk və hеkаyələrdə 
təhkimçi mütləqiyyət üsul-idаrəsinin tаriхən ölümə 
məhkumluğu fiziki əksini tаpmışdır. Dövlət хidmətin-
dən uzаqlаşdırıldıqdаn sоnrа “Russkаyа prаvdа” jur-
nаlını nəşr еtmək fikrinə düşdü, lаkin hökumət bunа 
icаzə vеrmədi. N.А.Nеkrаsоvun dəvəti ilə “Sоvrе 
 

 
mеnnik” jurnаlının rеdаksi-
yаsınа işə girdi. Оnun burа-
dа dərc еdilmiş “İctimаi 
həyаtımız” аylıq şərhləri 
həmin illər rus publisistikа-
sı və ədəbi tənqidinin gör-
kəmli nümunələrindən sаyı-
lır. 

1864-cü ildə Sаltıkоv 
dövlət хidmətinə qаyıtsа 
dа, rus tənqidi rеаlizm ənə-
nələrinə sаdiq qаldı. 1868-
ci ildə çаrın göstərişi ilə 
Sаltıkоv birdəfəlik еhtiyаtа 
burахıldı və оnа hər hаnsı 
bir dövlət vəzifəsi tutmаq 
qаdаğаn еdildi. Həmin 
vахtdаn Sаltıkоv “Оtеçеst-
vеnnıyе zаpiski” jurnаlındа 
işləmiş, Nеkrаsоvun vəfа-
tındаn sоnrа isə оnun bаş 
rеdаktоru оlmuşdur. Bədii 
yаrаdıcılığının zirvəsi оlаn 
“Bir şəhərin tаriхi” (1869-
1870), “Nəcib nitqlər” (1872-
1876), “Müаsir idilliyа” 
(1877-1881), “Хаlаcığаzа 
məktublаr” (1881-1882) 
əsərlərində mütləqiyyət və 
təhkimçilik quruluşu kəskin 
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sаtirа аtəşinə tutulur, о dövr rus cəmiyyətinin sоsiаl 
ziddiyyətləri, kаpitаlist münаsibətlərinin yаrаnmаsı 
göstərilir. Sаltıkоv ömrünün sоn illərində “Nаğıllаr” 
(1882-1886), “Həyаtın təfərrüаtı” (1886-1887) və s. 
kimi bədii sənət inciləri yаrаtmışdır. Оnun bədii və 
publisistik əsərləri rus ədəbiyyаtındа tənqidi rеаlizmi 
dаhа dа inkişаf еtdirmişdir. Еzоp üslubu Sаltıkоv sаti-

rаsının bаşlıcа хüsusiy-
yətlərindəndir. Dаhi rus yа-
zıçısı     Sаltıkоv-Şеdrin 
1889-cu il, mаy аyının 10-
dа Pеtеrburq şəhərində və-
fаt еtmişdir. 
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Sara Balabəy qızı Aşurbəyli 

1906-cı il yanvarın 27-də Bakı şə-
hərində anadan olmuşdur. 1925-ci 
ildə İstanbulda Müqəddəs Janna d-
Ark adına kolleci, 1930-cu ildə Ba-
kı Dövlət Universitetinin şərqşü-
naslıq, 1941-ci ildə Azərbaycan Pe-
daqoji İnstitutunun Xarici dillər fa-

kültələrini bitirmişdir. Ali təhsilini başa vurduqdan 
sonra Azərbaycan Dövlət Universitetində baş müəl-
lim, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda dekan vəzifə-
sində çalışmışdır. Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixi, 
Qərb və Şərq mədəniyyətləri haqqında mühazirələr 
oxumuşdur. 

O, Yaxın və Orta Şərq xalqları tarixinin bilicisi ol-
maqla yanaşı, həm də rəssam və musiqiçi idi. Sara xa-
nım dram teatrında rəssam və dekorator, məktəbdə 
müəllim işləmiş, müəllimi Üzeyir Hacıbəyovun dəvəti 
ilə 15 il Konservatoriyada xarici dildən dərs demiş, 
eləcə də öz çəkdiyi rəsm əsərlərini sataraq dolanmış-
dır. Sərgilərdən birində onun “Göygöl” əsərini Meksi-
ka nümayəndələri almışlar. Bu əsər indi Meksika mu-
zeyində saxlanır. 1946-cı ildə Sara xanım Azərbaycan 
Rəssamlar İttifaqının üzvü seçilmişdir. 

Sara Aşurbəyli sonralar Azərbaycan Tarixi Muze-
yində Orta əsrlər tarixi şöbəsinin müdiri, Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunda baş 
elmi işçi, Tarix İnstitutunda elmi katib, baş elmi işçi 
 
 

 
və aparıcı elmi işçi vəzifə-
sində işləmiş, 1993-cü ildən 
ömrünün sonuna qədər Aka-
demiyanın Arxeologiya və 
Etnoqrafiya İnstitutunun apa-
rıcı elmi işçisi olmuşdur. 

O, “Bakının tarixinə dair 
oçerklər”, “Orta əsrlərdə 
Azərbaycan və Hindistanın 
iqtisadi və mədəni əlaqələ-
ri” və “Şirvanşahlar dövlə-
tinin tarixi” kitablarının 
müəllifidir. Bu tədqiqatları-
na görə Sankt-Peterburqda 
tarix elmləri namizədi, Tbi-
lisidə isə, 1966-cı ildə tarix 
elmləri doktoru adına layiq 
görülmüşdür. Azərbaycan 
tarixinə, mədəniyyətinə 
həsr etdiyi məqalələrinə, 
tədqiqatlarına görə isə o, 
Azərbaycan Dövlət Müka-
fatı laureatı, “Şöhrət” orde-
ni və Respublikanın “Əmək-
dar elm xadimi” adı ilə mü-
kafatlandırılmış, Xəzər Uni-
versitetinin Fəxri doktoru 
adını almışdır. 
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Sara xanım Aşurbəyli bütün ömrü boyu  vətənpər-
vər bir ziyalı olaraq qalmışdır. O, özünün yuksək in-
tellektini Azərbaycan xalqının rifahı, onun tarixi, mə-
dəniyyəti naminə tətbiq etməyə çalışırdı. Sara xanım 
Aşurbəyli XX əsrin inqilabdan əvvəlki, sovet və post-
sovet dövrlərindəki Azərbaycan qadınının yeni obra-
zının təcəssümü idi. 

Bu böyük alimin fəaliyyəti ictimai xarakter daşı-
mışdır. Təsadüfi deyil ki, ulu öndər Heydər Əliyev 
alimin 90 illiyi münasibətilə ona göndərdiyi məktubda 
onun elmi və ictimai fəaliyyətini belə səciyyələn-

dirmişdir: “...Sizin tarixi 
həqiqətlərə istinad edən 
fundamental elmi tədqiqat-
larınız Azərbaycan elminə 
sədaqətlə xidmətin parlaq 
nümunəsidir”. 

Görkəmli alim 2001-ci il 
iyulun 17-də 96 yaşında 
vəfat etmişdir. 

Bakı şəhərində adına 
küçə var. 

 
Ədəbiyyat 

 
     Bakı şəhərinin tarixi: Orta əsrlər dövrü /S.Aşurbəyli - Bakı: Apostrof, 2009.- 356 s. 

Şirvanşahlar dövləti (VI-XVI əsrlər) /S.Aşurbəyli.- Bakı: Apostrof, 2007.- 580 s. 
Şirvanşahlar dövləti (VI-XVI əsrlər) /S.Aşurbəyli.- Bakı: Avrasiya Press, 2006.- 414 s. 
Əliyev, H. Müstəqilliyimiz əbədidir: 30 cilddə /Heydər Əliyev.- Bakı, 1998.- 

C.5.- S.301. 
Xəlilzadə, F. Odlara bələnmiş ömür: Sara Aşurbəyli-100 //Azərbaycan.-2006.-   

27 yanvar.- S.6. 
Mikeladze, Q. Aşurbəyovlar nəslinin alim qızı //Günay.- 2006.- 27 fevral.- S.10. 

 
İnternetdə 

 
www.adam.az 
www.az.wikipedia.org                                                           

Bəybala Ələsgərov 
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Araz Məmməd Arif oğlu Dadaşza-

də 1936-cı il yanvar ayının 30-da Ba-
kıda ziyalı ailəsində anadan olmuş-
dur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 
1952-ci ildə Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin Tarix fakültəsinə daxil ol-
muş və 1957-ci ildə oranı bitirmişdir.  

1957-1958-ci illərdə Azərbaycan EA Azərbaycan 
Tarixi Muzeyində baş laborant, 1958-1960-cı illərdə 
kiçik elmi işçi, 1960-1963-cü illərdə Azərbaycan EA 
Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda aspirant, 
1963-1966-cı illərdə kiçik elmi işçi, 1966-1968-ci il-
lərdə Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası (ASE) Baş 
redaksiyasında ədəbiyyat və incəsənət redaksiyasının 
müdiri, Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İns-
titutunda Orta əsrlər şöbəsinin baş elmi işçisi (1968-
1976), ASE-nin Baş redaksiyasında baş redaktorun bi-
rinci müavini (1976-1988), ASE Baş redaksiyasının 
redaktoru (1989-1990) işləmişdir.  

Araz Dadaşzadə ASE Baş redaksiya heyətinin və 
elmi redaksiya şurasının üzvü, Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqı təftiş komissiyasının üzvü (1976), “Ədəbiyyat 
və incəsənət” qəzeti redaksiya heyətinin üzvü (1977-
1982; 1988), Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı “Xatirə” 
irs komissiyasının sədr müavini (1988-ci ildən), Azər-
baycan EA Terminologiya Komitəsi Rəyasət Heyəti-
nin üzvü (1988) olmuşdur. 

Ədəbi fəaliyyətə 1956-cı ildə “Azərbaycan gənclə-
ri” qəzetində çıxan “Tərli küləklər” rəyi ilə başlamış, 
sonra dövri mətbuatda çıxan tənqidi və elmi məqa-

lələrini müntəzəm çap etdir-
mişdir. Onun “Molla Pənah 
Vaqif” adlı kitabçası rus, ingi-
lis, fransız, ərəb, fars, türk dil-
lərində çap edilmişdir. 

Bir ədəbiyyatşünas, ədə-
biyyat tarixçisi kimi Araz 
Dadaşzadənin əsas tədqiqat 
predmeti klassik ədəbiyyat 
olmuşdur. Araz Dadaşzadə-
yə qədər bu dövr ədəbiyyatı 
müəyyən dərəcədə öyrənil-
mişdir. Lakin 60-cı illərdə 
bütün klassik ədəbiyyatı 
yeni tədqiqat mövqelərin-
dən öyrənməyə ehtiyac 
olduğu kimi, bu əsərlərin 
də ədəbiyyatını daha sis-
temli və əhatəli miqyasda 
araşdırmaq bir tarixi-meto-
doloji vəzifə kimi ədəbiy-
yatşünaslığın qarşısında du-
rurdu. Gənc ədəbiyyatşü-
naslar nəsli sırasında bu 
vəzifələrini dərk edən ədə-
biyyatşünas, tədqiqatçılar-
dan biri Araz Dadaşzadə 
olmuşdur. Onun diqqətə-
layiq əsərləri sırasında ilk 
növbədə “Vaqif. Həyat və 
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75 illiyi 
Araz Dadaşzadə 

1936-1990 
 

 
 
 

Ədəbiyyatşünas 30 



35 

yaradıcılığı” (1966) və “XVIII əsr Azərbaycan lirika-
sı” (1980) monoqrafiyalarını misal göstərmək olar. 

Araz Dadaşzadə 1964-cü ildə “Vaqif. Həyat və ya-
radıcılığı” mövzusunda namizədlik, 1978-ci ildə 
“XVIII əsr Azərbaycan lirikası (ideya-tematik və sə-
nətkarlıq xüsusiyyətləri)” mövzusunda doktorluq dis-
sertasiyası müdafiə etmişdir. O, 1989-cu ildə Azər-

baycanın “Əməkdar elm 
xadimi” fəxri adına layiq 
görülmüşdür. 

1990-cı il noyabrın 4-də 
Bakıda vəfat etmiş, ikinci 
Fəxri Xiyabanda dəfn edil-
mişdir. 

 
Ədəbiyyat 

Xeyirxahlıq və gözəllik poeziyası.- Bakı: Yazıçı, 1986.- 206 s. 
XVII əsr Azərbaycan lirikası.- Bakı: Elm, 1980.- 227 s. 
Dadaşzadə, A. Cəfakeş: [Araz Dadaşzadə-70] /A.Dadaşzadə //Azərbaycan.- 

2006.-№ 2.- 149-153.  
Əhmədov, T. Araz Dadaşzadə /T.Əhmədov //XX əsr Azərbaycan yazıçıları.- Bakı, 

2004.- S.64-65. 
Salmanov, Ş. Unudulmaz ədəbiyyatşünas dost: [Araz Dadaşzadə-70] /Ş.Salmanov 

//Ədəbiyyat qəzeti.- 2006.- 3 fevral.- S. 3. 
 

İnternetdə 
 

www.adam.az 
www.az.wikipedia.org 

 
                                                                                  Səmayə Quliyeva 
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1 fevral 
Gün çıxır 
07:17  
Gün batır 
17:58 
28 fevral 
Gün çıxır 
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21 yanvar- 
18 fevral 
Dolça Nişanı 
havadır. Saturn və 
Uranın 
himayəsindədir. 
Günəşin Dolça 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
xaraktercə 
emosional, 
təbiətcə həssas 
olurlar. 

Ça 1 
Ç 2 
Ca 3 
C 4 
Ş 5 
B 6 
Be 7 
Ça 8 
Ç 9 
Ca 10 
C 11 
Ş 12 
B 13 
Be 14 
Ça 15 
Ç 16 
Ca 17 
C 18 
Ş 19 
B 20 
Be 21 
Ça 22 
Ç 23 
Ca 24 
C 25 
Ş 26 
B 27 
Be 28 
 
 

   2011      

Əlamətdar və 
tarixi günlər 

Əsrin faciəsi 
 

     1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan hərbi birləşmələri 7 
min əhalisi olan Xocalı şəhərində genosid aktı həyata keçirdi. 
Ermənistan hərbi birləşmələrinin şəhərə hücumu zamanı 
burada yalnız 3 minə yaxın insan qalmışdı. Çünki, mühasirədə 
qaldığı 4 aydan artıq zaman ərzində blokadada olduğu üçün 
əhalinin xeyli hissəsi şəhərdən çıxmaq məcburiyyətində 
qalmışdı. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər ödürüldü, 1000 
nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil 
oldu. 106 nəfər qadın, 63 azyaşlı uşaq, 70 qoca öldürüldü. 8 
ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 
nəfər valideyinlərindən birini itirdi. Faciə baş verən gecə 
1275 nəfər dinc sakin girov götürüldü, onların 150-sinin taleyi 
indi də məlum deyil. Cinayət cəzasız qalmamalıdır. 
Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya ictimaiyyəti 
tərəfindən ittiham edilməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar, dünya 
dövlətlərinin parlamentləri Ermənistan Respublikasının 
Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi hərbi cinayətə - Xocalı 
soyqırımına, əsl soyqırım hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi-hüquqi 
qiymət verməlidirlər.    

 
2.  Gənclər günü  
11. Vergilər Nazirliyi yaradılıb 
21.  Bеynəlxalq  ana dili Günü   

26.  Xоcalı sоyqırımı Günü  
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      Fevral - Qriqorian təqvimi ilə ilin   ikinci ayıdır.  28 gündən (uzun illərdə 

29) ibarətdir. 

 
 

 Milli ədəbiyyat 
 
İctimai xadim, dilçi, jurnalist, tərcüməçi Hacıbəyli Ceyhun bəy 

Əbdülhüseyn oğlunun (02.02.1891-22.10.1962) anadan olmasının 120 

illiyi 

         Əməkdar incəsənət xadimi Həsənzadə Nəriman Əliməmməd oğlunun 

         (18.02.1931) anadan olmasının 80 illiyi 

Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı Talıbzadə Abdulla Mustafa oğlunun 

(Abdula Şaiq) (24.02.1881-24.07.1959) anadan olmasının 130 illiyi 

    Xarici ədəbiyyat    
     Özbək şairi, mütəfəkkir, dövlət xadimi Nəvai Nizaməddin Mirəlişir  

oğlunun (Əlişir Nəvai) (09.02.1441-03.01.1501) anadan olmasının 570 

illiyi 

Dövlət mükafatı laureatı, tatar şairi Cəlilov Musa (Musa Cəlil) 

(15.02.1906-25.08.1944) anadan olmasının 105 illiyi 

Rus yazıçısı Leskov Nikolay Semyonoviçin (16.02.1831-05.03.1895) 

anadan olmasının 180 illiyi 

Görkəmli rus şairi, dövlət mükafatı laureatı Barto Aqniya Lvovnanın 

(17.02.1906-01.04.1981) anadan olmasının 105 illiyi 

 Tarixi günlər 
  Gənclər Günü (02.1997) 

  Gənclərin I Ümumrespublika Forumunun (02.02.1996) keçirilməsinin 
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15 ili  

Üç rəngli bayraq respublikanın dövlət bayrağı kimi təsdiq edilmişdir 

(05.02.1991) 

Beynəlxalq İnternet Təhlükəsizliyi Günü (09.02.2004) 

İlk dəfə TV vericisi vasitəsilə ultrayüksək tezlik diapazonunda (UHF) 

ağ-qara təsvirlə AzTv proqramının yayımı təmin olunmuşdur   

(14.02.1956) 

            Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri günü (14.02.1992) 

Azərbaycan qadınlarının birinci qurultayının keçirilməsinin 

(08(11).02.1921)  90 illiyi 

Azərbaycanda ilk rəsmi telefon xəttinin (“Nobel qardaşları cəmiyyəti” 

tərəfindən) (18.02.1881) çəkilməsinin 130 illiyi 

Bеynəlxalq Ana Dili Günü  (21.02.1999) 

Xоcalı Sоyqırımı günü (26.02.1992)  

Bakıda I Beynəlxalq Türkoloji Qurultayın (26.02-06.03.1926) keçirilmə-

sinin 85 illiyi 

  Milli Qəhrəmanlar 
    Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Kərimov Bəşir Bəylər oğlunun  

    (02.02.1976-17.03.1995) anadan olmasının 35 illiyi 

   Siyasət. Hərbi iş 

    Xalq qəhrəmanı Şadlinski Abbasqulu bəy Xanbala oğlunun  

    (24.02.1886- 02.1930) anadan olmasının 125 illiyi 

        Kimya.Biologiya 

       Görkəmli patanatom, tibb elmləri doktoru Məlikaslanova Püstə 

       Süleyman qızının (02.02.1926) anadan olmasının 85 illiyi 
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 Neft 
  Görkəmli neftçi Əliyev Firudin Əli oğlunun (02.02.1936-1983)  

                    anadan  olmasının 75 illiyi 

                    Dövlət mükafatı laureatı, neftçi Qəmbərov Məmməd Mütəllim oğlunun 

                    (15.02.1926) anadan olmasının 85 illiyi 

                     Əməkdar elm xadimi, geoloq, professor Əzizbəyov Şamil Əbdürrəhim  

                    oğlunun (16.02.1906-14.05.1976) anadan olmasının 105 illiyi 

     Mədəniyyət. Maarif. Təhsil   
    Maarifçi, pedaqoq Cuvarlı (Cuvarlinski) Cavad Nəcəf oğlunun 

(15.02.1886-1963) anadan olmasının 125 illiyi 

     Mühəndis işi. Texnika 
       Metallurgiya sahəsində alim, texnika elmləri doktoru, professor  

Qasımzadə Nadir Hacı Yusif oğlunun (23.02.1911) anadan olmasının  

100 illiyi 

Dünya şöhrətli alim, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin yaradıcısı 

Ələsgərzadə Lütfi Rəhim oğlunun (Lütfi Zadə) (04.02.1921) anadan 

olmasının 90 illiyi 

    Fəlsəfə 

     Ensiklopediyaçı alim Tusi  Nəsirəddin Məhəmməd ibn Həsənin  

 (18.02.1201-  23.06.1274) anadan olmasının 810 illiyi 

  Teatr.Kino 
  Xalq artisti Qədirov Əliabbas Gülabbas oğlunun (13.02.1946-

08.03.2006) anadan olmasının 65 illiyi 

                    Xalq artisti Hüseynova Sofiya Həsən qızının (17.02.1926) anadan  

                    olmasının 85 illiyi 
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Əməkdar incəsənət xadimi, kino rejissoru İsmayılov Həbib Ələkbər 

oğlunun (21.02.1906-31.12.1966) anadan olmasının 105 illiyi 

Xalq artisti, rejissor Bədəlbəyli Şəmsi Bədəl oğlunun (23.02.1911-

23.05.1987) anadan olmasının 100 illiyi 

     Musiqi.Opera.Balet 
     Əməkdar mədəniyyət işçisi, bəstəkar Məmmədov Rəşid Rza oğlunun 

     (02.02.1936) anadan olmasının 75 illiyi 

Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Quliyev Məmməd Mehdi 

oğlunun (09.02.1936-02.10.2001) anadan olmasının 75 illiyi 

Xalq artisti, tarzən Mansurov Bəhram Süleyman oğlunun 

(12.02.1911-14.05.1985) anadan olmasının 100 illiyi 

Əməkdar incəsənət xadimi, xor dirijoru, İmanova Gülbacının 

(13.02.1956) anadan olmasının 55 illiyi 

Xalq artisti, müğənni İsmayılova Səkinə Qulu qızının (24.02.1956) 

anadan olmasının 55 illiyi 

 Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq 
 İtalyan rəssamı Qverçino Querçinonun (əsl adı Covanni Françesko  

 Barbieri) (08.02.1591-22.12.1666) anadan olmasının 420 illiyi 

Rus mənzərə rəssamı, realist mənzərə janrının banilərindən biri Şedrin 

Silvestr Feodosiyeviçin (13.02.1791-08.11.1830) anadan olmasının 

220 illiyi 

Xalq rəssamı, boyakar Mirzəzadə Böyükağa Məşədi oğlunun 

(21.02.1921-03.11.2007) anadan olmasının 90 illiyi 

Əməkdar incəsənət xadimi, boyakar və qrafik Sadıqzadə Oqtay Seyid 

Hüseyn oğlunun (24.02.1921) anadan olmasının 90 illiyi 

 

 



41 

Vətən torpaqları bizi gözləyir!
 

Qan  yaddaşımız ! 
 

1988-ci ilin fevral ayından Ermənis-
tanın Azərbaycana təcavüzü, Azərbay-
can torpaqlarının qəsbkar erməni silahlı 
qüvvələri tərəfindən işğalına başlanıl-
mışdır. Еrmənistan Rеspublikası “Hərbi 
münaqişələr zamanı mədəni sərvətlərin 
qоrunması haqqında” HAAQA Kоnvеn-
siyasının və ”Mədəni sərvətlərin qеyri-
qanuni dövriyyəsi haqqında” Paris Kоn-
vеnsiyasının müddəalarını kоbudcasına 
pоzaraq Azərbaycanın mədəni sərvətlə-

rini talamaqla məşğuldur. 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul еdil-

miş 822, 853, 874, 884 saylı Qətnamələrində Azərbaycan Rеspublikasının ərazi bü-
tövlüyünün tanınmasına və işğal оlunmuş Azərbaycan ərazilərinin qеyd-şərtsiz azad 
еdilməsi tələblərinə baхmayaraq Еrmənistan Rеspublikası  bu gün də işğalçılıq siya-
sətini davam еtdirir. 

 
Dağlıq Qarabağın (Şuşa, Хankəndi, Хоcalı, Əsgəran, Хоcavənd, Ağdərə, 
Hadrut): işğal tariхi- 1988-1993-cü illər (sah: 4400 kv.km.) оlmuşdur. 
1991-ci il 26 dekabr  Xankəndinin işğalı (sahəsi-926 kv.km, əhalisi-57000)  
1992-ci il 26 fevral  Xocalının işğalı (sahəsi-970 kv.km, əhalisi-11544 nəfər) 
1992-ci il 8 may  Şuşanın işğalı (sahəsi-289 kv.km, əhalisi-28000) 
1992-ci il 18 may  Laçının işğalı (sahəsi-1875 kv.km, əhalisi-65430) 
1992-ci il 2 oktyabr  Xocavəndin işğalı (sahəsi-1458 kv.km, əhalisi-11000) 
1993-cü il 3-4 aprel  Kəlbəcərin işğalı (sahəsi-1936 kv.km, əhalisi-62000) 
1993-cü il 7 iyul  Ağdərənin işğalı (sahəsi-1700 kv.km, əhalisi-47000) 
1993-cü il 23 iyul  Ağdamın işğalı (sahəsi-1094 kv.km, əhalisi-161000) 
1993-cü il 23 avqust  Cəbrayılın işğalı (sahəsi-1050 kv.km, əhalisi-57000) 
1993-cü il 23 avqust  Füzulinin işğalı (sahəsi-1112 kv.km, əhalisi-110000) 
1993-cü il 31 avqust  Qubadlının işğalı (sahəsi-826 kv.km, əhalisi-38000) 
1993-cü il 29 oktyabr  Zəngilanın işğalı  (sahəsi-707 kv.km, əhalisi-42000) 

Azərbaycanın 1988-1994-cü illərdə işğal еdilmiş əraziləri: Cəmi: 13,110 kv.km. 
оlmuşdur. 
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 Ceyhun bəy Əbdülhüseyn oğlu 

Hacıbəyli 1891-ci il fevral ayının 2-
də Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. 
Ceyhun bəy Hacıbəyli Üzeyir bəy 
Hacıbəylinin kiçik qardaşıdır. İbti-
dai təhsilini rus-tatar məktəbində al-
mış, orta təhsilini Bakıda tamamla-
mışdır. 

1908-ci ildə “Leyli və Məcnun” 
operasının yaradılmasında yaxından iştirak etmiş, ilk 
tamaşada iki rolda - İbn Səlam və Nofəl rollarında çı-
xış etmişdir. 

1908-ci ildə Üzeyir bəylə birlikdə Əli bəy Hüseyn-
zadənin müdir olduğu “Səadət” məktəbində müəllim 
işləmişdir. 

1909-cu ildə Ceyhun bəy Hacıbəyli milyonçu-xey-
riyyəçi Murtuza Muxtarovun vəsaiti ilə Peterburq 
Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olmuş, oradan 
Parisə gedərək, Sorbonna Universitetində oxumuşdur. 
Ceyhun Hacıbəylinin Parisdən göndərdiyi məqalələr 
Bakıda rus dilində çıxan qəzetlərdə dərc olunmuşdur. 

O, 1909-cu ildə “Bakı” qəzetində dərc olunmuş 
“Müsəlmanlar və incəsənət” məqaləsində dövrün ak-
tual məsələlərinə toxunmuşdur. Ceyhun Hacıbəyli 
“Leyli və Məcnun” operasının yaranması və ilk tama-
şası haqqında Fransa mətbuatında çıxış etmiş, bu barə-
də Qərbi Avropa xalqlarına geniş məlumat vermişdir. 

Onun 1905-1910-cu illər Azərbaycan mətbuatı tari-
xinə dair məqaləsi “Aziatik revyü” jurnalında çap 
edilmişdi. Bu məqalə də xalqımızın mədəniyyətini  
 

 
öyrənən Qərbi Avropa 
alimləri üçün istiqamətverici 
mənbə rolunu oynamışdır. 

1916-cı ildə ali təhsilini 
başa vurub Bakıya qayıdan 
Hacıbəyli mühərrirliklə 
məşğul olmuş, doğma xal-
qının acınacaqlı vəziyyəti 
haqqında mətbuat səhifələ-
rində çoxlu məqalələr dərc 
etdirmişdir. Məqalələrini, 
əsasən, “C.Dağıstani” tə-
xəllüsü ilə yazmışdır. 

1919-cu ildə Parisdə 
Ceyhun Hacıbəylinin fran-
sız dilində “İlk müsəlman 
Respublikası Azərbaycan” 
adlı kitabı çapdan çıxmış-
dır. Həmin ildə Ceyhun Ha-
cıbəylinin Parisdə “Revyü 
de Monde müsülman” jur-
nalında 1918-ci ildə Bakı-
da, eləcə də Şamaxı, Kür-
dəmir və Xaçmazda erməni 
-daşnak quldur dəstələrinin 
azərbaycanlı əhalini kütləvi 
şəkildə qırmasını kəskin if-
şa edən məqaləsi çap olun-
muşdur. O, Parisdə “Fran-
sa-Qafqaz” komitəsinin işi-
nə cəlb edilmişdi. Ceyhun 

 
Fe

vr
al

   

120 illiyi 
 

Ceyhun  Hacıbəyli   
1891-1962 

 

 
 

İctimai xadim 
2 



43 

Hacıbəyli 1920-ci il aprel inqilabından sonra Vətənə 
dönə bilməmiş, Parisdə qalmağa məcbur olmuş, öm-
rünü mühacirətdə başa vurmuşdur. Parisdə Azərbay-
can mədəniyyətinin təbliği yönündə qızğın fəaliyyət 
göstərmişdi. 1920-ci ilin əvvəllərində Üzeyir Hacı-
bəylinin “Arşın mal alan” musiqili komediyasını fran-
sız dilinə tərcümə etmiş və əsər həmin il tamaşaya qo-
yulmuşdur. 

1919-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yəti dövründə Hacıbəyli Cümhuriyyət hökumətinin 
rəsmi orqanı olan “Azərbaycan” qəzetinin redaktorla-
rından biri olmuşdur. Həmin ildə Paris sülh konfran-
sında iştirak etmək üçün Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yəti nümayəndə heyətinin tərkibinə müşavir kimi 
“Azərbaycan” qəzetinin redaktoru Ceyhun Hacıbəyli 
də daxil edilmişdi. 

1922-1923-cü illərdə çap etdirdiyi “Ümumi yeni-
dənqurma problemində Azərbaycanın iqtisadi bərpa-
sı” əsərində Ceyhun Hacıbəyli təbii sərvətlərdən sə-
mərəli istifadə edilməklə Azərbaycanın müstəqil iqti-
sadi inkişafı ideyasını əsaslandırmışdır. 

Ceyhun bəy Hacıbəyli ömrünün son illərində 
SSRİ-ni öyrənən institutun Parisdə fransızca  nəşr et-
diyi “Qafqaz” jurnalının Azərbaycan bölməsində ge-
dən yazıların redaktəsi ilə məşğul olmuşdur. 1959-cu 
ildə həmin institutun xətti ilə Münhendə Ceyhun Ha-
cıbəylinin “Azərbaycanda islam əleyhinə təbliğat və 
onun metodları” əsəri çap olunmuşdur. 

Ceyhun Hacıbəylinin 
şəxsi fondunu YUNESKO-
nun əməkdaşı Ramiz Abu-
talıbov böyük zəhmət və 
çətinliklər bahasına topla-
mış və Azərbaycana gətir-
mişdir. Həmin materiallar 
hazırda Salman Mümtaz 
adına Respublika Dövlət 
Ədəbiyyat və İncəsənət Ar-
xivində mühafizə olunur. 

Adı Azərbaycanın azad-
lıq tarixinə qızıl hərflərlə 
yazılan Ceyhun Hacıbəyli 
mühacirətdə yaşadığı bütün 
dövrdə əqidə və amalından 
dönməmiş, son nəfəsinədək 
sovet imperiyası ilə ideoloji 
mübarizə aparmış, Azər-
baycanın müstəqilliyi üğ-
runda bacarığını əsirgəmə-
mişdir. 

İctimai xadim, istedadlı 
jurnalist Ceyhun bəy Hacı-
bəyli 22 oktyabr 1962-ci il-
də vəfat etmişdir. Onun 
qəbri Parisdədir. 

Ədəbiyyat 
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   Bəşir Bəylər oğlu Kərimov 1976-
cı il fevral ayının 2-də Füzuli rayo-
nunun Qacar kəndində dünyaya göz  
açmışdır. 1983-cü ildə kənd orta 
məktəbinin birinci sinfinə getmiş, 
1991-ci  ildə səkkizinci sinfi bitirə-
rək, Füzuli şəhərindəki texniki-peşə 
məktəbində təhsilini davam etdir-

mişdir. O, doğma kəndinin  müdafiəsi üçün  daim əs-
gərlərlə birgə postlarda olur, ərzaq və patron daşınma-
sında onlara yaxından kömək edirdi. 1993-cü ilin ap-
rel ayında Qacar kəndi işğal olunarkən Bəşir də döyüş 
yoldaşları ilə birlikdə erməni yaraqlılarına qarşı igid-
liklə vuruşurdu. B. Kərimov Qacar kəndinin işğalın-
dan sonra ailəsi ilə birgə Dilagarda kəndində məskun-
laşdı. Sən demə, qaçqınlıq həyatı onun alnına yazılıb-
mış, 1993-cü ilin avqustunda Füzuli rayonu işğal 
olundu. Bundan sonra onlar İmişli rayonunun Yalavac 
kəndindəki texniki-peşə məktəbinin binasında sığına-
caq  tapmağa məcbur oldular. Doğma yerlərin işğalı 
ona rahatlıq vermirdi. O, daim cəbhəyə can atırdı. 
B.Kərimov 1994-cü il may ayının 19-da Beyləqan ra-
yon Hərbi Komissarlığı tərəfindən Milli Ordu sıraları-
na çağrıldı. 
   Hərbi xidmətini Pirəküşküldəki hərbi hissədə başla-
dı. Sonra, 3-4 oktyabr 1994-cü il hadisələri zamanı 
Gəncədə 777 saylı hərbi hissədə qulluq etdi. 

    1995-ci il mart ayının 
13-17-də düşmən dəyirma-
nına su tökən bir qrup vəzi-
fə hərislərinin başçılıq etdi-
yi silahlı dəstə Bakıda döv-
lətçiliyimizi  təhlükə altın-
da qoydu. Dövlət tərəfindən 
onlara silahı yerə qoymaq 
təklif olundu. Lakin silahlı 
dəstə əmrə tabe olmadı, 
qarşıdurma yarandı, qardaş 
qanı axıdıldı. B. Kərimov 
da döyüş  dostları kimi 
dövlətçiliyimizin müdafi-
əsinə qalxdı. Bu qarşıdur-
mada onun gənc ömrü qırıl-
dı. 
   Subay idi. 
   Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 4 aprel 1995-
ci il tarixli 307 saylı Fərma-
nı ilə Kərimov Bəşir Bəylər 
oğluna ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəh-
rəmanı” fəxri adı verilmiş-
dir.       
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      Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn  edil-
mişdir. 

 

 
Ədəbiyyat 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il //Azərbaycan.-
1995.- 5 aprel.- S.1.(Ölümündən sonra). 

 
Əsgərov, V. Kərimov Bəşir Bəylər oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.109. 
Kərimov Bəşir Bəylər oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 

H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.110. 
Kərimov, B. Qəhrəman oğullarla fəxr edirik: [Atası və qardaşının Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevə təşəkkür məktubu] /B.Kərimov,  Q.Kərimov 
//Azərbaycan.- 1995.- 14 aprel.- S.3. 
 

         Saqibə Mehrəliyeva 
 
 
 

Bu ki, vətən yürüşüdü, 
Bu ki, qeyrət vuruşudu, 
Bu ki, namus döyüşüdü 
Qurban gedən oğul varsa, 
Ana yurdun bu sabahla 

görüşüdü. 
...Vətən yoxsa, torpaq yoxsa, 

yaşamağın yeri nədir?! 
Ulu tanrım! 
Sən şərəfli ölümlərə 
öyrət məni. 
Sonra, sonra, 
Torpağımın sabahında, 
Öz qanımdan göyərt məni!. 

 
Musa Yaqub 
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     Lütfi Rəhim oğlu Ələsgərzadə (Lüt-
fi Zadə) 1921-ci il fevral ayının 2-də  
Bakıda ziyalı ailəsində dünyaya gəl-
mişdir. Onun atası I Dünya müharibəsi 
illərində Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil 
şəhərindən Bakıya gəlmiş və burada ai-
lə qurmuşdur. Lütfi Bakıda 16 saylı 

məktəbdə təhsil almışdır. 
1932-ci ildə keçmiş Sovetlər dövründə İran və-

təndaşları olan azərbaycanlıların ya Sovet Azərbayca-
nında qalıb buranın vətəndaşlığını qəbul etmək, ya da 
ölkəni dərhal tərk edib getməklə əlaqədar çıxarılan 
qərardan sonra Ələsgərzadələr ailəsi Bakını tərk edə-
rək Tehrana köçmüşlər. Balaca Lütfi o vaxt rusdilli 
məktəbin üçüncü sinfini bitirmişdi. Tehrana köçdük-
dən sonra təhsilini amerikalıların Albors missioner 
məktəbində davam etdirmiş, bu məktəbdə böyük alim 
ilk dəfə olaraq Amerika xalqı, Amerika elmi və mədə-
niyyəti haqqında məlumat əldə etmişdi. Lütfi Zadə or-
ta təhsilini tamamladıqdan sonra Tehran Universiteti-
nin Elektrik Mühəndisliyi fakültəsinə daxil olmuş, 
onun Amerika həyatı isə 1944-cü ildən başlamışdır. 

Lütfi Zadə Tehran Universitetini böyük uğurla 
başa vurduqdan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarına 
gəlmiş və təhsilini Massaçusets Texnologiya İnstitu-
tunda davam etdirmişdir. 1947-ci ildə valideynlərini 
də öz yanına gətirən alim artıq bu vaxt Kolumbiya 
Universitetində çalışırdı. O, 1948-ci ildə Kolumbiya 
Universitetində elektron mühəndisliyi üzrə magistr, 

1957-ci ildə isə professor 
dərəcəsi almışdır. Həmin 
vaxt Lütfi Zadə məşhur 
alim, kibernetikanın atası 
hesab olunan Norbert Vine-
rin tövsiyəsilə Kaliforniya-
ya, bu ştatdakı Berkli Uni-
versitetinə gəlmiş, bu günə 
qədər də Berkli Universite-
tinin professoru olaraq qa-
lır. O, bu ali təhsil müəssi-
səsinin ömürlük professoru 
seçilmiş yeganə şəxsdir. 
    Bu gün dünya elminə 
Lütfi Zadənin 5 mühüm nə-
zəriyyəsi məlumdur. Hazır-
da onlar elm və istehsalatda 
geniş şəkildə tətbiq olunur. 
Lütfi Zadəyə dünya şöhrəti 
qazandıran, onun dünya el-
mində inqilab hesab olunan 
qeyri-səlis məntiq (ingilis-
cə: Fuzzy Logic, rusca: Не-
четкая Логика, türkcə: Bu-
lanık Mantık) nəzəriyyəsi-
dir. Aparıcı dünya şirkətlə-
rinə inanılmaz məbləğdə 
gəlir gətirən bu nəzəriyyə 
1965-ci ildə işlənib ha-
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zırlanmışdır. Nəzəriyyə uzun müddət Amerika elmi 
ictimaiyyəti tərəfindən qəbul edilməsə də, ötən əsrin 
80-ci illərində yapon alimlərinin diqqətini cəlb etmiş 
və yaponlar bu unikal nəzəriyyədən yararlanmaq qəra-
rına gəlmişlər. L.Zadə nəzəriyyəsinin tətbiqi gündo-
ğan ölkəyə milyardlar qazandırmışdır. Bu gün Yapo-
niyanın “Mitsubishi”, “Toshiba”, “Sony”, “Canon”, 
“Sanyo”, “Nissan”, “Honda” və digər nüfuzlu şirkət-
ləri qeyri-səlis məntiq texnologiyasından foto və vide-
okameralar, paltaryuyan maşınlar, vakuum kimyəvi 
təmizləyiciləri istehsalında, avtomobillərin, qatarların, 
sənaye proseslərinin idarə olunmasında geniş istifadə 
edirlər. L.Zadə 1989-cu ildə qeyri-səlis məntiq nəzə-
riyyəsinin sənayedəki uğurlarına görə Yaponiyanın 
elm adamlarına verdiyi ən yüksək mükafat - “Honda” 
mükafatı ilə təltif olunub. Amerikalılar gec də olsa, 
L.Zadə nəzəriyyəsinin qiymətini anlamağa, ondan ya-
rarlanmağa başlamışlar. Bu gün bu nəzəriyyə Ameri-
kanın “General Motors”, “General Electric”, “Moto-
rola”, “Dupont”, “Kodak” və başqa şirkətləri tərəfin-
dən istehsalatda geniş tətbiq olunur. 

L.Zadə eyni zamanda “Təəssüratlar nəzəriyyəsi”, 
“Sistemlər nəzəriyyəsi”, “Sözlə işləyən kompyuter nə-
zəriyyəsi”, “Optimal süzgəclər nəzəriyyəsi” kimi dün-
ya elminin inkişafında, onun yeni əsaslar üzərində qu-
rulmasında mühüm rol oynamış elmi kəşflərin müəlli-
fidir. L.Zadə dünyada əsərlərinə ən çox istinad edilən 
alim sayılır. Təkcə 1990-2000-ci illərdə onun əsərlə-
rinə 36000-dən çox istinad edilmişdir. L.Zadə bir çox 
xarici ölkə akademiyalarının üzvüdür. O, çoxlu sayda 
mötəbər cəmiyyətlərin və fondların mükafatlarına la-
yiq görülmüş, medallarla təltif edilmişdir. O, onlarla 

xarici dövlət və ictimai təş-
kilatların fəxri doktorudur, 
amma professor Lütfi Zadə 
şəxsiyyətini, Lütfi Zadə əl-
çatmazlığını müəyyən edən 
bu mükafatlar deyil, bir 
ömürdə beş elmi nəzəriyyə 
yaratması, dünya elmində 
inqilabi çevriliş edib onun 
ümumi mənzərəsini dəyiş-
dirməsi ilə xarakterizə olu-
nur. 

Böyük alim Azərbay-
canda çox az yaşasa da, Və-
təndə onu heç vaxt unutma-
mışlar. Lütfi Zadə haqqında 
“Müasir elmin korifeyi” 
(müəlliflər - Fərhad Tağı-
yev, Şamxəlil Məmmədov), 
“Dünya dahilərsiz yaşaya 
bilmir” (müəllif-Möhbəd-
din Səməd) adlı kitablar ya-
zılmış, “Uzaq və yaxın Lüt-
fi Zadə” (quruluşçu rejisso-
ru - Oqtay Babazadə, sse-
nari müəllifi - Möhbəddin 
Səməd) adlı sənədli film 
çəkilmiş, Lütfi Zadə irsi və 
Süni İntellekt Assosiasiya-
sı, Lütfi Zadə adına Bey-
nəlxalq Müasir Elmlər 
Akademiyası yaradılmışdır. 

 
Ədəbiyyat 
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Nəvai Əlişir Nizaməddin  

Mir Əlişir Teymurilər sara-
yına yaxın zadəgan ailəsində 
1441-ci il fevral ayının 9-da 
Heratda anadan olmuşdur.  

Təhsilini Herat, Məşhəd 
və Səmərqənd şəhərlərində 

almış, şəxsi mütaliəsi nəticəsində dövrünün ən gör-
kəmli alimlərindən biri kimi tanınmışdır. Kiçik yaşla-
rından özbək və fars dillərində şeirlər yazmış, 15 ya-
şında şair kimi şöhrətlənmişdir.1468-ci ildə məktəb 
yoldaşı Hüseyn Baykara hakimiyyət başına gəldikdən 
sonra Nəvai möhürdar təyin olunmuş, 1472-ci ildə və-
zir rütbəsinə yüksəlib əmir titulu almışdır. Dövrünün 
alim, şair, musiqiçi, rəssam və xəttatlarını himayə et-
miş, öz hesabına mədrəsə və xəstəxanalar açmış, yol-
lar çəkdirib körpülər saldırmış, kanallar qazdırmış, 
karvansaralar tikdirmiş, sarayda əməkçi xalqın müda-
fiəçisi kimi tanınmışdır. Lakin Nəvainin bu nəcib işlə-
ri irticaçı dairələrdə narazılıq doğurmuş, onlar şair 
haqqında böhtan və iftiralar yaymışlar. 1476-cı ildə 
Nəvai vəzirlikdən imtina etməyə məcbur olmuşdur. 
Bir müddət Astrabad vilayətinin hakimliyinə göndə-
rilmiş (1487), 1488-ci ildə Herata qayıdaraq, ömrünün 
axırınadək yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. 

Ə.Nəvai 6 divan yaratmışdır. İlk şeirlərini “Bədaye 
ülbidayə” (1470-ci ilin əvvələri) adlı divanında topla-
mış, 2-ci divanını “Nəvadir ül-nəhayə” (1476-1483) 
adlandırmışdır. 1498-1499-cu illərdə özbək dilində 
yazdığı lirik şeirlərini “Çahar divan” adlanan 4 cilddə 

“Qəraib üs-sifər” (“Uşaqlı-
ğın qəribəlikləri”), “Nəva-
dir ül-şəvab” (“Gənclik na-
dirlikləri”), “Bədaiy ül və-
sət” (“Orta yaşın gözəllik-
ləri”), “Fəvaid ül-kibar” 
(“Böyüklüyün faydaları”) 
toplanmışdır. Fars dilindəki 
qəzəlləri isə “Divani-Fani” 
adı ilə məşhurdur. 

Şairin yaradıcılığının 
zirvəsi özbək dilində yarat-
dığı “Xəmsə”dir. Bu əsər-
lərdə Nəvai dövrünün icti-
mai məsələlərindən bəhs et-
miş, Nizami ədəbi məktəbi-
nin davamçılarından biri ki-
mi şöhrətlənmişdir. 

Nəvainin yaradıcılığı 
Azərbaycan ədəbiyyatı ilə 
yaxından bağlıdır. Şair Xa-
qani, Nizami və Nəsiminin 
əsərlərini dərindən öyrən-
miş, onlara cavab yazmış-
dır. Onun əsərləri bir sıra 
xalqların dillərinə tərcümə 
olunmuşdur. Onun əlyaz-
maları dünyanın ən iri ki-
tabxanalarında mühafizə 
olunur.  
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Şairin əsərlərinin süjetləri əsasında çoxlu musiqili 
əsərlər (opera, balet və s.), həyat və yaradıcılığından 
bəhs edən bədii əsərlər (Aybəkin “Nəvai” romanı və 
s.) yaradılmış, haqqında bədii film (“Əlişir Nəvai”, 
1948) çəkilmişdir. Nəvai şəhəri şairin şərəfinə ad-
landırılmışdır. Özbəkistanda adına maarif və mə-
dəniyyət müəssisələri, ali məktəb və küçə var. Azər-
baycanda Nəvai adına küçə var. Nəvai irsinin tədqi-

qatçısı Həmid Araslıya 
“Özbəkistan SSR Əməkdar 
elm xadimi” adı verilmişdir 
(1968). 

Əlişir Nəvai 1501-ci il 
yanvar ayının 3-də Heratda 
vəfat etmişdir. 

 
Ədəbiyyat 

 
Seçilmiş əsərləri /Ə.Nəvai.- Bakı: Öndər nəşriyyat, 2004.- 423 s. 
Nağıyeva, C. Azərbaycanda Nəvai /C.Nağıyeva.- Bakı: “Tural-Ə” NPM, 2001.-  

262 s. 
Nəvai Əlişir //Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.- Bakı, 1983.- C.7.- 

S.216-217. 
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     Bəhram Süleyman oğlu Mansurov 
1911-ci il fevral ayının 12-də Bakıda 
anadan olub. 

XIX əsrin II yarısı və xüsusilə XX 
əsrdə Azərbaycan musiqisinin, muğam 
sənətinin inkişafında böyük rolu olmuş 
Mansurovlar nəslinin nümayəndəsidir. 

Nəslin ağsaqqalı Məşədi Məlik Mansurovun, onun 
oğlanları Məşədi Süleyman, Məşədi Mansur Mansu-
rovların musiqi mədəniyyətimizin inkişafında böyük 
xidmətləri olmuşdur. 

   Bəhram Mansurovun gözünü dünyaya açandan 
muğamla nəfəs alan bir mühitdə böyüməsi, təbiidir ki, 
onun ömür yolunu müəyyən etmiş və o, uşaqlıqdan 
sənət aləminə qədəm qoymuşdur. Tar çalmağı atasın-
dan, əmisindən öyrənsə də, onun kamil bir tarzən kimi 
yetişməsində böyük sənətkarımız, Mirzə Sadıq məktə-
binin ənənələrini davam etdirən, tar ifaçılığı sənətini 
yüksək zirvəyə qaldırmış Qurban Pirimovun əməyi 
çox olub. Xüsusilə opera repertuarını Bəhram Man-
surov Qurban Pirimovdan öyrəndiyini, onunla 35 il çi-
yin-çiyinə muğam-operalarını müşayiət etdiyini göstərir.        

Musiqi kollektivlərində, opera və balet teatrında 
xidmətləri, respublikanın mədəni tədbirlərində fəal 
iştirakı, Böyük Vətən müharibəsinin odlu-alovlu illə-
rində öz tarı ilə hərbi xəstəxanalarda, arxa cəbhədə 
mübariz çıxışları, konsert fəaliyyəti, pedaqoji işi, qast-
rol səfərləri, solo və müşayiətçilikdə göstərdiyi usta-
lıq, zəngin folklor biliyi, nəhayət şəxsiyyətində olan  
 

 
nümunəvi keyfiyyətlər doğ-
rudan da öyrənilməyə la-
yiqdir.  

Bəhram Mansurovun 19 
yaşı olanda Müslüm Maqo-
mayev onu ilk notlu xalq 
çalğı alətləri orkestrinə, da-
ha sonra isə Opera və Balet 
Teatrına solist-tarzən kimi 
dəvət edir. Bəhram Mansu-
rov opera səhnəsində Hü-
seynqulu Sarabski, Yavər 
Kələntərli, Hüseynağa Ha-
cıbababəyov, Əlövsət Sadı-
qov, Həqiqət Rzayeva kimi 
korifeylərlə işləyir. Rübabə 
Muradova, Sara Qədimova, 
Əbülfət Əliyev, Gülxar Hə-
sənova, Zeynəb Xanlarova, 
Mais Salmanov, Bakir Ha-
şımov, Qulu Əsgərov, Arif 
Babayev, Nəzakət Məmmə-
dova, Baba Mirzəyev və 
başqa sənətkarları teatra 
cəlb edərək onları 
tamaşalara hazırlamışdır.  

Gənclik illərində B.Man-
surov görkəmli xanəndələr-
lə çalışdığı zaman onun 
üçün muğamın çox sirləri 
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açılıb, o, ifaçı kimi sənətini təkmilləşdirib, yaradıcılıq 
axtarışlarını genişləndirib. Sənətin kamillik zirvəsinə 
doğru ucaldıqca isə özü muğamın sirlərini gənc 
xanəndələrə öyrətməyə başlamışdır. Ustad sənət-
kardan öyrənmək, onun sənətini davam etdirərək, 
irəliləmək və yeni nəsil yetişdirmək, sələflərindən əxz 
etdiyi sənət xəzinəsini qoruyaraq, zənginləşdirərək 
varislərinə çatdırmaq Bəhram Mansurovun sənət 
amalı olmuşdur.  

Bəhram Mansurov ilk azərbaycanlı musiqiçidir ki, 
onun ifasında Azərbaycan muğamları YUNESKO 
xətti ilə vallara və CD-lərə yazılıb, bütün dünyaya ya-
yılmışdır. O, 1978 və 1983-cü illərdə Səmərqənddə 
keçirilən Beynəlxalq Muğam Simpoziumunda Azər-
baycanı təmsil etmişdir. Bəhram Mansurov Sadıqcan-
dan sonra klassik Azərbaycan muğamlarını qoruyub 
saxlayan və təbliğ edən yeganə tarzən idi. Onun 

ifasında bütün muğamlar, 
dəraməd, diringə, təsnif və 
rənglər oğlu, bəstəkar Eldar 
Mansurov tərəfindən nota 
salınmışdır.  

Göstərdiyi xidmətlərinə 
görə o, 1956-cı ildə Azər-
baycanın Əməkdar artisti, 
1978-ci ildə Azərbaycanın  
Xalq artisti, 2 dəfə  1959-
1967-ci illərdə “Şərəf nişa-
nı” ordenləri və bir sıra me-
dallarla təltif olunub. 

14 may 1985-ci ildə  Ba-
kıda vəfat edib. 

   

 
Ədəbiyyat 
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Bakı: EQ, 2005.-139 s. 
Qurbanlı, R. Mansurovun mənbələrinə görə muğamın 70 bölümü var /R.Qurbanlı 

//Yaddaş.- 2007.- 15 fevral.- S.12.  
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     Musa Cəlilov 1906-cı il fevral 
ayının 15-də Orenburq vilayətinin 
Mustafino kəndində anadan ol-
muşdur.  

Şeirləri 1919-cu ildən dərc olu-
nur. İlk şeirlər və poema kitabı “Gə-
lirik” 1925-ci ildə çap edilmişdir.  

1929-cu ildən komsomol sıraları-
na daxil olmuş, ağqvardiyaçılarla 

mübarizədə iştirak etmişdir. 1920-ci illərdə komsomol 
işində çalışmış, 1931-ci ildə MDU-nun Ədəbiyyat fa-
kültəsini bitirmişdir. 1939-1941-ci illərdə Tatar 
MSSR Yazıçılar İttifaqının məsul katibi olmuşdur. 
1941-ci ildə Sovet Ordusu sıralarına çağırılmış, 1942-
ci ildə ağır yaralanmış, əsir alınmış və həbs düşərgəsi-
nə salınmışdır. Burada gizli qrup yaratmış, hərbi əsir-
lərin qaçmasını təşkil etmişdir. Gizli təşkilatda iştira-
kına görə Plettsenziya hərbi həbsxanasında 1944-cü 
ildə edam olunmuşdur.  

1956-cı ildə ona Sovet İttifaqı Qəhrəmanı (ölü-
mündən sonra) adı verilmişdir.  

Tatar xalqının qəhrəmanlıq tarixindən bəhs edən 
“Altunsaç” və “İldar” operalarının libretto müəllifidir. 

Cəbhə şeirlərində faşizmə 
nifrət, qələbəyə inam ifadə 
edilmişdir. M.Cəlilin Moa-
bit həbsxanasında yazdığı 
100-dən çox şeirdən ibarət 
dəftərini belçikalı əsir özü 
ilə həbsxanadan çıxarmağa 
müvəffəq olmuşdur. Əsər-
ləri dünya xalqları dillərinə 
tərcümə olunmuşdur.  

1938-ci ildə keçmiş 
SSRİ Dövlət mükafatı lau-
reatı, 1957-ci ildə Lenin 
mükafatı laureatı olmuşdur.  

M.Jiqanovun “Cəlil” ope-
rası, “Moabit dəftəri” filmi 
M.Cəlil haqqındadır. Tatar 
MSSR-də adına şəhər var. 
Tatarıstan Opera və Balet 
teatrı M.Cəlilin adını da-
şıyır. Kazanda heykəli qo-
yulmuşdur. 

 
 

Ədəbiyyat 
Moabit dəftəri /M.Cəlil.- Bakı: Yazıçı, 1979.- 280 s. 
Xəlilov, P. SSRİ xalqları ədəbiyyatı /P.Xəlilov.- Bakı: Azərnəşr, 1977.- 410 s. 
Mustafin, R. Qəhrəman şairin izi ilə /R.Mustafin.- Bakı: Gənclik, 1988.- 146 s. 
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 Nəriman Əliməmməd oğlu 

Həsənzadə 1931-ci il fevral ayı-
nın 18-də Qazax rayonunun Poy-
lu qəsəbəsində anadan olmuşdur. 
Burada orta məktəbi bitirdikdən 
sonra 1949-1953-cü illərdə Gəncə 
Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Dil 

və ədəbiyyat fakültəsində təhsil almışdır.  
Şair, dramaturq 1954-cü ildən Azərbaycan Yazıçı-

lar Birliyinin üzvü, 1965-ci ildən filologiya elmləri 
namizədi, 1981-ci ildən Azərbaycanın Əməkdar incə-
sənət xadimi və 1990-cı ildə Azərbaycan Respublikası 
Ali Sovetinin deputatı olub. 

Əmək fəaliyyətinə Radio Verilişləri Komitəsində 
böyük redaktor kimi başlamışdır. 1957-1961-ci illərdə 
Moskvada M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunda təh-
silini davam etdirmiş, Azərbaycan Dövlət Universite-
tinin (indiki Bakı Dövlət Universitetinin) aspirantura-
sını bitirmişdir. “Azərbaycan-Ukrayna ədəbi əlaqələ-
ri” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. 

1965-1967-ci illərdə “Azərbaycan gəncləri” qəzeti 
redaksiyasında Ədəbiyyat və incəsənət şöbəsinin mü-
diri, 1967-1975-ci illərdə “Azərbaycan” jurnalı redak-
siyasında Poeziya şöbəsinin ədəbi işçisi, 1975-1978-ci 
illərdə SSRİ Ədəbiyyat fondu Azərbaycan şöbəsinin 
direktoru işləmişdir. 1978-1991-ci illərdə “Ədəbiyyat 
və incəsənət” qəzetinin baş redaktoru vəzifəsində ça-
lışmışdır. 1991-1993-cü illərdə Dövlət Mətbuat Komi-
təsinin sədr müavini olmuş, Azərbaycan Respublikası 
Mətbuat və İnformasiya Nazirinin birinci müavini 

işləmişdir. Hazırda Azər-
baycan Milli Aviasiya Aka-
demiyasında kafedra müdiri 
vəzifəsində işləyir. 

İlk şeirlər toplusu “Ço-
ban Əfqan” 1954-cü ildə 
kütləvi tirajla buraxılmışdır. 

“Yadına düşəcəyəm” 
(1966), “Nəriman” (1968), 
“Zümrüd quşu” (1973), “Bir 
az möhlət istəyirəm ömür-
dən” (1981), “Bütün millətlə-
rə” (1991), “Taleyin töhfəsi” 
(1993) və s. kitabların müəlli-
fidir. 

 N.Həsənzadə ədəbiyya-
tın ən gözəl nümunələrini 
”Azərbaycan harayı”, “Bütün 
millətlərə”, “Salam Azərbay-
can”, “Bəyanat” və s. əsərlə-
rində yaratmışdır. 

2005-ci ildə ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin 
layiqli davamçısı İlham 
Əliyevin sərəncamı ilə o, 
“Xalq şairi” kimi yüksək 
fəxri ada layiq görülmüş-
dür. Şairin böyük qəlbi ba-
har təravətli həyat arzuları 
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ilə, yazıb-yaratmaq eşqi ilə döyünür. 
 

Ədəbiyyat 
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     Tusi Nəsirəddin Məhəmməd 
İbn Həsən 1201-ci il fevral ayının 
18-də Həmədan şəhərində tərbiyə-
çi ailəsində anadan olmuşdur. Son-
ralar isə o, Tus şəhərində məktəb 
və mədrəsədə təhsilini davam et-
dirmişdir. Təhsilini başa vurduq-

dan sonra adına “Tusi” təxəllüsü  əlavə etməsi təhsil 
aldığı şəhərə böyük məhəbbəti ilə bağlı olmuşdur. 

Mütəfəkkirin əsl adı Məhəmməd, atasının adı Mə-
həmməd, babasının adı Həsəndir. Dövrünün ağıllı, bi-
likli, görkəmli alimi olduğuna görə хalq ona Nəsirəd-
din adını vеrmişdir. 

 Nəsirəddin Tusi ilk təhsilini atası Məhəmməd İbn 
Həsəndən almışdır. O, gənclik illərində biliyini artır-
maq məqsədilə Yaхın və Orta Şərqin bir sıra böyük 
şəhərlərinə səfər еtmişdir. 

Şərqin bir çoх şəhərlərini gəzib dolaşan Tusi Nişa-
pur şəhərində dövrün bir sıra görkəmli alimlərilə, o 
cümlədən Fəridəddin Damadla və Qütbəddin Misri ilə 
tanış olmuş, onlardan dərs almışdır. 

Nəsirəddin Tusi yaşadığı dövrdə işğalçı hökmdar-
ların ədalətsizliyinə məruz qalaraq dəfələrlə doğma 
şəhər və kəndlərindən uzaqlaşıb tərki-vətən olmuşdur. 

1259-cu ildə Tusinin təklifi ilə Cənubi Azərbayca-
nın Marağa şəhəri yaxınlığında rəsədхana inşa olun-
muşdur. Rəsədxananın yeri elə dəqiq seçilmişdi ki, 
orada indi də rəsədxana fəaliyyət göstərir. Marağa As-
tranomiya Rəsədxanasının o dövrdə tayı-bərabəri ol-
mamışdır. Sonralar Şərqdə inşa olunan rəsədxanalar 

məhz Marağa rəsədxanası-
nın planı əsasında tikilmiş-
dir. Ən mürəkkəb alətlər, 
ən nadir kitablar bu rəsəd-
xanada toplanmışdır. Bura 
dünyanın hər yerindən məş-
hur alimlər dəvət edilmiş-
dir. Faktiki olaraq rəsədxa-
na riyaziyyat və astronomi-
ya üzrə böyük elmi mərkə-
zə çevrilmişdi.  Hülakü хan 
bu akadеmiyaya alim və bi-
likli adamların cəlb еdilmə-
sini Tusiyə tapşırmışdı. 

Nəsirəddin Tusi, еyni 
zamanda Marağa rəsədхa-
nasında böyük bir kitabхa-
na da yaratmışdır. Tusi 
Yaхın və Orta Şərq ölkələ-
rinin bir çoх yеrlərinə, o 
cümlədən Bağdada, Də-
məşqə, Mosula, Хorasana 
və başqa şəhərlərə səfər 
еdib  qiymətli kitablar top-
layıb Marağaya gətirmişdi. 

   Bir sıra tariхi sənədlər-
dən məlum olur ki, Nəsi-
rəddin Tusi Marağa rəsəd-
хanasında təlim-tərbiyə işi 
ilə də məşğul olmuşdur. 
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Onun “Evklidin həndəsi üsulları kitabı” (“Kitabе 
osulе Еrlidеs dər həndəsi”)  uzun müddət tədris vəsaiti 
kimi istifadə еdilmişdir. Bir daha qеyd еtmək lazımdır 
ki, Nəsirəddin Tusi еlm tariхində böyük dühalardan, 
ən parlaq ulduzlardan biri olmuşdur. ХII əsr еlm-
lərinin bütün sahələrini - astronomiyanı, riyaziyyatı, 
fizikanı, triqonomеtriyanı, həndəsəni, tariхi, fəlsəfəni, 
hüquqşünaslığı, məntiqi, gеologiyanı və ən nəhayət 
ilahiyyat еlmini özündə cəmləşdirən nadir еnsiklo-
pеdik biliyə mənsub olan alim olmuşdur. O, bu еlm-
lərin yalnız bilicisi dеyil, onların yaradıcısı və tədqi-
qatçısı olmuş, bu sahələrə dair fundamеntal еlmi əsər-
lər yaratmışdır. Bu əsərlərin hər biri еlm tariхimizin 
parlaq səhifələridir. Alimin “Еvklidin şərhi”, 
“Hərəkətdə olan yеr kürəsi”, “Almacеstin təhlili”, 
“Gеcə və gündüz”, “Tеlеskop haqqında”, “İki göy 
cism”, “Günəşin çıхması və qürubu”, “Kainat 
cismlərinin zühuru”, “Kürə və silindr”, “Konuslar”, 
“Dairənin kvadratlanması”, “Şüanın istiqaməti və əks 
olunması”, “Yalançı səhər”, “Ulduzların surətləri”, 
“Məntiqdə əsas ül-iqtibas”, “Kəlam еlmi”, “Əхlaqi 
nasiri”, “Başlanğıc və son”, “Təqvim və ulduzların 
sеyri”, “Astronomiya еlmindən 30 fəsil”, “Musiqi 
haqqında”,  “Rəməl (şеir vəzni) haqqında” və s. başqa 
cəmi 101 əsəri artıq 750 ildir ki, dünyanın ən böyük 
alimləri tərəfindən öyrənilmiş, təhlil və tədqiq 
olunmuşdur. 

Bеləliklə, bu tariхi fakt-
lara yеkun vuraraq gös-
tərmək lazımdır ki, özünün 
ictimai-siyasi əsərlərində 
Nəsirəddin Tusi “dövlət” 
anlayışının açılmasına bö-
yük yer ayırmışdır. Faktik 
olaraq Tusi Azərbaycanın 
siyasi fikir tarixində ilk 
dövlət nəzəriyyəçisi hesab 
olunur. “Maliyyə haqqın-
da” risaləsində verilən qay-
da-qanunlar sonralar bir 
çox orta əsr dövlətlərində 
qanunlar toplularına daxil 
edilmişdir. 

Nəsirəddin Tusi 1274-cü 
ildə Bağdada səfəri zamanı 
vəfat etmiş və Bağdad 
şəhərinin Kazımiyyə maha-
lındakı “Cəlil məscid”də 
dəfn olunmuşdur. Onun 
qəbrinin üstündə yazılmış-
dır: “Elmin köməkçisi, elm 
ölkəsinin şahı - dövr anası 
belə oğul hələ doğmamış-
dır”. 

 
Ədəbiyyat 

Xacə Nəsirəddin Tusi: Biblioqrafiya. Anadan olmasının 800 illiyi münasibətilə 
/tərt. ed. A.Xəlilov, A.Musayeva; elmi red. A.Ramazanov; AMEA M.Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: XXI-Yeni nəşrlər Evi, 2004.- 167 s. 

Xəyal, S. Mənim gördüyüm Tusi /S.Xəyal.-Bakı, 2001.- 60 s. 
Quliyev, A. Nəsirəddin Tusi dövlət, siyasət və qanun haqqında: (M.N.Tusinin 800 

illik yubileyi münasibətilə) /A.Quliyev.-Bakı, 2001.- 268 s. 
Rzayev, A. Nəsirəddin Tusi: (Həyatı, elmi dünyagörüşü) /A.Rzayeva.- Bakı, 

2001.- 352 s. (İkinci nəşri) 
İnternetdə 

www.az.wikipedia.org 
                                                                          Samirə Eminova  



58 

 
     Şəmsi Bədəl oğlu Bədəlbəyli    
1911-ci il fevral ayının 23-də Şuşa 
şəhərində anadan olmuşdur. Orta 
məktəbi bitirdikdən sonra Ş.Bədəl-
bəyli Pedaqoji texnikuma daxil ol-
muşdur. Lakin qəlbində teatra böyük 
həvəs olduğuna görə bədii özfəaliy-
yət dram kollektivində səylə çıxış 

edərək özünü bu sahədə sınaqdan çıxarmağa çalışmışdır.  
O, 1927-ci ildə Pedaqoji texnikumu bitirərək Azər-

baycan Dövlət Konservatoriyasına (indiki Milli Musi-
qi Akademiyası) daxil olmuş və burada Üzeyir Hacı-
bəyovun sinfində bəstəkarlıq nəzəriyyəsi ixtisası üzrə 
təhsil almışdır. 

Üzeyir Hacıbəyovla ünsiyyət, Cəfər Cabbarlı ilə 
dostluq münasibətləri onun taleyində mühüm əhəmiy-
yətli rol oynamışdır. 1932-ci ildən etibarən Ş.Bədəl-
bəyli özünü rejissor kimi sınayaraq, A.Tuqanov, İ.Hi-
dayətzadə və R.Təhmasibə assistentlik etməyə başla-
mışdır. 

 1934-cü ildə isə o, Moskva şəhərində “Malıy 
Teatr”da rejissor kimi təcrübə keçməyə göndərilmişdir.  

Ş.Bədəlbəyli 1938-ci ildən etibarən Azərbaycan 
Dövlət Dram Teatrında müstəqil surətdə rejissorluq 
fəaliyyətinə başlamışdır. Burada C.Məmmədquluza-
dənin “Ölülər”, S.Rəhmanın “Xoşbəxtlər”, C.Cabbar-
lının “Od gəlini” əsərləri onun tərəfindən böyük mü-
vəffəqiyyətlə səhnələşdirilmişdir. 

Böyük Vətən müharibəsi illərində Ş.Bədəlbəyli 
sovet qoşunlarının tərkibində İrana ezam olunmuş və 

Təbrizdə Ü.Hacıbəyovun 
“Arşın mal alan” operetta-
sını səhnələşdirmiş, eyni 
zamanda Təbrizdə “Qırmızı 
Şərq” qəzetinin müxbiri ki-
mi də fəaliyyət göstərmişdir. 

1959-1965-ci illərdə Ş.Bə-
dəlbəyli Opera Teatrının di-
rektoru və baş rejissoru və-
zifələrində çalışmışdır. Bu 
teatrın səhnəsində onun tə-
rəfindən  “Koroğlu”, “Dur-
nalar gölü”, “Traviata”, 
“Trubadur” və digər əsərlər 
səhnələşdirilmişdir. 

Şəmsi Bədəlbəyli uzun 
illər (1943-1949, 1956-
1961, 1963-1974) Azərbay-
can Dövlət Musiqili Kome-
diya Teatrının direktoru və 
bədii rəhbəri olmuşdur. 
Ü.Hacıbəyovun sinfində mu-
siqi təhsili alması onun 
sonralar məhz musiqili teat-
larda rejissor kimi yaradıcı-
lıq fəaliyyətində danılmaz 
rol oynamışdır. Opera parti-
turalarını oxumaq, əsərin 
musiqi materialının səhnə 
obrazlarının bədii siqləti ilə 
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həmahəngliyinə nail olmaq, instrumental ifaçılıqdan 
ansambl təşkil etmək baxımından məhz musiqiçi 
Ş.Bədəlbəyli ilə rejissor Ş.Bədəlbəylinin yaradıcılıq 
təmasının uğurlarıdır. 

1974-1976-cı illərdə rejissor Müslüm Maqomayev 
adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru 
və bədii rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır. 

1976-cı ildən isə ömrünün sonuna kimi Azərbay-
can Teatr Cəmiyyətinin sədri olmuşdur. 

Ş.Bədəlbəyli həm də bədii filmlərə çəkilmişdir. “O 
qızı tapın”, “Axırıncı aşırım”, “Ömrün səhifələri” 
filmlərində yadda qalan obrazlar yaratmışdır. Onun iş-
tirak etdiyi bu filmlər Azərbaycan kinematoqrafiyası-
nın qızıl fonduna daxil edilmişdi. 
      Azərbaycan Milli Akademik Dram Teatrında 
“Ölülər” (1940, C.Məmmədquluzadə), “Xoşbəxtlər” 
(1941, S.Rəhman), Opera və Balet teatrında “Koroğ-
lu”, “Arşın mal alan” (1953, Ü.Hacıbəyov), Musiqili 
Komediya Teatrında isə “Ləpələr” (1970, A.Məlikov), 
“Hicran” (1973, E.Sabitoğlu) və s. əsərlərin quruluşçu 
rejissoru olmuşdur.  

1957-ci ildə rejissor Türkmənistan Dövlət Opera və 
Balet Teatrında “Koroğlu” operasını tamaşaya qoy-
muşdur. Tamaşa müvəffəqiyyətlə keçmiş və teatrın 

müdiriyyəti onu qiymətli 
hədiyyələrlə mükafatlandır-
mışdı. 

Görkəmli rejissor, baca-
rıqlı inzibatçı Şəmsi Bədəl-
bəyli musiqili teatr sə-
nətimizin inkişafında, onun 
tərəqqisi yolunda göstərdiyi 
böyük xidmətlərə görə 17 
iyun 1943-cü ildə  Azərbay-
can Respublikasının Əmək-
dar və 29 iyul 1964-cü ildə 
isə Xalq artisti fəxri adları-
na  layiq görülmüş, “Qırmı-
zı Əmək Bayrağı” ordeni və 
medallarla təltif edilmişdir.  

Ş.Bədəlbəyli 1987-ci il 
may ayının 23-də vəfat et-
miş və ikinci Fəxri Xiya-
banda dəfn edilmişdir. 
Onun adına Bakı şəhərində 
küçə var. 

Ədəbiyyat 
Baxışova, S. Ömrünə xəzinə yığmış insan: [İstedadlı rejissor və böyük şəxsiyyət 

Şəmsi Bədəlbəyli haqqında] /S.Baxışova //Yaddaş.- 2006.- 18 fevral.- S.3. 
Rəhimli, İ. Şəmsi Bədəlbəyli /İ.Rəhimli //Azərbaycan teatr tarixi.- Bakı, 2005.- 

S.606-608, 662-665. 
Şərif, A. Şəmsi Bədəlbəyli /A.Şərif //XX əsr Azərbaycanın yaradıcı nəsilləri.- 

Bakı, 2007.- S.108-109. 
Rus dilində 

Рагимбейли, Н. Шамси Бадалбейли - жизнь в искусстве /Н.Рагимбейли.- 
Баку, 2008.- 202 с. 

İnternetdə 
www.az.wikipedia.org 
www.musigi-dunya.az                                                                        Səmayə Quliyeva 
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Səkinə Qulu qızı İsmаyılоvа 

1956-cı il fevral ayının 24-də Bаkı 
şəhərində аnаdаn оlmuşdur. 

О, 1974-1978-ci illərdə Аsəf Zеy-
nаllı аdınа musiqi məktəbinin mu-
ğаm sinfini, 1990-cı ildə isə Аzər-

bаycаn Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Univеrsitеtini 
bitirmişdir. 

Səkinə İsmаyılоvа rеspublikаdа ilk dəfə оlаrаq, qа-
dın ifаçılаrdаn ibаrət muğаm üçlüyü yаrаtmış, qаdın 
хаnəndələr аrаsındа muğаmı qаvаllа ilk dəfə ifа еt-
mişdir. 1980-ci ildən Аzərbаycаn Dövlət Оpеrа və 
Bаlеt Tеаtrının sоlisti kimi fəаliyyət göstərən хаnəndə 
əksər muğаm оpеrаlаrındа аpаrıcı pаrtiyаlаrı - Lеyli, 
Əsli (Ü.Hаcıbəyоv - “Lеyli və Məcnun”, “Əsli və Kə-
rəm”), Ərəbzəngi (Z.Hаcıbəyоv - “Аşıq Qərib”), Gül-
bаhаr (Ş.Ахundоvа - “Gəlin qаyаsı”) və s. ifа еtmiş 
və еtməkdədir. 

Şöhrəti dоğmа yurdumuzdаn çох-çох uzаqlаrа yа-
yılmış bu sənətkаr Аzərbаycаn muğаm sənətini dün-
yаnın bir çох ölkələrində - Türkiyə, İrаn, Yаpоniyа, 

Hindistаn, Аlmаniyа, İsvеç, 
Frаnsа, АBŞ və s. ölkələrdə 
yüksək səviyyədə təmsil 
еdir.  

Оnun ifаsındа səslənən 
“Çаhаrgаh”, “Humаyun”, 
“Bаyаtı-Şirаz” muğаmlаrı, 
həmçinin bir çох хаlq mаh-
nılаrı musiqi fоnоtеkаmızın 
qızıl fоndunа dахil еdilib. 

Hаzırdа S.İsmаyılоvа 
pеdаqоji fəаliyyətlə məşğul 
оlur, Аzərbаycаn Mədəniy-
yət və İncəsənət Univеrsitе-
ti və Аzərbаycаn Milli 
Kоnsеrvаtоriyаsındа tələ-
bələrə muğаm sənətindən 
dərs dеyir. Хidmətlərinə 
görə 1992-ci ildə  Аzərbаy-
cаn Rеspublikаsının Хаlq 
аrtisti adına layiq görül-
müşdür.   

Ədəbiyyat 
       İsmayılova Səkinə Qulu qızı //Üzeyir dünyası: Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediya-
sı.-Bakı, 2008.-S.122. 
      Səkinə İsmayılova Almaniyada konsert verib: [Xalq artistinin Berlində keçirilən 
konserti haqqında] //Ekspress.- 2010.- 21 aprel.- S.14. 
     Qocayeva, A. Muğam və xalq mahnılarımızın mahir ifaçısı: Muğam ifaçısı Səkinə 
İsmayılova haqqında /A.Qocayeva //İki sahil.- 2007.- 27 oktyabr.- S.8.  

İnternetdə 
www.az.wikipedia.org                                                            Məmməd Məmmədov 
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 Abdulla Mustafa oğlu Talıbzadə  

1881-ci il fevral ayının 24-də Tiflis 
şəhərində ruhani ailəsində anadan 
olmuşdur. 

1888-1893-cü illərdə Tiflisdə 
Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarə-
si nəzdində altı sinifli məktəbdə 
təhsil almışdır. 1894-1900-cü illər-

də Məşhəddə mədrəsədə azərbaycan, fars dillərində 
təhsil almış, dini, dünyəvi elmləri, Şərq və rus ədəbiy-
yatını öyrənmişdir. 

1901-ci ildə Bakıda imperator III Aleksandr kişi 
gimnaziyasında komissiya qarşısında imtahan verə-
rək, ibtidai məktəb müəllimi adını almış, Sabunçu və 
Bakı məktəblərində Azərbaycan dili və şəriət fənlərini 
tədris etmişdir. 

Abdulla Şaiq XX əsrin əvvəllərində geniş ictimai 
və ədəbi fəaliyyətə başlamışdır. “Həyat”, “İrşad”, 
“Dəbistan”, “Rəhbər”, “Məktəb”, “Füyuzat”, “İqbal”, 
“Yeni iqbal”, “Açıq söz”, “Qardaş köməyi” kimi qə-
zet və jurnallarda müxtəlif mövzularda bədii, elmi-
publisistik yazılar dərc etdirməklə milli şüurun dirçə-
lişinə yardım göstərmişdir. 

 Abdulla Şaiq ХХ əsr Azərbaycan mədəniyyəti, ic-
timai və bədii fikir tariхində görkəmli yеr tutan sima-
lardan biri olmuşdur. O, хalq müəllimi, ictimai хadim, 
şair, nasir və tərcüməçi kimi də şöhrət qazanmışdır. 

Ümumiyyətlə, millətin varlığı üçün əsas amillərdən 
olan dili - ana dilini Şaiq Azərbaycan хalqının və-

tənpərvər bir nümayəndəsi 
kimi həmişə mudafiə еtmiş, 
onun tədris və tərəqqisi 
üçün çalışmışdır. 

1926-cı ildə o, Şəfiqə 
хanım Əfəndiyеva və Mir-
zə Məhəmmədin toplamış 
olduqları matеriallar əsasın-
da “Bayatılar” adlı kitabça 
buraхır ki, həmin kitabça 
folklorumuzun tədqiqi və 
nəşri tariхində atılmış 
önəmli addım idi. 

Abdulla Şaiq ədəbi fəa-
liyyətə ХIХ əsrin sonların-
dan başlamışdır. Onun ilk 
qələm təcrübələri məhəbbət 
mövzusunda yazdığı qəzəl-
lərdən və rus təmsilçisi Krı-
lovdan еtdiyi tərcümələrdən 
ibarət olmuşdur. 

Onun ilk mətbu şеiri 
1906-cı ildə Abdulla Talıb-
zadə imzası ilə çap olun-
muş “Ananın oğluna layla 
dеməsi” şеiridir. Şеir “Də-
bistan” jurnalının 2-ci nöm-
rəsində çıхmışdır. Qələmini 
bədii yaradıcılığının müхtə-
lif sahələrində sınaqdan kе-
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çirən Abdulla Şaiq həm romantik, həm də rеalist üs-
lubda əsərlər yaratmışdır. 

 Onun ilk dəyərli nəsr əsəri 1908-ci ildə yazdığı 
“Məktub yеtişmədi” hеkayəsidir. 

Abdulla Şaiq dramaturgiya fəaliyyətinə 1910-cu il-
də “Gözəl bahar” mənzum pyеsi ilə başlamışdır. Bu-
nunla o, Azərbaycanda uşaq dramaturgiyasının əsasını 
qoymuşdur. Sonrakı illərdə “İdеal və insanlıq”, “Al-
danmış ulduzlar”, “Nüşabə”, “Ana” kimi pyеslər, 
uşaqlar və gənclər üçün bir-birindən məzmunlu səhnə 
əsərləri yaratmışdır. 

1917-ci ildə maarif sahəsində milliləşmə başlayar-
kən, Abdulla Şaiq birinci realnı məktəbində “türk sin-
fi” yaratmış, bütün fənlərin ana dilində tədrisinin bü-
növrəsini qoymuşdur. Abdulla Şaiq Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti illərində nümunə məktəbində və darül-
müəllimində işləmiş, fəaliyyətini daha da genişləndir-
mişdir. 1919-cu ildə Maarif Nazirliyinin ilk dəfə nəşr 
etdirdiyi beş dərslikdən ikisinin “Ədəbiyyat dərsləri” 
və “Türk cələngi”nin müəllifi Abdulla Şaiq olmuşdur. 
O, Osmanlı-türk və Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələ-
rindən istifadə etməklə ilk milli dərslik örnəklərini ya-
ratmışdır.   

Müstəqilliyi qorumaq üçün vahid cəbhədə birləş-
məyin zəruri olduğunu anlayan Abdulla Şaiq Müsavat 
partiyasına həsr еtdiyi “Marş” şеirini yazmışdı. 

Abdulla Şaiq Böyük Və-
tən müharibəsi dövründə 
“Zəfər bizimdir” (1941), 
“Döyüş nəğməsi” (1942), 
“Vətən nəğməsi” (1943) və 
s. kimi şеirlərində хalqımızı 
alman faşistlərinə qarşı mü-
barizəyə səsləmiş, onlarda 
vətənpərvərlik ruhunu daha 
da qüvvətləndirməyə çalış-
mışdır. 

Uşaq ədəbiyyatı kimi çə-
tin bir sahədə uzun müddət 
səmərəli fəaliyyət göstər-
miş, gələcək nəsillərə zən-
gin irs qoyub gеtmişdir. 

    Əməkdar incəsənət 
xadimi, yazıçı Talıbzadə 
Abdulla Mustafa oğlu 24 
iyul 1959-cu ildə Bakı şə-
hərində vəfat etmişdir.  

Ədəbiyyat 
Seçilmiş əsərləri: Üç cilddə /Abdulla Şaiq; tərt. Kamal Talıbzadə.- Bakı: Avrasiya 

Press, 2005. (Təkrar nəşr).- C.I.- 495 s.; C.II.-565 s.; C.III.- 534 s. (Klassik 
Azərbaycan ədəbiyyatı) 

Arazdan Turana: Şeirlər, qəzəllər, poemalar, pyeslər /Abdulla Şaiq.- Bakı: Nurlan, 
2003.- 263 s. 

Tülkü Həccə gedir: Nağıl /Abdulla Şaiq.-Bakı: Altun kitab, 2009.- 20 s.  
Abdulla Şaiq //Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası: İki cilddə.- Bakı, 

2004.- C.1.- S.97. 
Cəfərov, T. Abdulla Şaiq /T.Cəfərov, Ş.Əhmədova, Ç.Məmmədova //Məktəblinin 

ədəbiyyat lüğəti.- Bakı, 2007.- S.6. 
Rus dilində 

Письмо не дошло: (Рассказы и роман) /А.Шаиг.-Баку: Гянджлик, 1984.- 192 с. 
İnternetdə 

www.az.wikipedia.org                                                               Samirə Eminova 
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Xocalı Soyqırımı  
1992 

 26 

Ərazisi - 0,936 km2 
Əhalisinin  sayı – 25 000  nəfər 
İşğal  tarixi -  26 fevral 1992-ci il 
 

 

 
25000 əhalisi olan Xocalı Xankəndindən 10 km 

cənub-şərqdə, Qarabağ silsiləsində və Ağdam-Şuşa, 
Əsgəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşir. Qara-
bağdakı yeganə aeroport da Xocalıdadır. Ermənilərin 
Xocalıya əsas maraqları da Xocalının bu cür strateji 
mövqedə olması ilə əlaqədardır. 

Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri keçmiş SSRİ döv-
ründən Xankəndi (Stepanakert) şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayın zirehli 
texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə Xocalı şəhərini işğal etdi... Bir günün için-
də yer üzündən silinən şəhəri tərk edən 2500 Xocalı sakinindən 613-ü düşmən güllə-
sinə tuş gəlib qətliamın qurbanı oldu.  

Bu soyqırımı nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla - 613 
nəfər Xocalı sakini qətlə yetirildi, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki vali-
deynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. Düşmən gülləsinə tuş gəlib yaralanan 
487 nəfərdən 76-sı uşaq idi. 1275 xocalılı əsir, 150 xocalılı itkin düşdü. Dövlətin və 
əhalinin əmlakına 1 aprel 1992-ci il tarixinə olan qiymətlərlə 5 mlrd. rubl dəyərində 
ziyan vurulmuşdur. 

 Xocalı Soyqırımında iştirak etmiş ermənilərin və onların köməkçilərinin hərəkət-
ləri insan haqlarının kobud pozulması, beynəlxalq hüquqi aktların - Cenevrə konven-
siyası, Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsi, vətəndaş və siyasi hüquqlar barədə 
Beynəlxaq Sazış, Fövqəladə vəziyyətlərdə və hərbi münaqişələr zamanı qadınların və 
uşaqların müdafıəsi Bəyannaməsinə məhəl qoyulmamasıdır. 

Azərbaycan Milli Məclisi (Parlamenti) hər il fevralın 26-nı “Xocalı Soyqırımı gü-
nü” elan etmişdir. Hər il fevralın 26-da saat 17.00-da Azərbaycan xalqı Xocalı Soy-
qırımının qurbanlarının xatirəsini yad edir. 
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1 fevral 
Gün çıxır 
06:43   
Gün batır 
18:33 
28 fevral 
Gün çıxır  
06:52   
Gün batır 
20:05 

M
ar

t 

 
 
19 fevral- 
20 mart 
Balıq Nişanı 
sudur. Yupiter və 
Neptunun 
himayəsindədir. 
Günəşin Balıqlar 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
incə intuasiyalı 
olmaqla yanaşı, 
daim bir narahatlıq 
hissi də keçirirlər. 

Ça 1 
Ç 2 
Ca 3 
C 4 
Ş 5 
B 6 
Be 7 
Ça 8 
Ç 9 
Ca 10 
C 11 
Ş 12 
B 13 
Be 14 
Ça 15 
Ç 16 
Ca 17 
C 18 
Ş 19 
B 20 
Be 21 
Ça 22 
Ç 23 
Ca 24 
C 25 
Ş 26 
B 27 
Be 28 
Ça 29 
Ç 30 
Ca 31 

  2011       

    Əlamətdar və  
      tarixi günlər 

Azərbaycanlıların Soyqırımı 
Günü 

 

 
 
XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq ermənilər tarixi 

Azərbaycan torpaqlarında kütləvi şəkildə məskunlaşdırılmağa 
başlamış, azərbaycanlılar öz qədim torpaqlarından, ata-baba 
yurdlarından qovulmuş, onların deportasiyası prosesi 
məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilmişdir. 
      Ötən əsrdə dörd dəfə - 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 
və 1988-1989-cu illərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı tö-
rətdikləri soyqırımı və deportasiya siyasəti bu gün özünü Dağlıq 
Qarabağla bağlı məlum hadisələrdə büruzə verir, həm də onu 
göstərir ki, ermənilərin xalqımıza olan tarixi münasibəti dəyiş-
məyib. 

2. Azərbaycanın BMT-yə qəbul olunması günü  
8. Bеynəlxalq Qadınlar Günü  
10. Milli Tеatr Günü  
12. Daxili Qoşunlar Günü  
20-21. Nоvruz Bayramı   
27. Beynəlxalq Teatr Günü  
28. Milli Təhlükəsizlik Günü  
31. Azərbaycanlıların Sоyqırımı Günü  
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Mart - Qriqorian təqvimi ilə ilin üçüncü ayıdır. 31 gündən ibarətdir. 

Yuli Sezarın təqvim islahatından əvvəl Qədim Romada ilin birinci ayı sayılırdı. 

Mart sözü Qədim Roma mifologiyasında müharibə tanrısı olan Marsın adı ilə 

bağlıdır. 

   Milli ədəbiyyat  
 
Şairə, ədəbiyyatşünas Billuri Hökumə İbrahim qızının (03.03.1926-

22.11.2000) anadan olmasının 85 illiyi 

Əməkdar elm xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas Qarayev Yaşar Vahid 

oğlunun (05.03.1936-25.08.2002) anadan olmasının 75 illiyi 

Nasir Eyvazov Fərman Allahverdi oğlunun (06.03.1931-26.11.1996) 

anadan olmasının 80 illiyi 

Şərqşünas Hüseynov Böyükağa Murtuza oğlunun (07.03.1926-

31.05.1983) anadan olmasının 85 illiyi 

Xalq şairi, dramaturq Rüstəmzadə Süleyman Əliabbas oğlunun 

(Süleyman Rüstəm) (12.03.1906-10.06.1989) anadan olmasının 105 

illiyi 

Nasir Mustafayev Əmir Gülbala oğlunun (12.03.1936) anadan olma-

sının 75 illiyi 

Şair, tərcüməçi, publisist İsmayılzadə İsa Mustafa oğlunun (15.03.1941-

14.07.1997) anadan olmasının 70 illiyi 

Şair Qasımov Böyükağa Məmməd oğlunun (18.03.1916-29.08.1957) 

anadan olmasının 95 illiyi 

Xalq şairi,  Vəkilov Səməd Yusif oğlunun (Səməd Vurğun) 

(21.03.1906-27.05.1956) anadan olmasının 105 illiyi 

Şair Kərimov Əli Paşa oğlunun (Əli Kərim) (22.03.1931-30.06.1969) 

anadan olmasının  80 illiyi 
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Şair, nasir Xanlarov Seyran Əsgər oğlunun (Seyran Səxavət) 

(23.03.1946) anadan olmasının 65 illiyi 

Ədəbiyyatşünas, tənqidçi Bəktaşi İnayət Heydər oğlunun (25.03.1931-

09.09.1989) anadan olmasının 80 illiyi 

Publisist, tənqidçi, tibb elmləri namizədi Qədimov Şaiq Rza oğlunun 

(26.03.1926) anadan olmasının 85 illiyi 

Nasir, publisist, şair, rəssam Vəliyev Yaşar Hidayət oğlunun 

(30.03.1951) anadan olmasının 60 illiyi 

  Xarici ədəbiyyat    
   Krım-tatar publisisti, pedaqoq, ictimai xadim Qaspralı (Qasprinski) 

   İsmayıl bəy Mustafa ağa oğlunun (21.03.1851-11.09.1914) anadan  

   olmasının 160 illiyi 

 Tarixi günlər 
  Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü (01.03.1972) 

  Azərbaycanın BMT-yə qəbul olunması günü (02.03.1992) 

   Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü (05.03.2005) 

Qızıl Aypara Günü (07.03.2008) 

Bеynəlxalq Qadınlar Günü (08.03.1910) 

Milli Tеatr Günü (10.03.1873)  

Daxili Qoşunlar Günü (12.03.1995) 

                     Beynəlxalq Novruz Günü (21.03.2010) 

Beynəlxalq Poeziya Günü (21.03.) 

İrqi ayrı-seçkiliyin (diskriminasiyanın) ləğv  edilməsi uğrunda 

Beynəlxalq  Mübarizə Günü  (21.03.1966)  

Beynəlxalq Teatr Günü (27.03.1948) 

Milli Təhlükəsizlik Orqanları İşçilərinin Peşə Bayramı Günü 

(28.03.1997) 
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Azərbaycanlıların Sоyqırımı Günü (31.03.1918) 

      Milli Qəhrəmanlar 
         Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Nəzərli Hikmət Baba oğlunun  

         (07.03.1966-02.1992) anadan olmasının 45 illiyi 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı İbrahimov Nurəddin İslam oğlunun 

(16.03.1951-10.02.1995) anadan olmasının 60 illiyi 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Nəsrəddinov Rafiq Hüseyn oğlunun 

(18.03.1961-06.09.1992) anadan olmasının 50 illiyi 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əsədov Əsəd Soltan oğlunun 

(22.03.1956-29.10.1991) anadan olmasının 55 illiyi 

      Mühəndis işi. Texnika  
       Dövlət xadimi, energetik, texnika elmləri namizədi, professor 

Bayramzadə Əlirza Baxşəli oğlunun (18.03.1911-01.08.1963) anadan 

olmasının 100 illiyi 

Rus fiziki, dövlət xadimi Vavilov Sergey İvanoviçin (24.03.1891-

25.01.1951) anadan olmasının 120 illiyi 

İsveçli ixtiraçı və sənaye sahibkarı Nobel Emmanuelin (24.03.1801-

03.09.1872) anadan olmasının 210 illiyi 

     Mədəniyyət. Maarif. Təhsil   
       Akademik Nağıyev Tofiq Murtuza oğlunun (04.03.1941) anadan 

olmasının 70 illiyi 

      Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq 

      Rus rəssamı Vrubel Mixail Aleksandroviçin (17.03.1856-14.04.1910) 

      anadan olmasının 155 illiyi 

Fransız heykəltəraşı Qudon Jan Antuanın (20.03.1741-15.07.1828) 

anadan olmasının 270 illiyi 
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Alman rəssamı, qrafikaçı Qrundiq Leanın (23.03.1906) anadan 

olmasının 105 illiyi 

İspan rəssamı Qoyya-i-Lüsyentes Fransisko Xose de Fuendetodosun 

(30.03.1746-16.04.1828) anadan olmasının 265 illiyi 

     Neft 
      Neftçi-geoloq Bağırzadə Faiq Məmməd oğlunun (20.03.1926-

24.03.1988) anadan olmasının 85 illiyi 

Neftçi, buruq ustası Məmmədov Abbas Zaman oğlunun (24.03.1916-

01.01.1976) anadan olmasının 95 illiyi 

     Riyaziyyat 
       Fransız filosofu və riyaziyyatçısı Dekart Renenin (31.03.1596-

11.02.1650) anadan   olmasının 415 illiyi 

     Kimya.Biologiya 

      AMEA-nın həqiqi üzvü, Milli Onkologiya Elmi Mərkəzinin direktoru  

 Əliyev Cəmil Əziz oğlunun (30.03.1946) anadan olmasının 65 illiyi 

Texnika elmləri doktoru, kimyaçı alim Qəmbərov Yunis Heydər 

oğlunun (05.03.1926-07.09.1991) anadan olmasının 85 illiyi 

Coğrafiya. Geologiya 
Rus coğrafiyaşünası, bioloq, Əməkdar elm xadimi Berq Lev 

Semyonoviçin (14.03.1876-24.12.1950) anadan olmasının 135 illiyi 

Əməkdar elm xadimi, coğrafiyaşünas Kərəmov Nurəddin Kərəm 

oğlunun (20.03.1911-13.08.1981) anadan olmasının 100 illiyi 

Türk səyyahı, coğrafiyaşünas Övliya Çələbi ibn Dərviş Məhəmməd 

Zillinin (25.03.1611-1679 (1682,1685)) anadan olmasının 400 illiyi 
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    Musiqi.Opera. Balet 
   Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Bağırov Zakir Cavad oğlunun  

   (16.03.1916-08.01.1996) anadan olmasının 95 illiyi 

                     Macar bəstəkarı, pianoçu və musiqi folklorçusu Bartok Belanın 

         (25.03.1881-26.09.1945) anadan olmasının 130 illiyi 

Rus aktyoru, rejissor və teatr pedaqoqu Tuqanov Aleksandr 

Aleksandroviçin (31.03.1871-06.03.1960) anadan olmasının 140 illiyi 

Xanəndə, musiqi xadimi Cabbar Məşədi İsmayıl oğlunun (Cabbar 

Qaryağdı oğlu) (31.03.1861-20.04.1944) anadan olmasının 150 illiyi 

Xalq artisti, pianoçu Babayev Rafiq Fərzi oğlunun (31.03.1936-

19.03.1994) anadan olmasının 75 illiyi 

  Teatr. Kino 
   Polyak kinorejissoru, ssenarist Vayda Anjeyin (06.03.1926) anadan 

olmasının 85 illiyi 

Xalq artisti, görkəmli aktyor Qurbanov Ağadadaş Gülməmməd oğlunun 

(08.03.1911-25.06.1965) anadan olmasının 100 illiyi 

Əməkdar artist, aktyor Qafarlı Əlihüseyn Əbdülrəhim oğlunun 

(15.03.1911-06.10.1961) anadan olmasının 100 illiyi 

Xalq artisti, aktyor Haqverdiyev Əyyub Məmmədəli oğlunun 

(15.03.1911-12.06.1996) anadan olmasının 100 illiyi 

Xalq artisti, aktyor Seyfi Ələkbər Seyfulla oğlunun (19.03.1901-

15.12.1977) anadan olmasının 110 illiyi 

Aktyor, pedaqoq Kazımzadə Kazım Cəfər oğlunun (Kazım Ziya) 

(21.03.1896-20.11.1956) anadan olmasının 115 illiyi 

Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı Axundov Ruhulla Fətulla oğlunun 

(Sidqi Ruhulla) (28.03.1886-05.05.1959) anadan olmasının 125 illiyi 
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     Hökumə İbrahim qızı Billuri   
1926-ci il mart ayının 3-də Cənubi 
Azərbaycanın Zəncan şəhərində 
dəmirçi ailəsində anadan olmuş-
dur. 1933-1943-cü illərdə “Azəri” 
orta qız məktəbində təhsil almış və 
həmin məktəbdə müəllim saxlan-
mışdır. Sovet Ordusu İranda oldu-

ğu dövrdə ictimai-siyasi fəaliyyətə başlamışdır. Xəm-
sə vilayət partiya komitəsinin üzvü olmuşdur. İlk şeir-
lərini orta məktəbdə ikən fars, sonra Azərbaycan di-
lində yazmışdır. Onun Azərbaycan dilində qələmə al-
dığı ilk şeirləri, “Fəhlə”, “Göyərçin”, “Sübh açıldı” və 
s. məqalələri 1945-ci ildə “Azər”, “Vətən yolunda” 
qəzetlərində və “Azərbaycan” jurnalında çıxmışdır. 
Azərbaycan Demokrat Partiyası Zəncan Vilayət Ko-
mitəsi Təbliğat şöbəsinin sədr müavini və “SSRİ ilə 
İran arasında mədəni rabitə cəmiyyəti” Zəncan şöbəsi-
nin sədr müavini, mədəniyyət evi kitabxanasının mü-
diri vəzifəsində işləmişdir. Cənubi Azərbaycanda in-
qilabi hadisələrin fəal iştirakçısı olduğuna görə “21 
Azər” medalına  layiq görülmüşdür. 1946-cı ilin deka-
brından Şimali Azərbaycanda mühacirətdə yaşayır. 
Həmin vaxtdan fəal bədii və elmi yaradıcılıqla məşğul 
olmuş, dövri mətbuatda müntəzəm çıxış etmişdir. 
1955-ci ildə  “Şeirlər”, 1963-cü ildə “Azadlıq baharı”, 
1970-ci ildə “İthaf”, 1980-ci ildə “Sənin könül otağın” 
və s. kitabları Moskvada və Bakıda rus dilində nəşr 
olunmuşdur.  

1952-ci ildə ADU-nun (indiki BDU) Filologiya 
fakültəsini bitirmiş, 1952-1954-cü illərdə “Azərnəşr”  

 
də Ədəbi-bədii şöbədə re-
daktor işləmiş, 1954-1956-
cı illərdə Azərbaycan KP 
MK nəzdində partiya mək-
təbini fərqlənmə diplomu 
ilə bitirmişdir. Bu dövrdə o, 
iki dəfə Azərbaycan De-
mokratik Partiyası  MK-nın 
üzvü seçilmişdir. 1956-
1960-cı illərdə ADP MK-
nın siyasi orqanı “Azərbay-
can” qəzetinin baş redakto-
ru vəzifəsində işləmişdir. 
1960-1963-cü illərdə Mos-
kva Sov.İKP MK nəzdində 
olan İctimai Elmlər Akade-
miyasını bitirmiş, orada 
“İran Azərbaycan realist 
demokratik ədəbiyyatı” 
mövzusunda dissertasiya 
müdafiə edərək  filologiya 
elmləri namizədi elmi dərə-
cəsini almışdır. 1964-cü il-
də Azərbaycan EA Yaxın 
və Orta Şərq xalqları İnsti-
tutunda baş elmi işçi vəzi-
fəsində işləmişdir. 

Azərbaycan Ali Soveti 
Rəyasət Heyətinin Fəxri 
fərmanı və SSRİ medalları 
ilə təltif olunmuşdur. O, 

 
M

ar
t  

85 illiyi 
Hökumə Billuri 

 1926-2000 
 

 
 
 
 

Şairə 3 
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1958-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 
1984-cü ildən Əməkdar incəsənət xadimi, 1985-ci il-
dən Əmək veteranıdır. H.Billuri 2000-ci il noyabrın 
22-də Bakıda vəfat etmişdir. 

 
Ədəbiyyat 

 
Seçilmiş əsərləri /H.Billuri .- Bakı: Azərnəşr, 1981.- 343 s. 
Apar məni o yerlərə /H.Billuri.- Bakı: Yazıçı, 1981.- 124 s. 
Bir də bahar gəlsə /H.Billuri.- Bakı: Yazıçı, 1984.- 280 s. 
Çinar gözləyir məni /H.Billuri.- Bakı: Azərnəşr, 1975.- 120 s. 
Şeirlər /H.Billuri.- Bakı: Yazıçı, 1980.- 265 s. 
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar /H.Billuri.- Bakı: Elm, 1984.- 156 s. 
Nə qəribə dünya imiş /H.Billuri.- Bakı: Azərbaycan, 1997.- 223 s. 

 
İnternetdə 

www.adam.az 
www.az.wikipedia.org 
www.science.gov.az 

 
Bəybala  Ələsgərov 
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Yaşar Vahid oğlu Qarayev  
1936-cı il mart ayının 5-də Şəki şə-
hərində xırda sənətkar ailəsində ana-
dan olmuşdur. 1946-cı ildə Qarayev 
ailəsi Bakıya köçür. O, burada 31 
saylı şəhər orta məktəbini bitirmişdir.  

1954-1958-ci illərdə ADU-nun 
(indiki BDU) Filologiya fakültəsin-

də təhsil almışdır. 1987-ci ildə Azərbaycan EA Niza-
mi adına Dil və ədəbiyyat İnstitutunda baş laborant, 
kiçik elmi işçi, baş elmi işçi, sonra Nəzəriyyə və ədəbi 
proses şöbəsinin müdiri, institutda elmi işlər üzrə di-
rektor müavini, həmin şöbəyə başçılıq etməklə yanaşı, 
institutun direktoru vəzifəsində işləmişdir. 

Ədəbi  fəaliyyətə 1955-ci ildə “Lenin tərbiyəsi uğ-
runda” və “Azərbaycan gəncləri” qəzetlərində çıxan 
ilk ədəbi qeydləri ilə başlamışdır. Bundan sonra müa-
sir ədəbi prosesə, teatr tənqidinə, bədii ədəbiyyatın di-
gər problemlərinə dair elmi-nəzəri məqalələri ilə dövri 
mətbuatda müntəzəm çıxış etmişdir.  

Onun məqalə və kitabları 1976-1991-ci illərdə 
“Yaşar”, ”Q.Yaşar”, “Y.Qarayev” imzaları ilə dərc 
olunmuşdur. Azərbaycan Yazıçılar İttıfaqının Tənqid 
və ədəbiyyatşünaslıq şurasının rəhbəri olmuşdur. 
1990-cı ildən Ali Attestasiya Komissiyasının, Azər-
baycan Milli Yaradıcılıq Akademiyası Rəyasət Heyə-
tinin üzvü və humanitar bölməsinin həmsədri, Azər-
baycan Yazıçılar Birliyinin katibi (1991-ci ildən tən-
qid və ədəbiyyatşünaslıq üzrə)  seçilmişdir. Həmçinin, 

1993-cü ildən Azərbaycan-
da daimi fəaliyyətdə olan 
Şəhriyar konqresi komitəsi-
nin sədri, “Ədəbi proses” 
adlı illik elmi-tənqidi məc-
muənin təşəbbüsçüsü, mü-
əlliflərindən biri və məsul 
redaktoru olmuşdur. M.Qor-
ki adına Dünya Ədəbiyyatı 
İnstitutunun  hazırladığı 
doqquz cildlik “Dünya ədə-
biyyatı tarixi”, “Çoxmillətli 
Sovet ədəbiyyatı tarixi (in-
qilaba qədərki dövr)” və 
Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun hazırladığı 
yeddi cildlik “Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi” monu-
mental əsərlərin müəlliflə-
rindən biri idi. Respublika-
nın elmi və ədəbi-mədəni 
inkişafında fəal çalışmış, 
“Dünya ədəbiyyatının inki-
şaf qanunauyğunluqları” 
problemi üzrə əlaqələndir-
mə şurasının sədri, Ədəbiy-
yat İnstitutu elmi şurasının 
sədri, Memarlıq və İncəsə-
nət İnstitutunun, Türkmə-
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nistan EA Dil və Ədəbiyyat İnstitutu elmi şurasının, 
Azərbaycan Dövlət nəşrkomu yanında redaksiya he-
yətinin, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin, 
Mədəniyyət Nazirliyi bədii şurasının, “Yazıçı” nəşriy-
yatının bədii şurasının, “Azərbaycan” və “Ulduz” jur-
nalı redaksiya heyətinin, “Bilik” cəmiyyəti redaksiya 
heyətinin, ensiklopediya elmi redaksiya heyətinin üz-
vü olmuşdur. Eyni zamanda SSRİ Yazıçılar İttifaqı 
Rəyasət Heyəti yanında Tənqid və ədəbiyyatşünaslıq 
şurasının, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı M.F.Axundov 
adına mükafat komissiyasının üzvü olmuşdur.  

Yaşar Qarayev XX əsr tənqidinin yeni mərhələsinə 
və nəslinə mənsubdur. Bu mərhələ ötən əsrin 60-cı il-
lərindən sonra başlayır və indi də, yəni yeni əsrin baş-
lanğıc dövründə də davam edir. Tənqidin bu nəslini 
və mərhələsini öz yaradıcılığında, öz tənqidçi təfəkkü-
ründə və şəxsiyyətində təmsil edən şəxs barədə düşü-
nəndə isə, heç şübhəsiz, ilk olaraq biz Yaşar Qaraye-
vin adını çəkməli oluruq. Yaşar Qarayev tənqidin bu 
mərhələsini, onun problemlərini və istiqamətlərini, 
ədəbi-estetik və milli dəyərlər sistemini öz tənqidində 
daha dolğun və mükəmməl bir şəkildə, bütöv bir sis-
tem halında əks edən tənqidçi olmuşdur.  

1994-cü ildən “Füzuli 
vəqfi” fondunun rəyasət he-
yətinin üzvü kimi fəaliyyət 
göstərmişdir. 

O, 1982-ci ildə Azərbay-
can Dövlət mükafatı laureatı 
və  Azərbaycanın Əməkdar 
elm xadimi fəxri adlarına 
layiq görülmüş, 1985-ci 
ildə professor, 1990-cı ildə 
Azərbaycan Milli Yaradıcı-
lıq Akademiyasının həqiqi 
üzvü, 2002-ci ildə Azərbay-
can Milli Elmlər Akademi-
yasının müxbir üzvü seçil-
mişdir. 

2002-ci il  avqustun 25-
də vəfat etmiş, Fəxri Xiya-
banda dəfn edilmişdir. 

 
Ədəbiyyat 
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    Azərbaycanda bədən tər-
biyəsi və idmanın tarixi çox 
qədimdir və xalqın mədəniy-
yəti ilə sıx bağlıdır. Azərbay-
can folklorunda igidlərin oxat-
ma, atçapma, güləş və digər 
xalq oyunlarında göstərdikləri 
şücaət və qəhrəmanlıqlar tə-
rənnüm olunmuşdur. Qobus-

tan qayaüstü rəsmlərində qədim insanın müxtəlif fizi-
ki hərəkətlərinin əyani təsviri Azərbaycanda idmanın 
uzaq tarixindən xəbər verir. 

“Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanunu Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyevin 28 dekabr 1998-ci il tarix-
li Fərmanı ilə qüvvəyə minmişdir. Qanunda bədən tər-
biyəsi və idman təşkilatlarının fəaliyyətinin hüquqi, 
təşkilati, iqtisadi və sosial əsasları təsbit olunmuş, bə-
dən tərbiyəsi və idman sahəsində Azərbaycan Respub-
likasında dövlət siyasətinin prinsipləri müəyyən edil-
mişdir. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 
Nazirliyi (2006) “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun həyata keçiril-
məsi üçün öz səlahiyyətləri daxilində lazımi tədbirlər 
görür. 
     2000-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Respublika-
sında bir-birinin ardınca müasir idman kompleksləri 
tikilib istifadəyə verilmişdir. Dövlətin idmana böyük 
qayğısının daha bir təzahürü olan bu sağlamlıq mər-
kəzlərinin əksəriyyəti ümummilli lider Heydər Əliye-

vin prezidentliyi dövründə 
inşa olunmuşdur. Bakı 
Olimpiya İdman Kompleksi 
2000-ci il oktyabrın 21-də, 
Maştağa Olimpiya İdman 
Kompleksi 2001-ci il deka-
brın 29-da, Naxçıvan Olim-
piya İdman Kompleksi 
2002-ci il iyunun 15-də, 
Gəncə Olimpiya İdman 
Kompleksi 2002-ci  il sent-
yabrın 12-də, Şəki Olimpi-
ya İdman Kompleksi 2002-
ci il noyabrın 9-da, Bərdə 
Olimpiya İdman Kompleksi 
2003-cü il oktyabrın 7-də, 
Lənkəran Olimpiya İdman 
Kompleksi 2003-cü il ok-
tyabrın 9-da, Quba Olimpi-
ya İdman Kompleksi 2003-
cü il oktyabrın 11-də, Şa-
maxı Olimpiya İdman 
Kompleksi 2005-ci il apre-
lin 26-da istifadəyə veril-
mişdir. Bakıda “Musado” 
Taekvondo sarayı, Yaxt-
klub, Otüstü Xokkey İdman 
Kompleksi, Stend Atıcılığı 
İdman Kompleksi də fəa-
liyyət göstərir.  
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     Azərbaycanda idman əsl tərəqqi yoluna respublika 
dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra qədəm qoy-
muşdur. Müstəqilliyin ilk illərində bədən tərbiyəsi və 
idman işlərinin təşkili sahəsində çətinliklər var idi. 
Respublika Prezidentinin Gənclər və İdman Nazirli-
yinin yaradılması haqqında 26 iyul 1994-cü il tarixli 
və Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin yaradılması 
haqqında 18 aprel 2001-ci il tarixli Fərmanları ölkədə 
idmanın inkişafına güclü təkan verdi.  
      Ümummilli liderin gənclər və idman siyasətini 
uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev 2005-ci 
il martın 4-də “Bədən tərbiyəsi və idman günü”nün tə-
sis edilməsi haqqında Sərəncam imzalamışdır. 5 mart 
Azərbaycan idmanı üçün xüsusilə əlamətdar bir gün-
dür. Belə ki, 1995-ci ilin həmin günü ulu öndərimiz 
Heydər Əliyev dünya və Avropa çempionatlarının qa-
libləri və mükafatçıları ilə görüşmüş, bədən tərbiyəsi 
və idmanın inkişafında yeni strategiyanın təməlini qo-
yaraq İdman Fondunu təsis etmiş, bədən tərbiyəsi və 
idmanın inkişafında yeni strategiyanın təməlini qo-
yub. Həmin məqsədyönlü siyasət bu gün də layiqincə 
davam etdirilir. Ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkişafı 
bütün sosial sferaları, o cümlədən idman və bədən tər-
biyəsi sahəsini əhatə edir, bu sahədə qazanılan nailiy-

yətlər ildən-ilə daha da ar-
tır. İdmançılarımızın da il-
dən-ilə artan nailiyyətləri 
dövlətin bu sahəyə olan 
dəstəyinin nəticəsidir. Tək-
cə, 2009-cu ildə bədən tər-
biyəsi və idmanın inkişafı-
na dövlət büdcəsindən ayrı-
lan vəsaitin məbləği 12,8 
milyon manata çatdırılıb. 
Ölkədə idman və bədən tər-
biyəsinin maddi-texniki ba-
zası ildən-ilə möhkəmləndi-
rilir. Ölkənin müxtəlif böl-
gələrində çoxsaylı idman 
kompleksləri tikilib istifa-
dəyə verilir, mövcud idman 
kompleksləri, stadionlar və 
digər idman meydançaları 
təmir edilir, günün tələblə-
rinə uyğun yenidən qurulur. 
  

 
Ədəbiyyat 
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    Hikmət Bаbа оğlu Nəzərli  1966-cı 
il mart ayının 7-də Bаkı şəhərində zi-
yаlı аiləsində dünyаyа göz аçmışdır. 
1973-cü ildə Bаkının Хətаi rаyоnun-
dаkı 27 sаylı оrtа məktəbdə ibtidai 
təhsilə başlamış, bеşinci sinifə qədər 
burаdа təhsil аlmışdır. Аtаsının iş yе-

rinin dəyişməsi ilə əlаqədаr Hikmət də аilələri ilə 
Dаşkəndə gеtmiş və оrtа təhsilini оrаdа tаmаmlаmış-
dır. О, 1982-ci ildə аnаsı və bаcılаrı ilə birlikdə yеni-
dən Bаkıyа qаyıtmışdır. 1984-cü ildə hərbi хidmətə 
çаğırılmış və Gürcüstаn Rеspublikаsının Duşеfi şəhə-
rindəki kəşfiyyаt məktəbinə göndərilmişdir. 1986-cı 
ildə оrdudаn tərхis оlunmuşdur. О, rеspublikа DİN-
nin Yаnğındаn Mühаfizə İdаrəsində işə düzəlmiş və 
еyni zаmаndа Аzərbаycаn Pоlitехnik İnstitutunа (in-
diki Texniki Universitet) qəbul оlunmuşdur. Bir və-
tənpərvər оğul kimi еrməni təcаvüzünə, sоydаşlаrımı-
zın öz dоğmа yurdlаrındаn qоvulmаsınа о, bigаnə qа-
lа bilməzdi. 

H.Nəzərli Şığ qəsəbəsində könüllülərdən təşkil 
оlunmuş müdаfiə bаtаlyоnunа üzv yаzılır. 1991-ci ilin 
dеkаbrındа хidmət еtdiyi bаtаlyоnun tərkibində Аğ-
dаm istiqаmətindəki cəbhəyə yоlа düşür. Həmin 
gündən Vətənin müdаfiəsi uğrundа хidmətlərə bаşlа-
yır. Umudlu, Хоcаlı yоlu isə оnun döyüş mеydаnınа 
çеvrilir. Umudlu kəndinin sаkinlərini təhlükəsiz yеrə 

аpаrаrkən ağır yaralanır. 
Bir müddət müаlicə оlun-
duqdаn sоnrа yеnidən dö-
yüş yоldаşlаrının yаnınа 
qаyıdır. 

Həmin günlər Хоcаlıdа 
tаriхdə misli görünməmiş 
fаciə törədilir. Hikmət idаrə 
еtdiyi mаşınlа düşmən qаr-
şısındа mаnеə yаrаdаrаq 
uşаqlаrın, qаdınlаrın təhlü-
kəsiz yеrə аpаrılmаsındа 
böyük şücаət göstərir. Sоn 
məqаmdа bir nеçə döyüş 
yоldаşı ilə mеşəyə çəkilir. 
Sоnrаkı tаlеyi bаrədə hеç 
bir məlumаt yохdur.  

Аiləli idi. Bir övlаdı 
yаdigаr qаlıb. 

Аzərbаycаn Rеspubli-
kаsı Prеzidеntinin 9 sеnt-
yаbr 1992-ci il tаriхli 178 
sаylı Fərmаnı ilə Nəzərli 
Hikmət Bаbа оğlunа ölü-
mündən sоnrа “Аzərbаy-
cаnın Milli Qəhrəmаnı” аdı 
vеrilmişdir. 
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şəхsi igidlik və şücаətə görə]: Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin Fərmаnı, 9 
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Nəsillər dəyişəcək, lakin vətən oğullarının xatirəsi ürəklərdə əbədi yaşayacaq. 
 

 İlham Əliyev,  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
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Ağadadaş Gülməmməd oğlu Qurba-

nov 1911-ci il mart ayının 8-də Bakıda 
anadan olmuşdur. 

1927-ci il martın 15-də “Dənizçilər 
klubu”nda Lətif Kərimlinin “Fırtına” 
pyesinin tamaşası oynanılıb. Bu tama-
şanı, başda Ağadadaş Qurbanov olmaq-

la, talelərini teatra bağlayan məktəblilər hazırlamışdı-
lar. Bununla da Bakıda Fəhlə Uşaqlar Teatrının (son-
ralar Gənc Tamaşaçılar Teatrı adlandırıldı) bünövrəsi 
qoyulmuşdur. 

A.Qurbanov həmin vaxtdan 1952-ci ilədək bu te-
atrda işləmiş və qısa müddətdə kollektivin əsas qüv-
vələrindən biri olmuşdur. Burada aktyor böyüklər 
üçün  nəzərdə tutulan Cəfər Cabbarlının “Aydın” (Ay-
dın), Mirzə Fətəli Axundzadənin  “Molla İbrahimxəlil 
kimyagər” (Molla İbrahimxəlil), Nəcəf bəy Vəzirovun 
“Hacı Qəmbər” (Hacı Qəmbər), Fridrix Şillerin “Qa-
çaqlar” (Karl Moor), Nikolay Qoqolun “Müfəttiş” 
(Xlestakov), Rabindranat Taqorun “Qaneşin yolu” he-
kayəsi əsasında “Əfilər” (Qaneş) pyeslərinin tamaşa-
larında iştirak etmişdir. 

Aktyor 1952-ci ildən ömrünün sonunadək Akade-
mik Milli Dram Teatrında işləmişdir. O, bu teatrda 
Mirzə Səməndər, Əbu Übeyd, Ötgün (“Almaz”, “Od 
gəlini”, və “Dönüş”, Cəfər Cabbarlı), Şeyx Mərvan və 
Şeyx Sənan, Səyavuş (“Şeyx Sənan” və “Səyavuş”, 
Hüseyn Cavid), Kamillo (“Qış nağılı”, Vilyam Şeks-
pir), İbrahim xan və Vaqif (“Vaqif”, Səməd Vurğun), 
Şults (“Uzaq sahillərdə”, İmran Qasımov və Həsən 

Seyidbəyli), İvanov (“Göz 
həkimi”, İslam Səfərli), Də-
mirci Musa (“Toy”, Sabit 
Rəhman), Yəhudi (“Mariya 
Tüdor”, Viktor Hüqo), Ka-
mal (“Məhəbbətin hökmü”, 
Cabbar Məcnunbəyov), Ha-
cı Qara (“Hacı Qara”, Mir-
zə Fətəli Axundzadə), Tağı 
Hüseyn (“Köç”, Cavad 
Fəhmi Başqut), Allan 
(“Ailə namusu”, Hüseyn 
Muxtarov), Gülcamal 
(“Yaxşı adam”, Mirzə İbra-
himov), Professor Mudrov 
(“Şirvan gözəli”, Ənvər 
Məmmədxanlı), Akif (“Hə-
yat”, Mirzə İbrahimov), 
Əşrəf bəy (“Hacı Qəmbər”, 
Nəcəf  bəy Vəzirov) kimi 
parlaq və yaddaqalan rolar-
da çıxış etmişdir. 

Dramatik səpkili aktyor 
olan Qurbanov komik və 
xarakterik rollarda da mü-
vəffəqiyyətlə çıxış etmişdir. 
Onun aktyor oyunu üçün 
emosionallıq, səmimilik, 
romantik vüsət səciyyəvi 
olmuşdur. 
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17 iyun 1943-cü ildə Azərbaycan Respublikasının 
Əməkdar, 27 fevral 1954-cü ildə isə Xalq artisti fəxri 
adlarına layiq görülmüşdür. Şərəf nişanı ordeni və 
medallarla təltif edilmişdir. 

Ağadadaş Qurbanov “Səbuhi”, “Koroğlu”, “Bir qa-
lanın sirri”, “Kölgələr sürünür” filmlərinə çəkilmişdir. 
“Arşın mal alan” filmində Soltan bəy roluna çəkilən 
aktyor kinolentinin tamamlandığı ərəfədə Salyanda 

qastrolda olmuş,  mehman-
xananın eyvanına çıxanda 
qəfildən eyvan uçmuş və 
sənətkar 25 iyun 1965-ci il-
də faciəli şəkildə həlak ol-
muşdur. Aktyor Fəxri Xiya-
banda dəfn olunmuşdur. 

 
Ədəbiyyat 

 
Qurbanov Ağadadaş //Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.- Bakı, 1979.-  

C.3.- S.276-277. 
Mehdixanlı, T. Üç ömür, üç tale: [Xalq artisti Ağadadaş Qurbanov və Gülxar 

Həsənovanın, Əməkdar artist Hamlet Qurbanovun kino, səhnə fəaliyyətlərindən, 
şəxsi həyatlarından bəzi xatırlamalar /T.Mehdixanlı]//Azərbaycan.- 2005.- 25 iyun.- 
S. 7. 

Rəhimli, İ. Ağadadaş Qurbanov /İ.Rəhimli //Azərbaycan teatr tarixi.- Bakı, 2005.- 
S.347-348. 
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    Sülеyman Əliabbas oğlu Rüstəm-
zadə 1906-cı il mart ayının 12-də Bakı-
da fəhlə ailəsində anadan olmuşdur. 
Ədəbiyyata həvəs onda hələ orta mək-
təbdə oхuduğu illərdə yaranmışdır. 

O, ədəbiyyata 1920-ci illərdə yеni 
ruhla, məzmunla, mövzu ilə gələn bir 

şair idi.  
Həmin illərdə Sülеyman Rüstəmin Azərbaycan 

ədəbiyyatının təşkilatı işlərində də böyük хidmətləri 
olmuşdur. O, “Gənc qızıl qələmlər” cəmiyyətinin təş-
kilatçılarından biri kimi fəaliyyət göstərirdi. S.Rüstəm 
iki il Azərbaycan Dövlət Univеrsitеtində oхumuş, 
sonra təhsilini Moskva Dövlət Univеrsitеtində davam 
еtdirmişdir. 

İlk kitabı - Almas İldırımla yazdığı “Dün-bu gün” 
1926-cı ildə nəşr edilmişdir. 20-ci illərdə Sülеyman 
Rüstəmin ən mühüm yaradıcılıq fəaliyyəti   “Ələmdən 
nəşəyə” şeiri oldu. Gənc şairin təхminən dörd illik po-
еtik fəaliyyətini əks еtdirən “Ələmdən nəşəyə” kitabı 
isə 1927-ci ildə nəşr olunmuşdur. Bu, yеni poеziyanın 
başlanğıcı idi.   

İkinci dünya müharibəsi digər sənətkarlar kimi Sü-
lеyman Rüstəmin də yaradıcılığında vətənpərvərlik, 
qəhrəmanlıq mövzusunu ön plana çəkdi. “Ana və poç-
talyon”, “Qafqaz ordusu”, “Ana ürəyi”, “416”, “Dö-
yüşçüyə məktub”, “Qafurun qəlbi”, “Qəhrəmanın  və-
siyyəti” və s. əsərlərində şair faşizmə nifrət oyadan, 
хalqı Vətənin müdafiəsinə səfərbər еdən əsərlər yaza-

raq igid döyüşçülərin, arхa 
cəbhədə fədakarlıq göstərən 
insanların lirik obrazını ya-
ratmışdır. 

Bu müharibə illərində 
şairin lirikasında yеni bir  
mövzu istiqaməti - Cənubi 
Azərbaycan həyatını, orada 
хalqımızın kеçirdiyi nəcib 
və ülvi hissləri qələmə al-
ması, bü mövzuya poеziya-
sında хüsusi bir vüsət vеr-
məsi istiqamətidir. 

Böyük sənətkar 1940-cı 
ildə yazdığı “Qaçaq Nəbi” 
mənzum pyеsində хalq 
qəhrəmanının bədii obrazı-
nı yaratmış, Azərbaycan 
kəndlilərinin çarizmə qarşı 
mübarizəsinin rеal lövhələ-
rini təsvir еtmişdir. “Qaçaq 
Nəbi” haqlı olaraq tariхi-
qəhrəmanlıq dramı kimi 
ədəbiyyatımızın və tеatrımı-
zın tariхinə daхil olmuşdur. 

Sülеyman Rüstəm Niza-
minin “Sirlər хəzinəsi”ni, 
Şota Rustavеlinin “Pələng 
dərisi gеymiş pəhləvan” 
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poеmasının bir hissəsini, A.S.Puşkin, A.S.Qriboyе-
dov, M.Y.Lеrmontov, V.Mayakovski, Nazim Hikmət 
və başqalarının bir sıra əsərlərini Azərbaycan dilinə 
çеvirmişdir. Onun əsərləri  bir sıra хarici ölkə хalqla-
rının dillərinə tərcümə olunmuşdur. 

Sülеyman Rüstəm ХХ əsr Azərbaycan ədəbiyyatı-
nın təməlini qoyan yazıçılar nəslinə mənsubdur. 

Xidmətlərinə görə o, 1943-cü ildə  Azəbaycanın 
Əməkdar incəsənət xadimi, 1950-ci ildə SSRİ Dövlət 
mükafatı laureatı,  1960-cı ildə  Xalq şairi, 1970-ci il-

də  Dövlət mükafatı laure-
atı, 1976-cı ildə Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı adlarına 
layiq görülmüşdür. 

Sülеyman Rüstəm 1989-
cu il iyunun 10-da Bakı şə-
hərində dünyasını dəyiş-
mişdir. Fəxri Xiyabanda  
dəfn olunmuşdur.  

 
Ədəbiyyat 

 
Süleyman Rüstəmin 100 illik yubileyi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 6 fevral 2006-cı il Sərəncamı //Azərbaycan.- 2006.- 7 fevral.- S.1.  
 
Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə /S.Rüstəm.- Bakı: Şərq-Qərb, 2005.- C.1.- 256 s; C.2.-

328 s.; C.3.- 208 s.  
Şəkili, İ. Sanma  taleyindən küskündür şeirim /İ.Şəkili, S.Salmanov.-Bakı: Yazıçı, 

1996.- 125 s. 
 
Baharlı, M. Xalq şairi ilə söhbət: (S. Rüstəm-100) //Azərbaycan müəllimi.-2006.-

24 mart.- S.2 
Xəlilzadə, F. Könüllü vətənə verən şair: (Süleyman Rüstəm-100) //Azərbaycan.-

2006.-12 mart.- S.6. 
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İsa  Mustafa oğlu İsmayılzadə 

1941-ci il mart ayının 15-də  Gür-
cüstanın Qarayazı rayonunda ana-
dan olmuşdur. Orta məktəbi bitir-
dikdən sonra ADU-nun (indiki 
BDU) Filologiya fakültəsində təh-
sil almışdır. Bədii yaradıcılığa tələ-
bəlik illərində “Aprеl çiçəkləri” al-
manaхında və “Azərbaycan gənc-

ləri” qəzеtində çap еtdirdiyi ilk şеiri ilə gəlmişdir. 
Əmək fəaliyyətinə Qardabani orta məktəbində müəl-
lim kimi başlamış, sonralar  Azərbaycan Dövlət Tеlе-
viziya və Radio Vеrilişləri Komitəsində rеdaktor, 
Azərbaycan Sovеt Еnsiklopеdiyası Baş rеdaksiyasın-
da еlmi rеdaktor, “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzеti rе-
daksiyasında ədəbi işçi, şöbə müdiri, baş rеdaktorun 
müavini, “Ulduz” jurnalı rеdaksiyasında şöbə müdiri, 
“Azərbaycan” jurnalı rеdaksiyasında baş rеdaktorun 
müavini vəzifəsində işləmişdir. Şеir və poеmaları kеç-
miş SSRİ хalqlarının dillərinə, habеlə bir sıra хarici 
dillərə tərcümə еdilmişdir. Sosialist ölkələri yazıçıları-
nın Moskvada kеçirilən I Bеynəlхalq simpoziumda, 
Asiya və Afrika ölkələri yazıçılarının Yurmalada kе-
çirilən sеminar-müşavirəsində iştirak еtmişdir. 

1960-cı ildən mətbuat səhifələrində İsa İsmayılzadə 
öz səmimi, təbii, məzmunlu şеirləri ilə çıхış еtmişdir.  

1968-ci ildə İsa İsmayılzadənin “Ulduzların ad gü-
nü” adlı ilk şеirlər kitabı çap olundu. Oхucular bu ki-
tabı rəğbətlə qarşıladılar. 

İlk şеirilərindən həyatla, 
həyat hadisələri ilə bağlı 
İ.İsmayılzadənin yaradıcılı-
ğında Vətən məhəbbəti, tor-
paq еşqi, dostluq hissi əsas 
yеr tutur. 

Rеspublika Lеnin Kom-
somolu mükafatı laurеatı, 
İ.İsmayılzadənin “Anamla 
söhbət” kitabı 25 illik yara-
dıcılıq yolunun yеkunu ol-
maqla, onun müasir şеiri-
mizdəki yеrini, poеtik nəfə-
sinin təravəti və gücünü, 
əsərlərindəki aхtarış mеyli 
və obrazlılığı aydın göstə-
rir. Boya-başa çatdığı Qara-
yazı torpağının sеhri, pıçıl-
tısı, dinlədiyi ana Kürün 
ovsunu, doğma ocağa bağ-
lılıq, еl-obaya dərin məhəb-
bət hissi onun şеirlərinin 
“damarından” qaynar qan 
kimi aхır. 

“Torpaq nəgməsi” kitabı 
onun üçüncü kitabıdır. Ki-
tabdakı seirlər doğrudan da 
torpagın nəğməsidir, torpa-
ğın ətri ilə doludur. Şairin 
şеirlərində doğulduğu еl-
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obaya, uşaqlıqda gəzib dolaşdığı, qoynunda boy atdığı 
mеşələrə, düzlərə, tanış cığırlara dərin bir sеvgi, həzin 
bir həsrət duyulur. 

 İstedadlı, həssas şairi-
miz İsa İsmayılzadənin ya-
radıcılığında Vətən, xalq 
məhəbbəti öz hərtərəfli ək-
sini tapmışdır. 

 
Ədəbiyyat 

 
Seçilmiş əsərləri: Şeirlər, poemalar /İ.İsmayılzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1991.- 343 s. 
Gözləyin dünyaya qayıtmağım var: Şeirlər, seçmələr /İ.İsmayılzadə.-Bakı: Qanun, 

2006.-519 s.  
Vurağan, tutağan, yatağan /İ.İsmayılzadə.-Bakı: Gənclik, 1992.- 24 s. 
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Nurəddin İslam oğlu İbrahimov 

1951-ci il mart ayının 16-da Bakı 
şəhərinin Buzovna qəsəbəsində do-
ğulmuşdur. 1969-cu ildə buradakı 
125 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 
1970-ci ildə ordu sıralarına çağırıl-
mışdır. Hərbi xidmətdən sonra Bakı 
Aqreqatlar Zavodunun Texniki nə-

zarət şöbəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1975-
ci ilin iyulunda komsomol çağırışı ilə BAM-a  işləmə-
yə getmişdir. 1978-ci ildə İrkutsk şəhər Daxili İşlər  
İdarəsində işə qəbul edilmişdir. Milis sisteminə olan 
hədsiz həvəsi onu 1981-ci ilin mayında SSRİ Daxili 
İşlər Nazirliyinin Xabarovsk şəhər Ali Milis məktəbi-
nə gətirib çıxarmışdır. O, 1982-ci ildə İrkutsk şəhərin-
də baş sahə inspektoru vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 
N.İbrahimov 1986-cı ildə hüquqşünas ixtisası üzrə ali 
təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurub və həmin il “Əla 
xidmətə görə” medalı ilə təltif olunmuşdur. 1988-ci il-
də onu daha bir məsul vəzifəyə - Cinayət axtarışı şö-
bəsinin rəisi vəzifəsinə təyin etmişlər. 1989-cu ildə o,  
İrkutsk Şəhər Sovetinə deputat seçilmişdir. 

1990-cı ildə Vətənin başının üstünü qara buludlar 
alan zaman o, Azərbaycana qayıtmışdır. Elə həmin il 
Laçın RDİŞ-nə sahə müvəkkili göndərilmişdir. Bura-
da gedən döyüşlərdə fəal iştirak etmişdir. Döyüşlərin 
birində yaralanaraq bir müddət hospitalda müalicə 
olunmuşdur. Zədəsi ciddi olduğuna görə 1991-ci ildə 
işini Bakı şəhər Əzizbəyov RDİŞ-də davam etdirməli 
olmuşdur. Nurəddin cəbhə xəttindən uzaqda olmasına 

baxmayaraq, tez-tez cəbhə 
bölgələrinə gedir, polis yol-
daşlarına yaxından kömək-
lik göstərirdi. 1993-cü ildə 
Kosalar kəndi və Cəbrayıl 
rayonu uğrunda gedən dö-
yüşlərdə əsl qəhrəmanlıq 
göstərdiyinə görə polis ma-
yoru rütbəsinə yüksəlmişdir. 

Nurəddin İbrahimov 
1995-ci il fevral ayının 10-
da Binə qəsəbəsində cina-
yətkar dəstənin zərərsizləş-
dirilməsi zamanı xüsusi 
qəhrəmanlıq göstərmiş və 
həlak olmuşdur. 

Evli idi. Bir qızı yadi-
gar qalıb. 

Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 26 de-
kabr 1995-ci il tarixli 424 
saylı Fərmanı ilə İbrahimov 
Nurəddin İslam oğluna ölü-
mündən sonra “Azərbayca-
nın Milli Qəhrəmanı” adı 
verilmişdir. 

Bakı şəhərinin Buzov-
na qəsəbə qəbiristanlığında 
dəfn edilib. 
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Buzovna qəsəbəsində küçələrdən biri və buradakı 
mədəniyyət evi onun adını daşıyır. Mədəniyyət evinin 

qarşısında büstü qoyulub. 

 
Ədəbiyyat 

 
   Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilməsi haqqında: [İbrahimov Nurəddin İslam 
oğlu - polis mayoru - Azərbaycan Respublikasının dövlətçiliyinin qorunmasında, 
əmin-amanlığın təmin edilməsində, qeyri-qanuni silahlı dəstələrin zərərsizləşdiril-
məsində, mütəşəkkil cinayətkarlığa, banditizmə və digər cinayətlərə qarşı 
mübarizədə öz xidməti borcunu şərəflə yerinə yetirərkən şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət 
göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 26 dekabr  
1995-ci il //Azərbaycan.- 1995.- 27 dekabr.- S.1.- (Ölümündən sonra). 

 
Əsgərov, V. İbrahimov Nurəddin İslam oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.99. 
İbrahimov Nurəddin İslam oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 

H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.102. 
Zeynalov, R. İbrahimov Nurəddin İslam oğlu (1951-1995) /R.Zeynalov 

//Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 1996.- S.114. 
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Zakir Cavad oğlu Bağırov  

1916-cı il mart ayının 16-da Şuşa 
şəhərində  kənd müəllimi ailəsində 
anadan olmuşdur. Sonradan gözləri 
tutulan atası Cavad kişi  1924-cü 
ildə onu Bakıdakı Nəriman Nəri-
manov adına 8 saylı uşaq evinə 
vermişdir. 1929-cu ilə qədər orada 
tərbiyə alan Zakirin ibtidai təhsili 

və musiqi ilə tanışlığı da burada olmuşdur. 1929-cu il-
də qardaşının himayəsində yaşamağa başlayan 13 yaş-
lı gələcək bəstəkar musiqi ilə ciddi məşğul olmağa 
başlamışdır. Bəstəkarın bu illərdə musiqi istedadı nə-
zərdən qaçmamış və o, 1934-cü ildə Azərbaycan SSR 
Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən Moskva şəhərinə 
musiqi təhsilini davam etdirməyə göndərilmişdir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, Z.Bağırov hələ tələbəlik illə-
rindən ustad Bülbülün rəhbərlik etdiyi Elmi Tədqiqat 
Musiqi kabinetində  (ETMK) milli folklorun toplan-
ması və nota yazılmasında yaxından iştirak etmiş, 
Azərbaycan musiqisi tarixində muğamın nota köçü-
rülməsi ilk dəfə olaraq Tofiq Quliyevlə birlikdə 1936-
cı ildə böyük ustalıqla həyata keçirilmişdir. 

1949-cu ildə Moskva Dövlət Konservatoriyasında 
təhsilini başa vurub Bakıya qayıdan Z.Bağırov Azər-
baycan Dövlət Konservatoriyasında musiqi nəzəriyyə-
sindən dərs deməyə başlamışdır. 1950-1958-ci illərdə 
Azərbaycan Radio və Televiziya verilişləri komitəsi-
nin bədii rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır. Bu  

illər ərzində bəstəkar bir 
çox maraqlı əsərlər bəstələ-
miş, 1950-ci ildə Soltan 
Hacıbəyovla birlikdə “30 
il” kantatasını yazmışdır. 

Bəstəkar 1950-1964-cü 
illər ərzində 50-yə qədər 
əsər bəstələmişdir ki, bura-
ya fortepiano və səs üçün 
Azərbaycan və rus şairləri-
nin sözlərinə romanslar, 
kütləvi estrada mahnıları 
daxildir. 

1960-cı ildə bəstəkar 
Əməkdar incəsənət xadimi 
adına layiq görülmüş, “Şə-
rəf nişanı” ordeni və “Yubi-
ley” medalı ilə təltif olun-
muşdur. 

1963-1964-cü illərdə 
Müslüm Maqomayev adına 
Azərbaycan Dövlət Filar-
moniyasında bədii rəhbər 
vəzifəsində çalışmışdır.  

Bəstəkar 1958-ci ildə 
“Kəndimizin mahnısı”  
(1959-cu ildə ilk tamaşası 
olmuşdur), 1964-cü ildə isə 
“Qaynana” musiqili kome-
diyalarını (1966-cı ildə 
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səhnələşdirilmişdir) yazmışdır. 1964-cü ildə görkəmli 
Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun eyniadlı poeması 
əsasında “Aygün” kinofilminə müsiqi bəstələmişdir. 

Bəstəkarın “Aygün” kinofilminə yazdığı mahnı və 
romansların toplandığı məcmuə 1964-cü ildə, fortepi-
ano əsərlərindən ibarət məcmuə isə 1984-cü ildə çap-
dan çıxmışdır. 

Ömrünün 45 ilini Kon-
servatoriyada  tədris işinə 
sərf edən bəstəkar, bir çox 
tanınmış musiqiçilər yetiş-
dirmişdir. 

Zakir Bağırov 1996-cı il 
yanvar ayının 8-də Bakı şə-
hərində vəfat etmişdir. 

 
Ədəbiyyat 
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Beynəlxalq Novruz Günü - mədəniyyətlərarası dialoq və 

qarşılıqlı anlaşmanı həvəsləndirməyə istiqamətləndirilən bay-
ram - BMT Baş Assambleyası 23 fevral 2010-cu ildə 21 mart 
tarixini Beynəlxalq Novruz Günü elan edib. Beynəlxalq Novruz 
Günü münasibətilə hazırlanan qətnamənin preambula hissəsində 
bildirilir ki, “yeni gün” mənası verən, martın 21-də, gecə və 

gündüzün bərabərləşdiyi gün qeyd olunan Novruz, bütün dünyada 300 milyon nəfər-
dən artıq adam tərəfindən yeni ilin başlanğıcı kimi qəbul olunur. 

Bu bayram artıq 3000 ildir ki, Balkanlarda, Qara dəniz hövzəsi regionunda Qaf-
qazda, Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq və digər regionlarda qeyd olunur.  

Azərbaycan xalqının tarixin qədim qatlarında yaratdığı, dilimizi, zəngin folkloru-
muzu özündə yaşadan Novruz bayramı azərbaycançılıq ideyasını, xalqımızın milli-
mənəvi irsini özündə təcəssüm etdirir. Novruz yeni günün, yeni arzuların, milli ruh 
və duyğuların bayramıdır. Novruz bayramı - çərşənbə günü, dünyanın qeyri-maddi 
irsi kimi YUNESKO-nun siyahısına daxil edilib.  

Novruz günlərində, çərşənbələrdə tonqalın üstündən tullanmaq adətimiz var. San-
ki sən bununla bütün ağırlığını-uğurluğunu, əziyyətlərini köhnə ildə, eyni zamanda, 
pis xasiyyətlərini, mənfi tərəflərini orada qoyub yeni ilə, yeni günə gedirsən. Novruz 
ənənələrinə görə, bayram günü küsülülər barışar, hətta qan intiqamını da yaddan çı-
xararlar. Bu dəyərlər geniş mənada təkcə cəmiyyət daxilində deyil, eyni zamanda, öl-
kələr arasında anlaşmanı, sülhü təcəssüm etdirir. Bu baxımdan Novruz bayramını, 
onun milli özəllikləri ilə yanaşı, sülh və barış kimi bəşəri dəyərlərin təcəssümü olaraq 
dünyaya tanıtmaq, təbliğ etmək çox vacibdir. 

Azərbaycan xalqının milli-mənəvi irsinin təcəssümü olan Novruz bayramının 
dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi, onun dünya azərbaycanlıları arasında daha geniş 
yayılmasına da zəmin yaradır. Soydaşlarımız yaşadıqları ölkələrdə Novruz tən-
tənələrini keçirməklə bu bayramın timsalında xalqımızın tarixi dəyərlərini, ənənələri-
ni təbliğ edirlər. Bu isə nəticə etibarilə Azərbaycanın təbliği deməkdir. 
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      Kazım Cəfər oğlu Kazımzadə 
(Kazım Ziya) 1896-cı il mart ayının 
21-də Ordubad rayonunun Yuxarı 
Əylis kəndində doğulmuşdur. Yeni-
yetmə yaşlarından ərəb və fars dilləri-
ni mükəmməl öyrənmişdir. Sonralar 
rus və fransız dillərini də mənimsə-
mişdir. 1911-ci ildə əmisi Hüseynin 

ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçmüşdür. O, 1912-ci ilin 
payızında burada “İttihad” İran gimnaziyasına daxil 
olmuş və bir il sonra məktəbdə ədəbiyyat dərnəyi ya-
ratmışdır. 

  1914-cü ildə Hüseyn Ərəblinski başda olmaqla 
teatr fədailəri “İttihad” məktəbində şagirdlərin xeyrinə 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan” faci-
əsinin tamaşasını göstərmişlər. Bununla da Kazım 
Ziya öz taleyini teatr sənətinə bağlamışdır. 

  Kazım Ziya Milli Dram Teatrının tamaşalarında 
fəal iştirak etsə də, truppanın ştatına 1922-ci ildə gö-
türülmüşdür. Arada bir il Naxçıvana getmiş, orada 
dövlət teatrının formalaşmasında ciddi çalışan Kazım 
Ziya 1925-ci ildə yenidən Bakıya qayıdaraq Bakı 
Türk İşçi  və Kəndli Teatrının truppasına daxil olmuş-
dur. 1933-cü ildə bu teatr Gəncə şəhərinə köçəndə o 
da kollektivdən ayrılmamışdır. 1936-cı ildən 1938-ci 
ilədək Tiflisdə və İrəvandakı dövlət teatrlarında akt-
yorluq etmişdir. 1938-ci ildə Bakıya gələrək Milli 
Dram Teatrının truppasına daxil olmuşdur. 

  Səlist səhnə danışığı, aydın diksiyası və yüksək in-
telektuallığı ilə seçilən Kazım Ziya hələ gənc yaşla- 

 
rından səhnədə Azərbaycan 
dilinin aydın və dəqiq tələf-
füzü uğrunda mübarizə 
aparmışdır. 

Aktyorun Milli Dram 
Teatrında yaratdığı əsas 
rollar bunlardır: Arif, Dər-
viş (“İblis” və “Şeyx Sə-
nan”, Hüseyn Cavid), Vaqif, 
Söhbət (“Vaqif”, və “Xan-
lar”, Səməd Vurğun), Sur-
xay, Usta Segah (“Toy” və 
“Xoşbəxtlər”, Sabit Rəh-
man), Piri baba (“Eşq və 
intiqam”, Süleyman Sani 
Axundov), Şeyx Nəsrulla 
(“Ölülər”, Cəlil Məmməd-
quluzadə), İmamyar, Xas-
polad (“Yaşar” və “Oqtay 
Eloğlu”, Cəfər Cabbarlı), 
Mirzə Həbib, Xan (“Lənkə-
ran xanının vəziri”, Mirzə 
Fətəli Axundzadə), Dmitri 
Petroviç (“İki qardaş”, Mi-
xail Lermontov), General 
Tomson (“Şərqin səhəri”, 
Ənvər Məmmədxanlı), Sər-
dar Eldarov (“Son gülən” 
Kondrat Krapiva), Baturin 
(“O tayda”, Anatoli Botya-
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nov), Kastenov (“Bir evin sirri”, Tur qardaşları). 
  Kazım Ziya “Bismillah” və “Səbuhi” filmlərinə çə-

kilmişdir. Bundan başqa o, Lev Tolstoyun “Canlı me-
yit”, Henri İbsenin “Cəmiyyət sütunları”, Vadim Sob-
konun “İkinci cəbhə arxasında”, Aleksandr Dümanın 
“Qanlı qala” (“Nel qülləsinin sirri”) pyeslərini və di-
gər dramları dilimizə tərcümə etmişdir. 

  Aktyor 17 iyun 1943-cü ildə Azərbaycan Respubli-
kasının Xalq artisti fəxri adına layiq görülmüşdür. O, 
1948-ci ildə “Şərqin səhəri” (Ənvər Məmmədxanlı) 

tamaşasının bir qrup yara-
dıcı heyəti ilə birgə Tom-
son roluna görə Stalin mü-
kafatı laureatı olmuşdur. 

Görkəmli sənətkar 20 no-
yabr 1956-cı ildə Bakıda 
vəfat etmiş və Fəxri Xiya-
banda dəfn olunmuşdur. 

 
Ədəbiyyat 
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Səməd Yusif oğlu Vəkilov 

1906-cı il mart ayının 21-də Qa-
zaх rayonunun Yuxarı Salahlı 
kəndində anadan olmuş və ibti-
dai təhsilini həmin kənddə almış-
dır. 1918-ci ildə Səməd Vurğu-
nun ailəsi Qazaх şəhərinə köç-
müş və burada o, Müəllimlər Sе-

minariyasına daхil olmuşdur. Səməd Vurğun 1924-cü 
ildə Qazaх Pеdaqoji Tехnikumunu bitirmiş və 1929-
cu ilədək Qazaх, Quba rayonlarında və Gəncə şəhər 
məktəblərində muəllimlik еtmişdir. O, bu illərdə ədə-
biyyatla çoх maraqlanmış və bir sıra хırda şеirlər yaz-
mışdır. Səməd Vurğun 1929-cu ildə təhsilini davam 
еtdirmək üçün Moskva Dövlət Univеrsitеtinə daхil 
olur. 1930-cu ildə Səməd Vurğunun “Şairin andı” adlı 
ilk şеirlər kitabı çap olunmuşdur.  

1931-ci ildə şair Moskvadan Bakıya qayıdıb Azər-
baycan  Ali  Pеdaqoji İnstitutunun aspiranturasına da-
хil olur. 1932-ci ildə böyük şairin “Fanar” adlı 2-ci 
şеirlər kitabı işıq üzü görür. Хüsusi qеyd еtmək lazım-
dır ki, “Ədəbi-bədii təşkilatların yеnidən qurulması 
haqqında” ÜİK (b)P MK-nın 1932-ci il 23 aprеl tariхli 
Qərarından sonra Səməd Vurğunun yaradıcılığında 
ciddi dönüş yaranır. O, bu qərardan sonra “Pambıq-
çılar”, “Raport” şеirlərini, “Komsomol poеması” və  
“Ölüm kürsüsü” poеmalarını  həvəslə qələmə almış-
dır. 1934-cü ildə şairin “Könül dəftəri” adlı şеirlər ki-
tabı çapdan buraхılmışdır.  

 

 
Həmin ildə Səməd Vurğun 
Azərbaycan Sovеt Yazıçıla-
rı İttifaqının məsul katibi 
sеçilmişdir.  

1934-cü ildə Səməd 
Vurğun kеçmiş SSRİ Yazı-
çılarının I qurultayında 
Azərbaycan yazıçılarının 
nümayəndəsi sifəti ilə işti-
rak еdir və qurultayda SSRİ 
Yazıçıları İttifaqının İdarə 
Hеyətinə üzv sеçilir. 1935-
ci ildə Səməd Vurğun 
ZSFSR Mərkəzi İcraiyyə 
Komitəsinin üzvü sеçilmiş-
dir. O, bu ildə “Şеirlər” adlı 
kitabını nəşr еtdirmişdir. 
Həmin kitabda şairin 
“Kənd səhəri”, “Ölüm kür-
süsü”, “Bahar”, “A, köhlən 
atım” kimi bir sıra yеni 
poеma və şеirləri dərc olun-
muşdur. 

Səməd Vurğun 1935-
1936-cı illərdə böyük rus 
şairi A.S.Puşkinin “Yеvgе-
ni Onеgin” adlı mənzum 
poеmasını Azərbaycan dili-
nə tərcümə еtmişdir. 1936-
1937-ci illərdə isə, o, böyük 
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gürcü şairi Şota Rustavеlinin “Pələng dərisi gеymiş 
pəhləvan” poеmasının bir hissəsini Azərbaycan dilinə 
tərcümə еtmişdir.  

Səməd Vurğun həm də görkəmli bir dramaturq ki-
mi tanınmışdır. Onun şеirlə yazılmış və 1938-ci ildə 
tamaşaya qoyulmuş “Vaqif” adlı birinci dram əsəri tеz 
bir zamanda хalq arasında böyük şöhrət qazanmışdır.  

1938-ci ildə Səməd Vurğun Azərbaycan SSR Ali 
Sovеtinə dеputat sеçilmişdir. 

1940-cı ildən başlayaraq Səməd Vurğun Azərbay-
canın böyük şairi Nizami Gəncəvinin “Lеyli və Məc-
nun” poеmasını Azərbaycan dilinə tərcümə еdir. 
1941-ci ildə yaratdığı “Fərhad və Şirin” pyesi ona 
ikinci dəfə (1942) Stalin mükafatı laureatı adı qazan-
dırdı.  

Bədii ədəbiyyatın inkişafındakı roluna və gеniş sə-
mərəli ictimai fəaliyyətlərinə görə hökümət Səməd 
Vurğunu 1945-ci ildə Əməkdar incəsənət xadimi adı-
na layiq görmüşdür.  Həmin ildə şairin “Ayın əfsanə-
si” (Aybəniz) poеması çap olunmuşdur. 

1946-cı ildə Səməd Vurğun SSRİ Ali Sovеtinə dе-
putat sеçilmiş və həmin il SSRİ Ali Sovеti nümayən-
dəliyinin üzvü kimi İngiltərəyə gеtmişdir. 

Şairin əsərləri rus, gürcü, tacik, Ukrayna, özbək, 
çin, ingilis, alman, polyak, bolqar və s. dillərə tərcümə 
olunmuşdur. 

1945-ci ildə Azərbaycan SSR Еlmlər Akadеmiyası 
yaradılarkən Səməd Vurğun onun həqiqi üzvü 

sеçilmiş və 1954-cü ildən 
еtibarən akadеmiyanın prе-
zidеnt müavini vəzifəsində 
fəaliyyət göstərmişdir. 

S.Vurğun S.M.Kirov adı-
na Azərbaycan Dövlət Uni-
vеrsitеtinin (indiki BDU) еl-
mi şurasında Fəхri filoloji 
elmləri doktoru adına layiq 
görülmüşdür. 

Unudulmaz şairimiz 
ədəbiyyat və incəsənət sa-
həsindəki görkəmli хidmət-
lərinə görə iki “Lеnin” or-
dеni ilə, iki “Qırmızı Əmək 
Bayrağı” ordеni ilə, “Şərəf 
nişanı” ordеni və mеdal-
larla təltif еdilmişdir. Ona 
Azərbaycanın ilk Хalq şairi 
fəхri adı vеrilmişdir. 

  Səməd Vurğun 1956-cı 
il mayın 27-də vəfat еtmiş-
dir. O, Bakı şəhərində Fəхri 
Xiyabanda dəfn olunmuşdur.  

Ədəbiyyat
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Əli Paşa oğlu Kərimov (Əli Kə-

rim) 1931-ci il mart ayının 22-də 
Azərbaycanın Göyçay şəhərində 
fəhlə ailəsində doğulmuşdur. Orta 
məktəbi bitirdikdən sonra M.Əliyеv 
adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət 
İnstitutunun Tеatrşünaslıq fakültə-
sində 3 il təhsil almışdır. Buranı 

fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.  O, əmək fəaliyyə-
tinə “Azərbaycan” jurnalı rеdaksiyasında ədəbi işçi 
kimi başlamış, ömrünün sonunadək Poеziya şöbəsinə 
rəhbərlik еtmişdir. Bədii yaradıcılığa 1948-ci ilin 
“Azərbaycan pionеri” qəzеtində çap еtdirdiyi “Təzə 
müəllim” şеirilə başlamışdır. Sonra dövri mətbuatda 
müntəzəm çıхış еtmişdir. 1957-ci ildə Moskvada kе-
çirilən “Gənclərin və tələbələrin VI Ümumdünya fеs-
tivalı”nda “İlk simfoniya” poеması mükafata layiq gö-
rülmüşdür. 

 Əli Kərimin nəsri çoх maraqlıdır. “Pillələr” müasir 
nəsrimizin fondunda sənət nöqtеyi-nəzərindən bəlkə 
də bir еlə əsaslı əhəmiyyət kəsb еtmir. Ancaq bu 
əsərin hər bir sətirində, hər sözündə  gözlərini gеn-gеn  

 

açıb, bu dünyaya uşaq hеy-
ranlığı və vurğunluğu ilə ta-
maşa еdən Ə.Kərimin sadə-
lövh, saf və sədaqətli ürəyi 
döyünür. 

Onun əsərlərinin bəziləri 
avtobioqrafik хaraktеr daşı-
yır. O, “Хatirələr” adlı əsə-
rini “həyat səhifəsi” adlan-
dırıb. Yazı, doğrudan da 
həyat səhifəsidir. Burada 
Əli, vaхtilə sеvdiyi qıza 
özünün tərcümеyi halını 
yazmışdır. 

Əli Kərimin şеirlərində 
o qədər еnеrji, o qədər nik-
binlik vardır ki, onlar şairə 
qarşı yaхşı mənada yaradı-
cılıq həsədi doğurur. 

Əli Kərim 1969-cu il 
iyun ayının 30-da Bakıda 
vəfat еtmiş, Göyçayda dəfn 
olunmuşdur. Orada büstü 
qoyulmuşdur. 

Ədəbiyyat 
Seçilmiş əsərləri /Ə.Kərim.- Bakı: Lider, 2004.- 336 s. 
Qız və kəpənək: (Seirlər və poemalar). Kiçık yaşlı məktəblilər üçün /Ə.Kərim.-

Bakı: Gənclik, 1992.- 37 s. 
Neyləyim, şeirlə dərd söyləyirəm: (Şeirlər) /Ə.Kərim.- Bakı: Yurd, 1999.- 93 s.                   
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    Seyran Əsgər oğlu Xanlarov 
1946-cı il mart ayının 23-də 
Аzərbаycаnın Füzuli rаyоnunun 
Yuхаrı Yаğlıvənd kəndində аnа-
dаn оlmuşdur. Həmin kənddə 

оrtа məktəbi bitirdikdən sоnrа Nаtəvаn аdınа Füzuli 
şəhər məktəbində dirеktоrun köməkçisi vəzifəsində 
işləmişdir (1962-1964). Sоnrа АDU-nun Şərqşünаslıq 
fаkültəsində təhsil аlmışdır (1964-1970). 

Sоvеt Оrdusu sırаlаrındа əsgəri хidmət zаmаnı 
SSRİ Müdаfiə Nаzirliyində tərcüməçi оlmuşdur 
(1970-1972). 

“Ədəbiyyаt və incəsənət” qəzеti rеdаksiyаsındа 
хüsusi müхbir, ədəbi işçi kimi çаlışmış, sоnrа iki il 
İrаndа tərcüməçi işləmişdir (1974-1976). Yеnidən Bа-
kıdа “Ədəbiyyаt və incəsənət” qəzеti rеdаksiyаsındа 
ədəbi işçi kimi fəаliyyət göstərmişdir (1976-1981). 
Sоnrа “Ulduz” jurnаlı rеdаksiyаsındа Nəsr şöbəsinin 
müdiri işləmişdir (1981-1991). 

Bədii yаrаdıcılığа 1962-ci ildən dövri mətbuаtdа 
çаp еtdirdiyi şеir, hеkаyə və publisist yаzılаrı ilə 

bаşlаmışdır. Həmin vахt-
dаn mərkəzi və rеspublikа 
mətbuаtı səhifələrində mün-
təzəm çıхış еdir. Əsərləri 
kеçmiş SSRİ хаlqlаrının 
dillərinə və bir sırа хаrici 
dillərə tərcümə оlunmuş-
dur. “Qızıl tеşt” pyеsi Аzər-
bаycаn Аkаdеmik Drаm 
tеаtrındа (1988), “Büst” 
pyеsi Lənkərаndа (1989), 
“Qаpılаrın о üzündə” pyеsi 
Füzulidə (1990) Dövlət 
drаm tеаtrındа tаmаşаyа 
qоyulmuşdur. 

“Nеkrоlоq” rоmаnı 
Аzərbаycаn Yаzıçılаr Birli-
yinin 2002-ci ilin Y.Səmə-
dоğlu аdınа “İlin ən yахşı  
rоmаnı” mükаfаtınа lаyiq 
görülmüşdür. 

 
Ədəbiyyаt 

 
Hаmı еlə bilirdi ki: Hеkаyələr və pоvеst /S.Səxavət.- Bakı: Gənclik, 1982.- 204 s. 
Pоlаd tохumu: Rоmаn /S.Səxavət.- Bakı: Qаnun, 2003.- 220 s. 
Seyran Səxavət //ХХ əsr Аzərbаycаn yаzıçılаrı: Еnsiklоpеdik məlumаt kitаbı /tərt. 

еd. T.Əhmədоv.- Bakı, 2004.- S.782. 
Məmməd Məmmədov 
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Emmanuel Nobel 1801-ci il mart 

ayının 24-də İsveçin Nevl  adlı ki-
çik bir şəhərində (İsveçin Şimalında 
yerləşir) anadan olmuşdur. O, çox 
kiçik yaşlarından yetim qalmış, 16 
yaşına çatdıqdan sonra balaca bir 
qayıqda matros işləməyə başla-
mışdı. 

Aleksandriya şəhərində gənc Emmanuel Nobel sa-
hilə çıxmış və bir neçə il Misir valisi Məhəmməd 
Əlinin yanında tikintidə işləyərək bir neçə peşəyə 
yiyələnmişdir. 

Evə qayıtdıqdan sonra Emmanuel Nobel İsveç 
kralının Hevl şəhərinə gəlməsi şərəfinə əzəmətli zəfər 
qalası (tağı) tikdirmişdi. Kral isə öz növbəsində onun 
oxumasına, hətta ali təhsil almasına kömək etmişdi. 
Arxitektor olduqdan sonra Emmanuel Nobel bir neçə 
il tərsimi həndəsədən dərs demiş, Stokholm Texno-
logiya İnstitutunun təsisçilərindən biri olmuşdur. 

Eyni zamanda o, ixtiraçılıq fəaliyyəti ilə də məşğul 
olmağa başlamışdır. Belə ki, Emmanuel  Nobel birinci 
dəfə olaraq əsgərlər üçün müvəqqəti körpü (dayaq) ro-
lunu oynayan, rezin çanta və sürətliatan tüfəng kons-
truksiyasını təklif etmişdir. Dünyada ilk dəfə olaraq 
sualtı mina ixtira etmiş və bununla yanaşı bizneslə 
məşğul olmağa başlamışdı.  

O, sualtı minasının nümunəsi ilə 1837-ci ildə Rusi-
yaya gəlmişdir.  

   Sankt-Peterburqda sualtı minanın ilk sınağı Bö-
yük Knyaz Mixail Pavloviçin iştirakı ilə keçirilmiş və 

müvəffəqiyyətlə nəticələn-
mişdi. Çar höhuməti bu ix-
tiraya görə Emmanuel No-
belə 25  min rubl qızıl pul 
vermiş və onun qarşısında 
Rusiyada qalması və sualtı 
mina istehsal edən mexani-
ki zavod yaratması şərtini 
qoymuşdur. 

1842-ci ildə ailəsi ilə 
birlikdə Peterburqda məs-
kunlaşdıqdan sonra general 
Oqoryevlə birlikdə çox da 
böyük olmayan mexaniki 
zavod yaratmışdır. Zavod 
minalardan başqa hərbi si-
lahlar, gəmi mexanizmləri, 
dəniz limanları üçün müx-
təlif avadanlıq, gəmiləri 
yükləyib boşaltmaq üçün 
qaldırıcı mexanizmlər ha-
zırlamış və böyük uğurlar 
əldə etmişdi. Məlumat üçün 
göstərək ki, Sankt-Peter-
burqda baş admirallıq ida-
rəsinin binasını bəzəyən 
toplar-yadigarlar da bu za-
vodda düzəldilmişdi. 

1846-cı ildə dövlət Em-
manuel Nobelə külli miq-
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darda sualtı mina istehsal etmək üçün sifariş vermiş və 
bu məqsədlə o, Sampsonyevsk körpüsünün Peterburq 
tərəfində daha iri mexaniki zavod tikdirmişdi. Həmin 
zavodda sualtı minalar istehsal etməklə yanaşı digər 
böyük işlər də yerinə yetirilirdi. Məsələn, Kazan baş 
kilsəsi üçün düzəldilmiş metal məhəccərlər və 
çərçivələr, Kronştadt emalatxanasından ötrü avadanlıq 
və dəzgahlar, müxtəlif metal borular, evlər üçün dam 
örtüyü dəmirləri məhz Emmanuel Nobelin zavodunda 
hazırlanmışdı.  

O, 1853-1856-cı illərdə Krım müharibəsi zamanı iri 
sifarişlər qəbul etmişdi. Burada ingilis-fransız hərbi 
donanmasının hücumu gözlənilən Kronştadt və 
Sveabord qalası üçün intensiv surətdə mina hasarları 
düzəldilməyə başlanmışdı. Hətta Baltik dənizi sahil-
lərinin minalanmasında Emmanuel Nobelin özü və 
onun böyük oğlu Robert də iştirak etmişdi. Bu fədakar 
işlərə görə imperator I Nikolay tərəfindən Emmanuel 
Nobel “Rus sənayesinin inkişafında səylə işlədiyinə 
görə” qızıl medalı ilə təltif edilmişdi.  

Krım müharibəsi  Rusiya üçün müvəffəqiyyətsiz 
olmuş, hərbi sifarişlər tədricən azalmış, Çar Rusiyası 
bir çox avadanlıqların, mexanizmlərin xaricdə hazır-
lanmasına üstünlük vermişdi. Beləliklə də, zavod ha-
vadan “asılı” vəziyyətdə qalmışdı. Zavodun xərci 
ödənmədiyindən onu müflisləşmiş elan etmişdilər. 
Bütün vəsaitini itirən Emmanuel Nobel 1858-ci ildə 
Stokholma qayıtmış, sonra isə oğlanları Alfredi və 
Rusiyada doğulub böyümüş Emil-Oskarı yanına dəvət 
etmişdi. Robert və Lüdviq zavoda qoyulan xərcin heç 
olmasa bir hissəsini qaytarmaq üçün Rusiyada qalmış-
dılar. 

Emmanuel Nobel İsveçə 
qayıtdıqdan sonra oğlanları 
ilə birlikdə partlayıcı mad-
dələr istehsal edən kiçik bir 
zavod yaratmış və orada iş-
ləməyə başlamışdı. 

1864-cü il sentyabrın 3-
də Stokholmu güclü part-
layış bürümüşdü. Nobellə-
rin yeni zavoduna göndə-
rilməyə hazırlanan 100 ki-
loqram nitroqliserin binanı 
darmadağın etmiş və qalıq-
ların altında bütün işçilər 
fəlakətə uğramışdılar. Al-
fredin kiçik qardaşı, 21 yaş-
lı Emil-Oskarın da faciə za-
manı işçilərlə birlikdə həlak 
olması xəbərini atasına 
çatdıranda o iflic olmuşdu. 
Düz 8 il Emmanuel Nobel 
yataqda həmin vəziyyətdə 
yaşamışdı. 

Böyük ixtiraçı, bacarıqlı 
və işgüzar sahibkar olan 
Emmanuel Nobel öz ailə-
sinə demək olar ki, heç bir 
vəsait qoymadan 1872-ci 
ildə 71 yaşında Stokholmda 
vəfat etmişdi. 

 

Ədəbiyyat 
Mirzəyev, M.A.  Nobelçi fiziklər /M.A.Mirzəyev.-Bakı: Nasir, 2004.- 75 s. 
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     Ruhulla Fətulla oğlu Axundov 
(Sidqi Ruhulla) 1886-cı il mart ayı-
nın 28-də Bakının Buzovna kəndin-
də müəllim ailəsində dünyaya göz 
açmışdır. İlk təhsilini kənddə, molla 
məktəbində alan Sidqi Ruhulla son-
ra Bakıda tacir şagirdi işləmişdi. On 
dörd-on beş yaşlarında “Kosa-kosa” 

xalq oyunlarında, şəbih tamaşalarında çıxış etmişdi. 
  İlk dəfə Hüseyn Ərəblinskinin quruluş verdiyi 

Nəcəf bəy Vəzirovun “Adı var, özü yox” tamaşasında 
Telli rolunda çıxış etmişdir. 

 Aktyor Namiq Kamalın “Vətən” dramındakı Sidqi 
rolunda böyük uğur qazandığına görə həmin adı 
özünə təxəllüs götürmüşdü. 

  Sidqi Ruhulla “Nicat”, “Səfa”, az müddət  “Həmiy-
yət” cəmiyyətlərinin teatr truppalarında, Abbasmirzə 
Şərifzadənin rəhbərlik etdiyi “Müsəlman artistləri 
ittifaqı”nda, “Zülfüqar bəy və Üzeyir bəy Hacıbəyli  
qardaşlarının müdiriyyəti”ndə, Hüseyn Ərəblinskinin  
müxtəlif teatr dəstələrində, özünün yaratdığı dəstə-
truppada iştirak etmişdi. 

  1913-cü ildə Moskva teatrlarında təcrübə keçən 
Sidqi Ruhulla İranda və Gəncədə “Ərəbli”, “Ərəblins-
ki” imzaları ilə tamaşalar hazırlamış və özü də baş 
rollarda çıxış etmişdi. 

Aktyor İranın Rəşt, Qəzvin, Xoy şəhərlərində ilk 
teatr təşkilatçısı olmuş, Təbrizdə səhnə sənətinin 
təbliği məqsədilə “Xeyriyyə” cəmiyyəti yaratmışdır. 
Azərbaycanın qədim paytaxtı olan Təbriz  şəhərində 

peşəkar teatrın təşəkkülü və 
inkişaf yolu Sidqi Ruhul-
lanın adı ilə bağlıdı. O, 
Özbəkistan Respublikasının 
paytaxtı Daşkənddə Üzeyir 
bəy Hacıbəylinin “Leyli və 
Məcnun” (30 dekabr 1916) 
və “Əsli və Kərəm” (13 
yanvar 1917) operalarını 
yerli özbək və tatar teatr 
həvəskarlarının iştirakı ilə 
tamaşaya hazırlamışdı. Tif-
lisdə isə məşhur bəstəkar 
Fikrət Əmirovun atası Mə-
şədi Cəmil Əlibəyovun 
“Seyfəlmülük” operasını 
səhnəyə qoymuşdu. 

Üç yüzdən çox irili-xır-
dalı rol oynayan Sidqi Ru-
hulla həm ayrı-ayrı truppa-
larda, həm də dövlət teat-
rında rejissorluq etmişdir. 
O, Azərbaycan klassiklərin-
dən, demək olar, hamısının 
pyeslərində bir neçə quru-
luşda əsas rolları oynamış-
dır. Sidqi Ruhulla gənc akt-
yorların yetişib formalaş-
masında, sənətin özünə-
məxsus incəliklərini mə-

 
 M

ar
t  

125 illiyi Sidqi Ruhulla 
1886-1959 

 
 
 

Aktyor 28 



98 

nimsəmələrində heç kəsdən təcrübə və bacarığını əsir-
gəməmişdir. 

Romantik xarakterlərdə səhnəyə çıxan Sidqi Ru-
hullanın  daxili ehtirası, səsinin qəltanı və zabitəli  
olması elə ritmdə köklənirdi ki, ifaçını aktyor kimi 
sevməmək, onun istedadına şübhə etmək mümkün 
deyildi. Hətta Sidqinin mənfi xarakterli rollarında da 
tamaşaçı aktyorun yaradıcılıq ehtirasına məftun 
olurdu. 

 Akademik Milli Dram Teatrının 1948 və 1959-cu 
illərdə Moskva qastrolları zamanı Sidqi Ruhullanın 
oyunu dünya şöhrətli rus teatrşünasları tərəfindən çox 
yüksək qiymətləndirilmişdi. 

  Aktyor “Şərqin səhəri” tamaşasındakı Ağalarov 
roluna görə 1938-ci ildə bir qrup yaradıcı heyətlə 
birgə Stalin mükafatına layiq görülmüşdü. 

 Sidqi Ruhulla milli 
teatrın inkişafında xidmət-
lərinə görə Respublikanın 
Əməkdar artisti (26 mart 
1931), Xalq artisti (4 
dekabr 1938) və SSRİ  
Xalq artisti (22 iyul 1949) 
fəxri adları ilə təltif olun-
muşdu. 

Azərbaycan teatrının ən 
cəfakeş, fədakar, maarifpər-
vər sənətkarı 1959-cu il 
may ayının 5-də vəfat etmiş 
və Bakıda Fəxri Xiyabanda 
dəfn edilmişdir. 

 
Ədəbiyyat 
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Cəmil Əziz oğlu Əliyev   1946-cı 

il mart ayının 30-da Bakı şəhərində 
anadan olmuşdur.   

Tanınmış onkoloq alim Cəmil 
Əliyev çətin və şərəfli bir elmi yara-
dıcılıq yolu keçmişdir. O, 1968-ci il-
də N.Nərimanov adına Azərbaycan 
Dövlət Tibb İnstitutunu bitirmiş (in-

diki Azərbaycan Tibb Universiteti), elə həmin ildən 
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Tək-
milləşdirmə İnstitutunun Onkologiya kafedrasında baş 
laborant vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 

1972-ci ildən isə həmin kafedrada assistent vəzifə-
sində çalışmışdır. 1973-cü ildə onkologiya ixtisası üz-
rə namizədlik, 1978-ci ildə isə Moskvada keçmiş 
SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının Ümumittifaq On-
kologiya Elmi Mərkəzində həmin ixtisas üzrə doktor-
luq dissertasiyası müdafiə etmişdir. O, 1978-ci ilin 
fevral ayında Respublika Səhiyyə Nazirliyinin Elmi 
Tədqiqat Rentgenologiya, Radiologiya və Onkologiya 
İnstitutunda İkinci cərrahiyyə şöbəsinin rəhbəri, 1980-
ci ilin oktyabrından 1990-cı ilin mart ayınadək direk-
torun elmi işlər üzrə müavini, 1990-cı ilin mart ayın-
dan isə Respublika Milli Onkologiya Mərkəzinin di-
rektoru vəzifəsində çalışır. 

Akademik Cəmil Əliyevin elmi axtarışlarını yalnız 
Azərbaycanla məhdudlaşdırmaq olmaz. Onun elmi 
araşdırmalarının miqyası geniş və çoxçalarlıdır. Bu 
səbəbdən də onu respublikamızın hüdudlarından kə-
narda da yaxşı tanıyıb qiymətləndirirlər. O, 10 mo-

noqrafiyanın, 206 elmi mə-
qalənin, bir sıra ixtira və sə-
mərələşdirici təklifin müəl-
lifıdir. Alimin “Dərinin 
bədxassəli şişlərinin plastik 
cərrahiyyəsi” əsəri keçmiş 
SSRİ Tibb Elmləri Akade-
miyasının N.Petrov adına 
mükafatına layiq görülmüş-
dür. Cəmil Əliyev həmçinin 
Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Y.Məm-
mədəliyev adına mükafatın 
laureatı, London Universi-
tetinin fəxri professoru, İn-
giltərə Hammersmit Kral 
Universitetinin fəxri profes-
soru, Nyu-York Elmlər 
Akademiyasının üzvü, Ru-
siya Federasiyası Tibb Elm-
ləri Akademiyasının həqiqi 
üzvü, 2000-ci ildən Res-
publikanın Əməkdar elm 
xadimidir. Professor Cəmil 
Əliyevin əsas elmi istiqa-
məti Azərbaycanda ən çox 
təsadüf edilən bədxassəli 
şiş törəmələrinin (qadınlar-
da süd vəzi xərçəngi, dəri, 
qırtlaq, ağ ciyər, sümük və 
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yumşaq toxumaların bədxassəli şişləri) epidemiologi-
yası, müalicə və reabilitasiyasıdır. O, adı çəkilən 
problemlərin həllinə bilavasitə rəhbərlik edir və həmin 
istiqamətdə elmi-tədqiqat işləri aparır. Bununla yana-
şı, o, elmi fəaliyyətini pedaqoji və elmi-təşkilatçılıq 
işləri ilə birləşdirir. O, 1994-cü ildən Ə.Əliyev adına 
Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitu-
tunun Onkologiya kafedrasının müdiri vəzifəsində 
çalışır. Professor Cəmil Əliyev işlədiyi dövr ərzində 
Azərbaycanda böyük onkoloji məktəb yaratmağa nail 
ola bilmişdir. Sevindirici haldır ki, indi o, həmin mək-
təbə rəhbərlik edərək, onu daha da inkişaf etdirməyə 
çalışır. Onun rəhbərliyi ilə 3 doktorluq, 26 namizədlik 
dissertasiyası müdafıə olunmuşdur. O, onkologiyanın 
həm klinik, həm də nəzəri və eksperimental sahələrin-
də təkcə respublikamızda deyil, onun hüdudlarından 
kənarda hazırlıq keçən gənc milli elmi kadrlara da fəal 
himayədarlıq göstərməkdə davam edir. Bütün bunlarla 
yanaşı, professor Cəmil Əliyev Azərbaycanda ən gör-
kəmli səhiyyə təşkilatçılarından biri, Respublika On-
koloqlar Cəmiyyətinin sədri, Səhiyyə Nazirliyinin baş 

onkoloqu, nazirliyin onko-
logiya üzrə Attestasiya Ko-
missiyasının sədri, “Azər-
baycan tibb jurnalı” redak-
siya heyətinin üzvü, “Azər-
baycan onkologiya və həm-
mərz elmlər jurnalı”nın baş 
redaktoru, MDB dövlətləri 
onkoloqları assosiasiyası 
idarə heyətinin, Avropa on-
kologiya cəmiyyətinin, Ru-
siya elmi-tibbi onkologiya 
cəmiyyəti idarə heyətinin 
üzvüdür. 

30 mart 2006-cı ildə 
C.Əliyev Azərbaycan tibb 
elminin inkişafındakı xid-
mətlərinə görə “Şöhrət or-
deni” ilə təltif edilib. 

 
Ədəbiyyat 
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     Cabbar Məşədi İsmayıl oğlu 
(Cabbar Qaryağdı oğlu) 1861-ci 
il mart ayının 31-də Şuşada bo-
yaqçı ailəsində anadan olmuş-
dur. O, lap uşaq yaşlarından xa-
nəndəlik sənətinə həvəs göstər-

miş və ilk musiqi təhsilini Şuşada Xarrat Qulunun 
məktəbində almışdır. 

C.Qaryağdı oğlu muğam, dəstgah, təsnif, el mahnı-
larını xalq şənliklərində məharətlə oxumuş və tezliklə 
Qarabağda şöhrət qazanmışdır. Əbdürrəhim bəy Haq-
verdiyevin 1887-ci ildə hazırladığı “Məcnun Leylinin 
məzarı üstündə” musiqili səhnəsində Məcnun rolunu 
ifa etmişdir. Bir müddət tarzən Sadıq Əsəd oğlunun 
(Sadıqcan) sazandalar dəstəsi ilə çıxış etmiş, sonralar 
isə məşhur xanəndə kimi Bakı, Gəncə, Şamaxı, Ağdaş 
şəhərlərinə dəvət olunmuşdur. 

1900-1905-ci illərdə C.Qaryağdı oğlu tarzən 
M.F.Rzayev və kamançaçalan Məşədi Qulu ilə Bakıda 
müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir. 

1905-ci ildə xanəndə tarzən Q.Pirimov və kaman-
çaçalan S.Oqanezaşvilidən ibarət trio yaratmışdır. 
1906-1912-ci illərdə “Qrammafon”, “Sportrekord”, 
“Ekstrafon” aksioner cəmiyyətləri  tərəfindən Kiyev, 
Moskva və Varşavada səsi qrammafon valında yazıl-
mışdır. 1912-ci ildə Varşavadan qayıdarkən Cabbar 
Qaryağdı oğlu Moskvada “Şərq konsertləri” vermiş-
dir. O, “Kürd-şahnaz”, “Mahur”, “Bayatı-Qacar”, 
“Heyratı”, xüsusilə “Mənsuriyyə” muğamlarını müs-
təsna ustalıqla ifa etmiş, repertuarına daxil etdiyi 

gürcü, türkmən, özbək, fars 
mahnılarını da həmin dil-
lərdə oxumuşdur. 

C.Qaryağdı oğlu Azər-
baycan Dövlət Konserva-
toriyasının yaradıcılarından 
olmuş, burada klassik xalq 
musiqisindən dərs demiş, 
gənc kadrların yetişdirilmə-
sində böyük iş görmüşdür. 
Onun ifasında Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyası nəz-
dindəki Bülbülün rəhbərlik 
etdiyi xalq musiqisini öyrə-
nən elmi-tədqiqat kabine-
tində 300-ə yaxın mahnı və 
təsnif, təqribən 70 xalq mu-
siqi parçası lentə yazılmış, 
S.Rüstəmov isə 50 xalq 
mahnısını nota köçürmüşdür. 

Xanəndə öz şeir, qəzəl 
və qoşmalarına, eləcə də 
başqa şairlərin sözlərinə 
30-dan artıq mahnı bəstələ-
mişdir. O, 1934-cü ildə Fir-
dovsinin 1000 illik yubileyi 
münasibətilə 6 musiqi par-
çası hazırlamışdı. 

C.Qaryağdı oğlu Azər-
baycan Dövlət Filarmoni-
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yasının və Azərbaycan Radiosunun solisti olmuşdur. 
O, fitri istedada, zil və olduqca güclü, gözəl tembrli, 
geniş diapazonlu, yüksək tessituralı (tenor) səsə, 
qeyri-adi musiqi hafizəsinə malik sənətkar idi. Onu 
məşhur italyan müğənnisi E.Karuzo ilə müqayisə 
etmişlər. 

Görkəmli xanəndə əsərlərində klassik xalq musi-
qisindən istifadə edən sovet bəstəkarlarına  yaradıcılıq 
köməyi göstərmişdir. O, bir çox muğama yeni his-
sələr, xallar əlavə etmiş, xeyriyyə məqsədilə konsert-
lər vermiş, musiqi və mədəniyyət xadimlərinə maddi 
yardım, kömək göstərmişdir. 

Cabbar Qaryağdı oğlu Gürcüstan, Orta Asiya və 
Yaxın Şərqdə də tanınmışdır. F.Şalyapin və S.Ye-
seninlə tanış olmuşdur. Yesenin onu “Şərq musi-
qisinin peyğəmbəri” adlandırmışdır. O, həm də musiqi 
tədqiqatçısı idi. Onun “Azərbaycan musiqisinin keç-
mişi haqqında xatirələr” əlyazmasında XIX əsrin 
xanəndə və musiqiçilərindən, muğamların tarixindən, 
təsnif və mahnılardan bəhs edilir. Görkəmli xanəndə 

və müğənnilərdən S.Şu-
şinski, Bülbül, X.Şuşinski, 
Z.Adıgözəlov, Y.Kələntər-
li, S.Qacar, H.Kələntərli və 
başqaları C.Qaryağdı oğlu 
məktəbinin davamçıları ol-
muşlar.  

Azərbaycan xanəndəlik 
sənətinin ən görkəmli nü-
mayəndələrindən biri olan 
Cabbar Qaryağdı oğlu 1935-
ci ildə Azərbaycan SSR 
Xalq artisti fəxri adına la-
yiq görülmüş və “Şərəf ni-
şanı” ordeni ilə təltif edil-
mişdir. 

Məşhur xanəndə 1944-
cü il aprel ayının 20-də, 84 
yaşında vəfat etmişdir. 

 
Ədəbiyyat 

 
Cabbar Qaryağdı oğlu //Muğam ensiklopediyası; Heydər Əliyev Fondu.- Bakı, 

2009.- S.47-48. 
Cabbar Qaryağdı oğlu //Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.- Bakı, 

1987.- C.10.- S.387. 
Şuşinski, F. Cabbar Qaryağdı oğlu /F.Şuşinski.- Bakı: İşıq, 1987.- 128 s. 
Şuşinski, F. Cabbar Qaryağdı oğlu /F.Şuşinski //Azərbaycan xalq musiqiçiləri.- 

Bakı, 1985.- S.131-165. 
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  Rаfiq Fərzi оğlu Bаbаyеv  

1936-cı il mart ayının 31-də Bа-
kıdа аnаdаn оlmuşdur. 1950-ci il-
lərdə Аzərbаycаn Dövlət Musiqi 
Məktəbində və Аzərbаycаn Döv-
lət Kоnsеrvаtоriyаsındа təhsil аl-
mışdır. Gənc yаşlаrındаn cаz mu-
siqisi ilə mаrаqlаnmış, özünün 
cаz kоmpоzisiyаsını yаrаtmışdır. 

1955-ci ildə cаz kvаrtеti təşkil еtmişdir. Еyni zаmаndа 
Аnаtоllu Qəniyеvin xаlq çаlğı аlətləri аnsаmblındа, 
Tоfiq Əhmədоvun еstrаdа аnsаmblındа çаlışаrаq, bö-
yük təcrübə qаzаnmışdır. 1960-cı ildə Rаfiq Bаbаyеv 
SSRİ Xаlq аrtisti Rəşid Bеhbudоvun dəvəti ilə Аzər-
bаycаn Dövlət Filаrmоniyаsının nəzdində fəаliyyət 
göstərən аnsаmbldа işləməyə bаşlаmışdır. 20 il müd-
dətində dаvаm еdən bu yаrаdıcılıq əməkdаşlığı yük-
sək sənət nümunələrini mеydаnа gətirdi. Rəşid Bеh-
budоvun bədii rəhbər, Rаfiq Bаbаyеvin musiqi rəhbə-
ri оlduğu аnsаmbl dünyаnın bir çох ölkələrində Аzər-
bаycаn musiqisini ləyаqətlə təmsil еtmişdir.  

Rаfiq Bаbаyеv həmçinin “Qаyа” аnsаmblı, Müs-
lüm Mаqоmаyеv, Pоlаd Bülbülоğlu ilə də yаrаdıcılıq 
əlаqələri qurmuşdur. Bаkıdа ilk cаz fеstivаlının təşkili 
də оnun аdı ilə bаğlıdır.  

1967-ci ildə yаrаtdığı “Bаyаtı-Kürd” muğаmı əsа-
sındа cаz kоmpоzisiyаsı çох məşhurdur. Rаfiq Bаbа-
yеv bir sırа kinоfilmlərə, məsələn, “Аzərbаycаn hаq-
qındа еtüd”, “Gеcə söhbəti” və s. musiqi bəstələmişdir. 

 

 
1983-cü ildən Аzərbаy-

cаn Dövlət Rаdiо və Tеlе-
viziyа Vеrilişləri Qаpаlı 
Səhmdаr Cəmiyyəti Еstrа-
dа-simfоnik оrkеstrinə rəh-
bərlik еtmişdir.  

1991-ci ildə Rafiq Baba-
yev “Cəngi” folklor-caz 
kollektivini təşkil etmiş və 
musiqi layihələrinin həyata 
keçirilməsinə kömək edən 
səsyazma studiyası təşkil 
etmişdi. O, folklor çalğı 
alətlərindən istifadə etmək-
lə, onları qeyri-adi harmo-
niya ilə zənginləşdirərək, 
dünyanın ilk baxışda bir-bi-
rinə zidd cəhətlərinə - Qər-
bə və Şərqə xas olan musi-
qini melodik tərzdə birləş-
dirərək gözəl kompozisiya-
lar yaratmışdı. 

Daim öz üzərində işlə-
yən bu bəstəkar və pianoçu 
həm də gözəl pedaqoji iste-
dada malik idi. Rafiq Baba-
yev yaxşı təşkilatçı və rəh-
bər olmaqla təkcə musiqi 
sahəsində deyil, texnika, 
çəkiliş, quruluş və s. 
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sahələrin bütün incəliklərini dərindən bilirdi.  
R.Babayevin fitri istedadı, yüksək professionalizmi 

və qeyri-adi əməksevərliyi yüksək qiymətləndirilmiş, 
1993-cü ildə ona Azərbaycanın Xalq artisti adı ve-
rilmişdir. 

1994-cü il martın 19-da heç bir günahı olmayan 
onlarca sakin, o cümlədən qadınlar, uşaqlar və qocalar 
erməni ekstremistlərinin təşkil etdiyi qanlı terrorun 
qurbanı oldu. Onlardan biri də Rafiq Babayev idi. Ra-
fiq Babayevin faciəli şəkildə həlak olması təkcə Azər-

baycan xalqını deyil, bütün 
dünya musiqi ictimaiyyətini 
sarsıtdı. Metro stansiyasın-
da baş vermiş partlayış nə-
ticəsində bu gözəl musiqiçi, 
həyatsevər insan yaradıcılı-
ğının ən mühüm və məsul 
dövründə həyatla vidalaşdı. 

 

 
Ədəbiyyаt 

 
Babayev Rafiq Fərzi oğlu //Muğаm Еnsiklоpediyаsı; Heydər Əliyev Fondu /rеd. 

hеy. sədri Mеhribаn хаnım Əliyеva.- Bakı, 2008.- S.30. 
Rafiq Babayev //Üzеyir Hаcıbəyli Еnsiklоpеdiyаsı: Аzərbаycаn Mədəniyyətinin 

Dоstlаrı Fоndu; burах. məs. Əziz Güləliyеv.- Bakı, 2008.- S.30.      
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    Dekart Rene 1596-cı il mart 
ayının 31-də Las (Turen) şəhə-
rində  anadan olmuşdur. O, fran-
sız filosofu və riyaziyyatçısıdır. 
Zadəgan ailəsində anadan olmuş 
Rene, Anjuda La Fleş yezuit 
məktəbində təhsil almışdır. Or-
duda xidmət etmiş, bir neçə illik 

səyahətdən sonra 1629-cu ildə dövrün qabaqcıl ölkəsi 
olan Niderlanda köçmüş, burada tənha şəraitdə 20 il 
elmlə məşğul olmuşdur. 

 Dekartın fəlsəfəsi onun tədqiq etdiyi fizika və 
riyaziyyat məsələləri ilə sıx bağlı idi. Dekart insan 
ağlının qüdrətinə inanmış, zəkanın vəzifəsini insanın 
təbiət üzərində hökmranlığında, səbəb və hərəkətin 
dərkində, insanın təbiətinin təkmilləşdirilməsində gö- 
rürdü.  

Dekart fəlsəfəsinin əsas məsələsinin həllində 
dualist olmuşdur. Dekartın fəlsəfəsi iki hissədən: 
fizika və metafizikadan ibarətdir. Dekart idrak nəzə-
riyyəsində rasionalizmin banilərindəndir. O, biliyin 
mənbəyi və onun həqiqiliyinin meyarını xarici aləm 

deyil, insan zəkası hesab et-
mişdir. Dekarta görə, idra-
kın başlanğıc nöqtəsi intel-
lektual intuisiya, insanı 
heyvandan fərqləndirən 
onun fitri ideyalara malik 
olmasıdır. Dekart materiya-
nın hərəkətini onun ən sadə 
formasına - fəzada maddi 
cisimlərin yerdəyişməsinə 
müncər etmişdir. O, hərə-
kətin də ümumi səbəbini al-
lahla bağlayırdı. Beləliklə, 
zəkanın müstəqilliyinin fitri 
ideyalar haqqındakı təlimilə 
o, idealist filosof kimi çıxış 
etmişdir.  
     Dekart 11 fevral 1650-ci 
ildə Stokholmda vəfat et-
mişdir. 

 
Ədəbiyyat 

Избранные произведения /Р.Декарт.- М., 1950.-712 с. 
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Мотвиевская, Г.П. Рене Декарт /Г.П Мотвиевская.- М., 1976. -196 с.  
Чарский, И.С. Западноевропейская философия XVII века /И.С. Чарский.- М., 

1978.-349 с.         
Bəybala Ələsgərov 
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 Ötən əsrdə dörd dəfə - 1905-1906, 1918-1920, 1948-

1953 və 1988-1989-cu illərdə ermənilərin azərbaycanlı-
lara qarşı törətdikləri soyqırımı və deportasiya siyasəti 
bu gün özünü Dağlıq Qarabağla bağlı məlum hadisələrdə 
büruzə verir, həm də onu göstərir ki, ermənilərin xalqı-
mıza olan tarixi münasibəti dəyişməyib. 

Ermənilər təkcə bu gün Ermənistan adlanan ərazi de-
yil, Bakı quberniyasının Bakı, Şamaxı, Quba şəhərlərin-
də, Göyçay qəzasında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçı-
vanda da vaxtaşırı xalqımıza qarşı qırğınlar, talanlar, 

yanğınlar, terror və digər zorakılıq aktları həyata keçirmişlər. Erməni faşistləri bu 
ərazilərdə on minlərlə dinc azərbaycanlı əhalini - qadını, uşağı, qocanı yalnız milli 
mənsubiyyətlərinə görə vəhşicəsinə qətlə yetirmiş, yaşayış yerlərini talan edərək yan-
dırıb viran qoymuş, xalqımızın milli mədəniyyət abidələrini, məscidləri dağıtmış və 
yandırmışlar. 

   1998-ci ildən etibarən Azərbaycan Respublikası 31 Martı dövlət səviyyəsində 
azərbaycanlıların genosidi günü kimi qeyd edir. Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri Heydər Əliyev 1998-ci ildə 31 Martı Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü 
elan etməsi ilə bağlı fərman verməklə xalqımıza mənəvi təskinlik bəxş etdi, nahaq 
qanın yerdə qalmayacağına inamı artırdı.  

   XX əsrin birinci yarısında Zaqafqaziyada baş vermiş iki qırğın zamanı (1905-
1907-ci illər, 1918-1920-ci illər) 2 milyona yaxın azərbaycanlı ermənilər tərəfindən 
qətlə yetirilmiş, öz ev-eşiyindən zorla qovulmuşdur. 

   Ən ağrılısı odur ki, 1918-ci ilin martında baş vermiş azərbaycanlıların soyqırımı 
məsələsini hələ də dünyanın diqqət mərkəzinə gətirə bilməmişik. Biz xalqımıza qarşı  
törədilən soyqırımı, tarixini və şəhidləri unutmamalı, başımıza gətirilənləri   dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Çatdırmalıyıq ona görə ki, qoy bütün dünya üzdəniraq 
qonşularımızın, azğın ermənilərin kim olduğunu bilsin. 
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Bunları unutmaq olmaz! 

 
1813-1828-ci illərə qədər Azərbaycan dövlətinin sahəsi təхminən 410  min 

kv.km. оlmuşdur. 

1813-1828-ci illərdə işğal еdilmiş Azərbaycan əraziləri: İran əsarəti altındakı 

Cənubi Azərbaycan əraziləri:  -sahəsi təхminən 280 min kv.km. оlmuşdur. 

Rusiya əsarəti altındakı Şimali Azərbaycan-sahəsi təхminən 130 min kv.km. 

оlmuşdur. 

1918-ci ildə  Rusiyanın təzyiqi ilə еrmənilərə vеrilmiş İrəvan хanlığı - sahəsi 9 

min kv.km. оlmuşdur. 

Rusiya  əsarəti altındakı  Dərbənd хanlığı – sahəsi 7 min kv.km. оlmuşdur. 

1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Dеmоkratik Rеspublikasının qurulduğu  

ərazinin sahəsi - təхminən 114 min kv.km. оlmuşdur. 

Еrmənistan Sоvеt Sоsialist Rеspublikasının qismən nəzarətinə vеrilən 

Zəngəzur, Göyçə, Şərur, Dərələyəz, Dilican və Gürcüstan SSRİ-nin qismən 

nəzarətinə vеrilən Bоrçalı - birlikdə sahəsi 27,4 min kv.km. оlmuşdur. 

1920-1991-ci illərdə SSRİ əsarəti altında qalmış Azərbaycan SSR-nin ərazisi 

86,6 min kv.km. оlmuşdur. 

   
  Ermənistanda yaşamış azərbaycanlıların kütləvi şəkildə sonuncu deportasiya əmə-

liyyatı 1988-ci ilin aprelində başlayıb. Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar öncə 
hissə-hissə, noyabrın sonu, dekabrın birinci ongünlüyündə isə kütləvi şəkildə depor-
tasiyaya məruz qalıblar. Əməliyyat nəticəsində Ermənistan Respublikasında 8 min 
kvadrat kilometrlik ərazidə (172 yaşayış məntəqəsi) kompakt şəkildə yaşayan 200 
mindən çox azərbaycanlı illərlə yaşadığı torpaqlardan didərgin düşdü.  
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Gün çıxır 
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Gün batır 
20:06 
30 aprel 
Gün çıxır  
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Qoç bürcünün 
Nişanəsi oddur. 
Marsın 
himayəsindədir. 
Günəşin Qoç 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
qüvvətli və çevik 
olurlar. 
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B 24 
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Ç 27 
Ca 28 
C 29 
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  2011       

    Əlamətdar və  
    tarixi günlər 

Beynəlxalq Kitab və Müəllif 
Hüquqları Günü 

     Müəllif hüququ əqli mülkiyyətin ən vacib, mürəkkəb və 
dəyərli elə bir hissəsidir ki, onun qorunması və idarə edilməsi ilə 
dünya miqyasında iki böyük Beynəlxalq Təşkilat - 160-a yaxın 
üzvü olan ÜƏMT-nın Bern Konvensiyası və digər sazişlər 
vasitəsilə və YÜNESKO-nun 80-dən artıq üzvü olan “Müəllif 
hüquqları haqqında” Ümumdünya Konvensiyası məşğul olur. 
Bunlardan YUNESKO özünün 25 oktyabr - 16 noyabr 1995-ci 
il tarixində keçirilmiş 28-ci sessiyasında 23 aprelin Ümumdünya 
Kitab və Müəlliflik Hüququ Günü elan edilməsi bərədə qərar 
verib. 

YUNESKO-nun məlumatına əsasən 23 aprel tarixi 
İspaniya əyaləti Kataloniya ilə bağlıdır və Müqəddəs Georgi 
Günü kimi səciyyələnir. Həmin gün hər hansı satılan kitaba 
ənənəvi olaraq bir qızılgül qoşulurdu.. Aydındır ki, 23 aprel 
gününün bayram kimi qeyd edilməsi üçün digər əsaslı səbəblər 
də mövcuddur. Bir sıra məşhur yazıçı və şairlərin anadan olma 
və ya vəfat etmə günü (Migel de la Servantesin, Vilyam 
Şekspirin, Moris Dryüonun, Vladimir Nabokovun, 
Azərbaycanın məşhür sərkərdəsi, artilleriya üzrə dərsliklərin 
müəllifi general Şıxlinskinin) bu tarixlə bağlıdır. 

1 Ümumdünya Gülüş Günü 

2. Kəlbəcər rayonunun işğalı  günü 
7.Umumdünya  Səhiyyə Günü 
12. Ümumdünya Aviasiya  və Kosmonavtika  Günü 

18. Tarixi abidələrin Mühafizəsi Günü   

 29. Beynəlxalq Rəqs Günü 
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          Aprel — Qriqorian təqvimi ilə ilin dördüncü ayıdır. 30 gündən ibarətdir.   

Qondarma “erməni soyqırımı”nı boykot ayı. 

 Milli ədəbiyyat  
Şair Əlibəyli Ənvər Əliverdi oğlunun (01.04.1916-07.05.1968) anadan 

olmasının 95 illiyi 

Nasir Rzayev Yaşar Hüccətulla oğlunun (07.04.1941) anadan olmasının 70 

illiyi 

Şair, publisist, tərcüməçi Qarayeva Xanım İsmayıl qızının (10.04.1956) 

anadan olmasının 55 illiyi 

Tənqidçi, ədəbiyyatşünas alim, nasir Eminov Allahverdi İsgəndər oğlunun 

(10.04.1941) anadan olmasının 70 illiyi 

Maarif xadimi, yazıçı Qənizadə Soltanməcid Hacı Murtuzəli oğlunun 

(24.04.1866-1937(1942)) anadan olmasının 145 illiyi 

  Tarixi günlər 
  Ümumdünya Gülüş Günü (01.04.1564) 

  Kəlbəcər rayonunun işğalı günü (02.04. 1993) 

Beynəlxalq Uşaq Kitabı günü (02.04.1953) 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşr olunmasının (07.04.1906) 105 illiyi 

Ümumdünya Sağlamlıq Günü (07.04.1950) 

Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika Günü (12.04.1962) 

Beynəlxalq Mədəniyyət Günü (15.04.1935) 

Ümumdünya Hemofiliya Günü (17.04.1964) 

Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü (18.04.1983) 

Ümumdünya Yer Günü (22.04.1970) 

Ümumdünya Kitab və Müəllif Hüquqları Günü (23.04.1996) 
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Ukraynanın Çernobl şəhərində AES-də baş vermiş qəzanın (26.04.1986) 25-

ci ildönümü 

Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü (28.04.1996) 

Beynəlxalq Rəqs Günü (29.04.1982) 

   Milli Qəhrəmanlar 
    Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hacıyev Etibar Firudin oğlunun 

    (05.04.1971-15.06.1992) anadan olmasının 40 illiyi 

 Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Edilov Yelmar Şahmar oğlunun   

(10.04.1946-11.04.1994) anadan olmasının 65 illiyi 

 Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Bağırov Allahverdi Teymur oğlunun  

(22.04.1946-24.02.1993) anadan olmasının 65 illiyi 

Siyasət. Hərbi iş 
Orta Asiya dövlət xadimi, sərkərdə, əmir, Teymurilər imperiyasının banisi 

 Əmir Teymurun (09.04.1336-18.02.1405) anadan olmasının 675 illiyi 

   Mədəniyyət. Maarif. Təhsil   
   Ziyalı, maarif və teatr xadimi Sultanov Əbülqasımın (12.04.1866-1916) 

anadan olmasının 145 illiyi 

Əməkdar elm xadimi, dilçi alim Tağıyev Məmməd Tağı oğlunun 

(28.04.1921) anadan olmasının 90 illiyi 

Coğrafiya. Geologiya 
 Geologiya-mineralogiya alimi Əlizadə Ələşrəf  Əbdülhüseyn oğlunun  

 (24.04.1911) anadan olmasının 100 illiyi 

 Geoloq, professor Şıxəlibəyli Ədhəm Şahlarbəy oğlunun (30.04.1911- 

 1996) anadan olmasının 100 illiyi 

   Fizika. Riyaziyyat 
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Seysmoloq, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Rəhimov Şamo Süleyman 

  oğlunun (02.04.1931-24.07.1964) anadan olmasının 80 illiyi 

Görkəmli fizik Abaszadə Abasqulu Ağabala oğlunun (10.04.1906-

18.02.1969) anadan olmasının 105 illiyi 

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Abdullayev Aydın Həsən 

oğlunun (25.04.1951) anadan olmasının 60 illiyi 

   Neft 
   Neft maşınqayırması sahəsində alim Əliverdizadə Kərim Səlim oğlunun 

(01.04.1911) anadan olmasının 100 illiyi 

Görkəmli neftçi-geoloq, geologiya-minerologiya elmləri doktoru Babazadə 

Baba Qurbanqulu oğlunun (25.04.1911-18.08.1962) anadan olmasının 100 

illiyi 

    Kimya. Biologiya. Tibb 
     Seleksiyaçı alim, Dövlət mükafatı laureatı Vəlizadə İsgəndər Mahmud 

oğlunun (15.04.1896-11.05.1974) anadan olmasının 115 illiyi 

 Teatr. Kino 
  Xalq artisti Zeynalova Nəsibə Cahangir qızının (20.04.1916-10.03.2004) 

 anadan olmasının 95 illiyi 

 Əməkdar artist Axundova Elmiranın (25.04.1911-26.11.1998) anadan  

 olmasının 100 illiyi 

 Musiqi.Opera.Balet  
  İtalyan pianoçusu, bəstəkar, dirijor, yazıçı və pedaqoq Buzoni Ferruçço 

  Benvenutonun (01.04.1866-27.07.1924) anadan olmasının 145 illiyi 

  Baletmeyster Nəzirova Nailə Məmməd qızının (04.04.1936) anadan  

  olmasının 75 illiyi 

  Görkəmli bəstəkar, Əməkdar incəsənət xadimi Hüseynli Qəmbər Muxtar 
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  oğlunun (16.04.1916-01.08.1961) anadan olmasının 95 illiyi 

  Əməkdar incəsənət xadimi, ilk azərbaycanlı musiqişünas qadın Ağayeva   

  Xurşid Həsən bəy qızının (20.04.1906-03.12.1953) anadan olmasının 105 

   illiyi 

Əməkdar artist tarzən Hüseynov Əlikram Həsən oğlunun (20.04.1926-

2006) anadan olmasının 85 illiyi 

Xalq artisti, pianoçu Mahmudova Tamilla Zahid qızının (21.04.1931) 

anadan olmasının 80 illiyi 

Rus bəstəkarı, pianoçu, dirijor, Xalq artisti Prokofyev Sergey Sergeyeviçin 

(23.04.1891-05.03.1953) anadan olmasının 120 illiyi 

Əməkdar artist, kamança ifaçısı Vəzirov Ədalət Səfərəli oğlunun 

(27.04.1951-05.10.2002) anadan olmasının 60 illiyi 

Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Hüseynzadə Ədilə Hacağa qızının 

(29.04.1916-2005) anadan olmasının 95 illiyi 

   Rəssamlıq. Memarlıq 
    Xalq rəssamı Əliyev Hüseyn Əlirza oğlunun (22.04.1911-25.05.1991)  

    anadan olmasının 100 illiyi 

 Amerika rəssamı və teleqrafiya sahəsində ixtiraçı Samuel Finli Briz 

Morze (27.04.1791-02.04.1872) anadan olmasının 220 illiyi 

 Əməkdar incəsənət xadimi, teatr rəssamı Abbasov Əsgər Məmmədismayıl  

 oğlunun (28.04.1916-09.02.1970) anadan olmasının 95 illiyi 

      İdman 
      Əməkdar idman ustası Dadaşov İbrahimpaşa Hüseyn oğlunun 

      (10.04.1926)  anadan olmasının 85 illiyi 
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     Ənvər Əliverdi oğlu Əlibəyov 
1916-cı il aprel ayının 1-də Bakıda 
anadan olmuşdur. Əvvəl tibb tex-
nikumunda, sonra ADU-nun (indi-
ki BDU) fəhlə fakültəsində, Azər-
baycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu-
nun (indiki APU) Filologiya fakül-

təsində təhsil almışdır.  
  1938-ci ildən II Dünya Müharibəsi başlayana qədər 

Azərbaycan radiоsunda çalışmışdır. Müharibə dövrün-
də 416-cı atıcı diviziyasının tərkibində döyüş yоlu 
keçmiş, Qafqazın və Ukraynanın azad оlunmasında iş-
tirak etmiş, оrden və medallarla təltif оlunmuşdur. 
1944-cü ildə ağır yaralandıqdan sоnra Bakıya qayıdıb 
yaradıcılığını davam etdirmişdir. Bir müddət “Vətən 
uğrunda” jurnalında məsul katib, sonra Azərbaycan 
KP MK-da təlimatçı, “Təbliğat” jurnalının, “Ədəbiy-
yat” qəzetinin redaktoru, “İnqilab və mədəniyyət” jur-
nalında şöbə müdiri, nəhayət, 1964-1968-ci illərdə 
Azərbaycan Radiо və Televiziya Verilişləri Kоmitə-
sinin sədri  оlmuşdur. Cəbhəçi-şairin “Qaranquş” adlı 
ilk şeirlər kitabı 1947-ci ildə buraxılmış, sonrakı illər-
də ona qədər kitabı işıq üzü görmüşdür. Onların ara-
sında “Sənin adınla”, “İlk məhəbbət”, “Dostluq körpü-
sü” və başqalarını qeyd etmək olar. Bütün vəzifələrin 
öhdəsindən layiqincə gələn şair üçün poetik yaradıcılıq 
daha önəmli mahiyyət daşıyırdı. 

Şeirlərinə musiqi bəstələnib. Dünya şöhrətli Rəşid 
Behbudovun ifasında bəstəkar Rauf Hacıyevin “Azər-

baycanım” mahnısı hər dəfə 
səslənəndə xəyallarda ölkə-
mizin al-əlvan təbiət mən-
zərələri - uca dağlar, sıldı-
rım qayalar, gur şəlalələr, 
üfüqə doğru uzanan bərə-
kətli düzlər, bəhrəli çöllər, 
möhtəşəm sənaye müəssisə-
ləri, neft buruqları canlanır. 
Sevgidən süzülüb gələn, 
ürəkləri oxşayan, xalqımı-
zın vətənpərvərlik simvolu-
na çevrilmiş həmin nəğmə-
nin sözləri şair Ənvər Əli-
bəylinindir. O, doğma el-
obamızı minbir həvəslə tə-
rənnüm etmiş, insan qəlbi-
nin dərinliklərinə varıb incə 
duyğuları, zərif hissləri aş-
kar edən, onları mənalandı-
rıb poetik təsvirlərə çevir-
məyi məharətlə bacaran əsl 
söz sərrafı idi.  

Şair, tərcüməçi, ictimai 
xadim, Əməkdar incəsənət 
xadimi Ənvər Əlibəyli 1968-
ci il mayın 7-də vəfat et-
mişdir. 
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Ədəbiyyat 
 

Seçilmiş əsərləri /Ə.Əlibəyli; red. M.Şükür.- Bakı: Azərnəşr, 1975.- 286 s. 
Ürəyimdəsən: şeirlər, nəğmələr və poemalar /Ə.Əlibəyli.- Bakı: Gənclik, 1971.- 

110 s. 
Hacıyev, A. Gənclik və gözəllik şairi /A.Hacıyev //Yazıçı şəxsiyyəti və bədii 

qanunauyğunluq.- Bakı, 1986.- S.58-65. 
Mehdixanlı, T. Nəğməyə bənzər ömür: Ənvər Əlibəyli - 90 /T.Mehdixanlı 

//Azərbaycan.- 2006.- S.4. 
Məhərrəmova, T. Dağlarda duman gözəldi /T.Məhərrəmova //Kaspi.- 2008.-       
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...Kəlbəcər həm təbii sərvətlərlə zənginliyinə görə, həm iqliminin gözəlliyinə 
görə, həm də orada yaşayan insanların fədakarlığına görə respublikada həmişə çox 
hörmətə, ehtirama layiq olubdur. Kəlbəcər Azərbaycanın ayrılmaz bir parçasıdır, 
hissəsidir. Heç şübhəsiz, o gün gələcək ki, Kəlbəcər rayonu Ermənistanın silahlı 
qüvvələrinin işğalından azad olacaq və Kəlbəcərin vətəndaşları, sakinləri, bizim 
soydaşlarımız öz yerlərinə, yurdlarına qayıdacaqlar. 

Heydər Əliyev, ümummilli lider 
 

 Kəlbəcər Azərbaycanın ən yüksək dağ rayonudur. 
Ən hündür zirvə Kamış dağındadır (3724m). Ərazisinin 
çox hissəsi meşəlikdir. Kəlbəcər rayonunun gözəl və 
zəngin təbiətə, yeraltı və yerüstü sərvətlərə, münbit tor-
paqlara malikdir. Kənd təsərrüfatında əsasən heyvan-
darlıq və əkinçilik inkişaf etmişdir. 

 Rayonun ərazisi 1993-cü ildə erməni silahlı dəstələ-
ri tərəfindən işğal edilmişdir.  İşğala qədər rayonda 132 yaşayış məntəqəsi var idi. 

Düşmənlər strateji əhəmiyyətli bir neçə yüksəkliyi tutdular. Təkəqaya, Zağalar, 
Çıraq kəndlərinə soxulub, evlərə od vurub, dinc əhalini diri-diri yandırmışdılar. Ən 
əhəmiyyətli Keçiliqaya yüksəkliyinə sahib çıxdılar. Aprelin 2-də Kəlbəcər artıq er-
məni quldurlarının əlində idi. 

İşğal nəticəsində Kəlbəcərdə: 511 nəfər şəhid olmuş, 231 nəfər itkin düşmüş, 100-
lərlə adam şikəst olmuşdur. 130 yaşayış məntəqəsi, dünya şöhrətli, “İstisu” sanatori-
yası, 500-dən artıq sənaye, tikinti, məişət, ticarət obyekti, 172 mədəniyyət obyekti, 
96 ümumtəhsil məktəbi, 76 səhiyyə obyekti, 1 muzey darmadağın edildi. 100 min 
baş qaramal, 500 min baş qoyun-quzu, 100-lərlə maşın, texnika, avadanlıq talan 
olundu. Kəlbəcər rayonunda erməni təcavüzü nəticəsində 24279 uşaq zərər çəkmiş, 
onlardan 734 nəfəri yetim qalmışdır. 

1993-cü ilin qiymətləri ilə Kəlbəcərə azı 761 mln. ABŞ dolları dəyərində ziyan 
dəydi. Mənəvi ziyanlar isə heç deyiləsi deyil. Kəlbəcər faciəsi Ağdamın, Füzulinin, 
Qubadlının, Cəbrayılın işğalına yol açdı. Bu artıq Qarabağın iflası demək idi.  
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Kəlbəcərin işğalı günü 
 2 

Ərazisi - 3054 km2 
Əhalisinin sayı – 79,0 min nəfər 
İnzibati mərkəzi – KƏLBƏCƏR 
İşğal  tarixi - 02 - 04 aprel 1993-cü il
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     2 Aprel Beynəlxalq Uşaq Ki-
tabı Günüdür. 1953-cü ildən eti-
barən uşaq ədəbiyyatının inkişa-
fındakı xidmətlərinə görə məş-
hur nağılçı Hans Xristian Ander-
senin doğum günü uşaq kitabı 
günü kimi qeyd olunur. Hər il bu 
günün qeyd edilməsində məqsəd 

cəmiyyətin diqqətini uşaq ədəbiyyatına və onun prob-
lemlərinə cəlb etməkdir. Amma nədənsə, uşaq ədəbiy-
yatı sahəsində problemlərin günbəgün artdığı bir vaxt-
da ölkəmizdə 2 aprel xüsusi gün kimi qeyd olunmur. 
Kitab mağazalarında əcnəbi uşaq ədəbiyyatı kifayət 
qədərdir. Milli ədəbiyyata dair nümunələr isə yox də-
rəcəsindədir. Bununla belə, uşaqların kitaba marağı 
azalmayıb. Amma onlar çox vaxt axtardıqlarını tapa 
bilmirlər. Psixoloqlar uşaqların kitaba marağını artır-
maq üçün rəng və tərtibat seçiminə ciddi önəm vermə-
yi tövsiyə edirlər. Mağazalarda rast gəldiyimiz əcnəbi 
nəşrlər nəinki azyaşlıların, hətta böyüklərin diqqətini 
çəkəcək qədər nəfis tərtibata malikdir. Milli ədəbiyyat  

 

 
qıtlığı kitabxanalara da təsir 
edir. Xüsusən də uşaq kitab-
xanalarına müraciət edən 
uşaq oxucularımızın tələ-
batlarını ödəmək üçün ki-
tabxananın fondunun milli 
ədəbiyyatla komplektləşdi-
rilməsi qarşıda duran başlı-
ca problemlərdəndir. 

 Uşaqlar üçün yazıb-yara-
dan qələm əhli isə gənc 
nəsli uşaq ədəbiyyatına ma-
rağı artırmağa çağırır. Al-
maniyalı pedaqoqlar deyir 
ki, nağıllara inamın öldüyü 
gün uşaqların inkişafı daya-
nacaq. Bu inamı yaşatmaq 
üçün isə uşaq ədəbiyyatının 
nəşrini gücləndirmək, sə-
mərəli təcrübələrdən yarar-
lanmaq gərəkdir. 

 
Ədəbiyyat 

Elmin. “Uşaq Kitabı Festivalının nəşriyyat və muğam günü “Beşik” 
nəşriyyatından ərməğan kitab sərgisinin nümayişi də keçirildi /Elmin  //Mədəniyyət.- 
2009.- 22 may.- S.2. 

İnternetdə 
www.azadliq.org 
www.azerinter.net                                                                        Adilə Abdullayeva 
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     Etibar Firudin oğlu Hacıyev  1971-
ci il aprel ayının 5-də Qərbi Azərbay-
canın Vardenis rayonunun Zod kən-
dində doğulmuşdur. Orta məktəbi  bi-
tirdikdən sonra bir müddət sovxozda 
işləmişdir. “Böyük Ermənistan”  xül-
yası ilə yaşayan ermənilər 1988-ci il-

də orada yaşayan azərbaycanlıları öz dədə-baba yurd-
larından qovduğu zaman Etibar ailəsi ilə birlikdə Kəl-
bəcər rayonuna pənah  gətirmişdi.  

O, 1989-cu il iyun ayının 13-də hərbi xidmətə ça-
ğırılmışdır. Perm vilayətində hərbi xidmətini başa 
vurduqdan sonra ailəsinin məskunlaşdığı Xanlar rayo-
nuna gəlmişdi. Öz dədə-baba yurdlarından zorla qo-
vulması onda ermənilərə qarşı dərin nifrət hissi oyat-
mışdı. Hər zaman mənfur düşməndən qisas almaq ba-
rədə düşünürdü. 

1992-ci ildə Etibar Hacıyev könüllü olaraq Milli 
Qvardiyaya yazılır və torpaqlarımızın müdafiəsinə 
qalxır. O, bir çox döyüşlərdə rəşadətlə vuruşur. Böyük 
Canbar, Kiçik Canbar, Buzlaq, Erkəs kəndlərinin düş-
mən tapdağından azad edilməsində xüsusi fədakarlıq 

göstərir. E.Hacıyev 1992-ci 
il iyun ayının 15-də Goran-
boy rayonunda Ağcakənd 
kəndinin azad edilməsi uğ-
runda gedən döyüşlərdə 
qəhrəmancasına həlak ol-
muşdur.  

Subay idi. 
Azərbaycan Respubli-

kası Prezidentinin 23 iyun 
1992-ci il tarixli 6 saylı 
Fərmanı ilə Hacıyev Etibar 
Firudin oğluna ölümündən 
sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adı verilmişdir. 

Xanlar rayonunun Şə-
hidlər Xiyabanında dəfn 
edilmişdir. 

Xanlar rayonunun Ye-
ni Zod kəndində küçələrdən  
biri onun adını daşıyır. 

 
Ədəbiyyat 
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qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi 
igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 23 iyun 
1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 12.- S.35.-
(Ölümündən sonra). 
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Əsgərov, V. Hacıyev Etibar Firudin oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 
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//Ağrıdağlı qəhrəmanlar.- Bakı, 2004.- S.33-37. 
Hacıyev Etibar Firudin oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 

H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.77. 
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    Bu gün cəmiyyətin bütün 
qrupları iqlim dəyişiklikləri-
nin, qeyri-sabitliyinin və kəs-
kin hava şəraitinin təsirinə 
məruz qalır. İnsan sağlamlığı-
na olan təsirlər artıq ÜST-nın 

Avropa Regionunda müşahidə olunmuşdur. 12 Avro-
pa ölkəsindən alınmış məlumatlara əsasən 2003-cü 
ilin yayında havaların həddindən artıq isti keçməsi nə-
ticəsində 70000 nəfərdən artıq insan ölmüşdür. Müqa-
yisə üçün qeyd etmək lazımdır ki, ötən beş il ərzində 
yalnız bir həyəcan doğurucu hal baş vermişdir. 

 1948-ci ildə birinci Ümumdünya Səhiyyə Assam-
bleyası Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaradılma-
sını qeyd etmək üçün Ümumdünya Sağlamlıq Günü-
nün təsis edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdi. 1950-ci il-
dən başlayaraq Ümumdünya Sağlamlıq Günü hər il 7 
aprel tarixində qeyd edilir.  

  Hər il Ümumdünya Sağlamlıq Gününün mövzusu 
ÜST üçün prioritet sayılan bir problemi diqqət mərkə-
zinə gətirir. Ümumdünya Sağlamlıq Günü diqqəti sə-
hiyyə sahəsində beynəlxalq ictimaiyyətə təsir göstərən 
başlıca problemlərə yönəltmək üçün dünya səviyyə-
sində bir imkandır. Ümumdünya Sağlamlıq Günü 7 
apreldən sonra belə davam edən uzunmüddətli ictimai 
maarifləndirmə proqramlarının başlanması ilə səciy-
yələnir.  

  Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının səhiyyə məsələləri üzrə ixtisaslaşmış 

agentliyidir. ÜST-ün Ni-
zamnaməsində müəyyən 
olunduğu kimi, onun əsas 
məqsədi bütün insanların 
mümkün ola biləcək ən 
yüksək sağlamlıq səviyyə-
sinə nail olmalarını təmin 
etməkdir. Sağlamlıq ÜST-
ün Nizamnaməsində yalnız 
xəstəliklərin, yaxud fiziki 
qüsurların olmamağı ilə de-
yil, tam fiziki, psixi və sosi-
al sağlamlıq vəziyyəti kimi 
müəyyən olunur. 

 ÜST özünün Ümumdün-
ya Səhiyyə Assambleyası 
vasitəsilə 193 üzv dövlət tə-
rəfindən idarə olunur. Bu 
Assambleya ÜST-ə üzv döv-
lətlərdən olan nümayəndə-
lərdən ibarətdir. Ümum-
dünya Səhiyyə Assamble-
yasının əsas vəzifəsi ÜST-
ün proqramı və növbəti iki-
illik müddət üzrə büdcəsi-
nin təsdiqi və siyasət məsə-
lələri üzrə qərarların qəbul 
edilməsidir.  
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Azərbaycan milli mətbuatının 
inkişafında ən uca zirvəni böyük 
demokrat, yazıçı və görkəmli icti-
mai  xadim C.Məmmədquluzadə-
nin (1869-1932) redaktorluğu ilə 
nəşr olunan “Molla Nəsrəddin” 
jurnalı təşkil edir. “Molla Nəsrəd-
din” jurnalı ilə Azərbaycanda mil-
li satirik mətbuatın əsası qoyul-

muşdur. 
  1906-cı il aprelin 7-də (köhnə təqvimlə 20-də)  

Azərbaycan mətbuatı tarixində ən önəmli hadisələr-
dən olan “Molla Nəsrəddin” adlı həftəlik satirik jurna-
lı Tiflisdə işıq üzü görmüşdür. Daima məhrumiyyət-
lərlə və çətinliklərlə üzləşən, çar senzurası tərəfindən 
təqib olunan jurnal 1906-1918-ci illərdə Tiflisdə, 
1921-ci ildə Təbrizdə, 1922-1931-ci illərdə Bakıda 
nəşr edilib. Redaktoru və müəllifi Cəlil Məmmədqu-
luzadə olub. 25 il ərzində 748 nömrəsi (340-ı Tiflisdə, 
8-i Təbrizdə, 400-ü Bakıda) çap olunmuşdur. 

 Azərbaycan ədəbiyyatında böyük bir məktəb ya-
ratmış “Molla Nəsrəddin” jurnalı, eyni zamanda təsvi-
ri sənətimizdə də yeni bir məktəbin yaranmasına sə-
bəb oldu. Bilavasitə “Molla Nəsrəddin”in təsiri nə-ti-
cəsində Bakıda Azərbaycan dilində “Bəhlul” (1907), 
“Zənbur” (1909-1910), “Mirat” (1910), “Arı” (1910-
1911), “Kəlniyyət” (1912-1913), “Lək-lək” (1914), 
“Tuti” (1914-1917), “Məzəli” (1914-1915), “Babayi-

Əmir” (1915-1916), “Tar-
tan-partan” (1918), “Şeypur” 
(1918-1919), “Məşəl” (1919 
-1920) kimi illüstrasiyalı 
jurnallarla yanaşı bu dövrdə 
Azərbaycanda rus dilində 
də çoxsaylı satirik məcmu-
ələr: “Cigit” (1907-1918), 
“Vay-vay” (”Bakinskie 
streli” (1910), “Baraban” 
(1912-1913) və digərləri 
nəşr olunurdu. Daha uzun 
ömürlü olan “Molla Nəs-
rəddin” jurnalı müəyyən fa-
silələrlə 1931-ci ilə qədər 
dərc olunmuşdur. 

Bu mübariz jurnal Azər-
baycanın  milli istiqlalına 
mütəşəkkil, nizamlı bir or-
dudan artıq xidmət göstər-
mişdir. “Molla Nəsrəddin” 
jurnalı Azərbaycan xalqının 
milli dirçəliş ideyalarından 
və səfərbərlik ruhundan yoğ-
rulmuş mənalı bir istiqlal 
kitabıdır. 

Həftədə bir dəfə nəşr olu-
nan bu jurnal rəngli və şə-
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killi satira jurnalı idi. Onun səhifələrində ictimai bəla-
ların tənqid və ifşası əsas yer tuturdu. Hər sayı 8 səhi-
fə olan jurnalda rəngli karikaturalara geniş yer verilir-
di. Nasirlər cəmiyyətdəki kəsirləri açıb göstərməklə 
doğma xalqın ictimai-siyasi süurunu inkişaf etdirmək, 
onu dünyanın ən qabaqcıl, mədəni xalqları sırasına çı-
xarmaq istəyirdilər. Bunlardan başqa jurnalın səhifələ-
rində gülməli xəbərlər, məktublar, elanlar, atalar söz-
ləri, məsəllər, atmacalar geniş yer tuturdu. 

“Molla Nəsrəddin” Azərbaycan xalqının mütərəqqi 
qüvvələrini, demokratik düşüncəli insanlarını öz ətra-
fında toplaya bilmişdi. Jurnalda Ömər Faiq Neman-
zadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqver-
diyev, Əli Nəzmi, Əliqulu Qəmküsar, Məmməd Səid 
Ordubadi, Mirzəli Möcüz və başqa şair, yazıçı və jur-
nalistlər, o cümlədən, O.Şmerlinq, İ.Rotter, Əzim 
Əzimzadə kimi rəssamlar fəaliyyət göstərirdilər. 

 Səhifələrində beynəlxalq hadisələrə, imperialist 
dövlətlərin müstəmləkəçilik siyasətinin tənqidinə, 
Şərq xalqlarının azadlıq uğrunda mübarizəsinə geniş 
yer verən “Molla Nəsrəddin”  jurnalının şöhrəti  Rusi-
yanın, Qafqazın, Orta Asiyanın hər yerinə yayılmış, 
türk və müsəlman xalqlarının ictimai-siyasi inkişafın-
da əhəmiyyətli rol oynamışdır. Jurnal İran, Türkiyə, 
Misir, Hindistan, Mərakes kimi ölkələrə də yayılaraq, 
oradakı xalqların sosial-mədəni tərəqqisinə xeyirli tə-
sir göstərmişdir. 

Yeni mərhələ və yenidən tanışlıq bir daha göstərir 
ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalı təkcə öz dövründə de-
yil, bütün zamanlar üçün aktual və müasirdir. “Molla 
Nəsrəddin” jurnalının yeni nəşrinin meydana çıxması 

Azərbaycan Republikası Pre-
zidenti İlham Əliyevin 
”Azərbaycan dilində latın 
qrafikası ilə kütləvi nəşrlə-
rin həyata keçirilməsi haq-
qında”kı 12 yanvar 2004-cü 
il tarixli Sərəncamının işı-
ğında respublikamızda irə-
liyə doğru atılmış daha bir 
sanballı addım kimi də mü-
hüm əhəmiyyətə malikdir.  

Azərbaycançılıq proqra-
mının həyata keçirilməsin-
də, milli-mənəvi özünüdərk 
proseslərinin, müstəqil döv-
lətçilik düşüncələrinin də-
rinləşməsində, dostu və 
düşməni  düzgün tanıya bil-
məkdə XX  əsrin əvvəllə-
rində nəşr olunmuş “Molla 
Nəsrəddin” jurnalı bugünkü 
oxucusuna da etibarlı su-
rətdə bələdçilik edə bilir. 
Heç şübhə yoxdur ki, 
“Molla Nəsrəddin” jurnalı 
Vətənimizin və xalqımızın 
bundan sonrakı yüksəlişinə, 
daha da inkişaf edib möh-
kəmlənməsinə şərəflə xid-
mət edəcək, gur işıq sala-
caqdır. 
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     Əmir Tеymur  1336-cı il  ap-
rel ayının 9-da indiki Qаşqаdəryа 
vilаyətinin Хоcа İlqаr kəndində 
аnаdаn оlmuşdur. О, türkləşmiş 
bаrlаs tаyfаsındаndır. Əmir Tеy-
mur 1361-ci ildə Tоğluq Tеymu-
run yаnındа хidmətə girmiş və 
Qаşqаdəryа vilаyətini idаrə еt-

mişdir. Sаğ dizindən və çiynindən аldığı yаrаdаn аyа-
ğı qаtlаnmаdığınа görə оnа “Tеymurləng” (Tоpаl 
Tеymur) ləqəbi vеrilmişdir. Səmərqənd və Bəlх hаki-
mi Hüsеynlə ittifаq bаğlаyıb, uzun müddət Tоğluq 
Tеymurа və оnun оğlu İlyаs Хоcаyа qаrşı mübаrizə 
аpаrmışdır. Hаkimiyyət uğrundа mübаrizədə 1370-ci 
ildə Hüsеynə qаlib gələn Tеymur, əmir titulu qəbul 
еdərək Çingiz хаnın nəsli аdındаn Mаvərаünnəhri tək 
idаrə еtməyə bаşlаdı və Səmərqəndi dövlətin pаytахtı 
еlаn еtdi. 

1380-ci ildən Tеymurun işğаlçılıq yürüşləri dаhа 
dа gеnişləndi. 1386-cı ildə о, Sultаniyyəni tutub 
Təbrizə, Nахçıvаnа, Qаrsа, Tiflisə, Şəkiyə, Qəbələyə 
hücum еtmiş, 1387-ci ildə Sаlmаs, Urmiyа və Mаrа-
ğadan kеçib Gilаnа, оrаdаn isə məğlubеdilməz sərkər-
də kimi Səmərqəndə qаyıdan Tеymur sоnrаlаr “bеş-
illik” və “yеddiillik” yürüşlər zаmаnı dа Аzərbаycаnа 
hücum еtmişdir. 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, ХIV əsrin 70-80-ci illə-
rində Аzərbаycаndаkı siyаsi sаbitlik Əmir Tеymurun 
bu ölkəyə hücumu üçün əlvеrişli şərаit yаrаtmışdı. 
Аzərbаycаn 1386-cı ilin bаhаrındа yеnidən İrаnа və 

Cənubi Qаfqаzа yürüş еt-
miş Tеymurun hücumunа 
məruz qаldı.  
     Əlincə qаlаsı istisnа 
оlunmаqlа bütün Аzərbаy-
cаnı zəbt еtmiş Tеymur, 
оğlu Mirаnşаhı Dərbənddən 
Bаğdаdа, Həmədаndаn Ru-
mа qədər оlаn böyük bir 
ərаziyə hаkim təyin еtdi. 
     1398-ci ildə Tеymur 
Hindistаnа hücum еdərək 
Dеhli şəhərini də tutdu. 
1402-ci ildə Аnkаrа döyü-
şündə Türkiyə sultаnı İldı-
rım Bаyаzidə qаlib gəlmiş-
di. 
     Mirаnşаhın yеritdiyi 
mənfur siyаsətdən хəbərdаr 
оlаn Tеymur Hindistаn sə-
fərindən qаyıtdıqdаn sоnrа 
yеnidən Аzərbаycаnа yürüş 
еtdi. Bu yürüş tаriхdə “yеd-
diillik mühаribə” аdlаnır. 
Tеymurun bu yürüşü zаmа-
nı uzun müddət cəsаrətlə 
müdаfiə оlunаn Əlincə qа-
lаsı dа işğalçılara tаbе еdildi. 

Tеymurun işğаlçılıq, 
tаlаnçılıq məqsədi dаşıyаn 
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hərbi yürüşləri bir çох хаlqlаrın sоsiаl-iqtisаdi və 
mədəni inkişаfınа хеyli zərər vurdu. Təkcə bu fаktı 
göstərmək lаzımdır ki, о, 1383-cü ildə İsfаhаndа 70 
min, 1401-ci ildə isə Bаğdаddа 90 min dinc əhаlini 
qılıncdаn kеçirmişdir. Mühаribələr zаmаnı əldə еdil-
miş vаr-dövlət, əsir аlınmış sənətkаrlаr, mеmаrlаr və 
b. Səmərqəndə göndərilir və оnlаr burаdа dəbdəbəli 
sаrаylаr, məscidlər və еvlər tikirdi. 

     Əmir Tеymur 1405-ci il, 
fеvrаlın 18-də Çinə yürüşü 
ərəfəsində vəfаt еtdi. Sə-
mərqənddə Əmir Tеymur 
məqbərəsində dəfn оlun-
muşdur. Əmir Tеymur tаriх 
səhnəsində məğlubеdilməz 
sərkərdə kimi qаlmışdır. 
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Yelmar Şahmar oğlu Edilov  

1946-cı il aprel ayının 10-da Ağdam 
rayonunda anadan olmuşdur. 1954-
1964-cü illərdə Əlimədədli kənd orta 
məktəbində təhsil almış, sonra isə 
Ağdam Kənd Təsərrüfatı Texniku-
muna daxil olmuşdur. O, 1964-cü 
ildə Minsk şəhərində hərbi xidmətə 

başlamış, hərbi xidmətdən ikinci qrup əlil kimi tərxis 
olunaraq texnikumda yarımçıq qalmış təhsilini davam 
etdirmişdir. 1988-ci ildə Qərbi Azərbaycan ərazisin-
dən soydaşlarımızın deportasiya edilməsi zamanı Yel-
mar könüllü özünümüdafiə batalyonlarının yaradılma-
sını təkid etmiş və bu iş yalnız 1990-cı ildən sonra gö-
rülməyə başlanmışdı. 1991-ci ilin əvvəllərindən başla-
yaraq Ağdamın bir çox kəndləri erməni işğalçıları tə-
rəfindən gecə-gündüz atəşə tutulmuşdu. Yelmar Edi-
lovun rəhbərliyi ilə Kolanı kəndində özünümüdafiə 
batalyonu yaradılmış, bu dəstə Ağdamda böyük hünər 
göstərmiş, onlar dəfələrlə ermənilərə lazımi cavab 
vermişdilər. 1994-cü il aprel ayının 11-də düşmən bö-
yük qüvvə ilə hücuma keçmiş, düşmənə sol cinahdan 
əks hücuma keçən Edilovun taboru erməni faşistlə-

rinin iki tankını vurmuş, la-
kin döyüş bitməmişdi. Yel-
marın yanında partlamış 
mərmi ona bu döyüşü sona 
çatdırmağa imkan vermə-
miş, Vətənimizin cəsur öv-
ladı Edilov Yelmar 48 ya-
şında gözlərini həyata əbədi 
yummuşdu. Evli idi. 7 öv-
ladı yadigar qalmışdır. 

Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 16 sentyabr 
1994-cü il tarixli 203 saylı 
Fərmanı ilə Edilov Yelmar 
Şahmar oğlu ölümündən 
sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adına layiq gö-
rülmüşdür. Bakı şəhərində-
ki ikinci Şəhidlər Xiyaba-
nında dəfn edilmişdir. 

 

 
 Ədəbiyyat 
  

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına 
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oğlu - sıravi - Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün 
qorunmasında, Vətənimizin torpaqlarının erməni işğalçılarından müdafiə 
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edilməsində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq göstərdiyi şəxsi igidlik və 
şücaətə, öz müqəddəs əsgəri və xidməti borcunun yerinə yetirilməsində göstərdiyi 
misilsiz xidmətlərə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 16 
sentyabr 1994-cü il //Azərbaycan.- 1994.- 21 sentyabr.- S.1.- (Ölümündən sonra). 

 
Abbasoğlu, B. Yelmar Şahmar oğlu Edilov haqqında /B.Abbasoğlu //Ölərkən 

dünyaya gələn oğullar.- Bakı, 2004.- S.109-126. 
Cəfərov, S. Qüdrətdən səngərli qalalı dağlar /S.Cəfərov.- Bakı, 2000.- S.213. 
Edilov Yelmar Şahmar oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya 

/tərt. ed. H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.47-48. 
Əsgərov, V. Edilov Yelmar Şahmar oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.42. 
Səmədov, V. Yelmar Şahmar oğlu Edilov: (1946-1994) /V.Səmədov, S.Aslanov 

//Vətən üçün lazım gəlsə.- Bakı, 1994.- S.175-184. 
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 Qəmbər Muxtar oğlu Hüseynli   

1916-cı il aprel ayının 16-da Gəncə 
şə hərində anadan olmuşdur. Hələ 
gənc yaşlarından onda xalq musiqisi-
nə dərindən maraq oyanmışdır. Gənc 
Qəmbər muğamları, təsnifləri, el ha-
valarını, aşıq musiqisini sevə-sevə 
dinlərdir. Məhz xalq musiqisinə son-

suz məhəbbəti, klassik muğamlarımızın lad-məqam və 
guşə əsaslarını öyrənməsi sonralar onun bəstəkarlıq 
fəaliyyətində mühüm rol oynamışdır. 

Gəncə Musiqi texnikumunu tar sinfi üzrə fərqlən-
mə diplomu ilə bitirən Qəmbər təhsilini davam etdir-
mək məqsədilə 1935-ci ildə Bakıya gəlmiş, Asəf Zey-
nallı adına orta ixtisas musiqi məktəbinin nəzəri-bəs-
təkarlıq şöbəsinə daxil olmuş, görkəmli pedaqoq, pro-
fessor Boris Zeydmandan sevib-seçdiyi sənətin sirrini 
öyrənmişdir. 

Texnikumda təhsil aldığı illərdə o, bir sıra iri 
həcmli əsərlər, o cümlədən Şərq xalqlarının musiqi 
mövzuları əsasında simli kvartet, fortepiano üçün va-
riasiyalar və digər əsərlər yaratmışdır. Onun ilk bəstə-
lərindən biri fortepiano üçün 7 uşaq pyesi 1970-ci ildə 
ayrıca məcmuə şəklində “Azərnəşr” tərəfindən çapdan 
buraxılmışdır. 

Texnikumu bitirdikdən sonra musiqi yazma texni-
kasına yiyələnmiş bəstəkar müxtəlif formalı əsərlər 
yazmağa böyük həvəs göstərsə də, onun yaradıcılığın-
da əsas yeri vokal miniatürləri tutmuşdur. O, üç yüzə 
qədər mahnı və romansın müəllifidir. 

Bəstəkar Azərbaycan ra-
diosunun və Dövlət Filar-
moniyasının xalq çalğı alət-
ləri orkestrlərində dirijor 
vəzifəsində çalışmış, həmin 
kollektivlər üçün bir sıra 
instrumental əsərlər yarat-
mışdır. 

Dahi bəstəkarımız Üze-
yir Hacıbəylinin şəxsi tə-
şəbbüsü ilə 1940-cı ildə 
Azərbaycan Dövlət  Filar-
moniyasının nəzdində yara-
dılmış sazçı qızlar ansamb-
lına rəhbərlik etmək Qəm-
bər Hüseynliyə tapşırılmış-
dır. O, aşıq Teymur Hüsey-
novun  ifasından 55 ənnəvi 
aşıq havasını nota köçür-
müş, onları “Sazçı qızlar 
ansamblı” üçün işləmişdir. 

Q.Hüseynli Gəncə filar-
moniyasında bədii rəhbər 
olduğu 4 il ərzində şəhərin 
uşaq və məktəblilər sara-
yında Vətənə həsr olunmuş 
müxtəlif səpkili montajlar 
hazırlamışdı. Eyni zamanda 
Gəncə Dövlət Dram Teat-
rında tamaşaya qoyulmuş 6 
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pyesə, o cümlədən “Şeyx Sənan”, “Qatır Məmməd”, 
“Almaz”, “Bəxtsiz cavan”, “Solğun çiçəklər”, “Na-
mus” dramlarına musiqi yazmış, çoxlu mahnılar bəs-
tələmişdir. 

O, geniş yayılmış bir sıra uşaq nəğmələrinin müəl-
lifi kimi də şöhrət qazanmışdır. “Uşaq və buz”, “Məs-
tan pişik”, “Qaranquşla söhbət”, “Yürüş mahnısı”, 
“Salam doğma məktəb”, “İdmançılar mahnısı” və baş-
qaları uşaqlar arasında daha çox yayılmışdır. Xüsusilə 
“Cücələrim” mahnısı bəstəkara böyük şöhrət gətirmiş-
dir. Otuza yaxın dildə oxunan “Cücələrim” aydın, 
yaddaqalan melodiyasına, musiqisinin koloritinə görə 
dünya uşaqlarının sevimli mahnılarındandır. 

Bəstəkarın “İlk məhəbbət”, “Ay işığında”, “Tel na-
zik”, “Tellər oynadı”, “Çeşmə başında”, “Düşər yadı-
ma”, “Gecələr uzanaydı”, “Dolanım başına” və digər 
mahnıları xalq tərəfindən sevə-sevə dinlənilir. 

Q.Hüseynli öz qələmini 
mürəkkəb janr olan operada 
sınamış, şair Mirmehdi 
Seyidzadənin librettosu əsa-
sında üç pərdəli “Qızıl quş” 
əsərini bəstələmişdir. 

Bəstəkar 1961-ci ildə 
Azərbaycanın Əməkdar in-
cəsənət xadimi fəxri adına 
layiq görülmüş, “Şərəf ni-
şanı” ordeni ilə təltif edil-
mişdir. 

Qəmbər Hüseynli 1961-
ci il avqust ayının 1-də, 45 
yaşında vəfat etmişdir. 

 
Ədəbiyyat 
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1997.- 99 s. 
Hüseynli Qəmbər //Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.- Bakı, 1987.- 

C.10.- S.284.  
Zöhrabov, R. Nəğmələrdə yaşayan ömür /R.Zöhrabov //Bəstəkarlarımız haqqında 

söz.- Bakı, 1995.- Kitab 1.- S.44-47. 
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    Hazırda dünyanın 102 
ölkəsində 47 ildir ki, apre-
lin 17-si Ümumdünya He-
mofiliya Günü kimi qeyd 
olunur. Təbabətdə bu xəs-
təliyə kral xəstəliyi deyir-

lər. Belə ki, Fransada kral Lüdoviklər nəslində əsasən 
oğlan uşaqları bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Bu gün 
isə qan çatışmazlığı dünyada bir problem kimi yaşa-
nan hemofiliya xəstəliyinin yaranmasına səbəb olmuş-
dur. İrsi qan xəstəliyi olan hemofiliya dünyanın bir 
çox ölkələrində əsasən Asiya və Afrika qitəsində, 
Aralıq dənizi hövzəsində daha çox yayılmışdır. Xəstə-
liyin əsas səbəbləri kimi mütəxəssislər yaxın qohum-
ların nigahı, radiasiyalı ətraf mühit, qida və tütün mə-
mulatlarının təsirini göstərirlər. İndi dünyada 400 min 
hemofiliyalı xəstə var. Azərbaycanda Səhiyyə Nazirli-
yinin qeydiyyatında minə qədər talassemiyalı və he-
mofiliyalı irsi qan xəstəsi var, əhalinin hər 12 nəfərin-
dən biri talassemiyanın əlamətlərini özündə daşıyır. 
Hər il talassemiya xəstəsi olan təqribən 200 uşaq dün-
yaya gəlir, bu kiçik bir ölkə üçün böyük göstəricidir. 
2005-ci ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən “He-
mofiliya və talassemiyalı irsi qan xəstəliyinə düçar ol-
muş şəxslərə dövlət qayğısı” haqqında fərman imza-
lanmışdır. Bununla əlaqədar 2006-cı ilin yanvarında 
isə Nazirlər Kabineti Səhiyyə Nazirliyinin hazırladığı 
“Hemofiliyalı və talassemiya irsi qan xəstəlikləri üzrə 
Dövlət Proqramı”nı təsdiq etmişdir. Məqsəd ictimaiy-
yətin diqqətini hemofiliyalı xəstələrin problemlərinə 
cəlb etmək və onların həyat tərzlərinin yaxşılaşdırıl-

masına və ömürlərinin uza-
dılmasına dəstək olmaqdır. 
Proqramda hemofiliya və 
talassemiyanın fəsadların-
dan əmələ gələn əlilliyin və 
ölüm hallarının azaldılması, 
bu fəsadların profilaktikası-
nın təşkili və belə xəstə 
uşaqların doğulmasının qar-
şısının alınması sisteminin 
yaradılması əsas yer almış-
dır. Nəzərdə tutulan digər 
tədbirlər hemofiliya və ta-
lassemiyalı xəstələrə göstə-
rilən tibbi xidmət strukturu-
nun təkmilləşdirilməsi, bu 
xəstəliyə düçar olan şəxslə-
rin qeydiyyatının aparılma-
sı, xəstələrin müalicəsi və 
profilaktikası üzrə tibb mü-
təxəssislərinin hazırlanma-
sı, onların ixtisaslarının ar-
tırılmasıdır. Dövlət proq-
ramı çərçivəsində xəstələrin 
dərman preparatları ilə pul-
suz təmin olunması nəzərdə 
tutulmuşdur. H.Əliyev Fon-
du, fondun prezidenti, 
YUNESKO və İSESKO-
nun xoşməramlı səfiri, mil-
lət vəkili Mehriban Əliye-
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vanın talassemiyalı uşaqlara diqqət və qayğısı isə hə-
min insanlar üçün böyük mənəvi dəstəyə çevrilmişdir. 
Fond 2005-ci ildən “Talassemiyasız həyat naminə” 
layihəsi çərçivəsində bir sıra mühüm işlər görüb və 
görməkdədir. Talassemiyalı xəstələr üçün Fond tərə-
findən paytaxtda 5 mərtəbəli Talassemiya Mərkəzi ti-

kilmişdir. İl boyu bu məq-
sədlə keçirilən müxtəlif 
xeyriyyəçilik aksiyaları əsl 
xeyirxahlıq nümunəsidir. 

 

 
Ədəbiyyat 

 
Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəlikləri haqqında sənədlər toplusu: 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Bakı, 2006.- 16 s.  
Qədimova, E. Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələrin müayinəsi və müalicəsi 

yüksək səviyədə aparılır: 17 aprel Dünya Hemofiliya günüdür /E.Qədimova //Xalq 
qəzeti.- 2008.- 16 aprel.- S.5. 
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  Nəsibə Cahangir qızı Zeynalova  

1916-cı il aprel ayının 20-də Bakıda 
doğulmuşdur. Atası Kərbəlayı Ca-
hangir tanınmış tacir və sevimli akt-
yor idi. Azərbaycan milli realist akt-
yor məktəbinin banisi məhz Cahangir 
Zeynalov olmuşdur. Arzusu ilk və 
yeganə övladının onun sənətini 

davam etdirməsi idi. 
  Atasını erkən itirən Nəsibə Zeynalova Bakıda orta 

məktəbi bitirdikdən sonra Bakı Teatr Texnikumuna 
daxil olmuşdur. Burada M.Haşımov və A.Tuqanovdan 
dərs almışdır. Texnikumu bitirdikdən sonra 1941-ci il-
də Azərbaycan Musiqili Komediya Teatrına işə qəbul 
olunmuşdur. Bu hadisə onun həyatında həlledici rol 
oynamışdır. 

Müharibə dövründə cəbhələrdə və hospitallarda əs-
gərlər qarşısında tamaşalarda iştirak edən aktrisa fa-şi-
zm üzərində qələbənin qazanılmasına öz töhfəsini ver-
mişdir. Dinc dövrdə teatr bir sıra maraqlı tamaşalar 
qoymuşdur ki, onlarda Nəsibə Zeynalova özünəməx-
sus aktyorluq istedadını nümayiş etdirmişdir. S.Rüstə-
movun “Beş manatlıq gəlin” tamaşasında Gülnaz, 
A.Məşədibəyovun “Toy kimindir?” tamaşasında Məs-
mə, F.Əmirovun “Gözün aydın” tamaşasında Nargilə, 
S.Ələsgərovun “Ulduz” tamaşasında Züleyxa, V.Do-
lidzenin “Keto və Kote” tamaşasında Kabato obrazları 
aktrisanı tamaşaçılara sevdirmişdir. 

  XX əsrin 50-ci illərində aktrisanın sənətkarlığı da-
ha da püxtələşmişdir. Onun bu dövrdə yaratdığı səhnə 

obrazları Azərbaycan ko-
mediya teatrı tarixinə iri 
hərflərlə yazılmışdır. Nə-
sibə Zeynalova T.Quliyevin 
“Qızılaxtaranlar” tamaşa-
sında Rəxşəndə, S.Rüstə-
movun “Rəisin arvadı” ta-
maşasında Afərin, Ş.Milor-
avanın “Tbilisi nəğməsi” 
tamaşasında Gesiya, A.Rza-
yevin “Hacı Kərimin Aya 
səyahəti” tamaşasında Kəb-
lə Fatma, S.Ələsgərovun 
“Həmşəxanım” tamaşasın-
da Həmşəxanım, “Sevindik 
qız axtarır” tamaşasında 
Xeyransa kimi bir-birindən 
maraqlı obrazlar yaratmış-
dır. Bura T.Bakıxanov və 
H.Məmmədovun “Altı qızın 
biri Pəri” tamaşasında Cəh-
rə, E.Sabitoğlunun “Hicran” 
tamaşasında Qızbacı obraz-
larını da əlavə etsək, çox 
zəngin və rəngarəng bir ob-
razlar qalereyası yaranmış 
olar. “Qaynana” tamaşasın-
da Cənnət rolu aktrisanı 
yaddaşlara ilk növbədə qay-
nana kimi həkk etdirmişdir. 
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Bu obrazı yaradarkən aktrisa xəsislik etməmiş, yaradı-
cılıq imkanlarını sanki tamamilə açmış, onun aktyor 
sənəti üçün səciyyəvi olan zəngin mimika və məharə-
tini nümayiş etdirmişdir. 

 Aktrisa kino sahəsində də öz sözünü demişdir. 
“Ögey ana” (1959), “Böyük dayaq” (1963), “Ulduz” 
(1964), “Qanun naminə” (1969), “Bizim Cəbiş 
müəllim” (1970) filmlərində müxtəlif səpkili, yadda-
qalan obrazlar yaratmışdır.  

   Nəsibə Zeynalovanın 1979-cu ildə “Qaynana” fil-
mində oynadığı qaynana obrazı onun kinoda yaratdığı 
ən məşhur obrazdır. Təsadüfi deyil ki, həm filmin 
özü, həm onun baş qəhrəmanı, həm də bu rolun ifaçısı 
xalqımız tərəfindən  həmişə sevilməkdədir. 

 Aktrisanın həyat və yaradıcılıq yolunu əks etdirən 
bir neçə televiziya filmi də xalqımız tərəfindən böyük 
rəğbətlə qarşılanmışdır. 

 Musiqili teatrın inkişa-
fında böyük xidmətlərinə 
görə Nəsibə xanım 24 may 
1960-cı ildə Azərbaycan 
Respublikasının Əməkdar 
artisti, 1967-ci ildə isə Xalq 
artisti fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. “Hicran” ta-
maşasındakı Qızbacı roluna 
görə Azərbaycan Dövlət 
mükafatı laureatıdır. 

 Aktrisa  2004-cü il mart 
ayının 10-da Bakıda vəfat 
etmiş və Fəxri Xiyabanda 
dəfn edilmişdir. 
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Hüseyn Əlirza oğlu Əliyev 

1911-ci il aprel ayının 22-də Sis-
yan rayonunun Comərdli kəndin-
də anadan olmuşdur. 

1923-cü ildə ailəsi ilə birlikdə 
Naxçıvana köçən Hüseyn Əliyev 
taleyin hökmü ilə görkəmli rəs-

sam Bəhruz Kəngərli ilə qonşuluqda yaşamış, elə bu 
sənətin incəliklərini də məşhur rəssamdan öyrənmiş-
dir. Orta məktəbdə oxuyarkən fitri istedadı müəllim-
lərinin diqqətindən yayınmamışdı. 1927-ci ildə Rəs-
samlıq Texnikumuna göndərilən Hüseyn Əliyev peşə-
kar rəssam kimi fəaliyyətinə də məhz bu dövrdən baş-
lamış və imzası məşhur “Molla Nəsrəddin” jurnalında 
nüfuzlu rəssamların imzası ilə bir sırada yer almışdır. 
Dərgidə Hüseyn Əliyevin 8 karikaturası çap olun-
muşdu. 1932-1935-ci illərdə rəssamlığa olan həvəs və 
tükənməz sevgisi onu Leninqrad Rəssamlıq Aka-
demiyasının nəzdindəki instituta aparmış, orada təh-
silini başa vurub Bakıya qayıtmışdı. Repressiya qur-
banlarından tutmuş, sadə kənd zəhmətkeşlərinə qədər 
hər kəsin əziyyətini kətan və kağız üzərində əbədiləş-
dirməyə çalışmışdı.  

İndi onun əsərləri ölkəmizin hüdudlarından çox -
çox uzaqlarda, dünyanın müxtəlif ölkələrində sər-
gilənir.  

Hüseyn Əliyev əlinə fırça alan gündən istedadını, 
duyğu və düşüncələrini yalnız bu istiqamətlərə - 
millətinin estetik zövqünün düzgün formalaşmasına, 
soydaşlarını Vətənə, təbiətə məhəbbətə, fədakarlığa 

çağırışa yönəldib. Hüseyn 
Əliyev Leninqrad Rəngkar-
lıq, Heykəltəraşlıq və Me-
marlıq İnstitutunu bitirdiyi 
il-dən (1935) təqaüdə çıxa-
nadək “Kommunist” qəze-
tində rəssam işləmişdir.  

1940-1945-ci illərdə Azər-
baycan Dövlət Rəssamlıq 
Məktəbində dərs demişdir. 
Əlbəttə, qəzetçiliyin gün-
dəlik qayğıları, operativlik 
bir rəssam kimi vaxtını çox 
alsa da, o, öz istedadı və 
zəhməti sayəsində sənət 
imtahanından həmişə şərəf-
lə çıxmışdır. 1939-cu ildə 
M.F.Axundovun portretini 
yaratmaq üçün elan edilmiş 
respublika müsabiqəsinə 
Hüseyn Əliyevin təqdim 
olunan əsəri mükafata layiq 
görülmüşdü. Dövrün, za-
manın tələbləri ilə bağlı 
çəkdiyi onlarca plakatı icti-
mai-siyasi məzmununa, sa-
dəliyinə və eyni zamanda 
orijinal həllinə görə fərq-
lənmişdir. Hələ o illərdə 
azərbaycanlı rəssamın yara-
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dıcı əməyi “Xalqlar dostluğu” ordeni ilə təltif olun-
muşdur. 

 Əsasən qrafika ilə məşğul olan Hüseyn Əliyev 
həm də mənzərə ustası kimi məşhur idi. Onun Azər-
baycan təbiətinə, eləcə də Zəngəzur mövzusuna həsr 
etdiyi akvarel seriyaları da maraqlıdır. Uşaqlıq döv-
ründə yaşadığı bu yerlərin hər qarışını böyük məhəb-
bətlə öz duyğularından, təxəyyülündən yaradıcılıqla 
keçirən görkəmli rəssamın “Zəngəzur dağları”, “Urud 
qalası”, “Meşədə qış”, “Payız”, “Qürub çağı”, “İlanlı 

dağ” və s. kimi əsərləri də-
rin müşahidə və incə zöv-
qün, fitri istedadın məhsulu 
idi. 

O, 1982-ci ildə Xalq rəs-
samı adına layiq görülmüş-
dür. 

Görkəmli rəssam 1991-
ci ildə, mayın 25-də vəfat 
etmişdir. 
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     Allahverdi Teymur oğlu Bağırov  
1946-cı il aprel ayının 22-də Ağ-
dam şəhərində anadan olmuşdur. 
1965-ci ildə 1 saylı Ağdam şəhər 
orta məktəbini bitirmişdir. Allah-
verdi uşaqlıqdan idmana böyük ma-
raq göstərirdi. Yüngül atletika, 
voleybol və futbolla məşğul olurdu. 

Qarabağ hadisələri başlayana qədər o, Ağdamda fut-
bolçu kimi tanınmış, ad-san qazanmışdı. 1966-cı ildən 
1983-cü ilədək Ağdam Uşaq-gənclər idman məktəbin-
də məşqçi işləməklə yanaşı, “Qarabağ” futbol koman-
dasında fəaliyyət göstərirdi. 

  Allahverdi haqsızlıqla barışmayan, sözubütöv, 
mərd insan idi. 

  O, 1988-ci ildə ermənilərin Qarabağa təcavüzünün 
ilk günlərindən Xalq hərəkatına qoşulur və onun fəal-
larından olur. 20 Yanvar faciəsi onun düşmənə qəzə-
bini daha da şiddətləndirir. A.Bağırovun  yaratdığı kö-
nüllülər batalyonu Ağdamın bir sıra kəndlərinin mü-
dafiəsində mərdliklə vuruşmuşdur. 1992-ci ildə Allah-
verdi, bəlkə də ömrünün ən həyəcanlı, ən narahat gün-
lərini yaşayırdı. Mühasirədə olan kəndlərə kömək et-
mək, ərzaq çatdırmaq heç də asan iş deyildi. O, var 
gücü ilə həmin kəndləri azad etməyə çalışırdı. 

  1992-ci ilin fevralında Xocalı faciəsi zamanı Al-
lahverdi Bağırovun batalyonu Əsgəran yaxınlığında  

 
 

 
yüzlərlə soydaşımızı xilas 
edə bilmişdi. 1992-ci il 
iyun ayının 12-də məhz ba-
talyonun səyi nəticəsində 
Aranzəmin, Naxçıvanik, Dəh-
raz, Mirkənd, Pircamal 
kəndləri düşməndən azad 
edildi. O, inanırdı ki, tezlik-
lə müharibə bitəcək və qo-
şunlarımız Xankəndinədək 
irəliləyəcəkdir. Lakin cəsur 
komandir arzusuna çata bil-
mədi. Gözətçi məntəqəsini 
yoxlayıb qərargaha dönər-
kən sürücü ilə birlikdə mi-
naya düşüb həlak oldu. 

 Ailəli idi. Bir oğlu, iki 
qızı var. 

 Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 24 fevral 
1993-cü il tarixli 476 saylı 
Fərmanı ilə Bağırov Allah-
verdi Teymur oğluna ölü-
mündən sonra “Azərbayca-
nın Milli Qəhrəmanı” adı 
verilib. 

 Ağdam rayonunun Şə-
hidlər Xiyabanında dəfn 
edilib. 
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   Kitab və müəlliflik, ya-
ranma anından bir-biri ilə 
ayrılmaz əlaqədə, daimi 
təmasda olan və bir-birini 
tamamlayan anlayışlar, 
məfhumlardır. Əslində isə 
müəlliflik hüququ əsər an-
layışı ilə bağlı olduğundan 

onun tarixi daha qədimdir, insan mədəniyyətinin və 
biliklərin uzaq keçmişindən bəhrələnən məhsuldur. 

Volterin kitablarla bağlı sözləri tam mənada 
müəlliflik hüququna da aid edilə bilər: “Bunlar 
ocaqlarımızdakı oda bənzəyir: onu qonşudan götürüb, 
özümüzdə yandırıb, digərlərinə veririk və beləliklə, 
hamıya məxsus olur”. 

Müəlliflik hüququnun tarixi “müəlliflik” anlayışın-
dan irəli gəlir. Bu uzun yol əsrlər boyu ibtidai icma, 
təbii anonim (adsız), tanrılaşdırılmış təxəllüs mər-
hələlərini keçmiş və nəticədə şəxsi müəlliflik səviy-
yəsinə çatmışdır. 

Artıq 5 əsrdir ki, müəlliflik hüququ və kitab dünya-
da birgə, yanaşı addımlayırlar. 

Bu cütlüyün müasir nüfuzu cəmiyyətin intellek-
tuallaşmasında və mədəniyyətin zənginləşməsindəki 
rolu ilə izah edilir. Müəllif hüququ əqli mülkiyyətin 
ən vacib, mürəkkəb və dəyərli elə bir hissəsidir ki, 
onun qorunması və idarə edilməsi ilə dünya miqyasın-
da iki böyük Beynəlxalq Təşkilat - 160-a yaxın üzvü 
olan ÜƏMT-nın Bern Konvensiyası və digər sazişlər 
vasitəsilə və YUNESKO-nun 80-dən artıq  

 
üzvü olan “Müəllif hü-
quqları haqqında” Ümum-
dünya Konvensiyası məş-
ğul olur. 

Bunlardan YUNESKO 
özünün 25 oktyabr - 16 no-
yabr 1995-ci il tarixində 
keçirilmiş 28-ci sessiyasın-
da 23 aprelin Ümumdünya 
Kitab və Müəlliflik Hüququ 
Günü elan edilməsi bərədə 
qərar verib. 

Həmin bayramla əlaqə-
dar Azərbaycan Respubli-
kasında artıq bir neçə ildir 
ki, tədbirlər keçirilir və bu 
sahəyə aid tədbirlər semi-
nar - disskusiyalarla ta-
mamlanır. YUNESKO-nun 
məlumatına əsasən 23 aprel 
tarixi İspaniya əyaləti Kata-
loniya ilə bağlıdır və Mü-
qəddəs Georgi günü kimi 
səciyyələnir. Həmin gün 
hər hansı satılan kitaba ənə-
nəvi olaraq bir qızılgül qo-
şulurdu. Aydındır ki, 23 ap-
rel gününün bayram kimi 
qeyd edilməsi üçün digər 
əsaslı səbəblər də mövcud-
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dur. Bir sıra məşhur yazıçı və şairlərin anadan olma 
və ya vəfat etmə günü (Migel de la Servantesin, 
Vilyam Şekspirin, Moris Dryüonun, Vladimir Nabo-
kovun, Azərbaycanın məşhur sərkərdəsi, artilleriya 
üzrə dərsliklərin müəllifi general Şıxlinskinin) bu 
tarixlə bağlıdır. 

YUNESKO-nun İnternetdəki Web-saytında bayra-
mın qeyd edilməsi ilə bağlı gözəl bir kəlam vardır: 
“Kitab və oxumaq həmişəki kimi vacibdirlər. Bunlar 
mətnin müəllifi tərəfindən virtual aləmlə (kainatla) in-
teraktiv dialoq yaranması alətləridir və yaranan intel-
lektual təsəvvürlər unikal, hər hansı oxucu 
təxəyyülündən asılılıqdadır”. 

Müəlliflik hüququnun qorunması ilə əsər yaradıcı-
larını stimullaşdırmaq və oxucuları oxumağa cəlb et-
mək məqsədi ilə YUNESKO hər il 2000-dən artıq ad-
da nəşrlər buraxır, yeganə sayılan Beynəlxalq Tərcü-
mələr Biblioqrafiyasını (100 ölkəni təmsil edən və 
müəllif haqqında, onun hansı əsəri, hansı dilə və kim 

tərəfindən tərcümə edil-
məsini işıqlandıran kataloq) 
aparır, Ümumdünya Müəl-
liflik hüququ haqqında 
Konvensiyaya başçılıq edir.  

23 Aprel Ümumdünya 
Kitab və Müəllif Hüquqları 
Günü bəşəriyyətin sosial və 
mədəni inkişafında kitabın 
əvəzsiz rolunu qiymətlən-
dirmək məqsədilə təsis olu-
nub. 

Azərbaycanda “Ümum-
dünya kitab və müəllif gü-
nü” mövzusunda tədbirlər 
23 aprel 2001-ci il tarixin-
dən keçirilir.  
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      Sultanməcid Hacı Murtuzəli oğlu 
Qənizadə 1866-cı il aprel ayının 24-
də Azərbaycanın qədim şеir, sənət 
bеşiyi Şamaхı şəhərində ziyalı tacir 
ailəsində anadan olmuşdur. Onun əsli 
Şamaхının qədim, köklu-binəli sakin-
lərindən sayılan Sultan Dədəgünəş 
nəslinə mənsubdur. Bu nəslin Şirvan 
torpağında səkkizyüzillik bir tariхi 

vardır. 
Sultan Məcid də qardaşları və bacıları kimi qələm 

tutmağı, yazı yazmağı atasından öyrənmişdi. Atası 
Sultan Məcidə еvdə savad öyrətdikdən sonra, qoydu-
ğu qayda üzrə onu da məhəllə məktəbinə vеrmişdi. 

S.M.Qənizadə 1882-ci il iyun ayının 10-da 
Şamaхı şəhər məktəbini “əla” qiymətlə bitirmək haq-
qında attеstat almışdı. 

Sultanməcid Qənizadə 1883-cu ildə Tiflisdə 
Alеksandrovski Müəllimlər İnstitutuna daхil olmuş-
dur. O, 1887-ci il sеntyabrın 2-də Həbibbəy Mah-
mudbəyovla birlikdə Bakıya gəlmişdir. Tələbə pal-
tarında Bakıya gələn S.M.Qənizadənin və H.Mah-
mudbəyovun nəinki məktəb açmağa, hətta gündəlik 
çörək almağa da pulu olmamışdı. Buna baхmayaraq, 
onlar məktəbdən ötrü bina kirayə еtməli,  tədris 
ləvazimatı hazırlamalı idilər. Ağır günlərdə onlara kö-
mək əli uzadan хеyirхah adamlar tapılmışdı. 

O, 1889-cu ildə “İstilahi-Azərbaycan” dərsliyinin 
əlyazmasını hazır etmişdi və  dərslik 1890-cı ildə 

Bakıda K.Kasabovun mət-
bəəsində 2400 nüsхə tirajla 
çap olunmuşdu.  

1890-cı ildə “İstilahi-
Azərbaycan” dərsliyinin III 
hissəsi, 1894-cü ildə IV 
hissəsi nəşr olunmuşdu. 
“İstilahi-Azərbaycan” dərs-
liyinin qarşısında duran 
başlıca məqsəd ana dilini 
uşaqlara praktik şəkildə öy-
rətməkdən ibarət idi. 

Milli Azərbaycan tеat-
rının inkişafında S.M.Qə-
nizadənin bir rеjissor kimi 
хidməti böyük olmuşdur. 

S.M.Qənizadənin rеjis-
sorluq fəaliyyəti Azərbay-
can səhnəsinin gələcək 
inkişafını təmin еtmək üçün 
profеssional aktyor kadrları 
hazırlamaq baхımından хü-
susilə faydalı olmuşdur. 
H.Mahmudbəyov, N.Nəri-
manov, S.S.Aхundov, N.Və-
liyеv, İ.Məlikov və başqa-
ları tam on il onun quruluş 
vеrdiyi tamaşalarda səhnə-
yə çıхmışlar. 
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S.M.Qənizadə 1905-ci ildə Qori sеminariyası 
Müsəlman şöbəsinin müfəttişi, 1908-ci ildə Bakı qu-
bеrniyası Dağıstan vilayət хalq məktəblərinin 2-ci ra-
yonu üzrə müfəttişi, 1917-ci ildə vilayət хalq məktəb-
lərinin dirеktoru təyin olunmuşdu.  

Azərbaycanda ana dilində məktəblərin açılmasın-
da, dərsliklər yazılmasında, milli mətbuat və tеatrın 
inkişafında Sultanməcid Qənizadənin хidmətləri 
böyük olmuşdur.  

“Həyat”, “İrşad”, “Dəbistan”, “Rəhbər”, sonralar 
“Maarif və mədəniyyət”, “Ədəbiyyat qəzеti” kimi qə-
zеt və jurnallarda publisistik məqalələr dərc еtdirmiş-
dir. O, 1918-1919-cu illərdə “İttihad” partiyasının üz-
vü olmuşdur. 

S.M.Qənizadənin, M.Ə.Sa-
bir, N.Nərimanov, H. Ərəb-
linski haqqında хatirələri 
qələmə almışdır. Rus ədə-
biyyatından  L.N.Tolstoyun 
“Əvvəlimci şərabçı” pyе-
sini,  A.F.Poqoskinin “Al-
lah divanı” hеkayələrini  
tərcümə etmişdir. 

Görkəmli maarif xadi-
mi, yazıçı Sultanməcid Ha-
cı Murtuzəli oğlu Qənizadə 
1942-ci ildə 76 yaşında və-
fat еtmişdir. 
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Samuel Finli Briz Morze 1791-ci il 

aprel ayının 27-də ABŞ-da (Çarlstaun, 
Massaçusetsdə) anadan olmuşdur. Te-
leqrafda istifadə olunan Morze əlifba-
sını da o yaratmışdır. On doqquz ya-
şında Yel Universitetindən məzun ol-
muş, Londona gedib qayıtdıqdan sonra 

portret şəkli gündəmdə olduğu üçün diqqətini portretə 
vermişdir. 1826-cı ildə Milli İncəsənət Akademiya-
sının qurulmasında rol oynamış və akademiyanın ilk 
başçısı olmuşdur. 1832-ci ildə Nyu York Universiteti 
Şəkil və heykəl şöbəsi professorluğuna gətirilmişdir. 
Morzenin mexaniki araşdırmalara marağı gənc 
yaşlarında başlamışdı. 1832-ci ildə okean səyahətinə 
çıxmış, Çarles Tomas Ceksonun elektriklə əlaqədar 
son məqalələri və Nyu York Universitetində elektro-
maqnetik mövzusunda öyrəndikləri ilə əlaqədar başın-
da elektrikli teleqraf yaratmaq fikri doğmuşdu. 
Morzenin elektrikli teleqrafı, bir elektrik dövrəsində 
barabanın bir qolu çəkməsi ilə rulo kağızı üzərinə 
izlər buraxması prinsipi ilə çalışırdı. Morze ilk elek-
trikli teleqraf sınağını 1844-cü ildə Vaşinqton ilə Bal-

timor arasında 65 kilometr-
lik bir xətt çəkilişiylə 
etmişdi. Osmanlı Dövləti 
ilk dəfə 1855-ci ildə Krım 
döyüşü əsnasında Morzenin 
teleqraf sistemindən isti-
fadə etmişdir. Morze bir 
daşı, ya da mərməri 3 fərqli 
ölçüdə yona bilən mərmər 
kəsmə maşınını icad etmiş-
di. İxtiraçı bunun patentini 
ala bilmədi, çünki 1820-ci 
ildə Tomas Blançardın bən-
zər bir icadı vardı.  

 Samuel Finli Briz Mor-
ze 1872-ci ildə 80 yaşında 
Nyu Yorkda vəfat etmiş və 
Qrin-Vud qəbiristanlığında 
dəfn edilmişdi. 
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29 aprel peşəkar və ya hə-

vəskar rəqslə məşğul olan, rəqsi 
sevən hər kəsin bayramıdır. 
Beynəlxalq Rəqs Günü 1982-ci 
ildən bəri “YUNESKO”nun qə-
rarı ilə qeyd olunmağa başla-

mışdır. Bu tarix hər il Fransız baletmeysteri Jan Jorj 
Noverin doğum günü, yəni aprelin 29-na təsadüf edir. 
Jan Jorj Nover müasir baletin nəzəriyyəçisi hesab 
olunur. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi 
Azərbaycanda da Beynəlxalq Rəqs Günü təsis olduğu 
tarixdən ənənəvi olaraq hər il qeyd olunur. Azərbay-
canda rəqslərin tarixi olduqca zəngin və qədimdir. 
İncəsənətin bir qolu olan rəqslərimiz ülvilik, gözəllik 
və birlik rəmzi sayılır. Hələ eramızdan 2-3 min il 
əvvəl, Azərbaycan ərazisində rəqslər insanların 
həyatında müəyyən yer tutmuşdu. Bu baxımdan 
Qobustan qayaüstü təsvirləri arasında “Yallı” oynayan 
insanların təsviri xüsusilə maraq doğurur. Bu təsvirlər 
Azərbaycan xalqının qədim dövrdən rəqsə olan 
marağından xəbər verir.  

Bir-birindən maraqlı, məzmunlu xalq rəqslərimiz 
nəinki Vətəndə, dünyanın böyük konsert salonlarında 
da sevilir. Onların simasında Azərbaycan milli xore-
oqrafiya sənəti inkişaf yolunu tapmışdır. İncəsənətin 
ayrılmaz hissəsi olan milli rəqslərimiz gözəlliyi, bə-
diiliyi və zərifliyi ilə sənətsevərlərə nümayiş olunur. 
Folklor, qədim xalq oyunları, rəqs havaları milli incə-
sənətimizin qızıl fonduna həmişəlik daxil olmuşdur.  

 

 
“Tərəkəmə”, “Naz elə-

mə”, “Turacı”, “Uzundərə”, 
“Qoçəli”, “Heyvagülü”, “Vağ-
zalı” xalq rəqslərinə tamaşa 
etmək kifayətdir ki, xalqı-
mızın zəngin musiqiyə, kök-
lü adət-ənənəyə bağlı oldu-
ğunu duyasan. Filmləri-
mizdə da rəqslərdən ele-
mentlərə rast gəlmək olar 
ki, bu da milli rəqs sənə-
tinin inkişafı və təbliğində 
mühüm rol oynayır. “O ol-
masın, bu olsun”, “Əhməd 
haradadır”,  “Bəyin oğur-
lanması”, “Arşın mal alan” 
və digər belə filmlərdə milli 
rəqslərə yer verilmişdir. 
Müasir dövrdə Azərbaycan 
xalq rəqslərini səhnəyə çı-
xarmaq və inkişaf etdirmək 
ağırlığını Əminə Dilbazi, 
Roza Cəlilova, Xoşbəxt Məm-
mədova, Böyükağa Məm-
mədov, Kamil Dadaşov, 
Əlikram Aslanov və digər 
sənətkarlar çiyinləri üzərinə 
götürmüşlər. Bütün dünya 
xalqlarını öz gözəlliyi ilə 
heyrətə gətirən rəqslərimi-
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zi, bu gün qocaman sənətkarların yetirmələri davam 
etdirir. Bir sözlə, Azərbaycanın milli rəqs məktəbi ya-
şayır.  

Beynəlxalq Rəqs Günü Azərbaycanda ilk dəfə ola-
raq, Milli Konservatoriyanın nəzdindəki Dövlət Gim-
naziyasının rəqs qrupunun iştirakı ilə Xalq artisti Tə-

ranə Muradova və Əmək-
dar artist Kamil Dadaşovun 
rəhbərliyi altında keçi-
rilmişdir. 
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1 may 
Gün çıxır 
06:43   
Gün batır 
20:36   
31 may 
Gün çıxır 
05:13   
Gün batır 
21:04 

M
ay

 

 
 
21 aprel- 
21 may 
 
Buğa bürcünün 
Nişanı Yerdir. 
Veneranın 
himayəsindədir. 
Günəşin Buğa 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
təbiətcə emosional 
olurlar.  

B 1 
Be 2 
Ça 3 
Ç 4 
Ca 5 
C 6 
Ş 7 
B 8 
Be 9 
Ça 10 
Ç 11 
Ca 12 
C 13 
Ş 14 
B 15 
Be 16 
Ça 17 
Ç 18 
Ca 19 
C 20 
Ş 21 
B 22 
Be 23 
Ça 24 
Ç 25 
Ca 26 
C 27 
Ş 28 
B 29 
Be 30 
Ça 31 

 2011       

   Əlamətdar və  
   tarixi günlər 

Rеspublika Günü 

3.  Bеynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı Günü  
8.  Şuşa rayonunun işğal günü 
9.  Faşizm üzərində Qələbə Günü  
10. Ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum  
       günü  
15. Bеynəlxalq Ailə Günü   

17. Ümumdünya İnformasiya Cəmiyyəti Günü 

18. Bеynəlxalq Muzеylər Günü  

18. Laçın rayonunun  işğalı günü  
 28. Rеspublika Günü  

 
 
XX əsr tarixə təkcə elm və texnika əsri kimi deyil, həm də milli 

dirçəliş, müstəmləkə imperiyalarının dağılması, milli dövlətlərin 
yaranması əsri kimi düşmüşdür. 

1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş Fevral inqilabı nəticəsində çar 
mütləqiyyəti devrildi. Ölkədə çarizmin məzlum vəziyyətə saldığı 
xalqların milli hərəkatı başlandı. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti (1918-1920) - müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik 
dövlət yaradıldı. Bu respublika millətimizin tarixi yaddaşında 
Azərbaycan dövlətçiliyinin ilk təcrübəsi kimi iz qoymuşdur. 

1990-cı ildən Respublika Günü – dövlət müstəqilliyinin bərpa 
edilməsi  günü - dövlət bayramı kimi qeyd edilir. 
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      May - latınca ( Majus ) - Qriqorian təqviminin beşinci ayı . Adını qədim 

Roma allahı Маyyadan götürüb. 31 günü var. 

“May” sözü ( kilsə kitablarında Маiy yazılır) bəşəriyyətə Vizantiya 

imperiyasından keçib. 

 

 Milli ədəbiyyat 

Ədəbiyyatşünas, tənqidçi, professor Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlunun 

(01.05.1936) anadan olmasının 75 illiyi 

Yazıçı, publisist Sultanov Eynəli bəy Çölübəy oğlunun (05.05.1866-

05.06.1935) anadan olmasının 145 illiyi 

Nasir, ssenarist Qurbanov Əhmədağa Əkbər oğlunun (Əhmədağa 

Muğanlı) (10.05.1926-04.08.2001) anadan olmasının 85 illiyi 

Ədəbiyyatşünas, professor Allahverdiyev Mahmud Qara oğlunun 

(15.05.1931-02.12.1999) anadan olmasının 80 illiyi 

Şair, tənqidçi, publisist Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlunun (20.05.1946) 

anadan olmasının 65 illiyi 

Şair, publisist İsmayılov Abbas Məhəmməd oğlunun (Abbas Arazlı) 

(24.05.1936) anadan olmasının 75 illiyi 

    Xarici ədəbiyyat 
      Tacikistanın Xalq şairi Tursunzadə Mirzənin (02.05.1911-24.09.1977) 

anadan olmasının 100 illiyi 

Hind yazıçısı, ictimai xadim Taqor Rabindranatın (07.05.1861-

07.08.1941) anadan olmasının 150 illiyi 

Rus yazıçısı Bulqakov Mixail Afanasyeviçin (15.05.1891-10.03.1940) 

anadan olmasının 120 illiyi 
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Alman şairi, incəsənət nəzəriyyəçisi, ictimai xadim Bexer İohannes 

Robertin (22.05.1891-11.10.1958) anadan olmasının 120 illiyi 

Tarixi günlər 
 Bеynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı Günü (03.05.1993) 

Şuşa rayonunun işğalı günü (08.05.1992) 

Faşizm Üzərində Qələbə Günü (09.05.1945) 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Doğum Günü (10.05.1923-

12.12.2003) 

Bеynəlxalq Ailə Günü (15.05.1994) 

Ümumdünya İnformasiya Cəmiyyəti Günü (17.05.2006) 

Bеynəlxalq Muzеylər Günü (18.05.1977) 

Laçın rayonunun işğalı günü (18.05.1992) 

Ümumdünya “Dioloq və İnkişaf üçün Mədəni Müxtəliflik” Günü 

(21.05.2001)  

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Əməkdaşlarının Peşə Bayramı 

Günü (23.05.2007) 

Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının 

(25.05.1936) yaradılmasının 75 illiyi 

Rеspublika Günü (28.05.1918.) 

                     Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günü (31.05.1987) 
 

     Milli Qəhrəmanlar 

      Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Paşayev Baxşeyiş Xanəhməd oğlunun 

      (01.05.1936-12.07.1992) anadan olmasının 75 illiyi 

       Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Yəhyayev Elşad Məmmədhənifə 

oğlunun (05.05.1966-20.06.1992) anadan olmasının 45 illiyi 
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Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyev İlham Müzəffər oğlunun 

(05.05.1961-19.08.1990) anadan olmasının 50 illiyi 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Həsənov İlham Gülbala oğlunun 

(06.05.1976-17.03.1995) anadan olmasının 35 illiyi 

   Siyasət. Hərbi iş 
    Hərbi xadim, general-mayor Abbasov Akim Əli oğlunun (25.05.1911-

29.02.1992) anadan olmasının 100 illiyi 

     Tarix 
        İran tarixçisi Qumi Qazi Əhmədin (18.05.1546-1606) anadan 

        olmasının 465 illiyi 

   Mədəniyyət. Maarif. Təhsil  
    İlk maarifçi qadınlardan biri Məlikova-Abayeva Hənifə xanımın 

(05.05.1856-1929) anadan olmasının 155 illiyi 

      Kimya. Biologiya. Tibb  
      Əməkdar elm xadimi, məşhur terapevt, kardioloq Abdullayev Cahangir 

Məmməd oğlunun (01.05.1901-04.01.1973) anadan olmasının 110 illiyi 

Əməkdar həkim, nevropotoloq Kəngərli Əsgər Aslan bəy oğlunun 

(08.05.1911-07.03.1998) anadan olmasının 100 illiyi 

Biologiya elmləri doktoru Qurbanov Maqsud Rüstəm oğlunun 

(09.05.1941) anadan olmasının 70 illiyi  

Akademik Axundov Vəli Yusif oğlunun (14.05.1916-1986) anadan 

olmasının 95 illiyi 

Kimyaçı-texnoloq, Əməkdar ixtiraçı Məmmədov Məmmədağa Əhməd 

oğlunun (30.05.1926-23.01.1971) anadan olmasının 85 illiyi 
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        Fəlsəfə 

           Əməkdar elm xadimi, filosof Ağamirov Midhət Mirmusa oğlunun 

(15.05.1921) anadan olmasının 90 illiyi 

Fəlsəfə elmləri doktoru Qasımov Mehbalı Məhəmməd oğlunun 

(18.05.1906-07.1963) anadan olmasının 105 illiyi 

      Folklor 
        Aşıq-şair Qarayev Bəhmən İbrahim oğlunun (Aşıq Bəhmən Göyçəli) 

        (01.05.1901-13.11.1976) anadan olmasının 110 illiyi 

     Teatr. Kino 
     Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor Dadaşov Soltan Baba 

     oğlunun (27.05.1906-07.09.1969) anadan olmasının 105 illiyi 

  Rəssamlıq. İncəsənət. Heykəltəraşlıq  
  Əməkdar rəssam Əzimov Cəbrayıl Əlimuxtar oğlunun (07.05.1926- 

  10.07.1969) anadan olmasının 85 illiyi 

Alman boyakarı, qravüraçı və incəsənət nəzəriyyəçisi Dürer Albrextin 

(21.05.1471-06.04.1528) anadan olmasının 540 illiyi 

   İdman  
   Rus şahmatçısı, Əməkdar idman ustası Qaprindaşvili Nona 

Terentyevnanın (03.05.1941) anadan olmasının 70 illiyi 

                    Azərbaycan basketbolçusu, idman ustası Məmmədyarov Əliyar Müslüm 

                    oğlunun (11.05.1936-26.02.1970) anadan olmasının 75 illiyi 
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     Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyev 
1936-cı il may ayının 1-də Cəbrayıl 
rayonunun Soltanlı kəndində doğul-
muşdur. 1958-ci ildə Bakı Dövlət 
Universitetinin Filologiya fakültəsini 
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 
    T.Hacıyev 1962-ci ildə “Azərbay-
can dilinin Cəbrayıl şivəsi” mövzu-

sunda namizədlik, 1969-cu ildə  “XX əsrin əvvəllərin-
də Azərbaycan ədəbi dili” adlı doktorluq dissertasiya-
larını müdafiə etmişdir. T.Hacıyev həm dil, həm də 
ədəbiyyat məsələləri ilə məşğul olmuşdur. Onun: “Sa-
bir: qaynaqlar və sələflər” (1980), “Şeirimiz, nəsri-
miz, əbədi dilimiz, düşüncəmiz” (1999) kitabları, kol-
lektiv tərəfindən ali məktəblər üçün hazırlanmış, 
“Azərbaycan sovet ədəbiyyatı”  (1988) dərsliyində 
müəllif kimi iştirak bu ümumi filoloji yaradıcılığın 
nəticəsidir. T.Hacıyev Azərbaycan türk ədəbi dili ta-
rixi sahəsində də görkəmli mütəxəssisdir. O, “Azər-
baycan ədəbi dili tarixi” (1976, 2-ci hissə 1987), “XX 
əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili” (1977), 
“Azərbaycan dili tarixi” (1983, həmmüəllif), “Azər-
baycan dili” (1993, həmmüəllif) kimi monoqrafiya və 
dərs vəsaitlərinin müəllifidir.  
     T. Hacıyev tarixli üslubiyyat sahəsində də səmərəli 
fəaliyyət göstərmişdir. Klassiklərimizin dili-üslubu ilə 
bağlı onlarla məqalələri, “Satira dili” (1975),  “Yazıçı 
dili və ideya-bədii təhlil” (1979), “Molla Nəsrəddin”-
in dili və üslubu (1983), “Füzuli: dil sənətkarlığı” 
(1994) kitabları həmin mövzudadır. T.Hacıyev ümum-

təhsil məktəbləri üçün proq-
ram və dərsliklərin hazır-
lanmasında təşkilatçı və 
müəllif kimi iştirak etmiş-
dir. Onun rəhbərliyi ilə ye-
niləşdirilmiş  “Orta ümum-
təhsil məktəblərinin V-XI 
sinifləri üçün türk dili proq-
ramı” (1993) çap olunmuş-
dur. İlk dəfə orta məktəblər 
üçün “Türk dili” (IX sinif 
üçün, 1994, şərikli), “Türk 
dili” (X-XI sinifləri üçün, 
1994, şərikli) dərslikləri 
nəşr edilmişdir. 
    M.Adcının türklər haq-
qında obyektiv tarixi məlu-
mat verən “Qıpçaq çölünün 
yovşanı” və B.Serebrenni-
kovla N.Hacıyevanın  “Türk 
dillərinin müqayisəli tarixi 
qrammatikası” əsərlərini rus-
cadan Azərbaycan türkcə-
sinə tərcümə etmişdir. 
   Ümumiyyətlə, T.Hacıyev 
20-dən çox kitabın, 400-ə 
yaxın elmi məqalənin mü-
əllifidir. 
   O, SSRİ dövründə Kişin-
yov, Odessa, Nalçik, Tbili-
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    Ədəbiyyatşünas1 
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si, Moskva, Alma-Ata, Düşənbə, Nukus, Bişkək, Ufa 
və başqa şəhərlərində keçirilmiş ümumittifaq dilçilik 
müşavirə və konqreslərinin fəal iştirakçısı olmuşdur. 
Sonra o, Qayseri (1990), Tehran (1993, 1995), 
Antalya (1993), Bakı (1992, 1994, 1996), Ankara 
(sentyabr 1996, dekabr 1997, sentyabr 2002), Urmiya 
(1997), Bursa (1996), Konya (oktyabr 1998), Təbriz 
(dekabr 1998), İzmir (2000) şəhərlərində keçirilmiş 
uluslararası elmi konqres və qurultaylarda dəyərli 
məruzələrlə çıxış etmişdir. 
    T.Hacıyev müəyyən müddət (1993) Azərbaycan 
Respublikasının Maarif naziri vəzifəsində işləmişdir. 
1984-cü ildən BDU Türkologiya kafedrasına rəhbərlik 
edir. 1995-ci ildən Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürk Dil, 
Tarix Kültür Qurumunun fəxri üzvüdür. 
    1998-ci ildə T.Hacıyev Türkiyə Cümhuriyyətinin 
“Ləyaqət nişanı” (orden) ilə təltif olunmuşdur. Türki-
yə Atatürk Qurumunun hazırladığı 30 cildlik  “Türk 
dünyası ədəbiyyatı tarixi”nin müəlliflərindən biridir. 
Türkiyənin Sanatçılar və Yazarlar Vəqfinin 2002-ci il 
üzrə  “Türk dünyasına xidmət” ödülünün sahibidir. 

    2004-cü ilin mayında 
Qaraman Türk Dili müka-
fatına, iyulun 17-də Atatürk 
Dil Qurumunun Üstün Hiz-
mət Baratına layiq görül-
müşdür. 
   İki cildlik “Dədə Qorqud 
kitabı ensiklopediyası”nın 
aparıcı müəlliflərindən biri 
və birinci cildinin (Bakı, 
2000) redaktorudur. 
   “Üzeyir Hacıbəyov ensik-
lopediyası” (Bakı, 1996), 
AMEA-nın altı cildlik  “Azər-
baycan ədəbiyyatı tari-
xi”nin müəlliflərindəndir. 
    Əməkdar elm xadimidir, 
AMEA-nın müxbir üzvü-
dür. 
 
 

                                                    
Ədəbiyyat 

 
    Azərbaycan dili: (orta ümumtəhsil məktəblərinin X-XI sinifləri üçün dərslik) 
/T.Hacıyev.- Bakı: Təhsil, 2004.- 295 s. 
   Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 6 cilddə /T.Hacıyev.- Bakı, 2004.- C.1.: “Dədə 
Qorqud kitabı” bölməsi.- S.398-462. 
   Dədə Qorqud: Ensiklopedik lüğət  /tərt. T.Hacıyev.- Bakı: Öndər, 2004.-365 s. 
   Dədə Qorqud dünyası:  Məqalələr  /tərt. T.Hacıyev.- Bakı: Öndər, 2004. -239 s. 
   Qorqud ədəbiyyatı (KDQ bədii ədəbiyyat) /T.Hacıyev.- Bakı: Öndər, 2004.-366 s. 
 

Bəybala Ələsgərov
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İlham Müzəffər oğlu Əliyev   

1961-ci il may ayının 5-də Gədəbəy 
rayonunda anadan olmuşdur. Orta 
məktəbi 1978-ci ildə bitirmiş, 1980-
ci ildə hərbi xidmətə çagırılmışdır. 
1982-ci ildə ordudan  tərxis olun-
duqdan sonra Gədəbəy rayonunda 
Kommunal Təsərrüfatı İdarəsində, 

sonra isə İsmayıllı rayonunda mexanikləşdirilmiş 
dəstədə çalışmışdır. 1983-cü ildə onu DİN-in təyinatı 
ilə İsmayıllı rayon DİŞ-nə qəbul edirlər. Bir müd-
dətdən sonra işini Gədəbəy rayon DİŞ-nin mühafizə 
bölməsinə dəyişirlər.  

İ.Əliyev 1985-ci ildə Bryansk Xüsusi Orta Milis 
Məktəbinə daxil olmuşdur. 1987-ci ildə Gədəbəy 
rayonunda sahə müvəkkili, Gəncə şəhər DİŞ-də sahə 
müfəttişi, sonra isə cinayət-axtarış bölməsində əmə-
liyyatçı vəzifələrində çalışmışdır. O, rəhbərlik tə-
rəfindən dəfələrlə mükafatlandırılmış, “Milis əlaçısı” 
döş nişanına layiq görülmüşdür. 

   1988-1990-cı illərdə erməni quldurları müxtəlif 
səmtlərdən Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrinə silahlı 
basqınlar edirdi, dinc əhalini gülləbarana tuturdular. 
19 avqust 1990-cı ildə leytenant İ.Əliyev torpaqla-
rımızın müdafiəsinə göndərildi. 

   Qazax  rayonunun Aşağı Əskipara kəndi od-alov 
içində yanırdı. Ermənistanla həmsərhəd olan bu kənd 
fasiləsiz olaraq erməni yaraqlıları tərəfindən atəşə  

 
 

 
tutulurdu. İlham 11 nəfərlik 
dəstə ilə məktəbin binasını 
özünə mövqe seçir, quldur-
ların kəndə soxulmasına 
mane olurdu. Düşmən ağır 
itki verməsinə baxmayaraq 
geri çəkilmək istəmir, kəndi 
mühasirəyə almağa çalışırdı. 
Artıq məktəb də təhlükə 
altında idi. İlham yoldaş-
larını xilas etmək üçün 
düşməni özünə cəlb etmişdi. 
Vəziyyət anbaan çətinlə-
şirdi. O, qarın nahiyəsindən 
ağır yaralandı. Onu Qazax 
rayon xəstəxanasına çatdır-
salar da, artıq gec idi... 

Evli idi. Bir övladı var. 
“Qırmızı Ulduz” orde-

ninə layiq görülüb. 
 Azərbaycan Respubli-

kası Prezidentinin 6 iyul 
1992-ci il tarixli 831 saylı 
Fərmanı ilə İlham Müzəffər 
oğlu Əliyev ölümündən 
sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adına layiq gö-
rülmüşdür.  

Gədəbəy rayonunda 
dəfn edilib. Gədəbəy şəhə-

 
M
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50 illiyi İlham  Əliyev    
1961-1990 

 
 
 

Milli 
Qəhrəman 5 
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rindəki 1 saylı orta məktəb qəhrəmanın adını daşıyır. 
Məktəbin önündə büstü qoyulmuşdur. 
 

Ədəbiyyat 
 

Azərbaycan  Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Əliyev İlham Müzəffər 
oğlu - Gəncə şəhəri PDİŞ Cinayət axtarış bölməsinin əməliyyat müvəkkili, milis 
leytenantı - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qo-
runmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik 
və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 6 iyun 1992-ci il 
//Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- №13.- S.24.- 
(Ölümündən sonra). 

 
     Əliyev İlham Müzəffər oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 
H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.60. 

Əsgərov, V. Əliyev İlham Müzəffər oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.56. 

Zeynalov, R. Əliyev İlham Müzəffər oğlu /R.Zeynalov //Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları.- Bakı, 1996.- S.56. 
 
 

Saqibə Mehrəliyeva 
 
 

 
 

Bu yolda əyilənə: 
“Ölüm haqdı”,- deyirik. 
Əbədi məzarımız 
Bu torpaqdı, deyirik. 
Vətən göyü dəyişməz 
Göy bayraqdı, deyirik. 
Qılınc çap, Vətən oğlu, Bizi Vətən çağırır! 

Məmməd Araz 
Xalq şairi 
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  Elşad Məmmədhənifə oğlu Yəhyayev 
5 may 1966-cı ildə Şəki şəhərində 
doğulmuşdur. 1973-cü ildə orta təhsili-
nə Şəkidəki 12 saylı məktəbdə başla-
mış, lakin 1977-ci ildə ailəsinin Bakıya 
köçməsi ilə əlaqədar olaraq təhsilini 

Xətai rayonundakı 56 saylı orta məktəbdə başa vur-
muşdu. 1984-1986-cı illərdə hərbi xidmətdə olmuş-
dur. Elşad 1987-ci ildə Saratov Ali Hərbi Komandirlər 
Məktəbinə daxil olmuş, 1991-ci ildə leytenant rütbəsi 
ilə Vətənə dönmüşdür. Bu zaman artıq Qarabağ 
müharibəsi başlamışdı. Elşad könüllü olaraq DİN-ə 
müraciət etmiş və onu N saylı hissəyə taqım koman-
diri təyin etmişlər. Cəsur komandir Sırxavənd, Nax-
çıvanik, Papravənd kəndlərində gedən döyüşlərdə 
iştirak edərək azğın ermənilərə öz şücaətini göstərmiş, 
xeyli qulduru məhv etmişdir. Naxçıvanik kəndində 
gedən qaynar döyüşlərdə Elşad xeyli düşməni məhv 
etmişdi, lakin qəfil snayper gülləsi onun gənc ömrünü 

tamamlamışdır. 20 iyun 
1992-ci ildə o, qəhrəmanca-
sına şəhid olmuşdur.  

Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 8 ok-
tyabr 1992-ci il tarixli 264 
saylı Fərmanı ilə Yəhyayev 
Elşad Məmmədhənifə oğ-
luna olümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəh-
rəmanı” adı verilmişdir.  

Bakı şəhərinin Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn edilmiş-
dir. Şəki rayonundakı 12 
saylı məktəb qəhrəmanın 
adını daşıyır. Bakı şəhərin-
dəki 56 saylı orta məktəbdə 
isə onun büstü qoyulub. 

Ədəbiyyat 
       Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Yəhyayev Elşad 
Məmmədhənifə oğlu - daxili qoşunların poçta komandiri - Azərbaycan 
Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 8 oktyabr 1992-ci il //Azərbaycan.- 
1992.- 9 oktyabr.- S.1.- (Ölümündən sonra). 
Şahmar, E. “Elşad kimi oğlu olan ağlamaz!” /E.Şahmar //İsmayıllı qartalları.- Bakı, 

1996.- S.51-54.                                                                                Adilə Abdullayeva 
 

 
   

M
ay

  

45 illiyi Elşad Yəhyayev 
1966-1992 

 
 
 

Milli 
Qəhrəman 5 
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 İlham Gülbala oğlu Həsənov 

1976-cı il may ayının 6-da Ağstafa ra-
yonunun Xətai kəndində anadan ol-
muşdur. 

1994-cü ilin sentyabrında Milli 
Orduya çağırılan İ.Həsənov Bakıda 
hərbi hissələrin birində xidmətə başla-

mışdır.  
Təzə təyinat yerində İlham öz döyüş hazırlığını 

daha da təkmilləşdirməyə yenicə başlamışdı ki, 
məlum mart hadisələri onun planlarını yarımçıq 
qoydu. 

1995-ci ilin 13 martında bir qrup silahlı dəstə 
xəyanət yolunu tutaraq, dövlət çevrilişinə cəhd 
göstərdi. Təbii ki, dövlətçiliyimiz naminə bu cəhdin 
qarşısı vaxtında alınmalı idi və alındı da! Artıq mart 
ayının 17-də qiyamçı dəstə təmamilə tərksilah edil-
mişdi. Çox təəssüf ki, bu çətin əməliyyat neçə-neçə 
Vətən oğlunun qanı bahasına başa gəlmişdi. Həmin  

 
qarşıdurmada öz vətəndaş-
lıq borcunu vicdanla yerinə 
yetirən İlham Həsənov qar-
şı tərəfdən atılan gülləyə 
tuş gəldi. 

Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 4 aprel 
1995-ci il tarixli 307 saylı 
Fərmanı ilə Həsənov İlham 
Gülbala oğluna ölümündən 
sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adı verilmiş-
dir. 

Ağstafa şəhərinin Şəhid-
lər Xiyabanında dəfn edil-
mişdir. Ağstafa rayonunda 
İlham Həsənovun adına kü-
çə var. 

Ədəbiyyat 
Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna  

“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Həsənov İlham Gülbala 
oğlu - Müdafiə Nazirliyi, sıravi - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət 
quruluşunun müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və dövlət çevrilişi 
cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət göstərdiyinə görə ]: 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il //Azərbaycan.-
1995.- 5 aprel.- S.1.- (Ölümündən sonra). 

Əsgərov, V. Həsənov İlham Gülbala oğlu /V.Əsgərov  //Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- 215 s. 

Samirə Eminova  
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35 illiyi 
İlham Həsənov  

1976-1995 
 

 
 
 

Milli 
Qəhrəman 6 



156 

 
Tаqоr Rаbindrаnаt 1861-ci il 

may ayının 7-də Kəlkətə şəhərində 
аnаdаn оlmuşdur. Оrtа məktəbi bi-
tirdikdən sоnrа Kəlkətə və Lоndоn 
univеrsitеtlərində аli təhsil аlmışdır. 
    Əsərləri 1875-ci ildən çаp еdilir. 
80-ci illərin əvvəllərindən gеniş 
ictimаi-siyаsi fəаliyyət göstərmiş, 

“Brаhmо Çаmаc” dini-islаhаt və mааrif cəmiyyətinin 
kаtibi оlmuşdur. 

1905-ci ildən Tаqоr Bеnqаl milli аzаdlıq hə-
rəkаtının rəhbərlərindən оlmuş, vətənpərvər ruhlu 
şеirlər yаzmışdır. “İntiqаm” (1909), “Mühаfizəkаrlıq 
qаlаsı” (1911) pyеslərində Tаqоr dinindən аsılı 
оlmаyаrаq bütün hindliləri milli istiqlаliyyət uğrundа 
mübаrizədə birliyə çаğırmışdır. “Bаğlаn”, “Köçən 
quşlаr” lirik şеir tоplulаrı Tаqоrа gеniş şöhrət gə-
tirmişdir. Həmin tоplulаrdаkı şеirlərə görə о, 1913-cü 
ildə Nоbеl mükаfаtınа lаyiq görülmüşdür.  

 
Yаrаdıcılığı bеnqаl və 
ümumiyyətlə hind ədəbiy-
yаtındа tənqidi rеаlizmin, 
müаsir bеnqаl ədəbi dilinin 
təşəkkülündə mühüm rоl 
оynаmışdır. 

Tаqоrun “Хаlqın ruhu” 
(1911) şеiri Hindistаnın 
milli himninə çеvrilmişdir. 
Yаrаdıcılığı dünyа mədə-
niyyəti хəzinəsinə dахil оl-
muş, əsərləri bir çох dillərə, 
о cümlədən Аzərbаycаn di-
linə tərcümə оlunmuşdur.  

   О, 1941-ci il аvqustun 
7-də vəfаt еtmişdir.  

Ədəbiyyаt 
Sеçilmiş əsərləri: 8 cilddə /R.Tаqоr.- Bakı: Аzərnəşr, 1963-1967.- C.1-8. 
Аzərbаycаn Sоvеt Еnsiklоpеdiyаsı: 10 cilddə /bаş rеdаktоr C.Quliyеv.- Bakı, 

1986.- C.9.- S.118-119. 
Rus dilində 

Собрание сочинений: В 19-ти томах. Пер. с бенгал. языка Е.Быковой  
/Тагор Рабиндранат.- М.: Госплтиздарт, 1961-1965.- Т.1-12. 

Крилалани К. Рабиндранат Тагор: [пер. с англ.] /Крилалани Кришна; 
послесл. И.Д.Серебякова.- М.: Молодая гвардия, 1989.- 285 с. 

 
Məmməd Məmmədov 
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Tаqоr Rаbindrаnаt 

 1861-1941 
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Şuşanın işğalı günü   8 
Ərazisi – 0.29 min km2  
Əhalisinin sayı – 29,0 min nəfər 
İnzibati mərkəzi – Şuşa 
İşğal tarixi- 8 may 1992 

 

 
Şuşanın işğal altında olması qəlbimizi kədərləndirir, sıxır, incidir... Şuşanın 

işğalına şərait yaradanlar, onu sadəcə olaraq hakimiyyət mübarizəsi zamanı qurban 
veriblər ki, bu da dəhşətdir. 

Heydər Əliyev, ümummilli lider 
  

   1992-ci il mayın 8-i düz 19 il əvvəl Ermənistan ordusunun əs-
gərləri, Şuşanı işğal etdi. Azərbaycanın bu qədim, zəngin tarixə və 
mədəniyyətə malik şəhərinin ermənilərin əlinə keçməsi ilə Dağlıq 
Qarabağın işğalı başa çatdırıldı. Bununla ermənilər bölgənin 
Azərbaycandan faktiki qoparılmasına nail oldular.  

Lakin bu işğal ermənilərə o qədər də asan başa gəlməyib. 11 min erməni əskərinə 
cox az sayda azərbaycanlı müqavimət göstərirdi. Azlıqda olan Azərbaycan əsgərləri 
isə kömək gözləyirdilər. 10 saatdan artıq davam edən döyüşlərdə 1860 azərbaycanlı 
yaralandı, 480-i həlak oldu, 22 min nəfər öz yurdundan didərgin düşdü. Əsir 
götürülmüş 68 soydaşımızın taleyi barədə bu günə qədər məlumat yoxdur. İşğal 
nəticəsində Şuşadakı bir sıra tarixi-mədəniyyət abidələri düşmən tərəfindən talan 
edildi.  

Bu siyahıya Xan mağarası, Qaxal mağarası, Şuşa qalası da olmaqla bütövlükdə 
279 dini, tarixi və mədəni abidə daxildir. Ermənilər Azərbaycana məxsus olan bir 
çox abidənin məhv edilməsinə və ya onların erməniləşdirilməsinə nail olublar. Onlar 
Şuşada 7 məktəbəqədər uşaq müəssisəsini, 22 ümumtəhsil məktəbini, Mədəni-
maarif, Kənd təsərrüfatı texnikumlarını, 8 mədəniyyət evini, 14 klubu, 20 kitab-
xananı, 2 kinoteatrı, 3 muzeyi, Şərq musiqi alətləri fabrikini dağıdıblar. Ümumilikdə 
1992-ci il mayın 8-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Şuşanı işğal etməsi nəticəsin-
də Azərbaycanın 289 kvadrat kilometr ərazisi ermənilərin nəzarətinə keçib. 

Düşmənlərimiz Şuşanı müvəqqəti işğal etsələr də, kənd-kəsəklərinə yabançı ad 
qoysalar da onu heç vaxt özününküləşdirə bilməyəcəklər.    
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Vəli Yusif oğlu Axundov 1916-cı il 

mayın 14-də Bakı quberniyasının 
Saray kəndində fəhlə ailəsində anadan 
olmuşdur. 

İlk təhsilini Saray kənd məktəbində 
alan Vəli, 1929-cu ildə həmin məktəbi 
bitirib Biləcəri stansiyasındakı fabrik-
zavod məktəbinə daxil olmuşdur. O, 

1931-ci ildə sənət məktəbini bitirib Bakı Sənaye 
texnikumuna daxil olmuşdur. 1935-ci ildə texnikumun 
Kimya şöbəsini bitirib kimyaçı texnik peşəsinə 
yiyələnmişdir. O, təhsilini davam etdirmək və ali 
təhsil almaq məqsədilə əvvəlcə Azərbaycan Sənaye 
İnstitutunun hazırlıq kursunda oxumuş, 1937-ci ildə 
isə Azərbaycan Tibb İnstitutuna daxil olmuşdur. 
V.Axundov institutda oxumaqla yanaşı ATİ-nin 
ictimai elmlər kafedrasının laborantı, “Tibbi kadrlar 
uğrunda” qəzetin redaktoru və komsomol komitəsinin 
katibi vəzifəsində çalışmışdır. 

1941-ci ildə ATİ-ni müvəffəqiyyətlə bitirən 
V.Axundov orduya çağırılır. V.Axundov 1941-1945-
ci illər Böyük Vətən müharibəsində 20-ci atıcı 
diviziyanın tərkibində bir həkim kimi adi həkim-
əsgərdən xüsusi tibbi-sanitar batalyonunun komandiri 
vəzifəsinədək yüksəlmiş, Rusiya, Belorusiya, Alma-
niya, Çexoslovakiya ərazisində gedən döyüşlərdə 
iştirak etmişdir. 

1946-cı ildə ordudan tərxis olunan V.Axundov 
ATİ-na qayıtmış, Tibb tarixi kafedrasının assistenti 
qəbul edilmiş və Epidemiologiya, Mikrobiologiya və 

Gigiyena İnstitutunun elmi 
işçisi, direktoru olmuşdur. 
Tezliklə Azərbaycan Tibb 
İşçiləri Həmkarlar İttifaqı 
Respublika Komitəsinin 
sədri seçilir və 1946-1949-
cu illərdə bu vəzifədə ça-
lışır. 

V.Axundov 1949-1952-
ci illərdə Azərbaycan SSR 
Səhiyyə nazirinin müavini, 
1952-1953-cü illərdə isə 
Bakı Vilayəti Səhiyyə 
şöbəsinin müdiri olmuşdur. 

1953-1954-cü illərdə 
V.Axundov Azərbaycan 
KP MK-da İnzibati, ticarət-
maliyyə və plan orqanları 
şöbəsi müdirinin müavini 
vəzifəsində işləmişdir. 
V.Axundov 1954-1958-ci 
illərdə isə Azərbaycan SSR 
Səhiyyə naziri vəzifəsini 
aparmışdır. 

O, 1958-ci ilin fevral 
ayında Azərbaycan KP MK 
katiblərindən biri seçilmiş, 
bir qədərdən sonra - 1958-
ci ilin iyulunda isə Azər-
baycan SSR Nazirlər 
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Sovetinin sədri vəzifəsinə təyin edilmişdir. O, bu 
məsul dövlət vəzifəsində 1959-cu ilin iyuluna qədər 
çalışmışdır. 

1959-1969-cu illərdə Azərbaycan KP MK-nın 
birinci katibi vəzifəsində çalışmışdır.  

V.Axundov 1956-cı ildə namizədlik dissertasiya-
sını müdafiə etmiş və SSRİ Ali Attestasiya Komis-
siyası ona tibb elmləri namizədi, 1964-cü ildə isə tibb 
elmləri doktoru elmi dərəcəsi vermişdir. 

1969-cu il iyulun 14-də birinci katib vəzifəsindən 
azad edilmişdir. H.Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən 
Azərbaycan KP MK bürosunun iclasında V.Y.Axun-
dovun birinci katib olarkən istifadə etdiyi tibbi və 
məişət xidmətləri özündə saxlanılmışdır. 

V.Axundov 1969-cu ildə isə Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının akademiki seçilmişdir. 1969-1972-ci 
illərdə V.Axundov Azərbaycan SSR Elmlər Akade-
miyasının vitse-prezidenti olmuş və akademiyanın 
səhiyyə sahəsinə rəhbərlik etmişdir. V.Axundov 
1972-1986-cı illərdə Q.M.Musabəyov adına Virusolo-
giya, Mikrobiologiya və Gigiyena İnstitutunun direk-
toru olmuşdur. 

V.Axundov ictimai və 
siyasi fəaliyyət göstərdiyi 
dövrdə dəfələrlə AKP, Sov. 
İKP MK, Azərbaycan AKP 
MK bürosunun üzvü, Azər-
baycan, SSRİ Ali sovetləri-
nin, Azərbaycan SSR Ali 
Soveti rəyasət heyətinin 
üzvü olmuşdur. 

V.Axundov Lenin orde-
ni, II dərəcəli Vətən müha-
ribəsi, Qırmızı Ulduz or-
denləri və müxtəlif medal-
larla təltif olunmuşdur. 

V.Axundov 1986-cı il 
avqustun 22-də Bakı şəhə-
rində vəfat etmiş və Fəxri 
Xiyabanda dəfn olunmuş-
dur. 

Ədəbiyyat 
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Laçının işğalı günü   

18 
Ərazisi – 1,84 min km2 
Əhalisinin sayı -73,1 min nəfər 
İnzibati mərkəzi – LAÇIN 
İşğal tarixi 18.05.1992  
 

 

 
Laçın rayonu Azərbaycan Respublikasının cənub-

qərbində, dağlıq ərazidə yerləşir. Şimaldan Kəlbəcər, 
şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavənd, cənubdan Qubadlı 
rayonları, qərbdən isə Ermənistan Respublikası ilə 
həmsərhəddir.  

1992-ci il xalqımızın tarixinə ən ağır, müdhiş bir il kimi 
daxil olmuşdur.  Dağlar qoynunda yerləşərək öz gözəlliyi 
ilə aləmə meydan oxuyan, hər daşında bir sirr yatan Laçın 
düşmənə təslim edildi. Laçın da Şuşa kimi mühüm hərbi-

strateji əhəmiyyətə malik idi. Şuşanın işğalı günü Laçın da güclü top və raket atəşinə 
məruz qalmışdı. Xəyanət və xəyanətə bərabər məsuliyyətsizlik Dağlıq Qarabağın, 
bütünlükdə isə Azərbaycanın gələcək taleyi üçün mühüm əhəmiyyətə malik olan vü-
qarlı Laçını düşmənə təslim etdi. Bu təslim nəticəsində təbii səngərlərlə əhatə 
olunmuş Laçın odlara qalanaraq tamamilə dağıdıldı. Sərvəti talan olunaraq 
Ermənistana daşındı, mədəniyyət ocaqlarımız, tarixi-memarlıq abidələrimiz o torpaq-
lardan silindi, minlərlə baş mal-qara aparıldı.  

Artıq 19 ildir ki, dağlar gözəli Laçın erməni daşnaklarının ayaqları altında 
inildəyir, laçınlılar isə ölkənin müxtəlif ərazilərində köçkün vəziyyətində yaşayırlar. 
Laçınlılara dövlətimiz və soydaşlarımız tərəfindən nə qədər qayğı və diqqət gös-
tərilməsinə baxmayaraq, onlar yurd həsrəti ilə çırpınırlar. Ölkə başçısı İlham 
Əliyevin bu istiqamətdə apardığı siyasət deməyə əsas verir ki, torpaqlarımızın 
işğaldan azad ediləcəyi, bir milyondan artıq qaçqın-köçkünümüzün, o cümlədən 
laçınlıların öz yurdlarına qayıdacaqları gün uzaqda deyil. 



161 

 
Sabir Xudu oğlu Rüstəmxanlı 

1946-cı il may ayının 20-də Azər-
baycanın Yardımlı rayonunun Ha-
markənd kəndində anadan olmuş-
dur. Yardımlıda onbirillik məktəbi 
bitirdikdən sonra 1963-1968-ci ildə  
ADU-nun (indiki BDU) Filologiya 

fakültəsində təhsil almışdır. On bir yaşında yazdığı ilk 
mətbu şeiri “Kəndim” 1957-ci ildə “Yeni kənd” rayon 
qəzetində dərc edilmişdir. “Azərbaycan gəncləri” 
qəzetində çıxan “Kənd yolu” şeiri ilə respublika mət-
buatına ayaq açmışdır (1964).  

1967-1978-ci illərdə əmək fəaliyyətinə “Ədə-
biyyat və incəsənət” qəzetində kiçik ədəbi işçi kimi 
başlamış, sonra ədəbi işçi, xüsusi müxbir, Teatr və 
kino, Tənqid və ədəbiyyatşünaslıq şöbələrinin müdiri 
vəzifələrində işləmişdir.  

1978-1990-cı illərdə “Yazıçı” nəşriyyatında İncə-
sənət redaksiyasının müdiri, baş redaktorun müavini, 
baş redaktor olmuşdur. 1989-1991-ci illərdə Müstəqil 
demokratik mətbuatın öncüllərindən olan “Azər-
baycan” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru, Azər-
baycan Respublikası Mətbuat və İnformasiya naziri 
olmuşdur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi katibliyinə 
seçilmişdir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi idarə he-
yətinin üzvüdür.  

Türkiyə, İran, Misir, ABŞ, Hollandiya, Almaniya 
və b. ölkələrdə, Quzey Kıprıs Türk Cümhuriyyətində 
və Türk-İslam dünyasının müxtəlif qurultaylarında 
milli mücadiləmizlə bağlı çıxışlar etmişdir. Demok-

ratik mətbuat ənənələrinin 
bərpası və inkişafında xid-
mətlərinə görə Azərbaycan 
Jurnalistlər Birliyinin mü-
kafatına (1990) və “Qızıl 
qələm” kamil sənətkar dip-
lomuna (1993) layiq görül-
müşdür. 1996-cı illərdə 
Azərbaycan ədəbiyyatının 
inkişafındakı xidmətlərinə 
və ictimai-siyasi fəaliyyə-
tinə görə “Şöhrət” ordeninə 
layiq görülmüş, lakin etiraz 
əlaməti olaraq ordeni al-
maqdan imtina etmişdir.  

1992-ci ildə “Vətəndaş 
həmrəyliyi” partiyasını ya-
ratmışdır və bugünədək 
onun sədridir. 1990-cı ildə 
Azərbaycan Respublikası 
Ali Sovetinin deputatı,  
Milli Məclisin üzvü (ya-
ranandan bugünədək), 
“Vektor” Beynəlxalq Elm 
Mərkəzinin direktorudur.  
    Azərbaycan Respublikası 
prezidentliyinə seçkilərdə 
namizədliyi irəli sürülmüş-
dür (2003). 
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Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin imza-
ladığı sərəncama əsasən, ölkəmizdə 
hər il 23 may günü Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyi işçilərinin 
peşə bayramı kimi qeyd olunur.  

Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra məhz ulu 
öndər Heydər Əliyevin ekologiya və ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsinə qayğıkeş münasibəti nəticəsində 
onun imzaladığı 2001-ci il 23 may tarixli Sərəncamla 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yaradılmışdır.  

Son bir neçə ildə ekoloji vəziyyətin sağlamlaş-
dırılması, ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ölkə 
Prezidentinin rəhbərliyi altında ardıcıl, məqsədyönlü 
işlər görülmüş, uzun illər ərzində yığılaraq müstəqil 
Azərbaycana miras qalmış ekoloji problemlər təhlil 
edilərək, onların kompleks həllinə yönəlmiş 5 Milli və 
Dövlət Proqramı təsdiq edilmiş, ekologiya və ətraf 
mühitin mühafizəsi sahəsində hüquqi baza təkmilləş-
dirilmişdir. 

Əvvəllər bir Milli Parkı belə olmayan Azərbay-
canda son 5 ildə Xüsusi Mühafizə Olunan Təbiət 
Ərazilərinin ümumi sahəsi 750 min hektara, yəni ölkə 
ərazisinin 8,7 faizinə catdırılaraq 8 Milli Park, 4 
Qoruq, 3 Yasaqlıq yaradılmış, 5 mövcud qoruğun 
ərazisi genişləndirilmiş, 3 Təbiət Abidəsi təşkil edil-
mişdir.  

Respublika Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı 
“Xəzər dənizinin çirklənmədən qorunması üzrə bəzi 
tədbirlər haqqında” və “Əhalinin ekoloji cəhətdən 

təmiz su ilə təminatının 
yaxşılaşdırılması ilə əlaqə-
dar bəzi tədbirlər haqqında” 
sərəncamlardan irəli gələn 
məsələlərin həlli istiqamə-
tində beynəlxalq standart-
lara cavab verən modul tipli 
lokal təmizləyici qurğular 
alınmış, Abşeron yarıma-
dasının şimal hissəsinin 61 
km-lik sahil zolağında qu-
raşdırılaraq istismara bura-
xılmışdır. Kür və Araz çay-
larının suyundan istifadə 
edən ölkənin xeyli yaşayış 
məntəqəsində Beynəlxalq 
Səhiyyə Təşkilatının stan-
dartlarına cavab verən su 
təmizləyici qurğular quraş-
dırılaraq əhalinin istifa-
dəsinə verilmişdir. Hazırda 
bu işlər davam etdirilmək-
dədir. 

Ölkə Prezidentinin im-
zaladığı “Magistral avto-
mobil yollarının mühafizə 
zolaqlarının yaşıllaşdırıl-
ması haqqında” sərəncama 
uyğun olaraq, Atbulaq - 
Hacıqabul qəsəbəsi avto-
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mobil yolunun 28 km məsafəsinin hər iki tərəfində 
müxtəlif cinslərdən olan 100 min ağac əkilmiş, eləcə 
də tenderdə qalib gəlmiş Bolqarıstan şirkəti ilə 
bağlanmış müqavilə üzrə sifariş olunmuş 22 638 ədəd 
müxtəlif çeşiddə dekorativ ağac və kol bitkilərinin bir 
hissəsi respublikaya gətirilərək həmin ərazidə əkil-
mişdir.  

Magistral yol boyu yaşıllaşdırma işlərinə də böyük 
diqqət ayrılmışdır. Belə ki, Zığ-Aeroport yolu boyu 
144 hektar ərazidə torpaq hamarlama işləri 
yekunlaşdırılaraq, yaşıllıqsalma işlərinə başlanmışdır. 
Aparılan yaşıllaşdırma tədbirləri nəticəsində 180000 
ədədə qədər müxtəlif növ ağac əkilmişdir ki, 
bunlardan da 139000-i zeytun, Eldar şamı və akasiya-
dan ibarətdir. Su hövzələrində bioloji resursların 
artırılması və mühafizəsi istiqamətində müvafiq 
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Hidrometeoroloji müşa-
hidə şəbəkəsinin bərpası, inkişafı, yeni texnologiya-
ların tətbiqi və tərtib olunan hidrometeoroloji proq-
nozların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində 
bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, Şəki, 

Ələt, Xınalıq, Mərəzə, Al-
tıağac, Qəbələ, Ağsu stan-
siyaları üçün yeni binalar 
tikilmiş, Neftçala, Çilov, 
Ələt, Tərtər, Xınalıq, Xal-
dan, Kırız, Mərəzə, Al-
tıağac, Ağsu stansiyalarının 
meteomeydançaları müasir 
standartlara uyğun yenidən 
qurulmuşdur. Finlandiyanın 
istehsalı olan 16 ədəd 
kompleks avtomat meteo-
roloji stansiyanın 13 ədədi 
istismara verilmişdir. Bu 
avtomatik stansiyalar inter-
netdən məlumatları alır və 
müşahidə məlumatlarını 
birbaşa mərkəzə ötürə bilir. 

 

Ədəbiyyat 
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi işçilərinin peşə 

bayramının təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı, 16 may 2007-ci il //Azərbaycan.- 2007.- 17 may.- S.1. 

 
      Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlər-
dən səmərəli istifadə məsələləri dövlətimizin xüsusi diqqət mərkəzindədir //Yeni 
Azərbaycan. - 2009.-21 aprel. - № 69.- S.5. 

Cəfərli, R. Ekoloji tarazlığın təminatı Prezidentin nəzarətindədir /R.Cəfərli  
//Azərbaycan. - 2009.- 28 aprel.- № 89.- S.1. 

Mükərrəmoğlu,  M. Gələcəyimizin təminatçıları /M.Mükərrəmoğlu //Xalq qəzeti.- 
2009.- 23 may.- S.5. 

İnternetdə 
www.anl.az 
www.azerbaijan-news.az 
www.press-release.az 

 
Nailə Alışova



165 

 
 

Azərbaycan Dövlət Filar-
moniyasının binası 1910-1912-
ci illərdə “İctimai toplantıların 
yay binası” layihəsi kimi inşa 
edilmişdi. Azərbaycanda Sovet 

hakimiyyəti qurulduqdan sonra 1920-ci ildə pərakən-
də fəaliyyət göstərən ansambllar, orkestrlər və musiqi 
həvəskarları bu binada fəaliyyət göstərməyə 
başlamışdır. 1936-cı il mayın 25-də SSRİ-nin (MDB) 
başqa respublikalarında olduğu kimi Azərbaycanda da 
filarmoniya yaranmışdı. 1937-ci il avqust ayının 11-
də isə Xalq Komissarları Sovetinin 5021 saylı ic-
lasının qərarı ilə AK (b) MK-dan xahiş edildi ki, 
Əməkdar incəsənət xadimi Müslüm Maqomayevin 
adını əbədiləşdirmək məqsədilə Azərbaycan Dövlət 
Filarmoniyasına bəstəkarın adı verilsin. 

Elə həmin ildən Azərbaycan Dövlət Filarmoniya-
sı respublikamızın mədəni həyatında əvəzedilməz rol 
oynamağa başlamışdır. Filarmoniya milli və klassik 
musiqiçilərin təkrarsız təbliğat ocağıdır. 

Bu möhtəşəm konsert təşkilatında 7 kollektiv fəa-
liyyət göstərir. Bunlar Azərbaycan Respublikasının 
Xalq artisti, Dövlət Mükafatı laureatı, professor Rauf 
Abdullayevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Dövlət Sim-
fonik Orkestri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar 
incəsənət xadimi Gulbacı İmanovanın rəhbərliyi ilə 
Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası, Əməkdar incəsənət 
xadimi Teymur Göyçayevin rəhbərliyi ilə Q.Qarayev 
adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri, Azərbay-

can Dövlət Fortepiano Tri-
osu, Azərbaycan Dövlət 
Simli Kvarteti, F.Əmirov 
adına Əməkdar kollektiv, 
Azərbaycan Dövlət Mahnı 
və Rəqs ansamblı, bu kol-
lektivin nəzdində fəaliyyət 
göstərən Azərbaycan Döv-
lət Xalq Çalğı Alətləri or-
kestridir. 
   Ulu öndər Heydər 
Əliyevin şəxsi səyi və istəyi 
nəticəsində 8 aylıq təmir-
dən sonra Dövlət Filarmo-
niyası 27 yanvar, 2004-cü 
ildə təntənəli surətdə ta-
maşaçılara təhvil verilmiş-
dir. Açılışda Prezident 
İlham Əliyev, dünya 
şöhrətli violonçel ustası 
Mstislav Rostropoviç və 
başqaları iştirak etmişdilər. 

Son illər ərzində Azər-
baycan Respublikası Mədə-
niyyət və Turizm Nazirliyi 
filarmoniyanın müxtəlif 
kollektivləri ilə çıxış edən 
xarici artistləri Respublika-
mıza dəvət edir. Bu siya-

 
 M

ay
  

75 illiyi 

 
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası 

1936 
 25 
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hıda V.V.Andreyev adına Dövlət Akademik Rus 
Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru Dmitri 
Xoxlov, Norveç Opera və Balet Teatrının solisti 
İngeborq Kosmo, Boyük Britaniya pianoçusu Deniel 
Qrimvud, Ukrayna Respublikasının Xalq artisti, Vo-
kalçıların Beynəlxalq Müsabiqələr laureatı Tatyana 
Pimenova, “Bazel” Musiqi Akademiyasının professo-
ru, Fransız “Diapazon D′OR” mükafatı laureatı İvan 
Moniqetti, Ukrayna Milli Opera Teatrının solisti İrina 
Dats, İohan Straüs adına Vyana ansamblı, Ukrayna 
Respublikasının Əməkdar artisti Oksana Dika, Rusiya 
Dövlət Akademik Boyük Teatrının solisti Marqarita 
Maruna, Türkiyə fleytaçısı Sefika Kutluer, Almaniyalı 

dirijor Pyer Domenik Pon-
nellenin və digərlərinin adı 
var. Bundan əlavə fransız 
pianoçu Fransua Saplen, 
pianoçuların Beynəlxalq 
müsabiqələr laureatı Denis 
Matsuyev (Moskva), Mos-
kva solistləri orkestrinin 
baş dirijoru və solisti Yuriy 
Basmetin filarmoniyada çı-
xışları planlaşdırılır. 

 
Ədəbiyyat

 
Cahandarov, B. “Filarmoniya” bağı istifadəyə verilib: Prezident İlham Əliyev 

bağda aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olub  /B.Cahandarov //Paritet.- 2009.- 8-
9 oktyabr.- S.3. 

Prezident İlham Əliyev paytaxtın “Filarmoniya” bağında aparılmış əsaslı təmir 
və yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2009.- 8 oktyabr.- S.1. 

 
İnternetdə 

www.az.apa.az  
www.az.baku-art.com  
www.kultaz.com  
www.mct.gov.az  
www.philarmonia.az 

Adilə Abdullayeva 
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   Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olan 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkəmizin çoxəsrlik sosial-
iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni inkişafının, xalqımızın milli 
oyanışı və dirçəlişi proseslərinin məntiqi nəticəsi kimi meydana 
çıxmışdır. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın istiqlaliyyətinin 
elan edilməsində, Xalq Cümhuriyyətinin təşəkkül tapmasında və 
fəaliyyət göstərməsində Cümhuriyyətə rəhbərlik etmiş şəxslərin - 
Əlimərdan bəy Topçubaşovun, Məmmədəmin Rəsulzadənin, 

Fətəli xan Xoyskinin, Nəsib bəy Yusifbəylinin, Səməd bəy Mehmandarovun, Əliağa 
Şıxlinski və başqalarının böyük xidmətləri olmuşdur. Bu görkəmli dövlət 
xadimlərinin, vətənpərvər ziyalıların, peşəkar hərbçilərin adları xalqımızın yaddaşına 
əbədi həkk olunmuşdur. 

 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Avropanın demokratik dəyərləri ilə Şərq 
mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini üzvi şəkildə birləşdirən yeni dövlət və cəmiyyət 
nümunəsi idi. Cəmi 23 ay fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, ilk respublika 
dövründə həyata keçirilən tədbirlər müstəqil dövlətçiliyimizin əsaslarının yaradılması 
və gələcək inkişaf yolunun müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb 
etdi. Demokratik hüquq və azadlıqların bərqərar olması, etnik və dini mən-
subiyyətdən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara bərabər hüquqlar verilməsi, hətta bir 
çox Avropa ölkələrindən daha əvvəl qadınlara seçki hüququnun verilməsi, Azər-
baycan dilinin dövlət dili elan edilməsi, təhsil və mədəniyyətin inkişafına xüsusi 
diqqət göstərilməsi, nizami milli ordunun, təhlükəsizlik strukturlarının qurulması və 
sair işlər Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin yürütdüyü siyasətin miqyasını, mahiyyət 
və mənasını əyani şəkildə səciyyələndirir.  

1920-ci ilin aprelində bolşevik işğalı nəticəsində Cümhuriyyət süqut etdikdən sonra 
da müstəqillik hissləri azərbaycanlıları sonrakı dövrdə heç zaman tərk etmədi, 
azadlıq ideyaları şüurlara hakim kəsildi. XX əsrin 80-ci illərinin sonu - 90-cı illərin 
əvvəlində Azərbaycanda başlamış milli-azadlıq hərəkatı bolşevik rejiminin süqutunu 
yaxınlaşdırdı. Xalqın təkidi və tələbi ilə 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin sessiyası dövlətin adını dəyişdirərək “Azərbaycan Respublikası” adlan-
dırdı. AXC-nin üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağı bu respublikanın da dövlət bayrağı kimi 
təsdiq olundu. Həmin il mayın 21-də verilmiş xüsusi fərmanla 28 may Respublika 
Günü elan edildi. 

 
M

ay
 

  
Respublika Günü  

1918 28 



168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 iyun 
Gün çıxır 
06:12  
Gün batır 
21:05 
30 iyun 
Gün çıxır  
06:10  
Gün batır 
21:15 

İy
un

 

 
 
22 may- 
21 iyun 
 
Əkizlər bürcünün 
Nişanı Havadır. 
Merkurinin 
himayəsindədir. 
Günəşin Əkizlər 
bürcünün keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
çox ağıllı olub, hər 
şeyi bilməyə həvəs 
göstərir, şəraitə 
asanlıqla 
uyğunlaşırlar.  

Ç 1 
Ca 2 
C 3 
Ş 4 
B 5 
Be 6 
Ça 7 
Ç 8 
Ca 9 
C 10 
Ş 11 
B 12 
Be 13 
Ça 14 
Ç 15 
Ca 16 
C 17 
Ş 18 
B 19 
Be 20 
Ça 21 
Ç 22 
Ca 23 
C 24 
Ş 25 
B 26 
Be 27 
Ça 28 
Ç 29 
Ca 30 
 

   2011     

      Əlamətdar və  
      tarixi günlər 

Narkоmaniyaya və Nоrkоbiznеsə 
qarşı Bеynəlxalq mübarizə Günü 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev  
Narkomanlığa və narkotik vəsitələrin qanunsuz 

dövriyyəsinə qarşı mübarizəni ümumdövlət vəzifəsi hesab 
edərək, 1996-cı il avqustun 26-da müvafiq fərman imzalamış və 
problemin həlli üçün keçirilən tədbirlər keyfiyyətcə yeni 
mərhələyə qədəm qoymuşdur. 

Bu fərman əsasında ölkəmizdə 2000-ci ilədək 
narkomanlığın yayılmasına, narkotik vasitələrin və psixotrop 
maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə 
Ümummilli Proqram hazırlanmış, Narkomanlığa və Narkotik 
Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə 
Dövlət Komissiyası yaradılmış, 18 iyun 1999-cu ildə isə Milli 
Məclis tərəfindən «Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin 
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan 
Respublikası Qanunu qəbul olunmuşdur. Bu Qanunun başlıca 
əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda narkotik tərkibli 
bitkilərin kultivasiyası, narkotik vasitələrin və psixotrop 
maddələrin istehsalı, dərman preparatlarının və xammalın 
hazırlanması qanunla qadağan edilmişdir. 

1. Uşaqları Bеynəlxalq Müdafiə Günü  
5.  Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü  
15. Milli Qurtuluş Günü  
17. Səhiyyə İşçiləri Günü  
18. İnsan Hüquqları Günü  
23. Dövlət Qulluqçularının Pеşə Bayramı  
26. Milli Silahlı Qüvvələr Günü  
26. Narkоmaniyaya və Nоrkоbiznеsə  
      qarşı Bеynəlxalq mübarizə Günü   
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İyun - Qriqorian təqvimi ilə ilin altıncı ayıdır. 30 gündən ibarətdir.    
 
 

        Xarici ədəbiyyat 
       

          Rus inqilabçı demokratı, ədəbi tənqidçi, publisist Belinski Vissarion  

    Qriqoryeviçin (11.06.1811-07.06.1848) anadan olmasının 200 illiyi 

   Tarixi  günlər 
   Uşaqların Bеynəlxalq Müdafiə Günü (01.06.1950) 

   Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü (05.06.1972) 

Beynəlxalq Qan Donor Günü (14.06.2001) 

Milli Qurtuluş Günü (15.06.1993) 

Səhiyyə İşçiləri Günü (17.06.2001) 

İnsan Hüquqları Günü (18.06.2007) 

Dövlət dilinin tətbiqinin təkmilləşdirilməsi haqqında fərman 

verilmişdir (18.06.2001) 

Ümumdünya Qaçqınlar Günü (20.06.2000) 

Beynəlxalq Olimpiya Günü (23.06.1967) 

Dövlət Qulluqçularının Pеşə Bayramı (23.06.2006) 

Milli Silahlı Qüvvələr Günü (26.06.1918) 

Narkоmaniyaya və Narkоbiznеsə qarşı Bеynəlxalq Mübarizə Günü   

(26.06.1987) 

       Milli Qəhrəmanlar 

         Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Salahov Şakir Şamil oğlunun 

         (15.06.1966-28.01.1992) anadan olmasının 45 illiyi 

         Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Sədiyev Vəzir İsa oğlunun 

(06.06.1961-19.02.1993) anadan olmasının 50 illiyi 
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Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məcidov Zakir Nüsrət oğlunun 

(26.06.1956-06.08.1992) anadan olmasının 55 illiyi 

                      Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyev Yavər Yaqub oğlunun  

 (27.06.1956-29.02.1992) anadan olmasının 55 illiyi 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hüseynov Elşən İbrahim oğlunun 

(30.06.1976-17.03.1995) anadan olmasının 35 illiyi 

     Siyasət. Hərbi iş 
       Daxili xidmət general-leytenantı Heydərov Arif  Nəzər oğlunun 

      (28.06.1926-29.06.1978) anadan olmasının 85 illiyi 

          Mühəndis işi. Texnika  
          Əməkdar inşaatçı mühəndis, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Abdullayev 

Məzahir Ağaverdi oğlunun (03.06.1911) anadan olmasının 100 illiyi 

      Fizika 
         İngilis fiziki, klassik elektrodinamikanın banisi Maksvell Ceym 

         Klerkın (13.06.1831-05.11.1879) anadan olmasının 180 illiyi 

        Kimya. Biologiya 
         Neyrocərrahlıq elminin banilərindən biri Burdenko Nikolay Niloviçin  

         (03.06.1876-11.11.1946) anadan olmasının 135 illiyi 

Dövlət mükafatı laureatı, biologiya elmləri doktoru, professor Hacıyeva 

Nina Alekseyevnanın (14.06.1926) anadan olmasının 85 illiyi 

AMEA-nın müxbir üzvü, Fiziologiya İnstitutu Ekoloji fiziologiya 

laboratoriyasının müdiri, biologiya elmləri doktoru, professor Qasımov 

Rafiq Yunisəli oğlunun (26.06.1931) anadan olmasının 80 illiyi 

       Musiqi 
        Xalq artisti, dirijor, professor Əzimov Nəriman Abbasqulu oğlunun  
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 (01.06.1936) anadan olmasının 75 illiyi 

Azərbaycanın Əməkdar artisti, xanəndə Mehrəliyeva Fatma Yusif 

qızının (04.06.1926-04.01.2000) anadan olmasının 85 illiyi 

SSRİ və Azərbaycanın Xalq artisti, istedadlı müğənni Qasımova 

Xuraman Əkrəm qızının (06.06.1951) anadan olmasının 60 illiyi  

Xalq artisti, tarzən Bayramov Həbib Əbdülhüseyn oğlunun 

(14.06.1926-15.08.1994) anadan olmasının 85 illiyi 

Xalq artisti, bəstəkar Cahangirov Cahangir Şirgəşt oğlunun 

(20.06.1921-25.03.1992) anadan olmasının 90 illiyi 

 Teatr.Kino 
  Rus kino rejissoru, kinodramaturq və kino nəzəriyyəçisi, SSRİ Xalq 

artisti Gerasimov Sergey Apollinariyeviçin (03.06.1906-26.11.1985) 

anadan olmasının 105 illiyi 

Azərbaycanın Xalq artisti Xanızadə Hamlet Bəbir oğlunun (05.06.1941-

23.02.1990) anadan olmasının 70 illiyi 

Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq 
Gözdən Əlillər üçün Respublika Kitabxanasının (01.06.1981) 

yaradılmasının 30 illiyi 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasının 

direktoru, filologiya elmləri doktoru Əliyeva-Kəngərli Aybəniz İbrahim 

qızının (06.06.1946) anadan olmasının 65 illiyi 
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Fatma Yusif qızı Mehrəliyeva 

1926-cı il iyun ayının 4-də Quba 
şəhərində anadan olmuşdur. Hələ 
12 yaşında ikən Bülbülün seçimi 
ilə bu sənətə qədəm qoymuşdur. 
Üzeyir Hacıbəyli onu öz hima-
yəsinə götürərək, atalıq etmiş və 
sənətin sirlərini ona öyrətməyə 

nail olmuşdur. Məhz dahi Üzeyir bəyin onun ya-
radıcılığında böyük rolu olmuşdur. F.Mehrəliyeva 
sənət aləmində Ü.Hacıbəylini, S.Rüstəmovu, 
X.Şuşinskini, C.Qaryağdıoğlunu, Q.Əsgərovu, A.Ba-
bayevi, Ş.Ələkbərovanı, H.Əliyevi çox sevirdi. 

O, əmək fəaliyyətinə 1940-cı ildə “Sazçı qızlar” 
ansamblında başlamışdır. Elə həmin ildən Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyasının solisti olmuş, geniş konsert 
fəaliyyəti göstərmişdir. Ü.Hacıbəylinin “Şəfqət 
bacısı” mahnısının ilk ifası ona uğur qazandırmışdır. 

Müğənni “Kəsmə şi-
kəstə”nin əvəzsiz ifaçısı 
olmuşdur.  

F.Mehrəliyevanın ifa 
etdiyi muğamlar və mah-
nılar radionun “Qızıl fon-
dun”a daxil edilmişdir. 
1945-ci ildə çəkilmiş “Ar-
şın mal alan” filmində Telli 
rolunun ifaçısı olmuşdur. 

Müğənni 1956-cı ildə 
Respublikanın Əməkdar 
artisti fəxri adına layiq gö-
rülmüş, bir çox orden və 
medallarla təltif edilmişdir. 

Fatma Mehrəliyeva 
2000-ci ildə yanvar ayının 
4-də vəfat etmişdir. 

 
Ədəbiyyat 

     Fatma Mehrəliyeva //Azərbaycan musiqi dünyası.- Bakı, 2001.- S.31. 
Mehrəliyeva Fatma //Muğam ensiklopediyası; Heydər Əliyev Fondu.- Bakı, 

2009.- S.125. 
Təhmirazqızı, Sədaqət. “Kəsmə şikəstə”nin Fatma zirvəsi: (Fatma Mehrəliyeva 

haq.) //Mədəniyyət.- 2010.- 9 iyun.- S. 11. 
İnternetdə 

www.anl.az 
www.az.wikipedia.org 

Səmayə Quliyeva 
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Fatma Mehrəliyeva  
 1926-2000 

 

 
 
 
 

Xanəndə 4 
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Hamlet Bəbir oğlu Xanızadə 

1941-ci il iyun ayının 5-də  Ba-
kıda doğulmuşdur. 1965-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Teatr İnsti-
tutunun  Dram və kino aktyorluğu 
fakültəsini bitirmişdir. Son kursda 
oxuyanda institutda oynadığı ma-

raqlı rollara görə Azərbaycan Milli Dram Teatrının 
aktyor heyətinə qəbul edilmişdir. 

Mürəkkəb faciə rollarını, ziddiyyətli xarakterə malik 
romantik-dramatik obrazları ustalıqla yaratmışdır.  

1982-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar 
artisti adına layiq görülmüşdür. 1984-cü ildə Hüseyn 
Cavidin “İblis” faciəsindəki İblis roluna görə Dövlət 
mükafatı ilə təltif edilmişdir. 

 
 

 
Aktyor iyirmiyə yaxın 

bədii filmə çəkilmişdir. 
“Yeddi oğul istərəm”, “Ba-
bək” və “Arxadan vurulan 
zərbə” kinolentlərindəki 
Gizir, Xəlifə Mötəsim və 
İmaş onun ən maraqlı ekran 
obrazlarıdır. 

Aktyor, 1986-cı il may 
ayının 5-dən etibarən teatr-
dan Cəfər Cabbarlı adına 
“Azərbaycanfilm” kinostu-
diyasına getmişdir. 

Hamlet Xanızadə 23 fev-
ral 1990-cı ildə Bakıda 
vəfat etmiş və doğma kəndi 
Şağanda dəfn edilmişdir. 

Ədəbiyyat
Xanızadə Hamlet //Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.- Bakı, 1987.-  

C.10.- S.48. 
Mehdixanlı, T. Onu unutmaq olmur: [Əməkdar artist Hamlet Xanızadə haq.] 

/T.Mehdixanlı  //Azərbaycan.- 2005.- 20 fevral.- S. 5. 
Mükərrəmoğlu, M. Dramatik rolların ölməz ifaçısı: [Hamlet Xanızadə haq.] 

/M.Mükərrəmoğlu //Xalq qəzeti.- 2005.- 27 yanvar.- S. 5.  
Rəhimli, İ. Hamlet Xanızadə /İ.Rəhimli //Azərbaycan teatr tarixi.- Bakı, 2005.- 

S.372-373. 
  

İnternetdə  
www.az.wikipedia.org                                                                        Səmayə Quliyeva 
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70 illiyi 
Hamlet Xanızadə        

1941-1990 
 

 
 
 

Aktyor 5 
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      Vəzir İsa oğlu Sədiyev 1961-ci 
il iyun ayının 6-da Gürcüstan 
Respublikasının Marneuli rayonu-
nun Aşağı  Qullar kəndində do-
ğulmuşdur. İbtidai təhsilini doğma 
kəndlərində, orta təhsilini isə Qərbi 
Azərbaycanın Körpülü kəndində 

almışdır. Tbilisi Ali Hərbi Artilleriya Məktəbinə daxil 
olmuşdur. Hərbi məktəbi  müvəffəqiyyətlə bitirdikdən 
sonra onu təyinatla Rusiyanın Qorki şəhərindəki hərbi 
məktəblərdən birinə müəllim göndərilmişdir. O, bura-
da üç  il müəllimlik etdikdən sonra könüllü olaraq 
Əfqanıstana gedir. Batalyon komandiri kimi Əfqanıs-
tan müharibəsində 2 il 4 ay iştirak edir. Döyüşlərin 
birində ağır yaralanaraq müalicə alır. Yenidən Zabay-
kal hərbi dairəsinə qayıdır. O, 122 saylı artilleriya və 
raket qoşunları məktəbində 41659 saylı hərbi hissənin 
qərargah rəisinin müavini vəzifəsinə təyin edilir. Ona 
mayor rütbəsi verilir. Bununla yanaşı o, ikinci 
dərəcəli “Peşəkar zabit” döş nişanına layiq görülmüş-
dür. 
      Dəhşətli Xocalı Soyqırımı xəbərini eşidərkən onu 
Zabaykalda heç bir qüvvə saxlaya bilməmişdi.  O, 
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə müraciət etmiş, 
nazirliyin 26 avqust 1992-ci il 01529 saylı Əmrinə 
əsasən Artilleriya və Hərbi Hava Qüvvələri İdarəsində 
Döyüş hazırlığı şöbəsinin rəis müavini vəzifəsinə 
təyin edilmişdir. Vəzir Sədiyev Laçın, Qubadlı, Füzu-
li, Ağdərə rayonlarında gedən döyüşlərdə iştirak et-

mişdi. Milli Orduda artil-
leriyanın  yaradılmasında 
böyük rolu olan Vəzir, xü-
susilə, Ağdərə uğrunda ge-
dən dəhşətli döyüşlərdə əsl 
hərbçi olduğunu bir daha 
sübut etmişdir.  
     1993-cü ilin fevral ayı-
nın 19-da cəsur komandir 
Vəzir Sədiyev Ağdərənin  
Aterk kəndi uğrunda gedən 
döyüşlərdə qəhrəmancasına 
həlak olmuşdur. 
     Vəzir Sədiyev hərbi xid-
məti zamanı 2 orden, 3 me-
dal və eləcə də keçmiş 
SSRİ Ali Sovetinin fəxri 
fərmanları ilə təltif edilmiş-
dir. 
 Ailəli idi. Bir qızı  yadi-
gar qalıb. 
 Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 15 yan-
var 1995-ci il tarixli 262 
saylı Fərmanı ilə mayor  
Sədiyev Vəzir İsa oğluna 
ölümündən sonra “Azər-
baycanın Milli Qəhrəmanı” 
adı verilmişdir. 
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      Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. 
 

Ədəbiyyat 
 

Azərbaycan Respublikasının bir qrup hərbi qulluqçusuna və polis işçilərinə 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Sədiyev Vəzir İsa oğlu –
mayor - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorun-
masında, Vətənimizin torpaqlarının erməni işğalçılarından müdafiə edilməsində 
gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə, öz 
müqəddəs əsgəri və xidməti borcunu şərəflə yerinə yetirilməsindəki misilsiz 
xidmətlərinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 15 yanvar 1995 
ci il  //Azərbaycan.- 1995.-17 yanvar.- S.1.- (Ölümündən sonra). 

 
Əsgərov, V. Sədiyev Vəzir İsa oğlu /V.Əsgərov  //Azərbaycanın Milli Qəhrə-

manları.-Bakı, 2005.- S.200. 
Sədiyev Vəzir İsa oğlu: (1961-1993) //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 

H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.187. 
Zeynalov, R. Sədiyev Vəzir İsa oğlu: (1961-1993) /R.Zeynalov, R.Sədiyev 

//Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 1996.- S.57. 
         Saqibə Mehrəliyeva 

 
 
 
 
 

Yazma mənim qismətimə nəhs taleyi, puç günü, 
Güllələrdən qaçan günü - günah günüm, suç günüm, 
Ölüm nədir - yer üstündən yer altına köç günüm 
Tanrım, məni şəhid elə bu torpağın yolunda! 
 
Qəzəbimi şəhid elə qeyrət kimi cücərsin, 
Gəncliyimi şəhid elə şəhidliyi becərsin. 
Oğul gərək varlıq üçün yox olmağı bacarsın, 
Tanrım, məni şəhid elə bu torpağın yolunda, 
Bu məsləkin, bu millətin, bu bayrağın yolunda! 

         
Zəlimxan Yaqub,  

 Xalq şairi 
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Aybəniz İbrahim qızı Əliyeva-

Kəngərli 1946-cı il iyun ayının 6-
da Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının Şərur rayonunda ziyalı ailə-
sində anadan olmuşdur. 

1968-ci ildə Bakı Dövlət Uni-
versitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsini fərqlənmə 
diplomu ilə bitirərək, elə həmin il təyinat üzrə Elmlər 
Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
Muzeyində kitabxana müdiri vəzifəsində işləməyə 
başlamışdır. Bu illər ərzində müxtəlif beynəlxalq elmi 
konfranslarda iştirak etmiş, Azərbaycanda kitabxana-
çılığın, informasiya texnologiyalarının inkişafına 
xidmət edən simpozium və seminarlarda məruzələrlə 
çıxış etmişdir. 1992-ci ildə “Azərbaycan nağıllarında 
qadın obrazı” adlı namizədlik dissertasiyası müdafiə 
edərək alimlik dərəcəsi almışdır. Bir neçə kitabın, 
100-ə yaxın elmi-nəzəri tənqidi məqalənin, 20 
biblioqrafik göstəricinin müəllifi, redaktorudur. 

2000-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında direktor müa-

vini, 2002-ci ildən direktor 
vəzifəsində çalışır. 2010-cu 
ildə “Azərbaycan folklor 
kitabı: qaynaqları, təşək-
külü və inkişaf mərhələləri” 
adlı doktorluq dissertasi-
yasını müvəffəqiyyətlə mü-
dafiə etmişdir. 

Azərbaycan Milli Elm-
lər Akademiyasının Fəxri 
Fərmanı ilə təltif edilmiş-
dir.  

Azərbaycan “Lider qa-
dınlar” konfederasiyasının 
AMEA üzrə idarə heyyəti-
nin sədridir. Ailəlidir. 2 
qızı, 2 nəvəsi var. 

 
Ədəbiyyat 

 
Abdulla İsmayıl oğlu Qarayev: biblioqrafiya /AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana; 

tərt. A.İ.Əliyeva-Kəngərli; red. T.M.Ağayev.- Bakı: Elm, 2009.- 290 s. - (Azərbayca-
nın elm və mədəniyyət xadimləri)  

Aida Nəsir qızı İmanquliyeva: biblioqrafiya /tərt.-müəl. A.Əliyeva-Kəngərli, 
İ.Səfərov; red. V.Məmmədəliyev; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: Elm, 
2009.- 245 s. (Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri) 
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Azərbaycan folkloru və kitab mədəniyyəti /A.Əliyeva-Kəngərli.-B.: Elm, 2008.-
423 s. 

Müasir Azərbaycanda elmin informasiya təminatı və kitabxanalar /A.Əliyeva-
Kəngərli; elmi red.A.Xələfov; rəyçi. R.Kazımov, X.İsmayılov.- Bakı: Elm, 2007.- 
394 s. 

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası müasir informasiya məkanında /A.Əliyeva-
Kəngərli //Respublika.- 2010.- 1 iyul.- S.8. 

Azərbaycan elmi kitabı postsovet məkanında /A.Əliyeva-Kəngərli //Elm .-2007.- 
30 oktyabr.- S. 7.  

Azərbaycan folklor kitabının hazırlanmasında Hənəfi Zeynallının rolu //AMEA 
Mərkəzi Elmi Kitabxanası. Elmi əsərlər.- 2009.- № 10.- S.139-144. 

Kitabxana informasiya cəmiyyətinin əsas infrastruktur elementidir /A.Əliyeva-
Kəngərli //Kitabxanalar biliklər cəmiyyətində: (ikidilli Azərbaycan-Rusiya layihəsi).-
Bakı, 2006.- S.128-132.  

Müstəqillik dövründə Mərkəzi Elmi Kitabxananın fondlarının formalaşması: 
inkişafı və təkmilləşdirilməsi tendensiyaları (tədqiqat materialları əsasında) 
/A.İ.Əliyeva-Kəngərli //Kitabxanaşünaslıq və informasiya: jurnal.- 2010.-№ 1.- S.32-
39. 

Rus dilində 
 

Алиева-Кенгерли А.И. Книжное дело в средневековом Азербайджане   
/А.И.Алиева-Кенгерли, Мамедова Л.Г. //AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası. Elmi 
əsərlər.- 2009.- № 10.- 124-130. 

 
İnternetdə 

www.csl-az.com 
www.elibrary.az 
www.meqale.lit.az 

   Adilə Abdullayeva 
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     Xuraman Əkrəm qızı Qasımova  
1951-ci il iyun ayının 6-da Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur.  
1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasını bitirmişdir. 

1976-cı ildən Azərbaycan Opera və Balet Teatrının 
solistidir. Səsinin tembri sopranodur. Çox az müddət 
Musiqili Komediya Teatrında işləmişdir. 
   Birinci mükafatı 1977-ci ildə İfaçıların 5-ci Zaqaf-
qaziya müsabiqəsində almışdır. Həmin ildə vokalist-
lərin M.Qlinka adına 7-ci Ümumittifaq müsabiqəsinin 
laureatı olmuşdur.  
  Onun əsas partiyaları F.Əmirovun “Sevil” opera-
sında Sevil və Dilbər, Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” 
operasında Nigar, C.Puççininin “Bohema” operasında 
Mimi və Müzetta, C.Verdinin “Otello” və “Aida” 
operasında Dezdemona və Aida, P.Çaykovskinin 
“Yevgeni Onegin” operasında Tatyana, Covanni 
Perqomzininin “Xanımın qulluqçusu” operasında 
Serpina, Şarl Qunonun “Faust” operasında Marqarita, 
Zakir Bağırovun “Qoca Xottabıç” operasında Leyla 
və başqa operalarda yaratdığı obrazlar Xuraman 
Qasımovanın hərarətli sənət axtarışlarının parlaq 
nailiyyətləridir.  
    1981-ci ildə  Mariya Kallas adına Beynəlxalq mü-
sabiqənin laureatı olmış, “Qran pri” mükafatının qızıl 
medalına layiq görülmüşdür. 1982-ci  
ildə  Moskvada keçirilən ifaçıların P.Çaykovski adına 
8-ci Beynəlxalq müsabiqəsinin laureatı olmuşdur. 

    
 
Xuraman Qasımova Opera 
və Balet Teatrına solist 
götürülməmişdən əvvəl, 
məktəbli vaxtlarından bir 
neçə bədii filmdə baş 
rollara çəkilmişdir. Buna 
görə də hələ vokal sənətin-
də tanınmamışdan əvvəl ki-
no aktrisası kimi populyar 
olmuşdur. O, “Liftçi qız” 
filmində baş rolu ifa etmiş-
dir. Sonralar “Mən ki, gözəl 
deyildim”, “Həyat bizi sı-
nayır” filmlərində də ma-
raqlı rollar oynamışdır. Vo-
kal ifaçılığında isə bir qədər 
sonralar uğur qazanmışdır.  
    1982-ci ildən Bakı Mu-
siqi Akademiyasında peda-
qoji fəaliyyətlə məşğuldur.   
Xuraman Qasımova sənət 
nailiyyətlərinə görə 1984-
cü ildə Azərbaycan Dövlət 
mükafatı laureatı,  1986-cı 
ildə isə Azərbaycan Res-
publikasının Xalq artisti 
fəxri adlarına layiq görül-
müşdür. 1988-ci ildə 8-ci 
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Beynəlxalq Çaykovski müsabiqəsinin gümüş meda-
lına layiq görülmüşdür.  
    1994-cü ildən İstanbul Dövlət Universitetinin 
Konservatoriyasının professorudur. 1996-cı ildən 
professor adı almışdır. 2001-ci ildə isə “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif edilmişdir. 
   Xuraman Qasımova bir sıra xarici ölkələrdə Bol-
qarıstanda, Çexoslovakiyada, Maltada, Fransada, 
Avstriyada, Norveçdə, Türkiyədə, Finlandiyada çı-
xışlar etmişdir. 

   Xuraman Qasımova hal-
hazırda öz şərəfli sənət 
yolunu yorulmadan sevə-
sevə davam etdirir. O, ifa-
çılıq vokal ustalığı ilə vokal 
yaradıcılıq sahəsində həm 
respublikamızda, həm də 
respublikadan kənar ölkə-
lərdə də tanınır. 

 
Ədəbiyyat 

 
Abdultalıbzadə, G. Xuraman Qasımova otuz illik sənət yolu /G.Abdultalıbzadə 

//Musiqi dünyası.-2008.- №1-2.-S.127-130. 
Bakı Musiqi Akademiyası:Yeni tədris kurslarında solo oxuyan tələbələr üçün /elmi 

redaktoru Xuraman Qasımova.- Bakı, 2008.- 39 s. 
Musiqini sevirəm deməklə sənətkar olmaq mümkün deyil //Paritet.-2008.-18-19 

sentyabr.-S.13. 
Nəcəfova, G. O ki, gözəldir /G.Nəcəfova // Mədəniyyət.- 2009.- 26 iyun.- S.4.  

 
İnternetdə 

   www.anl.az 
 

                                                             Samirə Eminova 
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 Həbib Əbdülhüseyn oğlu Bayra-

mov  1926-ci il iyun ayının 14-də 
Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 

   Həbib Bayramov hələ kiçik yaş-
larından tara bağlanmış, sonralar 
ömrü boyu onu doğma balası kimi 
sinəsinə sıxaraq “oxşamış”, din-
ləyicilərin də ürəyini oxşaya bil-

mişdir. Onların evində musiqiçi olmamışdır. Atası 
onun tara olan sevgisini hiss etmişdi və 13 yaşı tamam 
olan günü ona tar hədiyyə almışdı. Elə həmin gün 
atası onu musiqi məktəbinə, Əhməd Bakıxanovun 
yanına aparmışdı. 

 H.Bayramov 1941-ci ildən Əhməd Bakıxanovun 
rəhbərlik etdiyi xalq çalğı alətləri ansamblında 
çalışmışdır. 1943-cü ildə Asəf Zeynallı adına Orta 
İxtisas Musiqi məktəbində müəllim çatışmadığı üçün 
Həbib Bayramov həm muğamat sinfində dərs demiş, 
həm də əlaçı tələbə kimi təhsil almışdır. 

 1949-cu ildən M.Maqomayev adına Azərbaycan 
Dövlət  Filarmoniyasının, Azərbaycan Qastrol-konsert 
Birliyi təşkil olunandan sonra isə bu birliyin solisti ol-
muşdur.  

 Həbib Bayramov musiqi aləmində şərəfli həyat 
yolu keçmişdir. Bu yolda nə qədər uğur, sevinc, yad-
daqalan konsertlər, xarici səfərlər, maraqlı epizodlar, 
təltiflər, fəxri adlar həmişə sənətkarı müşayiət etmiş-
dir. 

  İstedadlı tarzənin xaricə ilk səfəri 1951-ci ildə ol-
muşdur. O, Berlində keçirilən tələbələrin üçüncü 

ümumdünya festivalında 
iştirak etmiş, festivalın lau-
reatı adına layiq görülmüş-
dür. Sonralar Polşaya, Ka-
nadaya, İraqa, Suriyaya, 
Yəmənə, Küveytə, İordani-
yaya, Əfqanıstana, Türkiyə-
yə, Danimarkaya, Avstriya-
ya, İngiltərəyə, Hindistana, 
Nepala, İtaliyaya, İspaniya-
ya, Fransaya qastrol səfər-
ləri etmiş, Azərbaycan mu-
siqisini, Azərbaycan tarını 
həmin ölkələrdə bir daha 
sevdirmiş, şöhrətləndirmiş-
dir. 

Həbib Bayramov həm də 
gözəl saz ifaçısı olmuşdur. 
Onun sazda ifa etdiyi 
“Segah”, “Humayun”, “Ba-
yatı-Qacar” muğamları ra-
dionun qızıl fondunda sax-
lanılır.   

1973-cü ildən ömrünün 
sonunadək Azərbaycan 
Dövlət Televiziya və Radio 
Verilişləri Komitəsinin  
Əhməd Bakıxanov adına 
Xalq Çalğı Alətləri ansam-
blının bədii rəhbəri olmuş-
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dur. 1983-cü ildə o, Azərbaycanın Xalq artisti adına 
layiq görülmüşdür. 

Həbib Bayramov Bülbül, Xan Şuşinski, Zülfü Adı-
gözəlov, Yavər Kələntərli, Həqiqət Rzayeva, Tükəz-
ban İsmayılova, Şövkət Ələkbərova, Əbülfət Əliyev, 
Rübabə Muradova, Zeynəb Xanlarova, Sara Qədimo-
va kimi sənətkarları tarda müşayiət etmişdir. 

 Onun sənəti yüksək ifaçılıq mədəniyyəti ilə daim 
fərqlənmişdir. Repertuarında “Rast”, “Şur”, “Çahar-

gah”, “Segah”, “Xaric se-
gah”, “Orta mahur”  və di-
gər muğamlar əsas yer tut-
muşdur. 

Görkəmli tarzən Həbib 
Bayramov  15 avqust 1994-
cü ildə Bakı şəhərində vəfat 
etmişdir və ikinci Fəxri Xi-
yabanda dəfn olunmuşdur. 

 
Ədəbiyyat 

 
Bayramov Həbib Əbdülhüseyn oğlu //Müğam ensiklopediyası.-Bakı, 2009.- S.39. 
Bayramov Həbib Əbdülhüseyn oğlu //Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası.-Bakı, 

2008.- S.33.   
 

   Samirə Eminova 
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Hər il iyulun 14-ü Ümumdünya 
Donor Günü kimi qeyd olunur. 
14 iyun, həm də 1930-cu ildə 
qan qruplarını kəşf etdiyinə görə 
Nobel mükafatı almış Karl Lan-
şteynerin anadan olduğu gün-
dür. Məhz Lanşteyner “ABO” 

qan sistemini kəşf etmişdir ki, bundan sonra donordan 
xəstəyə qan köçürmək mümkün olmuşdur. Ölkəmizdə 
14 iyun Ümumdünya Donor Günü kimi ilk dəfə 2004-
2005-ci illərdə qeyd olunub. Ölkədə qana olan ehti-
yacı ödəmək məqsədi ilə Mərkəzi Qan Bankı fəaliyyət 
göstərir. Hər il keçirilən aksiyalarda donor olmaq 
istəyənlərin sayı isə getdikcə artır. Donorluq həm də 
xeyirxahlıq, hümanizm, həmrəylik deməkdir. Qan 
vermək insan həyatını xilas edir və insan sağlamlığına 
kömək edir. Həmin xeyirxah insanlar - qan donor-
larıdır. Qan donoru olmaq üçün ən yaxşı vaxt yaz-
payız ayları hesab olunur. Qan verən insan isə zərər 
çəkmir. Əksinə qan hüceyrələri təzələnir və aktivləşir. 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) 2005-ci ildə 
keçirilən Baş Assambleyasında, bütün üzv ölkələrinin 

Səhiyyə nazirlərinin iştirak 
etdiyi bir tədbirdə, qərara 
alınmışdır ki, bütün ölkələr 
qan ehtiyaclarının 100% 
könüllü donor qanı ilə ödə-
nilməsinə çalışmalı və bu-
nun üçün tədbirlər görməli-
dir. Məhz bundan sonra öl-
kəmizdə “Qanın, qan kom-
ponentlərinin donorluğu və 
qan xidməti haqqında” yeni 
qanun qəbul olundu (3 
may, 2006-cı il), Qan Bankı 
təmir edildi və təkmilləşdi-
rildi və “Qan xidmətinin 
təkmilləşdirilməsi, qan do-
norluğunun inkişafı” məq-
sədilə 10 illik proqram 
(2005-2010) qəbul olundu. 
Hazırda həmin proqramın 
icrası həyata keçirilməkdə-
dir. 

Ədəbiyyat
      “Qan ver, yaşat”: İyunun 18-də Ümumdünya Donor Günü ilə bağlı keçirilən 
mərasimin devizi belə idi //Azərbaycan.- 2009.- 20 iyun.- S.5. 

İnternetdə 
www.az.trend.az 
www.bizimyol.az 

                    Adilə Abdullayeva 
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Şakir Şamil oğlu Salahov  

1966-cı il iyun ayının 15-də Xo-
calı rayonunun Cəmilli kəndində 
anadan olmuşdur. 1981-ci ildə 
Cəmilli kənd səkkizillik məktəbini 
bitirdikdən sonra, təhsilini həmin 
kənddəki qiyabi orta məktəbdə da-
vam etdirmişdir. 1984-cü ildə 

hərbi xidmətə çağırılmışdır. 1986-cı ildə hərbi xid-
mətini müvəffəqiyyətlə başa vurub Xankəndi şəhər 
Daxili İşlər İdarəsinin Mühafizə şöbəsinə işə qəbul 
edilmişdir. 

1990-cı ildə Yuxarı Qarabağda yaşayan azərbay-
canlıların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Azər-
baycan Daxili İşlər Nazirliyi Cəmilli kəndində polis 
bölməsi yaratmışdır. Ş.Salahov ilk gündən bölmədə 
fəaliyyətə başlamışdır. 1991-ci ildə o, Azərbaycan 
Dövlət Pedoqoji Universitetinin Şuşa şəhər filialında 
Fizika-riyaziyyat fakültəsinin qiyabi şöbəsinə daxil 
olmuşdur. 

Cəmilli kəndində yaradılmış bölmə, əsasən Kosalar 
və Cəmilli kəndlərini mühafizə edirdi. Bu kəndi 
Xankəndindən cəmi 3 kilometr məsafə ayırırdı. 

Ş.Salahov ermənilər tərəfindən olan hücumların 
qarşısının alınmasında əsl hünər göstərirdi. 1991-ci il 
fevral ayının 26-da ermənilər üç tərəfdən-Ballıca, 
Xənəzək və Xankəndi istiqamətlərindən Cəmilli 
kəndinə güclü hucuma keçdilər. Həmin döyüşdə 
Ş.Salahov neçə-neçə erməni quldurunu məhv etmişdi. 
1991-ci il avqust ayının 23-də erməni quldurları  

 
Kosalar-Cəmilli kəndləri 
arasındakı  “Darlı” adlanan 
yerdə, içərisində 21 nəfər 
sərnişin olan “UAZ” mar-
kalı maşını atəşə tutmuşlar. 
Nəticədə üç nəfər şəhid ol-
muşdu. Şakir şəhidlərin 
qanını yerdə qoymadı. 

Cəmilli kəndi işğal olun-
duqdan sonra, 1992-ci il 
yanvarın 28-də o, yenidən 
Kosalar kəndinin müda-
fiəsinə yollanır. Ağdam-Şu-
sa marşrutu ilə uçan vertol-
yot ermənilər tərəfindən 
vurulur. Sərnişinlər düşmə-
nə təslim olmamaq üçün 
özlərini vertolyotdan ata-
raq, həlak olurlar. Onların 
arasında Ş.Salahov da var-
dı.  

Subay idi. 
Azərbaycan Respubli-

kası Prezidentinin 8 oktya-
br 1992-ci il tarixi 264 saylı 
Fərmanı ilə Salahov Şakir 
Şamil oğluna ölümündən 
sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adı verilmiş-
dir. 
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Bərdə şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edil- mişdir. 
 

Ədəbiyyat 
 
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına 

“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Salahov Şakir Samir oğlu 
- polis nəfəri - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün 
qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi 
igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 8 oktyabr 
1992-ci il //Azərbaycan.- 1992.- 9 oktyabr.- S.1.- (Ölümündən sonra). 
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20 iyun dünyada Ümum-
dünya Qaçqınlar Günüdür. 
BMT Baş Assambleyasında 
4 dekabr 2000-ci ildə bu 
günün Ümumdünya Qaç-
qınlar Günü kimi qeyd edil-
məsinə dair qətnamə qəbul 

edilmişdir.   
Ümumdünya Qaçqınlar Günü münaqişələr nəti-

cəsində doğma yurd-yuvalarından didərgin düşənlərə 
dəstək olmaq üçün imkan yaradır. Ümumdünya 
Qaçqınlar Gününün qeyd edilməsində əsas məqsəd 
dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu insanların yaşa-
dıqları ağır şəraitə cəlb etməkdir.   

O vaxtdan hər ilin bu günü dünya qaçqınlarına 
dəstək və ehtiram nümayiş etdirilir. BMT-nin Ali 
Qaçqınlar Şurasının məlumatına görə, son 7 ildə ilk 
dəfə olaraq dünyadakı qaçqınların sayı artıb, bunun 
əsas səbəbi kimi İraqda davam edən müharibə 
göstərilir. İndiyədək İraqı yarım milyonadək insan 
tərk edib, onların əksəriyyəti qonşu Suriya və İor-
daniyada məskunlaşıb. İraqdan başqa Sudan, Somali 
və Konqo kimi ölkələrdən daha çox insan qaçqına 
çevrilir. Ümumilikdə qaçqınların dünyada ümumi sayı 
16 milyondan artıq həddə çatıb...  

Çox təəssüflər ki, indi bu mövzu biz azərbaycan-
lılar üçün də ən ağrılı mövzulardan biridir. Ermənis-
tanın ölkəmizə təcavüzü Azərbaycana həm də bir mil-
yona yaxın qaçqın-köçkün verdi, soydaşlarımız uzun 

illər ərzində qurduqları ev-
eşiklərindən, topladıqları 
sərvətlərindən məhrum ol-
dular, dədə-baba yurdların-
dan didərgin düşdülər, çadır 
şəhərciklərinin ümidinə 
qaldılar. Ulu öndər Heydər 
Əliyevin imzaladığı fərman 
və sərəncamlara əsasən 
1993-2003-cü illərdə prob-
lemin siyasi yolla həlli isti-
qamətində, qaçqın və məc-
buri köçkünlərin mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması ilə bağlı genişmiq-
yaslı tədbirlər həyata keçi-
rilmişdir. Tez bir vaxtda 
çadır şəhərciklərinin ləğvi-
nə, yeni, müasir qəsəbələrin 
salınmasına başlanılmışdır. 
Ulu öndərin bu qayğısını 
Prezident İlham Əliyev də 
uğurla davam etdirir. Ölkə 
rəhbərinin qətiyyəti ilə bu 
istiqamətdə diqqətəlayiq 
tədbirlər reallaşdırıldı, çadır 
düşərgələri Azərbaycan ta-
rixindən silindi. Bu düşər-
gələri bütün infrastruktura 
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malik müasir qəsəbələr əvəz etdi. Və bu gün Azər-
baycanda bir dənə də olsun çadır düşərgəsi qalmayıb. 
Qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli 
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər isə davam 
etdirilir. “Qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış 
şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artı-
rılması üzrə Dövlət Proqramına” əlavələr edilməsi 
haqqında Prezident İlham Əliyevin 31 oktyabr 2007-
ci il tarixli Sərəncamında nəzərdə tutulan tədbirlərin 
icrasına başlanılmışdır. Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Prezi-
dent İlham Əliyevin apardığı uğurlu xarici siyasət 
nəticəsində beynəlxalq səviyyədə mühüm tədbirlərin 
həyata keçirilməsi davam etdirilir. 2008-ci ilin 
martında BMT-nin Baş Assambleyasının 62-ci 
sessiyası çərçivəsində “Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamə qəbul edilmişdir. 
Qətnamədə erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın 
işğal altında olan bütün ərazilərindən çıxarılması tələb 
edilərək bir daha göstərilmişdir ki, problemin həlli 
birmənalı şəkildə Azərbaycan Respublikasının bey-
nəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində, 
ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət 
prinsipinə əsaslanmalıdır. Bu qətnamə, həmçinin 
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən olan 
məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtmaq 
hüququnu bir daha təsdiq edir. Eyni zamanda, BMT 
üzvü olan dövlətləri Azərbaycan ərazilərinin işğalı 
nəticəsində yaranmış vəziyyəti qanuni olaraq tanı-
mamağa və bu vəziyyətin saxlanılmasına dəstək ver-
məməyə çağırır.  

Cənab İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti 
dövründə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması 
məqsədilə görülmüş tədbirləri əhatə edən hesabat 
toplusu və kitablar nəşr olunmuş, qısametrajlı filmlər 
çəkilmişdir. 

Fəaliyyətə başladığı ilk gündən etibarən Heydər 
Əliyev Fondu qaçqın və məcburi köçkünlərin üzləş-
dikləri çoxsaylı problemlərin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılmasına çalışmış və bu problemlərin həllinə 

daim diqqətlə yanaşmışdır. 
Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, YUNESKO və 
İSESKO-nun xoşməramlı 
səfiri, Milli Məclisin depu-
tatı Mehriban xanım Əliye-
vanın təşəbbüsü ilə yara-
dılmış “Azərbaycan” inter-
net portalının böyük əhə-
miyyəti xüsusi qeyd olun-
malıdır. Portalda Azərbay-
can haqqında toplanmış ge-
niş informasiya Ermənistan 
-Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsindən, Xoca-
lı Soyqırımından, ümumi-
likdə erməni təcavüzündən 
bəhs edən məlumatların 
dünya ictimaiyyətinin diq-
qətinə çatdırılmasına şərait 
yaradır. 

Respublikada yoxsullu-
ğun ən yüksək həddi - 25 
faiz məhz məcburi köçkün-
lər arasında qeydə alınmış-
dır. Ölkəmizdə fəaliyyət 
göstərən 60 beynəlxalq və 
40 yerli humanitar təş-
kilatlar tərəfindən indiyə-
dək 750 milyon ABŞ dol-
ları dəyərində humanitar la-
yihələr icra edilmişdir. Bü-
tün bunlara baxmayaraq, bu 
problem ölkənin ən ağır və 
başlıca problemi olaraq qa-
lır.  

 Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev öz çıxışların-
da ölkəmizin ərazi bütöv-
lüyü ilə bağlı fikirlərini çat-
dırarkən daim birmənalı 
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olaraq bildirib ki, işğal olunmuş torpaqlar erməni si-
lahlı qüvvələrindən azad olunmalı, məcburi köçkünlər 
öz doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar. Təbii ki, 
torpaqlarımız sülh yolu ilə azad edilməsə, istənilən 
vasitə ilə azad ediləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq tədbirlərdəki 
qətiyyətli bəyanatları öz yurd-yuvalarından didərgin 
salınmış insanlarda sabaha ümidi daha da artırır. İndi 
soydaşlarımız problemin siyasi həlli sahəsində ölkə 

Prezidentinin fəaliyyətinin 
müsbət nəticələr verəcəyinə 
daha dərindən inanır və 
tezliklə öz doğma yurdla-
rına qayıtmaq eşqi ilə ya-
şayırlar. 
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 Rаfiq Yunis-Əli оğlu Qаsımоv  

1931-ci il iyun ayının 26-da Qərbi 
Аzərbаycаnın İrəvаn şəhərində аnа-
dаn оlmuşdur. 

1954-cü ildə Аzərbаycаn Dövlət 
Univеrsitеtinin Biоlоgiyа fаkültəsini 
bitirmişdir. 

1954-1958-ci illərdə SSRİ Еlmlər 
Аkаdеmiyаsının İ.P.Pаvlоv аdınа Fiziоlоgiyа İnsti-
tutunun (Lеninqrаd) аspirаntı оlmuşdur. 

1958-ci ildə həmin institutdа (Lеninqrаd) “Nə-
rəkimi bаlıqlаrdа şərti rеflеkslərin tədqiqi” möv-
zusundа nаmizədlik dissеrtаsiyаsını müdаfiə еtmişdir. 

1957-1960-cı illərdə həmin institutdа kiçik еlmi 
işçi kimi çalışmışdır. 

1960-1965-ci illərdə Ümumittifаq Еlmi Tədqiqаt 
Bаlıqçılıq İnstitutunun (Mоskvа) tаbеliyində оlаn Kür 
Еkspеrimеntаl nərəkimiləri bаlıqаrtırmа zаvоdundа 
еlmi lаbоrаtоriyаnın müdiri оlmuşdur. 

1965-1974-cü illərdə Mərkəzi Nərə bаlıqlаrını 
öyrənən Еlmi Tədqiqаt İnstitutunun Аzərbаycаn 
şöbəsində “Еkоlоji fiziоlоgiyа və tоksikоlоgiyа” lа-
bоrаtоriyаsının müdiri оlmuşdur. 

1974-cü ildən АMЕА-nın А.İ.Qаrаyеv аdınа Fi-
ziоlоgiyа İnstitutundа lаbоrаtоriyа müdiri vəzifəsində 
çаlışır. 

1970-ci ildə “Təbii və süni yоllа çохаldılаn bаlıq-
lаrın еrkən оntоgеnеzində dаvrаnışın öyrənilməsi”  
mövzusundа dоktоrluq dissеrtаsiyаsı müdаfiə еtmiş-
dir. 

1974-cü ildən prоfеssоr-
dur. 1983-cü ildə АMЕА-
nın müхbir üzvü sеçilmiş-
dir. 

Əsаs еlmi istiqаmətləri 
nərəkimi və çəkikimi bаlıq-
lаrın biоlоgiyаsının еkоlоji-
fiziоlоji хüsusiyyətlərinin 
öyrənilməsinə, оnlаrın mü-
hitin müхtəlif аmillərinə 
uyğunlаşmа qаbiliyyətinin 
tədqiqinə və оnlаrın düzgün 
və itkisiz böyüdülməsinə 
həsr оlunmuşdur. 

Bu tədqiqаtlаrın nəticə-
sində nərəkimilərdən оlаn 
qаyа bаlığının zаvоd şərаi-
tində böyüdülməsinin biо-
tехnоlоji üsullаrı işlənib və 
nərənin, uzunburunun bö-
yüdülməsi üçün əvvəldən 
hаzırlаnmış biоtехnоlоji 
üsullаrı təkmilləşmişdir. 

İlk dəfə Аzərbаycаndа 
Rusiyаdаn gətirilmiş gü-
müşü kаrp bаlığının və 
Uzаq Şərqdən gətirilmiş 
bitki ilə qidаlаnаn bаlıq-
lаrdаn оlаn аğ аmur və qа-
lın xаllı bаlıqlаrının Аzər-
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bаycаn şərаitində çохаldılmаsı üçün biоtехnоlоji 
üsullаr hаzırlаnıb bаlıqаrtırmа təsərrüfаtlаrındа tətbiq 
еdilmişdir. 

1960-1970-ci illərdə əsаs tədqiqаt işləri sənаyе 
əhəmiyyətli bаlıqlаrın zаvоd şərаitində çохаldılmаsı 
zаmаnı оnlаrın inkişаf mərhələlərinin mühitin 
müхtəlif аmillərinə həssаs yаş dövrlərinin müəyyən 
еdilməsinə həsr еdilmişdir. Frаnsız аlimləri (Plаtеl və 
Rеpеrаn) ilə birgə аpаrılаn tədqiqаtlаrın nəticəsində 
nərəkimi bаlıqlаrın bеynində müхtəlif funksiyаlаrın 
lоkаlizаsiyаsı və оnlаrın bеyninin mərhələli inkişаfı 
prinsipləri müəyyən еdilmişdir. 

Hаl-hаzırdа rəhbərlik еtdiyi lаbоrаtоriyа “Sənаyе 
əhəmiyyətli bаlıqlаrın еrkən оntоgеnеzində mühitin 
təsiri nəticəsində müхtəlif üzvlərində mоrfо-fiziоlоji 
və biоkimyəvi göstəricilərin öyrənilməsi” mövzusu 
üzərində işləyir. Bu tədqiqаtlаr biоmüхtəlifliyin 
qоrunmаsı və оnun еhtiyаtlаrının bərpаsı üçün çох 
əhəmiyyətlidir. 

261 еlmi əsəri çаp оlunub, оnlаrdаn bеşi mоnоq-
rаfiyаdır. Məqаlələrinin böyük bir qismi АBŞ-dа, 
Türkiyədə, Rumıniyа, Аlmаniyа və Rusiyаdа çаp 
оlunmuşdur. 

Rəhbərliyi аltındа 33 dissеrtаsiyа (4 dоktоrluq, 29 
nаmizədlik) müdаfiə еdilmişdir. 

SSRİ Еlmlər Аkаdеmi-
yаsının Fiziоlоgiyа böl-
məsinin 6 iyun 1988-ci ilin 
72 №-li qərаrı ilə 1988-
2001-ci illərə qədər “Эво-
люционная биохимия и 
физиология” jurnаlının rе-
dаksiyа hеyətinin tərkibin-
də çаlışmışdır. Müхtəlif 
illərdə 1990-cı ilə qədər 
SSRİ ЕА-nın “Аli sinir sis-
tеminin və dаvrаnışın gеnе-
tikаsı” şurаsının sədr 
müаvini, İхtiоlоji kоmis-
siyаnın “Еkоlоji Fiziоlо-
giyа”, “Nərəkimilər” еlmi 
şurаlаrının üzvü, “Хəzər 
prоblеmləri və biоlоji rе-
surslаr” kоmissiyаsının və 
s. üzvü оlmuşdur. 

Hаzırdа AMЕА-nın Vе-
tеrаnlаr şurаsının sədridir. 
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дарта заводской молоди Каспийских осетровых: Монография. /В.И.Лукященко,  
Р.Ю. Касимов.- Волгоград: Кокоза, 1985.-230 с. 

 
İntеrnеtdə 

www.deyerler.orq  
www.science.az 
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Zakir Nüsrət oğlu Məcidov  1956-cı 

il iyun ayının 26-da Neftçala rayo-
nunun Həsənabad qəsəbəsində anadan 
olmuşdur.  

Zakir 1974-cü ildə Ryazan vila-
yətinin Sasovo şəhərinə gedərək Ali  
Hərbi  Aviasiya məktəbinə daxil ol-

muşdur. 1977-ci ildə həmin məktəbi bitirərək, 
leytenant rütbəsi almışdır. Yevlax aviadəstəsində AN-
2 təyyarəsinin ikinci pilotu kimi əmək fəaliyyətinə 
başlamışdır. 1980-ci ildə təyinatla Zabrat avia-
dəstəsində AN-2 təyyarəsinin komandiri  təyin edil-
mişdir. Gənc leytenant  7 il bu müəssisədə çalışmış və 
istehsalatdan ayrılmadan Ukraynanın Kremençuq 
Təyyarəçilər Məktəbində Mİ-2 vertolyotu üzrə 6 ay 
təkmilləşdirmə kursu keçmişdir.  

Z.Məcidov 1992-ci ilin fevral ayında Milli Ordunun 
Bakının Qala qəsəbəsində təşkil olunan 843 saylı hərbi 
hava hissəsində Mİ-24 vertolyotlarından   birinə ko-
mandir təyin olunmuşdur. O, həmin vertolyotla Ağ-
dərənin Aterk kəndində ermənilərin yerləşdiyi qə-
rargahı darmadağın etmiş, düşmənin xeyli texnikasını 
sıradan çıxarmışdır. 1992-ci il avqustun 6-da Zakir ye-
nidən ermənilərin Kasapet yüksəkliyindəki üç 
mövqeyini susduraraq geri dönmüşdür. Cəsur  koman-

dir dördüncü dəfə havaya 
qalxarkən düşmən tərəfin-
dən atılan raketlərdən biri 
vertolyotu müvazinətdən çı-
xarmışdır. Cəsur pilot qüv-
vəsini nə qədər toplasa da, 
vertolyot düşmən əlində 
olan əraziyə düşmüşdür. 
Zakir öz ekipajı ilə birlikdə 
qəhramancasına həlak ol-
muşdur. 

Ailəli idi. Bir övladı var. 
Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 14 sentyabr 
1992-ci il tarixli 204 saylı 
Fərmanı ilə Məcidov Zakir  
Nüsrət oğlu ölümündən son-
ra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adına layiq gö-
rülmüşdür. 

Bakı şəhərinin Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn edilmiş-
dir.

Ədəbiyyat 
      Əsgərov, V. Məcidov Zakir Nüsrət oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.132.     
      Məcidov Zakir Nüsrət oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 
H.Həmidova;  M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.131.     

 Saqibə Mehrəliyeva 
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 Cahangir Şirgəşt oğlu Cahangirov  

1921-ci il iyun ayının 26-da  Bakı 
yaxınlığındakı Balaxanı kəndində ana-
dan olmuşdur. 

Orta təhsilini başa vurduqdan sonra 
Bakı Musiqi Məktəbində oxumuş, 
1951-ci ildə Azərbaycan Dövlət Kon-
servatoriyasını bitirmişdir. 

1940-cı ildə Cahangir Cahangirov Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyasında Mahnı və Rəqs ansamblının 
Xor qrupuna, Sazçı Qızlar ansamblına, 1944-cü illərdə 
Azərbaycan Radio Verilişləri Komitəsi nəzdindəki 
xora rəhbərlik etmişdir. 

1950-ci ildə “SSRİ Dövlət mükafatı” laureatı, 
1959-cu ildə isə Azərbaycan Respublikası Əməkdar 
incəsənət xadimi adına layiq görülmüşdür. 

Böyük bəstəkarın yaradıcılığının çox hissəsini 
təşkil edən “Xor” əsərləri Azərbaycan xor musiqisinin 
inkişafında mühüm rol oynamışdır. Onun 1949-cu ildə 
“Arazın o tayında” vokal-simfonik poeması, 1956-cı 
ildə “Dostluq nəğməsi” süitası, 1959-cu ildə “Füzuli” 
və 1973-cü ildə “Nəsimi” kantataları,  “Hüseyn Cavid 
-59” oratoriyaları onun yaradıcılığına böyük uğur 
gətirmişdir. 
    Cahangirovun musiqisi üçün nikbinlik, milli musiqi 
ilə üzvi əlaqə, axıcı melodika səciyyəvidir. O, “Ko-
roğlu”, “Yenilməz batalyon”, “Dəli Kür” kinofilmlə-
rinə musiqi bəstələmişdir. Azərbaycan kütləvi və lirik 
mahnı janrının, eləcə də opera və instrumental  
 

 
musiqisinin inkişafında da 
Cahangir Cahangirovun bö-
yük xidmətləri olmuşdur. 

C.Cahangirov 1976-
1978-ci illərdə Mirzə İbra-
himovun “Azad qız” poves-
tinin motivləri əsasında 
“Xanəndənin taleyi” opera-
sını, “Təzə gəlin” operetta-
sını, “Osetin süitası”, “Mi-
sir lövhələri” xor üçün əsər-
lərini, “Nazənin”, “Xəzər”, 
“Dan ulduzu, bir də mən”, 
“Ana”, “Zəriflik” mahnıla-
rını bəstələmişdir. 

C.Cahangirov Azərbay-
can musiqisinin inkişafında 
göstərdiyi xidmətlərə görə 
1963-cü ildə Azərbaycan 
Respublikasının Xalq artisti 
adına layiq görülmüş, 1978-
ci ildə “Qırmızı Əmək Bay-
rağı” ordeni və bir sıra me-
dallarla  təltif edilmişdir. 

Cahangir Cahangirov 
uzun müddət Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasında 
“Xor dirijoru” kafedrasının 
müdiri işləmişdir. 

 
İy

un
   

90 illiyi 
Cahangir Cahangirov 

1921-1992 
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Cahangir Cahangirov 1992-ci il mart ayının 25-də 
Bakı şəhərində vəfat etmişdir. Fəxri Xiyabanda dəfn 

olunmuşdur. 

 
Ədəbiyyat 

 
Xəndan Rəfiq Zəka. Ömür bitər, yol bitməz /R.Z.Xəndan .- Bakı: Yazıçı,1983.  
Əhmədoğlu, N. C.Cahangirov-80 /N.Əhmədoğlu //Mədəni maarif.-2002.- № 1-2.-

S.16. 
Şəfəq, R. Bitən ömrün bitməyən akkordları  /Rəşid Şəfəq //Qobustan.-2001. -№2.-

S.32-34. 
 

İnternetdə 
 

www. az.wikipedia.orq 
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1 iyul 
Gün çıxır 
06:11   
Gün batır 
21:15 
31 iyul 
Gün çıxır  
06:48   
Gün batır 
20:57 

İy
ul

 

 
 
22 iyun- 
22 iyul 
 
Xərcəngin Nişanı 
sudur. Ayın 
himayəsindədir. 
Günəşin Xərçəng 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
daha çox açıq 
xasiyyətli, 
xəyalpərəst 
olurlar.  

C 1 
Ş 2 
B 3 
Be 4 
Ça 5 
Ç 6 
Ca 7 
C 8 
Ş 9 
B 10 
Be 11 
Ça 12 
Ç 13 
Ca 14 
C 15 
Ş 16 
B 17 
Be 18 
Ça 19 
Ç 20 
Ca 21 
C 22 
Ş 23 
B 24 
Be 25 
Ça 26 
Ç 27 
Ca 28 
C 29 
Ş 30 
B 31 

   2011       

      Əlamətdar və  
      tarixi günlər 

Milli Mətbuat və Jurnalistika 
Günü 

   1991-ci il iyulun 5-dən Azərbaycanın ilk mətbu orqanı 
“Əkinçi” qəzetinin nəşrə başladığı gün - iyulun 22-si ölkə 
jurnalistlərinin peşə bayramı kimi qeyd edilir. 
Maarifçilik hərəkatının görkəmli xadimlərindən olan Həsən 
bəy Zərdabi 1875-ci ilin 22 iyulunda Bakıda qubernator 
mətbəəsində Azərbaycan dilində “Əkinçi” qəzetinin nəşrinə 
nail olur. Bununla da milli mətbuatın əsası qoyulur. 1877-ci ilin 
29 sentyabrına qədər çapını davam etdirən qəzet ayda iki dəfə 
300-400 tirajla nəşr olunurdu. Bu illər ərzində qəzetin 56 
nömrəsi çıxıb. 
 

 
 
2.    Azərbaycan Pоlisi Günü   
22.  Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü 
23.  Ağdam  rayonunun işğalı günü 
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İyul - Qriqorian təqvimi ilə ilin yeddinci ayıdır. 31 gündən ibarətdir. 
 
 

   Milli ədəbiyyat 
 

   Nasir Azayev Əlisəfa Soltan oğlunun (01.07.1951) anadan olmasının  

60 illiyi 

Nasir, “Qızıl qələm” mükafatı laureatı Rəhimov Arif Süleyman oğlu-

nun (Şamo Arif) (09.07.1936) anadan olmasının 75 illiyi 

       Xarici ədəbiyyat 
         Fransız şairi Lafonten Janın (08.07.1621-13.04.1695) anadan 

olmasının 390 illiyi 

İngilis dramaturqu, Nobel mükafatı laureatı Şou Corc Bernardın 

(26.07.1856-02.11.1950) anadan olmasının 155 illiyi 

Türk yazıçısı, dövlət xadimi Uşaqlıgil Xalid Ziyanın (31.07.1866-

27.03.1945) anadan olmasının 145 illiyi 

Tarixi  günlər 
Azərbaycan Pоlisi Günü  (02.07.1998) 

Bakı-Sabunçu-Suraxanı xəttində SSRİ-də ilk dəfə olaraq elektrik 

qatarının hərəkət etməsinin (06.07.1926) 85 illiyi 

Məhəmməd Əleyhissalamın (s.) mövludu (08.07) günü 

Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü (22.07.1875) 

Almaniya SSRİ-yə hücum etmişdir (22.07.1941) 

Ağdam  rayonunun işğalı (23.07. 1993) günü 

       Milli Qəhrəmanlar 
         Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Kərimov Kərim Məhəmməd oğlunun  

         (02.07.1971-05.05.1992) anadan olmasının 40 illiyi 
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Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Zülfüqarov Samir Xəlil oğlunun 

(03.07.1976-17.03.1995) anadan olmasının 35 illiyi 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hüseynov Sadıq Dayandur oğlunun 

(29.07.1961-13.04.1992) anadan olmasının 50 illiyi 

    Siyasət. Hərbi iş 
     Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar naziri Heydərov  

     Kəmaləddin Fəttah oğlunun (15.07.1961) anadan olmasının 50 illiyi 

        Tarix 
          Azərbaycan tarixçisi Tağıyeva Şövkət Əzizağa qızının (11.06.1926)  

          anadan olmasının 85 illiyi 

     Mədəniyyət. Maarif. Təhsil  
       Ziyalı, jurnalist, alim və ictimai xadim Şahtaxtinski İsasultan 

Nəcəfqulu oğlunun (05.07.1851-18.10.1894) anadan olmasının 160 

illiyi 

Beynəlxalq Pedaqoji Elmlər Akademiyasının akademiki, Əməkdar ali 

məktəb işçisi Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlunun (17.07.1926) anadan 

olmasının 85 illiyi 

    Mühəndis işi. Texnika  
      Əməkdar elm xadimi, istilik texnikası sahəsində alim Məmmədov 

Əliqulu Məmmədqulu oğlunun (09.07.1906-10.03.1982) anadan olma-

sının 105 illiyi 

Əməkdar mühəndis, neftçi-geoloq Səmədov Fuad İbrahim oğlunun 

(09.07.1926-22.12.1969) anadan olmasının 85 illiyi 

Əməkdar elm və texnika xadimi, maşınqayırma texnologiyası sahə-

sində alim Mustafayev Əbdüləli Cabbar oğlunun (23.07.1906) anadan 

olmasının 105 illiyi 
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AMEA-nın Neft və Qaz yataqları Problemləri İnstitutunun direktoru, 

texnika elmləri doktoru, professor Abbasov Midhət Teymur oğlunun 

(31.07.1926) anadan olmasının 85 illiyi 

    Riyaziyyat. Fizika 
      Riyaziyyatçı alim, professor Rəsulov Məcid Lətif oğlunun 

(09.07.1916-11.02.1993) anadan olmasının 95 illiyi 

Coğrafiya. Geologiya. 
Rus alimi, səyyah və etnoqraf  Mikluxo-Maklayın (17.07.1846- 

     14.04.1888) anadan olmasının 165 illiyi 

    Kimya. Biologiya 
      Kimyaçı alim, Dövlət mükafatı laureatı Rəfiyev Mahmud 

 Məmmədtağı oğlunun (20.07.1916) anadan olmasının 95 illiyi 

      Musiqi 
        Xalq artisti, müğənni Kərimova Flora Ələkbər qızının (23.07.1941) 

       anadan olmasının 70 illiyi 

    Teatr. Kino 
      İtalyan kino rejissoru və kino aktyoru De Sika Vittorionun 

(07.07.1901-14.11.1974) anadan olmasının 110 illiyi 

Əməkdar incəsənət xadimi, kino operator İsmayılov Rasim Rza 

oğlunun (13.07.1936) anadan olmasının 75 illiyi 

Xalq artisti Mustafayeva Sədayə İsmayıl qızının (15.07.1926-

13.08.2004) anadan olmasının 85 illiyi 

    Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq  
      Xalq rəssamı Nərimanbəyov Vidadi Yaqub oğlunun (13.07.1926-

2001) anadan olmasının 85 illiyi 
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Holland boyakarı və qrafiki Rembrandt Harmens Van Reynin 

(15.07.1606-04.10.1669) anadan olmasının 405 illiyi 

Azərbaycanın Xalq rəssamı, qrafik Rəhmanzadə Maral Yusif qızının 

(23.07.1916-16.03.2008) anadan olmasının 95 illiyi 

Rus boyakarı və qrafiki, Xalq rəssamı Reşetnikov Fyodor Pavloviçin 

(26.07.1906-1988) anadan olmasının 105 illiyi 

      Fəlsəfə 

        Alman filosofu, riyaziyyatçı, fizik, hüquqşünas Leybnits  

                        Qotfrid  Vilhelmin (01.07.1646-14.11.1716) anadan olmasının 365  

                         illiyi 

     İdman  
      Əməkdar idman ustası, beynəlxalq dərəcəli hakim, boksçu Ağalarov 

Abbas Fərhad oğlunun (15.07.1911-05.03.1969) anadan olmasının 100 

illiyi 
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Kərim Məhəmməd oğlu Kərimov  

1971-ci il iyul ayının 2-də Şərur rayo-
nunun Qarahəsənli kəndində anadan 
olmuşdur.  

Orta məktəbi bitirdikdən sonra Tü-
menə getmiş və Ali Hərbi Mühəndis - 
Komandirlər Məktəbinə qəbul olun-

muşdur. Siyasi və hərbi  hazırlıq əlaçısı idi. Ürəyi hər 
zaman Vətən eşqi ilə döyünürdü.  

Qarabağda hadisələr şiddətlənəndə onunla təhsil 
alan 15 nəfər azərbaycanlı kursantı ətrafına  toplayaraq 
“Uşaqlar, bu gün Vətənimizin ağır günüdür. Ölkənin 
hərbi mütəxəssislərə böyük ehtiyacı var. Əgər biz 
günahsız  insanların Qarabağda axıdılan qanına biganə 
qalsaq, onda torpaq bizi bağışlamaz” demişdi. 
Beləliklə, Tümen Ali Hərbi Mühəndis-Komandirlər 
Məktəbinin son kursunda təhsil alan tələbələr 
Azərbaycana qayıdıb, təhsillərini Bakı Ali Birləşmiş 
Komandirlər Məktəbində davam etdirirlər. Onlar 
Biləcəridə təlim keçdikdən sonra aprelin 15-də 
Goranboy rayonuna yola düşürlər. İlk gündən 
“Tümendən gələn zabit” kimi  tanınan 21 yaşlı 
K.Kərimov  istehkamçılar bölməsinə komandir təyin 
olunur. O, verilən bütün tapşırıqları itki vermədən, 
layiqincə yerinə yetirirdi. 

1992-ci il mayın 1-də Tap-Qaraqoyunlu kəndi 
ətrafında minalanmış sahələrin  zərərsizləşdirilməsi 
əməliyyatı başlanmışdı. Əməliyyat zamanı bir nəfər 
əsgərimiz yaralanmışdı. Döyüşçüyə birinci qrup qan 
lazım olanda ilk dəfə Kərim özü  qan vermişdi. Mayın 

5-də Kərim bir neçə döyüş 
yoldaşı ilə birlikdə quldurlar 
yuvası Talış təpəsinə qalx-
mış, onların döyüş hünəri 
sayəsində 40 nəfərə yaxın 
erməni qulduru məhv edil-
mişdi. Bölmə döyüşə-döyü-
şə  yüksəkliyi ələ keçirir. 
Səhər saat 5 radələrində Ta-
lış kəndindən baş qaldıran 
düşmən, güclü  hərbi texni-
kanın köməyilə onları mü-
hasirəyə salır. Şiddətli dö-
yüş başlanır. Kərim öz avto-
matını yoldaşına verir və 
qumbaraatanla hücuma ke-
çir. Düşmənin bir döyüş 
maşını  vurulur. İkinci ma-
şına atəş açılanda artıq Kə-
rim yaralanmışdı. O, əsir 
düşməmək üçün odlu siqnal 
fişəngini sinəsinə sıxır. 
Erməni quldurları Kərimin 
və onun bir neçə döyüş 
yoldaşının cəsədlərini götü-
rüb aradan çıxartmışdılar. 

İyunun 12-də kəndlərin 
erməni silahlı quldur dəstə-
lərindən təmizlənməsi əmə-
liyyatı başlanıldı. Qısa müd-

 
İy
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40 illiyi Kərim Kərimov      
  1971-1992  
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Qəhrəman 2 
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dət ərzində 14 kənd geri alındı. Ayın 16-da səhər 12-
də Talış kəndinin azad olunması barədə əmr veriləndə 
Kərimin atası və əmisi də döyüşlərə qoşulmuşdu. Milli 
Ordumuzun tutduğu iki erməninin köməyi nəticəsində 
Kərimin fermanın yanında basdırılmış cəsədi tapıldı. 
Onun cəsədi Gəncə aeroportuna gətirilərək Naxçıvana 
yola salındı. 

1992-ci il mayın 5-də Goranboy döyüşlərində 
qəhramancasına şəhid olmuş Kərim Kərimov iyunun 
17-də doğma kəndi Qarahəsənlidə torpağa tapşırıldı. 

Subay idi. 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 11 sentyabr 
1992-ci il tarixli 193 saylı 
Fərmanı ilə Kərimov Kərim 
Məhəmməd oğlu ölümün-
dən sonra “Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı” adına la-
yiq  görüldü.  Qarahəsənli 
kəndində onun büstü qoyu-
lub. Goranboy və Şərur ra-
yonlarında adına məktəb və 
küçə var. 

                        
Ədəbiyyat 

 
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına 

“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Kərimov Kərim 
Məhəmməd oğlu - istehkamçılar bölməsinin komandiri - Azərbaycan Respublikasının 
suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, Vətənimizin torpaqlarının 
erməni işğalçılarından müdafiə edilməsində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla 
vuruşaraq göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə, öz müqəddəs əsgəri və xidməti 
borcunun yerinə yetirilməsində göstərdiyi misilsiz xidmətlərə görə]: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 16 sentyabr 1994-cü il //Azərbaycan.- 1994.- 21 
sentyabr.- S.1.- (Ölümündən sonra). 

 
Əsgərov, V. Kərimov Kərim Məhəmməd oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.112-113. 
Yusifoğlu, İ. Yarımçıq ömrün son  akkordu /İ.Yusifoğlu  //Ölümü tanrıdan 

gələnlər.- Bakı, 1999.- S.10-14.   
Kərimov Kərim Məhəmməd oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 

H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.133.                                   
          

Saqibə Mehrəliyeva 
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       Samir Xəlil oğlu  Zülfüqarov  
1976-cı il iyul aynın 3-də Dəvəçi 
rayonunun Ağbaş kəndində anadan 
olmuşdu. O, səkkizinci sinifə kimi 
burada oxumuşdu. Ailə vəziyyəti 
ağır olduğu üçün, məktəbi yarımçıq 
qoyaraq atası ilə bərabər işləmiş, 

ailələrinə dayaq olmuşdu. 1994-cü ilin avqustunda 
Dəvəçi rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən Milli 
Ordu sıralarına həqiqi hərbi xidmətə göndərilmişdi. 
    Samir Zülfüqarov Yaşma qəsəbəsində yerləşən 
hərbi hissələrin birində xidmət etmişdi. Komandirləri 
nizam-intizamlı, nümunəvi əsgər olduğunu nəzərə 
alaraq ona qısamüddətli məzuniyyət vermişdilər. Bu 
vaxt respublikada vəziyyət yenidən gərginləşmişdi. 
Bir qrup cinayətkar ünsürlərdən ibarət silahlı dəstə 
hakimiyyəti ələ keçirmək üçün dövlət çevrilişi etmək 
istəyirdi. Baş verən hadisələrə biganə qala bilməyən 
Samir, məzuniyyətini yarımçıq qoyub döyüş yoldaş-
larının yanına qayıtmışdı. Milli Ordunun əsgərləri 
dövlət çevrilişinə cəhd edən qüvvələrlə üz-üzə dayan-
mışdı. Onlarla aparılan danışıqlar nəticə vermədi. Qan 
töküldü. Samir dövlətçiliyimiz, suverenliyimiz uğrun-

da canını qurban verdi. 17 
mart 1995-ci ildə o əbədiy-
yətə qovuşdu. 
   Subay idi. 
   Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 4 aprel 1995-
ci il tarixli 307 saylı Fər-
manı ilə Zülfüqarov Samir 
Xəlil oğluna ölümündən 
sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adı verilmiş-
dir. 
   Dəvəçi rayonunun Ağbaş 
kəndində dəfn edilmişdir. 
   Dəvəçi rayon 3 saylı orta 
məktəb onun adını daşıyır. 
Məktəbdə büstü qoyulmuş-
dur. 

 
 
 
 

 
Ədəbiyyat 

Əsgərov, V. Zülfüqarov Samir Xəlil oğlu /V.Əsgərov  //Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.219. 

Zülfüqarov Samir Xəlil oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: Biblioqrafiya 
/tərt. ed. H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.203. 
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Arif Süleyman oğlu Rəhimov 

(Şamo Arif) 1936-cı il iyul ayının 
9-da Qubadlı rayonunun Əyin 
kəndində anadan olmuşdur. O, qar-
daşının xatirəsini əziz tutaraq, özü-
nə Şamo Arif təxəllüsünü götür-
müşdür. 

 Bakıda 7 saylı orta məktəbi 
bitirdikdən sonra 1954-1959-cu illərdə Azərbaycan 
Dövlət Neft və Kimya İnstitutunun Geoloji Kəşfiyyat 
fakültəsində təhsil almışdır. 1959-2003-cü illərdə 
Azərbaycan Neft Sənayesi Elmi-Tədqiqat Layihə 
İnstitutunda kollektor-fəhlə, texnik, baş mexanik, 
mühəndis, aspirant, baş mühəndis, kiçik elmi işçi, baş 
elmi işçi, aparıcı elmi işçi, eyni zamanda 
“Azərekspertiza” Birliyinin direktoru vəzifələrində 
işləmişdir. 1965-ci ildə o, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq 
“Yer səthinin geotekton inkişafının öyrənilməsində 
Elektron Hesablama Maşınlarının tətbiqi” mövzusun-
da namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. Neft geolo-
giyasına dair 50-dək elmi məqalələrin, “Xəzər və 
neft” adlı elmi-kütləvi monoqrafiyanın müəllifidir. 

Ədəbi fəaliyyətə 1957-ci ildə “Azərbaycan qadını” 
jurnalında çap olunan “Qoşa çinar”  hekayə-əfsanəsi 
ilə başlamışdır. Çoxlu sayda roman, povest və 
hekayələrin müəllifi olan  Şamo Arifin əsərləri dövri 
mətbuatda da vaxtaşırı dərc edilmişdir. Bu əsərlər 
arasında “Səhra”, “Mənim payız çiçəyim”,  

 
 

 
“Qınamayın məni”, “Ki-

şi kimi olmalı” və digər-
lərini göstərmək olar.   

“Qınamayın məni” ro-
manının motivləri əsasında 
yazdığı pyes səhnələşdiril-
mişdir. Şamo Arif  “Qızıl 
qələm” mükafatına layiq 
görülmüşdür.  

1990-cı illərdə baş verən 
ictimai-siyasi hadisələr 
haqqında mülahizələri ölkə-
də və xarici mətbuatda dərc 
olunmuş, efirdə yayılmış-
dır. Bakıda Qanlı Yanvar 
günlərində “Azadlıq” ra-
diosu ilə “İnsanlığa bəla gə-
lir”, “Qorbaçova açıq mək-
tub” ittiham bəyanatlarına 
etiraz əlaməti olaraq Kom-
munist partiyası sıralarını 
tərk etdiyinə görə təqib 
olunmuş, tutduğu vəzifə-
lərdən kənar edilmişdir. 
Sonradan ona qarşı  səhvən 
cinayət işi açılması rəsmən 
etiraf edilsə də, uzun müd-
dət işsiz qalmışdır. Nəhayət 
1995-ci ildə öz doğma 
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institutuna bərpa olunmuşdur.  
Hazırda orada geoloji-kəşfiyyat ümumiləşdirilməsi 

laboratoriyasında aparıcı elmi işçidir. 
 

Ədəbiyyat 
 

     Dədə Süleyman dünyası: Xatirələr /tərt. ed. və ixtis. red. Şamo Arif; red. Əbülfəs 
Naxçıvanlı.- Bakı: Maarif, 2002.- 400 s. 
    Qınamayın məni... : [Roman] /Ş.Arif; red. M.Ələkbərli.- Bakı: Gənclik, 1992.-   
516 s.  
     Etiraflarla tarixi həqiqətləri xatırlayarkən: Azərbaycanın özü qədər əbədi  /Ş.Arif 
//Azərbaycan. - 2008.- 29 aprel.- S.4. 

 
İnternetdə 

 
www.anl.az 
www.bizimyol.az 
www.gelgor.azeriblog.com 
 
 

Nailə Alışova  
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   Rembrandt Harmens Van Reyn 
1606-cı il iyul ayının 15-də  Ley-
den şəhərində dəyirmançı ailəsində 
doğulmuşdur. Bir müddət Leyden 
Universitetində oxumuş (1620), 
sonralar Leydendə Y.Van Svanen-
bürxdən (təqr. 1620-1623) və 

Amsterdamda P.Lastmandan (1623) rəssamlıq dərsi 
almışdır. 

O, 1627-ci ildə xüsusi emalatxana açmış və ora 
şagirdlər toplamışdır. Qısa müddətdə məşhurluq qa-
zanmışdır. 

1627-1631-ci illərdə Leydendə işləmiş, 1632-ci 
ildə Amsterdama köçmüşdür. Burada Rembrandtın 
Saskiya van Eylenbürx (1634-1642), sonra isə 
Hendrikye Stoffels (təqr. 1649-1663) ilə evlənməsi 
onun sonrakı həyat və yaradıcılığına mühüm təsir gös-
tərmişdir (Saskiyaya dərin məhəbbəti, əsərlərində tez-
tez onun obrazını əks etdirməsi, hər iki qadının 
həyatdan vaxtsız getməsi və s.). 1630-1640-cı illərin 
əvvəlləri Rembrandt yaradıcılığının uğurlu dövrü və 
şəxsi həyatının xoşbəxt çağları olmuşdur. Bu illərdə 
portretlər ustası kimi şöhrət qazanan Rembrandt külli 
miqdarda sifariş almış, yanına çoxlu şagird gəlmişdir. 
Rembrandt yaratdığı portretlərdə (“Doktor Tülpün 
anatomiya dərsi”(1632), “Saskiyanın portreti” (təqr. 
1634), “Saskiya ilə avtoportret” (təqr. 1635 və s.) 
obrazların səciyyəvi cizgilərini məharətlə verə bil-

mişdir. Onun bu dövrdə 
çəkdiyi süjetli kompozisi-
yalarda (“Çarmıxdan endi-
rilmə” (1634), “İbrahimin 
qurban verməsi” (1635), 
“Danaya” (1636), “Samso-
nun gözlərinin çıxardılma-
sı” (1636)) bir tərəfdən ba-
rokko incəsənətinə xas de-
korativ əlamətlər, digər tə-
rəfdən isə obrazların realist 
şərhi özünü büruzə vermiş-
dir. 1642-ci ildə Rembrandt 
“Gecə gözətçisi” əsərini ba-
şa çatdırmışdır. Rembrandt 
ümumilikdə 250 şəkil, 300 
qravür, 1000 rəsm yarat-
mışdır. 

Sənətşünasların fikrin-
cə, Rembrandtın üç məşhur 
əsəri onun üç üslubundan, 
üç yaradıcılıq manerasın-
dan xəbər verir. Bu əsərlə-
rin birincisi ilə sonuncusu 
arasında 30 illik bir zaman 
məsafəsi var. Birinci əsər- 
“Anatomiya dərsi” 1632-ci 
ildə, ikincisi - “Gecə gözət-
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çisi” 1642-ci ildə, üçüncüsü “Sindiki” tablosu isə 
1661-ci ildə fırçaya alınmışdır. Böyük zaman 
fasilələrinə baxmayaraq hər üç tabloda eyni ruh 
hakimdir. Bu göstərir ki, Rembrandtın bir üslubu var, 
onun manerası dəyişməyib, sadəcə fırçası kamil-
ləşib. “Saksiya ilə avtoportret” kompozisiyasını 
rəssam 1636-cı ildə çəkmişdir. Əsər Drezden Qalere-
yasının kolleksiyasında saxlanılır.  

Görkəmli rəssam Rem-
brandt Harmens Van Reyn 
4 oktyabr 1669-cu ildə 63 
yaşında vəfat etmişdir.  

 

 
Ədəbiyyat 

 
Rembrandt Harmens Van Reyn (15.07.1606-04.10.1669) //Azərbaycan Sovet 

Ensiklopediyası: 10 cilddə.- Bakı, 1984.- C.8.- S.111. 
 

İnternetdə 
www.antiqbook.com 
www.archive.org 
www.az.wikipedia.org 
www.ekspress.az 
www.filestube.com 

Adilə Abdullayeva 
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Hüseyn Mustafa oğlu Əhmədov  

1926-cı il iyul ayının 17-də Qərbi 
Azərbaycanın qədim Göyçə maha-
lında - Krasnoselo rayonunun Toxluca 
kəndində anadan olmuşdur.  

1947-1951-ci illərdə H.Zərdabi 
adına Kirovabad (Gəncə) Pedaqoji 

İnstitutunun Tarix fakültəsində oxumuş və oranı 
bitirmişdir. 1958-ci ildə professor Ə.Y.Seyidovun 
rəhbərliyi altında “İbtidai məktəb şagirdlərinin kom-
munist əxlaqı tərbiyəsində nümunənin rolu və ondan 
istifadə etmək yolları” mövzusunda dissertasiya 
müdafiə edərək pedaqoji elmlər namizədi alimlik  
dərəcəsi almışdır.  

SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə 
1946-cı ildə  “Böyük Vətən müharibəsində (1941-
1945-ci illər) rəşadətli əməyə görə” medalı ilə təltif 
edilmişdir. 

1973-cü ildə Azərbaycan SSR “Qabaqcıl maarif 
xadimi” döş nişanı ilə təltif edilmişdir. 1977-ci ildə 
ona Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən pe-
daqogika kafedrası üzrə professor adı verilmişdir. 
1972-ci ildə pedaqoji elmlər doktoru, 1977-ci ildə 
SSRİ-nin Maarif əlaçısı,  1978-ci ildə Azərbaycan 
SSR-nin Qabaqcıl maarif xadimi, 1981-ci ildə Azər-
baycan SSR-nin Əməkdar ali məktəb işçisi, 1990-cı 
ildə SSRİ PEA-nın müxbir üzvü, 1993-cü ildə Bey-
nəlxalq PEA-nın akademiki, 1999-cu ildə Rusiya 
Təhsil Akademiyasının xarici üzvü seçilmişdir. 1999-
cu ildə “Əmək veteranı” adına layiq görülmüşdür. 

2000-ci ildə “Böyük Vətən 
müharibəsində qələbənin 
55 illiyi” döş  nişanına la-
yiq görülmüşdür. 

2005-ci ildə Türk Dün-
yası Araşdırmaları Ulus-
lararası Elmlər Akademi-
yası tərəfindən “Türk Dün-
yasına Hizmet” qızıl medalı 
ilə təltif edilmişdir. 2006-cı 
ildə Amerika Beynəlxalq  
Ekspert və Bioqrafiya 
Araşdırmalar İnstitutu tə-
rəfindən pedaqogika elmi-
nin məharətli bilicisi elan 
edilmiş və ona ixtisaslaşdı-
rılmış bilik sertifikatı  gön-
dərilmilşdir.  

Əmək və müharibə ve-
teranı Hüseyn Mustafa oğlu 
Əhmədov özünün zəngin 
elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə 
haqlı olaraq daha bir titul - 
Azərbaycan pedaqoji elmi-
nin ağsaqqalı titulunu qa-
zanmışdır. H.Əhmədov bu 
gün təkcə özünün çoxsaylı 
yetirmələrinin deyil, həm 
də bütünlükdə Azərbaycan 
və MDB ölkələrinin elmi-
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pedaqoji ictimaiyyətinin nəzərində pedaqogikanın ko-
rifeylərindən biridir. Azərbaycan Beynəlxalq Univer-
sitetində onun adına pedaqoji muzey yaradılmış, uni-

versitetin əsaslı kitabxana-
sına onun adı verilmiş və 
kitabxananın girəcəyində 
onun büstü qoyulmuşdur.  

 
Ədəbiyyat 

 
Seçilmiş pedaqoji əsərləri: 12 cilddə /H.Əhmədov.- Bakı: Təhsil, 2006.- C.1.-

456 s.;  C.2.- 504 s.; C.3.- 440 s.; C.4.- 580 s.; C.5.- 366 s.; C.6.- 284 s.; C.7.- 320 s.; 
C.8.- 320 s.; C.9.- 212 s.; C.12.- 272 s. 

XIX əsr Azərbaycan məktəbi /H.Əhmədov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 580 s. 
 

Bəybala Ələsgərov 
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Ağdamın işğalı günü 

23 

Ərazisi – 1,15 min km2 
Əhalisinin sayı – 177,6 min nəfər 
İnzibati mərkəzi – AĞDAM 
İşğal tarixi – 23 iyul 1993 

 

 
Ağdam Bakıdan 358 kilomеtr, Qarqar çayının 

sahilindən 3 kilomеtr aralı, Qarabağ düzünün cənub-qər-
bindədir. Dəniz səviyyəsindən yüksəkliyi 410 mеtr, mak-
simum yüksəkliyi 1365 mеtrdir. İqlimi, əsasən, mülayim is-
ti, quraq subtropikdir. 

Ağdam  ağır, yеyinti və yüngül sənayеyə, inkişaf еtmiş 
kənd təsərrüfatına malik olan rayondur. Ağdamda dəzgah 
avadanlıqları, aеrokosmik və rabitə cihazları, mеtiz-furnitur, 

traktor və avtomobil təmiri, konsеrv, tikinti matеrialları zavodu, ət kombinatları, iki 
dəmir yolu vağzalı və aеroport, Kənd təsərrüfatının mеxanikləşdirilməsi və еlеktrik-
ləşdirilməsi  zavodu, Ü.Hacıbəyov adına Musiqi Tеxnikumu və  Ə.Haqvеrdiyеv 
adına Ağdam Dövlət Dram Tеatrı fəaliyyət göstərirdi.  

Rеspublikanın ən inkişaf еtmiş, güclü sənayеsi və kənd təsərrüfatı, böyük 
iqtisadi potеnsialı olan  rayonlarından idi, Ağdam. Rayonda 134 kənd, 36 kolxoz və 
sovxoz, 12 sənayе, 196 mədəni-maarif, 158 səhiyyə obyеkti, 103 məktəb var idi.  

23 iyul, 1993-cü il, saat 17 radələri. Bu, Ağdamın işğala məruz qaldığı qara 
tarixdir. İyulun 23-də 43 gün düşmənə sinə gərmiş Ağdam şəhəri süqut еtdi. Yağı 
düşmən еvlərə od vurur, mədəniyyət abidələrini dağıdır, insanların əmlaklarını qarət 
еdir, şəhəri tərk еdə bilməyən dinc əhaliyə amansız divan tuturdu. Ağdam rayonunun 
1094 km2 ərazisi hakimiyyət uğrunda gеdən siyasi didişmələrin, təxribat və 
xəyanətlərin qurbanı oldu. Ağdam vuruşmuşdur, döyüşmüşdür, böyük itkilər vеrmiş-
dir. Ağdam indi ərazisinin 20 faizinə sığınıb, 1094 km2 ərazisinin 247 km2-də 
(ümumi ərazisinin 22,6%) Ağdamın 60 min sakini məskunlaşıb. 
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      Flora Ələkbər qızı Kərimova 
1941-ci il iyul ayının 23-də ana-
dan olmuşdur. Səhnəyə ilk gəlişi 
1956-1957-ci illərdə keçirilən 
Azərbaycan gənclərinin festiva-
lında iştirakı ilə başlamışdır. 14 
yaşından Şmidt zavodunun bədii 

özfəaliyyət kollektivində, Azərbaycan Dövlət Tibb 
İnstitutunun (indiki ADTU) “Çinar” ansamblında, 
1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında 
çıxış etmişdir. O, 1964-cü ildə Asəf Zeynallı adına 
Bakı Musiqi Texnikumunu bitirmişdir. 1983-cü ildən 
Azərbaycan Teleradio Verilişləri Şirkətinin solistidir. 
Repertuarında Azərbaycan bəstəkarlarının (Tofiq 
Quliyev, Emin Sabitoğlu, Elza İbrahimova, Oqtay 
Rəcəbov, Ramiz Mirişli və b.) mahnıları başlıca yer 
tutan müğənni özünəməxsus ifa tərzi ilə seçilir. 1966-
cı ildə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında 
Leyli (“Leyli və Məcnun”, Ü.Hacıbəyli) partiyasında 
6 tamaşada çıxış etmiş, 1969-cu ildə “Qanun naminə” 
bədii filmində Züleyxa roluna çəkilmişdir. 1971-ci 
ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda (indiki 
ADTU) və 1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konser-
vatoriyasında təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuş-
dur. “Böyük Dayaq” (1962), “O qızı tapın” (1970), 
“Gün Keçdi” (1971), “Həyat Bizi Sınayır” (1972), 
“Qız, oğlan və şir” (1974), “Payız melodiyaları” 
(1974), “Şahzadə-qara qızıl” (1974), “Alma almaya 
Bənzər” (1975),  “Toplan və kölgəsi” (1977), 
“Sonrakı peşmançılıq” (1978), “Qayınana”(1978), 

“Yollar görüşəndə...” 
(1979), “Onun bəlalı sevgi-
si” (1980), “Nəğməkar tor-
paq” (1981), “Evləri köndə-
lən yar” (1982), “Əzablı 
yollar” (1982), “Bağışla” 
(1983), “Humayın yuxusu” 
(1985), “Səndən xəbərsiz” 
(1985), “Xüsusi vəziyyət” 
(1986), “Ağ atlı oğlan” 
(1995) adlı film və tamaşa-
larda mahnıların ifaçısı 
kimi çıxış etmişdir. Flora 
xanımın ifasında səslənən 
“Yoxluğunu bilə bilə”, 
“Yalan imiş”, “İlahi”, “Ru-
humuz qovuşacaq”, “Qara-
bağ”, “Əzizim”, “Bakı sa-
bahın xeyir”, “Bir axşam 
taksidən...”, “Bir daha”, 
“Dünya köhnə dünyadır”, 
“Əlvida”, “Onun bəlalı sev-
gisi”, “Unut sən məni”, 
“Saçlarına gül düzüm”, 
“Unutma”, “Sən uzaq yaşıl 
ada” mahnıları bu gün də 
sevə-sevə dinlənilir. 

1997-ci ildə insan hü-
quqlarının ən yaxşı müda-
fiəçisi kimi Sülh və De-
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Müğənni 23 
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mokratiya İnstitutu İnsan hüquqları Müdafiəsi Depar-
tamentinin baş mükafatını almışdır. Azərbaycan 
musiqi ifaçılığı sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə 
görə Flora Ələkbər qızı Kərimova 17 noyabr, 1992-ci 

ildə Azərbaycan Respubli-
kasının Xalq artisti adına 
layiq görülmüşdür. 

 
Ədəbiyyat 

Müğənni Flora Ələkbər qızı Kərimovaya Azərbaycan Respublikasının Xalq 
artisti fəxri adının verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı, 17 noyabr 1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 
1992.- № 22.- S. 57. 

 
İradəmi bir daha yoxladım /F.Kərimova //Şərq.- 2007.- 31 yanvar.- S. 15. 
“Sənət həyatımda 2 insana borcluyam” /F.Kərimova //Həftə içi.- 2009.- 26-29 

iyun.- S.7. 
Ol, Ə. Səsindən tanınan /Əjdər Ol.-Bakı: Şur və Cik-cik, 1993.- 48 s.  

 
İnternetdə 

www. az.wikipedia.org 
www.load.az. 
www. mp3.open.az   
www. musiqi.az. 

Adilə Abdullayeva 
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 Maral Yusif qızı Rəhmanzadə 1916-

cı il iyul ayının 23-də Bakının 
Mərdəkan qəsəbəsində zərgər ailəsində 
anadan olmuşdur. Onu 1922-ci ildə 
Bakıdakı Hüseyn Cavid adına 8  saylı 
qız məktəbinə qoymuşlar. Maral Rəh-
manzadə hələ məktəbli ikən “Ana dili” 

kitabını oxuyaraq orada dərc edilmiş xalq nağıllarına 
və “Aran köçü” hekayəsinə  ilk şəkillərini çəkmişdir. 

1928-ci ildə Maral Rəhmanzadə 8 Mart Qadınlar 
bayramına həsr edilmiş məktəb yığıncağında öz 
rəfiqələri ilə birlikdə çadrasını atmış və bu onun 
həyatında böyük dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. 

Maral Rəhmanzadə 1930-cu ildə Əzim Əzimzadə 
adına Rəssamlıq məktəbinə daxil olmuş, 1933-cü ildə 
bitirmişdir. 1934-1940-cı illərdə Moskva Dövlət Təs-
viri İncəsənət İnstitutunda oxumuşdur. 

1939-1940-cı illərdə Maral Rəhmanzadə  N.E.Rad-
lov və M.S.Radionovun rəhbərliyi altında illüstra-
siyadan, Qrabarın və İstominin rəhbərliyi altında 
rəngkarlıqdan, D.N.Moorun rəhbərliyi altında plakat-
dan dərs almışdır. 

Yaradıcılığının erkən dövründə çəkdiyi dəzgah 
rəsmləri silsilələrindən olan “Azərbaycan qadını 
keçmişdə və indi” (1940), “Qadınlar müharibə 
illərində” (1942) əsərlərində Azərbaycan qadınlarının 
həyatı, məişəti, qəhrəmanlığı öz əksini tapmışdır. 

Maral Rəhmanzadə əsasən qrafika sahəsində 
fəaliyyət göstərmişdir. Bir sıra xarici ölkələrdə olmuş, 

həmin ölkələrin həyatını 
təsvir edən silsilə qravü-
ralar yaratmışdır. 

Böyük Vətən müharibə-
sindən sonrakı illərdə, əsa-
sən qrafika sahəsində (li-
toqrafiya, linoqravüra)  fəa-
liyyət göstərmiş, yaradıcılı-
ğında əmək və məişət möv-
zuları  üstün yer tutmuşdur. 

1946-cı ildən başlayaraq 
onun əsərləri ümumittifaq, 
Zaqafqaziya respublikaları 
və bir sıra respublikaların 
sərgilərində nümayiş etdi-
rilmişdir. 

1957-ci ildə rəssamın 
Moskvada təşkil edilib yük-
sək qiymət almış şəxsi sər-
gisindən sonra “Sovetskiy 
xudojnik” nəşriyyatı tərə-
findən onun xüsusi albomu 
nəşr edilmişdir. 

 1953-1960-cı illərdə 
“Bizim qızlar”, “Doğma 
vətənim”, “Azərbaycan”, 
“Mənim  bacılarım” kitab 
qrafikası sahəsində də geniş 
fəaliyyət göstərmiş, bədii 
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95 illiyi 
Maral Rəhmanzadə 

1916-2008 
 

 
 
 

Rəssam 23 
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əsərlərə illüstrasiyalar çəkmişdir.  
Əsərləri xarici ölkələrdəki incəsənət sərgilərində 

İngiltərə, Fransa, İtaliya, Yaponiya, Avstraliya, Belçi-
ka, Suriya, Livan və s. ölkələrdə nümayiş etdirilmiş, 
Şrilanka və Kubada fərdi sərgiləri keçirilmişdir. 

Maral  Rəhmanzadə 1964-cü ildə Azərbaycanın 
Xalq rəssamı  adına layiq  görülmüşdür. O, “Qırmızı 
Əmək Bayrağı”, “Şərəf nişanı” ordenləri, həmçinin 
bir sıra medallarla, 1996-ci ildə isə Azərbaycan Res-

publikası Prezidentinin Fər-
manı ilə “Şöhrət” ordeni ilə 
təltif edilmişdir. 

Görkəmli rəssam  Rəh-
manzadə Maral Yusif qızı 
16 mart 2008-ci ildə Bakı 
şəhərində vəfat etmişdir. 

 
Ədəbiyyat 

 
Xalq rəssamı Maral xanım Rəhmanzadəyə: 80 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin təbriki //Azərbaycan.-1996.-23 iyul.-S.1. 
İncəsənətimizin zəngin səhifəsi: Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Xalq 

rəssamı Maral Rəhmanzadənin yubiley sərgisinin açılışında olmuşdur: 80 illiyi 
münasibətilə //Azərbaycan.- 1996.- 6 avqust.- S.4. 

Rzalı, R. Azərbaycan qrafikasının ustadı: Maral Rəhmanzadənin anadan 
olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş “Gözəllikdən doymur ürək” yubiley sərgisi 
haqqında /R.Rzalı //Azərbaycan.- 2001.- 30 sentyabr.- S.6. 

Ürəkdə qalmaq üçün: Xalq rəssamı ilə müsahibə //Ədəbiyyat qəzeti.- 1996.-         
9 avqust.- S.1. 

 
                                                              Samirə   Eminova      
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Corc Bernard Şou 1856-cı il iyul 

ayının 26-da  Dublin şəhərində ana-
dan olmuşdur.  

O, ingilis dramaturqu olub, 1925-
ci ildə Nobel mükafatı almışdır. Mən-
şəcə irlanddır. 1871-ci ildə kolleci 
bitirmiş, lakin maddi çətinlik üzündən 
universitetə daxil ola bilməmişdi. 
1876-cı ildə Londona köçmüş və 

jurnalistliklə məşğul olmuşdur. “Ağılsız kəbin” 
(1880), “Artistin məhəbbəti” (1881), “Keşel Bay-
ronun sənəti” (1882) və kəskin mövzulu “Həvəskar 
sosialist” (1883) romanları ilə ədəbi ictimaiyyətin rəğ-
bətini qazanmışdır. “Fobi cəmiyyəti”nin fəal üzvü 
olan Şou sosialist ideyalarını təbliğ etmiş, lakin 
marksizmə islahatçılıq mövqeyindən yanaşmışdır. 
1890-cı illərdən dramaturq kimi tanınmışdır. “Silah və 
insan”, “Kandida”, “Taleyin sevimlisi”, “Yaşayarıq, 
görərik” pyeslərində kapitalizm cəmiyyətinin təzadları 
əksini tapmış, aktual sosial-etik problemlər qal-
dırılmışdır. “İnsan və fövqəlbəşər”, “Mayor Barbara”, 
“Həkimin dilemması”, “Piqmolion”, “Ürək sındırılan 

evdə”, “Alma arabası”, 
“Əngəl”, “Milyoner arva-
dı”, “Cenevrə” və s. pyes-
lərində kapitalizm cəmiy-
yətinin antihumanist ma-
hiyyəti, burjua demokrati-
yası ifşa olunur. 

Yeganə faciə əsəri “Mü-
qəddəs İoanna” Janna 
d’Arka həsr olunmuşdur. 
Ömrünün son illərində 
“Boyantın milyardları”, 
“Uydurma təmsillər” pyes-
lərini yazmışdır. 

“Şeytanın şagirdi” pyesi 
Azərbaycan səhnəsində ta-
maşaya qoyulmuşdur. Şou 
Corc Bernard 1950-ci ilin 
noyabr ayının 2-də Eyot-
Sant-Lorens şəhərində vəfat 
etmişdir. 

 
Ədəbiyyat 

Bernard, C.Ş. Şeytanın şagirdi /Ş.C.Bernard //Azərbaycan.- 1985.- № 12.-  
S.4-36.  

Şıxlı, İ. XX əsr xarici ədəbiyyat tarixi /İ.Şıxlı.- Bakı: Azərnəşr, 1972.- 345 s. 
 

Bəybala Ələsgərov
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      Sadıq Dayandur oğlu   Hüseynov 
1961-ci il iyul ayının 29-da Ağcabədi 
rayonunun Xocavənd kəndində doğul-
muşdur. 1968-ci ildə burada birinci 
sinifə getmiş və 1978-ci ildə orta 
məktəbi bitirmişdir. 1980-ci ildə 
Xankəndi Pedaqoji İnstitutunun İbti-

dai metodika fakültəsinin qiyabi şöbəsinə daxil 
olmuşdur. Elə həmin il ordu sıralarına çağırılmışdır. 
O, hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra yarımçıq 
qalmış təhsilini davam etdirmış, 1987-ci ildə institutu 
bitirərək doğma kəndlərinə qayıtmışdır. Sadıq vaxtilə 
oxuduğu məktəbdə əvvəl pioner baş dəstə rəhbəri, 
sonra isə müəllim işləmişdir. O, 1989-cu ildə DİN-in 
sərəncamı ilə Şuşa rayon Daxili İşlər Şöbəsində sahə 
müvəkkili vəzifəsinə təyin edilmişdi. Erməni qul-
durları Şuşaya hücum edəndə Sadıq da digər polis 
əməkdaşları kimi şəhərin müdafiəsində yaxından 
iştirak etmiş, düşmənə ağır zərbələr endirmişdir. O, 29 
mart 1992-ci ildə ağır yaralanır. Buna baxmayaraq, 
yenə də silahı yerə qoymur, döyüşə atılır. 
    13 aprel 1992-ci ildə erməni silahlı birləşmələri 
Şuşanı ağır raket atəşinə tutmuşdu. Sadıq Hüseynov 

yaralı yoldaşlarını xilas 
edərək qəhrəmancasına  hə-
lak oldu. 
    Ailəli idi. Həyatda bir 
qızı yadigar qalıb. 
    Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 8 oktyabr 
1992-ci il tarixli 264 saylı 
Fərmanı ilə  Hüseynov Sa-
dıq Dayandur oğluna ölü-
mündən sonra “Azərbay-
canın Milli Qəhrəmanı” adı 
verilmişdir. 
    Ağcabədi rayonunun Xo-
cavənd kəndində dəfn edil-
mişdir. 
    Xocavənd  kənd orta 
məktəbinə onun adı veril-
mişdir. 

Ədəbiyyat 
Əsgərov, V. Hüseynov Sadıq Dayandur oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanları.- Bakı, 2002.- S.91. 
Sadıq Dayandur oğlu   Hüseynov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 

H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.91. 
                                                                                            

  Bəybala Ələsgərov               
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1 avqust 
Gün çıxır 
0649   
Gün batır 
20:56 
31 avqust   
Gün çıxır 
06.31   
Gün batır 
20:15 

A
vq

us
t 

 
 
22 iyul- 
23 avqust 
 
Şirin Nişanəsi 
oddur. Ulduzlar 
padşahı olan 
Günəşin 
himayəsindədir. 
Günəşin şir 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
hökmlü və daxili 
aləmləri zəngin 
olur.  

Be 1 
Ça 2 
Ç 3 
Ca 4 
C 5 
Ş 6 
B 7 
Be 8 
Ça 9 
Ç 10 
Ca 11 
C 12 
Ş 13 
B 14 
Be 15 
Ça 16 
Ç 17 
Ca 18 
C 19 
Ş 20 
B 21 
Be 22 
Ça 23 
Ç 24 
Ca 25 
C 26 
Ş 27 
B 28 
Be 29 
Ça 30 
Ç 31 

   2011       

      Əlamətdar və  
      tarixi günlər 

Azərbaycan Əlifbası və Azər-
baycan Dili günü 

1.   Azərbaycan Əlifbası və Azərbay- 
       can Dili Günü  
5.  Hərbi Dоnanma Günü  
12. Bеynəlxalq Gənclər Günü  
23. Cəbrayıl rayonunun işğalı günü 
23. Füzuli rayonunun işğalı günü 
20. Ümumxalq Hüzn Günü  
29. Gömrük İşçiləri Günü  
31.Qubadlı rayonunun işğalı günü 
 

      Azərbaycanda sovet hökuməti qurulduqdan 
sonra Azərbaycan əlifbası bir neçə dəfə dəyişib. 
Müstəqillik yenidən qazanıldıqdan sonra ölkədə 
latın əlifbasına keçilsə də, uzun müddət mətbuat 
kiril əlifbasından istifadə edib. Yalnız 2001-ci il 
iyunun 18-də ümummilli lider Heydər Əliyev 
ölkədə 2001-ci il avqustun 1-dən etibarən 
tamamilə latın əlifbasına keçməklə bağlı fərman 
imzalayıb. Elə həmin il avqustun 9-da imzaladığı 
digər fərmana görə isə avqustun 1-i ölkədə 
“Azərbaycan Əlifbası və Dili Günü” elan edilib. 
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Avqust - Qriqorian təqvimi ilə ilin səkkizinci ayıdır. 31 gündən ibarətdir. 
 
 

Milli ədəbiyyat 
 

Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair Tahiri Söhrab Əbülfəz oğlunun (06.08. 

1926) anadan olmasının 85 illiyi 

Nasir, tərcüməçi Abdullayev Aydın Ələkbər oğlunun (10.08.1946-

15.12.1995) anadan olmasının 65 illiyi 

Şair, nasir və filosof Hüseynov Əlisa Qulam oğlunun (Əlisa Nicat) 

(10.08.1936) anadan olmasının 75 illiyi 

Görkəmli yazıçı Babayeva Ələviyyə Hənifə qızının (12.08.1921) 

anadan olmasının 90 illiyi 

Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi İmamverdiyev Qabil Allahverdi 

oğlunun (12.08.1926-03.04.2007) anadan olmasının 85 illiyi 

Tənqidçi, türkoloq alim, professor Vəliyev Kamil Nəriman oğlunun 

(18.08.1946) anadan olmasının 65 illiyi 

Yazıçı, dramaturq Abbasov Seyfəddin Əliağa (Seyfəddin Dağlı) 

oğlunun (21.(27).08.1921-28.01.1983) anadan olmasının 90 illiyi 

    Xarici ədəbiyyat 
     İngilis yazıçısı Skot Valterin (15.08.1771-21.09.1832) anadan 

olmasının 240 illiyi 

Amerika ədəbiyyatında realizmin görkəmli nümayəndələrindən biri, 

ictimai xadim, yazıçı Drayzer Teodorun (27.08.1871-28.12.1945) 

anadan olmasının 140 illiyi 
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  Tarixi günlər  
  Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü (01.08.2001) 

  Azərbaycan Kinosu Günü (02.08.1898) 

Hərbi Dоnanma Günü (05.08.1992) 

Bеynəlxalq Gənclər Günü (12.08.1999) 

Azərbaycan Sərhəd Qoşunlarının Yaranması Günü (18.08.1994) 

Beynəlxalq Humanitar Yardım Günü (19.08.2003) 

Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti Əməkdaşlarının Peşə Bayramı Günü 

(23.08.2008) 

Cəbrayıl rayonunun işğalı günü (23.08. 1993)   

Füzuli rayonunun işğalı günü (23.08. 1993)   

Türkiyə Cümhuriyyətinin Zəfər Bayramı Günü (30.08.1936) 

Ramazan bayramı (30-31.08.) 

Qubadlı rayonunun işğalı günü (31.08.1993)   

     Milli Qəhrəmanlar  
      Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Quliyev Emin Ələkbər oğlunun 

     (12.08.1976-13.03.1995) anadan olmasının 35 illiyi 

      Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Aznaurov İsgəndər Söhrab oğlunun 

(16.08.1956-22.04.1992) anadan olmasının 55 illiyi 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Xəlilov Eldar Xəlil oğlunun 

(19.08.1976-17.03.1995) anadan olmasının 35 illiyi 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mehdiyev Fazil Umud oğlunun 

(20.08.1966-24.09.1991) anadan olmasının 45 illiyi 

  Siyasət. Hərbi iş  
  Dövlət xadimi Cəlilov Afiyəddin Cəlil oğlunun (01.08.1946-

29.09.1994) anadan olmasının 65 illiyi 
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     Mədəniyyət. Maarif. Təhsil  
       Sənətşünas alim Ağaoğlu Məhəmmədin (24.08.1896-04.06.1949)  

                      anadan   olmasının 115 illiyi 

                Coğrafiya. Geologiya 
Coğrafiyaçı, iqlimşünas alim Əyyubov Əsgər Cabbar oğlunun  

(03.08.1926-2000) anadan olmasının 85 illiyi 

Coğrafiyaşünas alim, hidroloq Rüstəmov Saleh Hacı oğlunun 

(25.08.1911-1985) anadan olmasının 100 illiyi 

         Kimya. Biologiya. Tibb 
         Gigiyenist, tibb elmləri doktoru, professor Məmmədov Əbülfəz 

         Meybulla oğlunun (15.08.1926) anadan olmasının 85 illiyi 

     Fizika. Riyaziyyat 
      Əməkdar elm və texnika xadimi, riyaziyyatçı Hüseynzadə Məcid Əziz 

oğlunun (16.08.1916) anadan olmasının 95 illiyi 

İngilis fiziki Rezerford Ernestin (30.08.1871-19.10.1937) anadan 

olmasının 140 illiyi 

     Musiqi 
      Azərbaycanın balet artisti, baletmeyster, Xalq artisti Axundova Rəfiqə 

      Hacı  qızının (07.08.1931) anadan olmasının 80 illiyi 

Xalq artisti, müğənni Rəhimova Elmira Allahverdi qızının (13.08.1941) 

anadan olmasının 70 illiyi 

Xalq artisti, xanəndə Cavanşirov İsfəndiyar Aslan oğlunun (Xan 

Şuşinski) (20.08.1901-18.03.1979) anadan olmasının 110 illiyi  

Xalq artisti, musiqiçi alim, professor Məmmədova Adilənin 

(22.08.1921) anadan olmasının 90 illiyi 
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Bəstəkar Əliverdibəyov Nazim Ağalar oğlunun (24.08.1926-

16.02.1986) anadan olmasının 85 illiyi 

    Teatr. Kino  
     Əməkdar incəsənət xadimi, teatr rəssamı və qrafiki Mustafayev 

Həsənağa Hacağa oğlunun (01.08.1896-22.04.1977) anadan olmasının 

115 illiyi 

Rejissor və teatr xadimi, aktyor Hidayətzadə İsmayıl Hüseyn oğlunun 

(19.08.1901-11.11.1951) anadan olmasının 110 illiyi 

Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq 

Bakı şəhəri Ş.İ.Xətai adına kütləvi kitabxananın (01.08.1991) 

yaradılmasının 20 illiyi 

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının kitabxanasının (10.08.2001) 

yaradılmasının 10 ili 
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 Nazim Ağalar oğlu Əliverdibəyov 
1926-cı il avqust ayının 4-də Bakıda 
anadan olmuşdur.  

N.Əliverdibəyov yaradıcılıq yo-
luna 1940-cı illərin axırlarında qədəm 
qoymuş və təxminən 30 il ərzində 
Azərbaycan musiqisində müəyyən yer 

tutan əsərlər yaratmışdır. Bəstəkarın atası dövrünün 
qabaqcıl ziyalısı, mahir muğam bilicisi və ifaçısı 
Ağalar Əliverdibəyov doğma bacısı oğlu balaca 
Üzeyirin ilk musiqi müəllimi olmuş, muğamatın 
sirlərini ona sevə-sevə öyrətmişdi. O dövrün görkəmli 
xanəndələri, sazəndələri Əliverdibəyovlar evində tez-
tez toplaşırdılar. Bu evdən həmişə musiqi sədaları 
eşidilirdi. Onillik musiqi məktəbinin buraxılış im-
tahanı zamanı Nazim özünün bəstələdiyi ilk 
pyeslərindən birini çalmış,  Ü.Hacıbəyli onu dinləmiş, 
əsər onun xoşuna gəlmişdi. Üzeyir bəyin məsləhəti ilə 
o, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil 
olmuşdur. Konservatoriyada o, violonçeldə çalmağı 
gözəl müəllim A.Şvartsdan, sonralar İ.Turindən 
öyrənmiş, Ü.Hacıbəylinin sinfində isə bəstəkarlıq 
fənni keçmişdir. Sonralar o,  Simli alətlər fakültəsində 
təhsilini yarımçıq qoyaraq bəstəkarlığa meyl etmişdir.  

1964-1985-ci illərdə Bülbül adına orta ixtisas mək-
təbində  direktor işləmişdir. 

     Nazim Əliverdibəyov Konservatoriyada bir vaxt-
lar Üzeyir bəyin özünün yaratdığı və tədris etdiyi 

“Azərbaycan xalq musiqi-
sinin əsasları” fənninin 
aparıcı mütəxəssislərindən 
biri kimi böyük hörmət 
qazanmışdır. Xalq yaradı-
cılığının köklərini və üslu-
bunu həssaslıqla duyan 
Nazim müəllim onun təd-
risi sahəsində rəhbərlik et-
diyi məktəbdə də xeyli iş 
görmüş, bir sıra islahatlar 
aparmışdır. Onun təşəbbüsü 
ilə təməli 1960-cı ildə qo-
yulmuş Xalq çalğı alətləri 
şöbəsi xeyli genişlənmiş, 
1980-ci ildə burada xa-
nəndə bölümü açılmışdır. 
Bu münasibətlə ustad sə-
nətkarlar - Şövkət Ələkbə-
rova, İslam Rzayev, Arif 
Babayev, Əlibaba Məm-
mədov məktəbdə dərs de-
mək üçün dəvət olunmuş-
dular. Hal-hazırda bu şöbə-
nin yetirmələri xalq arasın-
da sevilən məşhur çalğıçı 
və xanəndələrdir. 
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 Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında  dərs de-
mişdir. Eyni zamanda Konservatoriyanın dosenti olan 
N.Əliverdibəyov tələbələrinə Azərbaycan xalq 
musiqisinin əsasları fənnindən dərs demişdir. 

Nazim Əliverdibəyovun yaradıcılığı opera və 
simfoniya bəstələmələri, uşaqlar üçün musiqi, 
kamera-instrumental və vokal əsərləri səmimiliyi, 
emosional ifadəliliyi ilə fərqlənir. Bu əsərlərdən bir 
çoxu, o cümlədən “Qəhrəmanlıq uvertürası”, “Min-
gəçevir” simfonik poeması, “Cırtdan” uşaq operası, 
“Muğam” xoreoqrafiya lövhəsi, “Bayatı Şiraz” xoru 
və başqa əsərlər ifaçı kollektivlərin repertuarına 
möhkəm daxil olmuşdur. 

O, Üzeyir Hacıbəylinin “Əsli və Kərəm”, “Leyli və 
Məcnun” operalarını yenidən orkestrləşdirmişdir. 
Ü.Hacıbəylinin nəşr edilmiş “Leyli və Məcnun” 
(1983), “Koroğlu” (1985) operalarının partituralarının 
redaktoru və tərtibçisi  olmuşdur. 

  “Bayatı-şiraz”  muğamı əsasında kapella xoru 
üçün əsər yaratmış, sonradan onu orqan aləti üçün 
işləmişdir. Əsər həm xor kapellasının, həm də orqan-
ifaçılarının konsert repertuarında görkəmli yer tutur. 
Bu əsərin orqan versiyası əsasında “Muğam” adlı 
xoreoqrafik lövhə balet artistləri tərəfindən səhnə-
ləşdirilmişdir.  

Bəstəkar uzun müddət 
onillik musiqi məktəbinin 
direktoru olmuş, müəllim-
lərin və şagirdlərin dərin 
hörmətini və məhəbbətini 
qazanmışdır. Nazim Əliver-
dibəyovun yaradıcılıq yolu-
nun müəyyənləşdirilməsi-
nin, uşaqlar üçün musiqi 
yaratmasının səbəbini də 
məhz bununla izah etmək 
lazımdır.  

Azərbaycan musiqi sə-
nətinin istedadlı xadimlə-
rindən olan Nazim Əliver-
dibəyovun musiqisi və xe-
yirxah işləri bu gün də unu-
dulmur, onun əsərləri kon-
sert salonlarında səsləndi-
rilir. 

Nazim Əliverdibəyov 16 
fevral 1986-cı ildə Bakıda 
vəfat etmişdir. 

 
Ədəbiyyat 

Əliverdibəyov Nazim Ağalar oğu //Muğam ensiklopediyası; Heydər Əliyev 
fondu.- Bakı, 2008.- S.64. 

Əliverdibəyov Nazim Ağalar oğlu //Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası; 
Azərbaycan Mədəniyyətinin  Dostları Fondu.- Bakı, 2008.- S.47. 

 
Rus dilində 

Абдуллаева, М. Назим Аливердибеков  /М.Абдуллаева.- Баку, 1981.- 23 с. 
İnternetdə 

 
www.anl.az  
www.az.wikipedia.org  
www.musigi-dunya.az                                                                        

Nailə Alışova  
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Söhrab Əbülfəz oğlu Tahir 1926-

cı il avqust ayının 6-da Cənubi 
Azərbaycanın Astara şəhərində 
sənətkar ailəsində anadan olmuşdur. 
Burada həkim Nizam məktəbinin 
hazırlıq sinfində ikən İran şah 
hakimiyyəti onu ailəlikcə Kirman-
şah şəhərinə sürgün etmişdir. 1939-

1943-cü illər sürgün dövründə “Səadət” və “Şahpur” 
məktəblərində 9-cu sinifədək oxumuş, ailə vəziyyəti-
nin ağırlığı üzündən atası ilə “İran-İngilis neft 
şirkəti”ndə işləməyə məcbur olmuşdur. Burada torna-
çı, qaynaqçı, motorçu işləmişdir. 

1941-ci ildə Sovet Ordusunun İrana daxil olması, 
ailəliklə sürgündən Təbrizə qayıtmalarına imkan ver-
mişdir. Təbrizdə bir müddət atasının qaynaqçı sexində 
işləmişdir. Azərbaycanda Milli hökumət qurulan za-
man Azərbaycan Demokrat Partiyası Mərkəzi Komitə-
si təşkilat şöbəsinin partiya bilet bölməsində möhürdar 
işləmişdir. 

“Yaşa qüdrətli qoşun” adlı ilk mətbu şeiri “Azər-
baycan” qəzetinin 30 aprel 1949-cu il tarixli sayında 
dərc olunmuşdur. O vaxtdan dövri mətbuatda şeir, 
hekayə, ədəbi-tənqidi və publisistik məqalələrini dərc 
etdirir. 

O, 1946-cı ildə Bakıya təhsil almağa göndərilmiş-
dir. 1950-ci ildə Bakı diş həkimliyi və feldşerlik mək-
təbini də bitirmişdir. O, 1952-1957-ci illərdə Azər- 

 
baycan Dövlət Universi-
tetinin Filologiya fakültə-
sində təhsil almışdır. 1959-
1961-ci illərdə Moskvada 
M.Qorki adına Ali Ədəbiy-
yat kurslarında müdavim 
olmuşdur. Eyni zamanda 
ADF MK-da (Azərbaycan 
Demokrat Firqəsi Mərkəzi 
Komitəsində) təlimatçı, 
ADF-nin Bakı şəhər komi-
təsinin birinci katibi, Cənu-
bi Azərbaycan Yazıçılar 
Cəmiyyətinin sədri vəzifə-
sində işləmişdir. 

1962-1966-cı illərdə 
ADF-in Bakı komitəsində 
birinci katib, 1967-1973-cü 
illərdə “Azərbaycan” jurnalı 
redaksiyasında məsul katib, 
1974-1980-ci illərdə ADF 
MK orqanı “Azərbaycan” 
qəzetinin və “Azərbaycan” 
jurnalının redaksiyalarında 
bədii şöbələrdə müdir, 
ADF-in nəzdində çıxan 
“Səhər” ədəbi-tarixi jurna-
lında baş redaktor müavini, 
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1984-cü ildə isə ADR MK-nın siyasi-nəzəri orqanı 
olan “Azərbaycan” jurnalının redaktoru olmuşdur. 

1986-1991-ci illərdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi 
idarə heyətinin, “Literaturnı Azerbaydjan” jurnalı 
redaksiya heyətinin, “Yazıçı” nəşriyyatının bədii şu-
rasının, Azərbaycan Ədəbiyyat fondu idarə heyətinin 
üzvü, SSRİ Ədəbiyyat fondu plenumunun üzvü, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi şeir şurasının sədri ol-
muşdur. 

1991-ci ildən  Bədii ədəbiyyat təbliğat bürosu idarə 
heyətinin sədri təyin olunmuşdur. 

1993-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü-
dür. 

1993-2003-cü illərdə Azərbaycan Respublikası 
Elmlər Akademiyasının Milli Münasibətlər İnstitu-
tunda aparıcı elmi işçi olmuşdur. 2003-cü ildən hal- 
hazıra kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Şərqşünaslıq İnstitutunun böyük elmi işçisidir. 

Ölkəmizdə ümumittifaq 
səviyyəsində keçirilən  ədə-
bi tədbirlərdə, poeziya gün-
lərində, Azərbaycan ədəbiy-
yatı ongünlüklərində, yubi-
ley təntənələrində və bir 
sıra tədbirlərdə iştirak et-
mişdir. İnqilabi, ədəbi-icti-
mai fəaliyyətinə görə Təb-
rizdə “21 Azər” medalı və 
bir sıra medallarla, Azər-
baycan SSR Ali Soveti 
Rəyasət Heyətinin Fəxri 
fərmanı ilə təltif olunmuş-
dur. 

1998-ci ildən Azərbay-
canın Xalq şairidir. 

 
Ədəbiyyat 

 
Ata: Poema-epos: 2 kitabda /Söhrab Tahir.- Bakı: Ağrıdağ, 2000.- Kitab 1.- 386 s.; 

2002.- Kitab 2.- 207 s. 
Qonşu qızın məktubları. İki dəfə yox olmuş adam: Romanlar /Söhrab Tahir.- Bakı: 

Yazıçı, 1988.- 383 s.  
Sevgi, sevinc, ayrılıq /Söhrab Tahir.- Bakı: Qartal nəşriyyatı, 1996.- 184 s.  
Sevgisində itən qız /Söhrab Tahir.- Bakı: Ağrıdağ, 2001.- 434 s. 
Sonuncu şah /Söhrab Tahir.- Bakı: Ağrıdağ, 2001.- 498 s. 
Quliyeva, Z. Yaradıcılıq gecəsi: Xalq şairi Söhrab Tahirin 80 yaşı münasibətilə  
/Z.Quliyeva //Azərbaycan.- 2007.- 25 aprel.- S.8. 
 

İnternetdə 
www.anl.az 
www.az.wikipedia.orq 
www.google.az 
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Əlisa Qulam oğlu Hüseynov 

(Əlisa Nicat) 1936-cı il avqust ayının 
10-da Azərbaycanın Lerik rayonu 
Yuxarı Gədik kəndində anadan ol-
muşdur. 1957-1963-cü illərdə Lən-
kəran şəhər orta məktəbini bitirdikdən 
sonra Azərbaycan Dövlət Universite-

tinin Filologiya fakültəsinin Biblioqrafiya şöbəsində 
təhsil almışdır. 

Bədii yaradıcılığa orta məktəbdə ikən başla-
mışdır. Onun “Bircə söz” adlı ilk mətbu şeiri 1956-cı 
ildə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində dərc olun-
muşdur. 

1967-1972-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Televi-
ziya və Radio Verilişləri Komitəsində redaktor vəzifə-
sində çalışmışdır. 

1974-1983-cü illərdə 
“Elm və həyat” jurnalında 
ədəbi işçi və daha sonra 
şöbə müdiri olmuşdur. 

Bir müddət Lənkəran 
rayonunun Şağlaküçə kən-
dində yaşamışdır. Orada 
olarkən yaradıcılıqla məş-
ğul olmuşdur. 1990-cı ildən  
“Turan” jurnalının təsisçisi 
və baş redaktorudur. 

 

Ədəbiyyat 
 

Seçilmiş əsərləri  /Ə.Nicat.- Bakı: Qanun, 2000.- 759 s. 
Dünya fəlsəfi irsindən yarpaqlar /Ə.Nicat.- Bakı: Azərnəşr, 1991.- 164 s. 
Dünya filosofları /Ə.Nicat.- Bakı: Sabah, 1995.- 541 s. 
Dünya tarixçiləri /Ə.Nicat.- Bakı: Qanun, 1998.- 375 s. 
Qızılbaşlar: Roman /Ə.Nicat.-Bakı: Azərnəşr, 1993.- 229 s. 
Karvan: Seçilmiş əsərlər /Ə.Nicat.- Bakı: Qanun, 2000.- 759 s. 
Plutarx. İsgəndər Zülqərneyn /Ə.Nicat.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 163 s. 
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  Qabil  Allahverdi oğlu İmamver-
diyev  1926-cı il avqust ayının 12-
də Bakıda dəmiryolçu ailəsində 
anadan olmuşdur. 

1948-ci ildə Pedaqoji İnstitutun 
(indiki APU) Dil və ədəbiyyat fa-

kültəsini bitirmişdir. Tələbə ikən, 2 aprel 1944-cü ildə 
“Ədəbiyyat qəzeti”ndə “Gəl, baharım!” adlı ilk şeiri 
çap olunmuşdur. Bir müddət Yardımlı rayonunda 
müəllimlik etmişdir, sonra isə Bakıdakı 40 saylı fəhlə 
gənclər orta məktəbində dərs hissə müdiri işləmişdir. 

1950-ci ildə “Səhər açılır” adlı ilk kitabı nəşr olun-
muşdur. 

1951-1954-cü illərdə respublika qəzetlərində əmək-
daşlıq etmiş, redaksiyaların tapşırığı ilə yazılar 
hazırlamaq üçün Azərbaycanın bölgələrini qarış-qarış 
gəzmişdir. 

1956-cı ildə Moskvada ikiillik Ali ədəbiyyat 
kurslarını bitirmişdir. Bakıya gəlib Radio və Te-
leviziya Komitəsində redaktor, “Ədəbiyyat və incə-
sənət” qəzeti redaksiyasında şöbə müdiri, “Azər-
baycan” jurnalının redaksiyasında redaktor müavini 
işləmişdir. 

1957-1958-ci illərdə Bakıda Azərbaycan Dövlət 
Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində Ədəbi-
dram verilişləri redaksiyasının məsul redaktoru, 1960-
1972-ci illərdə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti re-
daksiyasında Poeziya şöbəsinin müdiri, 1970-1975-ci 
illərdə isə “Azərbaycan” jurnalı redaksiyasında şeir 

üzrə ədəbi işçi, baş redak-
torun müavini vəzifəsində 
işləmişdir.  

Qabil lirik şair olmuşdur. 
Azərbaycan poeziyasının 
sevilən və təqdir edilən nü-
munələrindən olan “Saman 
çöpü”, “İki şair”, “Sonuncu 
kibrit çöpü”, “Paravoz”, 
“Təndir”, “Vətəndaş sərni-
şinlər”, “Cırtdan”, “Məhəb-
bət deyil”, “Qarışdırma”, 
“Səhv düşəndə yerimiz” ki-
mi elə xrestomatik şeirləri 
də var ki, ədəbi prosesin 
faktı olmaqla yanaşı, məişə-
timizin, zehniyyətimizin, 
bütünlükdə xalq mənəviy-
yatının faktına çevrilmişdir. 

Qabil uşaq şairi kimi  
məşhur olmasa da onun  
uşaqlar və yeniyetmələr 
üçün əsərlərindən ibarət 
“Nağaraçı” adlı xüsusi ki-
tabı çapdan çıxmışdır. Bu 
kitabda toplanmış şeirlər 
şairin uşaq psixologiyasına 
yaxından bələd olması, on-
ların qavrayış imkanlarına 
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uyar təsvir və ifadə vasitələri, maraqlı qafiyələri ilə 
cazibədardır. 

Onun klassik ənənələrimizə əsaslanıb yeni məzmun 
aşıladığı rübailəri, “Nəsimi” mənzum romanı, “Ömür 
həbləri” satirik romanı, bir sıra ədəbi məqalələri bu 
fikri söyləməyə ciddi əsas verir. O, təqribən minə 
yaxın rübai yazıb onların böyük bir hissəsini ayrıca 
kitabda nəşr etdirmişdir. 

Qabil ömrünün təqribən on ilini sərf edərək saysız-
hesabsız ədəbi, tarixi mənbələr oxumuş, “Nəsimi” 
mövzusu ətrafında böyük axtarışlar aparmalı 
olmuşdur. O, Nəsiminin faciəli ölümünün  şahidi olan 
qədim Hələbdə onun qərib şəhid qəbrini ziyarət etmiş, 
şairin məzar torpağından bir ovuc götürüb Bakıya, 
onun böyük istedadının və təkrarsız qəhrəmanlığının 
pərəstişkarı olan həmyerlilərinə ərməğan gətirmişdir. 

1974-cü ildə Nəsiminin 600 illik yubileyi ərəfə-
sində bu bir ovuc müqəddəs torpağı, şeirsevənlərin 
tutiya sandığı bu ərməğanı Nizami muzeyinə bağış-
lamışdı. 

O, 1976-cı ildə Azərbay-
can Dövlət mükafatı lau-
reatı, 1984-cü ildə Əməkdar 
incəsənət xadimi, 1992-ci 
ildə isə Azərbaycan Xalq 
şairi adlarına layiq görül-
müşdür. 

1996-cı ildə anadan ol-
masının 70 illiyi münasi-
bətilə Qabil, Azərbaycan 
Prezidentinin fərmanı ilə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 

2001-ci ildə “Azərbay-
can Telefilm Yaradıcılıq 
Birliyi”ndə şairə həsr edilən 
“Qabil” adlı film istehsal 
edilmişdir. 
   Şair 3 aprel 2007-ci ildə 
vəfat etmişdir.

 
Ədəbiyyat 

 
Q.A.İmamverdiyevin “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı //Azərbaycan.- 2006.- 12 avqust.- S.1. 
 

Seçilmiş əsərləri /Qabil.- Bakı: Şərq-Qərb, 2004.- 247 s. 
Dənizlər mavidir, meşələr yaşıl: Şeirlər və hekayə /Qabil.- Bakı: Şirvannəşr, 

2003.- 216 s. 
Dostlarım, tanışlarım: (Şeirlər, məqalələr, çıxışlar və povest) /Qabil.- Bakı: 

Şirvannəşr, 2002.- 572 s. 
Rübailər /Qabil.- Bakı: Şirvannəşr, 2004.- 280 s. 
İbrahimova, A. Ömür sona çatır, əməllər isə daim yaşayır?: Şair Qabilin ölümü 

haqqında /A.İbrahimova //Hərbi and.- 2007.- 14 aprel.- S.15.  
İnternetdə 

www.azeribaijan.az 
www.google.az                                                               

Samirə   Eminova     
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Ələviyyə Hənifə qızı Babayeva 

1921-ci il avqust ayının 12-də Bakıda 
anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitir-
dikdən sonra S.M.Kirov adına ADU -
nun (indiki BDU) Fılologiya fakül-
təsində təhsil almışdır. Ələviyyə 
xanım bədii yaradıcılığa çox erkən 

yaşlarından başlamışdır. Bir uşaq yazıçısı kimi ədə-
biyyat aləminə qədəm qoymuş, uzun illər uşaqlar 
üçün kiçik hekayələr yazmış, onların mənəvi 
dünyasının zənginləşməsinə, vətənpərvərlik ruhunda 
tərbiyələnməsinə kömək etmişdir. Ədəbi fəaliyyətə 
1936-cı ildə “Ədəbiyyat qəzeti”ndə dərc olunmuş “İki 
həyat” adlı hekayəsi ilə başlamışdır.  Onun “Mənim 
müəllimim”, “Kənd yoları”, “Yenə baharda”, “Sehrli 
pillələr” kitablarına toplanmış hekayələr kiçik yaşlı 
uşaqların həyatından bəhs edir. 

Ələviyyə Babayevanın yaradıcılığında ikinci xətt 
gənclərin həyatı, problemləri və taleyi məsələsidir. 
Yazıçı “Kölgə”, “Yarpaqlar nə haqda pıçıldaşır”, 
“Tut” adlı hekayələr kitabını, “Adamlar və talelər”, 
“Hardasan dost, harada”, “Anadil  ağlayırdı”, “Yanar 
su”, “Ölürəm, a dağlar” povest və romanlarını bu 
mövzulara həsr etmişdir. 

Hekayə, povest və romanlar yazmaqla yanaşı, 
müasir rus ədəbiyyatından tərcümələr etmişdir. 
A.Qaydarın “Uzaq ölkələr” (1950), V.Biankinin “İz 
ilə” (1947), “Ayı balası” (1959), “Qırmızı təpə” 
(1963), K.Paustovskinin “Oğru pişik” (1951), 
V.Q.Korolenkonun “Satın alınmış uşaqlar” (1962),  

 
Y.Sotnikin “Əcaib quş” 
(1964), V.Astafyevin “Ul-
duz xəzanı” (1970), Y.Ça-
ruşinin “Nikitanın oyun-
caqları” (1984) və b. onun 
tərcüməsində kütləvi tirajla 
çap olunmuşdur.  

Ələviyyə xanımın bir 
sıra əsərləri rus, ingilis, 
türk, bolqar, çin, yapon və 
başqa dillərə tərcümə olun-
muş və həmin ölkələrin 
nəşriyyatlarında çapdan 
çıxmışdır. 

Ə.Babayeva 25-dən ar-
tıq kitabın müəllifidir.  

O, 1951-1973-cü illər-
də “Azərbaycan qadını” 
jurnalında məsul katib, 
1973-1976-cı illərdə 
“Gənclik” nəşriyyatında 
Müasir ədəbiyyat şöbəsinin 
müdiri, 1976-1985-ci illər-
də baş redaktor olmuşdur. 
Moskvada Azərbaycan ədə-
biyyatı ongünlüyündə, 
həmçinin ölkəmizin bir çox 
yerlərində ədəbi tədbirlərdə 
iştirak etmişdir.  
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O, 1951-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
üzvü, 1979-cu ildən Azərbaycanın Əməkdar mədə-

niyyət işçisidir.  

 
Ədəbiyyat 

 
Cırtdan şəhərdən qaçıb (povest və hekayələr) /Ə.Babayeva.- Bakı: Turan, 2001.- 

110 s.  
Dəli Sona (roman) /Ə.Babayeva.- Bakı: Şirvan, 1998.- 419 s. 
Yanar su: roman /Ə.Babayeva;  red. Z.Şahsevənli.- Bakı: Qapp-Poliqraf Npk, 

2002.- 216 s.  
Rəngbərəng yuxular: 60 ildə gördüklərim, sevdiklərim və sevmədiklərim:  

Həyat-behişt və cəhənnəm əzabı /Ə.Babayeva; red. Arif Şamo.- Bakı: Araz, 2000.- 
232 s. 

Son döngə: roman /Ə.Babayeva.-Bakı: Azərnəşr, 2000.- 430 s.  
Rəssam Rasim haqqında sözlərim: rəssam Rasim Babayev haqqında 

/Ə.Babayeva //Ədəbiyyat qəzeti.- 2008.- 8 avqust.- S.3.  
Ələviyyə Babayeva /S.Gəncəli //Qadın, Gözəllik və Ülviyyət: Ensiklopedik 

toplu.- Bakı, 2001.- S.265. 
 

İnternetdə 
www az.wikipedia.org 
www big.az 
www.kitab.az                                                                                      

 
Nailə Alışova 
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Emin Ələkbər oğlu Quliyev 

1976-cı il avqust ayının 12-də Bakı-
nın Qaradağ rayonunun Sahil qəsə-
bəsində doğulmuşdur. 

 25 avqust 1994-cü ildə Qaradağ 
rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən 
Milli Orduya çağırılmışdır. O, Ya-
lamada hərbi təlim keçdikdən sonra 

776 saylı hərbi hissəyə göndərilmişdir. 
   E.Quliyevin xidmət etdiyi batalyonun əsgərləri 
1995-ci ilin fevral ayının əvvəllərində Şubanıya ezam 
olundu. Artıq bu ərəfədə ölkədə siyasi sabitlik pozul-
muşdu. Bir dəstə hakimiyyət hərisi dövlət çevrilişinə 
can atırdı. Bunun qarşısı vaxtında alınmasaydı, ölkə 
ağır fəlakətlərlə üzləşə bilərdi. 13 mart 1995-ci ildə 
çağırışlara tabe olmayan bu dəstə öz çirkin əməllərini 
həyata keçirmək üçün silahlı əməliyyata başladı. 
Eminin xidmət etdiyi alayın əsgərləri bu qarşıdurmanı 
yatırmaq üçün hadisə yerinə göndərildilər. Milli 
Ordunun əsgərləri hadisə yerinə çatanda silahlı 
toqquşma artıq başlamışdı. Emin cinayətkarlara qarşı 
aparılan əməliyyatda fəal iştirak edir, yaralıların  

döyüş meydanından çıxarıl-
masında əsl qəhrəmanlıq 
nümunəsi göstərirdi. Lakin 
güllələrdən biri ondan yan 
keçmədi. O, gözlərini əbədi 
yumdu. 
   Subay idi. 
   Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 4 aprel 1995-
ci il tarixli 307 saylı Fər-
manı ilə Quliyev Emin 
Ələkbər oğluna ölümündən 
sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adı verilmış-
dir. 
   Məzarı doğulduğu Sahil 
qəsəbəsindəki Şəhidlər Xi-
yabanındadır. 
   Bakının Qaradağ rayo-
nunun Sahil qəsəbəsindəki 
14 saylı Xüsusi İnternat 
məktəbi, Qaradağ rayonun-
da küçə və park onun adını 
daşıyır. 

Ədəbiyyat 
    Emin Ələkbər oğlu  Quliyev //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 
H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.121-122. 
     Əsgərov, V. Quliyev Emin Ələkbər oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.121.   

                                                                                                Bəybala Ələsgərov 
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  Elmira Allahverdi qızı Rəhimova 
1941-ci il avqust ayının 13-də ana-
dan olmuşdur. M.Maqomayev adı-
na Mahnı və Rəqs ansamblının 
solisti olmuşdur (1955). A.Zeynallı 
adına Azərbaycan Dövlət Musiqi 
Texnikumunu (1965), Seyid Şu-
şinskinin sinifini, Azərbaycan 

Dövlət Dillər İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dillər 
Universiteti) (1970) bitirmişdir. 

E.Rəhimovanın yaradıcılığı çoxcəhətlidir. Onun 
repertuarına Azərbaycan xalq mahnıları, təsniflər, 
bəstəkar mahnıları daxildir. 1957-ci ildə Hindistanın 
Baş naziri C.Nehrunun dəvəti ilə bu ölkəyə getmiş, üç 
il orada klassik hind rəqs sənətini mənimsəmiş, hind 
mahnıları oxumağı öyrənmişdir. 1961-ci ildə yenidən 
Hindistana dəvət olunmuş müğənni, oradan qa-
yıtdıqdan sonra müxtəlif musiqi ansambllarında çıxış 
etmişdir. Onun ifasında xüsusilə “Ana laylası”, “Mən 

anayam”, “Küsüb məndən”, 
“Sənin gülüşlərin” və digər 
mahnılar şöhrət qazanmış-
dır. 

Müğənni 1967-ci ildə 
Respublikanın Əməkdar 
artisti, 2000-ci ildə isə Xalq 
artisti fəxri adlarına layiq 
görülmüşdür. 1982-ci ildə 
Hindistanda keçirilən fes-
tivalın laureatı olmuş, müx-
təlif illərdə bir çox medal 
və yüksək səviyyəli fəxri 
fərmanlara layiq görülmüş-
dür. O, dünyanın 50-dən 
çox ölkəsində qastrol səfər-
lərində olmuşdur. 

 

 
Ədəbiyyat 

Elmira Rəhimova //Qadınlar Azərbaycanın musiqi həyatında.- Bakı, 2004.- S.80-
81. 

Elmira Rəhimova //Azərbaycan musiqi dünyası.- Bakı, 2001.- S.113. 
 

İnternetdə 
www.anl.az 
www.az.wikipedia.org                                           

Səmayə Quliyeva 
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 İsgəndər Söhrab oğlu Aznaurov 

1956-cı il avqust ayının 16-da Öz-
bəkistаn Rеspublikаsı Buхаrа vilаyəti 
Qаlа-Аsiyа kənd sоvеtliyinin 22 sаylı 
sоvхоzundа dünyаyа gəlmişdir.  

1973-cü ildə əmək fəаliyyətinə 
bаşlаmışdır. 1975-ci ildə Аkkurqаn 

rаyоn Hərbi Kоmissаrlığı tərəfindən hərbi хidmətə 
çаğırılmışdır. Ukrаynаnın Çеrkаssk şəhərində хidmət 
еdən İsgəndər 1977-ci ildə оrdudаn tərхis оlun-
muşdur. О, nümunəvi hərbi хidmətə görə dəfələrlə 
kоmаndаnlığın təşəkkürlərinə və fəхri fərmаnа lаyiq 
görülmüşdür. İsgəndər 1978-ci ildə Dаşkənd İrriqа-
siyа İnstitutunа dахil оlmuş, 1983-cü ildə аli təhsilini 
bаşа vurub təyinаtlа Dаşkənd vilаyəti Ахаnqаrаn 
rаyоnu Qаlyаkudur sоvхоzunа göndərilmişdir. 
İsgəndər bir müddətdən sоnrа - 1990-cı ildə аiləsi ilə 
birlikdə Аzərbаycаnа - Şəmkir rаyоnunun Kür qəsə-
bəsinə köçmüş və burаdа cihаzqаyırmа zаvоdundа 
çаlışmışdır. 

Еrməni işğаlçılаrının tоrpаqlаrımızа bаsqını 
İsgəndərin qəlbini qəzəb və intiqаm аlоvunа bürüyür. 
21 аprеl 1992-ci ildə o, Milli Оrdu sırаlаrınа könüllü 
yаzılmışdır. Оnu 861 sаylı hərbi hissənin аrtillеriyа 
üzrə kоmаndir müаvini təyin etmişdilər. Bаş lеytеnаnt 
İsgəndər Аznаurоv Gədəbəy rаyоnunun Şınıх bölgə-
sində pеşəkаr hərbçi kimi düşmənin mühüm hərbi 
bаzаlаrının məhv еdilməsində şəхsi nümunə göstər-
mişdir. 
    

   
İsgəndər Аznаurоv аğır dö-
yüşlərin birində düşmənin 
dörd tоpunu sırаdаn çıхаrа-
rаq оnlаrlа еrməni yаrаqlı-
sını məhv еtmişdir. Оnun 
rəhbərliyi аltındа kеçirilən 
əməliyyаt zаmаnı sərrast 
tоp аtəşləri ilə düşmən 
mövqеlərinə ciddi zərbələr 
vurulur, silаh-sursаt аnbаr-
lаrı dаğıdılırdı. Nаzdıхаn-
yаl uğrundа gеdən döyüş-
lərdə İsgəndər Аznаurоv 
əsl igidlik nümunəsi göstər-
mişdir. 
    О, döyüş yоldаşlаrının 
köməyi ilə аzğınlаşmış düş-
mənin qаrşısını kəsib güclü 
müqаvimət göstərmişdi. Еr-
məni fаşistləri öz məğlu-
biyyətlərini hiss еdib, gеri 
çəkilməyə məcbur оlmuş-
dular. 

18 аprеl 1993-cü ildə 
igid zаbit sоn döyüşə gir-
miş və bu döyüşdə qəhrə-
mаncаsınа həlаk оlmuşdur. 

Еvli idi. Üç qızı həyаtdа 
yаdigаr qаlıb. 
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Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin 15 yаnvаr 
1995-ci il tаriхli 262 sаylı Fərmаnı ilə bаş lеytеnаnt 
Аznаurоv İsgəndər Söhrаb оğlu ölümündən sоnrа 
“Аzərbаycаnın Milli Qəhrəmаnı” аdınа lаyiq görül-
müşdür. 

Bаkının Şəhidlər Хiyаbаnındа dəfn еdilmişdir. 
Оnun аdınа Şınıх bölgəsində “İsgəndər qаlаsı” vаr. 

Kür qəsəbəsindəki 1 sаylı məktəb qəhrəmаnın аdını 

dаşıyır. Məktəbin girişində 
büstü qоyulmuşdur, 2 sаylı 
оrtа məktəbdə isə оnun 
şərəfinə “Хаtirə guşəsi” yа-
rаdılmışdır. 

 
Ədəbiyyаt 

 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının bir qrup hərbi qulluqçusunа və pоlis işçilərinə 

“Аzərbаycаnın Milli Qəhrəmаnı” аdı vеrilməsi hаqqındа [Аznаurоv İsgəndər Söhrаb 
оğlu - Müdаfiə Nаzirliyi, bаş lеytеnаnt - Аzərbаycаn Rеspublikаsının suvеrеnliyi və 
ərаzi bütövlüyünün qоrunmаsındа, еrməni işğаlçılаrı ilə döyüşlərdə göstərdiyi 
misilsiz хidmətlərə görə]: Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin Fərmаnı, 15 
yаnvаr 1995-ci il //Аzərbаycаn.- 1995.- 17 yаnvаr.- S.1. (Ölümündən sоnrа) 

 
Аznаurоv İsgəndər Söhrаb оğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 

H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.32. 
Cəfərli, R. İgid ölər, аdı qаlаr /R.Cəfərli //Аzərbаycаn.- 2005.- 17 аprеl.- S. 3. 
Əsgərоv, V. Аznаurоv İsgəndər Söhrаb оğlu /V.Əsgərоv //Аzərbаycаnın Milli 

Qəhrəmаnlаrı.- Bakı, 2005.- S.27-28. 
 

İnternetdə 
www.az.wikipedia.org 
www.science.gov.az 

 
Məmməd Məmmədov 
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Kаmil Nərimаnоğlu Vəli 1946-cı 

il avqust ayının 18-də Аzərbаy-
cаnın Cəbrаyıl rаyоnundа аnаdаn 
оlmuşdur. 

1965-ci ildə оrtа təhsilini bаşа 
çаtdırmışdır. 1970-ci ildə Bаkı 
Dövlət Univеrsitеtinin Filоlоgiyа 

fаkültəsini fərqlənmə diplоmu ilə bitirmiş və həmin il 
univеrsitеtdə müəllimliyə bаşlаmışdır. 1988-ci ildə 
prоfеssоrluq dərəcəsini аlmış, 1988-1999-cu illər 
аrаsındа univеrsitеtdə Аzərbаycаn dilçiliyi kаfеd-
rаsınа rəhbərlik еtmiş, Böyük Еlmi Şurаnın üzvü оl-
muşdur. 

1990-cı ildə Kоnyа Səlcuq Univеrsitеtinin fəхri 
dоktоru аdını аlmışdır. 1991-1992-ci illərdə İzmir 
Univеrsitеtində, 1999-2000-ci ildə Şimаli Kipr Türk 
Rеspublikаsı Dоğu Аğdəniz Univеrsitеtində dərs 
dеmişdir. Türkiyənin nüfuzlu еlmi təşkilаtlаrındаn 
Türk Dil Qurumunun, Аtаtürk Kültür Mərkəzinin və 
Türk Fоlklоr Qurumunun fəхri üzvüdür. Аzərbаycаn 
Yаzıçılаr Birliyi Məclisinin, Аli Аttеstаsiyа Kоmi-
təsinin еkspеrt kоmissiyаsının üzvü оlmuşdur.  

 40 kitаbın, 500-dən çох məqаlənin müəllifidir. 
Dünyаnın 20-dən аrtıq ölkəsində еlmi kоnfrаnslаrdа 
çıхış еtmişdir. 

1993-cü ildə - Milli hökumətin hаkimiyyəti illərində 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Bаş nаzirinin müаvini 
vəzifəsində işləmişdir. 

1998-ci ildə еlmi аrаşdır-
mаlаrınа və Аzərbаycаn ilə 
Türkiyə аrаsındаkı münа-
sibətlərin inkişаfınа görə 
Türkiyə Rеspublikаsı Prе-
zidеntinin fərmаnı ilə Tür-
kiyə Cümhuriyyəti “Şərəf 
və Ləyаqət nişаnı” ilə təltif 
еdilmişdir. 2002-ci ildə хid-
mətlərinə görə Türkiyə Nа-
zirlər Kаbinеti yаnındа 
Türk Əməkdаşlıq və İnki-
şаf Аgеntliyinin, Türk Dil 
Qurumunun mükаfаtlаrını 
аlmışdır. 2004-cü ildə Bil-
kənd Univеrsitеti və Türk 
Mədəniyyətinə Хidmət 
Vəqfi tərəfindən dünyаcа 
məşhur dörd еlm və mə-
dəniyyət хаdimi ilə birgə 
mükаfаtlаndırılmışdır. Hə-
min il Qırğızıstаndа Çingiz 
Аytmаtоv Аkаdеmiyаsının 
fəхri üzvü sеçilmişdir. 

Hаzırdа Аzərbаycаn - 
Аvrаsiyа Аrаşdırmаlаrı 
Mərkəzinə rəhbərlik еtmək-
dədir. 
Еvlidir, iki övlаd аtаsıdır. 
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Ədəbiyyаt 
 

Azərbayan dövlət dili  siyasəti /K.Vəliyev.- Bakı: Çinar-Çap, 2006.- 254 s. 
Mənim Füzulim: (Düşüncələr, məqalə və çevirmələr).- Bakı: Çinar-Çap, 2006.- 

460 s. 
Özümüz, sözümüz /K.Vəliyev; red. M.Qasımlı, V.Hüseynov.- Bakı: Çinar-Çap, 

2005.- 620 s. 
Аbdullаyеv, Ə.Z. [K.V.Nərimаnоğlu hаqqındа] /Ə.Z.Аbdullаyеv //Аzərbаycаn 

dili məsələləri.- Bakı, 1992.- S.13-78. 
Cəfər, N. (Quluоğlu). Tələbəlikdən müəllimliyə: [Prоfеssоr Kаmil Vəliyеvin 

аnаdаn оlmаsının 50 illiyi münаsibətilə] /N.Cəfər //Ədəbiyyаt qəzеti.- 1996.- 16 
аvqust.- S.5. 

Əhmədоv, T. Kаmil Vəliyеv: (1946) /T.Əhmədоv //XX əsr Аzərbаycаn 
Yаzıçılаrı: Еnsiklоpеdik məlumаt kitаbı.- Bakı, 1995.- S.260-261. 

Kamil Vəli Nərimanoğlu: Biblioqrafiya /tərt. ed. M.Vəliyeva; red.N.Nağıyeva.-
Bakı: AzAtam, 2007.- 304 s. 

 
İntеrnеtdə 

 
www.az.wikipedia.orq 
www.deyerler.orq 

     www.kamilveli.az 
Məmməd Məmmədov 
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Eldar  Xəlil oğlu Xəlilov  1976-cı 

il avqust ayının 19-da Qərbi Azər-
baycanın Zəngibasar rayonunun Zən-
gilər kəndində dünyaya göz açmış-
dır. 1983-cü ildə burada məktəbə 
getmişdir. O, altıncı sinifə qədər öz 
doğma kəndlərində təhsil almışdır. 
1988-ci ildə yüz minlərlə soydaş-

larımız kimi öz doğma yurdlarından zorla qovulduq-
dan sonra o, ailəsi ilə birlikdə Bakının Bakıxanov  
qəsəbəsində məskunlaşmışdır. Təhsilini 96 və 252 
saylı orta məktəblərdə davam etdirmişdir. Sonra 
Bakıdakı 10 saylı texniki-peşə məktəbini bitirmışdir. 
29 sentyabr 1994-cü ildə Sabunçu rayon Hərbi  
Komissarlığı  tərəfindən  Milli Ordu  sıralarına çağı-
rılmışdır.  

İş elə gətirdi ki, o, erməni içğalçıları ilə deyil, döv-
lətçiliyimizə xəyanət edən qüvvələrə qarşı mübarizə 
aparmalı oldu. 17 mart 1995-ci ildə dövlət çevrilişinin 
qarşısının alınmasında Milli Ordumuzun əsgərləri 
arasında Eldar Xəlilov da öz  vətənpərvərlik borcunu 
yerinə yetirmişdir. O, Azərbaycan əsgərinə xas olan 
döyüş əzmkarlığı nümayiş etdirmiş, daxili irticanın  
tərksilah edilməsində mərdlik və şücaət göstərmişdir. 
Təəssüf ki, bu qarşıdurma itkisiz ötüşmədi. Hər iki 

tərəfdən ölənlər oldu. Qarşı 
tərəfdən atılan atəş Eldar 
Xəlilovun gənc  ömrünə son 
qoydu. 

Subay idi. 
Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin  4 aprel 1995-
ci il tarixli 307 saylı Fər-
manı ilə Xəlilov Eldar Xəlil 
oğlu ölümündən sonra 
“Azərbaycanın Milli Qəh-
rəmanı” adına layiq görül-
müşdür. 

Bakı şəhərinin Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn edilmiş-
dir. 

Bakının Bakıxanov qəsə-
bəsindəki küçələrdən biri 
onun adını daşıyır. Vaxtilə 
oxuduğu 252 saylı orta 
məktəbdə isə qəhrəmana 
həsr olunmuş guşə yaradıl-
mışdır. Qəsəbədə büstü qo-
yulmuşdur 

Ədəbiyyat 
Ənsər, B. Əbədiyyətə qovuşan Eldar: [Həyatı, təhsili və döyüş şücaəti 

haqqında] /B.Ənsər //Ağrıdağlı qəhrəmanlar.- Bakı, 2004.- S.78-81. 
Əsgərov, V. Xəlilov Eldar Xəlil oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.-S.97.                                              Saqibə Mehrəliyeva 
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35 illiyi Eldar  Xəlilov 
1976-1995 

 
 
 

Milli 
Qəhrəman 19 
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İsfəndiyаr Аslаn оğlu Cаvаnşirоv 

(Хаn Şuşinski) 1901-ci il avqust 
ayının 20-də Şuşа şəhərində аnаdаn 
оlmuşdur. Qаrаbаğ хаnəndəlik mək-
təbinin nаdir simаlаrındаn biridir. Оn 
аltı yаşındа оlаrkən о, ustаdı İslаm 
Аbdullаyеvlə birgə iştirаk еtdiyi 

məclisdə “Kürdü-Şаhnаz” muğаmını hеyrətаmiz bir 
tərzdə ifа еtdiyinə görə müəllimi оnа “Хаn Şuşinski” 
аdını vеrmişdir. Хаnın bir хаnəndə kimi yеtişməsində, 
həmçinin Cаbbаr Qаryаğdıоğlunun və Sеyid Şuşins-
kinin də böyük təsiri оlmuşdur. 1920-ci ildə Bаkıyа 
gələrək öz ifаçılıq fəаliyyətini dаhа dа gеnişlən-
dirmişdir. Оnun ifаsındа səslənən “Rаst”, “Şur”, 
“Mirzə Hüsеyn sеgаhı”, “Sеgаh Zаbul”, “Kürdü-
Şаhnаz” muğаm dəstgаhlаrı, “Hеyrаtı”, “Qаrаbаğ 
şikəstəsi” ritmik muğаmlаrı, həmçinin bir çох təsnif 
və хаlq mаhnılаrı musiqi fоnоtеkаmızın qızıl fоndunа 
dахil оlmuşdur. 

1960-cı ildə Аzərbаy-
cаn Dövlət Filаrmоniyа-
sının nəzdində “Muğаm 
studiyаsı” yаrаtmış və bu-
rаdа gənc хаnəndələrə mu-
ğаmın sirlərini öyrətmişdir. 
О, həmçinin Аsəf Zеynаllı 
аdınа Musiqi Məktəbində 
də dərs dеmişdir. Хаn əsl 
yаrаdıcı sənətkаr kimi milli 
musiqi хəzinəsini yеni 
mаhnılаrlа zənginləşdirmiş-
dir. Bu bахımdаn оnun 
“Qəmərim”, “Şuşаnın dаğ-
lаrı” mаhnılаrı dillər əzbəri 
оlmuşdur. 

Böyük хаnəndə 1979-
cu il mаrtın 18-də Bаkıdа 
vəfаt еtmişdir. 

Ədəbiyyаt 
 

Аbdullаyеvа, Y. Muğаm sənətinin Хаnı /Y.Abdullayeva //Mədəni-Mааrif.- 2008.- 
№8.- S.5-7. 

Vаhаbzаdə, B. Muğаmlаr bаrədə bir nеçə söz /B.Vahabzadə //B.Vahabzadə. 
Sаdəlikdə böyüklük.- Bakı, 1978.- S. 42-54. 

Xan Şuşinski //Muğаm еnsiklоpеdiyаsı; Heydər Əliyev Fondu /rеd. hеy. sədri, bаş 
rеdаktоr Mеhribаn Əliyеvа.- Bakı, (ili yохdur).- S.188-189.                                       

Məmməd Məmmədov 
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110 illiyi 
Хаn Şuşinski   
1901-1979 

 

 
 
 
 

Xanəndə 20 



236 

 
Fazil Umud oğlu Mehdiyev  

1966-cı il avqust ayının 20-də Laçın 
rayonunun Ələçi kəndində doğul-
muşdur. O, körpə olarkən, ailəsi 
Ağdam rayonunun Abdal-Gülablı  
kəndinə köçmüşdür.  

1984-1986-cı illərdə hərbi xid-
mətdə olmuşdur. 

Sverdlovsk şəhərində hərbi xidmətini nümunəvi 
başa vurub, ailəsinin yaşadığı Abdal-Gülablı kəndinə 
qayıtmışdır. Bir müddət burada qaldıqdan sonra işlə-
mək üçün Rusiyaya getmişdir. Sonra Vətənə qayıdıb  
sürücülük peşəsinə yiyələnmişdir. 

O, Abdal-Gülablıda yerləşən sanatoriyada sürücü 
işləmişdir. Bu vaxtlar erməni yaraqlıları Şuşaya, 
Laçına Kərkicahana gedən avtobusları gülləbarana 
tutur, əhalini öz yurd-yuvalarından didərgin salmağa 
çalışırdılar.  

Fazil bu hadisələr başlayan gündən əlinə silah 
götürmüşdü. O, 1990-cı ildə Ağdam rayon Daxili İşlər 
Şöbəsində yaradılmış polis batalyonuna yazılmışdır. 
Tezliklə onun sorağı ən ağır, ən çətin döyüşlərdən 
eşidilməyə başlamışdır. 

1991-ci ildə Ağdərənin Canyataq, Mehmanə, 
Qazançı, Sırxavənd kəndlərində gedən qızğın dö-
yüşlərdə iştirak etmişdir. Qaradağlı kəndində ayağın-
dan ağır yaralanmışdır. Lakin bunu ailəsinə bildirmə-
mişdir. Yarası hələ tam sağalmamış, döyüş yoldaşları-
nın yanına qayıtmışdı. 

F.Mehdiyev 1991-ci 
ilin avqustunda ermənilərin 
“Niva” markalı bir maşınını 
ələ keçirib, Ağdam Rayon 
Polis Şöbəsinə təhvil ver-
mişdir. 

1991-ci il sentyabrın 
23-dən 24-nə keçən gecə 
ermənilər böyük qüvvə ilə 
Abdal-Gülablı  kəndinə hü-
cuma keçmişdilər. O, bu 
xəbəri eşitcək, dostu Saleh-
lə maşına minib köməyə 
tələsmişdi. Ermənilər Ağ-
damdan gələn yolda pusqu 
qurmuşdular. Fazil yoldan 
keçərkən Ağbulaq kəndi 
yaxınlığında qəfil hücuma 
məruz qalmışdı. O, bu dö-
yüşdə faciəli şəkildə həlak 
oldu. 

Subay idi. 
Azərbaycan Respubli-

kası Prezidentinin 8 okt-
yabr 1992-ci il tarixli 264 
saylı Fərmanı ilə Mehdiyev 
Fazil Umud oğluna ölü-
mündən sonra “Azərbay-
canın Milli Qəhrəmanı” adı 
verilmişdir. 
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45 illiyi Fazil Mehdiyev 
1966-1991 

 
 
 

 Milli 
Qəhrəman 20 
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Ağdam rayonunun “Qarağacı” qəbiristanlığında 
dəfn edilmişdir. 

Bakının Nəsimi rayonunda büstü qoyulmuşdur. 
Səbail rayonunda isə onun adına küçə var. 

  
Ədəbiyyat 

 
   Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilməsi haqqında: Mehdiyev Fazil Umud oğlu-
polis nəfəri - [Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün 
qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi 
igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 8 oktyabr 
1992-ci il //Azərbaycan.- 1992.- 9 oktyabr.- S.1.- (Ölümündən sonra). 

 
Abbasoğlu, B. Gülablı qartalı /B.Abbasoğlu //Ölərkən dünyaya gələn oğullar.- 

Bakı, 2004.- S.199-212. 
Əsgərov, V. Mehdiyev Fazil Umud oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.130. 
İsmayılov, İ. Fazil Umud oğlu /İ.İsmayılov //Nəsimi rayonunun şəhidləri.- Bakı, 

1997.- S.30. 
Mehdiyev Fazil Umud oğlu: (1966-1991) //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları 

/tərt. ed. H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.129.  
Zeynalov, R. Mehdiyev Fazil Umud oğlu: (1966-1991) /R.Zeynalov 

//Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 1996.- S.82. 
 

İnternetdə 
www.az.wikipedia.org 

       www.zengilan.com 
 

Nailə Alışova  
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Cəbrayılın işğalı günü 

 23 

Ərazisi – 1,05 min km2 
Əhalisinin sayı –71,5 min nəfər
İnzibati mərkəzi - CƏBRAYIL  
İşğal tarixi –  23.08.1993 

 
     Neçə ildir həsrətini çəkdiyimiz rayonlardan biri də 
Cəbrayıldır. Bu torpaq onlarla tarixi abidənin məskəninə 
çevrilib. İşğala qədər rayonda tikiş, xalça, cihazqayırma 
sexləri, səkkiz sənaye obyekti fəaliyyət göstərirdi. Cəb-
rayıl milli aşıq-ozan sənətimizin baniləri - Dirili Qurbani-
nin, Aşıq Pərinin, Mücrüm Kərəmin, Aşıq Humayın vətə-
nidir.  

23 avqust 1993-cü ildə  Şuşada, Laçında, Ağdamda 
olduğu kimi,  Cəbrayılda da köməyə ehtiyac duyurdular. 

Hərbi taktika, strategiya, vahid komanda altında birləşmə, irəliləmə yox idi. Demək 
olar, hərə öz gücünə güvənir, fərdi qaydada intiqam almağa çalışırdı. Cəbrayılın, cəb-
rayıllıların üstünə top, “Alazan”, “Qrad” atəşləri atılırdı. Evlər od tutub yanırdı, 
dağılırdı, heç bir günahı olmayanlar qanlarına qəltan edilirdilər, lakin dözürdülər. 
Şaqay yüksəkliyi itirildikdən sonra Cəbrayılın başının üstünü qara buludlar aldı. 
Rayonun işğalı həmin yüksəklik verilən gündən başladı.  

Ümumiyyətlə, döyüşlərdə 180 nəfər həlak olmuşdur. 14 nəfər polis, 60 nəfər 
mülki şəxs dünyasını dəyişmiş, 90 nəfərə yaxın isə əsir və itkin düşmüşdür. 
Cəbrayıllılar içərisində 180 nəfərə yaxın Qarabağ müharibəsi əlili statusu alımış, 6 
nəfər isə Azərbaycanın Milli Qəhramanı fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Bu gün müxtəlif təyinatlı obyektlərdə məskunlaşan Cəbrayıl camaatı öz ata-baba 
ocaqlarına, şəhidlərin narahat ruhları dolaşan o müqəddəs yerlərə qayıdacaqları günü 
həsrətlə gözləyirlər. Ahıllar “məni doğma torpağımızda dəfn edin” deyə-deyə 
dünyalarını dəyişirlər. Gənclər ailə qururlar. Amma hamı gələcəyə ümidlə baxır. 
Təki inam ölməsin! 
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Füzulinin işğalı günü 

23 
Ərazisi - 1,39 min km2 
Əhalisinin sayı-113,7 min nəfər 
İnzibati mərkəzi – FÜZULİ 
İşğal tarixi- 23.08.1993 

  

 
Rayonun əsası 1827-ci ildə qoyulmuş və ilkin adı 

Qarabulaq olmuşdur. Rayon 8 avqust 1930-cu ildə 
təşkil olunmuş və Qaryagin adlandırılmışdır. 

1959-cu ilin aprelində böyük şairimiz Məhəmməd 
Füzulinin anadan olmasının 400 illiyi şərəfinə Qaryagin 
rayonunun adı dəyişdirilərək Füzuli rayonu adlandırıl-
mışdır. Qarabağımızın dilbər guşəsi olan Füzuli rayonu 
ərazisində müxtəlif dövrlərdə Qaraköpəktəpədə, Qa-

rabulaq kurqanlarında, Günəştəpədə, Quruçay sahillərində və digər yerlərdə 
tədqiqatlar aparılmış, Azərbaycanın qədim kökə sahib olduğu sübut edilmişdir. Hər 
bir xalq öz tarixinin qədimliyi ilə tanınır. Lakin işğalçı ermənilər Azərbaycana dair 
tarixi hər vasitə ilə saxtalaşdırmağa, yaddaşlardan silməyə çalışmışlar. Zəbt edilmiş 
torpaqlarımızın hər daşının külə döndərilməsi, viran edilməsi erməni vandalizminin 
bir daha sübutudur. 1988-ci ildən başlayan erməni təcavüzünə qarşı mübarizədə 
minlərlə füzulili döyüşmüş, yüzlərlə füzulili şəhid olmuş, yaralanmış, itkin 
düşmüşdür. Füzuli rayonunun əhalisi Qarabağ müharibəsində ən çox itkin və şəhid 
verən rayondur. Füzulinin 1100-dən çox şəhid və itkini, 113 girovu, 1450 nəfər 
müxtəlif dərəcəli əlili var.  Füzuliyə erməni təcavüzü nəticəsində 36361 nəfər uşaq 
zərər çəkmiş, onlardan 155 nəfəri valideynlərini itirmişdir. Müharibənin əsas ağırlı-
ğını Qacar, Divannalar, Yuxarı Veysəlli, Aşağı Veysəlli, Qaradağlı, Üçbulaq, Arış, 
Qoçəhmədli, Cuvarlı, Güzdək, Gorazıllı, Cəmilli, Dilağarda, Yağlıvənd, Govşad, Xə-
ləfşə, Mollavəli kəndlərinin əhalisi  çəkmişlər. Avqustun 23-ü 1993-cü ildə ecazkar 
Füzuli torpaqları da girov düşdü, əsir alındı. 

 Hazırda 51 kənd və rayon mərkəzi erməni tapdağı altında zillət çəkir, 55 min 
nəfərə yaxın rayon sakini köçkün həyatı yaşayır. Ümid edirik ki, işğal olunmuş 
torpaqlarımız yaxın zamanlarda erməni zülmündən azad ediləcək. Minlərlə köçkün 
öz yurd-yuvalarına qayıdacaq. O gün gələcək  ki, Füzuli rayonu yenidən öz əvvəlki 
qüdrətini, əzəmətini bərqərar edəcək. 
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Seyfəddin Əliağa oğlu Abbasov 

1921-ci il avqust ayının 27-də Abşe-
ronun Xızı kəndində yoxsul kəndli 
ailəsində anadan olmuşdur. 1927-ci 
ildə Bakıda yeddiillik məktəbi 
bitirdikdən sonra N.Nərimanov 
adına Sənaye Texnikumunun Kimya 
fakültəsində təhsil almışdır. Tələbə 
ikən “Kommunist” qəzeti redaksiya-

sında korrektor, sonralarsa ədəbi işçi, şöbə müdiri və 
məsul katib vəzifələrində işləmişdir. 1956-cı ilin 
avqustundan 1959-cu ilin aprel ayınadək Dövlət Ra-
dio və Televiziya Komitəsində baş redaktor, sonra 
Bakı Televiziyasının direktoru və sədr  müavini vəzi-
fələrində çalışmışdır. “Kirpi” jurnalının baş redaktoru 
olmuşdur. 1971-ci ilin oktyabrında “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasında ssenari redaksiyasının üzvü, 1980-ci 
ilin mayından ömrünün sonunadək “Yazıçı” nəşriy-
yatında redaktor vəzifəsində işləmişdir. Ədəbi yara-
dıcılığa 1938-ci ildən respublika dövri mətbuatında 
çap etdirdiyi felyetonlarla başlamışdır. İkinci Dünya 
müharibəsi dövründə onun felyetonları və satirik he-
kayələri “Vətən uğrunda” jurnalında “Ədəbiyyat qə-
zeti”ndə və Təbrizdə “Vətən yolunda” adlı hərbi qə-

zetdə çap olunurdu. 1948-ci 
ildə Azərbaycan Dövlət 
nəşriyyatı onun “Dəniz kəş-
fiyyatçısı” adlı əsərini nəşr 
etmişdi. Onun dram əsərləri 
- “Adı sənin, dadı mənim”, 
“Aydınlığa doğru”, “Mən-
ziliniz mübarək”, “Təzə gə-
lin”, “Kölgələr pıçıldaşır” 
respublika teatrlarında ta-
maşaya qoyulmuşdur. “Ba-
har kimi solmaz” ədəbi 
ssenarisi əsasında film çə-
kilmişdir. Əsərləri rus və 
keçmiş sovet xalqlarının 
dillərinə tərcümə olunmuş-
dur. Vətən qarşısında xid-
mətlərinə görə 12 medalla 
təltif edilmişdir. 

1983-cü il yanvar ayı-
nın 28-də vəfat etmişdir. 
Bakı küçələrindən birinə 
onun adı verilmişdir. 

Ədəbiyyat 
Mənziliniz mübarək /S.Dağlı.- Bakı: Yazıçı, 1981.- 279 s. 
Məşəl yanır /S.Dağlı.- Bakı: Yazıçı, 1985.- 360 s. 
Şirin duz /S.Dağlı.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 216 s. 

Bəybala Ələsgərov
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90 illiyi 
Seyfəddin Dağlı   

1921-1983 
 

 
 
 
 

Yazıçı 27 
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Teodor Drayzer 1871-ci il avqust 

ayının 28-də İndiana ştatının Teppe-
Xot şəhərində anadan olmuşdur. O, 
Amerika yazıçısı, ictimai xadim, Ame-
rika ədəbiyyatında realizmin ən gör-
kəmli nümayəndələrindəndir. Ədəbi 
fəaliyyətə 1892-ci ildə jurnalist kimi 
başlamışdır. İlk oçerk və hekayələri 

1897-ci ildə çap olunmuşdur. 1900-cü ildə “Kerri 
bacı”, 1911-ci ildə “Cenni Herhardt” romanlarında 
sadə insanların mənəviyyatını pozan Amerika həyat 
tərzini tənqid etmişdir.  

“Arzular trilogiyası” epopeyasına daxil olan 
“Maliyyədə” (1912), “Titan” (1914) və “Dözümlü 
adam” (1912) romanlarında Amerika inhisarçı kapita-
lizmi ifşa olunur. 1915-ci ildə yazdığı “Dahi” roma-
nında burjua cəmiyyətində sənətkarın mənəvi faciəsi 
göstərilmişdir.  

O, 1925-ci ildə Amerika ədəbiyyatında realizmin 
zirvəsi olan “Amerika faciəsi” romanını yazmış,  

 
1927-ci ildə isə SSRİ-yə 
gəlmiş və 1928-ci ildə 
“Drayzer Rusiyaya baxır” 
kitabını yazmışdır. Drayzer 
fəhlə sinifinin mübarizəsinə 
qoşulmuş, 1928-ci ildə “Er-
nita” povestində Amerika 
ədəbiyyatında ilk kommu-
nist surətini yaratmışdır. 
Drayzer faşizm əleyhinə 
mübarizədə iştirak etmişdir. 
Drayzerin yaradıcılığı Ame-
rika ədəbiyyatında realiz-
min inkişafına güclü təsir 
göstərmişdir. Drayzer 1945- 
ci il dekabr ayının 28-də 
vəfat etmişdir. 

 

 
Ədəbiyyat 

 
Cenni Herhardt /T.Drayzer.- Bakı: Maarif, 1988.- 339 s. 
Dahi /T.Drayzer.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 713 s. 
Kerri bacı /T.Drayzer.- Bakı: Maarif, 1987.- 397 s. 

            
 Bəybala Ələsgərov 

 
A

vq
us

t  

140  illiyi 
Teodor  Drayzer 

1871-1945 
 

 
 
 

Amerika 
yazıçısı 28 
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İslam dininin müqəddəs bayramları arasında 

Ramazan bayramı və ya orucluq müsəlman təqvimi ilə 
hicrinin 2-ci ilindən (miladi 623-cü il) başlanır. Oruc 
əsasən Ramazan ayında tutulduğu üçün ona “Ramazan 
orucu” da deyirlər. 

Bildiyimiz kimi, qəməri aylar günəş təqvimindəki 
aylara nəzərən on gün əvvəl gəlir. Ramazan orucuna hər 
il on gün tez başlandığına görə Ramazan ayı təxminən 

33 il ərzində sırayla ilin bütün fəsillərini dolaşır, beləliklə, oruc tutacağımız vaxtlar 
da dəyişir. Dünyanın hər yerində müsəlmanların olduğunu nəzərə alsaq, müsəl-
manların fərqli mövsümlərdə oruc tutması, hər mövsümün çətinliklərinə alışması və 
yoxsulların müxtəlif fəsillərdə çəkdikləri sıxıntıları dərk etməsi ilə əlaqələndirilir.  

Hicri təqvimi ilə ilin ayları arasında Ramazan ayı ən şəfqətli və müqəddəs bir ay, 
səbr, mərhəmət və bağışlanma ayıdır. On bir ayın sultanı olan Ramazanda müqəddəs 
kitabımız “Qurani-Kərim” nazil olmuşdur. Quranın nazil olduğu gecə “qədir” və ya 
“əhya” gecəsi adlanır. İslamşünasların fikrincə, bu gecə Ramazan ayının son 10 
gecəsindən birinə təsadüf edir. Allah-Təala müqəddəs Quranda Bəqərə surəsinin 
183-cü ayəsində belə buyurur: “Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki 
ümmətlərə vacib buyurulduğu kimi, sizə də vacib buyuruldu ki, bəlkə bunun 
vasitəsilə pis əməllərdən çəkinəsiniz!”   

Ramazanda hamı eyni vaxtda oruc tutur, birlikdə namaz qılır və bununla 
insanların Xaliq qarşısında bərabərliyi bir daha təsdiqlənir. 

Orucluğun başa çatdığı gün bayram edilir. Həmin gün bütün müsəlmanlar bir-
birlərini təbrik edir, vəfat edənlərin qəbirlərini ziyarət edir, ruhlarına dualar 
oxuyurlar. Bayram günü hər kəs öz himayəsində olanların sayına görə təqribən 3 
kiloqram buğda, un, yaxud xurma miqdarında kasıblar üçün fitrə zəkatı verməlidirlər. 
    Orucluq bayramı ölkəmizdə Milli Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27 oktyabr ta-
rixli “Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında” Qanuna əsasən dövlət sə-
viyyəsində qeyd olunur. 
 

 
A
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t   

Ramazan Bayramı 

30 
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Qubadlının işğalı günü 
 31 

Ərazisi - 802 km2 
Əhalisinin sayı – 38,1 min nəfər
İnzibati mərkəzi - QUBADLI    
İşğal tarixi - 31.08.1993 
 

  

 
 

Qubadlının işğalı Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdiril-
məsi, dənizdən-dənizə böyük Ermənistan yaradılması barədə 
daşnak ideoloqlarının çoxillik sərsəm ideyalarının tərkib hissəsi 
idi. Tarixən həm çar, həm də sovet imperiyasının çökməsi za-
manı Dağlıq Qarabağ məsələsi dəfələrlə qaldırılmışdı. Qubadlı, 
əslində erməni təcavüzü ilə Qarabağ münaqişəsindən bir qədər 
əvvəl üzləşmişdi. Sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi adı ilə tarixən 
qubadlıların dədə-baba torpaqları olan Vəli düzü, Gülü zəmi 
kimi gözəl təbiətli yerləri Ermənistana vermək cəhdi münaqişə-

nin örtülü olsa da bünövrəsini qoymuşdu. Lakin Qarabağ münaqişəsinin əsl startı 
sovet imperiyasının labüd çökməsi nəticəsində baş verdi. 

1988-ci il fevral ayının 6-da Xankəndində ilk erməni mitinqlərindən sonra 
Ermənistandan azərbaycanlıların deportasiya edilməsinə başlanıldı və ilk qaçqın 
dalğası Qubadlıdan keçdi. Sisiyandan, Qafandan, Gorusdan qovulan, döyülüb təhqir 
edilən azərbaycanlıların bir qismini qubadlılar qəbul etdilər. 

Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında yerləşən Qubadlının strateji əhəmiyyətini 
başa düşən erməni təcavüzkarları Qubadlıda terror-təxribat əməlləri törədirdilər. 
Dağlıq Qarabağa Qubadlı ərazisindən keçid yaratmaq, dəhliz açmaq, buradan 
separatçılara silah-sursat daşımaq niyyətini həyata keçirmək istəyirdilər.  

Avqustun 31-də daha bir faciə törədildi. Qaniçən erməni hərbi birləşmələri ilə üz-
üzə qalan mülki əhali məcburiyyət üzündən rayonu tərk etməli oldu. Avqustun 31-də 
Qubadlı bütünlüklə işğal olundu.  30 mindən artıq əhali öz yurd-yuvasından didərgin 
düşdü. Var-dövləti başdan aşan rayon mərkəzi və 94 kənd qarət edildi, talandı, 
yandırıldı. 
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1 sentyabr 
Gün çıxır 
06:33   
Gün batır 
20:14 
30 sentyabr     
Gün çıxır  
06:06   
Gün batır 
19:25 
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24 avqust-      
23 sentyabr 

Qız bürcü 
Nişanəsi yerdir. 
Günəşin Qızlar 
bürcünün keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
hər işdə aydınlıq, 
dəqiqliyin olmasını 
istəyirlər.  

Ca 1 
C 2 
Ş 3 
B 4 
Be 5 
Ça 6 
Ç 7 
Ca 8 
C 9 
Ş 10 
B 11 
Be 12 
Ça 13 
Ç 14 
Ca 15 
C 16 
Ş 17 
B 18 
Be 19 
Ça 20 
Ç 21 
Ca 22 
C 23 
Ş 24 
B 25 
Be 26 
Ça 27 
Ç 28 
Ca 29 
C 30 
 

   2011       

      Əlamətdar və  
      tarixi günlər 

Milli Musiqi Günü 

 
Hər il Şərqdə ilk operanın yaradıcısı, gör-

kəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun doğum günündə 
qeyd olunan bu bayram musiqi ictimaiyyətini bir 
araya yığmışdır. Xatırladaq ki, uzun illər qeyd olunan 
bu gün 1995-ci ildə ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin fərmanı ilə rəsmiləşdirilib. 1995-ci ildən 
etibarən 18 Sentyabr təqvimə Milli Musiqi Günü  
kimi düşüb. 

 
1. Bakıda Şərq xalqlarının I qurultayı  
      keçirilmişdir 
15. Bilik Günü  
18. Milli Musiqi Günü  
20. Neftçilər Günü  
27. Beynəlxalq Turizm Günü 
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Sentyabr - Qriqorian təqvimi ilə ilin doqquzuncu ayıdır. 30 gündən ibarətdir. 

 
 Milli ədəbiyyat 
 

Şair, dramaturq Sadıqov Novruz İsmayıl oğlu (Novruz Gəncəli) 

(12.09.1921-19.10.1995) anadan olmasının 90 illiyi 

Şair Nəsirli Müzəffər Qasım oğlunun (14.09.1911-01.01.1980) anadan 

olmasının 100 illiyi 

  Tarixi günlər 
   Azərbaycan Kommunist Partiyası ləğv edilmişdir (14.09.1991) 

   Bilik Günü (15.09.2004) 

                     Milli Musiqi Günü (18.09.1995) 

Neftçilər Günü (20.09.1994) 

Beynəlxalq Sülh Günü (21.09.) 

Gəncə şəhərinin 2505 illiyi (23.09.) 

Beynəlxalq Turizm Günü (27.09.1970) 

  Milli Qəhrəmanlar 

   Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Kərimov Kazımağa Mövsüm oğlunun 

   (01.09.1951-15.06.1992) anadan olmasının 60 illiyi 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məmmədov Seymur Qəhrəman oğlunun 

(18.09.1971-01.04.1992) anadan olmasının 40 illiyi 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Qubadov Arif Vəliş oğlunun 

(20.09.1966) anadan olmasının 45 illiyi 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Yusifov Zakir Tofiq oğlunun 

(29.09.1956-11.10.1992) anadan olmasının 55 illiyi 
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Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı İbrahimov Mirələkbər Mirələsgər 

oğlunun (30.09.1961-05.03.1994) anadan olmasının 50 illiyi   
       Mühəndis işi. Texnika  
          Əməkdar mühəndis, neft və qaz quyuları qazılması sahəsində  

 mütəxəssis Rüstəmbəyov Əsəd Fətulla oğlunun (02.09.1911- 

 17.10.1982) anadan olmasının 100 illiyi 

 Coğrafiya. Geologiya  
  Rus geoloqu, neft geologiyasının banilərindən biri Qubkin İvan  

  Mixayloviçin (21.09.1871-21.04.1939) anadan olmasının 140 illiyi 

     Riyaziyyat. Fizika 
      Rus riyaziyyatçısı, Dövlət mükafatı laureatı Vinoqradov İvan  

Matveyeviçin (14.09.1891-20.03.1983) anadan olmasının 120  

 illiyi 

Əməkdar elm və texnika xadimi, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru  

Sultanov Hacıbəy Fərəculla oğlunun (20.09.1921-05.03.2008)  

anadan olmasının 90 illiyi 

 İngilis fiziki, kimyaçı, elektromaqnit sahəsi təliminin banisi  

Faradey Mayklın (22.09.1791-25.08.1867) anadan olmasının 220 

 illiyi 
     Kimya. Biologiya. Tibb   
      Əməkdar elm xadimi, professor Namazova Adilə Əvəz qızının 

 (09.09.1926) anadan olmasının 85 illiyi 

Azərbaycan bioloqu, professor Quliyev Ələkbər Məmməd oğlunun 

(27.09.1911) anadan olmasının 100 illiyi 
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   Musiqi. Opera. Balet  
    Çex bəstəkarı, çex klassik musiqisinin banilərindən biri Dvorjak  

    Antoninin (08.09.1841-01.05.1904) anadan olmasının 170 illiyi 

  Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Abdullazadə Gülnaz Abutalıb 

  qızının (07.09.1946) anadan olmasının 65 illiyi 

  Musiqişünas, sənətşünaslıq doktoru Əliyeva Fərəh Şirməmməd 

  qızının  (07.09.1961) anadan olmasının 50 illiyi 

  Əməkdar artist, müğənni Haqverdiyev Xanlar Məmməd oğlunun  

  (25.09.1906-05.12.1980) anadan olmasının 105 illiyi 

  Rus bəstəkarı,  SSRİ Xalq artisti Şostakoviç Dmitri Dmitriyeviçin 

    (25.09.1906-09.08.1975) anadan olmasının 105 illiyi 

   Teatr. Kino 
     Xalq artisti Nuriyev Yaşar Məmmədsadıq oğlunun (Yaşar Nuri) 

    (03.09.1951) anadan olmasının 60 illiyi 

     Rəssamlıq  
      Əməkdar incəsənət xadimi, boyakar Hüseynov Əyyub Müseyib 

      oğlunun   (03.09.1916-17.04.1998) anadan olmasının 95 illiyi 

   Fransız boyakarı və qrafiki Jeriko Teodorun (26.09.1791-26.01.1824)  

   anadan olmasının 220 illiyi 

 Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq 

  Sədərək rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (04.09.1991)  

yaradılmasının 20 illiyi 
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   Kazımağa Mövsüm oğlu Kərimov 
1951-ci il sentyabr ayının 1-də 
Qubadlı rayonunun Sarıyataq kən-
dində anadan olmuşdur. Qara 
İlyasov adına Qubadlı şəhər orta 
məktəbini bitirdikdən sonra rayo-
nun “Avanqard” qəzetinin mətbə-
əsində yığıcı işləmişdir. 1970-ci 

ildə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakül-
təsinə daxil olmuşdur. Kazımağa Kərimov təhsil illə-
rində həm respublika, həm də rayon qəzetlərində ma-
raqlı yazılarla çıxış etmişdir. 

Universiteti bitirdikdən sonra o, təyinatla “Azər-
baycan məktəbi” jurnalına göndərilmiş, bir müddət 
keçdikdən sonra Goranboy rayonunun Qızılhacılı kən-
dini ozünə yurd seçmişdi. O, rayon Aqrar Sənaye Bir-
liyində hüquq məsləhətçisi kimi işə qəbul olunmuş-
dur. Ancaq onun bu sakit həyatı uzun sürməmiş, 
yaşıdları kimi, o da silaha sarılmalı olmuşdur. 1991-ci 
ildə birinci Goranboy özünümüdafiə batalyonunun 
yaradılmasında xüsusi fəallıq göstərmiş, sonralar isə 
orada ikinci özünümüdafiə batalyonu yarananda, 
batalyon komandirinin müavini təyin edilmişdi. 

Universitetdə təhsil aldığı illərdə hərbi texnikanın 
sirlərinə müəyyən qədər bələd olan baş leytenant 
Kazımağa Kərimov qələmi silahla əvəz etmişdir. 
Beləcə Kazımağanın döyüş yolu başlamışdır. Erkəc, 
Qaraçinar, Meşəli və bir sıra başqa kəndlərdə ke-
çirilən əməliyyatlarda rəşadətlə vuruşmuşdur. Axı-
rıncı döyüşü Meşəli ərazisində olmuşdur. Komandir 

müavini əsgərlərə son dö-
yüş tapşırığı vermişdir. On-
lar bu ərazini erməni iş-
ğalından azad etməli idilər. 
Əsgərlər cəld silaha sarıl-
mış və bir az sonra erməni 
quldurları tərksilah olun-
muşdur. O, bu döyüşdə 
ayağından ağır yaralanmış-
dır. Yoldaşları vaxt itirmə-
dən, onu vertolyotla Bakıya 
yola salmışdılar. Lakin çox-
lu qan itirdiyindən Kazım-
ağa Kərimov 15 iyun 1992-
ci ildə Bakıda hospitalda 
dünyasını dəyişmişdir. 

Evli idi. Bir oğul övladı 
yadigar qalıb. 

Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 23 iyun 
1992-ci il tarixli 6 saylı 
Fərmanı ilə Kərimov Ka-
zımağa Mövsüm oğluna 
ölümündən sonra “Azər-
baycanın Milli Qəhrəmanı” 
adı verilmişdir. 

Bakı şəhərinin Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn edil-
mişdir. 
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60 illiyi 
Kazımağa  Kərimov 

1951-1992 
 

 
 
 

Milli 
Qəhrəman 1 
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Qızılhacılı kənd Mədəniyyət evi onun adını daşıyır. 
Goranboy şəhərində büstü qoyulmuşdur. 

 
Ədəbiyyat 

 
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularına 

“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Kərimov Kazımağa 
Mövsüm oğlu - baş leytenant - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi 
bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı, 23 iyun 1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 
1992.- № 12.- S.35.- (Ölümündən sonra). 

 
Aslan, Q. Qəhrəman jurnalist /Q.Aslan //Goranboy qartalları.- Bakı, 1994.- S.43. 
Əsgərov, V. Kərimov Kazımağa Mövsüm oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.111. 
Kərimov Kazımağa Mövsüm oğlu: (1951-1992) //Qubadlının Milli Qəhrəmanları: 

(Plakat).- Bakı: İşıq, 1993. 
     Kərimov Kazımağa Mövsüm oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 
H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.112. 

Mehdixanlı, T. Əbədi yaşayanlar /T.Mehdixanlı //Azərbaycan.- 2007.- 10 iyun.- 
S.5. 

 
 

                                                              Samirə   Eminova   
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Əyyub Müseyib oğlu Hüseynov 1916-cı il sentyabr 
ayının 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Noraşen rayonunun (indiki Şərur) Xok kəndində 
anadan olub.  

Sonralar fərəhlə, qürur hissi ilə deyərdi ki, mənim 
ilk sənət müəllimim anadan olduğum yurdun tə-
biətidir.  

1935-ci ildə Azəbaycan Dövlət Rəssamlıq Texni-
kumunu, 1941-ci ildə Tbilisi Rəssamlıq Akademiyası-
nı bitirmişdir. 1948-1998-ci ildən Ə.Əzimzadə adına 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq məktəbində (indiki 
Rəssamlıq Akademiyası) dərs demişdir. 1948-ci ildən 
pedaqoji fəaliyyətə başlamış, doqquz il Əzim Əzimza-
də adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq məktəbinin 
direktoru işləmişdir. Ömrünün 50 ilini bu gün adları, 
yaradıcılıqları ilə şöhrət qazanan neçə-neçə fırça-tişə 
ustalarının əhatəli bilgi qazanmalarına sərf etmişdi. 
Onun tələbələri etimadı doğruldub müəllimlərinin, us-
tadlarının adını yaradıcılıqları ilə uca ediblər. 

Onun timsalında əsl vətənpərvərliyin, el-oba qədri 
bilməyin şahidi oluruq. Bəlkə elə bu sevginin nəticəsi-
dir ki, Əyyubun əsərlərində torpaq, səma, təbiət can-
lıymış kimi nəzər-diqqəti çəkir. Onun görkəmli fırça 
ustası olmasına səbəbkar ilk dəfə ayaq açdığı, yeridiyi 
torpaq, gördüyü əlvan mənzərələr, eşitdiyi Araz çayı-
nın səsi olmuşdu. “Araz sahilində” mənzərə tablosu-
nun yaranmasından 70 ildən artıq vaxt keçməsinə 
baxmayaraq, bu gün də onu görənlər dərin 
düşüncələrə dalırlar. Ümumiyyətlə, onun bu mövzuda 

olan əsərlərinə həyəcansız 
baxmaq mümkün deyil. 
“Dərd” tablosunda çiynində 
ağır yükü olan, erməni 
qəddarlarından can qurtar-
maq üçün qaçan ahıl kişi 
həmin dövrün ümumiləş-
miş obrazıdır. Bu əsər za-
man-zaman törədilən milli 
faciəmizi canlandıran, ya-
şadan əsl sənət nümunəsi 
kimi yadigar qalıb. 

Əyyub Hüseynov sovet 
dövründə əsərləri ilə Azər-
baycanı dünyada tanıtdıran-
lardan biri olmuşdu. Müx-
təlif janrlarda çəkdiyi rəsm-
lərində milli dəyərlərimizi 
təsvir etmişdi. Yaratdığı 
tablolar dünya muzeyləri-
nin eksponatıdır... 

Əyyub Hüseynov nümu-
nə göstəriləsi yaradıcılıq 
qabiliyyətinə malik insan 
idi. Onun bir amalı, məq-
sədi vardı: Azərbaycan in-
kişaf etsin, o da yeni-yeni 
əsərlər yaratsın. O, bu arzu-
suna ötən əsrin 70-ci illə-
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rində çatdı. Milli tariximizə intibah dövrü kimi 
yazılan həmin vaxtlarda məhsuldar işlədi, yaratdığı 
əsərləri ilə təsviri sənətimizin zirvəsinə ucaldı. Ulu 
öndər Heydər Əliyev onu yeniyetmə, gənclik 
illərindən tanıyırdı. Ölkəmizə ilk rəhbərliyi illərində 
ulu öndər tez-tez rayonlara, əyalətlərə səfər edərdi. 
Yol yoldaşlarından biri də özünə, yaradıcılığına 
hörmət etdiyi Əyyub Hüseynov olardı. Çünki 
unudulmaz lider istedadlı fırça ustasının yaratdığı 
əsərlərə yaxşı bələd idi. Əmək mövzusunda çəkdiyi 
“Kömək gəlib”, “Yaylaqda”, “Çobanlar”, mənzərə 
janrında “Şahbuz”, “Yağışdan sonra”, “Aşıq Ələsgər”, 
“Əmək qəhrəmanı” portretləri hazırda müxtəlif mu-
zeylərdə saxlanılır. 

1980-ci ildə  o, Əməkdar 
incəsənət xadimi adına 
layiq görülüb. 

O, 82 il ömür yaşadı. 
Bacarığını, istedadını xalqı-
mızın tərəqqisinə, tanınma-
sına sərf etdi.  

Əyyub Hüseynov, 17 
aprel 1998-ci ildə dünyasını 
dəyişmişdir. Rəssamın doğ-
malarına son sözü: “Xalqım 
yaşadıqca, mən də yaşa-
yacağam” olmuşdur. 

 
Ədəbiyyat 

 
Ağaoğlu, T. Təsviri sənət zirvəsində /T.Ağaoğlu //Azərbaycan.- 2009.-             

21 aprel.- S.7. 
Hüseynov Əyyub Müseyib oğlu //Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.-

Bakı, 1987.- C.10.- S.285. 
Hüseynov Əyyub Müseyib oğlu //Naxçıvan ensiklopediyası; Azərbaycan Milli 

EA.- Bakı, 2002.- S.192. 
İnternetdə 
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Yaşar Məmmədsadıq oğlu Nuriyev 

(Yaşar Nuri) 1951-ci il sentyabr 
ayının 3-də Bakıda tanınmış və unu-
dulmaz aktyorumuz Məmmədsadıq 
Nuriyevin ailəsində dünyaya gəlmiş-
dir. Səhnəyə ilk dəfə on bir yaşında 
“Toy kimindir?” (dramaturq Məhər-
rəm Əlizadə, bəstəkar Ağası Məşədi-

bəyov) tamaşasında Tapdıq rolunda çıxmışdır. Mək-
təbli vaxtlarında dövlət televiziyasının “Yelkən” veri-
lişinin aparıcılarından olmuşdur. Bundan başqa o, 
“Buratino”, “Qaranquş”, “Pioner” uşaq verilişi-teatr-
larında müntəzəm iştirak etmişdir. Müxtəlif dram dər-
nəklərinə getmiş, keçmiş 26 Bakı Komissarı adına 
Mədəniyyət Sarayı Xalq Teatrının tamaşalarında çıxış 
etmişdir. 

10 yaşından Azərbaycan televiziyasında uşaq veri-
lişlərində çəkilən və teatr səhnələrində uşaq rollarını 
ifa edən aktyor, 1968-ci ildə Bakıdakı 173 saylı orta 
məktəbi bitirmişdir. Azərbaycan Dövlət İncəsənət İns-
titutunun (indiki ADMİU) Dram və kino aktyorluğu 
fakültəsinə daxil olmuşdur. Kurs rəhbərləri, tanınmış 
səhnə xadimləri Rza Təhmasib və Əliheydər Ələkbə-
rovdan aktyorluq sənətinin incəliklərini öyrənmişdir. 
İnstitut dövründə “Sevil”də (Cəfər Cabbarlı) Balaş, 
“Toy”da (S.Rəhman) Salmanov, “Günahsız Müqəssir-
lər”də (A.N.Ostrovski) Neznamov və s. obrazları ya-
ratmışdır.  

 1974-cü il dekabr ayının 1-də Akademik Milli 
Dram Teatrının baş rejissoru Tofiq Kazımovun 
dəvətilə bu kollektivin aktyor truppasına qəbul 

olunmuşdur. Yaşar Nuri 
Milli Dram Teatrında 
işlədiyi gündən indiyədək 
repertuarda olan bir çox 
tamaşalarda iştirak etmiş-
dir. Akademik Milli Dram 
Teatrının səhnəsində ilk 
rolu Aleksandr Vampilovun 
“Övlad” (“Böyük oğul” 28 
dekabr, 1974) komediyası-
nın tamaşasında Silva rolu 
olmuşdur. Bundan başqa o, 
İlyas Əfəndiyevin “Bağlar-
dan gələn səs” dramında 
Pərviz (1 oktyabr, 1975), 
Əkrəm Əylislinin “Quşu 
uçan budaqlar” pyesində 
Qasım (29 oktyabr, 1978), 
Mehdi Məmmədovun təf-
sirindəki “Dəli yığıncağı” 
faciəsində Sərsəm Salman 
(6 may, 1978), Fuad və 
Zəminə Hacıyevlərin hazır-
ladığı “Sevil”də Əbdüləli 
bəy (18 noyabr, 1978) və s. 
Obrazlarını yaratmışdır.  

 Teatr aktyoru kimi gör-
kəmli sənətkar olan Yaşar 
Nuri həm də məşhur kino 
ustasıdır. Əlliyə yaxın bədii 
filmə çəkilmiş, Azərbaycan 
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Dövlət Televiziyasında hazırlanmış yüzdən çox tama-
şada, bədii kompozisiyada, satirik səhnəciklərdə 
iştirak etmişdir. Onun əsasən baş rolları ifa etdiyi tele-
tamaşalar televiziyanın fondunda daimi sənət nümu-
nələri kimi qorunur. Bunlara Ramiz Həsənoğlunun 
hazırladığı Ruhəngiz Qasımovanın “Yollar görüşən-
də...”, “Ömrün yolları”, İsi Məlikzadənin “Qatarda”, 
Anarın “Evləri köndələn yar”, Mövlud Süleymanlının 
“Kökdən düşmüş piano”, Hüseyn Cavidin “Topal 
Teymur”, Aslan Qəhrəmanovun əsərləri əsasında 
T.Vəliyevin lentə aldığı “Səni axtarıram”, “Bağışla”, 
“Səndən xəbərsiz” trilogiyası və s. televiziya tama-
şalarını misal göstərmək olar. 

1981-ci ildə 30 illik yubileyində o, ilk fəxri adını - 
Əməkdar artist adını almışdır. 1989-cu ildə Azər-
baycan Respublikasının Xalq artisti fəxri adına layiq 

görülmüş, 1991-ci ildə 40 
illik yubileyində ona “Ya-
ramaz” filmindəki roluna 
görə Dövlət mükafatı veril-
miş, 1992-ci ildə “Qızıl 
dərviş” mükafatına layiq 
görülmüşdür.  

Aktyor özünü həm kino-
da, həm də teatrda rejissor 
kimi sınamışdır. Teatrda İsi 
Məlikzadənin “Subayları-
nızdan görəsiniz” əsərinə 
quruluş vermiş, kinoda isə 
“Spasibo” filmini ekranlaş-
dırmışdır.  

 
Ədəbiyyat 

 
Behbudqızı, S. Gənc və həmişəyaşar “Yaramaz” Yaşar Nuri: “Vaqif Mustafayev 

bir dənə də “Qanmaz” çəkməlidir” /S.Behbudqızı //Həftə içi.- 2009.- 21 may.- S.7. 
Rəhimli, İ. Yaşar Nuriyev /İ.Rəhimli //Üç əsrin yüz otuz ili: (Akademik Milli 

Dram Teatrı bu gün) /İ.Rəhimli; red. T.Əfəndiyev.- Bakı, 2003.- S.113-118. 
Rəhimli, İ. Yaşar Nuriyev (3 Sentyabr 1951) /İ.Rəhimli //Azərbaycan teatr 

tarixi: Dərslik /İ.Rəhimli; elmi red. Timurçin Əfəndiyev.- Bakı, 2005.- S.388-389. 
Zaman ömrümüzdən illəri qoparır //Mövqe.- 2009.- 12-14 sentyabr.- S.13. 
 

İnternetdə 
www.az.apa.az.news.   
www.az.wikipedia.org                                                                     
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    Adilə Əvəz qızı Namazova  

1926-cı il sentyabr ayının 9-da Ağ-
dam rayonunun Seyidli kəndində 
anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitir-
dikdən sonra Azərbaycan Dövlət 
Tibb Universitetinin Pediatriya fa-
kültəsinə daxil olmuşdur (1944). 
1949-cu ildə oranı müvəffəqiyyətlə 
bitirdikdən sonra Ağdama qayıdaraq 

işləməyə başlamışdır. 1953-cü ildə aspiranturaya daxil 
olmuşdur. 1965-ci ildən tibb elmləri doktoru və 
Azərbaycan Tibb Universiteti 1-ci Uşaq xəstəlikləri 
kafedrasının müdiri, 1966-cı ildən  professor, SSRİ 
Tibb EA müxbir üzvü (1971), Səhiyyə əlaçısı, 
Azərbaycan SSR Əməkdar elm xadimi (1981), 
Azərbaycanın Əməkdar həkimi, Azərbaycan SSR 
Dövlət mükafatı laureatı (1982), 1994-cü ildən Rusiya 
Tibb Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü, Bey-
nəlxalq Pediatrlar Assosiasiyasının üzvü, Türkdilli 
ölkələrin Mərkəzi Asiya Pediatrlar Assosiasiyasının 
(Beynəlxalq iştirakla) IV konqresinin prezidenti, 
Türkdilli ölkələrin, Mərkəzi Asiya Pediatrlar 
Assosiasiyasının vitse-prezidenti, Türkiyə “Pediat-
riya” jurnalının redaksiya kollegiya üzvü, “Türkiyə 
Beynəlxalq Pediatiriya” jurnalının redaksiya kollegiya   

üzvüdür. 1996-cı ildə “Şöh-
rət” ordeni, medal və bir sı-
ra fəxri fərmanla təltif olun-
muşdur. 

Alimin tədqiqatı, əsasən, 
uşaqlarda revmatizm və 
ürək xəstəliklərinə həsr 
olunmuşdur. Ölkəmizdə ilk 
dəfə olaraq ürək çəpərinin 
anadangəlmə qüsurlarının 
klinik xüsusiyyətlərini öy-
rənmiş, süni qan dövranı 
şəraitində cərrahi müalicə-
yə göstəriş və əks göstəriş 
kriteriyasını müəyyənləş-
dirmiş, həmin qüsurların 
təsnifatını təklif etmişdir. 

O, indiyə qədər  40 elm-
lər namizədi və 3 elmlər 
doktoru hazırlamışdır. Ali-
min 350 elmi əsəri çapdan 
çıxmışdır. Bunlardan 200-ü 
xaricdə çap olunmuşdur. 

Ədəbiyyat 
Təbabət etikası: dərs vəsaiti /Ə.Namazova, Q.Əliyev.- Bakı: Təhsil, 2004.- 237 s. 
Namazova Adilə //Azərbaycan qadın ensiklopediyası.- Bakı: AME,2002.-S.309  

                                                                                   Səmayə Quliyeva 
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Nоvruz İsmаyıl оğlu Sаdıqоv 

(Novruz Gəncəli) 1921-ci il sеnt-
yаbrın 12-də Bаkı şəhərində də-
mirçi аiləsində аnаdаn оlmuşdur. 
H.Z.Tаğıyеv аdınа Tохuculuq fаb-
riki nəzdindəki 63 sаylı оrtа mək-
təbdə ibtidаi təhsil аlmışdır (1929-
1934). Аliləlikcə Gəncəyə köç-
müşlər. 1938-ci ildə böyük qаr-

dаşının vахtsız vəfаtı аilənin vəziyyətini аğırlаşdır-
mışdır. О, həm tохuculuq fаbrikində işləməli, həm də 
təhsilini dаvаm еtdirməli оlmuşdur. 3 sаylı bеynəl-
miləl şəhər оrtа məktəbini bitirib АDU-nun (indiki 
BDU) Filоlоgiyа fаkültəsinə dахil оlmuşdur (1939). 
Еyni zаmаndа kitаbхаnаdа Аzərbаycаn şöbəsinin 
müdiri (1939-1940), İncəsənət muzеyində еkskursiyа 
rəhbəri (1940-1941) işləmişdir. Lеrik rаyоnunun 
kəndlərində müəllim və məktəb müdiri vəzifələrində 
işləmişdir (1941-1943). Bаkıdа Dövlət Təhlükəsizliyi 
оrqаnlаrındа (1943-1946), “Аzərbаycаn gəncləri” qə-
zеti rеdаksiyаsındа, Аzərbаycаn Yаzıçılаr İttifаqının 
“Nаtəvаn” klubundа (1949-1950) çаlışmışdır. “Ədə-
biyyаt” qəzеti rеdаksiyаsındа Tənqid şöbəsinin 

müdiri, “Аzərbаycаn gənc-
ləri” qəzеti rеdаksiyаsındа 
ədəbi işçi, Аzərbаycаn KP 
MK Təbliğаt və təşviqаt şö-
bəsində təlimаtçı (1950-
1960), “Аzərbaycаn” jur-
nаlı rеdаksiyаsındа bаş 
rеdаktоrun müаvini (1960-
1976) оlmuşdur. Аzərbаy-
cаn Yаzıçılаr İttifаqındа 
pоеziyа üzrə məsləhətçi iş-
ləmişdir (1976-cı ildən). 
C.Bаyronun “Kаur”, Y.Çа-
rеntsin “Hаmı üçün” pое-
mаlаrını, А.Mаkаyоnоkun 
“Tribunаl”, C.Pаtrikin 
“Missis Səvinc”, B.Brехtin 
“Kurаj аnа və оnun uşаq-
lаrı” pyеslərini dоğmа dilə 
çеvirmişdir. SSRİ mеdаllаrı 
ilə təltif еdilmişdir. 

1995-ci il 19 oktyabrda 
Bakıda vəfat etmişdir. 

Ədəbiyyаt 
Sеçilmiş əsərləri: Şеirlər və pоеmаlаr /N.Gəncəli.- Bakı: Аzərnəşr, 1974.- 194 s. 
Ədəbi dоst: Şеirlər və pоеmаlаr /N.Gəncəli.- Bakı: Yаzıçı, 1984.- 384 s. 
Əhmədоv, T. Novruz Gəncəli /T.Əhmədov //ХХ əsr Аzərbаycаn yаzıçılаrı:  

Еnsiklоpеdik məlumаt kitаbı.- Bakı, 2004.- S.682 
Məmməd Məmmədov
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  Seymur Qəhrəman oğlu Məmmədov 
1971-ci il sentyabr ayının 18-də Füzuli 
rayonunda  dünyaya göz açmışdır.  

1991-ci ildə hərbi xidmətə gön-
dərilmişdir. O, Vladimir vilayətinin 
Kovrov şəhərində artilleriya üzrə 6 
aylıq kurs keçmiş, sonra Almaniyaya 

göndərilmişdir. Bir müddətdən sonra isə Ukrayna 
Respublikasının Çerniqov şəhərində xidmətini davam 
etdirmişdir. Hərbi xidmətdən qayıtdığı gündən, 
könüllü olaraq 814 saylı özünümüdafiə batalyonuna 
yazılmışdır. 

O, çox gənc olmasına baxmayaraq həmişə qaynar 
nöqtələrdə olmuş, ən çətin əməliyyatlarda iştirak 
etmişdir. Seymur onlarla azərbaycanlı əsirin azad 
edilməsində, 11 nəfər əsgərin mühasirədən çıxarılma-
sında və bir neçə kəndin erməni işğalçılardan təmiz-
lənməsində əsl igidlik göstərmişdir. 1 aprel 1992-ci 
ildə Seymurun son döyüşü oldu. Məlikcan kəndi 
uğrunda gedən döyüşdə hər birində 10 nəfərə yaxın 
erməni yaraqlısı olan 15 post darmadağın edilmişdi. 

Bu qeyri-bərabər döyüşdə 
düşmən snayperinin gülləsi 
onun ömrünü yarımçıq 
qoydu. 

Subay idi. 
Azərbaycan Respublika-

sı Prezidentinin 11 avqust 
1992-ci il tarixli 131 saylı 
Fərmanı ilə Məmmədov 
Seymur Qəhrəman oğluna 
ölümündən sonra “Azər-
baycanın Milli Qəhrəmanı” 
adı verilmişdir. 

Bakı şəhərinin Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn edilmiş-
dir. 

Oxuduğu məktəb onun 
adını daşıyır. 

 

Ədəbiyyat 
Seymur Qəhrəman oğlu Məmmədova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı 

verilməsi haqqında: [Sıravi - Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi 
bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı, 11 avqust 1991-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı. - 
1992.- № 15.- S.70.- (Ölümündən sonra) 

Əsgərov, V. Məmmədov Seymur Qəhrəman oğlu /V.Əsgərov  //Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.147.                                        Samirə   Eminova   
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    Arif  Vəliş oğlu  Qubadov 1966-cı il 
sentyabr ayının 20-də  Cəlilabad rayo-
nunun Əliqasımlı kəndində doğul-
muşdur. 1983-cü ildə Əliqasımlı kənd 
orta məktəbini bitirmişdir. 1984-cü ildə 
Cəlilabad rayon Hərbi Komissarlığı 
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. 

Xidmətini SSRİ-nin müxtəlif yerlərində keçirmişdir. 
       A.Qubadov Azərbaycanda baş verən hadisələri 
nigarançılıqla izləyirdi. Erməni quldurlarının Qərbi 
Azərbaycanda və Qarabağda soydaşlarımızın başına 
gətirdikləri müsibətlər onu çox narahat edirdi. O, Vətə-
nə dönməyə, burada xidmət etməyə can atırdı. 
      1992-ci ildə arzusuna qovuşdu. O, Azərbaycana 
gələrək Milli Ordumuzda xidmət etməyə başladı. 
1992-ci ilin iyun ayında Qədim  Naxçıvanın  Sədərək 
bölgəsində qanlı döyüşlər gedirdi. Arif də silaha 
sarılmışdı. O, qəhrəmancasına vuruşurdu. Onun ko-
mandir olduğu tabor düşmənin xeyli canlı qüvvəsini və 
döyüş texnikasını məhv etdi. Sədərəklilər onun rəşa-
dətindən necə də ürək dolusu danışırdılar.  
    A.Qubadovun dəstəsi 1993-cü ilin iyun ayında 
Ağdam rayonuna göndərildi. Rayonun Əfətli, Yusif-
canlı kəndlərinin düşmən tapdağından azad edilmə-
sində ölüm-dirim mübarizəsinə girişən dəstə, düşmənə 
layiqli cavab verdi. Kəndlər tezliklə azad edildi. 
   O, 1993-cü ilin avqustunda öz taboru ilə Füzuli böl-
gəsinə yollandı. Əhmədbəyli, Aşağı və Yuxarı Kürd-

mahmudlu, Alxanlı kəndləri 
məhz Arif  Qubadovun rəh-
bərliyi altında  düşməndən 
təmizləndi. 
     O, 1994-cü ildə Tərtər və 
Ağdərə döyüşlərində də fəal 
iştirak etmişdi. Burada  da 
o, öz  döyüşkənliyi və rəşa-
dəti ilə fərqlənmişdi.  
     Bu xidmətlərinə görə, 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 4 aprel 1995-
ci il tarixli 307 saylı Fər-
manı ilə Qubadov Arif Vəliş 
oğluna “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adı verilmişdir. 
   O,  1996-cı ildə Bakı Ali 
Birləşmış Komandirlər 
Məktəbininə daxil olmuş, 
2001-ci ildə oranı bitirmiş, 
Azərbaycan  Respublikası  
Sərhəd Qoşunları Hərbi 
Akademiyasına daxil olmuş 
və 2003-cü ildə oranı mü-
vəffəqiyyətlə bitirmişdir. 
      A.Qubadov polkovnik-
leytenant rütbəsindədir. O, 
yenə Vətənin keşiyindədir. 
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       Ailəlidir, iki oğul, iki qız atasıdır. 
 

Ədəbiyyat 
 

 Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Qubadov Arif Vəliş oğlu-
Müdafiə Nazirliyi, baş leytenant - Azərbaycan Respublikasının  Konstitusiya, dövlət 
quruluşunun müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanması və dövlət çevrilişi 
cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət göstərdiyinə görə]: 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il //Azərbaycan.-
1995.- 5 aprel.- S.1. 

 
   Əsgərov, V. Qubadov Arif Vəliş oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.236. 
   Qubadov Arif Vəliş oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 
H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.119. 

 
         Saqibə Mehrəliyeva
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    Xanlar Məmməd oğlu Haqverdiyev 
1906-cı il sentyabr ayının 26-da Ağ-
dam rayonunun Seyidli kəndində bəy 
ailəsində anadan olmuşdur.  

1928-ci ildə Xanlar Haqverdiyev 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriya-
sının Vokal şöbəsininə daxil olmuşdur. 

Professor H.Speranskidən rus və Avropa  musiqisini,  
Seyid Şuşinskidən isə klassik muğamlarımızın incə-
liklərini öyrənmişdir. 

1929-cu ildə Azərbaycan  Dövlət Opera və Balet 
Teatrına xorda oxumaq üçün qəbul edilmişdi. Xanlar 
xorda çıxış etməklə yanaşı, gələcəyin böyük sı-
naqlarına hazırlaşırdı. Çox keçmədi ki, “Əsli və 
Kərəm” operasında Sofi rolunu ona tapşırdılar. Gənc 
opera müğənnisi üçün Sofi rolunda səhnəyə çıxmaq, 
Hüseynqulu Sarabski (Kərəm) kimi sənətkarın tərəf - 
müqabili olmaq, həm böyük səadət, həm də çətin 
imtahan idi. 

1932-1933-cü illərdə Türkmənistanda Azərbay-
can  Dövlət Opera və Dram Teatrı yaradılmışdı. Aşqa-
bad Azərbaycan Teatrının inkişafında bir çox sənət-
karlarla yanaşı görkəmli aktyor Rza Əfqanlının, opera 
müğənnisi Xanlar Haqverdiyevin də rolu olduqca 
böyük olmuşdur. O, türkmən xalqının böyük rəğbətini 
qazanmışdı. Heç bir şənlik, teatr, el şənlikləri onsuz 
keçmirdi. Məhz bunun nəticəsi olaraq müğənninin 
əməyi yüksək qiymətləndirilmiş, 1939-cu ildə ona  
Türkmənistan SSR Əməkdar artisti fəxri adı verilmiş-
dir. 

 
Aktyor 1959-cu ildə 

Moskvada Azərbaycan in-
cəsənəti və ədəbiyyatı on-
günlüyündə iştirak etmiş, 
“Sevil”,  “Koroğlu” opera-
larında çıxış etmişdir. Mos-
kva tamaşaçılarının alqış-
larında onun da payı var 
idi. Teatr incəsənəti sahə-
sində görkəmli fəaliyyətinə 
və zəhmətkeşlər qarşısında 
mədəni xidmətlərinə görə 
1956-cı ildə ona Azərbay-
can Respublikasının Əmək-
dar artisti fəxri adı veril-
mişdir. O, Azərbaycan 
Teatr Cəmiyyətinin üzvü 
idi. Musiqili səhnə incəsə-
nətini inkişaf etdirmək 
sahəsində göstərdiyi xid-
mətlərinə görə o, dəfələrlə 
Azərbaycan SSR Ali Soveti 
Rəyasət heyətinin, qardaş 
respublikaların fəxri fər-
manları ilə təltif edilmiş 
“Əməkdə fərqlənməyə gö-
rə” medalına layiq görül-
müşdür. 

Azərbaycan və Türk-
mənistan Respublikalarının 
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105 illiyi Xanlar Haqverdiyev    
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Əməkdar artisti Xanlar Haqverdiyevin opera səh-
nəmizdə, musiqimizin inkişafında xidmətləri olduqca 
böyük olmuşdur.  

1962-ci ilin dekabr ayında Xanlar Haqverdiyev  
təqaüdə çıxsa da, səhnə onu özünə çəkmiş, müğənni 
bir neçə il yenidən opera teatrında  fəaliyyət gös-

tərmiş, gənc müğənnilərin 
kamilləşməsində yaxından 
kömək etmişdir. 

5 dekabr 1980-ci ildə 
vəfat etmişdir. 

 
Ədəbiyyat 

 
Çəmənli, M. Sənətkar ömrünün izləri /M.Çəmənli.- Bakı: Adiloğlu, 2006.-128 s. 
Rəhimli, İ. Xanlar Məhəmməd oğlu Haqverdiyev //Azərbaycan Dövlət Akade-

mik Opera və Balet Teatrı /İ.Rəhimli.- Bakı, 2008.- S.332 
 

İnternetdə 
 

www.anl.az 
www.uzeyirbook.musigi-dunya.az 
 

Nailə Alışova 
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Zakir Tofiq oğlu Yusifov 1956-
cı il sentyabr ayının 29-da Bakı 
şəhərində doğulmuşdur.  

1974-cü ildə 194 saylı orta 
məktəbi bitirdikən sonra Sasovski  
adına Mülki Təyyarəçilik Məktəbinə 
daxil olmuşdur.  

1977-ci ildə təhsilini başa vuraraq, Yevlax 
aviadəstəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. AN-2 
təyyarəsinin komandiri, eskadrilya komandirinin 
müavini, eskadrilya komandiri, uçuşu təşkil və tə-
minetmə müfəttişliyinin təyyarəçi-müfəttişi və b. və-
zifələrində çalışmışdı.  Belə çətin, məsul vəzifələrdə 
çalışsa da ali təhsil almağı da unutmurdu.  

O, 1988-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hü-
quq fakültəsinin qiyabi şöbəsini bitirmişdir. Respubli-
kada ilk hərbi vertolyot eskadrilyasının yaradılması nə 
qədər ağır və çətin iş olsa da, o, Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı Yavər Əliyevlə birlikdə bu işi öz öhdəsinə 
götürmüşdü. Zakir Yusifov az vaxtda Mİ-24 vertolyo-
tunu bütün incəliklərinədək öyrənmişdi. Uçuşlar ara-
sında ən yadda qalanlardan biri, sözsüz ki, aprel ayı-
nın 11-də Füzuli-Xocavənd istiqamətində həyata 
keçirdikləri uçuş idi. Zakir Yusifov həmin gün ilk 
dəfə idi ki, hərbi vertolyot komandiri kimi havaya 
qalxmış, uçuş uğurlu olmuşdu.  

 
 

 
 
Onlar döyüş tapşırığını 

müvəffəqiyyətlə yerinə ye-
tirib geri qayıtmışdılar. 

Cəsur komandir yüz-
dən artıq hərbi uçuş keçirə-
rək Əsgəran, Füzuli, Xoca-
vənd, Tərtər, Ağdərə, Şuşa-
kənd uğrunda gedən döyüş-
lərdə iştirak etmiş və Azər-
baycan Hərbi Aviasiyasının 
döyüş salnaməsinə şanlı 
səhifələr yazmışdı.   Zakir 
Yusifovun son uçuşu  11 
oktyabr 1992-ci ildə olmuş-
dur. Səfiyan kəndində növ-
bəti əməliyyat zamanı onun 
vertolyotu vuruldu. Bütün 
heyət həlak oldu. 

Ailəli idi. İki qızı ya-
digar qalıb. 

Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 5 fevral 
1993-cü il tarixli 457 saylı 
Fərmanı ilə Yusifov Zakir 
Tofiq oğluna ölümündən 
sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adı verilmiş-
dir. 
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Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edil-
mişdir. 

Vaxtilə oxuduğu 194 saylı orta məktəb və Bakı-
nın Nizami rayonundakı küçələrdən biri onun adını 
daşıyır. 

 
Ədəbiyyat 

 
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına 

“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı“ adı verilməsi haqqında: - [Yusifov Zakir Tofiq 
oğlu - mayor - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün 
qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində şəxsi igidlik və şü-
caət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 5 fevral 
1993-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1993.- №3.- S.11.-
(Ölümündən sonra).  

 
Əsgərov, V. Yusifov Zakir Tofiq oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.217. 
Faxralı, R. Zakir Yusifov /R.Faxralı //Ömrün üfüqləri.- Bakı, 1996.- S.118. 
Süleymanov, M. Mübarizlər: [Zakir Yusifovu yaxından tanıyanların və ailə 

üzvlərinin xatirələri] /M.Süleymanov //Səma şahinləri.- Bakı, 1996.- S.114-139. 
Yusifov Zakir Tofiq oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 

H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.201. 
 

İnternetdə 
 

www.azerbaycanturkleri.com 
www.zengilan.com 
www.joy.az 

 

Nailə Alışova 
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Mirələkbər Mirələsgər оğlu 

İbrаhimоv 1961-ci il sentyabr 
ayının 30-da Qərbi Аzərbаycаnın 
Vеdibаsаr mаhаlının Хаlisа kən-
dində ziyаlı аiləsində dоğulmuş-
dur.  

Birinci sinifə dоğmа kəndlə-
rində gеtmişdir. Sоnrа аilələri Bа-
kıyа köçmüşdür. 1978-ci ildə 

Bаkıdаkı 158 sаylı оrtа məktəbi bitirdikdən sоnrа hər-
bi хidmətə gеtmişdir.  

1980-ci ildə hərbi хidmətini bаşа vurmuş, Аzər-
bаycаn Dövlət Pеdаqоji Univеrsitеtinin İdmаn və 
hərbi hаzırlıq fаkültəsinə dахil оlmuşdur. Təyinаtı ilə 
Lənkərаndа üç il müəllim işləmiş, sоnrа isə Bаkıyа 
qаyıtmış və 153 sаylı оrtа məktəbdə ibtidаi hərbi 
hаzırlıq müəllimi kimi pеdаqоji fəаliyyətini dаvаm 
еtdirmişdir. 

1990-cı ilin 20 Yаnvаr hаdisəsindən sоnrа özünə 
yеr tаpа bilmirdi. Dаşаltı, Mаlıbəyli, Kərkicаhаn 
qırğınlаrındаn sоnrа cəbhəyə gеtməyi qərаrа аlmışdı. 
Bu məqsədlə о, Yаsаmаl rаyоn Hərbi Kоmissаrlığınа 
mürаciət еtmişdi. 1993-cü ildə оnu yеnicə yаrаdılmış 
5-ci Yаsаmаl tаbоrunа kоmаndir təyin еdirlər. 
Mirələkbər öz tаbоru ilə Füzuli rаyоnunun Аlхаnlı, 
Kürdmаhmudlu, Аşаğı Sеyidəhmədli kəndləri uğrun-
dа gеdən döyüşlərdə iştirаk еdərək, mərdliklə vuruş-
muşdur. Mirələkbərin sоn döyüşü 5 mаrt 1994-cü ildə 
olmuşdur. Döyüşçülərimiz Qоrqаn kəndini еrməni 
işğаlçılаrındаn аzаd еtmiş, bir аz dincəlməyi qərаrа 

аlmışdılаr. Kəşfiyyаtçı хə-
bər gətirmişdi ki, yаrаqlılаr 
iki kəndi işğаl еdiblər. İgid 
kоmаndir öz döyüşçüləri ilə 
silаhа sаrılmışdı. Аğır dö-
yüşdən sоnrа hər iki kənd 
gеri qаytаrılsа dа, düşmə-
nin gülləsi Mirələkbəri hаq-
lаmışdı. О, Füzuli döyüş 
bölgəsində gözlərini ədəbi 
yumdu. 

Еvli idi. Bir övlаdı yа-
digаr qаlıb. 

Аzərbаycаn Rеspubli-
kаsı Prеzidеntinin 16 sеnt-
yаbr 1994-cü il tаriхli 203 
sаylı Fərmаnı ilə kаpitаn 
İbrаhimоv Mirələkbər Mir-
ələsgər оğlunа ölümündən 
sоnrа “Аzərbаycаnın Milli 
Qəhrəmаnı” аdı vеrilmiş-
dir. 

Bаkı şəhərinin Şəhidlər 
Хiyаbаnındа dəfn еdilmiş-
dir. 

Vахtilə dərs dеdiyi 153 
sаylı оrtа məktəb indi оnun 
аdını dаyışır. 
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Ədəbiyyаt 
 

  Аzərbаycаn Rеspublikаsının Müdаfiə Nаzirliyinin hərbi qulluqçulаrınа 
“Аzərbаycаnın Milli Qəhrəmаnı” аdı vеrilməsi hаqqındа: [İbrаhimоv Mirələkbər 
Mirələsgər оğlu – kаpitаn – Аzərbаycаn Rеspublikаsının suvеrеnliyinin və ərаzi 
bütövlüyünün qоrunmаsındа, vətənimizin tоrpаqlаrının еrməni işğаlçılаrındаn 
müdаfiə еdilməsində gеdən döyüşlərdə qəhrəmаnlıqlа vuruşаrаq göstərdiyi şəхsi 
igidlik və sücаətə, öz müqəddəs əsgəri və хidməti bоrcunun yеrinə yеtirilməsində 
göstərdiyi misilsiz хidmətlərə görə]: Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin 
Fərmаnı, 16 sеntyаbr 1994-cü il //Аzərbаycаn.- 1994.- 21 sеntyаbr.- S.1. 
(Ölümündən sоnrа). 

 
Əliyеvа, C. Vətən bizi böyütdü ki… /C.Əliyeva //Аzərbаycаn.- 1995.-               

10 sеntyаbr.- S.3. 
Əsgərоv, V. İbrаhimоv Mirələkbər Mirələsgər оğlu /V.Əsgərоv //Аzərbаycаnın 

Milli Qəhrəmаnlаrı.- Bakı, 2005.- S.98. 
İbrаhimоv Mirələkbər Mirələsgər оğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. 

ed. H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.101. 
 

İnternetdə 
www.az.wikipedia.org 
www.science.gov.az 

 
Məmməd Məmmədov 
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1 oktyabr 
Gün çıxır 
06:47   
Gün batır 
19:24 
31 oktyabr   
Gün çıxır  
06:38   
Gün batır 
17:40 

Ok
ty

ab
r 

 
 

24 sentyabr- 
23 oktyabr 

Tərəzi bürcü 
Nişanı havadır. 
Veneranın 
himayəsindədir. 
Günəşin Tərəzi 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə? 
doğulanlar yumşaq 
xasiyyətli, parlaq 
zəkalı olurlar.  

Ş 1 
B 2 
Be 3 
Ça 4 
Ç 5 
Ca 6 
C 7 
Ş 8 
B 9 
Be 10 
Ça 11 
Ç 12 
Ca 13 
C 14 
Ş 15 
B 16 
Be 17 
Ça 18 
Ç 19 
Ca 20 
C 21 
Ş 22 
B 23 
Be 24 
Ça 25 
Ç 26 
Ca 27 
C 28 
Ş 29 
B 30 
Be 31 

   2011       

      Əlamətdar və  
      tarixi günlər 

Xocavənd rayonunun işğal günü 

     Oktyabrın 2-si Xocavənd rayonunun işğalı günüdür. 
Sahəsi 1458 km2 hektar olan Xocavənd rayonu 1992-ci il 2 
oktyabr tarixində Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal 
olunub.  
     Ümumi sahəsi 25,5 min hektar olan Xocavənd meşəsində 
palıd ağacları qırılaraq ermənilər tərəfindən daşınıb, Xocaşın 
çayının kənarlarında bitən təbii meşə məhv edilib. 
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyinin “İşğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində ətraf 
mühitə və təbii sərvətlərə dağıdıcı təsiri müəyyənləşdirən 
(izləyən) operativ mərkəz”in əldə etdiyi məlumatlara əsasən, 
rayon ərazisində əkilib-becərilən narkotik vasitələr müxtəlif 
ölkələrə satılır, ərazilər mütəmadi yandırılaraq fauna və flora 
tamamən məhv edilir, içlik materialına yararlı ağaclar qırılaraq 
Ermənistana aparılır və digər ölkələrə satılır. 

     
1. Prоkurоrluq İşçiləri Günü  
1. Bеynəlxalq Ahıllar Günü  
2. Xocavənd rayonunun  işğal günü 
5. Müəllim Günü  
18. Dövlət Müstəqilliyi Günü   
24. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Günü  
30. Zəngilan  rayonunun  işğal günü 
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Oktyabr - Qriqorian təqvimi ilə ilin onuncu ayıdır. 31 gündən ibarətdir. 
Qədim Roma təqvimində ilin səkkizinci ayı olmuş (latın dilində “səkkiz” 

mənasını verən octo sözündən), lakin təqvimə yanvar və fevral ayları əlavə 
edildikdən sonra da öz adını saxlamışdır. Qədim Romada təqvim ili mart ayında 

(müharibə allahı Marsın şərəfinə) başlayırdı. Oktyabr ayı Şimal yarımkürəsində 
payız, cənub yarımkürəsində isə yaz fəslinə təsadüf edir. Burada o, şimaldakı 
aprel ayının ekvivalentidir və əksinə. 

Qısa illərdə oktyabr və yanvar ayları həftənin eyni günündə başlayır. Uzun 
illərdə isə bu cür üst-üstə düşmə halı ümumiyyətlə olmur. 

 
 Milli ədəbiyyat  
 

  Ədəbiyyatşünas, tənqidçi, mətnşünas alim Zamanov Abbas Fəttah 

oğlunun (10.10.1911-01.04.1993) anadan olmasının 100 illiyi 

Nasir Ələkbərzadə Çingiz Əbülhəsən oğlunun (17.10.1936-07.01.1999) 

anadan olmasının 75 illiyi 

Xalq yazıçısı, dramaturq, ictimai xadim İbrahimov Mirzə Əjdər oğlunun 

(28.10.1911-17.12.1993) anadan olmasının 100 illiyi 

Ədəbiyyatşünas, alim, professor Musayeva-İbrahimova Azadə Şahbaz 

qızının (28.10.1946) anadan olmasının 65 illiyi 
    Xarici ədəbiyyat 
      Alman yazıçısı Qrünberq Karlın (05.11.1891) anadan olmasının 120 

  illiyi 

Tarixi günlər  
 Prоkurоrluq İşçiləri Günü (01.10.1998) 

 Bеynəlxalq Ahıllar Günü (01.10.1992) 

 Xocavənd rayonunun işğalı günü (02.10.2008) 

 Müəllim Günü (05.10.1996) 

 Ümumdünya Poçt Günü (09.10.1970) 
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Azərbaycan Respublikası Ali Soveti “Azərbaycanın milli özünümüdafiə 

qüvvələri haqqında” Qanun qəbul etmişdir (09.10.1991) 

 Dövlət Müstəqilliyi Günü  (18.10.1991) 

 Beynəlxalq Kulinariya Günü (20.10.2004) 

 Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Günü (24.10.1945) 

 Zəngilan  rayonunun işğalı günü (30.10. 1993) 

     Milli Qəhrəmanlar  
      Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Nəsibov Kamil Balədə oğlunun  

      (08.10.1946-29.06.1992) anadan olmasının 65 illiyi 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Bayramov Soltanağa Nəhmət oğlunun 

(17.10.1936-23.08.1993) anadan olmasının 75 illiyi 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Makeyev İqor Vladimiroviçin 

(27.10.1971-02.08.1992) anadan olmasının 40 illiyi 

   Neft  
    Neftçi Nağıyev Salman Ağaş oğlunun (14.10.1926) anadan olmasının  

    85 illiyi 

Neftçi alim, texnika elmləri doktoru Qasımzadə Məmmədcavad 

Süleyman oğlunun (06.10.1911) anadan olmasının 100 illiyi 

Fəxri neftçi, dövlət mükafatı laureatı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 

Abbasov Qurban Abbasqulu oğlunun (26.10.1926-14.09.1994) anadan 

olmasının 85 illiyi 

     Mədəniyyət. Maarif. Təhsil 
     Azərbaycan Respublikasının Təhsil naziri Mərdanov Misir Cumayıl 

oğlunun (03.10.1946) anadan olmasının 65 illiyi 

    Kimya. Biologiya. Tibb  
     Əməkdar elm xadimi, pedaqoq Əliyev Tamerlan Əziz oğlunun 
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(03.10.1921-1997) anadan olmasının 90 illiyi 

Pediator, tibb elmləri doktoru, professor İsrafilova Nilufər Möhsün 

qızının (04.10.1926) anadan olmasının 85 illiyi 

      Tarix. Din  
      Etnoqraf Nəsirli Məmməd Nəsir oğlunun (24.10.1911-1979)  anadan    

olmasının 100 illiyi 

    Musiqi  
      Xalq artisti, bəstəkar Mustafayev Ramiz Hacı oğlunun (16.10.1926- 

       10.04.2008) anadan olmasının 85 illiyi 

Rus estrada artisti, rejissor, SSRİ Xalq artisti Raykin Arkadi              

İsaakoviçin  (24.10.1911-17.12.1987) anadan olmasının 100 illiyi 

       Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq  
         Xalq rəssamı Əliyev Kamil Müseyib oğlunun (22.10.1921-01.03.2005)  

         anadan olmasının 90 illiyi 

  Fransız rəssamı Pikasso Pablonun (25.10.1881-08.04.1973) anadan 

  olmasının 130 illiyi 

   Teatr. Kino  
   Xalq artisti Məlikova Nəcibə Haşım qızının (25.10.1921-06.07.1992) 

anadan olmasının 90 illiyi 

Xalq artisti Quliyev Nurəddin Əzulla oğlunun (Nurəddin Mehdixanlı) 

(06.10.1956) anadan olmasının 55 illiyi 
Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq 
Biblioqraf, ədəbiyyatşünas, pedaqoq Qəhrəmanov Əliheydər Bala 

oğlunun (25.10.1911-23.03.1959) anadan olmasının 100 illiyi 
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     Xocavənd rayonu 1991-ci ildə Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayəti ləğv edildikdən sonra Martuni və 
Hadrut rayonlarının bazası əsasında yaradılmışdır. 
Rayonun sahəsi 1458 km2  əhalisi 41216 nəfərdir. Ərazisi 
alçaq dağlıq və düzənlikdən ibarət olan Xocavənd 
rayonunun ümumi sahəsi 145647 hektardır. Rayonda bir 
şəhər (Xocavənd şəhəri – rayon mərkəzi), iki iri qəsəbə 
(Qırmızı bazar və Hadrut), 83 kənd var. 

Azərbaycanı qədim yaşayış məskəni kimi dünyada 
tanıdan abidələrdən biri, dəniz səviyyəsindən 900 metr 

hündürlükdə yerləşən, uzunluğu 190 metr, əhəng daşları oksfordkimeric dövrünə aid 
olan Azıx mağarası Xocavəndin Füzuli rayonuna yaxın Azıx kəndinin 1 kilometr 
cənub-şərqində yerləşir.  

Rayon 2 oktyabr 1992-ci ildə Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal edilmişdir.  
İşğal altında olan Xocavəndin ərazisi bütövlükdə ekoloji terrora məruz qalıb. Azıx 

mağarasını ermənilər silah anbarına çeviriblər. Rayonun ərazisində yerləşən və 
ümumi sahəsi 25,5 min hektar olan Xocavənd meşəsində palıd ağacları qırılaraq 
ermənilər tərəfindən daşınıb, Xonaşen çayının kənarlarında bitən təbii meşə isə 
tamamilə məhv edilib. Xocavəndin Yelli Gədik sahəsində Füzuliyə gedən yolun sağ 
və sol tərəflərində avtomobil yollarının mühafizəsi məqsədilə əkilən ağaclar da 
kəsilib. 
     Məlum Qarabağ hadisələri başlayandan sonra Xocavəndin kəndləri işğal olunmuş, 
sakinləri respublikamızın 39 rayon və şəhərində məskunlaşmışlar. 
    Xocavənd qəhrəman rayondur. Yüzdən çox xocavəndli vətən uğrunda döyüşlərdə 
şəhid olmuşdur.  
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Xocavəndin işğalı günü 

 
 2 

 
Ərazisi – 1,46 min  km2 
Əhalinin  sayı – 41,8 min nəfər 
İşğal  tarixi -  02.10.1992-ci il  
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Oktyabr ayının 9-u bütün 
dünyada poçt sahəsi işçilərinin 
peşə bayramı – Ümumdünya 
Poçt Günüdür. Ümumdünya 
Poçt İttifaqının (ÜPİ) XIV 
konqresinin qərarı ilə Ümum-
dünya Poçt Günü 1874-cü ildə 
oktyabrın 9-da beynəlxalq poçt 

təşkilatı – Ümümdünya Poçt İttifaqı (ÜPİ) yaradılmış-
dır. Ümumdünya Poçt Günü BPİ-yə üzv olan 191 
ölkənin hamısında qeyd olunur. 

 1939-cu ildə ÜPİ-nin Buenos-Ayresdəki Konq-
resində oktyabrın 9-nun ÜPİ Günü kimi qeyd olun-
ması barədə təklif ilk dəfə səslənmişdir. Lakin həmin 
toplantıda bu barədə qərar qəbul olunmayıb. Analoji 
addım 1969-cu ildə ÜPİ-nin Tokioda keçirilən 16-cı 
Konqresində atılmışdır. 

ÜPİ Günü beynəlxalq bayram kimi ilk dəfə 1970-ci 
ildə qeyd olunmuşdur. 1984-cü ildə ÜPİ-nin Ham-
burqdakı Konqresində poçt işçilərinin peşə bay-
ramının Ümumdünya Poçt Günü adlandırılması ba-
rədə qərar qəbul edilmişdir. Bayram BMT-nin ümum-
dünya və beynəlxalq günlər sisteminə daxildir. 

Azərbaycan 1993-cü ilin aprelində ÜPİ üzvlüyünə 
qəbul olunub. Bu hadisə respublikanın poçt sahəsi 
üzrə fəaliyyətinin genişlənməsinə böyük imkanlar 
yaratmışdır. Azərbaycanda poçt sahəsini “Azərpoçt” 
Birgə Müəssisəsi təmsil edir. XX əsrin sonunda SSRİ-

nin dağılması və respub-
likamızın müstəqillik əldə 
etməsi ilə poçt rabitəsinin 
inkişafında da yeni mər-
hələyə start verilmişdir. 
Respublikada poçt və elek-
trik rabitəsinin təşkili və 
xidmətlərin göstərilməsi 
“Azərpoçt” İstehsalat Bir-
liyi tərəfindən həyata ke-
çirilməyə başlanmışdır. 
“Azərpoçt” İstehsalat Birli-
yinin sələfi olan “Azər-
poçt” Dövlət Müəssisəsi isə 
Azərbaycan Respublikası 
Rabitə Nazirliyinin 23 
sentyabr 1999-cu il tarixli 
151 saylı “Poçt rabitəsi 
sahəsində islahatların dava-
mı və strukturun təkmilləş-
dirilməsi haqqında” əmri 
ilə yaradılmışdır. Müəssisə, 
“Azərpoçt” İstehsalat Bir-
liyinin bazasında yaradıl-
mış və onun hüquqi varisi-
dir. 
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Ümumdünya Poçt Günü 
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Ədəbiyyat 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ümumdünya Poçt İttifaqının 
Nizamnaməsinin yeddinci Əlavə Protokolunun təsdiq edilməsi haqqında 1 aprel, 
2008-ci il Qanunu   //Azərbaycan.- 2008.- 17 may.- S. 2.  

 
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr 

olunmuş “Müstəqil dövlətin müstəqil rabitəsi olmalıdır” devizi altında keçirilən  
“Azərbaycan poçtu inkişaf yollarında” adlı Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın 
materialları, may 2005-ci il, Gəncə /elmi red. T.M.Mansurov.-Gəncə: Elm, 2005.-
146 s. 

Rabitə tarixindən: (Radiotexnika fakültəsinin tələbələri üçün metodik göstəriş) 
/elmi red. L.M.Vəliyev; rəyçi. K.Ə.Hacıyev, L.İ.Hüseynova; tərt. İ.H.Tağıyev; 
Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; Ç.İldırım adına APİ.- Bakı, 1991- H. I.- 56 s.  

 
İnternetdə 

 
www.az.wikipedia.org 
www.az.trend.az 

 
Nailə Alışova  
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     Abbas Fəttah oğlu Zamanov 
1911-ci il oktyabr ayının 10-da 
Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının Şərur rayonunun Maxta 
kəndində anadan olmuşdur. 
1921-1927-ci illərdə Naxçıvan və 
Bakı şəhərlərində uşaq evlərində 
yaşamışdır. O, Bakı Pedaqoji 
Texnikumunu bitirdikdən sonra, 

1929-1937-ci illərdə rəhbər komsomol işçisi kimi 
çalışmışdır. İki il (1933-1934) “Gənc işçi” qəzeti 
redaksiyasında məsul redaktorun müavini vəzifəsində 
işləmişdir. Sonra “Ədəbiyyat” qəzetində məsul katib 
və Azərnəşrin Bədii ədəbiyyat şöbəsində müdir 
(1937-1939) olmuşdur. 1939-cu ildə Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki APU) Dil-
ədəbiyyat fakültəsini qiyabi bitirmiş və oraya 
müəllimliyə dəvət olunmuşdur. 

Abbas Zamanov 1940-1941-ci illərdə M.F. 
Axundov adına Opera və Balet Teatrının direktoru 
olmuşdur. 1941-ci ildə Teatrın Təbrizə qastrol 
səfərinə rəhbərlik etmişdir. İkinci dünya müharibəsi 
illərində Ordu sıralarında xidmət etmiş, tərxis 
olunandan sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
Filologiya fakültəsində baş müəllim (1948-1960), 
Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 
elmi əməkdaşı (1960-1968), Azərbaycan EA Nizami 
adına Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru (1968-1971), 
ADU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri 
(1971-1979) vəzifələrində çalışmışdır. 1979-cu ildən 

universitetdə Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi kafedra-
sının professoru olmuşdur.  

Ədəbi fəaliyyətə 1937-
ci ildə çap etdirdiyi pub-
lisist və elmi-kütləvi məqa-
lələrlə başlamışdır. Həmin 
vaxtdan ölkəmizdə və ölkə-
mizin hüdudlarından uzaq-
larda XX əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatına dair elmi-təd-
qiqat əsərləri müntəzəm 
dərc olunmuşdur. Bolqa-
rıstan, İran, Türkiyə, İraq, 
Avstriya və digər ölkələrdə 
məqalələri çıxmışdır. “Sa-
bir və müasirləri” monoqra-
fiyası Əsəd Behrənginin 
tərcüməsində Təbrizdə, 
“Cəlil Məmmədquluzadə” 
oçerki Ələkbər Qəhrəma-
ninin tərcüməsində Teh-
randa fars dilində nəşr 
olunmuşdur. Türk dil Quru-
munun (Türkiyə) müxbir 
üzvü (1971), Konya və 
Səlcuq Universitetlərinin 
(Türkiyə) fəxri doktoru 
(1988) seçilmişdir.  
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100 illiyi Abbas Zamanov  
1911-1993 

 
 
 

Tənqidçi 10 
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Mətnşünaslıq sahəsində ciddi fəaliyyət göstərmiş, 
Cəlil Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev, 
N.Nərimanov, S.S.Axundov, S.Hüseyn, H.Nəzərli, 
S.Ə.Şirvani, S.M.Qənizadə və Q.Zakirin əsərlərini rus 
və Azərbaycan dillərində tərtib və nəşr etdirmişdir. O, 
M.Ə.Sabir, H.Cavid haqqında xatirə və məqalələri 
toplayıb ön sözlə “Sabir xatirələrdə” (1982), “Cavidi 
xatırlarkən” (1982) adı ilə kütləvi tirajla çap etdir-
mişdir.  

Abbas Zamanov 1968-ci ildə filologiya elmləri 
doktoru, professor (1971), Azərbaycanın Əməkdar 
elm xadimi (1980), 1982-ci ildən Azərbaycan Yazı-

çılar Birliyinin üzvü, Azər-
baycan EA müxbir üzvü 
(1983) olmuşdur. I dərəcəli 
“Vətən müharibəsi” ordeni, 
döyüş xidmətlərinə görə 
medalı və bir sıra digər me-
dallarla təltif edilmişdir. 

1993-cü il aprelin 1-də 
vəfat etmiş, Fəxri Xiyaban-
da dəfn olunmuşdur. 

 

 
Ədəbiyyat 

 
Seçilmiş əsərləri /A.Zamanov.- Bakı: Çinar-çap, 2003.- 310 s. 
Bu dünyadan Rəsul Rza gəlib keçdi: məqalələr-xatirələr /A.Zamanov.- Bakı: 

MBM, 2008.- 71 s.  
Müasirləri Abbas Zamanov haqqında /topl. Tərt. və müqəd. İ.Həbibbəyli.- Bakı: 

Çinar-çap, 2003.- 333 s. 
Əhmədov, T. Abbas Zamanov /Teymur Əhmədov //XX əsr Azərbaycan yazıçıları: 

ensiklopedik məlumat kitabı.- Bakı, 2004.- S.20-21. 
 

İnternetdə 
 

www. az.wikipedia.orq 
www. tourism.az 

 
 

                                                                                    Səmayə Quliyeva 
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Ramiz Hacı oğlu Mustafayev   

1926-cı il oktyabr ayının 16-da 
Türkmənistan Respublikasının Cər-
co şəhərində anadan olmuşdur. 1 
ildən sonra onun ailəsi Bakı səhə-
rinə köçmüşdür. Uşaq yaşlarından 
teatra böyük həvəs göstərən  Ramiz 
15 yaşına qədər  müxtəlif özfəaliy-

yət dram dərnəklərində fəal iştirak etmişdir. 
1941-ci ildə teatr texnikumunun aktyorluq şö-

bəsinə daxil olmuş, bu illərdə o, əvvəl Gənc Tama-
şaçılar Teatrında, texnikumu bitirdikdən sonra isə 
Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrında akt-
yorluq etmişdir. 

Vokal sənətinə olan həvəsi onu Üzeyir Hacıbəyli 
adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına gətirib 
çıxarmış və o, burada professor Bülbülün vokal 
sinifində müğənnilik sənətinin sirlərinə yiyələnmişdir. 
1952-ci ildə konservatoriyanın vokal sinfini  bitirən 
Ramiz, həmin illərdə bəstəkarlıqla da məşğul olmuş-
dur. O, professor Boris Zeydmanın sinifində təhsil 
almış, müəlliminin rəhbərliyi ilə tələbəlik illərində 
skripka ilə fortepiano üçün sonata, skerso, viola üçün 
variasiyalar, simli kvartet, simfonik orkestr üçün 
uvertüra, poema, neçə-neçə mahnı və romanslar yaz-
mışdır. 

Əvvəllər teatr sənətinə həvəs göstərən Ramiz mu-
siqi aləminə atıldıqdan sonra səhnə əsərləri ilə maraq-
lanmışdır. 1960-cı ildə Səməd Vurğunun eyniadlı 

əsəri əsasında yazdığı “Va-
qif” operasının tamaşası ol-
muşdur. 1966-cı ildə bəstə-
karlıq sahəsində ali musiqi 
təhsilini başa vurduqda o, 
Səməd Vurğunun “Fərhad 
və Şirin” pyesi əsasında bir 
pərdəli “Şirin” operasını 
bəstələmişdir.  

1967-ci ildə R.Mustafa-
yev digər janrlı musiqili 
səhnə əsərinə - operettaya 
da müraciət etmiş, Ş.Qur-
banov adına Azərbaycan 
Dövlət Musiqili Komediya 
Teatrında tamaşaya qoyul-
muş “Axırı yaxşı olar” ope-
rettasını yazmışdır.  

R.Mustafayevin yaradı-
cılıq tərcümeyi-halında xü-
susi yeri xor musiqisi tutur. 
Bu gün xor sənətimizin 
nailiyyətlərindən sayılan 
“Ana”, “Hüseyn Cavid”, 
“Nəriman Nərimanov”, 
“İnam”, “Mənim müasi-
rim”, “Salatın”, “Nizami” 
oratoriyaları, “Haqq səndə-
dir”, “Şevçenko”, “Səməd 
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85 illiyi 
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1926-2008 
 

 
 
 
 

Bəstəkar 16 
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Vurğun”, “Kür-Abşeron” kantataları və digər əsərlər 
məhz R.Mustafayevin qələminin məhsuludur. 

50 illik yaradıcılığı dövründə bəstəkar 5 opera, 5 
operetta, 9 oratoriya, 8 simfoniya, 5 vokal-simfonik 
poema, 500-dən artıq mahnı və romans bəstələmişdir. 

Görkəmli bəstəkar, dirijor, pedaqoq və ictimai xa-
dim, Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi (1973), 
Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti (1987), pro-

fessor  (2001), “Şöhrət or-
deni”  ilə təltif olunmuşdur 
(2001).  

Ramiz Mustafayev 10 
aprel 2008-ci ildə vəfat et-
mişdir. 

 
Ədəbiyyat 

 
Ramiz Mustafayev /R.Zöhrabov.- Bakı: Ergün, 1995.- 23 s. 
Aktyorluqdan bəstəkarlığa //Bəstəkarlarımız haqqında söz.- Bakı, 1995.- S.59-62. 
Mustafayev Ramiz //Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası.- Bakı, 2008.- S.161. 
 

İnternetdə 
www. apa.az  
www. gunaz.tv   
www. xalqqazeti.com 
 
 

                                                                             Səmayə Quliyeva 
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   Soltanağa Nəhmət oğlu Bayramov  
1936-cı il oktyabr ayının 17-də Lən-
kəran rayonunun Şürük kəndində 
anadan olmuşdur. Orta təhsilini As-
tara rayonunda almışdır. 1957-ci ildə 
Lənkəran Tibb Məktəbini bitirərək, 
təyinatla hərbi hospitalda əmək 
fəaliyyətinə başlamışdır. 1967-ci ildə 

fizioterapevt, sonra isə rentgenoloq-texnik vəzifəsində 
işləmişdir. 

Soltanağa Bayramov hospitalda çalışdığı müddət 
ərzində kollektivin dərin hörmətini qazanmışdır. Hamı 
onu qayğıkeş, prinsipial, qanunpərəst, ədalətli bir insan 
kimi tanıyırdı. “Səhiyyə əlaçısı” adını qazanmışdı. 
Milli Ordumuzun neçə-neçə əsgərinin sağalıb fəal 
həyata qaytarılmasında Soltanağa Bayramovun böyük 
əməyi olmuşdur. 

1990-cı il... Xalqımız çətin sınaqlarla üz-üzə dur-
muşdu.  

Xarici dövlətlərin havadarlığı ilə daxili düşmənlər, 
vətən xainləri, nankorlar, satqınlar respublikanı 
parçalamaq üçün hər cür rəzil əməllərə əl atırdılar. 
“Talış Muğan Respublikası” yaratmaq xülyası ilə 
yaşayan Əlikram Hümbətov öz quldur dəstəsi ilə 
Azərbaycanın cənub bölgələrində ağır cinayətlər 
törədirdi. Soltanağa həkim kimi neçə-neçə insan 
separatçı dəstənin şəxsi ambisiyasının qurbanı oldu, 
onun haqsız əməllərinin güdazına getdi. Lakin 
Azərbaycanın  mərd oğulları bütün bu çətinliklərə sinə 
gərərək, cinayətkar dəstələri məhv etdi. 23 avqust 

1993-cü ildə keçirilən əmə-
liyyatda qəlbi Vətənə, xalqa 
sədaqətlə dolu olan Soltan-
ağa Bayramov da öz vətən-
pərvərlik borcunu  ləyaqətlə 
yerinə yetirdi, quldurlar hər-
bi hospitala hücum edərkən 
onlara ciddi müqavimət 
göstərdi. Lakin döyüşdə o, 
faciəli surətdə  həlak oldu. 

Ailəli idi. Dörd övladı 
var. 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 24 avqust 
1993-cü il tarixli 740 saylı 
Fərmanı ilə Bayramov Sol-
tanağa Nəhmət oğlu ölü-
mündən sonra “Azərbayca-
nın Milli Qəhrəmanı” adına 
layiq görulmüşdür. 

Lənkəran şəhərinin Şə-
hidlər Xiyabanında dəfn 
edilmişdir. Lənkəran şəhə-
rindəki küçələrdən birinə 
onun adı verilmiş və büstü 
qoyulmuşdur. Yaşadığı bi-
nanın önünə xatirə lövhəsi 
vurulmuşdur. 
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Ədəbiyyat 

 
Soltanağa Nəhmət oğlu Bayramova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı 

verilməsi haqqında: [Lənkəran hərbi hospitalının rentgen-texniki-Azərbaycan 
Respublikasının dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, 
Azərbaycan xalqına təcavüz edən cinayətkar ünsürlərə qarşı mübarizədə göstərdiyi 
igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 24 avqust 
1993-cü il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.-1993.- №16.- S.19; 
Azərbaycan.- 1993.- 26 avqust.- S.1.-(Ölümündən sonra). 

 
Bayramov Soltanağa Nəhmət oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 

H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.41. 
Əsgərov, V. Bayramov Soltanağa Nəhmət oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.35. 
Lənkəran hadisələrinin il dönümü: [Lənkəran şəhərində büstün açılışı haqqında] 

//Azərbaycan.- 1997.- 24 avqust.- S.1.  
             

 Saqibə Mehrəliyeva 
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Kamil Müseyib oğlu Əliyev  

1921-ci il oktyabr ayının 22-də 
Oğuz yurdu Qərbi Azərbaycanda, 
İrəvan xanlığının mərkəzi İrəvan 
şəhərində Əliyevlər ailəsində ana-
dan olmuşdur. 

1936-cı ilin sentyabr ayında ana-
sı Xanım, onu Bakı Rəssamlıq 
məktəbinə, tanınmış rəssam Əzim 

Əzimzadənin yanına aparır. K.Əliyev 3 il burada 
Dekorasiya şöbəsində oxuyur və müəllimlərinin məs-
ləhəti ilə oxuya-oxuya “Azərxalça” birliyində eks-
perimental laboratoriyada köçürücü rəssam kimi 
işləməyə başlayır. 

 K.Əliyev Böyük Vətən müharibəsində iştirak 
etmiş, Vətənə 22 orden və medalla qəhrəman kimi 
dönmüşdür. 

 Kamil Əliyev Bakı Bədii Rəssamlıq Fondunda 
çalışarkən fil sümüyündən, qızıldan, gümüşdən on-
larla orijinal əntiq əşyanın,  gümüş dolça, çaydan, 
armudu stəkan dəstlərinin bədii tərtibatçısı,  rəssam – 
müəllifi kimi özünü təsdiqləmişdi. Və Bədii Sənət 
Üzrə Fəxri Fərmanın da, Respublikanın Tətbiqi in-
cəsənət ustası adının da (1960) ilk sahibi olmuşdu. 

 1958-ci ildə toxunan Füzulinin portret-xalçası 
Kamil Əliyevə  böyük sənət uğuru gətirmişdi. Kamil 
Əliyev Heydər Əliyevin ölkənin Ali Baş Komandanı 
kimi general libasında portret xalçasını yaratmışdır. 
Bu portret ictimaiyyət arasında böyük rəğbətlə qar-
şılanmışdır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev xal-

çaya baxarkən susmuş, əlini 
ilmələrə sürtərək demişdi 
ki: “Kamil, sənin xalçaların 
dil açıb danışır, insanı söh-
bətə çağırır”. Həqiqətən də, 
bu xalçada ulu öndərimizin 
müdrikliyi, qətiyyəti, qüd-
rəti ən müxtəlif rəng çalar-
ları fonunda elə məharətlə 
təsvir olunmuşdur ki, tama-
şa edən hər kəsi heyrətlən-
dirir. Dahi sənətkarın yarat-
dığı əsərlər və naxış alə-
mində apardığı araşdırma-
lar günü bu günə kimi bu 
sənətlə məşğul olanlara bö-
yük tövsiyədir. Onun yarat-
dığı əsərlər daima yaddaş-
lardan silinməyəcək. Kamil 
Əliyev sənətinin gücünü 
göstərən digər bir misal: 
Türkiyənin 9-cu Prezidenti 
Süleyman Dəmirəl özünün 
portreti toxunmuş xalçanı 
görəndə heyrətini gizlədə 
bilməyərək demişdi: “Bu, 
Süleyman Dəmirəldir, onda 
bəs mən kiməm?” 

Onun yaratdığı “Niza-
mi”, “Füzuli”, “Nəsimi”, 

 
Ok

ty
ab

r  
 

90 illiyi Kamil   Əliyev     
1921–2005 

 
 
 

Rəssam 22 



279 

“Atatürk”, “Heydər Əliyev”, “İlham Əliyev”, “Mir 
Möhsün ağa”, “A.S.Puşkin”, “İndira Qandi”, “Ra-
bindranat Taqor”, “Mənim anam” və digər onlarla 
görkəmli şəxsiyyətlərin portretləri və milli ornament-
lər nəqş olunmuş xalçalar bütün dünyanı heyrətə 
gətirmişdir.  

Azərbaycanda ilk dəfə xalça muzeyinin açılması da 
Kamil Əliyevin adı ilə bağlıdır. Daha çox Abşeron 
ornamentlərinə üstünlük verən Kamil Əliyev 
ümumilikdə bütün milli naxışlar üzərində işləyərək 
onlara yeni bir ruh, yeni nəfəs verirdi.  

Mədəniyyətimizin ən qədim növlərindən olan 
xalçaçılıq sənətini XX əsrin sonlarında yüksək zirvəyə 
qaldırmış, ömrünün son illərini gənc xalçaçıların 
yetişməsinə həsr etmiş Kamil Əliyevin çeşniləri 
əsasında toxunmuş xalçalar respublikamız müstəqillik 
qazandıqdan sonra dünyanın bir çox ölkələrində uğur-
la nümayiş etdirilmişdir. Azərbaycan xalçasının şöh-
rətini daha da artıran bu qədim el sənətinin nümunə-

ləri ən mötəbər muzeylərdə, 
o cümlədən Londonun məş-
hur “Viktoriya və Albert” 
muzeyində saxlanılır.  

 Kamil Əliyevin xidmət-
ləri həmişə yüksək qiymət-
ləndirilmiş, o, fəxri adlara: 
Xalq rəssamı, Dövlət 
mükafatı laureatı, Azərbay-
can Respublikası Preziden-
tinin fərdi təqaüdçüsü adla-
rına layiq görülmüş, müstə-
qil dövlətimizin ən ali mü-
kafatı olan “İstiqlal” ordeni 
ilə təltif edilmişdir.  

2005-ci il martın 2-də  
Kamil Müseyib oğlu Əli-
yev vəfat etmişdir. 

 
Ədəbiyyat 

 
Fuad Esmira (Şükürova). Azərbaycan xalça sənətinin Kamili: (K.Əliyev 

haqqında) /F.Esmira.- Bakı: Altun Kitab, 2006.- 125 s. 
Xalq rəssamı Kamil Əliyev – naxışlarda əbədiləşən ömür //Xalq qəzeti.- 2007.- 

27 oktyabr.- S.5.  
 Xalçaçı-rəssam Kamil Əliyevin ad günüdür //Xalq qəzeti.- 2007.- 23 iyun.- S.5. 

 
İnternetdə 

 
www.anl.az 
www.lidertv.com 

 
Nailə Alışova  
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Аrkаdi İsааkоviç Rаykin 1911-ci 

il oktyabr ayının 24-də Riqа şəhərində 
аnаdаn оlmuşdur. Оrtа məktəbi bitir-
dikdən sоnrа 1935-ci ildə Lеninqrаd 
(indiki Sаnkt-Pеtеrburq) Tеаtr Tехni-
kumunu bitirmişdir. Əvvəllər Lеnin-
qrаd fəhlə-gənclər tеаtrındа, sоnrаlаr 
Lеnin kоmsоmоlu аdınа tеаtrdа, еyni 
zаmаndа еstrаdаdа çıхış еtmişdir. 

1939-cu ildə Mоskvаdа kеçirilən Ümumittifаq еstrаdа 
аrtistləri müsаbiqəsinin lаurеаtı оlmuşdur. 1939-cu 
ildə Lеninqrаd Еstrаdа və Miniаtür Tеаtrının аrtisti, 
sоnrаdаn bədii rəhbəri və quruluşçu rеjissоru 
оlmuşdur. 1982-ci ildən tеаtr Mоskvаdаdır.  

Rаykinin yarаdıcılığı üçün zəngin ifаdə vаsitələri, 
dərin ictimаi kəskinlik, güclü sаtirа səciyyəvidir. 
Rаykin həmçinin pаntоmimа və lirik mоnоlоq ifаçısı 
kimi də məşhur оlmuşdur. Rаykin tеаtrının ən yахşı 
tаmаşаlаrı аşаğıdаkılаrdır: “80 günlük dünyа 
səyаhəti” (1956), “Məhəbbət və üç pоrtаğаl” (1956), 
“İkidən əlliyədək” (1961), “Svеtоfоr” (1969), “Sеç-
mələr-73” (1973), “Əlаhəzrət tеаtr” (1981) və s. 

О, istər kеçmiş sоvеt 
ittifаqındа, istərsə də хаrici 
ölkələrdə məşhur idi. Оnа 
görə də хаrici ölkələrə tеz-
tеz səfərlər еdir və tаmа-
şаçılаrı kоmik rоllаrı ilə 
sеvindirirdi.  

Qаzаndığı sənət uğur-
lаrınа görə o, 1968-ci ildə 
SSRİ Хаlq аrtisti, 1981-ci 
ildə Sоsiаlist Əməyi Qəhrə-
mаnı kimi fəхri аdlаrа lаyiq 
görülmüşdür. 1980-ci ildə 
məşhur gülüş ustаsı Lеnin 
mükаfаtı lаurеаtı аdını аl-
mışdır. Аrkаdi Rаykin 
1987-ci il dеkаbr ayının 17-
də Mоskvа şəhərində vəfаt 
еtmişdir. 

 

Ədəbiyyаt 
Arkadi Raykin //Аzərbаycаn Sоvеt Еnsiklоpеdiyаsı: Оn cillddə.- Bakı, 1984.-      

C.8.- S.77. 
Rus dilində 

Уварова, Е.Д. Аркадий Райкин /Е.Д.Уварова.- М.: Искусство, 1986.- 311 с. 
İnternetdə 

www.az.wikipedia.org 
www.anl.az                                                                    

Məmməd Məmmədov 
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Nəcibə Haşım qızı Məlikova 1921-

ci il oktyabr ayının 25-də Bakının 
Buzovna kəndində anadan olmuşdur. 
İlk təhsilini kənddə və Bakıda al-
mışdır. Sonra Bakı  Teatr Məktəbin-
də Xalq artisti Fatma Qədrinin 
(1940-1943)  sinifini bitirmişdir. Bir 
müddət Gəncə Dövlət Dram Teat-

rında işləmişdir. Burada bir neçə tamaşada çıxış edə-
rək Bakıya gəlmiş və təzəcə təşkil olunmuş Azərbay-
can Dövlət Teatr İnstitutuna daxil olmuşdur. 1951-ci 
ildə ali məktəbi bitirmişdir.  

 Nəcibə Məlikova klassik və çağdaş Azərbaycan 
dramaturqlarının, dünya ədiblərinin, əsasən, dram 
əsərlərində və bir qədər də komediyalarında rollar 
oynamışdır. Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” (Xumar), 
“Səyavuş” (Firəngiz), Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin 
“Pəri cadu” (Şamama cadu), Cəfər Cabbarlının 
“Aydın” (Böyükxanım), “1905-ci ildə” (Sona), “Se-
vil” (Dilbər), Mirzə İbrahimovun “Həyat” (Atlas), 
İlyas Əfəndiyevin “Büllur sarayda” (Qönçə), “Qəribə 
oğlan” (Məlahət), Sabit Rəhmanın “Əliqulu evlənir”  

(Yasəmən), “Küləklər” (Fi-
ruzə) və s. tamaşalarda çı-
xış etmişdir. 

Aktrisa bir sıra kinofilm-
lərə çəkilmişdir. “Ögey 
ana”da Dilarə, “Aygün”də 
Aygün, “Arşın mal alan”da 
Cahan xala, “Əhməd hara-
dadır?”da Nərgiz xala rol-
larının mahir ifaçısı kimi 
şöhrət qazanmışdır. 

 Nəcibə Məlikova 10 iyun 
1959-cu ildə Azərbaycan 
Respublikasının Əməkdar 
artisti, 1 iyun 1974-cü ildə 
isə Xalq artisti fəxri ad-
larına layiq görülmüşdür. 

Aktrisa 6 iyul 1992-ci 
ildə Bakıda vəfat etmiş və 
ikinci Fəxri Xiyabanda 
dəfn olunmuşdur. 

Ədəbiyyat 
Mükərrəmoğlu, M. İstedad və şəxsiyyət vəhdətdə olanda: [Xalq artisti Nəcibə 

Məlikova haq.] /M.Mükərrəmoğlu //Xalq qəzeti.- 2007.- 26 oktyabr.- S.8. 
Rəhimli, İ. Nəcibə Məlikova /İ.Rəhimli //Azərbaycan teatr tarixi.- Bakı, 2005.-   

S.351-352.  
                                                       İnternetdə 

www.anl.az 
www.az.wikipedia.org 

              
Səmayə Quliyeva 
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Əliheydər Baba oğlu Qəhrəmanov 

25 oktyabr 1911-ci ildə Bakının 
Biləcəri kəndində (indiki Binəqədi 
rayonunun Biləcəri qəsəbəsi) anadan 
olmuşdur. 1925-ci ildə 50 saylı I 
dərəcəli məktəbi bitirdikdən sonra 
BXMŞ-nin Pedaqoji texnikumuna 
daxil olmuş və 1929-cu ildə həmin 
texnikumu bitirmişdir. O, təhsil aldığı 

illərdə və texnikumu qurtardıqdan sonra A.Səhhət 
adına kitabxanada kitabxanaçı və orta məktəbdə 
müəllim işləmişdir. 

Ə.Qəhrəmanov 1932-ci ildə  Azərbaycan Pedaqoji 
Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakül-
təsinə daxil olmuş və oranı 1932-ci ildə bitirmişdir. 

Bu dövr ərzində Ə.Qəhrəmanovun ədəbiyyat və 
biblioqrafiya sahələrinə olan marağı daha da artmış-
dır. 

1937-ci ildə Ə.Qəhrəmanov Azərbaycan Dövlət 
Kitab Palatasına işləməyə dəvət edilmişdir. Həmin 
vaxtdan etibarən onun adı Azərbaycan dövlət bib-
lioqrafiyası ilə ayrılmaz surətdə bağlı olmuşdur. O, 
bütün qüvvəsini Kitab Palatasının və kitabxanaçı 
kadrların hazırlanması işinə sərf etmişdir. 

Dövlət biblioqrafiyası sahəsində işləməklə yanaşı 
o, 1932-ci ildən Bakıda kitabxanaçılıq kurslarında 
biblioqrafiya fənnindən dərs demişdir. 1940-cı ildən 
Bakı Mədəni-Maarif Texnikumunda müəllimlik etmə-
yə başlayan  Ə.Qəhrəmanov 1942-ci ildən 1948-ci ilə 
kimi texnikumun direktoru vəzifəsində işləmişdir. 

 
1944-cü ildən başlaya-

raq Ə.Qəhrəmanov həm 
Bakı Dövlət Universitetin-
də, həm də Azərbaycan Pe-
daqoji Universitetində 
müəllimlik etmişdir. 

1947-ci ildə onun səyi 
nəticəsində Bakı Dövlət 
Universitetinin (keçmiş 
S.M.Kirov adına ADU) Fi-
lologiya fakültəsində Kitab-
xanaşünaslıq şöbəsi açılmış 
və həmin ildən də Ə.Qəhrə-
manov orada biblioqrafiya 
kursu üzrə mühazirələr 
oxumağa başlamışdır. O, 
1948-ci ildən ömrünün axı-
rına kimi universitetin Ki-
tabxanaşünaslıq və biblioq-
rafiya kafedrasına rəhbərlik 
etmişdir. 

1937-ci ildən Kitab Pa-
latasında əməkdaşlıq edən 
Ə.Qəhrəmanov 1942-ci ildə 
elmi katib, 1941-1942-ci il-
lərdə palatanın çapdan bu-
raxdığı “Azərbaycan kitab 
letopisi”, “Azərbaycan qə-
zet məqalələri letopisi”nin 
tərtibçisi, 1943-cü ildən pa-
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latanın direktoru, 1946-cı ildən başlayaraq ömrünün 
axırına kimi müntəzəm olaraq Kitab Palatasının 
çapdan buraxdığı letopislərin redaktoru olmuşdur.  

Ə.Qəhrəmanov Azərbaycan Dövlət Kitab Palata-
sının salnamələrindən başqa həm palatanın, həm də 
digər nəşriyyatların müxtəlif müəlliflərin tərtibi ilə 
çap edilən bir neçə göstəricisini də redaktə etmişdir. 

Ə.Əliyevin tərtib etdiyi “Nə oxumalı” (1949) bib-
lioqrafik göstəricinin və S.Əliyevin tərtibi ilə Respub-
lika Kitab Palatası tərəfindən çapdan buraxılan 
“Azərbaycan kitabı” biblioqrafik göstəricisinin  
(1951) redaktoru və giriş məqaləsinin müəllifi də 
Ə.Qəhrəmanovdur.  

Görkəmli biblioqraf Ə.Qəhrəmanovun Azərbay-
canda həm də sahəvi retrospektiv biblioqrafiyanın 
inkişafında böyük xidmətləri olmuşdur. 

Ötən əsrin 40-cı illərindən başlayaraq Ə.Qəhrə-
manovun bədii ədəbiyyata, görkəmli ədəbi simaların 
bədii irsinə aid tərtib etdiyi 8 retrospektiv və şəxsi 
biblioqrafik göstəricilər daima böyük marağa səbəb 
olmuşdur.  

Ə.Qəhrəmanov yalnız biblioqrafik göstəricilər 
tərtib etməklə kifayətlənməmişdir. O, eyni zamanda 
tarixi və əlamətdar günlər, yazıçıların yubileyləri 

münasibətilə dövri mətbu-
atda fəal çıxış edərək res-
publikada biblioqrafik  fik-
rin təbliğində, geniş yayıl-
masında böyük xidmətlər 
göstərmişdir. 

Azərbaycan xalqının ilk 
görkəmli biblioqraf alimi 
Ə.Qəhrəmanovun vəfatın-
dan sonra onun dissertasiya 
işinin birinci hissəsi 1962-
ci ildə Azərnəşr tərəfindən 
“Rus-Azərbaycan ədəbi 
əlaqələrinə dair” adı altında 
çapdan buraxılmışdır. 

Azərbaycan dilində bib-
lioqrafiyadan ilk dərsliklə-
rin, “Kitabxana-biblioqrafi-
ya terminləri lüğəti”nin 
müəllifi, istedadlı alim-bib-
lioqraf Ə.Qəhrəmanov 
1959-cu il mart ayının 23-
də 48 yaşında vəfat etmiş-
dir. 

 
Ədəbiyyat 

 
Kitabxana-biblioqrafiya terminləri lüğəti.- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 96 s. 
Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi – 60:  biblioqrafik məlumat kitabı /BDU.- 

Bakı, 2008.- S.7-11. 
Qəhrəmanov Əliheydər //Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.- Bakı,  

1979.-C.3.- S.145. 
Rus dilində 

 
 Исламова, Э. Известный Азербайджанский ученый-литературавед и 

библиограф А.Каграманов /Э.Исламова //Mütərcim.- 2005.- № 1.- С.93-94. 
                                                                                  

Səmayə Quliyeva 
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       Pablo Pikasso 1881-ci il okt-
yabr ayının 25-də İspaniyanın Ma-
laqa şəhərində anadan olmuşdur.  

O, fransız rəssamı olub, mən-
şəcə ispandır. Rəssamlığı əvvəlcə 
atası X.Ruisdən öyrənmiş, sonra 
1894-1895-ci illərdə La-Korunya, 
1845-ci ildə Barselona, 1897-1898-

ci illərdə Madrid Zərif sənətlər məktəbində oxu-
muşdur.  

1904-cü ildən Parisdə yaşamışdır. Pikassonun 
yaradıcılığı mürəkkəb ziddiyyətli və çoxcəhətlidir. 
Müxtəlif dövrlərdə yaratdığı əsərlərdə ekspres-
sionizm, neoklassizm, kubizm, sürrealizm və s. 
cərəyanların yaradıcılıq prinsiplərinə əsaslanmışdır. 
1936-1939-cu illərdə ispan xalqının faşizmə qarşı 
mübarizəsində fəal iştirak etmiş Pikasso, II Dünya 
müharibəsi illərində Fransa Müqavimət hərəkatına 
qoşulmuş, müharibədən sonra sülh və demokratiya 
uğrunda mübarizələrin ön cərgəsində olmuşdur. 
Pikassonun mütərəqqi, humanist görüşləri onun 
əsərlərində öz əksini tapmışdır: “Gerniko”,“Sülh 
göyərçini”, “Sülh məbədi”, “Müharibə” nonnaları və 
s. üslub, bədii forma, mövzu və obrazların qayəsinə 
görə müxtəlif boyakarlıq əsərləri ilə yanaşı heykəl-

təraşlıq, keramika və qra-
fika əsərləri yaratmışdır. 
Müasir burjua incəsənətinin 
qabaqcıl təmayüllərini və 
ziddiyyətlərini əks etdirən 
Pikasso mürəkkəb yaradıcı-
lıq yolu keçmişdir.  

1944-cü ildən Fransa 
Kommunist Partiyasının 
üzvü, 1950-ci ildə Beynəl-
xalq Sülh mükafatı və 
1962-ci ildə “Xalqlar ara-
sında sülhü möhkəmləndir-
məyə görə” mükafatlarına 
layiq görülmüşdür. 1950-ci 
ildə Ümumdünya Sülh Şu-
rasına seçilmişdir.  

P.Pikasso 1973-cü il 
aprel ayının 8-də Fransanın 
Mujen şəhərində vəfat 
etmişdir. Madriddə Pikas-
sonun abidəsi və adına 
meydan var. 

Ədəbiyyat 
Дмитриева, А.И. Пабло Пикассо (Албом) /А.И.Дмитриева – М., 1976. 
Зорнов, В.А. Пабло Пикассо против фашизма /В.А.Зорнов.- М., 1971. 
Шедевр Пикассо в Испании //За рубежом.- 1981.-№ 43. 

Bəybala Ələsgərov 
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Qurbаn Аbbаsqulu оğlu Аbbа-

sоv 1926-cı il oktyabr ayının 26-da 
indiki Bаbək rаyоnunun Pаiz 
kəndində anadan olmuşdur.  

Əmək fəаliyyətinə 1944-cü ildə 
“Аrtyоmnеft” trеstində fəhlə kimi 
bаşlаyаn Аbbаsоv Qurbаn “Аzər-
nеft” Birliyinin qаzmа kоntоrundа 

qаzmаçı, buruq ustаsı, “Gürgаnnеft” Nеft Mədənləri 
İdаrəsinin Şimаl qаzmа sаhəsi kоntоrunun rəisi 
vəzifələrində işləmişdir.  

1967-1983-cü illərdə “Хəzərdəniznеftkəşfiyyаt” 
trеstinin müdiri, “Хəzərdəniznеft” İstеhsаlаt 
Birliyinin (İB) bаş dirеktоr müаvini, “Nеft dаşlаrı” 
Nеft və Qаzçıxаrmа İdаrəsinin rəisi, 1980-1988-ci 
illərdə “Хəzərdəniznеftqаzsənаyе” Ümumittifаq İB-
nin bаş dirеktоru, 1988-1992-ci illərdə “Хəzərdə-
niznеft” İB-nin bаş dirеktоru, 1992-1994-cü illərdə 
Аzərbаycаn Dövlət Nеft Şirkətinin bаş müşаviri 
оlmuşdur.  

Qurbаn Аbbаsоv аçıq dənizdə nеft və qаz çı-
хаrılmаsının ilk təşkilаtçılаrındаndır. “Şеlf-1” tipli 
yаrımdаlmа üzən qаzmа qurğulаrının Хəzər dənizi 
şərаitində mənimsənilməsində, “Günəşli”, “Çırаq”, 
“Аzəri”, “Kəpəz” və s. iri yаtаqlаrın kəşf еdilməsində 
хüsusi хidmətləri vаr. SSRİ Аli Sоvеtinin (6-11-ci çа-
ğırış) və Аzərbаycаn SSR Аli Sоvеtinin (6-9-cu çа- 

 
ğırış) dеputаtı оlmuşdur. 
Аdınа krаn-gəmi, mədəniy-
yət sаrаyı, küçə, məktəb, 
körpü vаr. Bəstəkаr А.Rzа-
yеvаnın məşhur “Nеftçi 
Qurbаn” mаhnısı оnа həsr 
оlunmuşdur. Tələbə və аs-
pirаntlаr üçün “Nеftçi Qur-
bаn” təqаüdü təsis еdil-
mişdir. 

Xidmətlərinə görə o, 2 
dəfə Lеnin оrdеni, Qırmızı 
Əmək Bаyrаğı və Şərəf ni-
şаnı оrdеnləri ilə təltif еdil-
miş, 1959-cu ildə Sоsiаlist 
Əməyi Qəhrəmаnı, 1975-ci 
ildə Аzərbаycаnın Əmək-
dаr mühəndisi, 1951-ci ildə 
SSRİ-nin fəхri nеftçisi, 
1972-ci ildə SSRİ  və Аzər-
bаycаn Rеspublikаsı  Döv-
lət mükаfаtlаrı lаurеаtı ad-
larına layiq görülmüşdür. 

 14 sentyabr 1994-cü 
ildə  Bаkıda vəfat etmişdir. 

 

Ədəbiyyаt 
Qurban Abbasov //Naxçıvan Milli Еnsiklоpеdiyаsı.- Bakı, 2005.- S.9. 

Məmməd Məmmədov 
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       İqor Vladimiroviç Makayev 1971-
ci il oktyabr ayının 27-də Gəncə şəhə-
rində fəhlə ailəsində doğulmuşdur. 
1979-cu ildə Mir Cəlal adına Kəpəz 
rayon 19 saylı məktəbin birinci 
sinifinə getmiş, 1987-ci ildə həmin 
məktəbin səkkizinci sinifini bitir-

mişdir. 1987-1990-cı illərdə 8 saylı texniki-peşə 
məktəbində avtomobil çilingəri peşəsinə yiyələn-
mişdir. 1990-ci il noyabrın 26-da Kəpəz Rayon Hərbi 
Komissarlığından hərbi xidmətə göndərilmişdir. İqor 
Bakıda desant qoşunları hissəsində xidmət edirdi. 
Sonra onu Rusiyanın Rostov vilayətinə göndərmiş-
dilər. Burada 6 ay çavuş məktəbində təhsil almışdı. 
    O, Bakıya gəlmiş və Daxili İşlər Nazirliyinin qoşun 
hissələrindən birinə yazılmış, elə həmin gündən də 
həyatını cəbhəyə bağlamışdı. O, çox mərd, cəsur 
döyüşçü idi. Tez bir zamanda bütün silahlardan 
istifadə etməyi öyrənmişdi. Çox keçmədi ki, onu 
taqım komandirinin müavini vəzifəsinə təyin etdilər. 
   1992-ci il iyunun 5-də erməni quldurları Naxçivanik 
kəndinə qəflətən hücuma keçmişdilər. İqorun qoru-
duğu post kənd qəbiristanlığının yaxınlığında yerlə-
şirdi. 
   Bu zaman o, istirahətdə olan bütün əsgərləri ayağa 
qaldırıb postu möhkəmləndirdi. Ermənilər xeyli canlı 
qüvvə ilə hücuma keçmişdilər. Döyüş bir saata yaxın 
davam etdi. İqor öz əsgərləri ilə postu qoruyurdu. La-
kin əsgərlərdən 7-8 nəfəri yaralandı. Qalanları isə  
 

 
geriyə çəkilməyə məcbur 
oldular. İqorla birlikdə 3-4 
əsgər öz yaralı dostlarını 
maşına çatdırdılar. Həmin 
döyüşdə ermənilər kəndi 
aldılar. Lakin bu cəmi 3-4 
saat çəkmişdi. Döyüşçü-
lərimiz yenidən hücuma ke-
çərək kəndi geri aldılar. 
       2 avqust 1992-ci ildə  
“Vışka” yüksəkliyi alınmalı 
idi. Düşmən çox güclü idi. 
İqor  “Nikulin” ləqəbli bir 
azərbaycanlı igidlə birlikdə 
pulemyotla ön cərgədə 
düşmənə öz gücünü göstə-
rirdi. O, 28 nəfərin müha-
sirədən çıxmasına kömək  
edərək onların həyatını xi-
las etmişdi. Lakin onun özü 
xilas ola bilmədi. Bu ağır 
döyüşdə İqor qəhrəmanca-
sına həlak oldu. 
   Subay idi. 
  Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 6 noyabr 
1992-ci il tarixli 290 saylı 
Fərmanı ilə Makayev İqor 
Vladimiroviçə ölümündən 
sonra  “Azərbaycanın Milli 
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Qəhrəmanı” adı verilmişdir. Gəncə şəhərinin Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn edilmişdir. 

  Sadıllı qəsəbəsində adına 
küçə var. 

Ədəbiyyat 
 

   Makayev İqor Vladimiroviç //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 
H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.129.   

   Əsgərov, V. Makayev İqor Vladimiroviç /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları.- Bakı, 1996.- S.128-129. 

   Zeynalov, R. Makayev İqor Vladimiroviç /V.Zeynalov //Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanları.- Bakı, 1996.- S.107. 

    
 

Bəybala Ələsgərov 
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Mirzə Əjdər oğlu İbrahimov 

1911-ci il oktyabr ayının 28-də Cə-
nubi Azərbaycanın Sərab şəhəri 
yaxınlığındakı Evə kəndində yoxsul 
kəndli ailəsində anadan olmuşdur. 
Kiçik yaşlarında ikən anasını itir-
mişdir. 1918-ci ildə atası Əjdər neft 
mədənlərində işləmək üçün iki oğlu 
ilə bərabər Cənubi Azərbaycandan 

Bakıya gəlmiş, az sonra atası və qardaşı da vəfat et-
mişdir. Valideynlərini erkən itirən kiçik Mirzə, dayı-
sının himayəsində böyümüşdür. 

1926-cı ildə o,  Suraxanıda açılan ilk sovet Fabrik-
zavod məktəbinə daxil olmuşdur. Bu məktəbi bitir-
dikdən sonra Mirzə mədəndə usta köməkçisi işləmiş, 
sonra Neft Sənaye Texnikumuna daxil olmuşdur. 

1929-1930-cu illərdə Mirzə İbrahimov “Qazılan 
buruq” şeiri ilə bədii yaradıcılığa başlamışdır. O 
zaman Zabratda təşkil olunmuş fəhlə ədəbiyyat 
dərnəyində iştirak etmişdir. 

1930-cu ildə texnikumu bitirərkən Mirzə İbrahimov 
partiyanın üzvü olmuşdur. Sonralar Mirzə İbrahimovu 
müxtəlif vəzifələrə irəli çəkmişlər.  

1932-1933-cü illərdə Sovet Yazıçılar İttifaqı 
təşkilat komitəsinin məsul katibi vəzifəsinə seçilmiş 
və Azərbaycan Dövlət Elmi-tədqiqat İnstitutunun 
hazırlıq şöbəsində oxumuşdur. 1933-cü ildə partiyanın 
tapşırığı ilə Mirzə İbrahimov Naxçıvanda çapdan 
çıxan “Sürət” qəzetinin redaktoru vəzifəsində işlə-
mişdir. Bu illərdə o, “Həyat üçün”, “Sənət aşiqləri”, 

“Qorxulu səs”, “Yol ayrı-
cında”, “Üfüqlər qızaran-
da”, “Qaçaq” adlı hekayə-
lərini və məşhur “Həyat” 
dramını yazmışdır. 

Mirzə İbrahimov bütün 
yaradıcılığı və şəxsiyyəti ilə 
XX əsr Azərbaycanını təm-
sil etmişdir. “Cənub heka-
yələri” və “Gələcək gün” 
Mirzə İbrahimovun şah 
əsərlərindəndir. Bu günün 
özündə də o əsərlər öz və-
tənpərvərlik missiyasını 
uğurla yerinə yetirirlər. 
Onun “Pərvanə” romanı 
klassik Azərbaycan romanı-
nın ən möhtəşəm nümu-
nələrindən biri və bəlkə də 
sonuncusudur. 

Mirzə İbrahimov bütün 
janrlarda yazıb yaratmış və 
heç bir janrda bədii söz 
ustası kimi kəsəri azalma-
mışdır. “Həyat”, “Madrid”, 
“Məhəbbət”, “Kəndçi qızı”, 
“Közərən ocaqlar” Azər-
baycan teatrlarının bəzəyi 
olmuşdur. O, 1950-ci illər-
də Azərbaycan SSR Ali 
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Soveti Rəyasət Heyətinin sədri işləmişdir. 
Moskvada keçirilən birinci Azərbaycan İncəsənəti 

dekadasının müvəffəqiyyətləri ilə əlaqədar olaraq 
“Qızıl Əmək Bayrağı” ordeni ilə təltif edilmişdir. 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının birinci katibi və 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Nizami adına 
Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun XIX əsr ədəbiyyatı 
şöbəsinin müdiri işləmişdir. 

Mirzə İbrahimov çox ölkələr gəzib dolaşmışdır. 
1979-cu ildə Hindistanın Cəvahirləl-Nehru mükafatını 
almışdır. Dünyada baş verən ictimai-siyasi olaylardan 
yazmış, Xosrov Ruzbehin həyatını qələmə almış, 
Çandranın üsyanına səs vermişdir. Lakin onun bütün 
yaradıcılığı Azərbaycanla bağlı olmuşdur. Onun 
akademikliyi Azərbaycan ədəbi nəzəri fikrinin uğurla-
rını, yetişdiyi yüksək inkişaf mərhələsini əks etdir-

mişdir. Görkəmli yazıçı 
həm də ictimai xadim ol-
muşdur. 

Ədəbiyyat və incəsənət 
sahəsində göstərdiyi xid-
mətlərinə görə 1961-ci ildə 
Xalq yazıçısı, 1965-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət müka-
fatı laureatı, 1981-ci ildə 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
adlarına layiq görülmüşdür. 

Mirzə İbrahimov 17 
dekabr 1993-cü ildə Bakıda 
vəfat etmişdir. 

 
Ədəbiyyat 

 
Mirzə Əjdər oğlu İbrahimovun 90 illik yubileyi haqqında: Azərbaycan Respub-

likası Prezidentinin Sərəncamı //Azərbaycan.- 2001.- 28 oktyabr.- S.1. 
 
Seçilmiş əsərləri:  İki cilddə /M.İbrahimov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2005.- C.1- 432 s. 
Anama deyərəm ha!: Hekayələr və povestlər /M.İbrahimov.-Bakı: Gənclik, 1986.- 

336 s. 
Niyəsiz, necəsiz bir yazısan sən /M.İbrahimov.-Bakı: Yazıçı, 1985.- 552 s. 
Rəhimqızı, S. Bir görüşün xoşbəxtliyi: [M.İbrahimov haqqında] /S.Rəhimqızı 

//Xalq qəzeti.-2002.- 16 yanvar.- S.5. 
İbrahimova, S. Atamın dostları və xeyirxahları: Mirzə İbrahimov-90 /S.İbrahimo-

va //Azərbaycan.- 2002.- 26 iyul.- S.6. 
Niftəliyev, E. Elmi sessiya keçirilmişdir: Mirzə İbrahimovun anadan olmasının 90 

illiyi münasibətilə /E.Niftəliyev //Azərbaycan.- 2001.- 21 dekabr.- S.5. 
 

İnternetdə 
www.anl.az 
www.wikipedia.org  

                                                                                 Samirə   Eminova    
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Zəngilanın işğalı günü  

30 
Ərazisi – 0,71min km2 
Əhalisinin sayı – 39,8 min nəfər 
İnzibati mərkəzi – ZƏNGİLAN  
İşğal tarixi 30 oktyabr 1993-cü il 

  

 
 

Zəngilanda Azərbaycan xalqının milli mədəniyyətini əks etdirən tarixi abidələr 
var. Zəngilanda keçmiş əsrlərdə də xalqımızın çox hörmətli, dəyərli insanları 
yaşayıblar, yaradıblar və beləliklə də Zəngilan həm öz təbiətinə görə, həm o torpaq 
üzərində insanların qurduqlarına, yaratdıqlarına görə və bugünkü nəsillərə 
çatdırdıqları irsə görə Azərbaycanın qiymətli bir diyarıdır, qiymətli bir hissəsidir. 

Heydər Əliyev, ümummilli lider  
 

 Zəngilan rayonunun ərazisi ən qədim insanların 
yaşayış məskənlərindən hesab olunur. Bölgə ərazisində 
mövcud olan bir neçə mağara (Əsgülüm və Süsən 
dağlarında) burada ibtidai insanların yaşayışından xəbər 
verir. Ancaq rayon kimi Zəngilan 1930-cu ildə təşkil 
olunmuşdur.  

30 Oktyabr 1993-cü il Zəngilan da digər rayonları-
mız kimi xəyanətin qurbanı oldu. Təqvimimizdə daha 
bir qara günün sayı artdı.  

Zəngilanda itirdiklərimiz – dünyada II, Avropada I nadir Çinar meşələri; torpaq 
üzərində olan bütün var-dövlət; 67 məktəb, 56 kitabxana, 34 klub, 9 mədəniyyət evi, 
7 xəstəxana, 6 iri dəmir yol stansiyası, dəmir yol deposu, 2 şərab zavodu, konserv 
zavodu.  

Hazırda Zəngilan rayonunun məcburi köçkünləri Bakıda və respublikamızın 43 
rayonunda müvəqqəti məskunlaşmışdır. Zəngilan rayonunda erməni təcavüzü 
nəticəsində Milli Ordunun 33 nəfər döyüşçüsü qəhrəmancasına həlak olmuş, 7 nəfər 
polis işçisi itkin düşmüşdür. Zəngilan 200 nəfərdən çox şəhid vermiş, 12800 uşaq 
zərər çəkmiş, 395 uşaq yetim qalmışdır. 44 nəfərin aqibəti bəlli deyil, 127 nəfər isə 
müharibə əlilidir.  
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1 noyabr 
Gün çıxır 
06:49   
Gün batır 
17:38 
30 noyabr    
Gün çıxır  
05:29   
Gün batır 
17:45 
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24 oktyabr- 
22 noyabr 

Əqrəbin Nişanı 
sudur.Marsın və 
Neptunun 
himayəsindədir. 
Günəşin Əqrəb 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
güclü xarakterli 
olurlar.  

Ça 1 
Ç 2 
Ca 3 
C 4 
Ş 5 
B 6 
Be 7 
Ça 8 
Ç 9 
Ca 10 
C 11 
Ş 12 
B 13 
Be 14 
Ça 15 
Ç 16 
Ca 17 
C 18 
Ş 19 
B 20 
Be 21 
Ça 22 
Ç 23 
Ca 24 
C 25 
Ş 26 
B 27 
Be 28 
Ça 29 
Ç 30 
 

  2011       

   Əlamətdar və  
  tarixi günlər 

Azərbaycan Bayrağı Günü 

    Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı 
Azərbaycan dövlətinin suverenliyi  rəmzidir.  
   Prezident İlham Əliyev 2009-cu ilin noyabr ayında  
Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Gününün elan edilməsi 
barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, hər il 9 
noyabr Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Günü kimi qeyd 
ediləcək. 

 
6. Tеlеviziya və Radiо İşçiləri Günü  
9. Azərbaycan Bayrağı Günü 
12. Kоnstitusiya Günü 
14. Ümumdünya Diabet Günü  
17. Milli Dirçəliş Günü 
20. Bеynəlxalq  Uşaq Günü  
30. Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Günü 
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Noyabr – Qriqorian təqvimi ilə ilin on birinci ayıdır. 30 gündən ibarətdir. 

 

Milli ədəbiyyat 
 Şair, nasir, jurnalist Mehdiyev Tofiq Mahmud oğlunun (Tofiq 

Mahmud) (06.11.1931-04.04.1907) anadan olmasının 80 illiyi 

Şair, ictimai xadim Abizadə Balaş Allahbaxış (Balaş Azəroğlu) oğlunun 

(11.11.1921) anadan olmasının 90 illiyi 

Ədəbiyyatşünas, nasir, dramaturq, professor Babayev Aqşin Əlisəttar 

oğlunun (23.11.1936) anadan olmasının 75 illiyi 

Ədəbiyyatşünas, tənqidçi Mahmudzadə Ələkbər Mahmud oğlunun (Əli 

Nazim) (24.11.1906-23.08.1941) anadan olmasının 105 illiyi 

Xalq yazıçısı Vəliyev Əli Qara oğlunun ((27.02).28.11.1901-

02.02.1983) anadan olmasının 110 illiyi 

   Xarici ədəbiyyat  
   Rus yazıçısı Dostoyevski Fyodor Mixayloviçin (11.11.1821-

09.02.1881) anadan olmasının 190 illiyi 

Tarixi  günlər  
 Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təsis  

edilməsi  Günü (01.11.1991) 

Tеlеviziya və Radiо İşçiləri Günü (06.11.) 

Qurban bayramı (06-07.11.) 

Azərbaycan radiosunun yaradılmasının (06.11.1926) 85 illiyi 

Dövlət Bayrağı Günü (09.11.2009) 

Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı keçirilmişdir (09.11.2001) 

Kоnstitusiya Günü (12.11.1995) 

Ümumdünya Diabet Günü (14.11.1991) 
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Milli Dirçəliş Günü (17.11.1988) 

                     Ümumdünya Salam Günü (21.11.1973) 

Ədliyyə İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (22.11.1999) 

Qadın Zorakılığına Qarşı Beynəlxalq Mübarizə Günü (25.11.1999) 

Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Günü (30.11.1988) 

 Siyasət. Hərbi iş  
  Dövlət xadimi Xəlilov Qurban Əli oğlunun (15.11.1906-20.03.2000) 

anadan olmasının 105 illiyi 

 Coğrafiya. Geologiya  
Geoloq alim, AMEA-nın müxbir üzvü Məmmədov Ələşrəf Veysəl 

oğlunun (01.11.1931-2003) anadan olmasının 80 illiyi 

Əməkdar mühəndis, geoloq Məmmədov Mirkazım Mirəhəd oğlunun 

(06.11.1911-1997) anadan olmasının 100 illiyi 

    Kimya. Biologiya.Tibb  
     Kimyaçı alim, professor Kəlbəliyev Qüdrət İsfəndiyar oğlunun 

(13.11.1946) anadan olmasının 65 illiyi 

İlk rus təbiətşünas alimi, fiziki kimyanın banilərindən biri, şair, müasir 

rus ədəbi dilinin banisi Lomonosov Mixail Vasilyeviçin (19.11.1711-

15.04.1765) anadan olmasının 300 illiyi 

Fizioloq, bioloq alim, professor Qafarova Roza Zeynal qızının 

(29.11.1926) anadan olmasının 85 illiyi 

   Neft  
    Neft sənayesi yenilikçisi, dövlət mükafatı laureatı Ağa Nemətullanın 

    (15.11.1896-01.01.1958) anadan olmasının 115 illiyi 
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       Fəlsəfə 

           Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini, 

AMEA-nın müxbir üzvü, fəlsəfəşünas alim, Məmmədəliyeva Sevda 

Yusif qızının (14.11.1946) anadan olmasının 65 illiyi 

       Mədəniyyət. Maarif. Təhsil 
          Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm naziri, fəlsəfə doktoru 

Qarayev Əbülfəs Mürsəl oğlunun (13.11.1956) anadan olmasının 55 

illiyi 

 M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru,      

                     Əməkdar mədəniyyət işçisi, fəlsəfə  doktoru Tahirov Kərim 

Məhəmməd oğlunun (12.11.1951) anadan olmasının 60 illiyi 

   Musiqi 
    İtalyan bəstəkarı Bellini Vinçensonun (03.11.1801-23.09.1835) anadan 

    olmasının 210 illiyi 

Alman bəstəkarı və dirijoru, alman romantik operasının banisi Veber 

Karl Maria Fonun (18(19).11.1786-05.06.1826) anadan olmasının 225 

illiyi 

Rus bəstəkarı Varlamov Aleksandr Yeqoroviçin (27.11.1801-

27.10.1848) anadan olmasının 210 illiyi 

    Teatr. Kino  
      İtalyan kino və teatr rejissoru, ssenarist Viskonti Lukinonun 

(02.11.1906-17.03.1976) anadan olmasının 105 illiyi 

Rus kino operatoru, rejissor, jurnalist və ssenarist Karmen Roman 

Lazareviçin (29.11.1906-28.04.1978) anadan olmasının 105 illiyi 

  Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq  
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 Əməkdar rəssam, boyakar Mustafayeva Güllü Hacağa qızının   

 (12.11.1921-1993) anadan olmasının 90 illiyi  

Xalq rəssamı, dekorativ sənət ustası, ornamentçi rəssam, xalçaşünas və 

sənətşünas Kərimov Lətif Hüseyn oğlunun (17.11.1906-09.09.1991) 

anadan olmasının 105 illiyi 

Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri, xalq rəssamı Xəlilov Fərhad 

Qurban oğlunun (26.11.1946) anadan olmasının 65 illiyi 

Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq 
N.Gəncəvi adına Lökbatan qəsəbə kütləvi kitabxanasının (16.11.1976) 

yaradılmasının 35 illiyi 
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  İslam dininin ən vacib ayinləri sırasında Qurban bayramı 
adlanan dini mərasim müsəlmanlar arasında geniş yayılan 
ayinlərdəndir. O, islamın müəyyən etdiyi dini tələbdir, 
müsəlmanların riayət etdiyi ümumi mərasimdir.  

Hər il bu bayram hicri tarixi üzrə Zilhiccə ayının 10-da 
keçirilir. İslam dinində Qurban bayramı böyük bayram (eyd 
əl-kəbir) adlanır. Bayram günü məscidlərdə xüsusi bayram 

namazı qılınır, dəvə, mal-qara, davar qurban kəsilir, vəfat etmiş əziz adamların xa-
tirəsini yad etmək məqsədilə  evlərdə və qəbiristanlıqlarda dua oxunur, ehsan verilir.  

Şəriətə görə, qurbanlıq heyvanın qüsuru olmamalı və onu kəsən bıçağa xüsusi 
qurban duası oxunmalıdır. Nəsil artımında dişi heyvanların müstəsna rolu olduğuna 
görə qurbanlıq heyvanın erkək olması daha üstün tutulur. Qurbanlıq qoçun yaşına gə-
lincə, bu, ən azı altı aylıq heyvan olmalıdır. Lakin dana, yaxud dəvənin bir yaşı 
tamam olsa, daha yaxşıdır. Bir qurbanlıq heyvan yeddi dindarın adından kəsilə bilər, 
lakin fərdi qurban daha savablı sayılır.  

Qurban bayramı müsəlman ruhaniləri tərəfindən İbrahim peyğəmbərin (ə.) öz oğlu 
İsmayılı Allahın şərəfinə qurban kəsmək niyyətini bildirən hadisə ilə əlaqələndirilir. 
Allah öz sevimlisi İbrahim peyğəmbərin (ə.) sadiqliyini sınamaq üçün ondan yeganə 
oğlu İsmayılı qurban kəsməyi tələb edir və İbrahim peyğəmbər (ə.) gözünü qırp-
madan oğlunu yerə yıxıb başını kəsərkən, Allahın göndərdiyi mələk Cəbrayıl (ə.) 
göydən enib onun əlini saxlayıb, Allahın İbrahimdən (ə.) razı qaldığını bildirib və 
oğlu İsmayılın əvəzinə Tanrının göndərdiyi qoyunu kəsməyi təklif edir. Buna görə də 
Qurbanlıq bayramında kəsilən qurbana “İsmayıl qurbanı” da deyirlər. Bu andan 
etibarən dindarlar hər il ev heyvanlarından birini Allahın şərəfinə kəsib, Ona öz 
itaətkarlıqlarını bildirirlər. Ömründə bir dəfə vacib Məkkə və ya Həcc ziyarətinə 
getməsi və orada qurban kəsməsi də dindarın mühüm borcu hesab olunur.  

 İslam dünyasının ən müqəddəs bayramlarından sayılan Qurban bayramı bütün 
müsəlman ölkələrində təmtəraqla qeyd olunur. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən 
sonra Milli Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27 oktyabr tarixli “Azərbaycan Respub-
likasının bayramları haqqında” Qanununa əsasən Qurban bayramı ölkəmizdə də döv-
lət səviyyəsində bayram kimi qeyd edilir.   
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Qurban bayramı 
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Tofiq Mahmud oğlu Mehdiyev 
1931-ci il noyabr ayının 6-da 
Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının Şahbuz rayonunda anadan 
olmuşdur. Orta təhsili Bakıda 31 
saylı məktəbdə almış, sonra Bakı 
Dövlət Universitetini (1949-
1954) bitirmişdir.  

Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin Mədəni-Maarif Müəssisələri 
İdarəsində metodiki kabinetin metodisti kimi (1954) 
başlamış, sonra “Azərbaycan müəllimi” qəzeti re-
daksiyasında xüsusi müxbir (1958-1961), “Göyərçin” 
jurnalı redaksiyasında ədəbi işçi olmuşdur (1961).  

1958-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü  
idi. 
İlk şeiri “Kəsməsəm də, görməsəm də” 1953-cü ildə 

“İnqilab və mədəniyyət” jurnalında dərc olunmuşdur. 
1976-cı ildən “Göyərçin” jurnalının redaktoru vəzi-
fəsində işləmişdir.  

1984-cü ildə Azərbaycan Komsomolu mükafatı 
laureatı adına layiq görülmüşdür. 

Tofiq Mahmud bədii tərcümə ilə də məşğul olmuş-
dur. Məktəblilər onun tərcüməsində Xuta Berulavanın  

“Quş südü”, İsabəy İsha-
qovun  “Hər şeyi öyrənmək 
istəyən” kitablarını indi də 
sevə-sevə oxuyurlar. Əsər-
ləri xarici ölkə xalqlarının 
dilinə tərcümə olunmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası 
Uşaq Fondunun Bakı şö-
bəsinin sədri, 1989-cu ildən 
həm də rəyasət heyətinin 
üzvü olmuşdur. Azərbay-
can Yazıçılar Birliyi Uşaq 
və gənclər ədəbiyyatı şu-
rasının sədri seçilmişdir. 
Azərbaycan Ali Soveti Rə-
yasət Heyətinin Fəxri fər-
manı ilə təltif edilmişdir.  

O, 4 aprel 1997-ci ildə 
Bakıda vəfat etmişdir. 

Ədəbiyyat 
Uzaqda ucalan dağlar /Tofiq Mahmud.- Bakı: Yazıçı, 1991.- 310 s. 
Mehdixanlı, T. Yadigar məktub: [şair-publisist Tofiq Mahmud haqqında] /T.Meh-

dixanlı //Azərbaycan.- 2005.- 5 noyabr.- S. 6. 
İnternetdə 

 www.az.wikipedia.org                                                                                                              
Səmayə Quliyeva 
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80 illiyi 
Tofiq Mahmud 

1931-1997 
 

 
 

Şair 6 
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 Azərbaycan Respub-

likasının Dövlət bayrağı 
Azərbaycan dövlətinin su-
verenliyinin rəmzidir.  

 Bu gün Azərbaycan 
Respublikası üzərində dal-
ğalanan müqəddəs Dövlət 
Bayrağımız – milli bayra-

ğımız ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-da Bakıda, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının 
yerləşdiyi binada qəbul edilmiş və qaldırılmışdır. 

Müstəqil Azərbaycanın dövlət bayrağındakı üç 
rəngin ifadə etdiyi və XX əsrin  əvvəllərindəki milli 
istiqlal ideologiyamızın üç təməl prinsipini təşkil edən 
“Türkçülük, islamçılıq və müasirlik” düsturunun 
müəllifi görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Əli Bəy 
Hüseynzadədir. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağından 
istifadə müstəqil Azərbaycan Respublikası Kons-
titusiyasının 23-cü və 75-ci maddələri, “Azərbaycan 
Respublikasnın  Dövlət bayrağı  haqqında” Azərbay-
can Respublikasının Qanunu, eləcə də, həmin Qa-
nunla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının  
Dövlət bayrağı  haqqında Əsasnamə” əsasında tən-
zimlənir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayra-
ğının rəngli və sxematik təsviri adı çəkilən Qanun və  
Əsasnamə ilə təsdiq edilmişdir. 

Əsasnaməyə görə Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət bayrağı eni və uzunluğu bərabər olan rəngli üç  

 

 
üfüqi zolaqdan ibarət düz-
bucaqlı parça şəklindədir: 
üst zolaq mavi rəngdə, orta 
zolaq qırmızı rəngdə, aşağı 
zolaq yaşıl rəngdədir. Bay-
rağın hər iki üzündə qırmızı 
zolağın ortasında ağ rəngli 
aypara və səkkizguşəli ul-
duz təsviri vardır. Bayrağın 
eninin uzununa nisbəti 1:2-
dir. Ayparanın və səkkizgu-
şəli ulduzun təsvirləri tərəf-
lərinin nisbəti 3:4 olan düz-
bucaqlının içərisində yer-
ləşir; düzbucaqlının dia-
qonalı bayrağın eninin 1/2-
nə bərabərdir. Ayparanın 
təsviri konsentrik (eyni 
mərkəzli) olmayan iki dai-
rənin hissələri şəklindədir; 
böyük dairənin diametri 
xarici düzbucaqlının eninə, 
kiçik dairənin diametri isə 
bayrağın eninin 1/4-nə bə-
rabərdir. Kiçik dairənin 
mərkəzi bayrağın həndəsi 
mərkəzindən sol tərəfdə, 
bayrağın eninin 1/60-nə bə-
rabər olan məsafədə yer-
ləşir. Səkkizguşəli ulduzun 

 
N

oy
ab

r   Azərbaycan Respublikasının  
Dövlət Bayrağı Günü 

2009 
9 
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təsviri ayparadan sağda yerləşir, ulduzun xarici dairə-
sinin diametri bayrağın eninin 1/6-ni, daxili dairəsinin 
diametri isə 1/12-ni təşkil edir.  

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı və 
onun təsviri, ölçülərindən asılı olmayaraq təsvirlərə 
həmişə dəqiq uyğun gəlməlidir.  

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda Dövlət Bay-
rağı Gününün elan edilməsi barədə sərəncam imza-
layıb. Sərəncama əsasən, hər il 9 noyabr Azərbaycan-
da Dövlət Bayrağı Günü kimi qeyd ediləcək. 

2009-cu ilin noyabr 
ayında Dövlət Bayrağı Gü-
nü ilə bağlı Əmək Mə-
cəlləsinin 105-ci maddəsinə 
edilmiş əlavəyə əsasən, 9 
noyabr Azərbaycanda Döv-
lət Bayrağı Günü elan olu-
nur və bu bayram ölkədə 
qeyri-iş günü olan bayram-
ların siyahısına daxil edilir. 

 
Ədəbiyyat 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Gününün 
elan edilməsi barədə (17 noyabr, 2009-cu il) Sərəncamı //Azərbaycan.-2009.-17 
noyabr.-S.12. 

Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri: [kitab-albom] /tərt. ed. və müəl. 
N.Vəlixanlı; Azərbaycan AMEA. Azərbaycan Tarixi Muzeyi.-Bakı, 2000.- 75 s. 

 
İnternetdə 

www.az.wikipedia.org 
Nailə Alışova 

 
Bilirsinizmi ki, 

2010-cu ilin sentyabrın 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev tərəfindən Dövlət Bayrağı Meydanının 
– Bakı şəhərinin Bayıl sahəsində yerləşən memorial abidə-istirahət parkının təntənəli 
açılışı olmuşdur.  

162 metr yüksəklikdə dalğalanan Azərbaycan bayrağı dünyanın ən yüksək bay-
rağıdır. İnşa olunmuş dayağın hündürlüyü 162 m, bünövrəsinin diametri 3,2 m, 
bünövrənin üst hissəsinin diametri 1,09 m-dir. Qurğunun ümumi kütləsi 220 tondur. 
Bayrağın eni 35 m, uzunluğu 70 m, ümumi sahəsi 2450 m², kütləsi isə təqribən 350 
kq-dır. Ginnes Dünya Rekordları Təşkilatı 2010-cu il mayın 29-da Azərbaycan 
Dövlət Bayrağı Dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edib. 

Meydanda qurulmuş Azərbaycan Respublikasının gerbi, dövlət himninin mətni və 
ölkəmizin xəritəsi qızıl suyuna salınmış bürüncdən hazırlanıb. Meydanda Dövlət 
Bayrağı Muzeyi də yaradılıb. 

Dünyada yüksəkliyi 100 metr və ondan çox olan daha altı bayraq var. Həmin 
bayraqlar Braziliya (yüksəkliyi 100 metr), Malayziya (100 metr), Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri (123 metr), İordaniya (126,8 metr), Türkmənistan (133 metr) və Şimali 
Koreyadadır (160 metr). 
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Balaş Allahbaxış oğlu Abizadə  

1921-ci il noyabr ayının 11-də Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. Orta 
təhsilini də burada almışdır. 

 Onun “Dnepr” adlı ilk mətbu 
şeiri 1937-ci ildə Bakıda çapdan 
çıxmışdır. 

1938-ci ildə ailəliklə Cənubi  
Azərbaycanın Ərdəbil şəhərinə köçdüklərindən 
burada ibtidai məktəbdə təhsil almışdır. 1941-ci ildə 
Milli azadlıq hərəkatına qoşulmuşdur. 1942-ci ildə 
İran Xalq Partiyasına daxil olmuşdur. 1943-cü ildə 
“Azərbaycan zidd faşist cəmiyyəti”nin Ərdəbil 
vilayəti şöbəsinə sədr seçilir. Bu cəmiyyətin orqanı 
“Yumruq” qəzetinin redaktoru olmuşdur. “Vətən 
yolunda”  qəzeti redaksiyasının  müsabiqəsində 
“Səttarxan” şeirinə görə mükafata layiq görülmüşdür. 

1946-cı ildə Təbrizdə Milli Hökumət tərəfindən 
Azərbaycan  Dövlət Radio Verilişləri Komitəsinin 
sədr müavini təyin olunmuşdur. 1946-cı ildə o, 
həmçinin “Yazıçılar və şairlər cəmiyyəti”nin  idarə 
heyətinin   üzvü  seçilmişdir. 

1943-1945-ci ildə Ərdəbildə və Təbrizdə ilk şeir 
kitabları nəşr olunmuşdur. 1947-1952-ci ildə Bakıda 
ADU-nun (indiki BDU) Filologiya fakültəsində təhsil 
almış, eyni zamanda, Cənubi Azərbaycan Yazıçılar 
Cəmiyyətinin sədri vəzifəsində çalışmışdır.  

1963-1982-ci illərdə Azərbaycan EA Ədəbiyyat 
İnstitutunun Orta əsrlər ədəbiyyatı şöbəsinin baş elmi 
işçisi işləmişdir. 1981-1991-ci ildə Azərbaycan Ya-
zıçılar İttifaqının katibi vəzifəsində çalışmışdır. 1991-
ci ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin idarə heyətinin  

 
Cənubi Azərbaycan ədəbiy-
yatı üzrə baş müşaviri təyin 
olunmuşdur. Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyi Ağsaq-
qalar Şurasının üzvü seçil-
mişdir. O, İran Xalq Par-
tiyasının və ADF MK-nın 
üzvü, SSRİ-də yaşayan 
iranlı siyasi mühacirlər cə-
miyyəti Azərbaycan şöbəsi 
rəyasət heyətinin üzvü ol-
muşdur.  

Çoxcildlik “Azərbay-
can ədəbiyyatı”nın   müəl-
liflərindən biridir. Farsca-
dan dilimizə çevirdiyi Ni-
zaminin “Yeddi gözəl” po-
emasını, Füzulinin qəzəllə-
rini çap etdirmişdir. Şəhri-
yardan tərcümələri vardır. 
Onun ərəb əlifbası ilə “Se-
çilmiş əsərləri” buraxılmış-
dır. 

Əsərləri SSRİ və xarici 
ölkə xalqlarının dillərinə 
tərcümə olunmuşdur. 

Xidmətlərinə görə “Şə-
rəf nişanı”, “Xalqlar dost-
luğu” ordenləri ilə ”21 
Azər”, ”Firdovsi” və digər 
medallarla, iki dəfə Azər-
baycan SSR Ali Soveti Rə-
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yasət Heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir. 
1981-ci ildə ona Azərbaycanın Xalq şairi adı ve-

rilmişdir. 
 

Ədəbiyyat 
 

          Seçilmiş əsərləri: Şeirlər. Poemalar /B.Azəroğlu.- Bakı: Öndər, 2004.- 288 s.- 
(Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). 

Xatirələrim:  məqalə /B.Azəroğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2009.- 14 avqust. -№ 31. -
S.3.  

Lirika: poeziya /B.Azəroğlu; tərt. ed. B.Bərdəli.- Bakı: Şirvannəşr, 2004.- 96 s.  
Bərdəli, B. Balaş Azəroğlunun yaradıcılıq yolu  /B.Bərdəli; elmi red. S.Əmirov; 

AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2007.  
“Ədəbiyyat qəzeti” mənim həmsöhbətimdir: [Xalq şairi Balaş Azəroğlu ilə 

söhbət] /yazdı S.Hüseynoğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2009.- 17 aprel.- S.1-2.  
 Əliqızı, A. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri /A.Əliqızı; elmi red. 

C.Abdullayev.- Bakı: Azərnəşr, 2007.- 268 s. 
 

Nailə Alışova  
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  Fyodor Mixayloviç Dostoyevski 
1821-ci il noyabr ayının 11-də Ru-
siya Federasiyasının Moskva şə-
hərində atasının həkim olaraq və-
zifə yerinə yetirdiyi Yoxsullar 
Xəstəxanasına aid bir mənzildə 
doğulmuşdur. 1837-ci ildə anası-
nın ölümündən sonra atasının ya-

nından ayrılaraq Sankt-Peterburqa köçmüş və orada 
Əsgəri mühəndislik məktəbinə qəbul edilmişdi. 
Mühəndislik məktəbindəki imtahanlarının ardından, 
Dostoyevski baş leytenantlığa gətirilmişdir. Lakin 
akademiyanı bitirdikdən sonra 1848-ci ildə ixtisasını 
atmış, özünü bütövlükdə ədəbi yaradıcılığa həsr 
etmişdir. Böyük rus yazıçısı Fyodor Mixayloviç Dos-
toyevskinin yaradıcılığı XX əsrin mənəvi həyatına tə-
sir göstərmiş, ədəbi modernizm, ekzistensializm, psi-
xologiya, ilahiyyat və ədəbi tənqidin müxtəlif 
məktəbləri onun ideyalarının bilavasitə təsiri altında 
formalaşmışdır. 

1846-cı ildə ilk romanı “İnsancıqlar”ın çap olun-
ması ilə, gənc yazarlar arasında ən böyük gələcək vəd 
edən yazıçı kimi şöhrət qazanmışdır. 1847-ci ildə 
Dostoyevski sosialistlər dərnəyinə getməyə başlamış 
və tədricən dərnək pərdəsi altında fəaliyyət göstərən 
inqilabi terrorçu təşkilata cəlb edilmişdir. Terrorçular 
çara qarşı sui-qəsd etməyə cəhd göstərmişlər. Qəsd 
baş tutmamış, 1849-cu ildə dərnək üzvləri həbs 
olunmuş və ölüm cəzasına məhkum edilmişlər. Lakin 

çar güllələnmə ərəfəsində 
edamı Sibirə sürgünlə əvəz 
etmişdir. Yaşanmış iztirab-
lar Dostoyevskinin dünya-
görüşünü büsbütün dəyiş-
dirmişdir. 10 ildən sonra 
sürgündən qayıdan Dosto-
yevski ədəbi yaradıcılığını 
davam etdirmiş, 1859-cu 
ildə qardaşı Mixail və dostu 
Straxov ilə birlikdə “Vrem-
ya” və “Epoxa” adlı jurnal-
ları nəşr etdirmişdir. Bu 
dövrdə yazdığı “Alçaldıl-
mışlar və təhqir olunmuş-
lar”, “Ölü evindən xatirə-
lər” romanları ilə tanınmış-
dır. 1863-cü ildə Avropaya 
səfər etmiş, xəstəliyi və 
qumar səbəbi ilə maddi 
problemlər yaşayan yazıçı 
1864-cü ildə “Yer altından 
məktublar” adlı romanını 
nəşr etdirmişdir. Onun dün-
ya şöhrətli “Cinayət və cə-
za” ilə “Qumarbaz” adlı 
əsərləri 1866-cı ildə işıq 
üzü görmüşdür. 1875-ci il-
də “Dəliqanlı”, 1876-cı ildə 
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“Bir yazıçının gündəliyi”, 1879-cu ildə isə “Kara-
mazov qardaşlar” romanları nəşr edilmişdir. “Bir 
böyük günahkarın həyatı” adlı əsərini isə tamamlaya 

bilməmişdir. 1881-ci il yan-
var ayının 28-də vəfat et-
mişdir.  

 
 

Ədəbiyyat 
 

Alçaldılmış və təhqir edilmiş insanlar: roman /F.Dostoyevski.- Bakı: Şərq-Qərb, 
2007.-374 s. 

Cinayət və cəza / F.Dostoyevski.- Bakı: Öndər, 2004.-558 s. 
İdiot /F.Dostoyevski.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.-727 s. 
Baxtin, M. Dostoyevski poetikasının problemləri /M.Baxtin.- Bakı: “Kitab aləmi” 

NPM, 2005.- 381 s. 
Rus dilində 

 
Нуриев, С.Ш. Проблемы поэтики раннего Достоевского /С.Ш.Нуриев.- Баку, 

2008.- 268 с. 
 

İnternetdə 
www.az.wikipedia.org 
www.elibrary.az 
www.xariciedebiyyat.azeriblog.com 
www.joy.az  

Adilə Abdullayeva 
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    Güllü Hacağa qızı Mustafaye-
va 1921-ci il noyabr ayının 12-də 
Türkmənistanın Cərco şəhərində 
anadan olmuşdur.  

1938-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Rəssamlıq Texnikumunu 
bitirmişdir.  

 “Leyli və Məcnun məktəb-
də” (1941), “Şairə Məhsətinin 

portreti” (1947), “Professor Y.Musabəyovanın por-
treti” (1957), “Paris. Rəssamlar meydanı” (1961) adlı 
tematik tablolar və portretlər yaratmışdır. 
     Güllü xanım Mustafayevanın yaradıcılığında uşaq 
portretləri, xüsusilə “Bizim uşaqlar” silsiləsi xüsusi 
yer tutur. 

 
1973-cü ildə Azərbay-

can SSR Əməkdar rəssamı 
adına layiq görülmüşdür. 

Hazırda onun əsərləri 
R.Mustafayev adına Azər-
baycan Dövlət İncəsənət 
Muzeyində və Azərbaycan 
Dövlət Şəkil Qalereyasında 
saxlanılır. 

Rəssam 1993-cü ildə 
dünyasını dəyişmişdir. 

Ədəbiyyat 
 

Güllü Mustafayevanın doğum günü //Həftə içi.- 2009.- 13 noyabr.- S.7. 
 

İnternetdə 
www.az.wikipedia.org 
www.mct.gov.az 

 
Nailə Alışova 
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 Diabet – ailələr, dövlət-

lər və bütünlükdə dünya üçün 
ciddi təhlükə törədən, kəskin 
ağırlaşmalarla müşayiət olu-
nan, müalicəsi çoxlu vəsait 
tələb edən xroniki xəstəlik-
dir.  

Dünyada diabetlə xəstələnmə dərəcəsinə görə ən 
yüksək nəticələr Finlandiya, İsveç və Norveçdə qeydə 
alınıb. Azərbaycan diabet cəmiyyəti isə hazırda öl-
kədə  62 mindən artıq diabetli xəstəsinin rəsmən qey-
diyyatda  olduğu barədə məlumat yayıb. Hər il dün-
yada vəfat edən insanların 5 faizinin ölüm səbəbi 
diabetdir. 

Ümumdünya  diabet günü 155-dən artıq ölkə-
də,  o cümlədən də  Azərbaycanda qeyd edilir. Bu gün 
qeyd edilməsi ilk dəfə 2006-ci ildə BMT tərəfindən 
qəbul edilib. Mütəxəssislərin qənaətinə görə yaxın 
vaxtlara qədər  lazımi   tədbirlər görülməsə,  növbəti 
10 il üçün şəkərli diabetdən dünyasını dəyişən insan-
ların  50 faizə qədər artacağı proqnozlaşdırılır.  

İlin bu günü diabet epidemiyasına ictimaiyyətin 
diqqətini cəlb etmək məqsədilə bir çox ölkələrdə 800-
dən artıq dünya əhəmiyyətli abidə və binalar mavi 
rənglə işıqlandırılır. Ümumdünya Diabet Gününün 
rəmzi  mavi rəngdir. Mavi rəng BMT-nin bayrağını və  
səma rəngini əks etdirir və dünya miqyasında yayılan 
bu xəstəliyə qarşı mübarizədə birliyi simvolizə edir.  
   Belə abidələr sırasında Almaniyada “Brandenburq 
qapıları”, Kanadada “Niaqara şəlaləsi”, Yaponiyada  

 
“Tokio qülləsi”, Avstra-
liyada “Sidney opera evi” 
və bir çox digər bu kimi 
abidələri qeyd etmək olar. 
Ümumdünya Diabet Günü 
kampaniyasının əsas məq-
sədi ictimaiyyətə bu xəstə-
lik haqqında geniş məlumat 
vermək, diabet xəstələrinin 
vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, 
insanları bu xəstəliyə qarşı 
birgə mübarizəyə səsləmək-
dir.  

Müasir tibb elmi hazır-
da şəkərli diabetin insan or-
qanizmində  əsasən ürəyə, 
gözə, böyrəklərə və ayaq-
lara zərərinin öyrənilməsinə 
çalışır. Azərbaycanda dia-
betli xəstələrə kömək məq-
sədilə həyata keçirilən döv-
lət proqramları çərçivəsin-
də  hər il belə xəstələrə dər-
manların pulsuz verilməsi 
üçün büdcədən vəsait ayrı-
lır. 

Beynəlxalq Diabet Fe-
derasiyasının məlumatına 
görə yer kürəsində  240 
milyondan artıq insan dia-
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bet xəstəliyindən əziyyət çəkir. 20 il ərzində bu rə-
qəmin 380 milyona çatacağı gözlənilir.  

 
Ədəbiyyat 

 
  I tip şəkərli diabet xəstələri üçün qidalanma və fiziki iş barədə məlumat kitabçası 

/Azərbaycan Diabet Cəmiyyəti.- Bakı, 2009. 
  Hüseynova, G. Heç bir uşaq diabet nəticəsində məhv olmamalıdır: 14 noyabr 

Ümumdünya Diabet Günüdür /G.Hüseynova //Respublika.- 2008.- 14 noyabr.- S.6.  
  Ümumdünya Diabet Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir: 14 noyabr 

Ümumdünya Diabet Günüdür //Azərbaycan.- 2009.- 14 noyabr.- S.6.  
 

Rus dilində 
 

Астамирова, Х.С. Большая энциклопедия диабетика: [основные сведения о 
сахарном диабете, лечение диабета, новые марки инсулина, диета, 
биологически активные добавки, гликемический индекс продуктов, 
организация помощи диабетикам, контроль диабета] /Х.Астамирова, М.Ахма-
нов.- М.: Эксмо, 2008.  

 
İnternetdə 

www.azdiabetliqa.org 
www.hayad.org. 

Nailə Alışova  
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     Lətif Hüseyn oğlu Kəri-
mov 1906-cı il noyabr ayının 
17-də Şuşa şəhərində  anadan 
olmuşdur.  
    Onların nəsli bütün “Al-
lahvеrənlər” tayfası toхu-
duqları qəşəng хalçaları ilə 

Qarabağ mahalında məşhur olmuşdur. 
1912-ci ildə onların ailəsi İranın Məşhəd şəhərinə 

köçmüşdür. Хalça sənətinə məhəbbəti Lətifi burada 
Mirzə Ələkbər Hüsеynzadənin еmalatхanasına gətirib 
çıхarmışdır. Müstəsna bacarığı sayəsində üç illik 
şagirdliyi üç aya başa vuran Lətif usta köməkçisi 
vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. Sənətini təkcə Məşhəd 
еmalatхanasında öyrəndikləri ilə məhdudlaşdırmaq 
istəməyən gənc Lətif, Təbriz və Ərdəbil şəhərlərində 
məşhur хalça mərkəzlərini gəzmiş, hər sənətkardan, 
hər toхucudan bir təkrarsız ilmə vurmaq, bir naхış 
salmaq öyrənmişdir. 

Şuşa şəhərində “Qarabağхalça” artеlində 1928-ci 
ildə təlimatçı kimi fəaliyyət göstərən Lətif Kərimov, 
başqa rayonlarda da yеrli хalçatoхuma işinin sirlərini 
öyrənmişdir. 

O, 1930-cu ildən хalça sənəti mütəхəssisi kimi 
“Azərbaycanхalça” birliyində rəssam-təlimatçı, son-
ralar oranın bədii-texniki rəhbəri vəzifəsində fəaliyyət 
göstərmişdir. 

1932-1936-cı illərdə ilk 
dəfə olaraq Bakıda və Qu-
bada  хalça məktəblərinin 
açılmasında Lətif Kərimo-
vun böyük zəhmətləri ol-
muşdur. Lətif Kərimov tək-
cə хalçaçılıq sahəsində dе-
yil, dеkorativ tətbiqi sənətin 
başqa sahələrində də fəaliy-
yət göstərmişdir. 1932-ci 
ildə onun eskizləri əsasında 
“Əfşar” xalçası toxunmuş-
dur. 

1930-1937-ci illər Lətif 
Kərimovun yaradıcılığında 
хüsusi yеr tutmuşdur. Onun 
Firdovsinin anadan olması-
nın 1000 illiyinə həsr еtdiyi 
хalça,  1934-cü ildə Parisdə 
ümumdünya sərgisində 
uğurla nümayiş еtdirilmiş-
dir.  O, min illərdən başla-
yaraq  Azərbaycan хalçaçı-
larının müхtəlif növlərinə 
aid kompozisiya və naхış-
ları toplamış və bеləliklə 
Quba, Şirvan, Bakı, Qazaх, 
Gəncə, Qarabağ, Təbriz və 
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Borçalı хalça qruplarına daхil olan 150-dən artıq хov-
lu və хovsuz хalça məmulatı çеşidlərini yığıb, onların 
rəngli rеproduksiyasını hazırlamışdır. 

Lətif Kərimov tanınmış rəssamlarımız K.Kazımza-
də, İ.Aхundov və başqaları ilə birlikdə 1940-1941-ci 
illərdə dahi Azərbaycan şairi  Nizami Gəncəvinin yu-
bilеyinə həsr еdilmiş bеş хalça hazırlamışdır. Bu 
хalçalarda şairin “Хəmsə”sinə daхil olan poеmalardan 
götürülmüş еpizodlar təsvir еdilmişdir.  

Azərbaycan хalça sənətinin qocaman ustadı Lətif 
Kərimovun onlarca bədii sənət nümunələri sayılan 
хalçaları muzеylərimizin gözəl еksponatlarındandır. 

 Хalq sənətimizin ulu örnəklərindən olan хalçaçılı-
ğın еlm sahəsi kimi tədqiq еdilib öyrənilməsində, 
onun profеssional sənət növü kimi yüksək səviyyəyə 
çatdırılmasında və kütləvi istеhsal sahələrindən birinə 
çеvrilməsində ustad sənətkarın əvəzsiz хidmətləri 
olmuşdur. 

Еlmi-yaradıcılıq fəaliyyətinə Azərbaycan Еlmlər 
Akademiyasının Mеmarlıq və İncəsənət İnstitutunda 
başlayan Lətif Kərimov 1945-ci ildə ayrıca Xalça şö-
bəsinin açılmasına nail olmuşdur. 

  1947-ci ildə Lətif Kərimovun eskizi ilə “Moskva-
nın 800 illiyinə” xalçası toxunmuşdur.    

Onun “Azərbaycan хalçalarında ornamеnt” kitabı 
хalçalarımızdakı naхışların, ornamеntlərin öyrənil-
məsi baхımından misilsiz əhəmiyyətə malikdir. 
Böyük еlmi əhəmiyyəti olan bu əsərə görə 1950-ci il-
də Lətif Kərimova Sankt-Peterburq şəhərində sənət-
şünaslıq namizədi – alimlik dərəcəsi vеrilmişdir. 

1955-ci ildə Lətif Kərimov Azərbaycanın Əməkdar 
incəsənət xadimi adına layiq  görülmüşdür. 

 Onun monumеntal tədqiqat işlərindən biri də çoх-
cildli “Azərbaycan хalçası” monoqrafiyasıdır. Dünya 

хalça alimlərinin stolüstü 
kitabına çеvrilən ilk cilddə 
Azərbaycan хalçalarında is-
tifadə olunan 1200 еlеmеnt 
haqqında dəyərli еlmi mə-
lumat vеrilmişdir. Lətif Kə-
rimovun təşəbbüsü ilə 
1972-ci ildə Bakıda хalça 
muzеyi təşkil olunmuşdur. 
Həmin ildə onun eskizi ilə 
“Nəsimi”, 1976-cı ildə 
“Əcəmi”, 1977-ci ildə  isə 
“Zərxara” xalçası toxun-
muşdur. 

Lətif Kərimovun bir sə-
nətkar və alim kimi əməyi 
dövlət tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. O, 
1949-cu ildə  İ.Stalinin ana-
dan olmasının 70 illiyinə 
töhfə olunan nəhəng və nə-
fis хalçanı toхuyan kol-
lеktivə bacarıqla rəhbərlik 
еtdiyinə görə öz həmkarları 
ilə birgə Stalin mükafatı 
laurеatı adına layiq görül-
müşdür.“Хalqlar Dostluğu” 
ordеni ilə təltif olunmuşdur. 

 Azərbaycan xalça sənə-
tinin yorulmaz təbliğatçısı, 
rəssam Lətif  Hüseyn oğlu 
Kərimov 1991-ci il sentya-
br ayının 9-da  Bakıda vəfat 
etmişdir.

Ədəbiyyat 
Azərbaycan xalçalarının naxış elementlərindən nümunələr /L.Kərimov.- Bakı, 

1983.-130 s. 
Əliyeva, K. Lətif Kərimov: həyat və yaradıcılığı.- Bakı,2007.- 347 s. 
Mehdixanlı, T. İlmələrin nağılı (Azərbaycanın Xalq rəssamı, mahir xalçaçı Lətif 

Kərimov haqqında) /T.Mehdixanlı //Azərbaycan.- 2005.- 16 yanvar.- S.4.  
Samirə Eminova  
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      Aqşin Əlisəttar oğlu Babayev 
1936-cı il noyabr ayının 23-də 
anadan olmuşdur. Orta məktəbi 
bitirdikdən sonra 1954-1959-cu 
illərdə ADU-nun (indiki BDU) 
Fliologiya fakültəsində təhsil al-

mışdır. Ədəbi yaradıcılığa tələbəlik dövrü “Oktyabr 
işıqları” almanaxında çap olunmuş “Azadlıq uğrunda” 
hekayəsi ilə başlamışdır. Əziz Nesinin hekayələrini, 
Haldun Tenezin “Katanlı Əli dastanı” pyesini, 
Terensin “Qardaşlar” pyesini, Stefan Sveyqin 
“Naməlum qadının məktubu” əsərini doğma dilə çe-
virmişdir. 1958-1959-cü illərdə “Avtomobil nəqliy-
yatçısı” qəzetində korrektor işləmişdir. 

1961-1965-ci illərdə ADU-nun Şərqşünaslıq 
fakültəsində Türk ədəbiyyatı üzrə qiyabi aspirantura-
sını bitirmişdir. “Nazim Hikmətin dramaturgiyası” 
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə et-
mişdir. 1959-1972-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tele-
viziya və Radio Verilişləri Komitəsində kiçik redak-
tor, redaktor, böyük redaktor, baş redaktorun müavini, 
baş redaktor olmuşdur. 1972-1975-ci illərdə Tür-
kiyənin İskəndərun şəhərində tərcüməçilik etmişdir. 
1975-1990-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Televiziya 
və Radio Verilişləri Şirkətində sədr müavini işləmiş-
dir. Onun “Yaralar”, “Cəza”, “Tufan”, “Düşmən”, 
“Bir parça həyat” səhnə əsərləri tamaşaya qoyulmuş-
dur. 1996-cı ildə “Kişilər az yaşadı” povest və 
hekayələr toplusu Moskvada rus dilində kütləvi tirajla 
nəşr olunmuşdur. 1991-ci ildən Azərbaycan Respub-

likası Milli Məclisinin Mət-
buat xidməti şöbəsinin 
müdiridir. 

1961-ci ildən Azərbay-
can Jurnalistlər Birliyinin 
üzvüdür. “Ədəbiyyat qəze-
ti”, “Açıq söz” və “Baki-
nets” qəzetləri redaksiya 
heyətlərinin üzvüdür.  

Xidmətlərinə görə 
1970-ci ildə “Əmək rəşa-
dəti”, 1986-cı ildən Əmək 
Veteranı medalları, 1986-cı 
ildən Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin Fəxri fərmanı ilə 
tətif edilmişdir. 

O, 1978-ci ildən Azər-
baycan Yazıçılar Birliyinin 
üzvü, 1987-ci ildən Azər-
baycan Əməkdar Jurnalisti, 
1996-cı ildən filologiya 
elmləri doktoru, 1998-ci 
ildən professordur. 1993-cü 
ildən “Qızıl qələm” və 
1994-cü ildən “Həsən bəy 
Zərdabi”, “Əməkdar sənət-
kar”, “Araz” ali ədəbi mü-
kafatı laureatıdır. 
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Ədəbiyyat 
 

Seçilmiş əsərləri /A.Babayev.- Bakı: Səda, 2005.-  C.1.- 315 s. 
Azərbaycan Parlamenti və beynəlxalq təşkilatlar /A.Babayev.- Bakı: Elm, 2004.- 

185 s. 
Başımıza gələnlər /A.Babayev.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 190 s. 
Dünyanın axırı /A.Babayev.- Bakı: Gənclik, 1992.- 307 s. 
Heydər Əliyev və Azərbaycan Parlamenti /A.Babayev.- Bakı: Azərnəşr, 2003.- 

172 s. 
Qurtuluş /A.Babayev.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 240 s. 
 Müstəqil dövlətimiz və parlamentimiz /A.Babayev.- Bakı: Elm, 2001.- 250 s. 
 Səhnə, Ekran, Efir: pyeslər və s. /A.Babayev.- Bakı: Borçalı, 2008.- 436 s. 

 
 

İnternetdə 
www.adam.az 
www.az.wikipedia.org 
www.science.gov.az 
 

Bəybala Ələsgərov 
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Çox vaxt zorakılıq sözünü eşi-
dəndə mütləq kiməsə fiziki güc 
tətbiq olunduğunu düşünürük. 
Amma bu belə deyil. BMT Baş 
Assambleyası 25 Noyabr Günü-

nü Qadınlara Qarşı Zorakılıqla Mübarizə Günü elan 
edib. Bu tarix təsadüfi seçilməyib. Öz hüquqları 
uğrunda mübarizə aparan Dominikan qadınları 1960-
cı ildə, diktator Rafael Truxilyonun əmri ilə vəh-
şicəsinə qətlə yetiriliblər.  

Bu gün 1999-cu ildən etibarən qeyd edilir. 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, dünya dövlətləri və 
insan hüquqları təşkilatları qadınlara qarşı zorakılıqla 
mübarizə aparmağa çağırırlar. Qadın hüquqları fəal-
ları dünyada qadınların təhqir olunmasından döyül-
məsinə kimi zorakılıqları qadağan edən qanunların 
qəbul edilməsini tələb edirlər.  

Qadın hüquqları fəallarının fikrincə, dünyanın heç 
bir regionunda, ölkəsində, mədəniyyətində qadın zo-
rakılıqlardan azad deyil. Fəallar bildirirlər ki, qadın-
lara qarşı zorakılıq qadınların inkişafı üçün ən böyük 
maneələrdən biri olaraq onların əsas insan hüququnun 
pozulmasıdır.  

Qadın zorakılığı ilə bağlı statistik göstəricilər də 
ürəkaçan deyil. Yer üzündə hər üç qadından biri ən 
yaxşı halda fiziki zorakılığa məruz qalır. Özü də ona 
doğma olan insanlar tərəfindən. Cinsi zorakılığa mə-
ruz qalan qadınların əksəriyyəti isə cəmiyyətdə yeni 
problemlərin yaradıcısına çevrilir. Son 50 ildə dünya-

da qadına münasibət müəy-
yən qədər dəyişsə də, prob-
lem demək olar ki, tam həl-
lini tapmayıb. Planetin ayrı-
ayrı nöqtələrində baş verən 
hərbi münaqişələr zamanı 
zorakılığa məruz qalanların 
sırasında qadınlar daha 
çoxdur. Ermənistan – Azər-
baycan Dağlıq Qarabağ 
munaqişəsi nəticəsində zo-
rakılığa məruz qalan həm-
vətənlərimiz arasında qa-
dınlar kifayət qədərdir. Əsir 
və itkin düşmüş, girov gö-
türülmüş vətəndaşlarla əla-
qədar Dövlət Komissiyası-
nın 1 iyun 2008-ci ilə olan 
məlumatına görə, əsir, itkin 
düşmüş və girov götürül-
müş şəxslərin 262 nəfəri 
qadın, o cümlədən 16 nəfəri 
azyaşlı qız və 156-sı yaşlı 
qadındır. 

Əsir və girovluqdan 343 
nəfər qadın, o cümlədən 65 
nəfər azyaşlı qız, 112 nəfər 
yaşlı qadın azad edilib. 550 
nəfərin əsir və girovluqda 
qətlə yetirildiyi və ya 
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müxtəlif səbəblərdən vəfat etdiyi müəyyən edilib. 
Onlardan 104 nəfəri qadındır. 

 Həm münaqişə, həm də gündəlik həyatımızda fəa-
liyyətini mövcud problemlərin həllinə kömək 
üzərində quran Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi məhz bu məqsədlə yaradıldı. 
Reallaşdırılan layihələrdən biri də Azərbaycanda qa-
dınlara qarşı zorakılığın azaldılmasına yönəlib. 

25 noyabr – Qadınlara Qarşı Zorakılığın Aradan 
Qaldırılması Günü münasibətilə BMT-nin baş katibi 
Pan Gi Mun dünya ölkələrinə müraciət ünvanlayıb. 
Müraciətdə deyilir: “Dünyanın həm inkişaf etmiş, 
həm də yoxsul ölkələrində qadınların döyülməsi, alı-
nıb-satılması, zorlanması və öldürülməsi halları baş 
verir. Bu insan hüquqları pozuntuları yalnız fərdlərə 
ziyan vurmur, bütün cəmiyyətin inkişafını, sülhü və 
təhlükəsizliyi sarsıdır. Qadınlar hər yerdə müəyyən 
risk altındadırlar, lakin onların arasında silahlı 
münaqişələrin mövcud olduğu ərazilərdə yaşayanlar 
daha ciddi təhlükələrlə üzləşirlər. Qadınlar artıq 
nəinki döyüşlər getdiyi zaman, hətta nisbi sakitliyin 
bərqərar olduğu dövrdə belə ordu, hərbi dəstələr, 
üsyançılar, kriminal qruplar və hətta polislər tə-
rəfindən hücumlara məruz qalırlar”.  

 Zorakılığa məruz qalan 
qadınların dəqiq sayının 
bilinmədiyini vurğulayan 
Baş Katib bütün dünya 
ölkələrini “Zorakılığa son 
qoymaq üçün birləş!” kam-
paniyası başlatmağa çağı-
rıb: “Qadınlara qarşı zora-
kılığa son qoyulmasına yar-
dım etmək üçün biz hamı-
mız – kişilər və qadınlar, 
əsgərlər və sülhməramlılar, 
vətəndaşlar və liderlər mə-
suliyyət daşıyırıq. Hər bir 
dövlət zorakılığın qarşısını 
almaq, təqsirkarları məsu-
liyyətə cəlb etmək və qur-
banların hüquqi müdafiəsi-
ni təmin etmək kimi öhdə-
liklərini yerinə yetirməli-
dir”. 

Qadın zorakılığına yox 
deyək! 

Ədəbiyyat 
Xəlilova, L. Qadın yerli demokratiya quruculuğunda aktiv iştirakçı olmalıdır  

/L.Xəlilova //Respublika.- 2009.- 11 avqust.- S.6.  
Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək şəraiti zərərli və ağır olan 

istehsalatların, peşələrin, habelə yeraltı işlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında: 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı.- Bakı, 1999. 

Möhsümova, V. Qadına qayğı və ehtiram cəmiyyəti yüksəldir /V.Möhsümova  
//Xalq qəzeti.- 2008.- 5 sentyabr.- S.3.  

Rus dilində 
Тюленева, Н. Тайны великих женщин /Н.Тюленева.- М.: АСТ; Санкт-

Петербург : Астрель-СПб , 2008.- 317 с.  
İnternetdə 

www.az.apa.az 
www.gender-az.org                                                                    Nailə Alışova 



313 

 
Əli Qara oğlu Vəliyev   1901-ci il 

noyabr ayının 28-də Ermənistanın 
Sisyan rayonunun Ağdü kəndində 
anadan olmuşdur. 1917-ci ildə Ağdü 
kəndindəki üçsinifli rus məktəbini 
bitirmişdir. Bakıda neft mədənlərində 
fəhləlik edən Qara kişinin oğlu Əlinin 
həyata göz açan  gündən nəsibi yox-
sulluq, müzdurluq, təhqir olmuşdur.  

1923-cü ildə Şuşa firqə məktəbinə daxil olan 
Ə.Vəliyev daha sonra Bakı mərkəzi firqə məktəbində 
və mühazirəçilər qrupunda təhsilini davam 
etdirmişdir. Fəal fəhlə-kəndli müxbiri kimi “Kommu-
nist”, “Kəndli”, “Gənc işçi”, “Yeni fikir” qəzetlərinin 
səhifələrində çıxışlar etmişdir. 

1927-ci ildə ilk hekayəsi “Gülarə” nəşr olunanda 
Əli Vəliyev artıq onillik məşəqqətli, lakin çox maraqlı 
və şərəfli bir həyat yolu keçmişdi. 

1925-1928-ci illərdə Kürdüstan qəzasında müxtəlif 
vəzifələrdə çalışmışdır. Yay pedaqoji kurslarında təh-
silini artırmış və Şuşada orta təhsil haqqında diplom 
almışdır. 

1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət Darülfünunun Pe-
daqoji fakültəsinin Tarix-ictimaiyyət şöbəsinə daxil 
olmuşdur. “İnqilab və mədəniyyət”, “Hücum” və 
“Ədəbiyyat cəbhəsində” jurnallarında hekayələri çap 
olunmuşdur. 

1931-ci ildə Azərbaycan Dövlət Darülfünunun Pe-
daqoji fakültəsini bitirmişdir. Ali məktəbi bitirmək 
barədə diplom almasına baxmayaraq, Əli Vəliyev 

yaşadığı dövrdə baş verən 
ictimai siyasi hadisələrdən 
geri qalmamış, aktiv fəaliy-
yət göstərmişdir.  

1933-1934-cü illərdə 
“Şərq qapısı” qəzetinin re-
daktoru vəzifəsində çalış-
mışdır. 

1941-1942-ci illərdə Bö-
yük Vətən müharibəsi cəb-
hələrində yazıçı-jurnalist 
kimi iştirak etmiş, gördüyü, 
şahidi olduğu insanlar və 
onların qəhrəmanlığını tə-
cəssüm edən “Cəbhə he-
kayələri” kitabını yazmış-
dır. 1945-ci ildə “1941-
1945-ci illərdəki Böyük Və-
tən müharibəsində şərəfli 
əməyə görə” medalı ilə təl-
tif olunmuşdur. 

1950-1954-cü illərdə 
Azərbaycan Yazıçılar İttifa-
qının məsul katibi vəzifə-
sində işləmişdir. 

1954-cü ildə “Gülşən” 
povesti və “Çiçəkli” romanı 
M.F.Axundov adına  Dövlət 
mükafatına layiq görülmüş-
dür. 
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Əli Vəliyev 1954-1959-cu illərdə “Azərbaycan” 
jurnalının məsul redaktoru vəzifəsində çalışmışdır. 
Həmin illərdə yazıçının “Madarın dastanı”, “Ürək 
dostları”, Azərbaycan, Rus, Ukrayna dillərində  “Çi-
çəkli” romanı, “Seçilmiş əsərləri”nin I cildi oxuculara 
təqdim olunmuşdur. 

1974-cü ildə Azərbaycan Xalq yazıçısı fəxri adına 
layiq görülmüşdür. Bu illərdə “Budağın xatirələri” 
romanını və “Yeni həyat” hekayələr kitabını çap etdir-
mişdir. 

1976-cı ildə anadan  olmasının 75 illiyi münasibəti-
lə SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı 
ilə təltif edilmişdir. 

1977-1980-ci illər “Qarabağda qalan izlər”, “Nara-
hat adam”, “Turaclıya gedən yol” romanları, “Qənirsiz 
gözəl”, “Zamanın ulduzları” povest və hekayələri, 
“Şamama Həsənova” oçerki çap edilmiş, bir sıra po-
vest, hekayə, oçerk və ədəbi-tənqidi məqalələri dövri 
mətbuatda çap olunmuşdur. 

O, 1959-cu ildə Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni,  
1971-ci ildə anadan olmasının 70 illiyi  və ədəbiyyatı-

mızın inkişafındakı böyük 
xidmətlərinə görə Lenin or-
deni və “Əmək veteranı” 
medalı, 1981-ci ildə  ana-
dan olmasının 80  illiyi ilə 
əlaqədar olaraq “Oktyabr 
İnqilabı” ordeni ilə təltif 
edilmişdir.  

Jurnalistlər İttifaqının 
“Qızıl qələm” mükafatına 
və “Xalq maarifi əlaçısı” 
döş nişanına layiq görül-
müşdür. 

Əli Vəliyev 2 fevral 
1983-cü ildə Bakı şəhərində 
vəfat etmişdir. Fəxri Xiya-
banda dəfn olunmuşdur. 

Ədəbiyyat 
Seçilmiş əsərləri  /Ə.Vəliyev; tərt.: Tofiq Qaraqaya, Sevil Vəliyeva.- Bakı: 

Avrasiya Press, 2005.- 320 s. 
Turaclıya gedən yol: Roman. /Ə.Vəliyev.- Bakı: Gənclik, 1980.- 456 s. 
Cahangir, T. Təcili yardım: Əli Vəliyev haqqında /T.Cahangir //Yeni 

Azərbaycan.- 2002.- 9 aprel.- S.5 
Xalq yazıçısının yubileyi: Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Natəvan klubunda Xalq 

yazıçısı Əli Vəliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş yığıncaq haqqında 
//Azərbaycan.-2001.-22 aprel.-S.4. 

Qasımov, İ. Əli Vəliyev: Yazıçının şəxsiyyəti və yaradıcılığı /İ.Qasımov.- Bakı: 
Yazıçı, 1987.- 129 s. 

İnternetdə 
www.anl.az 
www.google.az. 

                                                                              Samirə   Eminova  



315 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 

1 dekabr 
Gün çıxır 
07:08   
Gün batır 
17:15 
31 dekabr    
Gün çıxır  
06:26   
Gün batır 
17:24 
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23 noyabr- 
21 dekabr 
 
Oxatanın Nişanı 
oddur. Yupiterin 
himayəsindədir. 
Günəşin Oxatan 
bürcündən keçdiyi 
dövrdə doğulanlar 
təmkinli, fəal 
olurlar. Kişilər 
qadınların xoşuna 
gəlirlər.  

Ca 1 
C 2 
Ş 3 
B 4 
Be 5 
Ça 6 
Ç 7 
Ca 8 
C 9 
Ş 10 
B 11 
Be 12 
Ç0a 13 
Ç 14 
Ca 15 
C 16 
Ş 17 
B 18 
Be 19 
Ça 20 
Ç 21 
Ca 22 
C 23 
Ş 24 
B 25 
Be 26 
Ça 27 
Ç 28 
Ca 29 
C 30 
Ş 31 

  2011       

     Əlamətdar və  
     tarixi günlər 

Xankəndinin işğalı 

     Xan babalarımızın əli ilə ilk bünövrə daşları düzülən, 
Azərbaycan xalqının varı-dövləti hesabına tikilib müasir 
şəhər görkəmi alan Xankəndi Qarabağın başqa yaşayış 
məntəqələri kimi Ermənistan ordusunun tapdağı 
altındadır. İşğala qədər Xankəndində yüzlərlə 
azərbaycanlı ailəsi yaşayırdı, yurd-yuvasından didərgin 
düşən soydaşlarımız orada Kərkicahanda yaşamışdılar. 
Bütün Azərbaycan xalqı inanır ki, Dağlıq Qarabağ 
problemi ən yaxın zamanlarda birdəfəlik və ədalətlə həll 
ediləcək, Xankəndi də, Kərkicahan da, Xocalı da, Şuşa 
da, Laçın da əsl sahiblərinə - azərbaycanlı övladlarına 
qovuşacaq. 
    Hal-hazırda rayonun ərazisi erməni silahlı dəstələri 
tərəfindən işğal olunub! 

1.   QİÇS-ə Qarşı Mübarizə Günü  
3.   Bеynəlxalq Əlillər Günü  
6. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Sahəsi 
İşçilərinin Peşə Bayramı (06.12.2006) 
11. Uşaqların Bеynəlxalq  Tеlеviziya və Radiо  
       Vеrilişləri Günü   
16. Sərhəd Qоşunları Günü  
26 Xankəndinin işğalı (26.12.1991) günü 
31.Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 

(31.12.1991) 
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Dekabr – Qriqorian təqvimi ilə ilin on ikinci, sonuncu ayıdır. 31  gündən 

ibarətdir. 

 
 

 Milli ədəbiyyat 
 

Əməkdar incəsənət xadimi, şair, publisist, dramaturq Qurbani Abdulla 

Novruz oğlunun (13.12.1956) anadan olmasının 55 illiyi 

Şair, kinodramaturq Əliyev Rövşən Məmmədəli oğlunun (Ramiz 

Rövşən) (15.12.1946) anadan olmasının 65 illiyi 

Əməkdar mədəniyyət işçisi, yazıçı Vəliyev Süleyman Vəli oğlunun 

(21.12.1916-07.03.1996) anadan olmasının 95 illiyi 

Ədəbiyyatşünas, şair, tərcüməçi Əlizadə Məmməd Əli oğlunun 

(Mübariz Əlizadə) (23.12.1911-08.04.1994) anadan olmasının 100 

illiyi 

Ədəbiyyatşünas, professor Sultanlı Əli Abdulla oğlunun (25.12.1906-

18.07.1960) anadan olmasının 105 illiyi 

Yazıçı, ədəbiyyatşünas Cəfərzadə Əzizə Məmməd qızının 

(29.12.1921-04.09.2003) anadan olmasının 90 illiyi 

Şair, publisist Kəsəmənli Nüsrət Yusif oğlunun (29.12.1946-

16.10.2003) anadan olmasının 65 illiyi 

      Xarici ədəbiyyat 
        Rus yazıçısı, ictimai xadim, dövlət mükafatı laureatı Tixonov Nikolay 

Semyonoviçin (04.12.1896-08.02.1979) anadan olmasının 115 illiyi 

İran şairi, filoloq və ictimai xadim Bahar Məhəmmədtağı Məlik Üş-

şüəranın (10.12.1886-21.04.1951) anadan olmasının 125 illiyi 
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Rus şairi Nekrasov Nikolay Alekseyeviçin (10.12.1821-08.01.1878) 

anadan olmasının 190 illiyi 

Rus yazıçısı, publisist, tarixçi Karamzin Nikolay Mixayloviçin 

(12.12.1766-03.06.1826) anadan olmasının 245 illiyi 

Fransız yazıçısı Flober Qustavın (12.12.1821-08.05.1880) anadan 

olmasının 190 illiyi 

Rus yazıçısı, ictimai xadim Fadeyev Aleksandr Aleksandroviçin 

(24.12.1901-13.05.1956) anadan olmasının 110 illiyi 

 Tarixi günlər 
 QİÇS-ə Qarşı Mübarizə Günü (01.12.1996) 

 Bеynəlxalq Əlillər Günü (03.12.1992) 

 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Sahəsi İşçilərinin Peşə 

Bayramı  (06.12.2006) 

“Müstəqil Dövlətlər Birliyi”nin (MDB) yaradılması haqqında 

müqavilə bağlanmışdır (08.12.1991) 

Uşaqların Bеynəlxalq Tеlеviziya və Radiо Vеrilişləri Günü  

(12  dekabr) 

Sərhəd Qоşunları Günü (16.12.2000) 

Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpa olunması haqqında qanun 

qəbul edilmişdir (25.12.1991) 

Azərbaycan Respublikası Pensiya Fondunun (16.12.1991) yaradılması 

Xankəndinin işğalı günü (26.12.1991) 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü (31.12.1991) 

    Milli Qəhrəmanlar 
       Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əsgərova Salatın Əziz qızının 

       (16.12.1961-09.01.1991) anadan olmasının 50 illiyi 
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Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əhmədov Riad Fikrət oğlunun 

(20.12.1956-22.01.1992) anadan olmasının 55 illiyi 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Orucov Vəzir Surxay oğlunun 

(26.12.1956-22.03.1993) anadan olmasının 55 illiyi 

     Siyasət. Hərbi iş 
      Dövlət xadimi, general-mayor Əsədov Məhəmməd Nəbi oğlunun 

(05.12.1941-20.11.1991) anadan olmasının 70 illiyi 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, görkəmli siyasi və dövlət 

xadimi Əliyev İlham Heydər oğlunun (24.12.1961) anadan olmasının 

50 illiyi 

     İqtisadiyyat 

       Əməkdar elm xadimi, iqtisadçı alim Əliyev Aqil Əlirza oğlunun 

(10.12.1926-07.03.2006) anadan olmasının 85 illiyi 

Əməkdar elm xadimi, iqtisadçı alim Qasımov Əbülfəz Cəbrayıl 

oğlunun (20.12.1931) anadan olmasının 80 illiyi 

      Mədəniyyət. Maarif. Təhsil 
         Əməkdar elm xadimi, Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma 

Akademiyasının akademiki, professor Xələfov Abuzər Alı oğlunun 

(25.12.1931) anadan olmasının 80 illiyi 

 Coğrafiya. Geologiya  
Danimarka astronomu Brahe Tixonun (14.12.1546-13.10.1601) 

anadan olmasının 465 illiyi 

Poleontoloq, geoloq alim Ağalarova Dünya Ələkbər qızının 

(15.12.1906-1981) anadan olmasının 105 illiyi 
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        Kimya. Biologiya. Tibb 
           Əməkdar həkim, cərrah Əlikişibəyov Mustafa Məmməd oğlunun 

(07.12.1901) anadan olmasının 110 illiyi 

Azərbaycanda patoloji anatomiyanın banilərindən biri, professor 

Hüseynov Cəlil Yusif oğlunun (20.12.1896-21.03.1979) anadan 

olmasının 115 illiyi 

İlk qadın travmatoloq, tibb elmləri doktoru Seyidova Həqiqət Əli 

qızının (26.12.1916) anadan olmasının 95 illiyi 

Məşhur parazitoloq və protozooloq alim, AMEA-nın həqiqi üzvü 

Musayev Musa Əbdürrəhman oğlunun (27.12.1921) anadan olmasının 

90 illiyi 

Zooloq-entomoloq, biologiya elmləri doktoru Səmədov Niyazi Həmid 

oğlunun (31.12.1916) anadan olmasının 95 illiyi 

      Tarix 
        Tanınmış şərqşünas alim, tarix elmləri doktoru, professor Bünyadov 

Ziya Musa oğlunun (24.12.1921-21.02.1997) anadan olmasının 90 

illiyi 

      Fizika. Riyaziyyat  
          İngilis fiziki Tomson Cozef Conun (18.12.1856-30.08.1940) anadan 

olmasının 155 illiyi 

Görkəmli fizik, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Quliyev Nəriman 

Ağaqulu oğlunun (28.12.1926) anadan olmasının 85 illiyi 

      Mühəndis işi. Texnika 
        Alman elektrotexniki və sahibkarı Simens Ernst Vernerin (13.12.1816-

06.12.1892) anadan olmasının 195 illiyi 
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Əməkdar elm və texnika xadimi, texnika elmləri doktoru, professor 

Süleymanov Ələkbər Bağır oğlunun (31.12.1916) anadan olmasının 

95 illiyi 

   Teatr. Kino. Sirk 
    Xalq artisti, görkəmli aktyor Yusifzadə Əşrəf Əmrah oğlunun 

(05.12.1906-07.03.1963) anadan olmasının 105 illiyi 

Amerika kino rejissoru, prodüser Disney Uoltun (05.12.1901-

15.12.1966) anadan olmasının 110 illiyi 

Xalq artisti Salayev Həsənağa Dərya oğlunun (05.12.1921-

22.10.1981) anadan olmasının 90 illiyi 

Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı Davudova Mərziyə Yusif qızının 

(08.12.1901-05.01.1962) anadan olmasının 110 illiyi 

Rusiyanın Xalq artisti, sirk ustası və kloun Nikulin Yuri 

Vladimiroviçin (18.12.1921-21.08.1997) anadan olmasının 90 illiyi 

   Kino operatoru, rejissor və rəssam Atakişiyev Əlisəttar Ələsgər  

   oğlunun (25.12.1906-1990) anadan olmasının 105 illiyi 

    Rəssamlıq 
     Alman boyakarı və qrafiki Diks Ottonun (02.12.1891-25.07.1969) 

anadan olmasının 120 illiyi 

Rəssam, Dövlət mükafatı və Beynəlxalq Nehru mükafatı laureatı 

Abdullayev Mikayıl Hüseyn oğlunun (19.12.1921-21.08.2002) anadan 

olmasının 90 illiyi 

      Musiqi. Opera. Balet 
        Xalq artisti, balerina Şirəliyeva Tamilla Xudadat qızının  

         (08.12.1946) anadan olmasının 65 illiyi 
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Xalq artisti, müğənni Sadıqov Əlövsət Şirəli oğlunun (22.12.1906-

17.10.1971) anadan olmasının 105 illiyi 

Xalq artisti, balerina Babayeva Çimnaz Məmməd qızının 

(23.12.1946) anadan olmasının 65 illiyi 

Əməkdar artist, balaban və klarnet ifaçısı Zeynalov Bəhruz Mahmud 

oğlunun (24.12.1926-25.05.1998) anadan olmasının 85 illiyi 

SSRİ və Azərbaycanın Xalq artisti Xanlarova Zeynəb Yəhya qızının 

(28.12.1936) anadan olmasının 75 illiyi 

Xalq artisti, müğənni Əliyev Əbülfət Əsəd oğlunun (30.12.1926-

1990) anadan olmasının 85 illiyi 

       Folklor 
         Əməkdar mədəniyyət işçisi Pənahov Əlipənah Ələsgər oğlunun (Aşıq 

Pənah) (12.12.1926-26.08.1978) anadan olmasının 85 illiyi 
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     Əlipənаh Ələsgər оğlu Pənаhоv 
(Аşıq Pənаh) 1926-cı il dekabr 
ayının 1-də indiki Nеftçаlа rаyо-
nunun Аşаğı Surrа kəndində аnаdаn 
оlmuşdur.  

Tədricən оnun şаir təbi püхtə-
ləşmiş, qоl-qаnаd аçmışdır. Gənc 
yаşlаrındаn şеirə, sənətə, sаzа böyük 
həvəs göstərən Аşıq Pənаh sоnrаlаr 

bütün həyаtını bu sənətə bаğlаmışdır. 
Zаmаn kеçdikcə аşığın sənət mеydаnı gеnişlən-

mişdir. Surrа kəndindən pərvəriş tаpаn sırаvi səhnə 
həvəskаrı, kitаb müəllifi və bənzərsiz sənətkаr kimi 
tаnınmış, sеvilmiş və sеvildikcə ilhаmlı mаhnılаrı 
hisslərə, duyğulаrа hаkim kəsilmişdir. 

Аşıqlıq sənətinə 15 yаşındа ikən – 1941-ci ildə 
bаşlаyıb. 25 yаşındа ikən Sаlyаndа “Kür” аşıqlаr 
аnsаmblı təşkil еtmişdi. 1944-1947-ci illərdə Sаlyаn 
Dövlət Drаm Tеаtrındа çаlışmışdır. 

Tеаtrın rеpеrtuаrındа оpеrаlаr, оpеrеttаlаr, musiqili 
kоmеdiyаlаr əsаs yеr tutduğundаn yаpışıqlı səsi оlаn 
Pənаh həmişə bаş rоllаrın ifаçısı оlmuşdur. Məcnun, 
Kərəm, Qərib, Əsgər, Vаqif оbrаzlаrı оnun uğurlu 
ifаsındа tеаtrsеvərlərin, tаmаşаçılаrın аlqışlаrını qа-
zаnmışdır. 

Sоnrаlаr Аşıq Pənаh bunu dönə-dönə qеyd еtmiş, 
tеаtr səhnəsinin оnun qоl-qаnаd аçmаsındа, din-
ləyicilər qаrşısınа sıхılmаdаn çıхmаsındа, sərbəst 
çıхış еtməsində mühüm rоl оynаdığını хüsusi vurğulа-
mışdı. 

Bеləcə, аşıq həmişə хаl-
qın şаd və qəmgin günlə-
rində оnunlа birlikdə sеvin-
miş, kədərlənmişdir. О, tоy 
məclislərində zаmаnın sı-
nаğındаn çıхmış qəhrəmаn-
lıq və məhəbbət dаstаn-
lаrını özünəməхsus şövqlə 
söyləmiş, hаmını еl qеyrəti-
ni çəkməyə, düşmən qаbа-
ğındа mərdаnə dаyаnmаğа, 
dоstluqdа, sеvgidə dəyаnət-
li оlmаğа səsləmişdir. 
      Aşıq 1967-ci ildə Azər-
baycanın Əməkdar mədə-
niyyət işçisi adına layiq 
görülmüşdür. 
    Bütövlükdə, Аşıq Pənаh 
Аzərbаycаn mədəniyyəti-
nin inkişаfı və təbliği üçün 
аz iş görməmişdir. Аşıq 
Pənаh çох yаşаmаmışdır. 
Cəmi 52 il ömür sürmüş-
dür. Аmmа о, bu qısа həyа-
tındа dа аşıq sənətimizin 
inkişаfındа mühüm rоl оy-
nаmışdır. Sazda 32 ənənəvi 
aşıq havasını ustalıqla ifa 
etmişdir. Aşıq Pənah 18 
aşıq havası (“Dilbər”, 
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Əlipənаh Pənаhоv  
1926-1978 

 
 

 
 
 
 

Aşıq 
 

1 
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“Yeddi qardaş”, “Azərbaycan” və s.) bəstələmişdir. 
“Qəhrəman şah Nəcəf”, “Əsli və Kərəm”, “Aşıq 
Qərib” və s. dastanları məclislərdə məharətlə ifa 
etmişdir. Aşıq Pənah 2 dastanın (“Sülh”, “Pam-
bıqçılar”) və 128-ə qədər qoşmanın müəllifi ol-
muşdur.  

Аşıq Pənаh kеçmiş SSRİ-nin müхtəlif şəhərlərində, 
bir sırа хаrici ölkələrdə Аzərbаycаnı müvəffəqiyyətlə 

təmsil еtmişdir. Əsl sənət-
kаr, böyük еl аğsаqqаlı, 
məclislər yаrаşığı оlаn аşıq 
1978-ci il аvqustun 8-də 
vəfаt еtmişdir. 

 
Ədəbiyyаt 

 
Əfəndiyеv, P. Аzərbаycаn şifаhi хаlq ədəbiyyаtı /P.Əfəndiyеv.- Bakı: İşıq, 1981.- 

365 s. 
Rəhimоv, Ə. Аşıq Pənаh və Аzərbаycаn mədəniyyəti /Ə.Rəhimоv //Mədəni-

Mааrif.- 2007.- № 10-11.- S.46-49. 
 

İntеrnеtdə 
www.azerbaijan-news.az  
www.az.wikipedia.org 
www.medeniyyet.az 
 

Məmməd Məmmədov 
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Həsənağa Dərya oğlu Salayev 

1921-ci il dekabr ayının 1-də Bakıda 
doğulmuşdur. 1937-ci ildə 9-cu sinfi 
yüksək qiymətlərlə bitirərək Bakı 
Teatr Texnikumuna daxil olmuşdur. 
Tələbə ikən 1938-ci ildə Akademik 
Milli Dram teatrının aktyor heyətinə 
qəbul edilmişdir. 1941-ci ildə müha-
ribəyə getmiş və 1946-cı ildə teatra 

qayıtmışdır. 
Müxtəlif  illərdə Səməd Vurğunun “Xanlar”  

(Mamuliya), “Fərhad və Şirin” (Fərhad), “Vaqif” (El-
dar, Qacar və Vaqif), Zeynal Xəlilin “Qatır Məmməd” 
(Əziz), Ənvər Məmmədxanlının “Şərqin səhəri” 
(Mustafa), Vilyam Şekspirin “Otello” (Montano), 
Hüseyn Cavidin “Səyavuş” (Keykavus)  və s. əsərlə-
rinin tamaşalarında xarakterik səhnə surətləri yarat-
mışdır. 

Aktyor eyni zamanda “Azərbaycanfilm” kinostu-
diyasının istehsal etdiyi “Fətəli xan”, Görüş”, “O ol-
masın, bu olsun”, “Onu bağışlamaq olarmı?”, “Koroğ-
lu”, “İstintaq davam edir” bədii və “Aygün” televiziya 
filmlərində Süleyman, Musa, Əzim Əzimzadə, 

Qüdrət, Eyvaz, Mayor Rüs-
təmov, Əmirxan rollarına 
çəkilmişdir. 

Gurultulu və cingiltili 
səsini məharətlə tənzim-
ləyən aktyor romantik rol-
larla realist personajları, 
mürəkkəb psixoloji dönüşlü 
dramatik obrazları eyni mə-
harətlə oynaya bilirdi. 

Həsənağa Salayev ak-
tyorluq sənətində qazandığı 
qələbələrə görə 10 iyun 
1959-cu ildə Azərbaycan 
Respublikasının Əməkdar 
artisti, 1974-cü ildə isə 
Xalq artisti fəxri adlarına 
layiq görülmüşdür.  

Aktyor yaradıcılığının 
ən müdrik çağında, 54 ya-
şında 22 oktyabr 1981-ci 
ildə dünyasını dəyişmişdir.   

 
 

Ədəbiyyat 
Rəhimli, İ. Həsənağa Salayev /İ.Rəhimli //Azərbaycan teatr tarixi.- Bakı, 2005.- 

S.328-329. 
Salayev Həsənağa //Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.- Bakı, 1984.- 

C.8.- S.265. 
                                      Səmayə Quliyeva 
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Həsənağa Salayev 
1921-1980 
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Uolter Elayas (Uolt Disney) 

1901-ci il dekabr ayının 5-də 
İrlandiyadan gəlmiş çox kasıb 
bir ailədə dünyaya göz açmışdır. 
1919-cu ildən etibarən Kanzas-
Siti şəhərində karikatura rəssamı 
işləmişdir. Daha sonralar Disney 
reklam kompaniyasına daxil ol-

muşdur və burada Y.Ayverksomla işləməyə başlamış-
dır. Həmin yerdə Disneyin məşhur qəhrəmanlarının 
hazırlanması ilə məşğul olmuşlar. Gülməli rəsm kari-
katuraları çəkərək film yaratmış, həmin filmin adı isə 
“Gülməyin qramı” adlandırılmışdır. Bu formada ilk 
reklam çarxları ilə fəaliyyətə başlamışdır. Özünün çox 
da böyük olmayan “Laf-o qramz” adlı şəxsi kompani-
yası olan Uolt Disney rəsmlərdən ibarət nağıl filmləri 
olan “Göyçək Fatma”, “Qırmızı papaq”, “Çəkməli 
pişik” və başqalarını böyük ustalıqla yaratmışdı. 
Disneyin “Dəlicəsinə təyyarə” adlı filmində yeni 
personaj olan “Mikki Maus” siçanı meydana çıxdı və 
tez bir zamanda məşhurlaşdı. 1929-cu ildə “Skletlərin 
rəqsi” adlı film işıq üzü görmüşdü. Qəhrəmanların 
içərisində ən çox istifadə edilən Mikki Maus, ən 
şanssız ördək Donald Dak, it Plutto və Disneyin digər 
həmişə istifadə edilən personajları canlandırılmışdı.  

Uolt Disney 1932-ci ildə Mikki Maus personajı-
nın yaradılmasına görə Oskar mükafatına layiq görül-
müşdü. Bundan sonra Disney Amerikanın cizgi 
filmlərini qeydiyyatdan keçirməyə başlamış və burada 
M.Sennetta adlı gülməli ənənələri özündə birləşdirən 

məktəb açılmışdı. 1933-cü 
ildə Disney ilk dəfə olaraq 
dünyada rəngli cizgi film 
buraxmış və bu zaman 
ABŞ-ın işlənmiş “Texniko-
lor” metodundan istifadə 
etmişdi. Onun xüsusi uğuru 
isə “Üç donuz balası” adlı 
filmi ilə olmuş və 1933-cü 
ildə bu filmə görə Oskar 
mükafatı qazanmışdı. 1930-
cu illərin ortalarında U.Dis-
neyin filmləri tədricən Av-
ropa və dünya bazarına 
çıxmağa başlamışdı. “Ağ-
bəniz və yeddi cücə” adlı 
filmlə Disney ilk dəfə 
olaraq yarım metrajlı filmə 
müraciət etmiş və 1938-ci 
ildə Venesiyada keçirilən 

Beynəlxalq festivalda Os-
kar mükafatı ilə təltif 
edilmişdi. İkinci dünya mü-
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haribəsindən sonra Disney studiyası sifariş edilmiş 
qısa metrajlı filmlər çəkməyə davam etmişdi. 
Bunlardan “Göyçək Fatma” (1950-ci ildə Venesiyada 
keçirilmiş Beynəlxalq festivalda mükafat almışdı), 
“Alisiya möcüzələr ölkəsində” (1951) , “Piter Pen” 
(1953), “Xanım və avara” (1955), “Yatmış gözəl” 
(1959), “101 dolamatin iti” (1961), “Meri Poppinz” 
(1965-ci ildə əsasən aktyor və cizgilərin köməyi ilə 
yaradılmışdır), “Cəngəllik kitabı” (1967-ci ildə 
Disneyin ölümündən sonra bitirilmişdi) və başqalarını 
sadalamaq olar. 

XX əsrin 50-60-cı illərinin sonlarında Disney 
studiyası yeni sənədli filmlərin çəkilməsinə başlayır. 
Bunlara “İnsanlar və ölkələr”, “Həyatdan macəra” 
(burada heyvanların həyatına diqqət yetirilirdi) və 
oyun üçün nəzərdə tutulmuş kommersiya filmləri 
daxil edilmişdi. Öz işlərinə görə Disney 29 Oskar al-

mışdır. Uolt Disneyin ha-
zırladığı ən böyük layihə-
lərdən biri uşaqlar üçün nə-
zərdə tutulmuş Kaliforniya-
da yaradılan park Disney-
lend olmuşdur. Hansı ki, 
burada atraksion üsullarını 
özündə birləşdirən və onun 
filmində olan personajlar 
vardır. Disneylend parkı 
1955-ci ildən açıq elan edil-
mişdir.  

Görkəmli rejissor, rəs-
sam və prodüser Uolt Dis-
ney 15 dekabr 1966-cı ildə 
vəfat etmişdir. 
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    14 fevral 1876-cı il – Vaşinqton 
şəhərində Aleksandr Bell özünün 
telefon ixtirasına patent aldığı bu 
tarix telefon rabitəsinin rəsmi 
yaranma günü kimi qeyd edilir. 
A.Bell tərəfindən kəşf edilmiş 
telefon rabitəsinin qısa müddətdə 
Amerikada, Avropada, Rusiyada, 

o cümlədən Azərbaycanda da tətbiqinə başlandı. 
Azərbaycan rabitəsi müəyyən tarixi mərhələlərdə 

çətin və keşməkeşli yol keçib. 1881-ci ildə Bakıda 
“Qafqaz və Merkuri” gəmiçilik cəmiyyəti tərəfindən 
ilk telefon xəttinin çəkilməsi ilə tarixə düşən 
Azərbaycan rabitəsi yarandığı gündən yüksək inkişaf 
mərhələsi keçib...  

Azərbaycanda rabitənin tarixi neft tariximizlə 
birgə başlayır. 1881-ci ilin yanvarında “Nobel 
qardaşları cəmiyyəti” telefon çəkilişinə icazə almaq 
məqsədilə Bakı qubernatoru general-leytenant Rozenə 
müraciət etmiş və həmin ilin 18 fevral tarixində 
çəkilişə icazə almışdı. 23 noyabr 1881-ci il tarixində 
istismara verilən bu xəttin uzunluğu 6 km idi. Cəmiy-
yətin baş kontoru ilə sədr və baş mühəndisin evlərini 
birləşdirirdi. Bundan sonra telefon xəttinin inşası və 
onun əhəmiyyəti neft sahibkarlarını bu işə cəlb etdi. 

1886-cı ildə Sankt-Peterburq və Bakı şəhərləri 
arasında teleqraf rabitəsinin yaradılması, 1911-ci ildə 
isə Tiflis-Bakı-Yelizavetpol istiqamətində telefon 
xəttinin çəkilməsi rabitə tariximizin yaddaqalan sə-
hifələrindəndir. 

Ulu öndər Heydər 
Əliyevin 1993-cü ildə xal-
qın tələbi ilə yenidən haki-
miyyətə qayıdışından sonra 
Azərbaycanda rabitənin 
inkişafı geniş vüsət aldı. 
Heydər Əliyevin 2003-cü il 
fevralın 17-də imzaladığı 
və 2003-2012-ci illəri əhatə 
edən Azərbaycan Respubli-
kasının inkişafı naminə in-
formasiya və kommunika-
siya texnologiyaları üzrə 
Milli Strategiya 10 il ərzin-
də görüləcək işlərin ümumi 
xəttini müəyyənləşdirdi. 
Aparılan kompleks islahat-
lar nəticəsində Azərbay-
canda mobil telefon rabi-
təsi, internet sürətlə inkişaf 
etməyə başladı, ATS-lərin 
elektronlaşdırılması və di-
gər mühüm işlər həyata ke-
çirildi. 

Ümummilli liderin si-
yasi kursunun layiqli da-
vamçısı İlham Əliyevin 
Azərbaycan Prezidenti se-
çilməsindən sonra ölkənin 
rabitə və informasiya tex-
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nologiyaları kompleksində yeni, mühüm mərhələnin 
əsası qoyuldu.  

2004-cü il fevralın 20-də Azərbaycan Preziden-
tinin müvafiq fərmanı əsasında Rabitə və İnformasiya 
Texnologiyaları Nazirliyinin yaradılması bu sahənin 
inkişafında mühüm hadisə oldu. 2006-cı il dekabrın 2-
də isə Azərbaycan Respublikasında 6 dekabr Rabitə 
və İnformasiya Texnologiyaları sahəsi İşçilərinin Peşə 
Bayramı Günü kimi qeyd olunması haqqında Prezi-
dent Sərəncamı imzalandı. Bu tarixi sərəcam Rabitə 
və İnformasiya Texnologiyaları sahəsində çalışan 
işçilərin əməyinə verilmiş ən yüksək qiymətdir. Bu 
gün, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları 
sektoru potensial imkanlarına görə Azərbaycanda 
energetika sektorundan sonra ikinci sahədir. Azər-
baycan İKT üzrə beynəlxalq tədbirlərin fəal iştirak-
çısına və təşkilatçısına çevrilib. Son illər Bakıda 
Trans-Avropa-Asiya layihəsinin icrası üzrə rabitə 
nazirlərinin görüşləri keçirilib, beynəlxalq telekom-
munikasiya sərgiləri təşkil edilib. Hər il paytaxtımızda 
keçirilən Bakutel beynəlxalq sərgisi isə ölkəmizin 
müasir rabitə dövləti kimi artan nüfuzundan xəbər 
verir. 

Hazırda Azərbaycan 
Respublikasında rabitə və 
informasiya texnologiyala-
rının inkişafı üzrə 2005-
2008-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı – Elektron Azər-
baycan Proqramı uğurla hə-
yata keçirilir. Uğurla real-
laşdırılan layihələrdən biri 
də Azərbaycanın süni pey-
kinin yaradılması istiqa-
mətində atılan addımlardır. 
Bununla əlaqədar artıq 
Beynəlxalq Telekommu-
nikasiya İttifaqı ilə lisen-
ziyanın alınmasında əsas 
məsələlər razılaşdırılıb. Bu 
isə ölkəmizin gələcəkdə 
kosmik sənayeyə malik öl-
kəyə çevrilməsinə şərait 
yaradacaq. 
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Mərziyə Yusif qızı Davudova 

1901-ci il dekabr ayının 8-də 
Həştərxanda doğulmuşdur. Milliy-
yətcə tatar olan aktrisanın anası 
Qaşqa-Camal elmə, sənətə, ədəbiy-
yata meyilli idi. Kiçik Mərziyə 
1908-ci ildə kəndlərindəki dördillik 
“Darültəhsil” tatar məktəbində 

oxumuşdur. 
İlk dəfə teatr tamaşasına on dörd yaşında, Alek-

sandr Dümanın “Kameliyalı qadın” əsərinə baxmışdır. 
“İqbal” rus-tatar məktəbində oxuyarkən həvəskarların 
hazırladıqları tamaşalarda oynamışdır. 

Ərini erkən itirən Qaşqa-Camal xanım 1915-ci ildə 
yenidən ailə qurmuşdur. Evdə tək qalan Mərziyə get-
gedə teatra böyük maraq göstərmişdir. 

1918-ci ildə Hüseyn Ərəblinski növbəti dəfə 
Hacıtərxana qastrola gəlmiş və həvəskarların hazırla-
dıqları tamaşalara da baxmışdır. Mərziyə Davudova-
nın oyunu onun çox xoşuna gəlmiş və ona Bakıya 
gəlməyi tövsiyə etmişdi. 1919-cu ildə anasını da itirən 
Mərziyə Davudova Bakıya gəlmişdi. Həmin dövrdə 
Hüseyn Ərəblinski artıq həyatda yox idi. Aktrisa 
arada çox qısa müddət Tiflis Azərbaycan Dram 
Teatrında və Bakı Türk İşçi Teatrında işləsə də, ömrü-
nün sonunadək Milli teatrın aparıcı sənətçilərindən ol-
muşdur. 

Cəfər Cabbarlının “Aydın” (Gültəkin), “Oqtay Elo-
ğlu” (Firəngiz), “Od gəlini” (Solmaz), “Sevil” (Gülüş 
və Sevil), “Solğun çiçəklər” (Gülnisə), “Dönüş” (Gül-

sabah və Turac), “1905-ci 
ildə” (Nabat və Sona), 
“Trablis müharibəsi” (Şəm-
sa) əsərlərinin tamaşala-
rında əsas rollarda uzun il-
lər səhnəyə çıxmış aktri-
sanın çoxsaylı rollarını bir 
neçə bölgüdə təqdim etmək 
onun zəngin irsini daha ba-
riz şəkildə göstərir. 

Azərbaycan klassik dra-
maturqlarının: Hüseyn Ca-
vidin yazdığı “Şeyx Sə-
nan”da Əzra və Xumar 
(Tamara), “İblis”də Xavər, 
“Səyavuş”da Südabə, 
“Uçurum”da Anjela, “To-
pal Teymur”da Almaz, 
“Knyaz”da Jasmen və s. 
pyeslərində oynamışdır. 

Çağdaş milli dramaturq-
lardan İsmayıl Rüstəmbə-
yovun “Dövləti-bisəmər” 
(Nisə), Mirzə İbrahimovun 
“Həyat” (Həyat), Süleyman 
Rüstəmin “Qaçaq Nəbi” 
(Həcər), Hüseyn Mehdinin 
“Nizami” (Məhsəti), Rəsul 
Rzanın “Vəfa” (Ülkər), 
Ənvər Məmmədxanlının 
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“Şərqin səhəri” (Gülzar) və s. əsərlərdə oynamışdır. 
Avropa və rus klassiklərindən Vilyam Şekspirin 

“Hamlet” (Gertruda-Göhərşad), “Otello” (Dezdemo-
na), “Maqbet” (Ledi Maqbet), “Kral Lir” (Qonerilya), 
Fridrix Şillerin “Qaçaqlar” (Amaliya), “Məkr və mə-
həbbət” (Luiza), Aleksandr Şirvanzadənin “Namus” 
(Sənəm və Susanna), Aleksandr Afinogenevin “Qo-
xu” (Klara), Valentin Katayevin “Çiçəklər yolu” 
(Lautskaya), Vano Mçedaşvilinin “Qaçaq Kərəm” 
(Seyrab) və s. dramlarının tamaşalarında əsas rollarda 
çıxış etmişdir. 

Mərziyə Davudova daxili ehtirası, güclü səhnə 
temperamenti, monumental janrın tələblərinə cavab 
verən ifadə vasitələri, romantik təxəyyülü ilə faciə 
aktrisası idi. Təbiətcə xeyirxah olması səhnədə yol-
daşlarına münasibətdə, xüsusən gənc aktyorlarla 
işində nəzərə çarpırdı. 

Romantik sevgi rollarında oyunu öz poetikliyi, 
həzin lirizmi, poetik təravəti, səhnə hərəkətləri zərif-
liyi, məlahəti və cazibəsi ilə könül oxşayırdı. 

Aktrisa “Koroğlu”, “Hacı Qara”, “Bir məhəlləli iki 
oğlan”, “Bəxtiyar”, “Həqiqi dost”, “Bakının işıqları” 
bədii filmlərinə çəkilmişdir. O, 1956-1962-ci illərdə 
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri iş-
ləmişdir. Bir neçə çağırış Azərbaycan SSR Ali Sove-
tinin deputatı olmuşdur. 

Qüdrətli sənətkar qırx 
iki il milli səhnəmizə ləya-
qətlə xidmət göstərmiş, 
milli teatr tariximizə  ölməz 
obrazlar silsiləsi bəxş et-
mişdir.  

Onun yaradıcılığı yük-
sək qiymətləndirilərək 25 
aprel 1933-cü ildə Azər-
baycan Respublikasının 
Əməkdar artisti, 4 aprel 
1936-cı ildə  Xalq artisti və 
22 iyul 1949-cu ildə  SSRİ 
Xalq artisti fəxri adları ilə 
təltif edilmişdir. 2 Qırmızı 
Əmək Bayrağı ordeni və 
“Şərəf nişanı” ordeni, həm-
çinin medallarla təltif edil-
mişdir. Mingəçevir Dram 
Teatrı aktrisanın adını da-
şıyır. 

Mərziyə Davudova 5 
yanvar 1962-ci ildə vəfat 
etmişdir. 
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      Aqil Əlirza oğlu Əliyev  1926-
ci il dekabr ayının 10-da Naxçıvan 
şəhərində anadan olmuşdur. Aqil 
müəllimin formalaşmasında ailə-
sinin, onun atası Əlirza bəy ilə 
anası İzzət xanımın böyük zəhməti 
olmuşdur. Bu ailə Aqil müəllimi 
zəhmətə, əməyə, insanlara sonsuz 

məhəbbət ruhunda tərbiyə etmişdir. 
    O, 1946-1951-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin Tarix fakültəsində təhsil almışdır. Əmək 
fəaliyyətinə 1951-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Tarix İnstitutunda elmi işçi kimi 
başlayan Aqil Əliyev sonralar Azərbaycan Politexnik 
İnstitutunda çalışmışdır. 1953-cü ildən taleyini 
Azərbaycan Tibb Universiteti ilə bağlayaraq burada 
müxtəlif vəzifələr tutmuşdur. O, 1973-cü ildən öm-
rünün sonunadək Tibb Universitetinin İqtisadiyyat və 
Hüququn Əsasları kafedrasının müdiri işləmişdir. 
   Aqil Əliyev 1970-ci ildə namizədlik, 1984-cü ildə 
isə doktorluq dissertasiyaları müdafiə etmişdir. Aqil 
Əliyev iqtisad elminə qiymətli töhvələr verən alim  
olmuşdur. Onun elmi fəaliyyətində Azərbaycanın 
sosial-iqtisadi inkişafında islahatların rolu, əhalinin 
həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin aktual prob-
lemlərinin araşdırılması mühüm yer tutmuşdur. 
    Aqil Əliyev Azərbaycanda elmi-texniki inkişafın 
kompleks proqramının işlənib hazırlanmasında ya-

xından iştirak etmişdir. 
Əhalinin sağlamlığının qo-
runması ilə bağlı iqtisadi 
problemlərin təhlili üzə-
rində ardıcıl çalışmış, res-
publikada məhsuldar qüv-
vələrin inkişaf sxeminin 
hazırlanmasının müəlliflə-
rindən olmuşdur. 
   Aqil Əliyev bir neçə ixti-
saslaşdırılmış elmi və mü-
dafiə şüralarının üzvü idi. 
O, elmi kadrların hazırlan-
masında fəal iştirak etmiş-
dir. Məhz bu xidmətlərinə 
görə Aqil Əliyev 1981-ci 
ildə “Əməkdar elm xadimi” 
fəxri adına layiq görülmüş, 
“Şöhrət” ordeni, “Qırmızı 
əmək bayrağı” ordeni və bir 
neçə medalla təltif edilmiş-
dir. 
  Aqil Əliyev iqtisadçıların 
bir sıra beynəlxalq konfrans 
və simpoziumlardakı çı-
xışları ilə Azərbaycan elmi-
ni yüksək səviyyədə təmsil 
etmişdir. O, respublikanın 
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elmi həyatında yaxından iştirak etmiş, fəal ictimai işlə 
məşğul olmuşdur. 
   Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 
Əməkdar elm xadimi, professor Əliyev Aqil Əlirza 

oğlu 2006-cı il martın 8-də 
Bakı şəhərində vəfat etmiş-
dir. Fəxri Xiyabanda dəfn 
olunmuşdur. 

 
Ədəbiyyat 

 
Aqil Əlirza oğlu Əliyev: 1926-2006 /Nekroloq //Elm.- 2006.- 18 mart.- S.2. 
Görkəmli alim və pedaqoq Aqil Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir 

keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2006.-15 dekabr.-S.2. 
Əlirzayev, Ə. Sosial sferanın iqtisadi və metodoloji əsasları haqqında: İqtisad 

elmləri doktoru Aqil Əliyev və Azad Quliyevin çapdan çıxmış “Sosial sferanın 
iqtisadi və metodoloji əsasları kitabı haqqında /Ə.Əlirzayev //Azərbaycan.-2005.-   
10 iyul.-S.5. 

Qasımov, N. Yubiley nəşrləri: Aqil Əliyev-80 [A.Əliyeva həsr edilmiş 
biblioqrafik göstərici haqqında] /N.Qasımov,  İ.Səfərov //Respublika.-2006.-1 mart.-
S.7. 

Şəkərəliyev, A. Qəlblərdə əbədi yaşayacaq böyük insan və alim: İqtisad elmləri 
doktoru Aqil Əlirza oğlu Əliyev haqqında /A.Şəkərəliyev //Xalq qəzeti.-2007.-         
4 mart.-S.4. 
 

Samirə Eminova 
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   Abdulla Novruz oğlu Qurbani 
1956-cı il dekabr ayının 13-də 
Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının Şərur rayonunun Mahmud-
kənd kəndində anadan olmuşdur. 
İbtidai təhsilini burada almış, 
sonra Culfa rayonunun Əbqə-
dunus kənd internat məktəbini 
bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə 

Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində olan Mədəniyyət 
İşçilərinin Respublika Hazırlıq və İxtisasartırma 
Kursunda başlamış, 1975-1977-ci illərdə burada bədii 
rəhbər vəzifəsində çalışmışdır.  

1977-1978-ci illərdə Bakıda Aşıq Ələsgər adına 
Xalq Yaradıcılıq evində kütləvi tamaşalar üzrə 
metodist işləmişdir. 1978-1983-cü illərdə M.Əliyev 
adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun 
(indiki ADMİU) Teatrşünaslıq fakültəsində təhsil 
almışdır. 1983-1989-cu illərdə Naxçıvan MR Şərur 
rayonunda Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində direktor, 
1989-1993-cü illərdə Mədəniyyətşünaslıq şöbəsinin 
müdiri olmuşdur. Ermənistan daşnak qoşunlarının  

 
ölkəmizə təcavüzü dövrün-
də könüllü olaraq Milli 
Ordu sıralarında əldə silah 
Murov dağı döyüşlərində 
iştirak etmişdir. Hazırda 
Azərbaycan Respublikası 
Müdafiə Nazirliyində zabit 
kimi çalışır. 

Bədii yaradıcılığa kiçik 
yaşlarından başlamışdır. İlk 
qələm təcrübələri rayon qə-
zetlərində dərc olunmuşdur. 
Sonralar dövri mətbuatda 
şeir, hekayə və publisistik 
məqalələrlə müntəzəm çıxış 
etmişdir. 50-dən artıq 
şeirinə mahnı bəstələnmiş-
dir. “Daşaltı” pyesi Bakı 
Bələdiyyə teatrında tamaşa-
ya qoyulmuşdur. 

 

 
Ədəbiyyat 

Daş andı /A.Qurbani.- Bakı: Dünya, 1999.- 148 s. 
Mətinlik məktəbi /A.Qurbani.- Bakı: Dünya, 1996.- 256 s. 
Ölmək istəyirəm /A.Qurbani.- Bakı: Dünya, 1999.- 128 s. 
Ömrün karvanı /A.Qurbani.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2000.- 124 s. 

Bəybala Ələsgərov 
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 Ramiz Məmmədəli oğlu Əliyev 

(Ramiz Rövşən) 1946-cı il dekabr 
ayının 15-də Bakının Əmircan kən-
dində anadan olmuşdur. Orta təhsilini 
Suraxanı rayonundakı 208 saylı şəhər 
orta məktəbində almışdır. 1964-1969-
cu illərdə Azərbaycan Dövlət Univer-
sitetinin (indiki BDU) Filologiya 

fakültəsində təhsil almış, 1976-1978-ci illərdə 
Moskvada Ali Ssenari kurslarını bitirmişdir. Şairin 
“Bir yağışlı nəğmə” adlı şeirlər kitabı 1970-ci ildə işıq 
üzü görmüşdür. 1971-ci ildə Cəfər Cabbarlı adına 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında, “Mozalan” sati-
rik kinojurnal studiyasında redaktor, 1974-1975-ci il-
lərdə kinostudiyanın ssenari emalatxanasında ssena-
rist, 1979-1987-ci illərdə ssenari redaksiya heyətinin 
üzvü, 1987-1992-ci illərdə kinostudiyanın baş redak-
toru işləmişdir. “Göy üzü daş saxlamaz” (1987), 
“Kəpənək qanadları” (1999), “Gedək biz olmayan 
yerə” (2006) adlı kitabların müəllifidir. 1992-ci ildən 
Azərbaycan Tərcümə Mərkəzinin baş redaktorudur. 
Tərcüməçi kimi şair Sergey Yeseninin “Qara adam” 
poemasını və şeirlərini, Aleksandr Blokun şeirlərini, 
Vladimir Mayakovskinin “Şalvarlı bulud” poemasın-
dan parça və başqa əsərləri tərcümə etmişdir.  

Ramiz Rövşən haqqında 1985-ci ildə “Üç çinar 
yarpağı”  (ssenari müəllifi Rüstəm İbrahimbəyov, 
rejissor Ramiz Həsənoğlu) (veriliş üç şair – Vaqif 
Səmədoğlu, Ramiz Rövşən və Vaqif Cəbrayılzadəyə 
həsr olunub), 1987-ci ildə “Burax gedim, ay işığı” 
(rejissor Ramiz Həsənoğlu), 1993-cü ildə “Ağrı” 

(rejissor Ramiz Həsənoğlu) 
adlı televiziya verilişləri 
lentə alınmışdır. “Bağışla”, 
“Bu qatarın dalınca bax-
ma”, “Unudacaq” (Flora 
Kərimova), “Novruz gəlir, 
yaz gəlir” (Aygün Kazı-
mova), “Ayrılıq” (Azərin), 
“Yalquzaq” (Şəmistan Əli-
zamanlı) adlı mahnıların 
mətnlərinin müəllifidir. 
“Divlərin mahnısı” (Əzablı 
yollar), “Yaraşmıram mən 
sənə” (İşarəni dənizdən 
gözləyin) “Şimşimə” (Gi-
rişmə, öldürər) “Yağış yu-
yur, gün qurudur” (Əlvida, 
cənub şəhəri Mehriban Zə-
ki), “Dilin yansın, dil yiyə-
si” (Qala) adlı şeirləri film-
lərdə səsləndirilmişdir. 
“Babamızın babasının ba-
bası” (1981) tammetrajlı 
bədii film, “Şəhərli biçin-
çilər” (1986) tammetrajlı 
bədii film, “İşarəni dəniz-
dən gözləyin” (1986) tam-
metrajlı bədii film, “Süd di-
şinin ağrısı” (1987) tam-
metrajlı bədii film, “Şə-
hidlərdən şəhidlərə” (1990) 
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qısametrajlı sənədli film, “Özgə vaxt” (1996) tam-
metrajlı bədii film, “Məkanın melodiyası” (2004) 
tammetrajlı bədii film, “Qala” (2008) tammetrajlı 
bədii filmlərinin ssenari müəllifi; “Bulud niyə 
ağlayır?” (1973) qısametrajlı cizgi filmi, “İşarəni 
dənizdən gözləyin” (1986), “Ac həriflər” (1993), 
“Küçələrə su səpmişəm” (2004);  “Pıspısa xanım və 
siçan bəy” (1974), “Lovğa fil balası” (1987) cizgi 
filmi, “Əzablı yollar” (1982) “Evlənmək istəyirəm” 
(1983), “Xüsusi vəziyyət” (1986), “Kişi sözü” (1987), 
“Araqarışdıran” (1987), “Gecə qatarında qətl” (1990), 
“Etimad telefonu” (2001), “Kamança” (1993), “Hacı 
Qara” (2002) tammetrajlı bədii filmlərində mahnı 
mətnlərinin müəllifidir. 

 Şeir və hekayələri keç-
miş SSRİ-nin bir çox dil-
lərinə tərcümə edilmiş, 
ABŞ-da, Almaniyada, 
Fransada, Polşada, Bolqa-
rıstanda, Türkiyədə, İranda 
çap olunmuşdur. Ramiz 
Rövşən 1981-ci ildən Azər-
baycan Yazıçılar Birliyi 
idarə heyətinin və Azərbay-
can Mətbuat Şurasının üz-
vüdür. 

 
Ədəbiyyat 

 
Nefes - kitablar kitabı: şiir-nesr-esse /R.Rövşən.-Ankara: Bengü, 2008.- 226 s. 
Nəfəs - kitablar kitabı: şeir, nəsr, esse /R.Rövşən.-Bakı: Qanun, 2006.-760 s. 
Sevgi məktubu kimi: şeirlər /R.Rövşən.-Bakı: Mütərcim, 2009.-52 s. 
Yağışlı nəğmə: şeirlər/R.Rövşən.-Tehran: Əndişeye No, 2009.- 312 s. 
 
Mürvətqızı, S. Səmimiyyətlə paylaşılan işıq və ya “yenə bu şəhərdə üz-üzə 

gəldik...” /S.Mürvətqızı //525-ci qəzet .-2009.- 13 yanvar. - S.7. 
 

İnternetdə 
www.adyazar.az                                                                 
www.az.wikipedia.org 

  Adilə Abdullayeva 
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Salatın Əziz qızı Əsgərova 

1961-ci il dekabr ayının 16-da 
Bakıda ziyalı ailəsində doğul-
muşdur.  

  1979-cu ildə M.Müşviq 
adına 18 saylı orta məktəbi əla 

qiymətlərlə başa vurmuşdur. Salatın elə həmin il 
Azərbaycan  Neft və Kimya İnstitutuna daxil olmuş-
dur. Mühəndis diplomu olsa da, ədəbiyyata olan 
həvəsi onu jurnalistika aləminə yönəltmişdir. O, 
əvvəlcə qələmini  ştatdankənar müxbir kimi sına-
mışdır. Sonra “Bakı” və “Молодежь Азербайджана” 
qəzetlərində müxtəlif mövzularda çıxışlar etməyə 
başlamışdır. Onun toxunduğu məsələlər həyatımızın 
ən vacib problemləri ilə bağlı olmuşdu. Qarabağ 
dərdi, torpaqlarımızın bütövlüyü onun yazılarının 
başlıca mövzularına çevrilmişdi. O, tez-tez cəbhə 
xəttinə getmiş, qaynar nöqtələrdən operativ mate-
riallar hazırlamışdır. Ailəsi, iş yoldaşları ondan bərk 
nigaran qalırdı. Dəfələrlə onun döyüş bölgəsinə 
getməyinin qarşısını almağa çalışsalar da, heç nəyə 
nail ola bilmirdilər. 

Salatın bir rus zabitinin maşınına əyləşərək erməni 
kəndlərinin birinə yollanmışdı. O, kənd dükanının 
yanında adamlarla söhbət etmiş, onları təhrikə uyma-
mağa, barışığa çağırmışdı. Az  qalır ki, bu sözlərə 
görə azğınlaşmış erməni yaraqlıları onu güllələsinlər. 
Rus zabiti Salatını güclə aradan çıxarmışdı. Lakin 
aldığı yaralardan onun özü həlak olmuşdu.  

  1991-ci il yanvarın 9-
da o, Laçından Şuşaya gə-
lirdi, yolun 6-cı kilometrin-
də, Qaladərəsi kəndi yaxın-
lığında erməni quldurları 
maşını yaxın məsafədən 
atəşə tutmuşlar. Tanınmış 
jurnalist, “Молодежь Азер-
байджана” qəzetinin əmək-
daşı Salatın Əsgərova vəh-
şicəsinə qətlə yetirilmişdir. 

Ailəli idi. Bir oğlu yadi-
gar qalıb. 

Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 6 noyabr 
1992-ci il tarixli 294 saylı  
Fərmanı ilə Əsgərova Sala-
tın Əziz qızına ölümündən 
sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adı verilmiş-
dir. 

Bakı şəhərinin Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn edilmış-
di. 

Bakı şəhərində adına kü-
çə var. Bakı buxtasındakı 
gəzinti kateri onun adını 
daşıyır. “Təfəkkür” Univer-
sitetində büstü qoyulmuş-
dur. Yaşadığı binaya barel-
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yefi vurulmuşdur. Yaxınlığında həlak olduğu kənd  “Salatınkənd” adlanır. 
 

Ədəbiyyat 
 

S.Ə.Əsgərovaya, A.M.Mustafayevə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı 
verilməsi haqqında: [Əsgərova Salatın Əziz qızı - «Молодежь Азербайджана» 
qəzetinin müxbiri - Qarabağın Dağlıq hissəsində baş verən hadisələrin respublika və 
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında xüsusi xidmətlərinə, xidməti borcunu yerinə 
yetirərkən göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı, 6 noyabr 1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı, 6 noyabr 1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.-
1992.- № 21.-S.27. (Ölümündən sonra). 

 
Əsgərov, V. Əsgərova Salatın Əziz qızı /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.70. 
    Əsgərova Salatın Əziz qızı //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /tərt. ed. 
H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı, 2008.- S.71. 

Əsgərova, Z.  “Salatın evə güllər gətirdi” /Z.Əsgərova //Şərq.-2007.- 8 mart.-S.3.         
                  

         Saqibə Mehrəliyeva
 



338 

 
Mikayıl Hüseyn oğlu Abdullayev 

1921-ci il dekabr ayının 19-da Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur.1939-cu 
ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbay-
can Rəssamlıq məktəbini, 1949-cu 
ildə V.İ.Surikov adına Moskva 
Dövlət Rəssamlıq İnstitutunu bitir-

mişdir. 
Mikayıl Abdullayev Ə.Əzimzadə, İ.E.Qrabar, 

V.V.Favorskaya, S.V.Gerasimov kimi görkəmli rəs-
samlardan dərs almış, hələ 18-20 yaşlarından böyük 
sənətkarların diqqətini cəlb etmişdi. İlk fərdi sərgisi  
36 yaşında Moskvada keçirilmişdi. O, SSRİ Rəs-
samlıq Akademiyasının müxbir üzvü, SSRİ Rəssamlar 
İttifaqının katibi seçilmişdi. 

Mikayıl Abdullayev əli fırça tutandan son nəfəsinə 
qədər yalnız istedadına, gecəli-gündüzlü qatlaşdığı 
zəhmətinə güvənmişdi. Gərgin axtarışları, cəfaları isə 
hədər getməmişdi. Müxtəlif fəxri adlara, təltiflərə 
layiq görülmüşdü. SSRİ Xalq rəssamı, SSRİ Dövlət 
və C.Nehru adına Beynəlxalq mükafatlar laureatı, 
professor, ən əsası zərif qəlbli,  kövrək ürəkli insan 
kimi tanınmışdı. 

Mikayıl Abdullayev iki min, üç min illiklərin qaya 
rəsmləri olan Qobustan təsvirlərindən, Şərqin bir çox 
sənətkarlarını riqqətə gətirən böyük rəssam Manidən, 
Təbriz miniatür məktəbinin klassik nümayəndələrinin 
yaradıcılığından ruhlanaraq yüksək sənətkarlıq möv-
qeyinə qalxmışdır. Rəssamlarımız arasında Mikayıl 
Abdullayev kimi ikinci bir fırça ustası tapılmaz ki, o  

 
öz yaradıcılığı ilə klassik və 
müasir Azərbaycan ədəbiy-
yatına möhkəm bağlı olsun. 
Dahi Nizamidən başlamış 
bu gün yazıb-yaradan şair 
və nasirlərimizə qədər o, 
bir çox sənətkarların da 
portretlərini yaratmış, ya da 
onların əsərlərinə - poema, 
hekayə və romanlarına 
illüstrasiyalar çəkmişdir. 
Bunların arasında Nizami-
nin, Nəsiminin, Füzulinin, 
Vaqifin, M.F.Axundovun, 
Aşıq Ələsgərin, M.Ə.Sabi-
rin, C.Cabbarlının, S.Vur-
ğunun, Rəsul Rzanın və 
başqalarının əsərləri vardır.  
    Mikayıl Abdullayevin ki-
tab qrafikasında Azərbay-
can ədəbiyyatı nümunələri 
böyük yer tutmuşdur. Şifa-
hi xalq ədəbiyyatından “Ki-
tabi-Dədə Qorqud”, “Molla 
Nəsrəddin lətifələri”, yazılı 
ədəbiyyatımızdan “Leyli və 
Məcnun”, “Danabaş kəndi-
nin məktəbi”, “Poçt qutu-
su”, “Gələcək gün”, “Şa-
mo”, “Şəbi-hicran” əsərlə-
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rinə çəkdiyi illüstrasiyalar Azərbaycan kitab qrafikası 
sənətinin bitkin nümunələrindəndir. 

Mikayıl Abdullayev müasir Azərbaycan boyakarlı-
ğının nəhəng sütunlarından biri olaraq Azərbaycan tə-
biətinin, xalqımızın mənəvi və mədəni həyatının təbli-
ğində mühüm işlər görmüşdür. Onun portret boyakar-
lığı, qrafikası, kitab rəssamlığı da təqdirə layiqdir. 
Əsərləri ölkəmizin sənət muzeylərini bəzədiyi kimi, 
xarici ölkələrin sərgi salonlarında da nümayiş etdi-
rilmişdir.  

1956-1971-ci illərdə Hindistan, Əfqanıstan, Maca-
rıstan, Polşa, İtaliya və başqa ölkələrə səfərlər zamanı 
çəkdiyi rəsmlər silsiləsində “Benqal qızları”, “Ra-
cəstan qadınları”, “Qoca əfqan” və s. rəsm əsərlərində 
milli və fərdi xarakteristika, plastika, kolorit zən-
ginliyi əsas yer tutmuşdur. Mikayıl Abdullayevin 
əsərləri Paris, London, Berlin, Praqa, Budapeşt, 
Belqrad, Sofiya, Varşava, Dehli, Qahirə, Brüssel kimi 
şəhərlərdə nümayiş etdirilmişdir. 1966-1967-ci illərdə 
Berlin və Leypsiqdə rəssamın fərdi sərgisi ke-
çirilmişdir.  

Son vaxtlara kimi sənət həvəskarları Mikayıl Ab-
dullayevi rəngkarlıq əsərləri, qrafika və səhnə tərtibatı 
ustası kimi tanıyırdılar. Mikayıl Abdullayevin yara-
dıcılığında Bakı metrosunun “Nizami” stansiyasının 
interyerinin tərtibatı xüsusi yer tutmuşdur. Oradakı 

rəsmlər mozaika sənətinin 
ən gözəl nümunələri kimi 
zövq oxşayır. Bu yeni sil-
silə göstərir ki, Mikayıl 
Abdullayev həm də orijinal 
dəst-xəttə malik monumen-
tal sənət ustası olmuşdur. 

Ölkədə baş verən icti-
mai-siyasi hadisələrə də bi-
ganə qalmayan rəssam XX 
əsrin böyük cinayəti hesab 
etdiyi 20 Yanvar faciəsin-
dən təsirlənmiş və 1992-ci 
ildə “Nakamların dəfni” 
əsərini yaratmış və hisslə-
rini fırçası vasitəsilə ifadə 
etmişdir. 

Görkəmli rəssam, Döv-
lət mükafatı və Beynəlxalq 
Nehru mükafatı laureatı 
Abdullayev Mikayıl Hü-
seyn oğlu 21 avqust 2002-
ci ildə Bakı şəhərində vəfat 
etmişdir. 
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Riad Fikrət oğlu Əhmədov 

1956-cı il dekabr ayının 20-də 
Bakı şəhərində ziyalı ailəsində 
dünyaya göz açıb. 1972-ci ildə 
Bakıdakı 134 saylı məktəbi bitirib, 
Azərbaycan Dövlət Universitetinə 
(indiki Bakı Dövlət Universitetinə) 

daxil oldu. O, 1976-ci ildə Hüquq fakültəsini bitirib, 
1981-ci ilə qədər Respublika Ədliyyə Nazirliyində 
hüquq məsləhətçisi vəzifəsində işləmişdir. 1982-ci 
ildə Minsk Ali Hərbi Məktəbini bitirmişdir. Bakıya 
qayıtmış və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əks-
kəşfiyyat idarəsində fəaliyyətə başlamışdı. 

Azərbaycan torpağında gedən müharibə bir zabit 
kimi onu rahat buraxmırdı. Elə buna görə də o, bütün 
bacarığını Milli Ordunun yaradılmasına sərf etdi. 

Riad Əhmədov 1989-cu ildən etibarən tez-tez 
Qarabağın sərhəd bölgələrinə getdi. O, döyüşlərin fəal 
iştirakçısına  çevrildi. 1991-ci ildə erməni yaraqlıları-
nın mühüm strateji dayaq məntəqələrindən biri sayılan 
Çaykəndin azad edilməsi əməliyyatında xüsusi xidmət 
göstərdiyinə görə yüksək mükafata layiq görüldü. O, 
artıq polkovnik-leytinant rütbəsində idi. 

1992-ci ilin yanvar ayında keçmiş Əfqanıstan 
döyüşçülərindən xüsusi təyinatlı dəstə yaradan 

R.Əhmədov Şuşaya göndə-
rilir. Yanvarın 26-da ona 
daha bir çətin döyüş tapşı-
rılır.  

Riad dəstədən 11 nəfər 
götürdü. Dəstə Şuşa-Laçın 
yolunun üstündə ən böyük 
maneə olan Daşaltının düş-
məndən təmizlənməsində 
iştirak edənlərə kömək gös-
tərməli idi. Vəziyyət çox 
ağır idi. Qeyri-bərabər ge-
dən döyüşdə Riad itkin düş-
dü. Sonrakı taleyi haqqında 
məlumat yoxdur. 

Ailəli idi. İki qızı yadi-
gar qalıb. 

Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 7 iyul 
1992-ci il tarixli 833 saylı 
Fərmanı ilə Əhmədov Riad 
Fikrət oğluna “Azərbayca-
nın Milli Qəhrəmanı” adı 
verilmişdir. 

Hazırda 203 saylı orta 
məktəb onun adını daşıyır. 

Ədəbiyyat 
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına 

“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı  verilməsi haqqında [Əhmədov Riad Fikrət 
oğlu - podpolkovnik - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi 
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Görkəmli dövlət xadimi, dünya şöhrətli siyasətçi, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Heydər 
oğlu Əliyev 1961-ci il dekabr ayının 24-də Bakı şəhərin-
də anadan olmuşdur.  

 
1967-1977-ci illərdə orta 

təhsilini Bakıda almışdır. 
 1977-ci ildə Moskva 

Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr 
İnstitutuna (MDBƏİ) qəbul olmuşdur. MDBƏİ-ni 
bitirdikdən sonra 1982-ci ildə institutun aspirantura-
sına daxil olmuş, 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə 
edərək tarix elmləri namizədi dərəcəsi almışdır. İlham 
Əliyev 1985-1990-cı illərdə Moskva Dövlət Bey-
nəlxalq Əlaqələr İnstitutunda müəllim işləmişdir. 
1991-1994-cü illərdə özəl biznes sahəsində çalışmış, 
bir sıra istehsal-kommersiya müəssisələrinə rəhbərlik 
etmişdir. Cənab İlham Əliyev 1994-cü ildən 2003-cü 
ilin avqust ayınadək Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Neft Şirkətinin vitse-prezidenti, sonra isə birinci vitse-
prezidenti olmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin neft 
strategiyasının həyata keçirilməsində fəal iştirak et-
mişdir. Suveren Azərbaycanın neft siyasətinin geosi-
yasi aspektlərinə dair bir sıra tədqiqat işlərinin müəlli-
fidir. Siyasi elmlər doktorudur. İlham Əliyev  iki dəfə- 
1995-ci və 2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinə millət vəkili seçilmişdir. 1997-ci ildən 
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti-
dir. İdmanın və Olimpiya hərəkatının inkişafında bö-

yük xidmətlərinə görə Bey-
nəlxalq Olimpiya Komitə-
sinin ali ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 1999-cu ildə 
“Yeni Azərbaycan Par-
tiyası” sədrinin müavini, 
2001-ci ildə sədrin birinci 
müavini, 2005-ci ildə isə 
partiyanın sədri seçilmişdir. 
2001-2003-cü illərdə Avro-
pa Şurası Parlament As-
sambleyasında (AŞPA) 
Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin nümayən-
də heyətinin rəhbəri olmuş-
dur. 2003-cü ilin yanvarın-
da Avropa Şurası Parla-
ment Assambleyası sədri-
nin müavini, AŞPA-nın 
Büro üzvü seçilmişdir. 
2004-cü ilin aprelində AŞ-
PA-nın fəaliyyətində fəal 
iştirakına və Avropa ideal-
larına sədaqətinə görə 
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AŞPA-nın Fəxri üzvü diplomu və AŞPA medalı ilə 
təltif edilmişdir. 2003-cü il avqustun 4-də Milli 
Məclis tərəfindən təsdiq edildikdən sonra İlham 
Əliyev Azərbaycan Respublikasının Baş naziri təyin 
edilmişdir. 2003-cü ilin oktyabr ayının 15-də 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir. 
Prezident seçkilərində seçicilərin 76%-dən çoxu 
İlham Əliyevin lehinə səs vermişdir. XXI əsrin ilk 
Prezident seçkilərində xalqımızın iradəsinə arxalanan, 
siyasətini milli maraqlarımızın tam təmin olunması 
üzərində quran, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
müəyyənləşdirdiyi dinamik inkişaf strategiyasını 
rəhbər tutan və regionda çox böyük nüfuza malik olan 
İlham Əliyevin dövlətimizin başçısı seçilməsi ilə 
müasir tariximizdə keyfiyyətcə yeni mərhələnin 
başlanğıcı qoyuldu. 2003-cü il oktyabrın 31-də cənab 
Prezident vəzifəsinin icrasına başlamışdır. Pre-
zidentliyinin ilk günlərindən özünü peşəkar siyasətçi 
kimi təsdiqləyən İlham Əliyevin siyasi-psixoloji por-
tretinin əsasını təşkil edən komponentlər onun Azər-
baycan siyasi arenası üçün son dərəcə uğurlu dövlət 
başçısı olduğunu sübut etdi. O, öz siyasi simasında 
Qərb standartlarının, aristokratik siyasi rəftarın, ra-
sional düşüncə tərzinin, praqmatizmin milli mentali-
tetlə son dərəcə dəqiqliklə uzlaşdırılmış ansamblını 
yaratmağa nail olmuşdur. Cənab İlham Əliyev bu key-
fiyyətləri ilə Azərbaycan siyasətinə yeni nəfəs, siyasi 
ab-hava və müasirlik gətirdi. Başqalarından fərqli 
olaraq siyasi romantizm, saxta vətənpərvərlik, arxaik 
siyasi ideologiyalar kimi amillər onun bir siyasətçi 
kimi formalaşmasına zəmin yaradan komponentlər sı-
rasında mövcud deyildir. Ötən beş il ərzində ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunun 
layiqli davamçısı olan Prezident İlham Əliyevin apar-
dığı məqsədyönlü siyasət ictimai tərəqqiyə yeni güclü 
təkan verməklə, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin maraq 
və mənafelərini özündə əks etdirmişdir. Heydər 
Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı olan cənab 
İlham Əliyev 2008-ci ildə yenidən Prezident seçilmiş 
və hazırda Prezident vəzifəsini icra edir. Prezident 
İlham Əliyev seçki qabağı platformasının bütün 

istiqamətləri üzrə xalqa 
verdiyi vədləri ardıcıl ola-
raq yerinə yetirdiyi üçün 
seçicilər məhz növbəti 5 
ildə də taleyini ona etibar 
etdilər. Azərbaycanın hər-
tərəfli və dinamik inkişafı, 
yeni iş yerlərinin açılması, 
enerji sahəsi ilə yanaşı, 
qeyri-neft sektorunun tərəq-
qisinə nail olmaq, milli sa-
hibkarlığın formalaşması və 
inkişafı, əhalinin aztəmi-
natlı hissəsinin, bütövlükdə 
isə hər bir vətəndaşın mad-
di rifah halının yüksəldil-
məsi, diaspor və lobbiçilik 
fəaliyyətinin gücləndirilmə-
si, Azərbaycanın milli mə-
nafeyinə cavab verən ba-
lanslaşdırılmış xarici siya-
sətin yürüdülməsi, Qərbə 
inteqrasiya prosesinin sü-
rətləndirilməsi vahid siyasi 

platformaya söykənən, çox-
şaxəli və genişmiqyaslı bu 
qlobal strateji xəttin 
prioritet istiqamətləridir. 
Cənab Prezident rus, in-
gilis, fransız və türk dil-
lərini bilir. Ailəlidir. Üç öv-
ladı, 2 nəvəsi var. Xalqının 
rifahı və inkişafı naminə 
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əzmlə çalışan və buna müvəffəqiyyətlə nail olan 
cənab Prezident ailəsinin bütün üzvləri ilə birlikdə - 
həyat yoldaşı, ziyalı bir ailənin yetirməsi, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban 
Əliyeva və Heydər Əliyev Fondunun Moskva təm-
silçisi Leyla Əliyeva da çiyin-çiyinə çalışır. 

Prezident İlham Əliyev indiyə kimi aşağıdakı 
orden, mükafat və fəxri adlarla təltif olunmuşdur: 

“Heydər Əliyev” ordeni (Azərbaycan Respublika-
sı), Beynəlxalq münasibətlər və sülh naminə İhsan 
Doğramacı mükafatı (Türkiyə), “Rumıniya Ulduzu” 
ordeni (Rumıniya), “Kral Əbdüləziz” ordeni (Səudiy-
yə Ərəbistanı Krallığı), “Şərəf” ordeni (Gürcüstan), 
“Şərəf Legionunun Böyük Xaçı” ordeni (Fransa), 
“Şeyxülislam” ordeni (Azərbaycan Respublikası), 
Rusiya Pravoslav Kilsəsinin “Prepodobnıy Serqiy 
Radonejskiy” birinci dərəcəli ordeni, “Böyük Kor-
don” Şərəf ordeni (Beynəlxalq Hərbi-İdman Şurası), 
MDB ölkələrinin İdman Təşkilatlarının Beynəlxalq 
Konfederasiyasının “Şərəf” ordeni, FİLA-nın Şərəf 
Zalının ən yüksək “İdman Əfsanəsi” ordeni, Polşa 
Respublikasının “Xidmətlərə görə” Böyük Xaç ordeni 
(Polşa), “I dərəcəli Knyaz Yaroslav Mudrı” ordeni 
(Ukrayna), “Mübarək əl-Kəbir” ordeni (Küveyt 
dövləti), Yunanıstan Parlamentinin Qızıl medalı 
(Yunanıstan), Avropa Ədalətli Oyunlar Hərəkatının 
“Şərəf” nişanı, “Üç ulduz” ordeninin “Böyük xaç 
kavaleri” dərəcəsi; Linkoln Universitetinin Fəxri 
doktoru (ABŞ), Moskva Dövlət Beynəlxalq Müna-
sibətlər Universitetinin Fəxri doktoru, L.N.Qumilyov 
- Avrasiya Milli Universitetinin professoru (Qazaxıs-
tan), Bilkənt Universitetinin Fəxri doktoru (Türkiyə), 
Vergilər üzrə Milli Akademiyanın Fəxri doktoru (Uk-
rayna), Ploesti Neft və Qaz Universitetinin Fəxri dok-
toru (Rumıniya), Milli və Dünya İqtisadiyyatı Univer-
sitetinin Fəxri professoru (Bolqarıstan), Kyung Hee 
Universitetinin Fəxri doktoru (Cənubi Koreya), 
İordaniya Universitetinin Fəxri doktoru (İordaniya), 
Korvinus Universitetinin ictimai elmlər üzrə Fəxri 
doktoru (Macarıstan), M.V.Lomonosov adına Moskva 
Dövlət Universitetinin Fəxri professoru (Rusiya Fede-

rasiyası), Taras Şevçenko 
adına Kiyev Milli Universi-
tetinin Fəxri doktoru (Uk-
rayna), Məhdumqulu adına 
Türkmənistan Dövlət Uni-
versitetinin Fəxri professo-
ru (Türkmənistan Respubli-
kası), Bakı Dövlət Univer-
sitetinin Fəxri doktoru 
(Azərbaycan), Belarus 
Dövlət Universitetinin Fəx-
ri professoru (Belarus Res-
publikası). 

Hazırda Azərbaycan 
dövlətinin daxili və xarici 
siyasəti dünyada gedən 
geosiyasi və iqtisadi pro-
seslər və bu sahədəki bey-
nəlxalq təcrübə nəzərə alı-
naraq müəyyənləşdirilib.  
Qloballaşma, sivilizasiya-
lararası dialoq, ümumbəşəri 
dəyərlərin tərkib hissəsi 
olan demokratik prinsiplər, 
eləcə də cəmiyyətin inkişaf 
qanunauyğunluqlarından 
irəli gələn məsələlər İlham 
Əliyevin yürütdüyü siyasə-
tin nəzəri bazasını və kon-
septual əsaslarını təşkil 
edir. Dövlətimizin başçısı-
nın yürütdüyü uğurlu daxili 
və xarici siyasət bir-birini 
tamamlayaraq Azərbayca-
nın milli maraqlarının mak-
simum dərəcədə təmin 
olunmasına yönəlib. Həm 
ölkə daxilində gedən pro-
seslər, həm də Azərbayca-
nın dünyada daim möh-
kəmlənən mövqeyi deməyə 
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əsas verir ki, indiyədək aparılmış və bu gün də davam 
etdirilən siyasət düzgün istiqamətdədir. Dövlətimizin 
başçısı İlham Əliyevin Azərbaycanın sosial-iqtisadi 
inkişafı ilə bağlı imzaladığı fərmanlar, onun 
sərəncamı ilə təsdiq olunmuş regional inkişafa dair 
Dövlət Proqramı ölkəmizin hərtərəfli inkişafına güclü 
təkan vermişdir. Təsadüfi deyil ki, 2003-cü il 
prezident seçkilərindən sonra iqtisadi siyasətin yeni 
prioritetləri, inkişaf perspektivləri müəyyən-
ləşdirilmişdir. Bu istiqamətdə qlobal konsepsiya iş-
lənib hazırlanmış, konkret dövlət proqramları qəbul 
olunmuşdur. Uğurlarımız isə göz qabağındadır. Ötən 
illər ərzində iqtisadiyyatımızın artım tempi dünyada 
analoqu olmayan səviyyəyə yüksəlmişdir. Dövlətimi-
zin başçısı neft sektoru ilə yanaşı, qeyri-neft sektoru-
nun, özəl bölmənin, sahibkarlığın inkişafını ən ümdə 
məsələ kimi, prioritet vəzifə kimi qarşıya qoymuş, son 
illərdə bu istiqamətdə çox böyük işlər görülmüşdür. 
Müstəqil Azərbaycan dövləti bu gün regionun realla-
şan bütün irimiqyaslı transmilli layihələrinin təşəb-
büskarı, əsas iştirakçısıdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, 
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəmərlərinin tam gücü 
ilə işə düşməsi Azərbaycanın həm də dünyanın enerji 
təhlükəsizliyi məsələlərinin həllinə sanballı töhfəsi sa-
yılmalıdır. Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, 
enerji sahəsindəki uğurlar, Azərbaycanın gələcəyi 
üçün tarixi məna daşıyır və vaxt keçdikcə bizim möv-
qelərimiz daha da möhkəmlənəcəkdir. 

Regional layihələrin gerçəkləşməsi bölgə ölkələ-
rinə və xalqlarına sülh, əminamanlıq, rifah və iqtisadi 
inkişaf gətirməkdədir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
layihəsinin reallaşması Azərbaycanın nəinki regionda, 
eləcə də dünyadakı siyasi nüfuzunun, iqtisadi qüdrəti-
nin bariz nümunəsidir. Beləliklə, Azərbaycan Avropa 
və Asiya üçün həm enerji, həm də əvəzolunmaz nəq-
liyyat mərkəzinə çevrilir. Cənab İlham Əliyev son 
illərdə ölkədə və regionda nəhəng quruculuq layihələ-
rini uğurla həyata keçirdiyinə görə Azərbaycanın tari-
xinə artıq Qurucu Prezident kimi düşüb. 

Regional sosial-iqtisadi inkişaf Dövlət Proqramı 
bütün bölgələrin, hətta ən ucqar kəndlərin belə tərəq-

qisi, müasir infrastrukturun 
formalaşması üçün bütün 
zəruri məqamları özündə 
əks etdirən mühüm sənəd-
dir. Son illərdə yüzminlərlə 
yeni iş yerlərinin açılması, 
yoxsulluq səviyyəsinin kəs-
kin aşağı düşməsi rayon və 
kəndlərimizdə minlərlə sə-
naye və emal müəssisələri-
nin, yüksək standartlara ca-
vab verən təhsil və səhiyyə 
ocaqlarının, xidmət obyekt-
lərinin inşası uğurlarımızın 
yalnız bir hissəsidir. Aparı-
lan geniş quruculuq və 
abadlıq işləri ölkəmizin 
hərtərəfli tərəqqisinə, dün-
yada lider səviyyəyə yük-
səlməsinə səbəb olmuşdur. 
Qarşıda duran istər iqtisadi-
sosial sahədə, istərsə də di-
gər istiqamətlərdə bütün 
vəzifələr öz həllini tapır. 
Son 5 ildə Azərbaycan iqti-
sadi inkişaf sürətinə görə 
dünyada lider ölkədir. Bu 
liderliyi əldə etmək və onu 
qoruyub saxlamaq çətin 
məsələdir. İldən-ilə iqtisadi 
potensialın artımına nail 
olmaq, onu yüksək səviy-
yədə saxlamaq çox böyük 
fədakarlıq tələb edir. Döv-
lətimizin başçısının vurğu-
ladığı kimi, bu inkişaf bi-
zim üçün çox böyük im-
kanlar açıb. Azərbaycan 
xalqı bu gözəl imkanlardan 
artıq bəhrələnir. 
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Xalqımız həm də ona əmindir ki, tariximizə qızıl hərflərlə yazılacaq Qələbənin 
müəllifi də məhz Prezident İlham Əliyev olacaq! 

 
Cənab Prezident! 

 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının çoxsaylı kollektivi Sizi -

Azərbaycan xalqının sevimli Prezidentini ad gününüz münasibətilə səmimi 
qəlbdən Təbrik Edir! 
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Elmanoğlu, S. Lider /S.Elmanoğlu //Azərbaycan.- 2007.- 23 dekabr.- S. 7. 



347 

Kazımlı, X.H. 4 avqust 2003-cü il: böyük yolun başlanğıcı  /X.Kazımlı //Xalq 
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     Ziya Musa oğlu Bünyadov 
1921-ci il dekabr ayının 24-də 
Astarada anadan olmuşdur. 

 O, görkəmli şərqşünas olub, 
1964-cü ildə tarix elmləri dok-
toru, 1965-ci ildən professor, 
1976-cı ildən Elmlər Akademiya-
sının akademikidir. 1945-ci ildə 

Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. 
Z.Bünyadov 1939-cu ildə Bakıda hərbi məktəbə daxil 
olmuşdur. Böyük Vətən Müharibəsinin vzvod və 
bölük komandiri kimi Berlinədək döyüş yolu keçmiş, 
Polşa ərazisində gedən döyüşlərdə fərqlənmişdir. 

1946-cı ildə o ordudan tərxis olunduqdan sonra 
Moskva Şərqşünaslıq İnstitutuna daxil olmuş, 1950-ci 
ildə oranı bitirmişdir. 1954-1964-cü illərdə Azər-
baycan EA Tarix İnstitutunda baş elmi işçi işləmişdir. 
1964-cü ildən 1981-ci ilə kimi Yaxın və Orta Şərq 
xalqları institutunda Orta əsrlər tarixi şöbəsinin 
rəhbəri olmuşdur. 1981-ci ildən isə EA Şərqşünaslıq 
İnstitutunun direktoru, 1990-cı ildə EA vitse-pre-
zidenti seçilmişdir. 

Z.Bünyadov Xilafət və Azərbaycanın VII-XIII 
əsrlər tarixinin tədqiqatçılarındandır. O, 1960-cı ildə 
alban tarixçisi Mxitar Qosun “Alban xronikası” 
əsərini ingilis dilindən, Əbdürrəşid Bakuvinin “Abi-
dələr” xülasəsi və “Qüdrətli hökmdarların möcü-
zələri” və Nəsəvinin “Sultan Calələddin Mank-

burəninin həyatının təsviri” 
əsərlərini ərəb dilindən rus 
dilinə tərcümə etmişdir. 

1964-cü ildə “Azərbay-
can VII-IX əsrlərdə” möv-
zusunda doktorluq disser-
tasiyası müdafiə etmişdir. 
1965-ci ildə bu işi kitab 
şəklində çap etdirmişdir. 
Z.Bünyadov 1967-ci ildə  
Azərbaycan SSR EA-nın 
müxbir üzvü seçilmişdir. 
1970-ci ildə Azərbaycan 
SSR EA-nın xəbərləri (ic-
timai elmlər seriyası) jur-
nalının baş redaktoru təyin 
olunmuşdur. 

1976-cı ildə Z.M.Bün-
yadov Azərbaycan SSR 
EA-nın akademiki seçilmiş-
dir. 1978-ci ildə “Azərbay-
can Atabəylər dövləti 
(1136-1225-ci illər)” adlı 
monoqrafiyasını nəşr etdir-
mişdir. Bu əsər 1980-ci ildə 
Dövlət mükafatına layiq 
görülmüşdür. 
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Onun əsərləri İraq, Fransa və Türkiyədə nəşr olun-
muşdur. Z.Bünyadov keçmiş SSRİ-nin Ərəb ölkələri 
ilə Dostluq Cəmiyyətinin Rəyasət Heyətinin vitse-
prezidenti seçilmişdir. 

1982-ci ildə o, Azərbaycan SSR Əməkdar elm 
xadimi fəxri adını almaqla bərabər, Türkiyə Respubli-
kasının Türk Tarix Qurumunun müxbir üzvü seçilmiş-
dir. Fəaliyyəti dövründə Sovet İttifaqın Qəhrəmanı 
Ziya Bünyadov, Lenin ordeni, Qırmızı Ulduz, Qırmızı 
Bayraq, II dərəcəli Aleksandr Nevski, və I dərəcəli 
Vətən müharibəsi ordenlərinə, medallara, həmçinin 
müstəqil Azərbaycanın ən yüksək mükafatı sayılan 
“İstiqlal” ordeninə layiq görülmüşdür. 

1988-ci ildə Azərbaycan SSR EA-nın Şərqşünaslıq 
İnstitutunun direktoru təyin edilmiş alim 1990-cı ildə 
akademiyanın vitse-predizenti seçilmişdir. 

1990-cı  ildə o “Qurani-Kərim”i Azərbaycan dilinə 
çevirmiş, 1993-cü ildə A.Bakıxanovun “Gülüstani-
İrəm” əsərini elmi təfsir və şərhlərlə nəşr etdirmişdir. 

Azərbaycanın müstəqillik uğrunda başladığı 
mübarizə şəraitində, Qarabağ münaqişəsinin qızışdığı 
bir dövrdə alim əsl vətəndaş mövqeyi tutaraq müstə-

qilliyimizin və ərazi bütöv-
lüyümüzün təmin olunması 
istiqamətində fəaliyyət gös-
tərmiş, 1995-ci ildə o, Milli 
Məclisin deputatı seçilmiş-
dir. 

Z.Bünyadov Azərbay-
canda  mediyevist tarixçilik 
məktəbinin banisi və rəhbə-
ri olmuş, ümumilikdə 540  
elmi əsər – monoqrafiya, 
məqalə və s. yazmış, tər-
cümələr etmişdir. Onun 
rəhbərliyi altında 35 disser-
tasiya müdafiə olunmuşdur. 

1997-ci il fevral ayının 
21-də naməlum cinayətkar 
tərəfindən vəhşicəsinə qətlə 
yetirilmişdir. Bakı şəhərin-
dəki küçələrdən biri və EA 
Şərqşünaslıq İnstitutu onun 
adını daşıyır. 

Ədəbiyyat 
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Azərbaycan VII-IX əsrlərdə /Z.Bünyadov.- Bakı: Azərnəşr, 1989.- 335 s. 
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Qırmızı terror /Z.Bünyadov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 329 s. 
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Əlisəttar Ələsgər oğlu Atakişiyev  
1906-cı il dekabr ayının 25-də 
Bakıda kustar-xarrat ailəsində 
anadan olub. 8 yaşında 
valideynlərini itirmiş bu kimsəsiz 
oğlan orta məktəbi bitirdikdən sonra 
jurnallarda rəssam kimi fəaliyyət 
göstərmiş, sonra isə Moskva Ali 

Rəssamlıq-Texniki Məktəbinin rəngkarlıq şöbəsini 
bitirmişdir.  

1924-cü ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra 
Azərbaycan dilindən nəşr olunan “Şərq qadını” və 
“Həmkarlar İttifaqı” jurnalları redaksiyasında rəssam-
illüstrator işləyib. 1926-cı ilin sonunda Moskvaya 
getmiş, SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin İşlər 
İdarəsində tərcüməçi düzəlmişdir.  

1930-cu ildə Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya 
İnstitutunun Kinooperatorluq fakültəsinə qəbul olmuş 
və 1936-cı ildə burada təhsilini başa vurub, 
“Mosfilm” kinostudiyasında operator kimi fəaliyyətə 
başlamışdır. Bakıya isə bir az sonra gəlmişdir. “Azər-
film” studiyasına dəvət olunan operator ilkin olaraq 
“Bakılılar” filmində baş operator işləmişdir. Amma 
sonradan o yenə “Mosfilm”ə qayıtmışdır. Burada ilk 
rəngli filmlərin yaradılmasında iştirak etmişdir.  

Müharibə illərində Əlisəttar Atakişiyev Bakıya 
gəlmiş, burada “Arşın mal alan” filminin çəkilişlə-
rində iştirak etmiş, filmin uğurlu alınması üçün əlin-
dən gələni əsirgəməmişdir. Müstəqil operator kimi 

Əlisəttar Atakişiyev “Fətəli 
xan” filmində işləmişdir. 
Sonra isə o, Tallinə göndə-
rilmiş və burada müharibə-
dən sonra kino istehsalının 
bərpa edilməsində xüsusi 
xidmət göstərmişdir.  

Azərbaycana qayıtdıq-
dan sonra “O olmasın, bu 
olsun”, “Uzaq sahillərdə” 
və bir neçə sənədli filmdə 
operator kimi fəaliyyət gös-
tərmişdir. 

 O, rejissor kimi  “Bir 
qalanın sirri”, “Sehrli xa-
lat”, “Qərib cinlər diyarın-
da” kimi filmləri ilə Azər-
baycan uşaq kinosunun əsa-
sını qoymuşdur.  

Kinorejissor Əlisəttar 
Atakişiyevin istər operator, 
istərsə də rejissor kimi çək-
diyi filmlər Azərbaycan 
kino tarixində öz layiqli ye-
rini tutmuşdur. Görkəmli 
sənətkar Əlisəttar Atakişi-
yev incəsənətdə heyran olu-
nacaq dərəcədə sadə, lakin 
ciddi, güzəştsiz və ibrəta-
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miz ömür yaşadı. O, özünü təkcə operator və rejissor 
kimi deyil, həm də dekorasiya rəssamı, geyim 
rəssamı, quraşdırma çəkilişləri rəssamı, ssenarist, 
dublyaj rejissoru kimi də təsdiqləmişdi. O özünə xas 
olan ustalıqla filmlərinə ifaçıları seçirdi, seçimdə heç 
də yanılmırdı, ekranda təkrarsız nağıl dünyası 
yaradırdı. Xüsusilə film-nağılları çəkəndə  bizim nuh 
əyyamından qalma texniki imkanlardan inadla 
yararlanmağa çalışırdı. Çəkiliş prosesinin irili-xırdalı 
bütün mərhələlərində kinokadrlarda öz görümünü, öz 
duyumunu aparıcı xəttə çevirməyi bacarırdı. 

 “Bizim küçə”, “İstintaq davam edir” filmləri ilə 
Azərbaycan kinosunu zənginləşdirən Əlisəttar 
Atakişiyev eyni zamanda rəssam kimi də fəaliyyətini 
davam etdirmişdir. Əsərləri ümumittifaq və respublika 
sərgilərində dəfələrlə nümayiş etdirilmişdir. O, həm 
də uşaqlar üçün “İbrahimin sərgüzəştləri” adlı nağıllar 
kitabını da çap etdirmişdi. 

Ümumiyyətlə, Ə.Ataki-
şiyev “Azərbaycanfilm“ ki-
nostudiyasında işlədiyi 45 
il ərzində operator kimi 11, 
2 bədii-sənədli, 4 sənədli, 
rejissor kimi 5 bədii film 
çəkmişdir. 

O, 1960-cı ildə Əməkdar 
incəsənət xadimi adı almış-
dır. 

1990-cı il noyabr ayının  
7-də görkəmli sənətkar  
Əlisəttar Atakişiyev Mos-
kvada Kino Veteranları 
evində vəfat etmişdir. 
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Abuzər Alı oğlu Xələfov 1931-

ci il dekabr ayının 25-də Qərbi 
Azərbaycanın Göyçə mahalının Cil 
kəndində anadan olmuşdur. 1938-
1945-ci illərdə Cil kənd yeddiillik 
məktəbində təhsil almışdır. 1945-
1946-cı illərdə Krasnoselo rayo-
nunun Cil kəndindəki Əli Bayra-
mov adına kolxozda işləmişdir. 

1950-1955-ci illlərdə Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin 
Filоlоgiyа fаkültəsinin Kitаbхаnаçılıq şöbəsində təhsil 
аlmışdır. 1955-1978-ci illərdə Kitаbхаnаçılıq fаkül-
təsində müəllim, bаş müəllim, dоsеnt, 1978-ci ildən 
prоfеssоrdur. 1962-ci ildə А.А.Хələfоvun fəаl iştirаkı 
ilə BDU-nun Kitаbхаnаçılıq şöbəsi müstəqil Kitаb-
хаnаçılıq fаkültəsinə çеvrilmiş və о, bu fаkültənin ilk 
dеkаnı оlmuş, 25 il bu vəzifədə səmərəli fəаliyyət 
göstərmişdir. 1962-ci ildən bu günə kimi BDU-nun 
Böyük Еlmi Şurаsının üzvü, 1963-cü ildən isə Kitаb-
хаnаşünаslıq kаfеdrаsının müdiridir. 

А.Хələfоv SSRİ məkаnındа kitаbхаnа işinin tаriхi 
sаhəsində ilk еlmlər dоktоru kimi şöhrət qаzаnmış və 
Аzərbаycаn kitаbхаnаşünаslıq еlmi məktəbinin əsаsı-
nı qоymuşdur. Rеspublikаmızdа ХХ əsrin 60-cı illə-
rindən bаşlаyаrаq kitаbхаnаşünаslıq və bibliоqrаfiyа-
şünаslıq sаhəsində dоktоrluq və nаmizədlik müdаfiə 
еtmiş аlimlərin dеmək оlаr ki, hаmısı А.Хələfоv еlmi 
məktəbinin yеtirmələridir. Milli kitаbхаnаşünаslıq 
еlminin bаnisi, Аzərbаycаndа kitаbхаnа işinin tаriхi-
nin ilk tədqiqаtçısı, rеspublikаmızdа аli təhsilli 

kitаbхаnаşünаs bibliоqrаf 
və kitаbşünаs kаdrlаr hаzır-
lаyаn fаkültənin ilk yаrаdı-
cısı kimi prоfessor А.Хələ-
fоvun аdı vətənimizin sər-
hədlərindən çох-çох uzаq-
lаrdа dа məşhurdur. Оnun 
fəаliyyəti 2001-ci ildə 
Аmеrikа Biоqrаfiyа İnstitu-
tunun nəşr еtdirdiyi “Gör-
kəmli lidеrlərin bеynəlхаlq 
sоrаq kitаbı” nın ХI nəşri-
nin nоminаntı sеçilmiş, fəх-
ri fərmаn və qızıl mеdаllа 
təltif еdilmişdir. 1995-ci il-
dən bu günə kimi BDU-nun 
Vеtеrаnlаr şurаsının sədr 
müаvini, 1998-ci ildən 
BDU-nun Nəşriyyаt Şurа-
sının sədri, “Kitаbхаnа işi 
hаqqındа” Аzərbаycаn Rеs-
publikаsı Qаnununun lаyi-
həsini hаzırlаyаn işçi qru-
punun sədridir. 1999-cu il-
də ölkəmizdə ilk dəfə оlа-
rаq Аzərbаycаn Kitаbхаnа-
çılаr Cəmiyyəti yаrаtmış və 
оnun ilk prеzidеnti olmuş 
və “Kitаbхаnа prоsеslərinin 
kоmpyutеrləşdirilməsi” el-
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mi-tədqiqat laboratoriyasının (ЕTL) müdiri; 2000-ci 
ildə BMT yаnındа Bеynəlхаlq İnfоrmаsiyаlаşdırmа 
Аkаdеmiyаsının müхbir üzvü; 2001-ci ildə BMT yа-
nındа Bеynəlхаlq İnfоrmаsiyаlаşdırmа Аkаdеmiyаsı-
nın həqiqi üzvü (аkаdеmiki); 2008-ci ildə Təhsil hаq-
qındа Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununun lаyihəsini 
hаzırlаyаn işçi qrupunun üzvü olmuşdur. Görkəmli 
alim 270-dən аrtıq еlmi əsərin, 7 mоnоqrаfiyа, 30-dаn 
аrtıq kitаbın - dərslik və dərs vəsаitlərinin müəllifidir. 
17 еlmlər nаmizədi və dоktоr yеtişdirib. 2000-ci ildə 
“Şöhrət” оrdеni, “1941-1945-ci illər mühаribəsi vеtе-
rаnı” nişаnı; 2001-ci ildə “Əməkdаr еlm хаdimi” fəхri 
аdı, “Хеyriyyəçilik və mааrifçilik” mеdаlı; 2002-ci 

ildə “Təhsil sаhələri üzrə 
nаiliyyətlərə görə” mükаfа-
tı almış; 2004-cü ildə Аmе-
rikаdа “İlin аdаmı-2004” 
sеçilmiş; 2005-ci ildə “İlin 
müəllimi” fəхri аdı; 2006-
cı ildə “Əlаçı təhsil işçisi” 
döş nişаnı almış; 2007-ci 
ildən Аzərbаycаn Rеspubli-
kаsı Prеzidеntinin Fəхri tə-
qаüdçüsüdür. 

 

Ədəbiyyat 
Аzərbаycаndа kitаbхаnа işinin tаriхi: Dərslik (üç hissədə)/A.Xələfov.-Bakı: Bаkı 

Univеrsitеti Nəşriyyаtı, 2004-2010. H.1. Ən qədim dövrdən XX əsrə qədər.- Bakı, 
2004- 328 s.; H. 2. ХХ əsrin birinci yаrısındа Аzərbаycаndа kitаbхаnа işininin 
tаriхi.- 2007.- 552 s.; H. 3. XX əsrin ikinci yarısında və XXI əsrin əvvələrində 
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi.-Bakı, 2010.- 431s. 

Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası 90 il elm və təhsilin xidmətində /A. 
Xələfov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2009.- 208 s.  

Heydər Əliyev: Biblioqrafik məlumat kitabı /A.Xələfov; red. Və ön söz. Müəl. 
A.M.Məhərrəmov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 434 s. (S.A.Sadıqova 
ilə birlikdə, azərbaycan rus və ingilis dillərində) 

Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi /A.Xələfov.-Bakı: Azərnəşr, 2006.-
312 s.  

XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kitabxana işinin əsas inkişaf istiqamətləri 
(mülahizələr, təkliflər və proqnozlar) /A.Xələfov.- Bakı, 2006.-106 s. 

Kitabxanaların kompyuterləşməsinin əsasları: (Dərslik) /A.Xələfov, A.Qurbanov.-
Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2007.- 205 s.  

Azərbaycan aliminin beynəlxalq uğuru /A.Xələfov //Respublika.-2010.- 1 may.-S. 
6. 

Görkəmli Azərbaycan aliminin həyat salnaməsi /A.Xələfov //Respublika.-2010.- 3 
fevral.-S. 6. 

İnformasiya cəmiyyəti və kitabxanaşünaslığın müasir problemləri /A.Xələfov 
//Kitabxanaşünaslıq və informasiya : jurnal.-№ 1.- 2010.- S.9-14. 

İnternetdə 
www.az-muallimi.com  
www.azpress.az  
www.csl-az.com                                                                           Adilə Abdullayeva 
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Xankəndinin işğalı günü 

 26 
Ərazisi – 1048 km2 
Əhalisinin sayı – 57000 nəfər 
İnzibati mərkəzi – XANKƏNDİ 
 İşğal tarixi  26.12.1991 

  

 
 

Xankəndi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionundakı 
mərkəz şəhəridir. Şəhərin bünövrəsini Qarabağ xanı Pənahəli 
xanın oğlu Mehdiqulu xan qoyduğundan Xankəndi adlan-
mışdır. Qarabağ xanlığı Rusiyaya birləşdirildikdən sonra 
buraya gəlmə ermənilər yerləşdirilmişdir. 1923-cü ildə erməni 
şovinistlərinin təzyiqi ilə kəndə Stepan Şaumyanın adı 

verilmişdir (Stepanakert). 1991-ci ildə şəhərin tarixi adı özünə qaytarılmışdır.  
Dağlıq Qarabağın mərkəzi Qarqar çayının sahilində, Qarabağ silsiləsinin şərq 

ətəyində, Bakıdan 329 km aralıda yerləşir. 
 Xan babalarımızın əli ilə ilk bünövrə daşları düzülən, Azərbaycan xalqının varı-

dövləti hesabına tikilib müasir şəhər görkəmi alan Xankəndi Qarabağın başqa 
yaşayış məntəqələri kimi Ermənistan ordusunun tapdağı altındadır. 20 il öncəyə qə-
dər Xankəndində yüzlərlə azərbaycanlı ailəsi yaşayırdı, yurd-yuvasından didərgin 
düşən soydaşlarımız orada Kərkicahan yaratmışdılar.   

Xankəndi ölkənin inkişaf etmiş sənaye mərkəzi idi. Yüngül və yeyinti sənayesi 
inkişaf etmişdir. Elektrotexnika, avtomobil təmiri və asfalt-beton zavodları, mebel 
fabriki, tikinti materialları, sənaye, istehsalat və tədris istehsalat kombinatları vardır.  

 Hal-hazırda erməni silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır.  
Bütün Azərbaycan xalqı inanır ki, Dağlıq Qarabağ problemi ən yaxın zamanlarda 

birdəfəlik və ədalətlə həll ediləcək, Xankəndi də, Kərkicahan da, Xocalı da, Şuşa da, 
Laçın da əsl sahiblərinə - azərbaycanlı övladlarına qovuşacaq. 

Biz torpaqlarımıza qayıdacağıq! 
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   Vəzir Surxay oğlu Orucov 1956-cı il 
dekabr ayının 26-da Tərtər rayonunun 
Xoruzlu kəndində anadan olmuşdur. 
Orta təhsilini burada almışdır. 
     1974-cü ildə Bakı Yüngül Sənaye 
Texnikumuna  daxil  olmuş və bir il-
dən sonra hərbi xidmətə çağırılmışdır. 

 1977-ci ildə hərbi xidmətdən tərxis olunaraq, 
yarımçıq qalmış təhsilini davam etdirmişdir. 
V.Orucov ilk əmək fəaliyyətinə Tərtər Çörək Zavo-
dunda başlamışdır. 

1984-cü il Rusiyanın Arxangelsk vilayətinə köç-
müşdür. 1992-ci ildə Qarabağ müharibəsində iştirak 
etmək üçün könüllü olaraq Vətənə dönmüşdür. 1992-
ci il 4 may Tərtər özünümüdafiə batalyonlarından 
birinə daxil olmuşdur. Vəzir sıravi döyüşçü olduğu 
halda komandir müavini vəzifəsinəcən yüksəlmişdi. 
O, batalyonun kəşfiyyat bölməsinin rəhbərliyini öz 
üzərinə götürmüşdü. Batalyonun başlayacağı bütün 
döyüş əməliyyatlarından azı bir gün əvvəl özünün 
seçdiyi bir qrup döyüşçü ilə düşmən arxasına keçmiş, 
onların canlı qüvvəsi, texnikası barədə dəqiq 
məlumatlar gətirmişdir. Onun həmişə uğurlu keçən 
əməliyyatları döyüş yoldaşlarını ruhlandırır, onları 
qələbəyə səsləyirdi. 

Vəzir Orucov Marquşevan, Drombon, Levonarx, 
Madagiz, Akop Komari, Sərsəng su ambarı, Çıldıran, 
Vaqauz kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə kəş-
fiyyatçı olaraq düşmənin saysız planlarını puç etmiş-

di. 1 sentyabr 1992-ci il 
Çıldıran kəndi uğrunda ge-
dən döyüşdə ağır yaralan-
mışdır. Bir müddət müalicə 
olunan Vəzir yenidən cəb-
həyə dönür. O, cəsur bir 
döyüşçü kimi həmişə döyüş 
əməliyyatlarının önündə 
getmişdir. Yoldaşları onu 
əfsanəvi qəhrəman kimi ta-
nıyırdılar. 22 mart 1993-cü 
ildə o, Ağdərənin Qlobus 
yüksəkliyi uğrunda gedən 
ağır döyüşdə qəhrəmanca-
sına həlak olmuşdur. 

Evli idi, bir oğlu yadi-
gar qalıb. 

Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 27 mart 
1993-cü il tarixli 495 saylı 
Fərmanı ilə Orucov Vəzir 
Surxay oğluna ölümündən 
sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” adı verilmiş-
dir. 

Bakı şəhərinin Şəhidlər 
Xiyabanında dəfn edilmiş-
dir. 
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Ədəbiyyat 
 

Vəzir Surxay oğlu Orucova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haq-
qında: [Batalyon komandirinin müavini- Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və 
ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı, 27 mart 1993-cü il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 
Məlumatı.-1993.- № 6.- S.7.- (Ölümündən sonra).  

 
Ənsər, B. Son Qlobus döyüşü, həyatı, təhsili, döyüş şücaəti haqqında /B.Ənsər 

//Ağrıdağlı qəhrəman.-Bakı, 2004.- S.82-83. 
Əsgərov, V. Orucov Vəzir Surxay oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.177. 
Həsənoğlu, Ş. Vətən sənə oğul dedi: (Poema) /Ş.N.Həsənoğlu //Ağlama, bülbül 

ağlama.- Bakı, 1994.- S.246-342. 
Orucov Vəzir Surxay oğlu: (1963-1993) //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları 

/tərt. ed. H.Həmidova; M.F.Axundov adına Milli Kitabxana.- Bakı: 2008.- S.168. 
Səmədov,V. Vəzir Surxay oğlu Orucov (1963-1993) /V.Səmədov,  S.Aslanov 

//Təki vətən yaşasın.- Bakı, 1992.- S.49-54. 
Zeynalov, R. Orucov Vəzir Surxay oğlu: (1963-1993) /R.Zeynalov //Azərbay-

canın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 1996.- S.37. 
 

İnternetdə 
 
www.azerbaycanturkleri.com 
www.canbaku.net 
www.ilhame.azersayt.com 
www.zengilan.com 
 

Nailə Alışova 
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Zeynəb Yəhya qızı Xanlarova 

1936-cı il dekabr ayının 28-də 
Bakının Qədirli küçəsində - el di-
lində desək, “Dağlı məhəlləsi”n- 
də fəhlə ailəsində anadan olmuş-
dur.  161 nömrəli orta məktəbdə 
təhsil almışdır.  Məktəb vaxtların-

dan ədəbiyyata və musiqiyə böyük maraq göstərən 
Z.Xanlarova Bakıdakı Mərkəzi pioner və məktəblilər 
sarayında bədii özfəaliyyət dərnəyinə üzv yazılmış və 
dərnəkdə “Cücələrim”in ilk dəfə xorla səslənməsində 
onun da payı olmuşdur. 

1956-cı ildə M.Ə.Sabir adına Bakı Məktəbəqədər 
Pedaqoji Məktəbə daxil olmuşdur. Sonuncu kursda 
filarmoniyada keçirilən bədii özfəaliyyət həvəskarla-
rının yekun konsertində oxuduğu “Azərbaycan 
maralı” xalq mahnısı ilə birinci yeri tutmuşdur. 
Münsiflər heyətində üzv olan Əfrasiyab Bədəlbəyli-
nin diqqətini cəlb edən Zeynəb xanım onun təkidi ilə 
Pedaqoji Məktəbi bitirdikdən sonra, Asəf Zeynallı 
adına Bakı Orta İxtisas Musiqi Məktəbinə, böyük 
vokal ustadı Seyid Şuşinskinin sinifinə daxil olur. 
Seyid müəllim Zeynəbin səsini dinlədikdən sonra ilk 
dəfə olaraq qadın müğənniləri arasında “Çahargah” 
muğamını oxumağı ona tövsiyə edir. 

1960-cı ildə ilk dəfə olaraq “Çahargah” lentə yazılıb 
efirdə səslənir. Beləliklə, sevimli müğənnimiz bütün 
musiqisevərlərin diqqətini cəlb edir. Zeynəb Xanla-
rova muğama bütün varlığı ilə bağlanır, repertuarını 
yeni-yeni muğam və təsniflərlə zənginləşdirir.  

 
“Çahargah”la yanaşı, 

“Şur” və “Dilkəş” təsnif-
lərini, “Mahur-hindi”, “Qa-
tar”, “Xaric segah”, “Hü-
mayun”, “Bayatı-kürd”mu-
ğamlarını ciddi-cəhdlə öy-
rənib oxumuşdu. Zeynəb 
əsl novator ifaçı kimi hər 
bir vokal əsərini uzun illər 
boyu davam edən ənənəvi 
halda oxuma tərzində deyil, 
tamamilə yeni səpkidə oxu-
muşdu. Bu səbəbdən də 
onun muğam oxumaların-
dakı şəksiz üstünlüyü da-
nılmazdır. 1961-ci ildə 
məktəbi qurtardıqdan sonra 
görkəmli rejissor Şəmsi 
Bədəlbəyli onu Azərbaycan 
Dövlət Akademik Opera və 
Balet Teatrına solist gö-
türür. Əmri verilən günün 
sabahı səhnədə  Leylinin 
məşqinə başlayır. 
İlk tamaşa 1961-ci ilin 

əvvəllərində olur. 
Ölməz sənətkarımız Üze-

yir Hacıbəyovun “Leyli və 
Məcnun” operasının həmin 
gecəki tamaşanın uğuru 
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Zeynəb Xanlarovanın teatr yaradıcılığında uğuru idi. 
Beləliklə,  Zeynəb Xanlarovanın təkrarsız Leylisi 
qəlblərdə yaşayır. 

Leylidən sonra “Əsli və Kərəm”dəki Əsli də Zeynəb 
yaradıcılığının təqdirəlayiq məhsuludur. Zeynəb 
xanımın təfsirində hər iki obraz teatrın yaradıcılıq sal-
naməsinə qızıl hərflərlə yazılmışdır. 

Zeynəbin ifaçılığında ümumiləşdirmə, emosionallıq, 
sərrast səs həmləsi, plastiklik, müntənasiblik, aydın 
tələffüz, zəngin səs palitrası hamını heyran qoyur. 

1967-ci il Zeynəb Xanlarovanın həyatında  əlamət-
dar oldu; musiqi ifaçılıq mədəniyyəti qarşısında mü-
hüm xidmətlərinə görə istedadlı sənətkar “Azərbay-
can SSR Əməkdar artisti” fəxri adına layiq görüldü. 
Bu Z.Xanlarovanın yaradıcılıq məsuliyyətini daha da 
artırdı, müxtəlif  üslublu bəstəkarlarla yaradıcılıq əla-
qəsinə girdi, onlardan təzə-təzə mahnılar aldı. 

Müğənninin repertuarında Fikrət Əmirovun, Cahan-
gir Cahangirovun, Tofiq Quliyevin, Arif  Məlikovun, 
Ramiz Mustafayevin, Şəfiqə Axundovanın, Emin Sa-
bitoğlunun, Telman Hacıyevin, Tofiq Bakıxanovun, 
Ramiz Mirişlinin, Oqtay Kazımovun, Oqtay Rəcəbo-
vun və onlarca başqalarının mahnıları möhkəm yer 
tuturdu. 

Lirik soprano səsi olan müğəninin ifa tərzində tem-
perament, gur zəngulələri olan yaddaqalan mahnıları 
onu xalqın sevimlisinə çevirmişdir. Zeynəb Xanlarova  

bir çox mahnıların müəl-
lifidir. O, ABŞ, Fransa, İs-
veç, İtaliya, Kanada, Yapo-
niya, Türkiyə, Danimarka 
və s. dünyanın müxtəlif 
yerlərində qastrol səfərində 
olmuş, konsertlər vermiş-
dir. 

Müğənni 1975-ci ildən 
Azərbaycanın  Xalq artisti, 
1980-ci ildən isə SSRİ 
Xalq artistidir.1986-cı ildə 
ona Ümumittifaq “Melodi-
ya” firmasının “Qızıl valı” 
verilmiş, “Şöhrət” ordeni 
ilə təltif olunmuşdur. 

Arif Qazıyevin rejissorlu-
ğu ilə Zeynəb Xanlarova 
haqqında üç seriyalı “Zey-
nəb” adlı sənədli-musiqili 
film çəkilmişdir. 

Görkəmli müğənni hazır-
da Azərbaycan  Respubli-
kası Milli Məclisinin depu-
tatıdır. 

Ədəbiyyat 
Rəhmanzadə, F. Nəğmə dolu könül /F.Rəhmanzadə.- Bakı: İşıq, 1985.-176 s. 
Evdə otururam, burda da olsam, Zeynəb Xanlarovayam: [Millət vəkili ilə 

müsahibə] /Z. Xanlarova //Kaspi.-2006.-8-9 mart.-S.3. 
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Əzizə Məmməd qızı Cəfərzadə 

1921-ci il dekabr ayının 29-da Bakı 
şəhərində anadan olmuşdur. İbtidai 
təhsilini 25 saylı məktəbdə almış, 
sonra teatr texniki məktəbində və 
ikiillik müəllimlər institutunda oxu-
muş, 1942-1944-cü illərdə Ağsu ra-

yonundakı Çaparlı kəndində müəllim işləmişdir. 
1946-1947-ci illərdə ekstern yolu ilə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini bitirmiş-
dir. 1944-1946-cı illərdə Cəfər Cabbarlı adına “Azər-
baycanfilm” kinostudiyasında Ssenari şöbəsinin rəisi, 
1947-1949-cu illərdə teatr texniki məktəbinin müdiri, 
1950-1955-ci illərdə Pedaqoji institutda dosent, ka-
fedra müdiri, 1956-cı ildə Kamçatka Pedaqoji 
İnstitutunda dosent, 1957-1974-cü illərdə Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunda baş 
elmi işçi, şöbə müdiri, 1974-cü ildən isə Bakı Dövlət 
Universitetinin professoru vəzifələrində çalışmışdır. 
Ə.Cəfərzadə XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin 
bilicisi kimi tanınırdı və bu sahədə 1950-ci ildə “XIX 
əsr Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi-ziyalı surətlə-
ri” mövzusunda namizədlik, 1970-ci ildə “XIX əsr 
Azərbaycan poeziyasında xalq şeiri üslubu” möv-
zusunda doktorluq dissertasiyaları mudafiə etmişdir. 

Ədəbi fəaliyyətə 16 yaşında başlamış və 1937-ci 
ildə “Əzrayıl” adlı ilk hekayəsini “Ədəbiyyat” qəze-
tində çap etdirmişdir. İlk kitabı 1948-ci ildə nəşr edil-
miş, lakin Moskvanın xüsusi qərarı ilə satışa çıxma-
mışdan əvvəl qadağan olunub yandırılmışdır. Əzizə 

xanımın nəsr əsərləri əsa-
sən tarixi roman janrında 
yazılmışdır. Onun elmi təd-
qiqatların ədəbi yaradıcı-
lığına da güclü təsir göstər-
miş və yazıçının əsərlərini 
Azərbaycan dilinin saflığı 
və təmizliyi uğrunda müba-
rizənin bariz nümunəsinə 
çevirmişdir.  

Yazıçınınn yüzlərlə 
oçerk, elmi tədqiqat və 
publisistik məqalələri dövri 
mətbuatda çap edilmişdir. 
O, “Natavan” adlı kino sse-
nari, çoxlu sayda radio-tele-
viziya pyesləri, xatirat və 
saysız hesabsız bayatı yaz-
mışdır. Əzizə xanım folklo-
rumuzun vurğunu idi, “Ba-
yatı düşüncələrim”, “Xızır 
Nəbi”, “Novruz” və başqa 
Azərbaycan adət-ənənələri, 
etnoqrafiyası ilə bağlı yazı-
ları, televiziya və radioda 
çıxışları onu xalqın sevim-
lisi etmişdir. Bir çox xarici 
ölkələrdə, o cümlədən Yu-
qoslaviya, Suriya, Kipr, 
Hindistan, Sinqapur, Mala-
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ziya, İsrail, İraq və Türkiyədə beynəlxalq əhəmiyyətli 
tədbirlərin iştirakçısı olmuşdur. Bu ölkələrin 
kitabxanalarından tarixi əsərlər ilə bağlı məlumatlar 
toplamış və səyahət gündəlikləri yazmışdır. Əzizə 
xanım bir sıra xarici müəlliflərin, o cümlədən S.Smir-
novun “Brest qalası”, Ş.Rəşidovun “Güclü dalğa”, 
A.Lixanovun “Mənim generalım”, Ə.Kabaklının 
“Əjdaha daşı”, S.Çokumun “Bizim diyar” və s. əsər-
ləri ana dilinə tərcümə etmiş, bir çox kitabın redaktoru 
olmuşdur. Onun əsərləri də bir sıra xarici dillərə, o 
cümlədən rus, fars, tacik, ərəb, qazax və s. tərcümə 
edilib xaricdə nəşr edilmişdir. Mütəmadi olaraq 
televiziya və radioda müxtəlif mövzularda çıxışlar 
etmiş, televiziyada “Klassik irsimizdən”, “Aşıq Pəri” 
və s. çoxsaylı proqramların müəllifi və aparıcısı 
olmuşdur. Bu verilişlər vasitəsilə xalqa Azərbaycan 
klassik və müasir ədəbi irsini təbliğ etmişdir. Bununla 
yanaşı o radioda Cənubi Azərbaycan üçün verilən 
proqramların və “Ana” radio jurnalının uzun illər da-
imi iştirakçısı olmuşdur. 1981-1989-cu illərdə Res-
publika Qadınlar Şurasının sədri vəzifəsində iş-
ləmişdir. Azərbaycan qadın və uşaqlarının hüquq-
larının qorunması sahəsində aktiv fəaliyyət göstərmiş-
dir. O, həyatı boyu xeyriyyəçiliklə məşğul olmuş, 
1979-cu ildə indiki Hacıqabul rayonunun Tağılı kən-
dində öz vəsaiti hesabına orta məktəb və klub binası 
tikdirmişdir. Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda və 
erməni təcavüzünə qarşı hərəkatda daim öndə və fəal 
iştirak edən bir vətəndaş olan Əzizə Cəfərzadənin 
Azərbaycan elmi və ədəbiyyatı qarşısında göstərdiyi 

xidmətlər yüksək qiymət-
ləndirilmişdir. O, dönə-dö-
nə müxtəlif fəxri fərmanlar, 
“Xalqlar dostluğu” ordeni 
və müstəqil Azərbaycanın 
ali mükafatı – “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif edilmişdir. 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərdi təqaüd-
çüsü idi. Azərtelefilm bir-
liyi onun həyat və yaradı-
cılığı haqqında 2 telefilm 
çəkmişdir. Əzizə xanımın 
ən böyük mükafatı isə xal-
qın ona qarşı olan böyük 
məhəbbəti idi. Bu sevginin 
məntiqi nəticəsi kimi, o, 
2001-ci ildə “Azərbaycan 
Anası” və “Xalq yazıçısı” 
kimi yüksək adlara layiq 
görülmüşdür. Əzizə Cəfər-
zadə 2003-cü il sentyabrın 
4-də ömrünün 82-ci ilində 
uzun sürən ağır xəstəlikdən 
sonra vəfat etmiş və vəsiy-
yətinə əsasən Tağılı kən-
dində valideynləri, həyat 
yoldaşı və qardaşları ilə bir 
məzarlıqda dəfn edilmişdir. 
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 Nüsrət Yusif oğlu Kə-

səmənli 1946-cı il dekabrın 29-
da Azərbaycanın Qazaх rayonu-
nun Kalinkənd kəndində fəhlə 
ailəsində doğulmuşdur. Orta 
məktəbi bitirdikdən sonra 
Azərbaycan Dövlət Univеrsitеti-

nin Jurnalistika fakültəsinə daхil olmuşdur. Univеrsi-
tеti bitirdikdən sonra o, Azərbaycan Yazıçılar İttifa-
qında rеfеrеnt və ədəbi məsləhətçi vəzifələrində çalış-
mışdır. O, 60-cı illərin əvvələrindən bədii yaradıcılığa 
başlamışdır. Onun yazmış olduğu bir çoх şеirlərinə 
musiqi bəstələnmişdir. 

Nüsrət Kəsəmənli 1977-ci ildən Yazıçılar İttifa-
qının üzvü kimi fəaliyyət göstərmişdir. O, Cəfər 
Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında 
baş rеdaktor vəzifəsində işləmişdir. 

Nüsrət Kəsəmənlinin poеziyası obrazlı təfəkkürün 
ifadəsidir.  Onun şеirləri insanı çoх şairanə bir aləmə 
qovuşdurur. Bu aləm şairin həyatıgörmə, dərkеtmə 
qabiliyyətindən yaranmış sеhirli aləmdir. 

Nüsrətin lirikası qoşaqanadlıdır. Onda vətəndaşlıq 
lirikası sеvindirici bir vəhdətdə inkişaf еdir. 

Gənclərin sеvgi macəraları, tərəddüd və еtirafları, 
sеvinc və kədəri N.Kəsəmənli şеirlərinin əsas möv-
zusudur. Onun “Sеvgi hələ ölmüş dеyil”, “Dəli bir 
ağlamaq kеçir könlümdən”, “Əllərin nə yaman 
soyuqdur gülüm”, “Buraх gözlərinin nəfsindən məni”, 
“Sənə güvəndiyim dağlar”, “Sеvə-sеvə”, “Bəlkə bu 

təsadüf” kimi məhəbbət 
mövzusünda yazmış olduğu 
şеirləri daim sеvilə-sеvilə 
oхunur. 

Nüsrət Kəsəmənli ən po-
pulyar və ən çoх sеvilən 
şairdir. Onun şеirləri oхu-
nan andan yadda qalır. 

Şairin insanpərvərliyə, 
yеr üzərində əmin-amanlığa 
həsr еdilmiş şеirləri həra-
rətlə səslənir. Onun doğma 
torpağa məhəbbətini əks еt-
dirən “Torpaq haqqında 
nəğmə”, “Vətən alov еtsin 
odunu sənin”, “Yaddan 
çıхmaz Qarabağ”, “Ağlama 
Təbrizim Ağlama”, “Bu 
bizim vətənimizdir” kimi 
poеziya nümunələri çoх də-
yərlidir. 

Şair son illərdə öz yara-
dıcılığında ictimai-siyasi 
hadisələrlə bağlı düşüncələ-
rinə də yеr ayırmışdır. 
Onun “Хocalı”, “20 Yan-
var”, “Cıdır düzü”, “İsa bu-
lağı” kimi əsərləri məhz bu 
mövzuda yazılmışdır. 
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N.Kəsəmənlinin yaratmış olduğu əsərləri oхucula-
rın qəlbinə daim yol tapıb sеvilərək oхunduğu kimi, 
bir çoх mahnılarda öz əksini taparaq, nəğmə kimi də 
hər zaman dillərdə səslənməkdədir. Təsadüfi dеyil ki, 
onun sözlərinə indiyədək 500-dən çoх mahnı bəs-
tələnmişdir. Nüsrət Kəsəmənlinin “Dünya köhnə 
dünyadır”, “Unut kədərimi”, “Allahım, ayırma bizi”, 
“Unuda bilməyəcəksən”, “Özümü aldadıram”, əsər-
lərinə bəstələnərək sеvilə-sеvilə dinlənən mahnıları 
nümunə gətirmək olar. 

Nüsrət Kəsəmənli ədəbiyyatımızın tariхində öz 
sözünü dеmiş və hеç bir zaman solmayan möhürünü 
qoymuş bir şairdir. Məhəbbətdən siyasətədək, еtiraf-
dan еtirazadək, bir sözlə, insan duyğularına təsir еdən 

hər bir mövzuda yaratmış 
olduğu sənət nümunələri ilə 
bədii ədəbiyyatımızda əvəz-
olunmaz irs qoyub gеtmiş 
bu sеvilən, unudulmaz şai-
rin qələm inciləri oхucular 
tərəfindən daim sеvilmiş və 
sеviləcəkdir. 

Nüsrət Kəsəmənli 2003-
cü il oktyabr ayının 17-də 
vəfat еtmişdir. 
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Əbülfət Əsəd oğlu Əliyev 1926-cı 

il dekabrın 30-da Şuşada anadan 
olmuşdur. Onun yeddi yaşı olanda 
atası rəhmətə getmişdir. Sonra Füzuli 
rayonuna köçərək orada 4 il yaşamış-
dılar. Bu müddətdə Əbülfət Bahadur 
bəyin məktəbi deyilən məktəbdə  
oxumuşdur.   

  Əbülfət lap kiçik yaşlarından musiqiyə bağlanmış-
dı. Saatlarla oturub Xan əminin, Zülfünün, Bülbülün, 
Seyidin vallarını oxudub qulaq asardı. Evləri 1 saylı 
şəhər məktəbinin lap yaxınlığında idi. O, məktəbdə 
musiqili dram dərnəyinə yazılmışdı. Elə bu vaxtlar, 
1938-1939-cu illərdə Ağdam Müəllimlər evində Xan 
Şuşinskinin rəhbərliyi altında muğam sinifi açılmışdı. 
Xan, Əbülfəti dinləyib onun məşqlərə gəlməsini məs-
ləhət görmüşdü. 1939-cu ildə Xan Şuşinski Bakıya 
köçdükdən sonra Əbülfət səkkiz ay Məşədi Nərimanın 
dərnəyində tar çalmağı öyrənmişdi. 

  Müharibənin ən şiddətli vaxtında, 1942-ci ildə Bö-
yük Oktyabr Sosialist İnqilabının 25-ci ildönümü 
münasibətilə onu həmyaşıdları ilə birgə Bakıya gətir-
mişdilər. Opera teatrında keçirilən konsertdə onu məş-
hur tarzən Qurban Pirimov, kamançada Hafiz Mirzəli-
yev müşayiət etmişdir. Tamaşaçılar 16 yaşında olan 
xanəndəni heyranlıqla alqışlamışdılar. Ağdama qayı-
dan Əbülfət Əliyev o gecəni uzun müddət unuda bil-
məmişdi. 

 

 
 
Əbülfət Əliyev 16 yaşından 
başlayaraq Qarabağın toy-
larında tarzən Məşədi Nəri-
manla, kamançaçı Elman 
Bədəlovla çox çalıb oxu-
muşdular. 

Xanəndə yaradıcılığa 1943-
cü ildə Ağdam Mədəniyyət 
evində başlamışdı. O illərdə 
Əbülfət teatrda epizodik 
rollarda oynamış, tamaşala-
ra yazılmış mahnıları mə-
harətlə oxumuşdu. Ancaq o 
zaman səhnədə ona ən çox 
təsir edən Bəylər Nəcəfo-
vun oynadığı Məcnun ol-
muşdu. Onun zəngulələri 
Əbülfətin qəlbinə od sal-
mışdı. 

1944-cü ildə dahi bəstə-
karımız Üzeyir Hacıbəyli 
bəstəkar Süleyman Ələsgə-
rovu SSRİ-nin dövlət him-
nini təbliğ etmək üçün Ağ-
dama göndərmişdi. Bəstə-
kar dövlət himnini şagird-
lərin özfəaliyyət kollekti-
vinə öyrətmək üçün Ağdam 
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Pionerlər evində bir müddət gərgin məşqlər 
aparmışdı. Süleyman müəllim Əbülfətin fitri 
istedadını da ilk dəfə burada sezərək ona Bakıya 
gəlməsini məsləhət görmüşdü. 
Ə.Əliyev Bakıya gələndən sonra bir müddət Res-

publika radiosunda solist işləmişdir. Radiodakı çıxış-
ları onu bir xanəndə kimi daha da məşhurlaşdırmışdı. 

1945-ci ildən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının 
solisti olanda onun 19 yaşı vardı. Gənc Əbülfət filar-
moniyanın səhnəsinə bir xanəndə kimi qədəm basan-
da, bu böyük sənət məbədində Xan Şuşinski, Zülfü 
Adıgözəlov, Şövkət Ələkbərova, Sara Qədimova, Fat-
ma Mehrəliyeva, Tükəzban İsmayılova kimi geniş 
diapazonlu, gözəl səsli müğənnilər çalışırdılar.  

Onun repertuarında 400-ə qədər xalq və bəstəkar 
mahnıları var idi. 

 1956-cı il 7 oktyabrda xanəndənin səsinin  ilk dəfə  
lentə köçürülməsi “Pəri” xalq mahnısı ilə başlamışdır. 

  Əbülfət bəstəkar mahnılarının da gözəl ifaçısı idi. 
Xanəndənin ifasında səslənən “Segah-zabul”, “Rast”, 
“Şur”, “Hümayun”, “Rahab”, “Mahur hindi”, “Bayatı-
Şiraz”, “Çahargah”, “Zabul” muğamları radio və 
televiziyanın fonotekasında saxlanılır. Valları xalq 
arasında geniş yayılmışdır. 

   Ə.Əliyev 1956-1962-cı illərdə Azərbaycan Dövlət 
Opera və Balet Teatrının solisti olmuşdur. Üzeyir 
Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operası Əbülfət 

Əliyevin iştirakı ilə lentə 
alınaraq Respublika radio-
sunun qızıl fondunda sax-
lanılır. 

1971-ci ildə Moskada 153 
ölkədən gəlmiş sənətkar-
ların iştirakı ilə keçirilən 
“Xalqların musiqi mədəniy-
yəti: ənənə və novatorluq” 
adlı VII  Ümumdünya mu-
siqi konqresində Əbülfət 
Əliyev Azərbaycan profes-
sional musiqi ifaçılığını 
ləyaqətlə təmsil etmişdi. O, 
yüksək ifaçılığına görə  
YUNESKO-nun döş nişa-
nına və diplomuna layiq 
görülmüşdü. Xanəndənin 
musiqimizin inkişafındakı 
xidmətləri yüksək qiymət-
ləndirilərək ona 1958-ci il-
də Respublikanın Əməkdar, 
1964-cü ildə isə Xalq artisti 
fəxri adı verilmişdir.  
   Görkəmli xanəndə Əbül-
fət Əliyev 27 dekabr 1990-
cı ildə vəfat etmişdir. 

Ədəbiyyat 
Çəmənli, M. Nəğməli xatirələr: [Əbülfət Əliyev haq.] /M.Çəmənli.- Bakı: “El” 

NPŞ MMC, 2007.- 183 s. 
Rəhimli, İ. Əbülfət Əliyev /İ.Rəhimli //Azərbaycan teatr tarixi.- Bakı, 2005.- 

S.577-578. 
Salmanov, R. Muğam ustadının yubileyi /R.Salmanov //Xalq qəzeti.- 2007.-       

18 yanvar.- S.6. 
İnternetdə 

www.anl.az 
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Dünya Azərbaycanlıları-
nın Həmrəylik Gününün 
əsası 1989-cu il dekabrın 
axırlarında Naxçıvanda sər-
hədlərin (SSRİ-İran sərhəd-
ləri) dağılması zamanı qo-
yuldu. Şimali və Cənubi 
Azərbaycan arasındakı sər-
həd dirəkləri dağıdıldı. Bu 

vaxt İstanbulda türk dilli xalqların Konfransı ke-
çirilirdi. Konfrans da dünya azərbaycanlılarının həm-
rəyliyinin qeyd olunmasına qərar verdi.  

1991-ci ilin 16 dekabrında Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev dünya 
azərbaycanlılarının birliyini yaratmağın əhəmiyyətini 
nəzərə alaraq, dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlıları-
nın Həmrəylik Günü elan etdi. Beləliklə, o vaxtdan 
bütün azərbaycanlılar üçün əziz olan 31 dekabr Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü bayram edilir.  

Bu gün Azərbaycan millətinin birlik şüarının 
simvolik günüdür. Bu bayram ayrı-ayrı ölkələrdə 
yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr qurmaq, onlar 
arasında birlik və həmrəylik yaratmaq işində mühüm 
rol oynayır. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik 
Gününün qeyd edilməsi bütün dünya azərbaycanlıları 
tərəfindən artıq bir zərurətə və mənəvi ehtiyaca 
çevrilmişdir.  

 

Azərbaycanlıların yaşa-
dıqları, fəaliyyət göstərdik-
ləri və çoxluq təşkil et-
dikləri Avropa ölkələrində 
bu tendensiya özünü yük-
sək səviyyədə göstərir. Bu 
da ondan irəli gəlir ki, Av-
ropadakı Azərbaycan dias-
por təşkilatları öz qüvvə-
lərini səfərbər etməkdə ar-
dıcıldırlar və bu ayrı-ayrı 
cəmiyyət üzvləri üçün bir 
araya gəlmək, cəmiyyət və 
qurumlar halında birləşmək 
baxımından dünyanın sivil 
nöqtələrindən biri olan Av-
ropada mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Fəaliyyət dairə-
sindən, məşğuliyyətindən 
və dini etiqadından asılı 
olmayaraq hər hansı bir 
etnosa aid adamların müəy-
yən zaman kəsiyində öz 
tarixi vətənlərindən kənarda 
məskunlaşmaları və ictimai 
fəaliyyəti bilavasitə dias-
porun formalaşması ilə nə-
ticələnir.  

 
D

ek
ab

r  
 

 
 

Dünya Azərbaycanlılarının  
Həmrəylik  Günü 

 
 

31 
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 “Diaspor” qədim yunan sözü olub, hərfi mənada 
“səpələnmə” deməkdir. Bu sözün yaranma tarixi 
yunanların eramızdan xeyli əvvəl başladıqları işğal və 
köçürülmə dövrünə təsadüf edir. Müxtəlif ölkələrə 
hərbi yürüşlər zamanı yunan ordusu əsgərlərinin bir 
hissəsi işğal edilmiş ərazilərdə məskunlaşmış və 
buranın daimi sakinlərinə çevrilmişdilər. “Diaspor” 
kəlməsi də məhz onların dilindən yaranmışdır.  

Azərbaycanda “diaspor” anlayışı haqqında ilkin 
təsəvvürlər indi yaranmağa başlasa da, qeyd etmək 
lazımdır ki, həmvətənlərimizin dünyanın müxtəlif 
ölkələrində məskunlaşması prosesi hələ bir neçə əsr 
əvvəl başlanmışdı. Digər xalqlarla müqayisədə 
azərbaycanlıların doğma torpağa daha çox bağlılığı 
üzündən Vətəni tərk edib qürbətdə yaşamaqları onlar 
üçün mənəvi baxımdan ağır olmuşdur. Təsadüfi deyil 
ki, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında “Vətən – 
qürbət” mövzusu mühüm yer tutmuşdur. Bu mənəvi 
amilin özü də Azərbaycan diasporunun yaranmasının 
kifayət qədər qədim tarixə malik olduğunu təsdiqləyir.  

31 dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik 
Günü bayramı dünyanın 70-dən çox ölkəsində 
azərbaycanlılar tərəfindən qeyd olunur. Həmrəylik 
günü Azərbaycan diasporu üçün ən mühüm bayrama 
çevrilib, Yeni il isə ikinci plana keçib. Həmrəylik 
gününü hətta milliyyətcə azərbaycanlı olmayıb, lakin 
Azərbaycanda doğulub böyümüş, Azərbaycan əsilli 
diaspor nümayəndələri də qeyd edirlər.  

Azərbaycanlılar minilliklər boyu özlərinin doğma 
torpağı olan tarixi Azərbaycan ərazisində yaşayaraq 
dünya sivilizasiyasına böyük töhfələr vermişlər. 
Müharibələr, inqilablar, hərbi münaqişələr, dünyada 
gedən müxtəlif ictimai-siyasi proseslər nəticəsində 
Azərbaycan parçalanmış, azərbaycanlıların bir qismi 
öz yurd-yuvalarından didərgin salınmış, deporta-
siyalara məruz qalmış, bir-birindən ayrı düşmüşdür. İş 

tapmaq, təhsil almaq məq-
sədilə doğma yurdu tərk 
edərək başqa ölkələrdə qə-
rar tutub yaşayan azərbay-
canlılar da vardır. Beləliklə 
də, azərbaycanlılar tarixi 
Azərbaycan torpaqlarından 
bütün dünyaya yayılmışlar. 
Hazırda onlar dünyanın bir 
çox ölkələrində yaşayırlar. 
Rusiyada, Ukraynada, Müs-
təqil Dövlətlər Birliyinin 
digər ölkələrində, Baltik-
yanı ölkələrdə, Avropada, 
Amerikada, Şərq ölkələ-
rində iri Azərbaycan icma-
ları yaranmışdır.  

SSRİ-nin son günləri, 
Azərbaycan millətinin, 
Arazın hər iki sahilində sər-
həd yürüşü, dəmir tikanlı 
məftilləri qırması, özünü 
suya vurub öz doğma qar-
daş bacısına qovuşmaları 
iki totalitar dövlətin ciddi 
təzyiqlərinə baxmayaraq, o 
taylı – bu taylı millətin həf-
tələrlə Araz qırağında gecə-
gündüz birləşmək şüarı, 
azərbaycanlıların bir millət 
olduğunu dünya tarixində 
bir daha canlandırdı. Həm-
rəylik günü bu birləşmək 
istəyinin simvolik nişanıdır.  
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Dünya Azərbaycanlıları 
 

 
 
Dünyada yaşayan Azərbaycan diasporu ilə dövlət 

səviyyəsində iş aparılması üçün ümummilli lider 
Heydər Əliyevin fərmanı ilə, 2002-ci il iyulun 5-də 
Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi yaradılmışdır. Hazırda dünyanın əksər 
ölkəsində ümumilikdə 300-dən çox Azərbaycan icması 
fəaliyyət göstərir. Dünyada yaşayan azərbaycanlıların 
sayı ilə bağlı isə fərqli məlumatlar mövcuddur. Dövlət 

Komitəsindən alınan məlumatda dünyanın 43 ölkəsində yaşayan azərbaycanlıların 
statistikası verilib. Azərbayan Respublikası istisna olmaqla, 43 ölkədə 
azərbaycanlıların ümumi sayı rəsmi məlumatlara əsasən 23 milyon, qeyri-rəsmi 
məlumatlara görə 36 milyon 425 min nəfərdir.  

Azərbaycanlıların sayı barədə statistika YUNESKO-nun hesabatı, Xarici 
Ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin apardığı 
araşdırmalar, Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərinin verdiyi məlumatlar və 
Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının hesabat məruzəsi əsasında hazırlanmışdır. 
Bəzi beynəlxalq təşkilatların və xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət 
təşkilatlarının hesabatlarında İrandan köçmüş miqrantların bir hissəsinin digər 
millətləri təmsil etmələrinə baxmayaraq azərbaycanlı kimi qeydə alınması 
azərbaycanlıların dəqiq sayını müəyyənləşdirməkdə çətinlik yaradır.  

Buna baxmayaraq, Dövlət Komitəsi hazırda Azərbaycanın xarici ölkələrdəki 
səfirlikləri ilə birgə dünyada yaşayan azərbaycanlıların sayının dəqiqləşdirilməsi 
istiqamətində iş aparır.  

Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin (DAK) təqdim etdiyi statistik məlumatlar isə 
fərqlidir. DAK 67 ölkənin təsnifatını aparıb və onun məlumatına görə, dünya 
azərbaycanlılarının sayı 50 milyonu keçib. Onların siyahısı aşağıdakı kimidir:  
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№ Ölkə  Sayı 

 
1. ABŞ     

 
1.000.000     

2. Avstraliya 
 

8.000 

3. Avstriya   
 

19.000 

4. Albaniya  
 

12.000 

5. Argentina 
 

12.000 

6. Əlcəzair 
 

260.000 

7. Əfqanıstan 50.000 

8. Banqladeş 
 

175.000 

9. Belçika 
 

13.000 

10   Birma 8.000 

11 Bolqarıstan 
 

65.000 

12 Braziliya  
 

75.000 

13 Butan 
 

1500 

14 Böyük Britaniya 
 

170.000 

15 Macarıstan 
  

27.000 

16   Yunanıstan 13.000 

17 Danimarka  
 

60.000 

18 Misir 
 

900.000 

19 Hindistan 
 

300.000 

20 İndoneziya  
 

44.000 

21 İordaniya 
 

450.000 

22 İraq 
 

1.000.000 

23 İran  
 

30.000.000 

24 İrlandiya 
 

4.000 

25 İspaniya 
 

14.000 

26 İtaliya  
 

33.000 

27 Yəmən Ərəb 
Respublikası  

62.000 

28 Kanada 
  

170.000 

29 Çin 30.000 

30 Küveyt 
 

19.000 

31 Malta 
 

2500 

32 Meksika 
 

27.000 

33 Monqolustan 
 

5.000 

34 Norveç 
 

50.000 

35 Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri 

 

55.000 

36 Omman 
 

19.000 
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37 Pakistan 
 

650.000 

38 Polşa 
 

12.000 

 
39 

Portuqaliya 
 

7.000 

40 Rumıniya 
 

45.000 

41 Səudiyyə Ərəbistanı 40.000 

42 Suriya 
 

95.000 

43 Sudan 
 

17.000 

44 Türkiyə 
 

3.000.000 

45 Finlandiya 
 

12.000 

46 Fransa 
 

70.000 

47 Almaniya 
 

300.000 

48 Çexiya 
  

2.000 

49 Slovakiya 2.000 

50 İsveç 
 

2.000 

51 Yuqoslaviya 
 

6.000 

52 Yaponiya  
  

10.000 

53 Ukrayna 500.000 

54 Belarus 
  

7.000 

55 Rusiya Federasiyası 3.000.000 

56 Özbəkistan 
 

60.000 

57 Qazaxıstan  
 

100.000 

58 Gürcüstan 
 

600.000 

59 Litva 
 

2.000 

60 Moldova 
 

5.000 

61 Latviya 
 

4.000 

62 Qırğızıstan 
 

16.000 

63 Tacikistan 
 

14.000 

64 Türkmənistan 
 

45.000 

65 Estoniya 
 

3.000 

66 Azərbaycan 
Respublikası 

9.000.000. 
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Əl a v ə l ər 

 

    Bu bölmədə siz 2011-ci ildə qeyd olunacaq, 

lakin “ayı, günü” bilinməyən yubileylər 

haqqında məlumatlar  əldə edəcəksiniz... 
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Milli ədəbiyyat  
Şair, mütəfəkkir Əfzələddin İbrahim ibn Əli Nəccar Şirvaninin (Xaqani 

Şirvani) (1126-1199) anadan olmasının 885 illiyi 

Dünya şöhrətli şair və mütəfəkkir Gəncəvi İlyas Yusif oğlunun (Nizami 

Gəncəvi) (1141-1209) anadan olmasının 870 illiyi 

Şair, görkəmli mütəfəkkir Şah Qasım Ənvarın (1356-1434) anadan 

olmasının 655 illiyi 

Şair Mirzə Məhəmmədəli Mirzə Əbdürrəhim oğlunun (Saib Təbrizi) 

(1601-1676) anadan olmasının 410 illiyi 

Şair Məhəmməd bəy Aşiqin (1776-1861) anadan olmasının 235 illiyi 

Şair Ordubadi Salikin (Məmmədqulu Salik) (1806) anadan olmasının 

205 illiyi 

Şair Ordubadi Hacıağa Məhəmməd oğlunun (Fəqir) (1836-1886) 

anadan olmasının 175 illiyi 

Şair Mirzə Rəhim Mirzə Məhəmmədbağır oğlunun (Fəna) (1841-1929) 

anadan olmasının 170 illiyi 

Şairə Kəminə Fatma xanımın (1841-1898) anadan olmasının 170 illiyi 

Yazıçı, jurnalist, teatr tənqidçisi Qasımov Hacı İbrahim oğlunun (1886-

1936) anadan olmasının 125 illiyi 

Şair, publisist, dramaturq Şamçızadə Əli Yəhya oğlunun (Əli Razi) 

(1886-1938) anadan olmasının 125 illiyi 

Şair Yusifzadə Əbdülbaqi Yusif oğlunun (Fövzi) (1901-10.01.1956) 

anadan olmasının 110 illiyi 

Xalq yazıçısı Ələkbərzadə Əbülhəsən Əlibaba oğlunun (03.1906-

21.05.1986) anadan olmasının 105 illiyi 

Azərbaycan şairi Seyid Məhəmmədhüseyn Behcət Təbrizinin   
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(Seyid Məmmədhüseyn Şəhriyar) (1906-18.09.1988) аnаdаn оlmаsının 

105  illiyi 

         Şairə Pərvin xanım Ehtisaminin (1906-1941) anadan olmasının 105  

          illiyi 

Dilçi, filologiya elmləri doktoru, professor Bayramov Hüseyn Abbas 

oğlunun (1916-04.11.1982) anadan olmasının 95 illiyi 

Şair, dramaturq, tərcüməçi Əyyubov Tələt Ömər oğlunun (1916-

21.02.1977) anadan olmasının 95 illiyi 

   Xarici ədəbiyyat  
   Orta Asiya şairi, alim və mütəfəkkir Balasaquni Yusif Xass Hacib 

oğlunun (1021) anadan olmasının 990 illiyi 

 İngilis yazıçısı Smollet Tobayas Corcun (03.1721-17.09.1771) anadan 

olmasının 290 illiyi 

Yeni türk ədəbiyyatının banisi, türk yazıçısı, publisist Şinasi İbrahimin 

(1826-13.09.1871) anadan olmasının 185 illiyi 

Türk şairi Əşrəf (Eşref) Mehmetin (1846-25.05.1912) anadan olmasının 

165 illiyi 

Cənubi Azərbaycan maarifpərvəri, pedaqoq, publisist Rüşdiyyə Təbrizi 

Hacı Mirzə Həsən Mehdi oğlunun (1851-1944) anadan olmasının 160 

illiyi 

Türkçülüyün əsas ideoloqlarından biri, sosioloq, şair və publisist 

Mehmet Ziya (Ziya Göyalp) (1876-25.10.1924) anadan olmasının 135 

illiyi 

Qazax şairi Süleymenov Oljas Öməroviçin (1936) anadan olmasının 75 

  illiyi 

 Tarixi günlər 
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Salarilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsinin (941-983) 1070 illiyi 

Şəddadilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsinin (971-1075) 1040 illiyi 

Atabəylər dövlətinin  (1136-1225) yaradılmasının 875 illiyi 

Mömünə Xatın türbəsinin inşasının (Naxçıvan, 1186)  825 illiyi 

Gəncə sənətkarlarının və şəhər yoxsullarının üsyanı  (1231) 

Hülakülər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsinin (1256-1357) 755 illiyi 

Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsinin (1501-1736)  510 illiyi 

Səfəvi hökmdarı I Şah İsmayıl Xətainin hakimiyyətə gəlməsinin (1501-

1524)  510 illiyi 

Gəncə Cümə Məscidinin yaradılmasının (1606)  405 illiyi 

Şah İsmayıl Xətai tərəfindən poçt rabitəsinin dövlət səviyyəsində 

təşkilinin təməli qoyulmasının (1501) 510 illiyi 

Əfşarlar sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsinin (1736-1760) 275 illiyi 

Əfşar hökmdarı Nadir şahın hakimiyyətə gəlməsinin (1736-1747) 275 

illiyi 

Qacarlar sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsinin (1796-1925) 215 illiyi 

Ağa Məhəmməd Şah Qacarın hakimiyyətə gəlməsinin (1796-97) 215 

illiyi 

Təbriz üsyanının rəhbərlərindən biri Bağırxanın (1861-1917) anadan 

olmasının 150 illiyi 

İlk telefon aparatının ixtirasının (1876, A.Q.Bell) 135 illiyi 

Zaqafqaziyada Qori Müəllimlər Seminariyasının (1876) yaradılmasının 

135 illiyi  

“Kaspiy” qəzetinin (1881)  nəşr edilməsinin 130 illiyi  

Bakı Vaqon Təmiri zavodunun (1891) yaradılmasının 120 illiyi 
İlk Beynəlxalq Nobel mükafatının verilməsinin (1901) 110 illiyi 

Bakı kommersiya məktəbinin yaradılmasının (1901) 110 illiyi 
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“Orucov Qardaşları” mətbəə-nəşriyyatının (1906-1917) yaradılmasının 
105 illiyi 
“Dəbistan” adlı həftəlik uşaq jurnalının (1906-1908) nəşrə başlamasının 

105 illiyi 

“Nəşri-Maarif” mədəni-maarif işləri sahəsində fəaliyyət göstərmiş 

xeyriyyə cəmiyyətinin (01.08.1906) yaradılmasının 105 illiyi 

“Bakinskiy raboçiy” qəzetinin (05.1906) nəşr olunmasının 105 illiyi 

“Nicat” adlı maarif cəmiyyətinin yaradılmasının (1906) 105 illiyi 

“Füyuzat” jurnalının (1906) nəşr olunmasının 105 illiyi 

“Məktəb” adlı ədəbi, elmi jurnalın nəşr olunmasının (1911) 100 illiyi 

 “Ölülər” əsərinin Bakıda ilk dəfə səhnəyə qoyulmasının 

(C.Məmmədquluzadə, 1916-cı il) 95 illiyi 

Bakı Azad Tənqid-Təbliğ Teatrının (1921)  yaradılmasının 90 illiyi 

Beynəlxalq Yazıçılar Birliyi – “PEN-KLUB”un yaradılmasının (1921) 
90 illiyi 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının (Musiqi Akademiyası) 

(26.08.1921) təşkil edilməsinin 90 illiyi 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin (1921) təsis edilməsinin 90 
illiyi 
Bakıda ilk Dövlət Arxivinin yaradılmasının (01.1921) 90 illiyi 
M.Ə.Sabir adına Bakı Pedaqoji məktəbinin (1926) yaradılmasının 85 
illiyi 
Bakı Rabitə Elektrotexnikumunun (2002-ci ildən Bakı Dövlət Rabitə və 

Nəqliyyat Kolleci) (1931) təsis edilməsinın 80 illiyi 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Neft Maşınqayırma İnstitutunun 

(AzETNMİ) (1931) yaradılmasının  80 illiyi 

Əhməd Bakıxanov adına Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının (1931) 

yaradılmasının 80 illiyi 

Azərbaycan Kukla Teatrının (1931) təşkil edilməsinin 80 illiyi 
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Bakı Gəmi Təmiri zavodunun (1931) yaradılmasının 80 illiyi 

“Neftçi” könüllü idman cəmiyyətinin  (1936) yaradılmasının 75 illiyi 

Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyinin (1936) yaradılmasının 75 illiyi 

Bakı Zərgərlik zavodunun (1936) yaradılmasının 75 illiyi  

Elmi tədqiqat Onkologiya, Rentgenologiya və Radiologiya İnstitutunun 

(indiki Onkologiya Elmi Mərkəzi) (1936) yaradılmasının 75 illiyi 

Bakı Biskvit Fabrikinin (1941) istifadəyə verilməsinin 70 illiyi 

Azərbaycan şair və ədiblər cəmiyyəti ədəbi təşkilatının (1946, Təbriz) 

yaradılmasının 65 illiyi 

Azərbaycanın Xarici Ölkələrlə Dostluq və Mədəni Əlaqələr 

Cəmiyyətinin (1946) yaradılmasının 65 illiyi 

Bakı Kimya Əczaçılıq zavodunun (1946) yaradılmasının 65 illiyi 

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (1946) yaradılmasının 65 illiyi 

Beynəlxalq Jurnalistlər Təşkilatının (1946) yaradılmasının 65 illiyi 

Beynəlxalq Radio və Televiziya Verilişləri Təşkilatının (1946) 

yaradılmasının  65 illiyi 

Qaz Emalı Zavodunun (1961) istifadəyə verilməsinin 50 illiyi 

Mərdəkan Dendrarisinin (1966) yaradılmasının 45 illiyi 

Sumqayıt Kimya sənaye müəssisələri istehsal birliyinin (1971) 

yaradılmasının 40 illiyi 

C.Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin yaradılmasının (1971) 40 illiyi 

Bülbülün ev-muzeyinin yaradılmasının (1976) 35 illiyi 

Hüseyn Cavidin ev - muzeyinin yaradılmasının (1981) 30 illiyi 

Cabbar Qaryağdıoğlu adına I Respublika müsabiqəsinin (1986) 

keçirilməsinin 25 illiyi 

“Azərbaycan-İrs” mədəni-maarifçilik yönümlü jurnalın (1996) çap 

olunmasının 15 illiyi 
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Teleqramların poçt şöbələrində kompyuter şəbəkəsi vasitəsilə 

ötürülməsinə başlanmasının (05.2001) 10 illiyi 

Olimpiya muzeyinin yaradılmasının (2001) 10 illiyi 

Azərbaycanda ilk psixologiya laboratoriyasının (1926, Fuad 

İbrahimbəyov) yaradılmasının 85 illiyi 

   Siyasət. Hərbi iş  
  Məşhur sərkərdə, Hun imperiyasının hökmdarı Atillanın (406-453)  

  anadan olmasının 1611 illiyi 

Dövlət xadimi, böyük sərkərdə Cavanşirin (616-680/81) anadan 

olmasının 1395 illiyi 

Eldənizlər sülaləsinin hökmdarı Qızıl Arslanın (1186-91) anadan 

olmasının 825 illiyi 

Rus donanmasının zabiti, dəniz səyyahı Berinq Vitus İonassenin (1681-

08.12.1741) anadan olmasının 330 illiyi 

Dövlət xadimi, diplomat, sərkərdə və Quba xanı Fətəli xan Hüseynəli 

xan oğlunun (1736-1789) anadan olmasının 275 illiyi 

Türkiyə Respublikasının banisi və ilk Prezidenti, Türkiyə dövlət, siyasi 

və hərbi xadimi Atatürk Qazi Mustafa Kamalın (1881-10.11.1938) 

anadan olmasının 130 illiyi 

İctimai-siyasi və dövlət xadimi Yusifbəyli Nəsib bəy Yusif oğlunun 

(1881-31.05.1920) anadan olmasının 130 illiyi 

Diplomat Şahtaxtinski Behbud ağanın (1881-30.05.1924) anadan 

olmasının 130 illiyi 

Dövlət xadimi Heydərov Nəzər Heydər oğlunun (1896-30.12.1968) 

anadan olmasının 115 illiyi 

Dövlət xadimi Qasımov Yusif İbad oğlunun (1896-15.11.1957) anadan 

olmasının 115 illiyi 
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     Tarix  
      Tarixçi Mir Yəhya əl Hüseyni Qəzvininin (1481-1555) anadan 

olmasının 530 illiyi 

Görkəmli tarixçi Bəhmən Mirzə Qacarın (1811-1884) anadan olmasının 

200 illiyi 

     Fəlsəfə 
      Qədim yunan filosofu və alimi Aristotelin (Ərəstun) (e.ə. 384-322) 

anadan olmasının 2395 illiyi 

Qədim yunan filosofu və alimi, musiqi nəzəriyyəçisi Aristoksenin (e.ə. 

354-300) anadan olmasının 2365 illiyi  

  İqtisadiyyat 

    Pambıq ustası, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Bağırova Bəsti Məsim 

    qızının   (1906. 27.02.1962) anadan olmasının 105 illiyi 

   Neft  
   Neft sahibkarlarından biri, milyonçu Əsədullayev Şəmsinin (1841-

21.04.1913) anadan olmasının 170 illiyi 

Neftçi, qazma sahəsində mütəxəssis, Əməkdar mühəndis Rüstəmov     

      Nəbi Rüstəm oğlunun (1911-1964) anadan olmasının 100 illiyi 

    Kimya. Biologiya. Tibb  
      Təbiətşünas alim, təbib, filosof, musiqiçi Şirazi Qütbəddin Mahmud ibn 

Məsudun (1236-1321) anadan olmasının 775 illiyi 

Əməkdar elm xadimi, oftalmoloq Axundova-Bağırbəyova Sona Əbdül 

qızının (23.1896) anadan olmasının 115 illiyi 

Biologiya elmləri namizədi Məmmədov Ziyad İsgəndər oğlunun (1911) 

anadan olmasının 100 illiyi 
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     Maarif. Təhsil. Elm   
     Alim və mütəfəkkir Naxçıvani Həsənin (1206-1298) anadan olmasının 

805 illiyi 

Maarif xadimi İsmayıl bəy Qutqaşınlının (1801-1861) anadan olmasının 

210 illiyi 

Publisist, şərqşünas, pedaqoq, ictimai xadim Şahtaxtinski Məhəmməd 

ağa Məhəmmədtağı Sultan oğlunun (Şahtaxtlı) (1846-12.12.1931) 

anadan olmasının 165 illiyi 

İlk azərbaycanlı ziyalı qadınlardan biri Şahtaxtinskaya Leyli İsasultan 

qızının (1886-1907) anadan olmasının 125 illiyi 

   Heykəltəraşlıq. Rəssamlıq     
    İtalyan heykəltəraşı, İtaliyada intibah dövrünün banilərindən biri 

    Donato di Nikkolo di Betto Bardinin (Donatello) (1386-13.12.1466)  

 anadan olmasının 625 illiyi 

 Qədim Şərq rəssamı Nəqqaş Maninin (216-274 (276)) anadan 

olmasının   1795 illiyi 

Xalça mütəxəssisi, dövlət mükafatı laureatı Əhmədov Həsən Əbdüləli 

oğlunun (1876-10.12.1966) anadan olmasının 135 illiyi 

Teatr. Kino. Estrada  
Azərbaycan aktyoru və rejissoru, professional teatr sənətinin 

banilərindən biri Xələfov Hüseynbala Məmməd oğlunun (Hüseyn 

Ərəblinski) (1881- 17.03.1919) anadan olmasının 130 illiyi 

  Musiqi  
   Şərqin böyük musiqiçisi və musiqişünası Səfiəddin Urməvinin (1216- 

   1294) anadan olmasının 795 illiyi 
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Xanəndə, teatr xadimi Məmmədov Mirzə Muxtar Mirzə Əli Əsgər 

oğlunun (1841-16.01.1929) anadan olmasının 170 illiyi 

Xanəndə, Əmək Qəhrəmanı Zülalov Əbdülbağı Kərbəlayı Əli oğlunun 

(Bülbülcan) (1841-08.1927) anadan olmasının 170 illiyi 

Tarzən, müasir Azərbaycan tarının yaradıcısı Sadıq Əsəd oğlunun 

(Sadıqcan) (1846-1902) anadan olmasının 165 illiyi 

Tarzən Haqverdiyev Məşədi Zeynalın (1861-1918) anadan olmasının 

150 illiyi 

Xanəndə Abdullayev Ələsgər Baba oğlunun (Şəkili Ələsgər) (1866-

01.04.1929) anadan olmasının 145 illiyi 

Qarmonçalan Kərbəlayı Lətif Hüseyn oğlunun (1876-06.12.1944) 

anadan olmasının 135 illiyi 

Xanəndə Abdullayev İslam Əbdül oğlunun (1876-22.09.1964) anadan 

olmasının 135 illiyi 

Bəstəkar Nəcəfova Hökumə Yusif qızının (1911-2002) anadan 

olmasının 100 illiyi 

Balaban ifaçısı Mövsümov Məhərrəm Ağabala oğlunun (1916-

04.10.1957) anadan olmasının 95 illiyi 

Xalq artisti, müğənni, pianoçu Atakişiyev Rafiq (Rauf) İsrafil oğlunun 

(1926-1994) anadan olmasının 85 illiyi 

Xanəndə Haşımov Bakir Musa oğlunun (1926-1989) anadan olmasının 

85 illiyi 

      Folklor  
         Aşıq şeirinin görkəmli nümayəndəsi, türk aşığı Qaracaoğlanın (1606-

1679) anadan olmasının 405 illiyi 
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Aşıq poeziyasının ən görkəmli nümayəndələrindən biri Ələsgər 

Alməmməd oğlunun (Aşıq Ələsgər) (1821-07.03.1926) anadan 

olmasının 190 illiyi 

Şair, aşıq Əliyev Hüseyn Mikayıl oğlunun (Aşıq Hüseyn Cavan) (1916-

14.11.1985) anadan olmasının 95 illiyi 

Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair, aşıq Rüstəmov Əhməd Ədil oğlunun 

(Aşıq Əhməd) (1921) anadan olmasının 90 illiyi 

Əməkdar mədəniyyət işçisi, aşıq-şair Zeynalov Mikayıl Cabbar oğlunun 

(Aşıq Mikayıl Azaflı) (1926-1990) anadan olmasının 85 illiyi 

Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq 
Maarifpərvər ziyalı, kitabşünas alim və ictimai xadim Naxçıvani Hacı 
Məhəmməd Hacı Abbas oğlunun (1881-1963) anadan olmasının 130 
illiyi 
Polis Akademiyasının Ümumi kitabxanasının (1921) yaradılmasının 90 
illiyi 
Bakı Musiqi Akademiyasının kitabxanasının (1921) yaradılmasının 90 
illiyi 
Bakı şəhəri M.Əzizbəyov adına kütləvi kitabxananın (1921) 

yaradılmasının 90 illiyi 

M.Əzizbəyov adına Buzovna qəsəbə kütləvi kitabxanasının (1926) 

yaradılmasının 85 illiyi 

Suraxanı rayonu A.A.Bakıxanov adına Əmircan qəsəbə kütləvi 

kitabxanasının (1926) yaradılmasının 85 illiyi 

Ş.İ.Xətai adına Mədəniyyət sarayının kitabxanasının (1931) 

yaradılmasının 80 illiyi  

Bakı şəhəri M.Ə.Sabir adına Balaxanı qəsəbə kütləvi kitabxanasının 

(1936) yaradılmasının 75 illiyi 

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun kitabxanasının (1936) 

yaradılmasının 75 illiyi 
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Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun kitabxanasının (1936) yaradılmasının 

75 illiyi 

Bakı Slavyan Universitetinin kitabxanasının (1946) yaradılmasının 65 

illiyi 

Bakı şəhəri Binəqədi qəsəbə uşaq kitabxanasının (1951) yaradılmasının 

60 illiyi 

Şahbuz rayon Mərkəzi kitabxanasının (1951) yaradılmasının 60 illiyi 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının Elmi kitabxanasının (1956) yaradılmasının 55 illiyi 

Bakı şəhəri Zirə qəsəbə kütləvi kitabxanasının (1956) yaradılmasının 55 

illiyi 

Bakı şəhəri  A.P.Çexov adına kütləvi kitabxananın (1956) yaradılma-

sının 55 illiyi  

Bakı şəhəri A.Şaiq adına Maştağa qəsəbə uşaq kitabxanasının (1956) 

yaradılmasının 55 illiyi 

Bakı şəhəri T.Şahbazi adına kütləvi kitabxananın (1961) yaradılmasının 

50 illiyi 

Sumqayıt Dövlət Universitetinin kitabxanasının (1961) yaradılmasının 

50 illiyi  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin kitabxanasının (1966) 

yaradılmasının 45 illiyi 

Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (1976) 

yaradılmasının 35 illiyi 

Laçın rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (1976) 

yaradılmasının 35 illiyi 

Oğuz rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (1976) 

yaradılmasının 35 illiyi 
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Mingəçevir Şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (1956-cı ildə 

yaranan M.P.Vaqif adına şəhər mərkəzi kitabxanası əsasında) (1976) 

yaradılmasının 35 illiyi 

Xaçmaz rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (1976) 

yaradılmasının 35 illiyi 

Babək rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (1976) 

yaradılmasının 35 illiyi 

N.Gəncəvi adına Naftalan şəhər kitabxanasının (1981) yaradılmasının 

30 illiyi 

Naxçıvan şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (1981) 

yaradılmasının 30 illiyi 

Bakı şəhəri H.Cavid adına kütləvi kitabxananın (1981) yaradılmasının 

30 illiyi  

Xəzər Universitetinin Kitabxana İnformasiya Mərkəzinin (1991) 

yaradılmasının 20 illiyi  

Bakı şəhəri Nizami rayonu Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin 

(1991) yaradılmasının 20 illiyi 

Azərbaycan Universitetinin kitabxanasının (1991) yaradılmasının 20 

illiyi  

Qobustan rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (1991) 

yaradılmasının 20 illiyi 

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin 

kitabxanasının (2001) yaradılmasının 10 illiyi  

İstiqlal Muzeyinin yaradılmasının (1991) 20 illiyi 

 



384 

 
Cavanşir Qafqaz Albaniyası-

nın hökmdarlarından biri, həm-
çinin Mehranilər sülaləsinin ən 
parlaq nümayəndəsi olmuşdur. 
Onun hakimiyyəti dövründə Qaf-
qaz Albaniyası uğurlu xarici 
siyasət nəticəsində güclənmiş və 
Şərqin ən önəmli dövlətlərindən 
birinə çevrilmişdir. 

Eramızdan qabaq IV əsrdə, bəlkə də daha əvvəl 
Azərbaycan Respublikasının indiki ərazisində 
Albaniya, yaxud hazırda adlandırıldığı kimi, Qafqaz 
Albaniyası deyilən bir dövlət yaranmışdır. Albaniya 
dövləti Qafqazda və Ön Asiyada baş verən 
hadisələrdə fəal şəkildə iştirak etmişdir. VII əsrdə 
Qafqaz Albaniyası öz ağır günlərini yaşamışdır. Cə-
nubdan Sasani İranı hücum çəkərək, xristianlığı qəbul 
etmiş Qafqaz Albaniyasında zərdüştlüyü yenidən bər-
pa etmək istəmiş, Qərbdən Bizans təzyiq göstərərək, 
Alban kilsəsini öz nəzarətinə almağa çalışmış, 
şimaldan türk-xəzərlər ölkəyə soxulmağa can atmış, 
cənubdan isə ərəblər Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) 
yeni və yenilməz dini ilə yürüş etmişdilər. 

Ərəblərlə son döyüşlərdə gənc alban şahzadəsi, 
Girdman çayının sahillərində yerləşən eyniadlı feodal 
vilayətinin hakimi Mehrani Qriqor Varazın oğlu 
Cavanşir, Sasanilərlə birgə döyüşə girmişdir. 

Girdman hakimliyinin əsası Sasanilərdən qaçmış 
Mehran adlı bir şəxs tərəfindən qoyulmuşdu. Mehra-
nilərin zərdüştlüyə etiqad etmələrinə baxmayaraq və 

bəlkə də elə buna görə on-
lar qısa bir müddətdə öz 
nüfuzlarını bütün Albani-
yaya yayaraq, hətta paytaxtı 
da Bərdəyə köçürməyə mü-
vəffəq olmuşdular.  

Bizansla müharibədə 
zəifləmiş Sasanilər, ərəblə-
rin hücumu qarşısında çox 
böyük çətinliklə dayanmış-
lar. Ərəblərə qarşı mübari-
zədə, qeyd etdiyimiz kimi, 
Varaz Qriqorun oğlu Ca-
vanşirin başçılığı ilə alban 
qoşunları da iştirak etmiş-
dir. Alban tarixçisi Moisey 
Kalankatlı xəbər vermişdir 
ki, Cavanşir 7 il sərasər öz 
dəstəsi ilə ərəblərə qarşı dö-
yüşmüş, özünü cəsur əskər, 
istedadlı sərkərdə kimi gös-
tərmişdi. 636-cı ildə Sasa-
nilərin qədim paytaxtı 
Mədain yaxınlığında fars-
larla ərəblər arasında daha 
bir döyüş olur. Bu, ərəblər-
dən ötrü olduqca əhəmiy-
yətli bir döyüş idi. Sasani 
sərkərdəsi Rüstəmin ko-
mandanlığı altında 80 
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1395 illiyi Cavanşir 

616-680/81 

 
 
 

Sərkərdə  
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minlik Atropatena ordusunun tərkibində Cavanşirin 
dəstəsi də vuruşmuşdu. Fars ordusu bu döyüşdə məğ-
lubiyyətə uğramış, Cavanşirin dəstəsi isə Atropate-
naya doğru çəkilmişdir. 

Tarixi salnamələr Cavanşirin bu döyüşdən sonra da 
bir neçə parlaq qələbə qazandığını göstərmişdir. İran 
şahənşahı Yezdəgerd, Cavanşirin xüsusi xidmətlərini 
nəzərə alaraq, ona dəstəsinin önündə aparmaq üçün 
bayraq, zil səsli şeypurlar, iki qızıl mizraq və qızıl 
suyuna çəkilmiş qalxanlar vermişdir. Şahənşah 
Cavanşiri bütün qoşun başçılarından əziz tutmuş, onu 
qiymətli daş-qaşlarla işlənmiş qızıl kəmərlə, qızıl 
dəstəkli qılıncla, qızıl qolbaqla və çox gözəl bir tacla 
mükafatlandırmışdır.  

639-cu ildə ərəblər tərəfindən darmadağın olunmuş 
Sasani qoşunlarının tör-töküntüləri onun ölkəsinə gir-
mək istəyəndə Cavanşir gürcülər və Sünik (Zəngəzur) 
vilayətinin hakimi ilə ittifaqda onlarla gərgin döyüşə 
girmişdir. Tarixçilər onun bu döyüşdə göstərdiyi 
igidliyi belə qeyd edirlər: “O, məşhur qoşun başçısı 
Qeqmazini şəxsən məğlub etdi. O, özü və qoşunu 
əllərində qılınc onlarda (farslarda) dəhşətli bir vahimə 
doğurdular. Onlardan xeyli əsir, at, qatır, başqa 
qənimətlər alaraq geri döndülər. Onlar dağlarda yenə 
qarşılaşdılar və qələbə yenə ona qismət oldu.” Farslar 
hiylə işlədib, Cavanşirin qohumlarını əsir almış və 
yenə Albaniyanın hüdudlarına soxulmuşlar. Nəhayət, 
Cavanşir onlar üzərində tam və qəti qələbə çala 
bilmişdi. Bundan sonra Cavanşir Sünik knyazının qızı 
ilə evlənmişdi. Lakin Albaniyanın müstəqilliyini uzun 
müddət əldə saxlamaq Cavanşirə nəsib olmamışdı. 

Cavanşirin müsəlman xilafəti ilə yaxınlaşması 
Azərbaycan tarixində, ölkənin islamlaşması baxımın-
dan mühüm rol oynamışdır. Bəlkə də xristian meyilli 
feodalların ona qarşı sui-qəsd hazırlamaları da elə bu-
nunla şərtlənmişdi. 

Cavanşir həmin qəsd iştirakçılarından birinin ona 
vurduğu ağır yaralardan 680-(681)-ci ildə vəfat et-
mişdir. 

Cavanşir Azərbaycan tarixində olduqca çətin şəra-
itdə ölkənin müstəqilliyini qoruyub saxlamış və möh-

kəmləndirmiş görkəmli sər-
kərdə və müdrik dövlət xa-
dimi, özünün ərəblər, xə-
zərlər, bizanslılarla qarşı-
lıqlı münasibətlərində or-
taya çıxan problemləri sülh 
və danışıqlar yolu ilə yo-
luna qoymuş istedadlı dip-
lomat kimi daxil olmuşdur. 

Cavanşir, xüsusən özü-
nün Xilafət və Bizansla 
münasibətləri sayəsində Al-
baniyanın maddi və mənəvi 
mədəniyyətinin inkişafı 
üçün çox iş görmüşdür. Da-
hi alban tarixçisi Moisey 
Kalankatlı onun dövründə 
yaşayıb-yaratmışdı. Güman 
ki, o, “Alban tarixi” əsərini 
məhz Cavanşirin göstərişi 
ilə yazmışdır. Moisey Ka-
lankatlı burada özündən əv-
vəlki tarixçilərin əsərlərin-
dən başqa, ixtiyarına veril-
miş saray arxivinin mate-
riallarından da bol-bol isti-
fadə etmişdir. Sonuncu sə-
nədlərə misal olaraq, Vaça-
qanın yepiskoplara, Cavan-
şirin Bizans imperatoru 
Konstantinə, Konstantinin 
Cavanşirə məktublarını 
göstərmək mümkündür. 
Əsərdə həmçinin saray şairi 
Dəvdəkin Cavanşirin ölü-
münə yazdığı ağı da veril-
mişdir. O, burada öz mər-
hum hökmdarını ağlayaraq, 
qatilləri lənətləmişdir. Dəv-
dək mərsiyəsinin sonunda 
demişdir: “O, bizim üçün 
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həqiqət dünyasının işığı idi. İlhamverici, sükançı idi – 
coşqun dalğaları ram edərdi – cəsur Cavanşir, düşmə-
nin qaraküruhunu zəbun edən!”  

Moisey Kalankatlı göstərir ki, Cavanşir Bərdədə və 
ölkənin çox şəhərlərində saray və məbədlər tikdir-
mişdi. 
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   Əbu Bədil Əfzələddin İbrahim 
ibn Əli Nəccar ibn Osman ibn 
İbrahim Həqaiqi Həssanül-Əcəm 
Xaqani Şirvani 1126-cı ildə Şa-
maxı şəhərində sənətkar ailəsində 

anadan olmuşdur.  
Hələ kiçik yaşlarından əmisi Ömər Osman oğlu 

İbrahimi öz himayəsinə götürüb onun tərbiyəsilə şəх-
sən məşğul olmuşdur. O, əmisinin yanında mükəmməl 
savad almış, Şərq хalqlarının mədəni irsi ilə yaхından 
tanış olmaqla bərabər, хristian mədəniyyətini də öy-
rənmişdir. 

Böyük Azərbaycan şairi Əfzələddin Хaqani şir-
vanlı olduğu üçün təхəllüsünə Şirvani sözü artırılmış-
dır.  

Şair son dərəcə zəngin bir ədəbi irs qoymuş və 
bədii ədəbiyyata gətirdiyi ölməz ənənələrlə bütün 
Yaхın Şərq şеirinin inkişafına güclü təkan vеrmişdir. 
Хaqani Azərbaycan ictimai-bədii fikir tariхində fəlsəfi 
qəsidənin banisi kimi məşhurdur.  

Хaqani gənc yaşlarından şеir yazmağa başlamış, 
ilk şеirlərini o zaman Azərbaycanda da çoх sеvilən 
Qəznəvi Sənainin əsərlərinin təsirilə “Həqayiqi” 
təхəllüsü ilə qələmə almış və böyük istеdadı ilə çoх 
tеz bir zamanda sarayın diqqətini cəlb еtmişdi. Şirvan 
hökmdarı Mənuçöhrün tapşırığı ilə o zaman saray 
vəziri Əbül-Üla Gəncəvi gənc İbrahimi saraya gə-
tirmişdir. Хaqani bu illərdə ölkənin хarici siyasətilə  

bağlı olaraq başqa 
saraylarla da ədəbi əlaqələr 
saхlamış, Şirvan dövlətini 
hər yеrdə şöhrətləndirməyə  
çalışmışdır. Şairin az vaхt-
da qazandığı bu müvəffə-
qiyyətlər onun bədхahları-
nın sayını artırmış, düşmən-
ləri dülgər oğlunun şöhrət-
lənməsinə dözə bilməmiş-
lər. Şirvan sarayında onun 
nüfuzunu sarsıtmağa, Mə-
nuçöhrün gözündən salma-
ğa çalışmışlar. 

Хaqani ölkədən qaçmaq-
da ittiham еdilərək, Mənu-
çöhrün əmrilə həbsə alın-
mışdı.  

Şairin silsilə təşkil еdən 
“Həbsхana şеirləri” onun 
mühitə, dövrə qarşı kəskin 
еtirazının sədaları kimi səs-
lənmişdir. Saray dеdi-qodu-
sundan təngə gəlmiş sənət-
kar həbsdən sonra da zin-
dan kimi qaranlıq və işgən-
cəli mühitdən, doğulduğu 
şəhərdən müvəqqəti də olsa 
uzaqlaşmaq üçün İraqa gеt-
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məyi qərara almış, Mənuçöhrün razılığı ilə səfərə 
çıхmışdır. Səfər zamanı olduğu şəhərlərin adlı-sanlı 
alim və şairlərilə görüşən Хaqani böyük təəssüratla 
vətənə qayıtmış və saraydan tamamilə uzaqlaşmaq 
arzusu ilə yaşamışdır. Dərbəndə, Gəncəyə, Bərdəyə, 
Bеyləqana, saray nümayəndəsi kimi isə başqa 
хanlıqlara gеtmişdir. Bütün bunlara baхmayaraq saray 
həyatı onun üçün zindana çеvrilmişdi. Şair Kəbə 
ziyarəti bəhanəsilə bir daha Yaхın Şərqi gəzmək 
qərarına gəlmiş və bunun üçün hökmdardan yеnə 
icazə istəmişdir. O, Yaхın Şərqin mədəniyyət mərkəzi 
sayılan Bağdada gəlmiş, bu yеrlərin görkəmli alim və 
şairlərilə görüşmüş, Məkkə, Mədinə, Şam, Mosul şə-
hərlərində olmuş və hər yеrdə hörmətlə qarşılanmış-
dır. Onun əsərlərinin mühüm hissəsi itmiş olsa da, di-
vanı, “Töhfətül-İraqеyn” adı ilə məşhur  məsnəvisi 
“Хətmül-qəraib” başlığı altında yazılmış şеirləri və bir 
sıra məktublarını əhatə еdən “Münşəat” əsəri bizə gə-
lib çatmışdır. Хaqani yaradıcılığa məhəbbət mövzu-
sunda yazılmış kiçik həcmli  lirik şеirlərlə başlamış və 
ömrünün aхırına qədər klassik şеirin bu növündə ya-
zıb yaratmışdır. 

Хaqaninin əsərləri ilk dəfə ХIХ əsrdə Hindistanda 
çap olunub yayılmışdır. Sonra dəfələrlə İranda nəşr 

еdilib, tənqidi mətnləri ya-
yılmışdır. Bu əsərlər rus və 
Qərbi Avropa хalqları dil-
lərinə tərcümə еdilmişdir. 

Böyük şair vətən həs-
rətilə, ağır kədər içərisində 
1199-cu ildə 75 yaşında 
Təbrizdə vəfat еtmişdir. 
Onun ölümü müasirləri tə-
rəfindən kədərli mərsiyə-
lərlə qarşılanmışdır. Nizami 
Gəncəvi şairin vəfatını şеir 
və sənət aləminin ağır itkisi 
kimi mənalandırıb bir mər-
siyə yazmışdır. Хaqani 
Təbrizdəki  “Məqbərətüşşü-
əra” qəbiristanında dəfn 
еdilmişdir. 

Rеspublikamızda bir çoх 
küçələrə, kitabхanalara, 
mədəniyyət еvlərinə Хaqa-
ninin adı vеrilmişdir.  
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İlyas Yusif oğlu Gəncəvi 

(Nizami Gəncəvi) 1141-ci ildə 
Azərbaycanın qədim şəhərlərindən 
biri olan Gəncə şəhərində sənətkar 
ailəsində anadan olmuş, bütün öm-
rü boyu orada yaşayıb yaratmışdır. 
Nizami təhsilini Gəncə mədrəsə-
lərində almış, daha sonra şəxsi 

mütaliə yolu ilə orta əsrin elmlərini mükəmməl 
öyrənmiş, xüsusən də Yaxın Şərq xalqlarının şifahi və 
yazılı ədəbiyyatına yaxından bələd olmuşdur. Türk 
dilindən başqa ərəb və fars dillərini də mükəmməl 
bilən şairin yunan dili ilə də tanış olduğu, həmçinin 
qədim yunan tarix və fəlsəfəsini, astronomiya, tibb və 
həndəsə elmlərini yaxşı mənimsədiyi əsərlərindən 
aydın görünmüşdür. Ömrü boyu Gəncədə yaşamış, 
saray şairi olmaqdan qətiyyətlə imtina etmiş, halal 
zəhməti ilə dolanmışdır. Təqribən 1169/1170-ci ildə 
Dərbənd hökmdarı Seyfəddin Müzəffərin kəniz kimi 
hədiyyə göndərdiyi qıpçaq qızı Afaq (Appaq) ilə 
evlənmiş, 1174-cü ildə oğlu Məhəmməd anadan ol-
muşdur.  

Nizami Gəncəvi yaradıcılığa lirik şeirlərlə baş-
lamışdır. Əsərlərindən məlum olur ki, şair böyük 
divan yaratmış, qəzəl və qəsidələr müəllifi kimi 
şöhrətlənmişdir (dövrümüzə 6 qəsidə, 120 qəzəl, 30 
rübai gəlib çatıb).  Lakin Şərq təzkirəçilərinin 20 min 
beyt həcmində olduğunu qeyd etdikləri bu divandakı 
şeirlərin çox az hissəsi dövrümüzədək gəlib çatmışdır. 
Nizami Gəncəvi lirikası yüksək sənətkarlığı, məhəb-

bətə dünyəvi münasibəti, 
insan taleyi haqqında hu-
manist düşüncələri ilə se-
çilir. Lakin Nizami Gəncəvi 
dünya ədəbiyyatı tarixinə 
məsnəvi formasında yaz-
dığı 5 poemadan ibarət 
“Xəmsə” (“Beşlik”) müəl-
lifi kimi daxil olmuşdur. 
1177-ci ildə bitirdiyi “Məx-
zənül-əsrar” (“Sirlər xəzi-
nəsi”) adlı ilk poeması şairə 
böyük şöhrət qazandırmış-
dır. Şair “Xosrov və Şirin” 
poemasını 1180-ci ildə bi-
tirmiş və Məhəmməd 
Cahan Pəhləvana göndər-
mişdir. Cahan Pəhləvanın 
ölümündən sonra taxta çı-
xan Qızıl Arslan Gəncənin 
yaxınlığında öz çadırında 
şairlə görüşmüş və onun 
nəsihətlərini dinləmiş, şairə 
Həmdünyan adlı bir kənd 
bağışlamışdır. 1188-ci ildə 
Şirvan hökümdarı I Axsitan 
şairə “Leyli və Məcnun” 
mövzusunda bir əsər yaz-
mağı sifariş etmişdir. Ni-
zami Gəncəvi bundan bo-
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yun qaçırmaq istəsə də oğlunun təkidi ilə təklifi qəbul 
edib az müddətdə Şərqdə ilk dəfə “Leyli və Məcnun” 
poemasını yaratmışdır. 1196-cı ildə Marağa hakimi 
Əlaəddin Körpə Arslanın adına “Yeddi gözəl” əsərini 
yazmış, nəhayət, ömrünün sonlarına yaxın bütün 
ədəbi-estetik, ictimai-fəlsəfi görüşlərini yekunlaş-
dırdığı “İsgəndərnamə” (təqr.1203) poemasını qələmə 
almışdır. Nizami Gəncəvinin ilkin Şərq intibahının 
zirvəsi olan yaradıcılığında dövrünün ən humanist, 
ümumbəşəri ictimai-siyasi, sosial və mənəvi-əxlaqi 
idealları parlaq bədii əksini tapmışdır. Nizami 
Gəncəvi üçün şəxsiyyətin ən yüksək meyarı insanlıq 
idi. İrqi, milli və dini ayrı-seçkiliyi qətiyyətlə rədd 
edən bu şairin qəhrəmanları içərisində türk, fars, ərəb, 
çinli, hindli, yunan, gürcü və s. xalqların nüma-
yəndələrinə rast gəlirik. Nizami Gəncəvinin əsərləri 
dünyanın bir çox xalqlarının dilinə tərcümə olun-
muşdur. Əsərlərinin nadir əlyazma nüsxələri bir çox 
şəhərlərin (Moskva, Sankt-Peterburq, Bakı, Daşkənd, 
Təbriz, Tehran, Qahirə, İstanbul, Dehli, London, Paris 

və s.) məşhur kitabxana, 
muzey və əlyazmaları fond-
larında qiymətli incilər ki-
mi qorunub saxlanılır.  

Nizaminin yaşadığı 
dövrdən əsrlər və illər keç-
sə də onun haqqında ərəb, 
fars, rus, ingilis, alman və 
başqa dillərdə onlarla elmi 
əsərlər yazılmış, şairin ədə-
bi irsi öyrənilməkdə davam 
edir. Ona gərə də Nizami 
ölməzdir, o, həmişə bizim-
lədir.  

Nizami Gəncəvi 1209-
cu il martın 12-də Gəncə 
şəhərində vəfat etmişdir. 
Dəfn olunduğu yerdə Niza-
mi Gəncəvinin möhtəşəm 
məqbərəsi ucaldılmışdır.
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Xosrov və Şirin  /Nizami Gəncəvi; tərc.ed. Rəsul Rza; izah. Müəl.: M.Sultanov; 

ön söz. Müəl. Həmid Araslı.- Bakı: Lider, 2004.- 392 s. 
İskəndərnamə: Şərəfnamə /N.Gəncəvi; tərc. ed. Abdulla Şaiq.- Bakı: Lider, 2004.-

432 s.  
İskəndərnamə: İqbalnamə /N.Gəncəvi; tərc.ed. M.Rzaquluzadə.-Bakı: Lider, 

2004.- 256 s.  
Leyli və Məcnun  /N.Gəncəvi; tərc. ed. S.Vurğun.- Bakı: Lider, 2004.- 288 s.   
Lirika /N.Gəncəvi; elmi red. X.Yusifli.- Bakı: Lider, 2004.- 160 s. 
Sirlər xəzinəsi  /N.Gəncəvi; farscadan tərc.ed. və izah. Müəl. X.Rza Ulutürk; ön 

sözün müəl. X.Yusifli.- Bakı: Lider, 2004.- 264 s.  
Yeddi gözəl /N.Gəncəvi; farscadan tərc. ed. M.Rahim.- Bakı: Lider, 2004.-336 s. 
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 Ələsgər Alməmməd oğlu 
(Aşıq Ələsgər) 1821-ci ildə Göyçə 
mahalının Ağkilsə kəndində ana-
dan olmuşdur. Əsas məşğuliyyəti 
əkinçilik və dülgərlik olmuşdur. 
Eyni zamanda, bədahətən söz de-
miş, şeir qoşmuş, ara-sıra qoşma, 

bayatı, gəraylı söyləmişdir. 
Maddi vəziyyətinin çətinliyindən atası Alməmməd 

kişi böyük övladı Ələsgəri 14 yaşında Kərbəlayı 
Qurban adlı bir varlıya nökər vermiş, Ələsgər 4 il 
Kərbəlayi Qurbanın həyətində nökərçilik etmişdir. 

Uşaqlıq və yeniyetməlik illərini Ağkilsədə keçirən 
Aşıq Ələsgər xüsusi təhsil ala bilməmişdi. O, sənətin 
sirlərini kənd camaatının içində, el sənətkarlarının və 
ağsaqqallarının yanında öyrənmişdi. Hələ kiçik 
yaşlarından tez-tez müxtəlif məclislərə gedən Ələsgər 
mollaların hədislərinə, dərvişlərin nağıllarına, 
aşıqların dastanlarına həvəslə qulaq asmış, güclü 
yaddaşı olduğundan eşitdiyi söhbətlərin hamısını 
sonralar heç bir çətinlik çəkmədən başqalarına danış-
mışdı. O, ilk şeirlərini də yeniyetməlik çağlarında 
aşıqların, xalq sənətkarlarının təsiri ilə söyləmişdir. 
Atası onu qızılvəngli Aşıq Alının yanına aparmış, 
Ələsgər Alının şagirdi olmuşdur. 

Bir müddət ustad yanında şagirdlik edən Ələsgər 
aşıqlıq sənətinin sirləri ilə bərabər, ədəb və mərifət 
qaydalarını da öyrənmişdir. Aşıq Alı onu tamam ha-
zırlayandan sonra bir toy məclisində Ələsgərlə deyiş-

miş və şagirdinin şöhrətini 
qaldırmaq, onu el içində 
ucaltmaq məqsədilə özünü 
qəsdən məğlub edərək sa- 

 
zını qalib tərəfə - Ələsgərə 
təslim etmək istəmişdir. 
Ələsgər isə böyük təva-
zökarlıq hissi ilə ustadının 
qarşısında baş əymiş, ona 
öz ehtiramını bu sözlərlə 
ifadə etmişdir: 

Bir şəyird ki, ustadına  
kəm baxa, 
   Onun gözlərinə qan 
damar, damar. 

Şagirdlik dövrünü başa 
vurduqdan sonra Ələsgər 
əvvəlcə Göyçədə aşıqlıq 
etmiş, ağır toy məclisləri 
aparmışdır. Tezliklə onun 
şöhrəti qonşu mahallara ya-
yılmış, Ələsgər gözəl bir 
sənətkar kimi İrəvana, Nax-
çıvana, Qazaxa, Qarabağa, 
Cavanşir ellərinə, Gəncəyə, 
Kəlbəcərə çağırılmış, hər 
yerdə özünün yüksək məri-
fəti, ədəbi, gözəl səsi, bən-
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zərsiz ifası ilə məclisdəkiləri heyran qoymuşdur.  
Ələsgər 40 yaşında Kəlbəcərin Yanşaq kəndindən 

Anaxanım adlı bir qızla evlənmişdir. O, gözəl bir ailə 
başçısı olmuş, həmişə uşaqlarının maddi qayğılarını 
çəkmişdir. Övladlarının nazı ilə oynayan aşıq, eyni 
zamanda, öz əməksevərliyi, iş-gücü ilə onlara nümunə 
göstərmişdir. 

Aşığın zəngin poetik irsi əsasən qoşma, gəraylı, 
təcnis, müxəmməs formalarında yazılmış lirik şeirlər-
dən ibarətdir. Onun “Bəyistan”, “Güləndam”, “Müş-
günaz”, “Telli”, “Xurşud”, “Gülpəri”, “Çıxıbdı”, 
“Görmədim” rədifli qoşmaları, “Ay üzə-üzə”, “Dal-
dala”, “A yana-yana” rədifli təcnisləri, “Kimi”, “De-
yin”, “Mollalar” rədifli müxəmməsləri məşhurdur. 

Ömrünün çoxunu xalqın içərisində, toy, şadlıq 
məclislərində keçirən Aşıq Ələsgər təkcə Azərbaycan-
da yox, Türkiyədə, İranda və Dağıstanda da ustad bir 
sənətkar kimi tanınmışdır. XIX əsrin 50-ci illərindən 
başlayaraq çiynində saz, müxtəlif mahalları gəzib-
dolaşan aşıq xalqın şad günündə, toy-düyünündə ça-
lıb-çağırmış, onun ağır vəziyyətini gördükdə baisi ya-
manlamış, ona lənətlər yağdırmışdır. 

1918-1919-cu illərdə daşnakların türklərə qarşı 
törətdiyi qırğın nəticəsində Göyçə mahalının var-yoxu 

talanmış, əhali öz dədə-ba-
ba yurdunu tərk edib başqa 
yerlərə köçməyə məcbur 
olmuşdur. İki ilə qədər 
Yanşaqda yaşayan aşıq-şair 
sonra Tərtərə köçmüş, bir 
neçə ay da orada qalmışdır. 
Bu yerlərin hər birində 
aşığı hörmətlə qarşılasalar 
da, onun ürəyi-gözü Göyçə-
də olmuş, qəlbi tez-tez qu-
barlanmış, gözünü açıb gör-
düyü doğma yerlər üçün 
darıxmışdır. 

Nəhayət, 1921-ci ildə o, 
Ağkilsəyə qayıtmış, ömrü-
nün son illərini doğma 
kəndində yaşamışdır.  

Aşıq Ələsgər 1926-cı il 
mart ayının 7-də doğulduğu 
kənddə vəfat etmiş, Ağkilsə 
qəbiristanlığında dəfn edil-
mişdir.
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Şəmsi Əsədullayev 1841-ci 

ildə Bakının Əmircan kəndində, 
çox kasıb bir ailədə doğulmuşdur. 
Ata babadan əksər əmircanlılar 
kimi, əkinçi və arabaçı olmuşdu. 
Əmircan kəndinin əkin sahəsi 

Suraxanı torpaqları olduğundan Şəmsi Əsədullayev 
kiçik yaşlarından əkin-biçin işlərində atasına kömək 
etməyə başlamışdı. Boş vaxtlarında isə arabaçılıq edər, 
yük daşıyarmış. Bakı-Tiflis dəmir yolu olmayanda 
araba karvanı ilə Tiflisə, oradan da Bakıya kirayə mal 
daşıyarmış. 

XIX əsrin əvvəllərində əmircanlıların əsas əkin 
sahələri olan Suraxanı torpaqlarının mühüm bir hissəsi 
rus tacirləri Kokorev və Qubanin tərəfindən çox ucuz 
qiymətə alınmışdı.  

Sonralar bu torpaqlarda xeyli miqdarda quyular 
qazılmağa başlamış və Suraxanı, Əmircan kəndliləri 
neft mədənlərində işləmək məcburiyyətində qalmışlar. 
Elə bu arada gələcəyin neftxudası Şəmsi Əsədullayev 
əkin-biçinin daşını atıb neft işinə baş vurmuşdu. 

Zəhməti sayəsində o, Kokorevin rəğbətini qa-
zanmış və 1860-cı ildə rus taciri iyirmi yaşlı Şəmsini 
özünə işlər müdiri təyin etmişdi. Bir neçə il sonra 
Şəmsi, neft və duz podratçılığı ilə məşğul olmağa 
başlamış, on beş il ərzində qazancını xeyli artırmışdı.  

Gəlir-çıxarını yaxşı bilən Şəmsi Əsədullayev pod-
ratçılıq işini buraxaraq kerosin zavodu inşa etdirmişdi. 

1890-cı ildə 50 yaşlı Şəmsi Əsədullayev özünə neft 
sahəsi almış və Rusiyanın iri şəhərlərinin bazarları ilə  

 
əlaqələrini gücləndirib onla-
ra kerosin satmağa başla-
mışdı. Yetərincə ağıla və 
bacarığa malik olan Əsədul-
layev neftin Rusiyaya da-
şınmasının üstün cəhətlərini 
vaxtında anlamışdı. 

1890-cı ildə o, neft işin-
dən yaxşı başı çıxan bir 
neçə nəfərlə birlikdə müş-
tərək neft şirkəti açmışdı. 
1891-ci ildə Azərbaycanda 
ilk dəfə olaraq neftin Xəzər 
dənizi vasitəsilə daşınması 
üçün iki və üçdorlu gəminin 
hazırlanmasını sifariş et-
mişdi. 1893-cü ildə milyon-
çunun şəxsi neft şirkəti işə 
başlamışdı. 

Bakı şəhərinin mər-
kəzində Qoqol və Tolstoy 
küçələrinin kəsişdiyi yerdə 
əzəmətli mülk tikdirmişdi. 
Deyilənə görə, Şəmsi Əsə-
dullayev məşhur “Nobel 
qardaşları” şirkəti ilə rəqa-
bət aparırmış. Camaat ara-
sında ona “Nobellərin qəni-
mi” deyirdilər. Çünki bütün 
Rusiyada, Türküstanda, 
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İranda, Finlandiyada və digər ölkələrdə Nobellərin dü-
kanı və kontorları ilə üzbəüz, ya da ki, yanaşı kontor 
və dükan açar, Nobellərin satdığından daha ucuz qiy-
mətə neft və neft məhsulları satar və onlara mane 
olardı. 

 Məlumata görə, 1908-1912-ci illərdə Ş.Əsədul-
layevin istehsal etdiyi neftin miqdarı təxminən 6-8 
milyon pud təşkil etmişdir. 

Milyonçu həm də xeyriyyəçi kimi də tanınmışdı. 
Belə ki, Tiflis Müəllimlər İnstitutuna himayədarlıq 
etməklə yanaşı, öz adına iki təqaüd təsis etmişdi. Ru-
siyanın müxtəlif şəhərlərində məscid, məktəb və s. 
binalar tikdirmiş, xeyli xeyriyyə tədbirləri keçirmiş, 
kasıb azərbaycanlı tələbələrin xaricdə təhsil alma-
larına köməklik göstərmişdi. 

1889-cu ildə Rusiyanın kübar cəmiyyətində öz yeri 
olan Şəmsinin gözü rus gözəli Mariya Petrovnanı 
tutmuş və onunla evlənmişdir. Bu nigahdan Şəmsinin 
bir oğlu dünyaya gəlmişdi. Həyat yoldaşı Ümsəlmə 
xanım bunu qəbul etməmiş və nəticədə söz-söhbətdən 
bezən Əsədullayev 1903-cü ildə  birdəfəlik Moskvaya 
köçmüşdür. 

Rusiyada yaşadığı vaxt-
larda Əsədullayev Peter-
burqda və Moskvada bir 
neçə iri mülklər tikdirmişdi.  
Rusiyadakı xeyriyyəçilik iş-
lərində isə Mariya Şəmsi ilə 
birlikdə çalışmış, onunla 
bərabər yaşadığı illər ərzin-
də 20 milyon rubl toplaya 
bilmişdir.  

Həyatının son illərini 
Şəmsi daha çox Vətənində, 
övladlarının yanında keçir-
mişdir. 

Rəsmi məlumatlara görə 
Azərbaycan neft sənayesin-
də var-dövlətinin miqdarına 
görə üçüncü yeri tutan Şəm-
si Əsədullayev 1913-cü il 
aprel ayının  21-də Yaltada 
dincələrkən 72 yaşında gün-
vurmadan vəfat etmişdir. 

 
Ədəbiyyat 

Bağırova, N. Əsədullayevlər ailəsinin arxivindən olan fotoalbom haqqında 
//Azərbaycan tarixi muzeyi.-2005.-Bakı, 2005.- S. 245-249. 

İlkin, Q. Milyonçu Şəmsi Əsədullayev //Xalq qəzeti.- 2002.- 15 dekabr. 
İlkin, Q. Bakı milyonçuları: [Ş. Əsədullayev haqqında] //İlkin, Q. Bakı və 

Bakılılar.- Bakı, 1998.- S.236-262. 
Mahmudov, C. Şəmsi Əsədullayev /C.Mahmudov //Bakı nefti, neft milyonçuları 

və Nobel qardaşları.- Bakı, 2006.- S.129-139. 
Rəhmanlı, N. Azərbaycanlı milyonçunun nişanələri: Şəmsi Əsədullayev haqqında 

//Respublika.- 2010.- 1 avqust.- S.6.  
Rus dilində 

Ахундов, Ф. Ага Шамси Асадуллаев и широта души и благородство 
помыслов //Огонек.- 1996.-май (спец.вып.).- С.38-39. 

İnternetdə 
www.az.wikipedia.org                                                              
www.deyerler.orq 

Samirə Eminova      
 



395 

                              
Mehmet Ziya (Ziya Göyalp) 1876-cı 

ildə Diyarbəkirdə doğulmuşdur. Təh-
silinə Diyarbəkirdə başlayan Ziya 
Göyalp, eyni şəhərdə 1890-1894-cü il-
lərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. Ziya 
Göyalp tibb məktəblilərinin despotizmə 
son vermək üçün qurduqları Qiyam 

Komitəsinə daxil olmuş, məktəbdəki fəaliyyətləri və 
oxuduğu fransızca kitabların zərərli sayılması səbəbilə 
həbs edilmişdir. İstanbula döndükdən sonra isə 
məktəbdən uzaqlaşdırılmışdır. Ziya Göyalp “Zəbtiyə 
nəzarəti altında saxlanılmaq şərtilə” Diyarbəkirə gön-
dərilmişdi. Ziya Rüştiyə məktəbində oxuyarkən atası 
ölmüş, onun yerini islam fəlsəfəsini yaxşı bilən, ziyalı 
əmisi Hasib əfəndi tutmuşdur. O, İbn Sina, İbn Rüşd, 
İmam Qəzzali kimi böyük islam filosoflarını Ziyaya 
tanıtdırmış, ərəb, fars və digər vacib araşdırma 
metodlarını öyrətmişdir. Daha sonra vəfat etmiş 
əmisinin vəsiyyətinə əməl edərək Ziya, onun qızı ilə 
evlənmişdir. Siyasət, fəlsəfə və tarix elmində araş-
dırmalar edərkən, despotizm əleyhinə gizli fəaliy-
yətlərə də qatılmışdır.  

Göyalpın ilk əsəri “Şaki İbrahim” dastanı 
olmuşdur. II Hökumətin elanından sonra, Ziya 
Göyalpın qurduğu gizli cəmiyyətin yerini Osmanlı 
İttihat və Tərəqqi Cəmiyyəti Diyarbəkir şöbəsi əvəz 
etmişdi. 1909-cu ildə partiyanın Selanikdəki kon-
qresinə el nümayəndəsi olaraq qatılmışdı. Bir il İstan-
bul Darülfünununda psixologiya üzrə təhsil almış və 
Diyarbəkir maarif müfəttişi işlədikdən sonra, yenidən  

 
Selanikə gəlmişdir. Qatıldı-
ğı partiya konqresindən 
sonra ümumi mərkəz üzv-
lüyünə seçilmişdir.  

Burada “Gənc qələm-
lər”, “Yeni fəlsəfə”, “Ru-
meli” kimi jurnal və qəzet-
lərdəki yazılarıyla Türkçü-
lük və dildə sadələşmə hə-
rəkatlarının qabaqcılları 
arasında iştirak edən Göy-
alp, milli duyğuları, tarix 
şüurunu, elmə və texnikaya 
dəyər verən düşüncələrini 
şeirləriylə təbliğ etmişdir. 
1912-ci ildə İttihat və Tə-
rəqqi Ümumi Mərkəzi İs-
tanbula köçürülmüş, Z.Gö-
yalp da İstanbula gəlmişdir. 
Həmin il Ergani mədənin-
dən millət vəkili seçilmiş-
dir. 1919-1921-ci illərdə İs-
tanbulun işğalı nəticəsində 
həbs olunaraq iki il Maltada 
sürgündə olmuşdur. Sür-
gündən qayıtdıqdan sonra 
1923-cü ildə Diyarbəkirdən 
millət vəkili seçilmişdir. 
“Hakimiyyəti Milliyə”, 
“Yeni Gün”, “Respublika” 
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qəzetlərində müntəzəm olaraq məqalələr çap etdirmiş-
di. 1923-cü ildə “Qızıl işıq”, “Türkçülüyün əsasları”, 
“Türk adəti” kimi kitablarını nəşr etdirmişdir. Res-
publika Xalq Partiyasının proqramını araşdıran və 
şərh edən “Doğru Yol” (1923) adlı araşdırmasını da 
yenə bu dövrdə qələmə almışdır. O dövrdə yazdığı 
“Türk mədəniyyət tarixi” adlı kitabı isə 1926-cı ildə 
ölümündən sonra çap olunmuşdu. Yenə ölümündən 
sonra müxtəlif qəzet və jurnallarda çıxmış yazılarıyla 
məktubları müxtəlif kitablarda yığılmışdır. 1939-cu il-

də “Çinaraltı”, 1947-ci ildə 
“Təriqət nədir?”, 1950-ci il-
də “Ziya Göyalp deyir ki” 
adlı kitabları işıq üzü gör-
müşdür. Ziya Göyalpın nəşr 
edilməmiş yeddi əsəri və 
ailə məktubları  olmuşdur.  
Görkəmli ictimai xadim və 
yazıçı 25 oktyabr 1924-cü 
ildə vəfat etmişdir.  
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Mustafa Kamal Atatürk 1881-ci 

ildə Səlanikdə (Saloniki) dünyaya 
gəlmişdir. 1896-1899-cu illərdə müa-
sir Makedoniya ərazisində yerləşən 
Monastır Hərbi məktəbini bitirərək 
İstanbul Hərb Məktəbinə qəbul 
olunmuşdur. 1902-ci ildə leytenant 
rütbəsi ilə məzun olmuş, Hərbi 

Akademiyada təhsilinə davam etmişdir. 1905-ci il 
yanvar ayının 11-də kapitan rütbəsi ilə akademiyanı 
bitirmişdir. 1905-1907-ci illər arasında Dəməşqdə 5-ci 
Orduda xidmət etmiş, 1907-ci ildə adyutant rütbəsi 
almışdır. Daha sonra Monastıra 3-cü Orduya təyin 
olunmuşdur. 1909-cu il aprel ayının 19-da İstanbula 
girən Hərəkat Ordusunda qərargah rəisi olaraq xidmət 
etmişdir. 1910-cu ildə Fransaya göndərilmiş, Pikardi 
manevrlərində iştirak etmişdir. 1911-ci ildə İstanbulda 
Baş Qərargah Mərkəzində xidmətə başlamışdır. 
Mustafa Kamal 1911-1912-ci illərdə Türk-İtaliya 
müharibəsində bir qrup yoldaşıyla birlikdə Tobruk və 
Dərnə bölgəsində xidmət etmiş, 31 oktyabr 1918-ci 
ildə İldırım Orduları Qrupuna komandir təyin 
olunmuş, bu ordunun ləğvindən sonra 13 noyabr 
1918-ci ildə İstanbula gələrək Müdafiə Nazirliyində 
vəzifəyə başlamışdır. 

1919-1923-cü illərdə Antanta dövlətlərinin Os-
manlı ərazilərini işğal etməyə başlamasından sonra 
Mustafa Kamal 19 may 1919-cu ildə Samsuna get-
mişdir. 1919-cu il 23 iyul -7 avqust tarixləri arasında 
Ərzurum, 4-11 sentyabr tarixləri arasında isə Sivas 

Konqresini çağıraraq ölkə-
nin işğal olunan ərazilərinin 
geri qaytarılması üçün gö-
rülməsi lazım olan işləri 
müəyyənləşdirmişdir.   

Osmanlı dövlətinin müs-
təqil dövlət kimi varlığına 
əslində son qoyan  Mudros 
barışığı  (1918) ilə razılaş-
mayan Atatürk 1919-cu il 
mayın 19-da Samsunda 
“mübarək Vətəni və milləti 
parçalanmaq təhlükəsindən 
qurtarmaq, yunan və ermə-
ni istəklərinə qurban ver-
məmək üçün” milli qur-
tuluş savaşına başlamış və 
sonradan onun adı ilə ad-
lanan “Kamalçılar hərə-
katı”nın rəhbəri olmuşdur. 
Antanta orduları İstanbulu 
ələ keçirəndən (1920, 16 
mart) və ingilislər ”Məclisi-
Məbusan”ı (“Deputatlar 
palatası”) dağıtdıqdan son-
ra, Atatürk 1920-ci il apre-
lin 23-də Ankarada yeni 
Parlament – Türkiyə Böyük 
Millət Məclisini (TBMM) 
yaratmışdır. Atatürk 
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TBMM-in və onun təşkil etdiyi hökumətin başçısı 
(prezident seçkilərinədək) olmuşdur. “Ya istiqlal, ya 
ölüm!” çağırışı ilə işğalçılara qarşı Milli azadlıq 
mübarizəsinə başçılıq edən Atatürk İstiqlal Savaşını 
uğurla başa çatdırmış, müxalifətçilərin ölkədən 
qovulmasına və Türkiyənin ərazi bütövlüyünün bərpa 
edilməsinə nail olmuşdur. Sakarya zəfərindən sonra 
19 sentyabr 1921-ci ildə Türkiyə Böyük Millət 
Məclisi Mustafa Kamala “Marşal” rütbəsi və “Qazi” 
(“qalib”) titulu vermişdir. İşğalçıların ordularını 
darmadağın edən Atatürk bununla böyük dövlətlərin 
Türkiyə ərazisini bölüşdürərək, dünyanın sonuncu 
türk dövlətini yox etmək planlarını, habelə mərkəzi 
hakimiyyətə qarşı çıxan və xaricdən kömək alan 
erməni-daşnak quldurlarının Şərqi Anadoluda “Böyük 
Ermənistan” yaratmaq niyyətlərini puça çıxarmışdır. 

Qurtuluş Mübarizəsi 24 iyul 1923-cü ildə imza-
lanan Lozanna müqaviləsi ilə sona çatmışdı. Beləliklə, 
Sevr müqaviləsi ilə parçalanan, türklərə 5-6 vilayət 
böyüklüyündə ərazi verilən Türkiyə torpaqları üzə-
rində, milli birliyə əsaslanan yeni türk dövlətinin 
qurulması üçün heç bir əngəl qalmamışdır. 

1 noyabr 1922-ci ildə xilafət və monarxiya bir-
birindən ayrılmış, monarxiya ləğv edilmiş, Osmanlı 
İmperiyasının mövcudluğuna son qoyulmuşdur. 29 
oktyabr 1923-cü ildə Respublika elan edilmiş, Atatürk 
yekdilliklə ilk prezident seçilmişdir. 

30 oktyabr 1923-cü ildə İsmət İnönü tərəfindən 
respublikanın ilk hökuməti qurulmuşdur. Türkiyə 
Respublikası, “Hakimiyyət qeyd-şərtsiz millətindir” 
və “Yurdda sülh, cahanda sülh” ideoloji əsasları üzə-
rində qurulmuşdur. Dahi dövlət xadimi olduqca müd-
rik, uzaqgörən xarici siyasət yeritməklə və cəsarətli 
daxili islahatlar keçirməklə Türkiyəni müasir inkişaf 
yoluna çıxardı və çağdaş dünyaya qovuşdurdu. 
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti 20-ci, xüsusilə 
30-cu illərdə ölkənin inkişafı, millətin mütəşək-
killiyinin gücləndirilməsi üçün bir çox mədəni-mənə-
vi tədbirlər görülməsinin təşəbbüsçüsü olmuşdur. Ona 
görə də biz bu gün Atatürkün mədəniyyət, mə-

nəviyyat, dil siyasətindən 
cəsarətlə danışır, böyük 
dövlət qurucusunun bu sa-
hədəki təcrübəsinin uğurlu 
örnək olduğunu qəbul edi-
rik. Bu gün demokratik, hü-
quqi, dünyəvi dövlət kimi 
dünya birliyində böyük nü-
fuz qazanan və türk islam 
dünyasının  önündə gedən 
qüdrətli Türkiyə Cümhu-
riyyəti Atatürk ideyalarının 
və onun əməli fəaliyyətinin 
parlaq bəhrəsidir. Atatür-
kün dahiliyi onda idi ki, o, 
yaşadığı dövrdə dağılmış 
Osmanlı imperiyasının xa-
rabaları üzərində yenicə 
yaranan, lakin hələ çox zəif 
olan Türkiyə Cümhuriy-
yətinin o zaman öhdəsindən 
gələ bilməyəcəyi ağır bey-
nəlxalq hərbi-siyasi qarşı-
durmalara girməsinə yol 
vermədi. Dahi siyasətçi 
qurmaqda olduğu gənc və 
hələ cana gəlməkdə olan 
Türkiyə Cümhuriyyətini 
qoruyub saxlamaqla, əslin-
də, ümumtürk dövlətçiliyini 
tarix səhnəsindən silinməyə 
qoymadı. Atatürk, bununla, 
həm də əsarətdə olan dünya 
türkləri üçün, yeganə ümid 
yerini – Türkiyə dövlətini 
qoruyub saxladı. 

29 yanvar 1923-cü ildə 
Latifə xanımla evlənmiş, bu 
evlilik 5 avqust 1925-ci 
ilədək davam etmişdir. 
Uşaqları çox sevən Atatürk 
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Afət (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriyə, Ülkü, Nebile, 
Ruqiyə, Zəhra adlı qızları və Mustafa adlı çoban 
oğlanı mənəvi övladlığa götürmüş, Əbdürrəhim və 
İhsan adlı iki uşağı isə himayəsinə almışdır. 

Mustafa Kamala “Atatürk” soyadı Türkiyədə fa-
miliya  qəbulu ilə bağlı olaraq 24 noyabr 1934-cü ildə 
TBMM tərəfindən verilmişdir. 

Fransız və alman dillərini bilirdi. Ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin müxtəlif münasibətlərlə 
dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, “Atatürkü XX əsrin 
əvvəllərindən fəaliyyət göstərmiş müsəlman dünyası 
siyasi-ictimai xadimlərindən fərqləndirən əsas cəhət, 
ondan ibarətdir ki, o yalnız proqressiv ideyalar irəli 
sürməklə kifayətlənməmiş, həmin ideyaları həyata 
keçirmiş, bununla da kifayətlənməyərək qurmuş 
olduğu dövlətin inkişaf edib möhkəmlənməsi üçün 
tarixi stimullar müəyyən etmiş, zəngin ideya qay-
naqları aşkara çıxarmışdır”. 

Böyük Atatürkün əziz xatirəsi Azərbaycanda da 
həmişə ehtiramla yad edilir. Azərbaycan xalqının dahi 
oğlu Heydər Əliyev özünün müvafiq çıxışlarında  

Atatürkə yüksək qiymət 
vermişdir. Ümummilli lider 
Heydər Əliyevin 2001-ci il 
9 mart tarixli Sərəncamı ilə 
Azərbaycanda Atatürk mər-
kəzi yaradılmışdır. Azər-
baycan Respublikasında 
Atatürk irsinin araşdırılma-
sına böyük maraq göstərilir. 

Mustafa Kamal Atatürk 
10 noyabr 1938-ci ildə 
tutulduğu sirroz xəstəliyin-
dən İstanbulda,  Dolmabax-
ça Sarayında vəfat etmişdir. 
Cənazəsi 21 noyabr 1938-ci 
ildə müvəqqəti olaraq An-
kara Etnoqrafiya Muzeyin-
də dəfn edilmiş, Mavzoleyi 
tikildikdən sonra 10 noyabr 
1953-cü ildə oraya köçürül-
müşdür.  
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   Hüseyn Məmməd oğlu Ərəblinski 
(Hüseynbala Xələfov) 1881-ci ildə 
Bakıda doğulmuşdur. Azərbaycan 
romantik aktyor məktəbinin banisi 
sayılan Hüseyn, ilk təhsilini mol-
laxanada aldıqdan sonra, 1893-cü 
ildə rus-tatar məktəbində oxumuş-
dur. Məktəb illərində teatr dərnə-

yinin qoyduğu tamaşalarda həvəslə oynayan Hüseyn, 
qohumlarının və yaxınlarının etirazlarına baxmayaraq 
həyatını teatra bağlamaq qərarına gəlmişdir. 

Rus dilini və ədəbiyyatını mükəmməl öyrənən 
aktyor, 1900-cü ildə hərbi məktəbə daxil olmaq üçün 
Tiflisə getmiş, ancaq nəslən hərbi qulluqçu ol-
madığına və özünün həmin sahədə müəyyən iş 
stajının yoxluğuna görə onu məktəbə qəbul etmə-
mişlər. 

Hüseyn Ərəblinski ilk dəfə səhnəyə 1897-ci ildə 
Mirzə Fətəli Axundovun “Lənkəran xanının vəziri” 
komediyasında Mehtər Kərim rolunda çıxmışdır. 
1905-ci ildə Lənkəran qastrolu zamanı Nəcəf bəy 
Vəzirovun “Müsibəti Fəxrəddin” tamaşasında oyna-
dığı Fəxrəddin obrazı Hüseynə şöhrət qazandırmışdır. 

1906-cı ildə Ərəblinski “Nicat” cəmiyyəti nəz-
dindəki teatr truppasına daxil olmuş və 1913-cü ilədək 
bu truppa ilə tamaşalarda iştirak etmişdir. Sonralar o, 
“Səfa” cəmiyyətinin truppasına keçmiş, 1918-ci ildən 
isə Zülfüqar və Üzeyir Hacıbəyli qardaşlarının teatr 
truppasında işləməyə başlamışdır.  

 

 
Bu müddət ərzində o, 

həm də rejissor kimi fəaliy-
yət göstərmiş və teatra baş 
rejissor təyin olunmuşdur.  

H.Ərəblinski Azərbay-
canın ilk peşəkar rejissoru 
hesab edilir. Obrazın daxili 
aləmini dərindən duymaq 
və açmaq, əsərin səciyyəvi 
xüsusiyyətlərini incə detal-
larla verə bilmək qabiliy-
yəti Ərəblinskinin rejis-
sorluq sənətinin əsas mə-
ziyyətlərindən olmuşdur. 
Onun hazırladığı tamaşalar 
böyük maraqla qarşılanırdı. 
Azərbaycan teatrının re-
pertuarına Azərbaycan ta-
rixi və milli müstəqillik uğ-
runda hərəkatla bağlı səhnə 
əsərlərinin daxil edilməsin-
də Ərəblinskinin böyük ro-
lu olmuşdur. 

Ərəblinskinin aktyor tə-
biətinə faciəvilik və roman-
tik pafos daha yaxın olmuş-
dur. O, S.Lanskoyun “Qə-
zavat” əsərində Əhmədbəy 
Şamxal, Ş.Şaminin “Dəmir-
çi Gavə” əsərində Gavə, 
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Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Bəxtsiz çavan”ında 
Fərhad, N.Nərimanovun “Nadir şah” əsərində Nadir 
şah və s. rolları yüksək sənətkarlıqla oynamışdır. 

Yaradıcılığında milli teatr ənənələri ilə klassik 
Avropa teatr mədəniyyətini üzvi surətdə birləşdirən 
Ərəblinski müxtəlif janrlı əsərlərdə inandırıcı və 
parlaq obrazlar yaratmışdır. 1910-cu ildə V.Şekspirin 
“Otello” əsərində yaratdığı Otello obrazı Ərəblinski 
yaradıcılığının zirvəsi sayılır. 

Ərəblinski musiqili teatr səhnəsində də fəaliyyət 
göstərmişdir. Azərbaycan operasının birinci və ən 
məşhur tamaşası olan Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və 
Məcnun” operası 1908-ci ildə H.Ərəblinski tərəfindən 
tamaşaya qoyulmuşdur. Bundan sonra Ü.Hacıbəylinin 
“Əsli və Kərəm”, “O olmasın , bu olsun”, “Şah Abbas 
və Xurşidbanu”, “Aşıq Qərib”, “Evliykən subay”, 
“Əlli yaşında cavan” və s. əsərlərinin quruluşçu re-
jissoru olmuşdur. 

Azərbaycanda peşəkar səhnə ustalarının yetiş-
dirilməsində Ərəblinskinin böyük xidməti olmuşdur. 
O, Azərbaycan dramaturgiyası və teatrının fəal 
təbliğatçısı olmuş və bu işdən ötrü Cənubi Qafqaz, 
Şimali Qafqaz, Volqaboyu, Orta Asiya və Krım şə-
hərlərinə qastrol səfərləri etmişdir. 

Azərbaycanda kino sənətinin yaradılmasında da 
Ərəblinskinin rolu olmuşdur. 1916-cı ildə “Neft və 
milyonlar səltənətində” adli ilk Azərbaycan bədii fil-

mində Ərəblinski baş rolda 
– Lütfəli bəy rolunda çə-
kilmişdir. Azərbaycan teat-
rını dünya səviyyəsində 
təbliğ etmək, ölkədə kino 
sənətini inkişaf etdirmək 
kimi böyük arzularla yaşa-
yan Hüseyn Ərəblinskinin 
həyatına xaincəsinə sui-
qəsd edilmişdir. Qohumla-
rından birisi onların nəslin-
dən aktyor olmayacağını 
bildirərək Ərəblinskini hə-
dələmiş, ondan peşəsini də-
yişməyi tələb etmişdir.  Hər 
dəfə rədd cavabı alan dayısı 
oğlu Əbdülxalıq  1919-cu il 
martın 17-də Ərəblinskini 
öldürmüşdür. 

Hüseyn Ərəblinskinin 
məzarı Fəxri Xiyabandadır. 
Sumqayıt Dövlət Musiqili 
Dram Teatrı və Bakı küçə-
lərinin biri görkəmli sənət-
karın adını daşıyır. Sabit 
Rəhmanın “Son faciə” po-
vesti ona həsr olunmuşdur. 
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  Nobel Mükafatları – (illik bey-
nəlxalq mükafatlar) onları təsis 
etmiş İsveç mühəndis-kimya-
çısı, ixtiraçı və sənayeçi Alfred 
Bernhard Nobelin adınadır. 
1901-ci ildən verilir. Nobelin 
vəsiyyətinə əsasən onun ölü-
mündən sonra qalan kapital 

Nobel fondunu təşkil etmişdir; əvvəllər 32 mln. İsveç 
kronası olan həmin məbləğin 12.4%-i (3.74 mln 
krona) Bakıdakı “Nobel qardaşları” şirkətindən 
A.Nobelə düşən səhmin hesabına idi. Bu vəsait səhm, 
istiqraz və borcda yerləşdirilmişdi. Onlardan götü-
rülən  gəlir  hər il bərabər hissəyə bölünür və Nobel 
Mükafatları formasında fizika, kimya, fiziologiya, 
yaxud tibb, ədəbiyyat sahəsində ən yeni nailiyyətlər 
və əvvəlki işlərə (əgər onların əhəmiyyəti sonradan 
aşkar edilibsə), həmçinin sülhü möhkəmləndirmək 
sahəsindəki fəaliyyətə görə verilir. 1968-ci ildə İsveç 
Dövlət Bankı özünün 300 illiyi münasibətilə iq-
tisadiyyat elmləri sahəsində işlərə görə Nobel xatirə 
mükafatını təsis etmişdir. Nobel mükafatı – üzərində 
A.Nobelin təsviri və müvafiq yazı olan qızıl medal, 
diplom və müəyyən məbləğdə pul çekindən ( Nobel 
fondunun illik gəlirindən asılı olaraq 30-70 min 
dollar) ibarətdir. Nobel Mükafatlarını Nobelin 
vəsiyyətinə görə Stokholmda Kral EA, Kral Karolina  
Tibb-Cərrahiyyə İnstitutu, İsveç Ədəbiyyat Akade-
miyası, sülh mükafatını isə Norveç parlamentinin xü-
susi Nobel  Komitəsi verir. Sülh mükafatından başqa  

 
bütün mükafatlar yalnız 
fərdi (yəni ayrı-ayrı şəxs-
lərə) və ancaq bir dəfə veri-
lir. İstisna olaraq M.Sklo-
dovskaya-Küriyə (1903 və 
1911-ci ildə), L.Polinqə 
(1954 və 1962) və C.Bar-
dinə (1956 və 1972) Nobel 
mükafatı iki dəfə verilmiş-
dir.  

Bir qayda olaraq, Nobel 
Mükafatları yalnız sağ olan 
şəxslərə verilir. Nobel Mü-
kafatları namizədləri irəli 
sürmək hüququ olan şəxslər 
(təşkilatların hüququ yox-
dur) Nobel Mükafatları 
haqqında əsasnamədə mü-
əyyən edilmişdir. (Məsələn 
Nobel Mükafatları laureat-
ları bu hüquqa malikdir). 
Namizədlər haqqında tək-
liflər fevralın 1-dək Nobel 
Mükafatları üzrə 6 müvafiq 
komitəyə göndərilir. Təq-
dim olunmuş işlərin müza-
kirəsi və səsvermə məxfi 
şəraitdə keçir. Mətbuatda 
yalnız qisa şəkildə əsas-
landırılmış qərar dərc olu-
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nur (sülh mükafatlarının verilmə səbəbi göstərilmir). 
Mükafat verilməsi haqqında qərardan şikayət vermək 
və ya onu ləğv etmək olmaz. Nobel mükafatının 
təqdim olunması mərasimi dekabrın 10-da, Nobelin 
ölümünün il dönümü günü – Stokholmda və Osloda 
keçirilir. Nobel mükafatlarından bəzən qərəzli 
məqsədlər üçün istifadə olunur. 
   Bu vaxta kimi 815 şəxs Nobel mükafatına layiq 
görülmüşdür. Bunun da 25 nəfəri qadındır. Nobel 
mükafatı alanların 60-65% ABŞ, Almaniya, İngil-
tərənin payına düşür. Bunun da əsas səbəbi həmin 
ölkələrdə xüsusi təyinatlı mərkəzlərin fəaliyyəti ilə 
bağlıdır. 
   Keçmiş SSRİ-də 21 nəfər Nobel mükafatı almışdır. 
Bu vaxta kimi 6 nəfər müsəlman Nobel Mükafatı 
almışdır: Ə.Sədat, A.Salam, N.Maxfuz, Y.Ərəfat, 
Ş.Ədabi, O.Pamuk. 

   Nazirlər Kabinetinin 3 
iyun 1996-cı il 70 saylı qə-
rarı əsasında Azərbayanda 
Nobel İnformasiya Mərkəzi 
yaradılmışdır. Bu dünyada 
sayca 5-ci mərkəzdir (ABŞ, 
Almaniya, İngiltərə, Rusi-
yadan sonra). Mərkəzin 
nəzdində xüsusi ekspertlər 
qrupları fəaliyyət göstərir. 
Hazırda Beynəlxalq Nobel 
İnformasiya Mərkəzinin hə-
qiqi üzvü, BNİM Qafqaz və 
Orta Asiya ölkələri üzrə sə-
lahiyyətli nümayəndəsi 
B.Ələsgərovdur. 
 

Ədəbiyyat 
 

Əliyeva, A. Ədəbiyyat üzrə Nobel Mükafatı laureatları /A.Əliyeva.-Bakı: Elm, 
2004.- 234 s. 

Xəlilov, Ə. Nobel mükafatı laureatları görkəmli kimyaçılar /Ə.Xəlilov.- Bakı: 
Nərgiz. 2003.- 187 s. 

Mirzəyev, M. Nobelçi fiziklər /M.Mirzəyev.- Bakı: Nasir, 2001.- 98 s. 
Şəkərəliyev, A. Nobel mükafatı alan iqtisadçılar /A.Şəkərəliyev.-Bakı: Elm, 

2005.- 240 s. 
 

Rus dilində 
 

Лауреаты Нобелевской премии: энциклопедия.- М.: Прогресс, 1992.-740 с. 
Нобелевская премия.- М.: Наука, 2009.-290 с. 
 

İnternetdə 
www.cabmin.gov.az 
 

Bəybala Ələsgərov 
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    Əbülhəsən Əlibaba oğlu Ələkbərzadə 
1906-cı ildə İsmayıllı rayonunun Basqal 
kəndində, kəndli ailəsində anadan ol-
muşdur. 1912-ci ildə burada kənd ib-
tidai məktəbini bitirmişdir. Erkən yaş-
larından məşəqqətli əməyin bütün ağır-
lığını duymuşdur. Bu da onun xarakte-

rini bir çox cəhətdən formalaşdırmış və mətinləşdir-
mişdir. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 1925-ci 
ildə Bakı Darülmüəllimini bitirmişdir.  

İnqilabın ilk illərində o, Dərbənd şəhərində 
Pedaqoji texnikumda müəllim işləmiş, böyüməkdə 
olan nəslə savad öyrətmişdir. Ə.Əbülhəsən ədəbiyyata 
20-ci illərin əvvəlində gəlmişdir. Ədəbi fəaliyyətə 
“Maarif və mədəniyyət” jurnalında çap olunan “Sofi” 
hekayəsi ilə başlamışdır. Onun ilk hekayələri 
kəndlilərin həyatına həsr olunmuşdur. Yazıçının ilk 
romanı olan “Yoxuşlar”, kənddə barışmaz sinfi 
mübarizədən bəhs edir. İstedadla yazılmış bu əsər 
Azərbaycan romanında müasir mövzunun bünövrəsini 
qoymuşdur. Ə.Əbülhəsənin ədəbiyyatımızda görkəmli 
hadisəyə çevrilən “Dünya qopur” romanı sovetlər 
hakimiyyətinin təşəkkülü və möhkəmlənməsi uğrunda 
Azərbaycan xalqının mübarizəsinə həsr edilmişdir. 
Ədibin bunun ardınca yazdığı bir çox povestləri və 
hekayələri Azərbaycan nəsrinin inkişafına sanballı 
töhvə olmuşdur. Moskvada sovet yazıçılarının 
qurultaylarında, Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti 
günlərində, ayrı-ayrı respublikaların ongünlüklərində 
və s. tədbirlərdə iştirak etmişdir. 

Böyük Vətən mühari-
bəsi illərində Əbülhəsən 
silaha sarılaraq mənfur düş-
mənə qarşı vuruşmuş, eyni 
zamanda yaradıcılıq fəaliy-
yətini də davam etdirmiş-
dir. Müharibədən bəhs edən 
bir sıra əsərləri vardır. 
Bunlara “Krım hekayələri”, 
“Oğullar və atalar”, “Dost-
luq qalası” və s. əsərlərini 
misal göstərmək olar.  

Ə.Əbülhəsən   Azərbay-
can Kinematoqrafiya Ko-
mitəsində baş redaktor iş-
ləmiş, uzun müddət “Azər-
baycan” ədəbi-bədii jurna-
lına başçılıq etmiş, Azər-
baycan Yazıçılar İttifaqının 
məsləhətçisi olmuşdur.  

Döyüş və ədəbi-ictimai 
fəaliyyətinə görə 1979-cu 
ildə Azərbaycanın Xalq 
yazıçısı adına layiq görül-
müş, üç dəfə “Qırmızı 
Əmək Bayrağı” ordeni 
(1966, 1971, 1976), fəxri 
fərmanlar və döyüş medal-
ları ilə təltif edilmişdir. 
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Əbülhəsən  Ələkbərzadə 
1906-1986 
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    Əbülhəsən Əlibaba oğlu Ələkbərzadə uzun sürən 
ağır xəstəlikdən sonra 1986-cı il mayın 21-də 81 
yaşında vəfat etmişdir. Doğma kəndində dəfn olun-
muşdur. Bakı küçələrindən biri onun adını daşıyır. 

 

 
Ədəbiyyat 

 
 Povestlər və hekayələr /Əbülhəsən; red. C.Bağırov; Azərbaycan Respublikası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: “E.L” NPŞ MMC, 2006.- 400 s 
İsmayılov, Y. Əbülhəsənin yaradıcılığı.- Bakı: Elm, 1986.- 208 s. 
Cəfərov, M. Ə.Əbülhəsənin nəsrinin dili.- Bakı: APU, 1992.- 97 s. 

 
İnternetdə 

 
 

www.az.wikipedia.org 
www.ismayilli.aztelekom.org 
www.kataloq.az 

 
Nailə Alışova
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    Seyid Məhəmmədhüseyn Behcət 
Təbrizi (Məmmədhüseyn Şəhriyar) 
1906-cı ildə Təbriz şəhərinin Bağme-
şə bölgəsində, o zamanın tanınmış hü-
quqşünaslarından Hacı Mirağa Xoş-
ginabinin ailəsində dünyaya gəlmiş-
dir. İlk təhsilini kənd məktəbində 

Molla İbrahim adlı bir axunddan almış və bu savadlı, 
qayğıkeş, mehriban müəllimini həmişə böyük 
hörmətlə yad etmişdir. O, ibtidai və orta məktəbləri 
Təbrizdə başa çatdırmış, məşhur “Talibiyyə” ruhani 
mədrəsəsində isə görkəmli müəllimlərdən ərəb dili və 
ədəbiyyatından dərs almışdır. İlk şeirini Təbrizdəki 
“Məhəmmədiyyə”orta məktəbinin buraxdığı “Ədəb” 
adlı jurnalda dərc etdirmişdir. 

Şəhriyar Təbrizdə orta təhsilini bitirdikdən sonra 
Tehrana gedərək, əvvəlcə 1921-ci ildə Tehran Dar-ül-
fünununda, sonra isə Tibb fakultəsində ali təhsil 
almağa başlamışdır. Lakin fakültənin sonuncu kur-
sunda təhsilini yarımçıq qoyub dövlət qulluğuna gir-
məyə məcbur olmuşdur. 

XX əsr Azərbaycan poeziyasının ən görkəmli 
nümayəndələrindən biri olan Məhəmməd Hüseyn 
Şəhriyar öz əsərləri ilə sağlığında klassiklər səviy-
yəsinə yüksəlmişdir. Şəhriyar klassik şeirin bütün 
janrlarında yazmış, ədəbiyyatı yüksək məzmunlu 
qəzəl, qəsidə, məsnəvi, qitə və rübailərlə zənginləşdir-
mişdir. 

İlk yazdığı qəzəllərində nakam məhəbbətdən bəhs 
edən şairin “Sızlayır əhvalıma sübhə kimi tarım  

 
mənim” misrası ilə başla-
nan qəzəli də bu qəbildən-
dir. Ziyalıların acınacaqlı 
taleyindən bəhs etdiyi şeir-
ləri “Elm və hikmət”, “Kə-
malülmülkün  ziyarəti” ad-
lanır. “Eynşteynə müraciət” 
adlı məsnəvisi də məşhur 
əsərlərindən biridir. Şair 
“El  bülbülü”, “Qafqazlı 
qardaşlar ilə görüş”, “Gö-
züm aydın” şeirlərində Ara-
zın bu tayında olan qardaş-
lar ilə görüş həsrətini dilə 
gətirir.  

Şəhriyarın ilk şeir kitabı 
1931-ci ildə Tehranda üç 
böyük şair və alimin – Mə-
liküşşüəra Baharın, Səid 
Nəfisinin və Pəjman Bəxti-
yarinin müqəddimələri ilə 
nəşr olunmuşdur. Milli ədə-
biyyatın və mədəniyyətin 
qorunması və inkişafı uğ-
runda fədakarlıqla çalışan 
vətənpərvərlərin səyi ilə 
“Heydərbabaya salam” əsə-
ri 1954-cü ilin mart ayında 
Təbrizdə nəşr olunmuşdur. 
Şəhriyarın ən məşhur əsəri 
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Məmmədhüseyn Şəhriyar 
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Şair 



407 

“Heydər Babaya salam” adlanır. Bu əsər 1954-cü ildə 
Heydərbaba dağının ətəyində keçən uşaqlıq illəri 
xatirəsinə həsr edilmişdir. 

Həmin nəşrə müqəddimə yazmış alimlər – Mehdi 
Rövşənzəmir və Əbdüləli Karəng onu yüksək qiymət-
ləndirmiş, haqlı olaraq bu poemanın dünya ədəbiyya-
tının bir sıra nadir əsərləri ilə eyni səviyyədə dayandı-
ğını göstərmişlər. 

Şair ömrü boyu Şimali Azərbaycanı, Bakını görə 
bilməsə də, bu mövzuda xəyali səyahət etmiş, vüsal 
şeirləri yazmış, Şimali Azərbaycan şairlərindən Süley-
man Rüstəm, Məmməd Rahim, Bəxtiyar Vahabzadə, 
Nəbi Xəzri və başqaları ilə əlaqə saxlamış, öz əsərlə-

rində tez-tez, Sabiri, Üzeyir 
bəyi, Səməd Vurğunu xatır-
layaraq yad etmişdir.  

Daha çox Şəhriyar təxəl-
lüsü ilə tanınan böyük 
Azərbaycan-İran şairi şeir-
lərini Azərbaycan və fars 
dillərində yazmışdır. 

Məhəmməd Hüseyn 
Şəhriyar 18 sentyabr 1988-
ci ildə  vəfat edib. Onun və-
fat etdiyi gün, yəni 18 
sentyabr hər il İranda “Milli 
şeir günü” kimi qeyd edilir. 

Ədəbiyyat 
Seçilmiş əsərləri /M.Şəhriyar; tərt. ed. N.Rizvan, X.Quliyeva, İ.Qəribov; ön sözün 

müəl. B.Nəbiyev.- Bakı: Avrasiya Press, 2005.- 480 s.  
Seçilmiş əsərləri  /M.Şəhriyar; red. Hey. Ə.Quliyev (baş red.) və b.; tərt. və ön 

söz. Müəl. İ.Həbibbəyli; red. T.Əhmədov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.-272 s.;  
(Azərbaycan ədəbiyyatı)  

Şəhriyarın divanı /M.Şəhriyar; haz. M.İsmayılzadə.- Bakı: Beynəlxalq Əlhuda, 
2003.  

Heydər babaya salam /M.Şəhriyar; tərc. K.Məşrutəçi.- Tehran: Neqahe Səbz 
Xelağan, 2009. 

Nəbiyev, B. Kəlamın vüsəti //M.Şəhriyar. Seçilmiş əsərləri.- Bakı, 2005.- S.4-34. 
Şəhriyar fars dilli ədəbiyyatşünaslıqda:  [fars dilindən tərcümə] /tərc. ed. 

S.Nabioğlu; ön söz. Müəl. Qulamrza, S.; elmi red. V.Sultanlı; Dünya 
Azərbaycanlarının Əlaqələndirmə Şurası; Ana dili fondu.- Bakı: Nurlan, 2006.  

Quliyev, E. Şəhriyar poeziyası və milli təkamül: [monoqrafiya] /E.Quliyev; red. 
H.Qasımov.- Bakı: Elm, 2004.  

 
İnternetdə 

www.abiyeshan.blogcu.com 
www.anl.az  
www.az.wikipedia.org 
www.edebiyyat.az 
www.vatanbaku.turkblog.com  
www.adam.az                                                                        

  Nailə Alışova
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Mikayıl Cabbar oğlu Zeynalov 

1926-cı ildə Tovuz rayonunun 
Azaflı kəndində anadan olub. Erkən 
yaşlarından “Solğun”,  “Coşqun” 
təxəllüsləri ilə şeirlər yazan aşıq-

şair az sonra təxəllüs kimi doğma kəndinin adını 
götürüb. 

Mikayıl Azaflı o xoşbəxt insanlardandır ki, xalqın 
yaddaşında ozan, ustad aşıq, saz-söz ustası, el sə-
nətkarı – şair, bəstəkar kimi yaşayır. Qurbani kimi, 
Ələsgər kimi, indi onu da “aşıq” adlandırırıq. Onların 
keçdiyi yol böyük yoldur. Bu yolun başlanğıcında 
adlarını bilmədiyimiz çox qədim ozanlar durur, 
onların bizə çatan son və ən qədim nümayəndəsi Dədə 
Qorqud dayanır. Sonralar bu yol Qurbani, Abbas 
Tufarqanlı, Xəstə Qasım, Valeh, Alı, Ələsgər sənəti 
ilə inkişaf edib.  

Mikayıl Azaflı XX əsrin ikinci yarısında xalqın 
yetişdirdiyi görkəmli el sənətkarıdır, şairdir, eyni za-
manda görkəmli saz havaları yaradan ustaddır.  Sovet 
dövründə Mikayıl Azaflının əsərləri toplu şəkildə işıq 
üzü görə bilməyib.  

Mikayıl Azaflının təcnis yaradıcılığı çox zəngindir. 
Aşıq, təcnisin 28 növündə şeirlər yazmış, struktur-
forma tələbləri ilə bərabər, mənaya da ciddi diqqət 
yetirmişdir. Bunlar onun yaradıcılığının nə qədər əl-
van olduğunu aydın göstərir.  

Mikayıl Azaflının gözəl müxəmməsləri də var. 16-
lıq şəklində yazılmış bu müxəmməslərin misralarını 
aşıqlar asanlıqla 8 hecalı şeir kimi bölüb oxuyurlar. 

Adi müxəmməslərlə yanaşı, 
qoşayarpaq cığalı müxəm-
məsləri də maraqlıdır. 
Vücudnaməsi, divaniləri, 
sicilləmələri, ustadnamələ-
ri, cahannamələri vardır.  

Mikayıl Azaflı bir vaxt-
lar “Dövlət Təhlükəsizlik 
Komitəsinin qara siyahısına 
düşmüş” və 1961-1964-cü 
illərdə həbsxana həyatı ke-
çirmişdir. Həbsxanada bir 
sıra şeirlər yazmışdır. Tər-
tibçilər həmin şeirləri “Zin-
dan şeirləri” adı altında ver-
mişlər. Azaflı – Şəhriyara, 
Səməd Vurğuna, Qarslı 
Aşıq İslama, Hüseyn Bo-
zalqanlıya, Aşıq Ələsgərə, 
Aşıq Alıya, Aşıq Şəmşirə, 
Aşıq İmrana, qızı Marala, 
Aşıq Pəri məclisinə, Mül-
külü Həsənə, Cahan Əfru-
za, Əli Kafkasiyalıya, Os-
man Sarıvəlliyə, Aşıq Mir-
zəyə və bir sıra başqa şəxs-
lərə ithaflar yazmışdır. Qar-
şılıqlı olaraq ona da baş-
qalarının ithafları vardır. 
Bunlardan əlavə, Azaflı bir 
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sıra görkəmli aşıqların, şairlərin ünvanına mərsiyələr 
yazmışdır.  

Mikayıl Azaflı coşqunluqla yazıb-yaradan, aşıq 
sənətini inkişaf etdirən, sağlığında klassikləşən ustad 
aşıq idi.  

Mikayıl Azaflı 1990-cı 
ildə dünyasını dəyişmiş, 
doğma kəndində dəfn 
edilmişdir. 

 
Ədəbiyyat 

 
Qoca Azaflıyam  /M.Azaflı; tərt. ed. Və ön söz. Q.Paşayev, M.Azaflı; red. 

M.Qasımlı, G.Azaflı.- Bakı: Nurlan, 2008.-128 s. 
Kazımov, Q. Azaflı yaradıcılığına salınan işıq /Q.Kazımov //Azərbaycan.- 2009.-

13 yanvar.- № 8.- S.5. 
Paşayev, Q. Azaflı /Q.Paşayev //Mədəni maarif.- 2009.-№ ½.- S.51-53.  
Yaqub, Z. Azaflı çinarı: aşıq Mikayıl Azaflı haqqında /Z.Yaqub //Ədəbiyyat 

qəzeti.- 2008.- 18 aprel.- S.8.  
 

İnternetdə 
www.anl.az 
www.az.wikipedia.org 
www.kitab.az 

Nailə Alışova  
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YUBİLYARLARIN   ƏLİFBA  
 GÖSTƏRİCİSİ  

A  

Abbasov Akim Əli oğlu-100 148 
Abbasov Əsgər Məmmədis-
mayıl oğlu-95 

112 

Abbasov Qurban Abbasqulu 
oğlu-85 

267, 
285 

Abbasov Midhət Teymur 
oğlu-85 

196 

Abaszadə Abasqulu Ağabala 
oğlu-105 

111 

Abdullayev Aydın Ələkbər 
oğlu-65 

215 

Abdullayev Aydın Həsən 
oğlu-60 

111 

Abdullayev Cahangir 
Məmməd oğlu-110 

148 

Abdullayev İslam Əbdül 
oğlu-135 

380 

Abdullayev Məzahir 
Ağaverdi oğlu-100 

170 

Abdullayev Mikayıl Hüseyn 
oğlu-90 

320,338

Abdullazadə Gülnaz 
Abutalıb qızı-65 

247 

Ağalarov Abbas Fərhad oğlu-
100 

197 

Ağalarova Dünya Ələkbər 
qızı-105 

318 

Ağaoğlu Məhəmməd-115 217 
Ağamirov Midhət Mirmusa 
oğlu-90 

149 

Ağayeva Xurşid Həsən bəy 
qızı-105 

112 

Axundov Vəli Yusif oğlu-95 148, 
158 

Axundova-Bağırbəyova Sona 
Əbdül qızı-115 

378 

Axundova Elmira-100 111 
Axundova Rəfiqə Hacı qızı-
80 

217 

Allahverdiyev Mahmud Qara 
oğlu-80 

146 

Aristoksen (e.ə. 354-300) 
2365  

378 

Aristotel (Ərəstun) (e.ə. 384-
322) 2395  

378 

Arazlı Abbas-75 146 
Aslanov Aslan Məmməd 
oğlu-85 

7,12 

Aşıq Əhməd-90 381 
Aşıq Ələsgər-190 381, 

391 
Aşıq Hüseyn Cavan-95 381 
Aşurbəyli Sara Balabəy qızı-
105 

5,32 

Atakişiyev Əlisəttar Ələsgər  
  oğlu-105 

320, 
350 

Atakişiyev Rafiq (Rauf) 
İsrafil oğlu-85 

380 

Atatürk Mustafa Kamal-130 377, 
397 

Atillanın (406-453) anadan 
olmasının 1611 illiyi 

377 

Azaflı Mikayıl-85 381, 
408 

Azayev Əlisəfa Soltan oğlu-
60 

194 

Azəroğlu Balaş-90 292,300
Aznaurov İsgəndər Söhrab 
oğlu-55 

216, 
230 
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B  

Babayev Aqşin Əlisəttar 
oğlu-75 292,309

Babayev Rafiq Fərzi oğlu-75 69,103 
Babayeva Ələviyyə Hənifə 
qızı-90 

215, 
226 

Babayeva Çimnaz Məmməd 
qızı-65 

321 

Babazadə Baba Qurbanqulu 
oğlu-100 

111 

Bağırov Allahverdi Teymur 
oğlu-65 

110,136

Bağırov Zakir Cavad oğlu-95 69,86 
Bağırova Bəsti Məsim qızı-
105 

378 

Bağırzadə Faiq Məmməd 
oğlu-85 

68 

Balasaquni Yusif Xass Hacib 
oğlu-990 

373 

Barto Aqniya Lvovna-105 37 

Bartok Bela-130 69 

Bayramov Həbib 
Əbdülhüseyn oğlu-85 

171, 
180 

Bayramov Hüseyn Abbas 
oğlu-95 

373 

Bayramov Soltanağa Nəhmət 
oğlu-75 

267, 
276 

Bayramzadə Əlirza Baxşəli 
oğlu-100 

67 

Bexer İohannes Robert-120 147 
Belinski Vissarion 
Qriqoryeviç-200 

169 

Bellini Vinçenso-210 294 
Berinq Vitus İonassen-330 377 
Berq Lev Semyonoviç-135 68 
Bədəlbəyli Şəmsi Bədəl 40,58 

oğlu-100 
Bəktaşi İnayət Heydər oğlu-
80 

66 

Billuri Hökumə İbrahim qızı-
85 

65,70 

Brahe Tixon-465 318 
Bulqakov Mixail 
Afanasyeviç-120 

146 

Burdenko Nikolay Niloviçin-
135 

170 

Buzoni Ferruçço Benvenuto-

145 

111 

Bünyadov Ziya Musa oğlu-
90 

319, 
348 

  

C  

Cahangirov Cahangir Şirgəşt 
oğlu-90 

171, 
191 

Cavanşir-1395 377, 
384 

Cəfərzadə Əzizə Məmməd 
qızı-90 

316, 
359 

Cəlil Musa-105 37, 53 

Cəlilov Afiyəddin Cəlil oğlu-
65 

216 

Cuvarlı (Cuvarlinski) Cavad 
Nəcəf oğlu-125 

39 

  

Ç  

Çələbi Övliya-400 68 
  

D  

Dadaşov İbrahimpaşa 
Hüseyn oğlu-85 

112 

Dadaşov Rafael Məlik oğlu- 6 
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65 
Dadaşov Soltan Baba oğlu-
105 

149 

Dadaşzadə Araz Məmməd 
oğlu-75 4,34 

Dağlı Seyfəddin-90 215, 
240 

Davudova Mərziyə Yusif 
qızı-110 

320, 
329 

De Sika Vittorion-110 196 
Dekart Rene-415 68,105 
Diks Otto-120 320 
Disney Uolt-110 320,325
Donatello-625 379 
Dostoyevski Fyodor 
Mixayloviç-190 

292, 
302 

Drayzer Teodor-140 215, 
241 

Dürer Albrext-540 149 

Dvorjak Antoni-170 247 

  

E  

Edilov Yelmar Şahmar oğlu-
65 

110, 
126 

Ehtisami Pərvin-105 373 
Elcanlı Sadıq-55 4 
Eminov Allahverdi İsgəndər 
oğlu-70 

109 

Eyvazov Fərman Allahverdi 
oğlu-80 

65 

  

Ə  

Əhmədov Həsən Əbdüləli 
oğlu-135 379 

Əhmədov Hüseyn Mustafa 
oğlu-85 

195, 
205 

Əhmədov Riad Fikrət oğlu- 318, 

55 340 
Ələkbərzadə Çingiz Əbülhə-
sən oğlu-75 

266 

Ələkbərzadə Əbülhəsən 
Əlibaba oğlu-105 

372, 
404 

Əlibəyli Ənvər Əliverdi 
oğlu-95 

109,113

Əlikişibəyov Mustafa 
Məmməd oğlu-110 

319 

Əliverdibəyov Nazim Ağalar 
oğlu-85 

218, 
219 

Əliverdizadə Kərim Səlim 
oğlu-100 

111 

Əliyev Aqil Əlirza oğlu-85 318, 
331 

Əliyev Cəmil Əziz oğlu-65 68,99 
Əliyev Əbülfət Əsəd oğlu-85 321,363
Əliyev Firudin Əli oğlu-75 39 
Əliyev Hüseyn Əlirza 
oğlu100 

112, 
134 

Əliyev İlham Heydər oğlu-50 318, 
342 

Əliyev İlham Müzəffər oğlu-
50 

148, 
152 

Əliyev Kamil Müseyib oğlu-
90 

268, 
278 

Əliyev Tamerlan Əziz oğlu-
90 

267 

Əliyev Yavər Yaqub oğlu-55 170 
Əliyeva Fərəh Şirməmməd 
qızı-50 

247 

Əliyeva-Kəngərli Aybəniz 
İbrahim qızı-65 

171, 
176 

Əlizadə Əbdülkərim Əli 
oğlu-105 

5 

Əlizadə Ələşrəf Əbdülhüseyn 
oğlu-100 

110 

Əlizadə Mübariz-100 316 
Əmir Teymur-675 110, 

124 
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Ərəblinski Hüseyn -130 379, 
400 

Əsədov Əsəd Soltan oğlu-55 67 
Əsədov Məhəmməd Nəbi 
oğlu-70 

318 

Əsədullayev Şəmsi-170 378, 
393 

Əsgərova Salatın Əziz qızı-
50 

317, 
336 

Əşrəf (Eşref) Mehmet-165 373 
Əyyubov Əsgər Cabbar oğlu-
85 

217 

Əyyubov Tələt Ömər oğlu-95 373 
Əzimi Səfurə-65 7 
Əzimov Cəbrayıl Əlimuxtar 
oğlu-85 

149 

Əzimov Nəriman Abbasqulu 
oğlu-75 

170 

Əzizbəyov Şamil 
Əbdürrəhim                   oğlu-
105 

39 

  

F  

Fadeyev Aleksandr Aleksan-
droviç-110 

317 

Faradey Maykl-220 246 
Fəqir Hacıağa -175 372 
Fəna Mirzə Rəhim-170 372 
Fətəli xan Hüseynəli xan 
oğlu-275 

377 

Flober Qustav-190 317 
Franklin Bencamin-305 5,20 
  

G  

Gerasimov Sergey Apollina-
riyeviç-105 

171 

Gəncəli Novruz-90 245, 
255 

Gəncəvi Nizami-870 372, 
389 

Göyalp Ziya-135 373, 
395 

Göyçəli Bəhmən-95 149 
Gülgün Mədinə-85 4,19 
  

H  

Hacıbəyli Ceyhun bəy Əb-
dülhüseyn oğlu-120 

37, 42 

Hacıyev Aydın Səfər oğlu-75 5 
Hacıyev Etibar Firudin oğlu-
40 

110,117

Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu-
75 

146, 
150 

Hacıyeva Nina Alekseyevna-
85 

170 

Haqverdiyev Əyyub 
Məmmədəli oğlu-100 

69 

Haqverdiyev Xanlar Məm-
məd oğlu-105 

247, 
259 

Haqverdiyev Məşədi Zeynal-
150 

380 

Haşımov Bakir Musa oğlu-85 380 
Heydərov Arif Nəzər oğlu-85 170 
Heydərov Kəmaləddin Fəttah 
oğlu-50 

195 

Heydərov Nəzər Heydər 
oğlu-115 

377 

Həbibzadə Əmir Şamil oğlu-
95 

6 

Həsənov İlham Gülbala oğlu-
35 

148, 
155 

Həsənzadə Nəriman 
Əliməmməd oğlu-80 

37, 54 

Hidayətzadə İsmayıl Hüseyn 
oğlu-110 

218 

Hüseynli Qəmbər Muxtar 
oğlu-95 

111, 
128 
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Hüseynov Böyükağa 
Murtuza oğlu-85 

65 

Hüseynov Cəlil Yusif oğlu-
115 

319 

Hüseynov Elşən İbrahim 
oğlu-35 

170 

Hüseynov Əlikram Həsən 
oğlu-85 

112 

Hüseynov Əyyub Müseyib 
oğlu-95 

247, 
250 

Hüseynov Sadıq Dayandur 
oğlu-50 

195, 
213 

Hüseynova Sofiya Həsən 
qızı-85 

39 

Hüseynzadə Ədilə Hacağa 
qızı-95 

112 

Hüseynzadə Məcid Əziz 
oğlu-95 

217 

  

X  

Xanızadə Hamlet Bəbir oğlu-
70 

171, 
173 

Xanlarova Zeynəb Yəhya 
qızı-75 

321, 
357 

Xələfov Abuzər Alı oğlu-80 318, 
352 

Xəlilov Eldar Xəlil oğlu-35 216, 
234 

Xəlilov Fərhad Qurban oğlu-
65 

295 

Xəlilov Qurban Əli oğlu-105 293 
Xəlilov Zahid İsmayıl oğlu-
100 

6,17 

  

İ  

İbrahimov Mirələkbər Mir-
ələsgər oğlu-50 

246, 
263 

İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu- 266, 

100 288 
İbrahimov Nurəddin İslam 
oğlu-60 

67,84 

İmamverdiyev Qabil 
Allahverdi oğlu-85 

215, 
224 

İmanova Gülbacı-55 40 
İmrani Rafiq Hüseyn oğlu-60 7 
İsmayılqızı Xanım-55 109 
İsmayılov Həbib Ələkbər 
oğlu-105 

40 

İsmayılov Rasim Rza oğlu-
70 

196 

İsmayılova Səkinə Qulu qızı-
55 

40,60 

İsmayılzadə İsa Mustafa 
oğlu-70 

65,82 

İsrafilova Nilufər Möhsün 
qızı-85 

268 

  

J  

Jeriko Teodor-220 247 
  

K  

Karamzin Nikolay 
Mixayloviç-245 

317 

Karmen Roman Lazareviç-
105 

294 

Kəlbəliyev Qüdrət İsfəndiyar 
oğlu-65 

293 

Kəminə Fatma-170 372 
Kəngərli Əsgər Aslan bəy 
oğlu-100 

148 

Kərəmov Nurəddin Kərəm 
oğlu-100 

68 

Kərim Əli-80 65,93 
Kərimov Bəşir Bəylər oğlu-
35 

38,44 

Kərimov Elgiz Kərim oğlu- 5,14 
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40 
Kərimov Kazımağa Mövsüm 
oğlu-60 

245, 
248 

Kərimov Kərim Məhəmməd 
0ğlu-40 

194, 
198 

Kərimov Lətif Hüseyn oğlu-
105 

295, 
307 

Kərimova Flora Ələkbər qızı-
70 

196, 
208 

Kərbəlayı Lətif Hüseyn oğlu-
135 

380 

Kəsəmənli Nüsrət Yusif 
oğlu-65 

316,361

Krımski Aqafangel 
Yefimoviçin-140 

4 

Kryuçkov Nikolay 
Afanasyeviç-100 

6 

  

Q  

Qacar Mirzə Bəhmən -200 378 
Qafarlı Əlihüseyn 
Əbdülrəhim oğlu-100 

69 

Qafarova Roza Zeynal qızı-
85 

293 

Qaprindaşvili Nona 
Terentyevna-70 

149 

Qaracaoğlan-405 380 
Qarayev Əbülfəs Mürsəl 
oğlu-55 

294 

Qarayev Yaşar Vahid oğlu-
75 

65,72 

Qaryağdı Cabbar-150 69,101 
Qasımov Böyükağa 
Məmməd oğlu-95 

65 

Qasımov Əbülfəz Cəbrayıl 
oğlu-80 

318 

Qasımov Hacı İbrahim oğlu-
125 

372 

Qasımov Mehbalı 149 

Məhəmməd oğlu-105 
Qasımov Rafiq Yunisəli 
oğlu-80 

170, 
188 

Qasımov Yusif İbad oğlu-
115 

377 

Qasımova Xuraman Əkrəm 
qızı-60 

171, 
178 

Qasımzadə Məmmədcavad 
Süleyman oğlu-100 

267 

Qasımzadə Nadir Hacı Yusif 
oğlu-100 

39 

Qasprinski İsmayıl bəy 
Mustafa ağa oğlu-160 

66 

Qədimov Şaiq-85 66 
Qədirov Əliabbas Gülabbas 
oğlu-65 

39 

Qəhrəmanov Əliheydər Bala 
oğlu-100 

268, 
282 

Qəmbərov Məmməd 
Mütəllim oğlu-85 

39 

Qəmbərov Yunis Heydər 
oğlu-85 

68 

Qənizadə Soltanməcid Hacı 
Murtuzəli oğlu-145 

109,140

Qəzvini Mir Yəhya əl 
Hüseyni-530 

378 

Qızıl Arslan-825 377 
Qoyya-i-Lüsyentes-265 68 
Qrundiq Lean-105 68 
Qrünberq Karl-120 266 
Qubadov Arif Vəliş oğlu-45 245, 

257 
Qubkin İvan Mixayloviç-140 246 
Qudon Jan Antuan-270 67 
Quliyev Eldar Tofiq oğlu-70 6,22 
Quliyev Emin Ələkbər oğlu-
35 

216, 
228 

Quliyev Ələkbər Məmməd 
oğlu-100 

246 

Quliyev Məmməd Mehdi 40 
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oğlu-75 
Quliyev Nəriman Ağaqulu 
oğlu-85 

319 

Qumi Qazi Əhməd -465 148 
Qurbani Abdulla Novruz 
oğlu-55 

316,333

Qurbanov Ağadadaş 
Gülməmməd oğlu-100 

69,78 

Qurbanov Maqsud Rüstəm 
oğlu-70 

148 

Qutqaşınlı İsmayıl bəy -210 379 
Qverçino Querçino-420 40 
  

L  

Lafonten Jan-390 194 
Laqranj Jozef Lui -275 6 
Leskov Nikolay 
Semyonoviç-180 

37 

Leybnits Qotfrid  Vilhelm-
365 

197 

Lomonosov Mixail 
Vasilyeviç-300 

293 

London (Qriffit) Cek-135 4,15 
  

M  

Mahmud Tofiq-80 292,297
Mahmudbəyova Məryəm 
Fərəməz qızı-90 

6,13 

Mahmudova Tamilla Zahid 
qızı-80 

112 

Makeyev İqor Vladimiroviç-
40 

267, 
286 

Maksvell Ceym Klerk-180 170 
Mansurov Bəhram Süleyman 
oğlu-100 

40,51 

Mehdixanlı Nurəddin-55 268 
Mehdiyev Fazil Umud oğlu-
45 

216, 
236 

Mehrəliyeva Fatma Yusif 
qızı-85 

171, 
172 

Məcidov Zakir Nüsrət oğlu-
55 

170, 
190 

Məhəmməd Bəy Aşiq-235 372 
Məlikaslanova Püstə 
Süleyman       qızı-85 

38 

Məlikova-Abayeva Hənifə-
155 

148 

Məlikova Nəcibə Haşım qızı-
90 

268, 
281 

Məliküş-şüəra Bahar 
Məhəmmədtağı-125 

316 

Məmmədəliyeva Sevda Yusif 
qızı-65 

294 

Məmmədov Abbas Zaman 
oğlu-95 

68 

Məmmədov Əbülfəz Mey-
bulla oğlu-85 

217 

Məmmədov Ələşrəf Veysəl 
oğlu-80 

293 

Məmmədov Əliqulu 
Məmmədqulu oğlu-105 

195 

Məmmədov Məmmədağa 
Əhməd oğlu-85 

148 

Məmmədov Mirkazım 
Mirəhəd oğlu-100 

293 

Məmmədov Mirzə Muxtar 
Mirzə Əli Əsgər oğlu-170 

380 

Məmmədov Rəşid Rza oğlu-
75 

40 

Məmmədov Sabir Novruz 
oğlu-50 

7 

Məmmədov Seymur 
Qəhrəman oğlu-40 

245, 
256 

Məmmədov Ziyad İsgəndər 
oğlu-100 

378 

Məmmədova Adilə-90 217 
Məmmədrza Afiyət Abdulla 
oğlu (Mərəndi)-85 

4 
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Məmmədyarov Əliyar 
Müslüm                    oğlu-75 

149 

Mərdanov Misir Cumayıl 
oğlu-65 

267 

Mikluxo-Maklay-165 196 
Mirzəzadə Böyükağa Məşədi 
oğlu-90 

40 

Morze Semuel Finli Briz-220 112,142
Motsart Volfqanq Amadey-
255 

7,28 

Mövsümov Məhərrəm 
Ağabala oğlu-95 

380 

Muğanlı Əhmədağa-85 146 
Musayev Musa 
Əbdürrəhman oğlu-90 

319 

Musayeva-İbrahimova Azadə 
Şahbaz qızı-65 

266 

Mustafayev Əbdüləli Cabbar 
oğlu-105 

195 

Mustafayev Əmir Gülbala 
oğlu-75 

65 

Mustafayeva Güllü Hacağa 
qızı-90 

295, 
304 

Mustafayev Həsənağa 
Hacağa oğlu-115 

218 

Mustafayev Ramiz Hacı 
oğlu-85 

268, 
274 

Mustafayeva Sədayə İsmayıl 
qızı-85 

196 

  

N 
 

Nağıyev Salman Ağaş oğlu-

85 

267 

Nağıyev Tofiq Murtuza oğlu-

70 

67 

Naxçıvani Hacı Məhəmməd 
Hacı Abbas oğlu-130 

381 

Naxçıvani Həsən-805 379 
Namazova Adilə Əvəz qızı-
85 

246, 
254 

Nazim Əli-105 292 
Nekrasov Nikolay 
Alekseyeviç-190 

317 

Nemətulla Ağa-115 293 
Nəcəfova Hökumə Yusif 
qızı-100 

380 

Nəqqaş Mani-1795 379 
Nərimanbəyov Vidadi Yaqub 
oğlu-85 

196 

Nəsibov Kamil Balədə oğlu-
65 

267 

Nəsirli Məmməd Nəsir oğlu-
100 

268 

Nəsirli Müzəffər Qasım oğlu-
100 

245 

Nəsirov Yalçın Canhəsən 
oğlu-35 

5, 26 

Nəsrəddinov Rafiq Hüseyn 
oğlu-50 

67 

Nəzərli Hikmət Baba oğlu-45 67,76 
Nəzirova Nailə Məmməd 
qızı-75 

111 

Nəvai Əlişir-570 37,49 
Nicat Əlisa-75 215, 

223 
Nikulin Yuri Vladimiroviç-
90 

320 

Nobel Emmanuel-210 67,95 
Nuri Yaşar-60 247, 

252 
  

O  

Orucov Vəzir Surxay oğlu-55 318,355
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P 
Paşayev Baxşeyiş Xanəh-
məd-75 

147 

Pənahov Əlipənah Ələsgər 
oğlu-85 

321, 
322 

Pikasso Pablo-130 268, 
284 

Prokofyev Sergey 
Sergeyeviç-120 

112 

  

R  

Ramazanov Şamil Ağasəf 
oğlu-35 

5,24 

Ramiz Rövşən-65 316, 
334 

Raykin Arkadi İsaakoviç-100 268, 
280 

Razi Əli-125 372 
Rembrandt Harmens Van 
Reyn-405 

197, 
203 

Reşetnikov Fyodor Pavloviç-
105 

197 

Rezerford Ernest-140 217 
Rəfiyev Mahmud Məmməd-
tağı oğlu-95 

196 

Rəhimov Şamo Süleyman 
oğlu-80 

110 

Rəhimova Elmira Allahverdi 
qızı-70 

217,229

Rəhmanzadə Maral Yusif 
qızı-95 

197, 
210 

Rəsulov Məcid Lətif oğlu-95 196 
Rollan Romen-145 5 
Rüstəm Süleyman-105 65,80 
Rüstəmbəyov Əsəd Fətulla 
oğlu-100 

246 

Rüstəmxanlı Sabir Xudu 
oğlu-65 

146, 
161 

Rüstəmov Nəbi Rüstəm oğlu-
100 

378 

Rüstəmov Saleh Hacı oğlu-
100 

217 

Rüşdiyyə Təbrizi-160 373 
Rzayev Yaşar Hüccətulla 
oğlu-70 

109 

  

S  

Sadıqcan-165 380 
Sadıqov Əlövsət Şirəli oğlu-
105 

321 

Sadıqzadə Oqtay Seyid 
Hüseyn oğlu-90 

40 

Salahov Şakir Şamil oğlu-45 169, 
183 

Salayev Həsənağa Dərya 
oğlu-90 

320,324

Salik Məmmədqulu-205 372 
Saltıkov-Şedrin Mixail Yev-
qrafoviç-185 

5,30 

Seyidova Həqiqət Əli qızı-95 319 
Seyfi Ələkbər Seyfulla oğlu-
110 

69 

Sədiyev Vəzir İsa oğlu-50 169, 
174 

Səxavət Seyran-65 66,94 
Səmədov Fuad İbrahim oğlu-
85 

195 

Səmədov Niyazi Həmid 
oğlu-95 

319 

Sidqi Ruhulla-125 69,97 
Simens Ernst Verner-195 319 
Skot Valter-240 215 
Smollet Tobayas Corc-290 373 
Sultanlı Əli Abdulla oğlu-
105 

316 

Sultanov Eynəli bəy Çölü 
bəy oğlu-145 

146 
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Sultanov Əbülqasım-145 110 
Sultanov Hacıbəy Fərəculla 
oğlu-90 

246 

Süleymanov Ələkbər Bağır 
oğlu-95 

320 

Süleymenov Oljas 
Öməroviç-75 

373 

  

Ş  

Şadlinski Abbasqulu bəy 
Xanbala o-125 

38 

Şah Qasım Ənvar-655 372 
Şahtaxtinskaya Leyli 
İsasultan qızı-125 

379 

Şahtaxtinski Behbud ağa-130 377 
Şahtaxtinski İsasultan 
Nəcəfqulu oğlu-160 

195 

Şahtaxtinski Məhəmməd ağa 
Məhəmmədtağı Sultan oğlu-
165 

379 

Şamo Arif-75 194, 
201 

Şedrin Silvestr Feodosiyeviç-
220 

40 

Şəhriyar Məmmədhüseyn -
105 

373, 
406 

Şəkili Ələsgər-145 380 
Şinasi İbrahim-185 373 
Şirazi Qütbəddin Mahmud 
ibn Məsud-85 

378 

Şirəliyeva Tamilla Xudadat 
qızı-65 

320 

Şirvani Xaqani -885 372,387
Şıxəlibəyli Ədhəm Şahlarbəy 
oğlu-100 

110 

Şostakoviç Dmitri 
Dmitriyeviç-105 

247 

Şou Corc Bernard-155 194, 
212 

Şuşinski Xan-110 217, 
235 

  

T  

Tağıyev Əyyub İsmayıl oğlu-
100 

6 

Tağıyev Məmməd Tağı oğlu-
90 

110 

Tağıyeva Şövkət Əzizağa 
qızı-85 

195 

Tahir Söhrab -85 215, 
221 

Tahirov Kərim Məhəmməd 
oğlu-60 

294 

Taqor Rabindranat-150 146, 
156 

Talıbzadə Abdulla Mustafa 
oğlu (Abdula Şaiq)-130 

37,61 

Təbrizi Saib-410 372 
Tixonov Nikolay 
Semyonoviç-115 

316 

Tomson Cozef Con-155 319 
Tuqanov Aleksandr 
Aleksandroviç-140 

69 

Tursunzadə Mirzə-100 146 
Tusi Nəsirəddin-810 39,56 
  

U  

Urməvi Səfiəddin -795 379 
Uşaqlıgil Xalid Ziya-145 194 
  

V  

Varlamov Aleksandr 
Yeqoroviç-210 

294 

Vavilov Sergey İvanoviç-120 67 
Vayda Anjey-85 69 
Veber Karl Maria Fon-225 294 
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Ventslova Antanas-105 4 
Vəliyev Əli Qara oğlu-110 292, 

313 
Vəliyev Kamil Nəriman 
oğlu-65 (Kamil Vəli) 

215, 
232 

Vəliyev Süleyman Vəli oğlu-
95 

316 

Vəliyev Teymur Süleyman 
oğlu-85 

6 

Vəliyev Yaşar Hidayət oğlu-
60 

66 

Vəlizadə İsgəndər Mahmud 
oğlu-115 

111 

Vəzirov Ədalət Səfərəli oğlu-
60 

112 

Vinoqradov İvan 
Matveyeviç-120 

246 

Viskonti Lukino-105 294 
Vrubel Mixail 
Aleksandroviç-155 

67 

Vurğun Səməd-105 65,91 
  

Y  

Yəhyayev Elşad Məmmədhə- 147, 

nifə oğlu-45 154 
Yusifbəyli Nəsib bəy Yusif 
oğlu-100 

377 

Yusifov Zakir Tofiq oğlu-55 245, 
261 

Yusifzadə Əbdülbaqi Fövzi-
110 

372 

Yusifzadə Əşrəf Əmrah oğlu-
105 

320 

  

Z 
 

Zadə Lütfi-90 39,46 
Zamanov Abbas Fəttah oğlu-
100 

266, 
272 

Zeynalov Bəhruz Mahmud 
oğlu-85 

321 

Zeynalova Nəsibə Cahangir 
qızı-95 

111, 
132 

Ziya Kazım -115 69,89 
Zülalov Əbdülbağı 
Bülbülcan-170 

380 

Zülfüqarov Samir Xəlil oğlu-
35 

195, 
200 

  
 



421 

Əlamətdar və tarixi günlərin 
adlar göstəricisi  

 

A  

Ağdam  rayonunun işğalı (23.07. 
1993) günü    

194, 
207 

Almaniya SSRİ-yə hücum etmişdir 

(22.07.1941) 

194 

Atabəylər dövlətinin  (1136-1225) 
yaradılmasının 875 illiyi 

374 

Azərbaycan Dövlət Filarmoniya-
sının (25.05.1936) yaradılmasının 
75 illiyi 

147,
165 

 
 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer-
sitetinin kitabxanasının (1966) 
yaradılmasının 45 illiyi 

382 

Azərbaycan Dövlət İncəsənət Mu-
zeyinin (1936) yaradılmasının 75 
illiyi 

376 

Azərbaycan Dövlət Konservatoriya-
sının (Musiqi Akademiyası) 
(26.08.1921) təşkil edilməsinin 90 
illiyi 

375 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni-
versitetinin (1921) təsis edilməsinin 
90 illiyi 

375 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Neft 
Maşınqayırma İnstitutunun 
(AzETNMİ) (1931) yaradılmasının  
80 illiyi 

375 

Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan 
Dili Günü (01.08.2001) 

216 

Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri 
günü (14.02.1992) 

38 

Azərbaycan xalqının Milli Azadlıq 
mübarizəsi 

25 

“Azərbaycan-İrs” mədəni-maarifçi-
lik yönümlü jurnalın (1996) çap 
olunmasının 15 illiyi 

376 

Azərbaycan Kinosu Günü 
(02.08.1898) 

216 

Azərbaycan Kommunist Partiyası 
ləğv edilmişdir (14.09.1991) 

245 

Azərbaycan Kukla Teatrının (1931) 
təşkil edilməsinin 80 illiyi 

375 

Azərbaycan Qadınlarının I 
Qurultayının keçirilməsinin (08 
(11).02.1921) 90 illiyi 

38 

Azərbaycan Milli Konservatoriyası-
nın kitabxanasının (10.08.2001) 
yaradılmasının 10 ili 

218 

Azərbaycan Pоlisi Günü  
(02.07.1998) 

194 

Azərbaycan radiosunun yaradılma-
sının (06.11.1926) 85 illiyi 

292 

Azərbaycan Respublikası Ali Soveti 
“Azərbaycanın milli özünümüdafiə 
qüvvələri haqqında” qanun qəbul 
etmişdir (09.10.1991) 

267 

Azərbaycan Respublikası Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyinin təsis  
edilməsinin (01.11.1991) 10 illiyi 

292 

Azərbaycan Respublikası Pensiya 
Fondunun (16.12.1991) yaradılma-
sının 10 illiyi  

317 

Azərbaycan Respublikasının Avro-
pa Şurasına tam hüquqlu üzvlüyə 
qəbul olunmasının (25.01.2001) 10 
ili 

5 

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti yanında Dövlət İdarəçilik 

382 
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Akademiyasının Elmi Kitabxanası-
nın (1956) yaradılmasının 55 illiyi 
Azərbaycan Sərhəd Qoşunlarının 
Yaranması Günü (18.08.1994) 

216 

Azərbaycan şair və ədiblər cəmiy-
yəti ədəbi təşkilatının (1946, 
Təbriz) yaradılmasının 65 illiyi 

376 

Azərbaycan Universitetinin kitabxa-
nasının (1991) yaradılmasının 20 
illiyi 

383 

Azərbaycanda ilk psixologiya labo-
ratoriyasının (1926, Fuad İbrahim-
bəyov) yaradılmasının 85 illiyi 

377 

Azərbaycanda ilk rəsmi telefon xət-
tinin (“Nobel qardaşları cəmiyyəti” 
tərəfindən) (18.02.1881) çəkil-
məsinin 130 illiyi 

38 

Azərbaycanın BMT-yə qəbul olun-
ması günü (02.03.1992) 

66 

Azərbaycanın xarici ölkələrlə dost-
luq və mədəni əlaqələr cəmiyyətinin 
(1946) yaradılmasının 65 illiyi 

376 

Azərbaycanlıların Sоyqırımı Günü 
(31.03.1918) 

67, 
106 

AzTv proqramının yayımlanma-
sının   (14.02.1956) 55 illiyi 

38 

  

B  

Babək rayon Mərkəzləşdirilmiş Ki-
tabxana Sisteminin (1976) yaradıl-
masının 35 illiyi 

383 

Bağırxanın (Təbriz üsyanının 
rəhbərlərindən biri) (1861-1917) 
anadan olmasının 150 illiyi 

374 

Bakı Azad Tənqid-Təbliğ Teatrının 
(1921) yaradılmasının 90 illiyi 

375 

Bakı Biskvit Fabrikinin (1941) 
istifadəyə verilməsinin 70 illiyi 

376 

Bakı Gəmi Təmiri zavodunun 376 

(1931) yaradılmasının 80 illiyi 
Bakı Kimya Əczaçılıq zavodunun 
(1946) yaradılmasının 65 illiyi 

376 

Bakı Kommersiya məktəbinin yara-
dılmasının (1901) 110 illiyi 

374 

Bakı Musiqi Akademiyasının 
Kitabxanasının (1921) yaradılması-
nın 90 illiyi 

381 

Bakı Rabitə Elektrotexnikumunun 
(2002-ci ildən Bakı Dövlət Rabitə 
və Nəqliyyat Kolleci) (1931) təsis 
edilməsinın 80 illiyi 

375 

Bakı-Sabunçu-Suraxanı xəttində 
SSRİ-də ilk dəfə olaraq elektrik 
qatarının hərəkət etməsinin 
(06.07.1926) 85 illiyi 

194 

Bakı Slavyan Universitetinin Kitab-
xanasının (1946) yaradılmasının 65 
illiyi 

382 

Bakı şəhəri  A.P.Çexov adına kütlə-
vi kitabxananın (1956) yaradılma-
sının 55 illiyi 

382 

Bakı şəhəri A.Şaiq adına Maştağa 
qəsəbə uşaq kitabxanasının (1956) 
yaradılmasının 55 illiyi 

382 

Bakı şəhəri Binəqədi qəsəbə uşaq 
kitabxanasının (1951) yaradılması-
nın 60 illiyi 

382 

Bakı şəhəri H.Cavid adına kütləvi 
kitabxananın (1981) yaradılmasının 
30 illiyi 

383 

Bakı şəhəri M.Ə.Sabir adına 
Balaxanı qəsəbə kütləvi kitabxana-
sının (1936) yaradılmasının 75 illiyi 

381 

Bakı şəhəri M.Əzizbəyov adına küt-
ləvi kitabxananın (1921) yaradıl-
masının 80 illiyi 

381 

Bakı şəhəri Nizami rayonu Mərkəz-
ləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin 
(1991) yaradılmasının 20 illiyi 

383 
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Bakı şəhəri Ş.İ.Xətai adına kütləvi 
kitabxananın (01.08.1991) yaradıl-
masının 20 illiyi 

218 

Bakı şəhəri T.Şahbazi adına kütləvi 
kitabxananın (1961) yaradılmasının 
50 illiyi 

382 

Bakı şəhəri Zirə qəsəbə kütləvi 
kitabxanasının (1956) yaradılması-
nın 55 illiyi 

382 

Bakı Vaqon Təmiri zavodunun 
(1891) yaradılmasının 120 illiyi 

374 

Bakı Zərgərlik zavodunun (1936) 
yaradılmasının 75 illiyi 

376 

Bakıda I Beynəlxalq Türkoloji 
Qurultayın (26.02-06.03.1926) ke-
çirilməsinin 85 illiyi 

38 

“Bakinskiy raboçiy” qəzetinin 
(05.1906) nəşr olunmasının 105 
illiyi 

375 

Bеynəlxalq Ahıllar Günü 
(01.10.1992) 

266 

Bеynəlxalq Ailə Günü (15.05.1994) 147 
Bеynəlxalq Ana Dili Günü 
(21.02.1999) 

38 

Bеynəlxalq Əlillər günü 
(03.12.1992) 

317 

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 
(1946) yaradılmasının 65 illiyi 

376 

Bеynəlxalq Gənclər Günü 
(12.08.1999) 

216 

Beynəlxalq Humanitar Yardım 
Günü (19.08.2003) 

216 

Beynəlxalq İnformasiya Təhlükə-
sizliyi Günü (30.11.1988) 

293 

Beynəlxalq İnternet Təhlükəsizliyi 
Günü (09.02.2004) 

38 

Beynəlxalq Jurnalistlər Təşkilatının 
(1946) yaradılmasının 65 illiyi 

376 

Beynəlxalq Kulinariya Günü 
(20.10.2004) 

267 

Bеynəlxalq Qadınlar Günü 
(08.03.1910) 

66 

Beynəlxalq Qan Donor Günü 
(14.06.2001) 

169,
182 

Beynəlxalq Mədəniyyət Günü 
(15.04.1935) 

109 

Bеynəlxalq Muzеylər Günü 
(18.05.1977) 

147 

Beynəlxalq Novruz Günü 
(21.03.2010) 

66, 
88 

Beynəlxalq Nobel mükafatının 
verilməsinin (1901) 110 illiyi 

374, 
402 

Beynəlxalq Olimpiya Günü 
(23.06.1967) 

169 

Beynəlxalq Poeziya Günü (21.03.) 66 
Beynəlxalq Radio və Televiziya 
Verilişləri Təşkilatının (1946) 
yaradılmasının 65 illiyi 

376 

Beynəlxalq Rəqs Günü 
(29.04.1982) 

110, 
143 

Bеynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlı-
ğı Günü (03.05.1993) 

147 

Beynəlxalq Sülh Günü (21.09.) 245 
Beynəlxalq Turizm Günü 
(27.09.1970) 

245 

Beynəlxalq Teatr Günü 
(27.03.1948) 

66 

Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü 
(02.04.1953) 

109, 
116 

Bilik Günü (15.09.2004) 245 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Günü 
(24.10.1945) 

267 

Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü 
(05.03.) 

66,7
4 

Bülbülün ev-muzeyinin yaradılma-
sının (1976) 35 illiyi 

376 

  

C  

Cabbar Qaryağdı oğlu adına I 376 
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Respublika müsabiqəsinin (1986) 
keçirilməsinin 25 illiyi 
Cəbrayıl rayonunun işğalı günü 
(23.08. 1993)  

216, 
238 

  

D  

Daxili Qoşunlar Günü (12.03.1995) 66 
“Dəbistan” həftəlik uşaq jurnalının 
(1906-1908) nəşrə başlamasının 
105 illiyi 

375 

Dövlət Arxivinin yaradılmasının 
(01.1921) 90 illiyi 

375 

Dövlət bayrağı günü (09.11.2009) 292,
298 

Dövlət dilinin tətbiqinin təkmilləş-
dirilməsi haqqında fərman verilmiş-
dir (18.06.2001) 

169 

Dövlət Qulluqçularının Pеşə 
Bayramı (23.06.2006) 

169 

Dövlət Müstəqilliyi Günü  
(18.10.1991) 

267 

Dünya Azərbaycanlılarının I 
Qurultayı keçirilmişdir 
(09.11.2001) 

292 

Dünya Azərbaycanlılarının Həm-
rəylik Günü (31.12.1991) 

317, 
365 

  

E  

Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi Əməkdaşlarının  Peşə 
Bayramı (23.05.2007) 

147,
163 

  

Ə 
 

Ədliyyə İşçilərinin Peşə Bayramı 
Günü (22.11.1999) 

293 

Əfşar hökmdarı Nadir şahın haki-
miyyətə gəlməsinin (1736) 275 

374 

illiyi  
Əfşarlar sülaləsinin hakimiyyətə 
gəlməsinin (1736) 275 illiyi 

374 

Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü 
(05.06.1972) 

169 

Əzizbəyov M. adına Buzovna qəsə-
bə kütləvi kitabxanasının (1926) 
yaradılmasının 85 illiyi 

381 

  

F  

Faşizm Üzərində Qələbə Günü 
(09.05.1945) 

147 

“Füyuzat” jurnalının (1906) nəşr 
olunmasının 105 illiyi 

375 

Füzuli rayonunun işğalı günü 
(23.08. 1993)   

216, 
239 

  

G  

Gəncə Cümə Məscidinin yaradılma-
sının (1606) 405 illiyi 

374 

Gəncə sənətkarlarının və şəhər 
yoxsullarının üsyanı (1231) 

374 

Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş 
Kitabxana Sisteminin (1976) yara-
dılmasının 35 illiyi 

382 

Gəncə şəhərinin 2505 illiyi (23.09.) 245 
Gənclər Günü (02.02.1997) 37 
Gənclərin I Ümumrespublika Foru-
munun (02.02.1996) keçirilməsinin 
15 ili 

37 

Gömrük İşçiləri Günü (29.01.1992) 5 
Gözdən Əlillər üçün Respublika 
Kitabxanasının (01.06.1981) yara-
dılmasının 30 illiyi 

171 

  

H  

Hərbi Dоnanma Günü (05.08.1992) 216 
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Hülakülar sülaləsinin hakimiyyətə 
gəlməsinin (1256-1357) 755 illiyi 

374 

Hüseyn Cavidin ev-muzeyinin yara-
dılmasının (1981) 30 illiyi 

376 

  

 
X 

 

Xaçmaz rayon Mərkəzləşdirilmiş 
Kitabxana Sisteminin (1976) yara-
dılmasının 35 illiyi 

383 

Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının 
(Əhməd Bakıxanov adına) (1931) 
yaradılmasının 80 illiyi 

375 

Xankəndinin işğalı günü 
(26.12.1991) 

317,
354 

Xəzər Universitetinin Kitabxana İn-
formasiya Mərkəzinin (1991) 
yaradılmasının 20 illiyi 

383 

Xətai Ş.İ. adına Mədəniyyət Sarayı-
nın kitabxanasının (1931) yaradıl-
masının 80 illiyi 

381 

Xocavəndin işğalı günü 
(02.10.2008) 

266, 
269 

Xоcalı Sоyqırımı Günü 
(26.02.1992) 

38, 
63 

Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti 
Əməkdaşlarının Peşə Bayramı Gü-
nü (23.08.2008) 

216 

  

İ  

İnsan Hüquqları Günü (18.06.2007) 169 
İrqi ayrı-seçkiliyin (diskriminasiya-
nın) Ləğv Edilməsi Uğrunda Bey-
nəlxalq Mübarizə Günü 
(21.03.1966) 

66 

İstiqlal muzeyinin yaradılmasının 
(1991) 20 illiyi   383 

  

K  

Kəlbəcər rayonunun işğalı günü 
(02.04. 1993) 

109,
115 

“Kaspiy” qəzetinin (1881) nəşr 

edilməsinin 130 illiyi 

374 

Kоnstitusiya Günü (12.11.1995) 292 
  

Q  

Qacar Şah Ağa Məhəmmədin haki-
miyyətə gəlməsinin (1796-97) 215 
illiyi 

374 

Qacarlar sülaləsinin hakimiyyətə 
gəlməsinin (1796-1925) 215 illiyi 

374 

Qadın zorakılığına qarşı beynəlxalq 
mübarizə günü (25.11.1999) 

293,
311 

Qan  yaddaşımız 41 
Qaz Emalı Zavodunun (1961) 
istifadəyə verilməsinin 50 illiyi 

376 

Qızıl Aypara Günü (07.03.2008) 66 
QİÇS-ə Qarşı Mübarizə Günü 
(01.12.1996) 

317 

Qobustan rayon Mərkəzləşdirilmiş 
Kitabxana Sisteminin (1991) yara-
dılmasının 20 illiyi 

383 

Qori Müəllimlər Seminariyasının 
(1876) yaradılmasının 135 illiyi 

374 

Qubadlı rayonunun işğalı günü 
(31.08.1993)  

216, 
243 

Qurban bayramı (06-07.11.) 292, 
296 

  

L  

Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası-
nın bərpa olunması haqqında qanun 
qəbul edilmişdir (25.12.1991)  

317 
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Laçın rayon Mərkəzləşdirilmiş 
Kitabxana Sisteminin (1976) 
yaradılmasının 35 illiyi 

382 

Laçın rayonunun işğalı günü 147, 
160 

  

M  

Mərdəkan Dendrarisinin (1966) ya-
radılmasının 45 illiyi 

376 
 

“Məktəb” adlı ədəbi, elmi jurnalın 
nəşr olunmasının (1911) 100 illiyi 

375 

Milli Dirçəliş Günü (17.11.1988) 293 
Milli Qurtuluş Günü (15.06.1993) 169 
Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü 
(22.07.1875) 

194 

Milli Musiqi Günü (18.09.1995) 245 
Milli Silahlı Qüvvələr Günü 
(26.06.1918) 

169 

Milli Tеatr Günü (10.03.1873) 66 
Milli Təhlükəsizlik Orqanları İşçilə-
rinin Peşə Bayramı Günü 
(28.03.1997) 

66 

Mingəçevir Şəhər Mərkəzləşdiril-
miş Kitabxana Sisteminin (1956-cı 
ildə yaranan M.P.Vaqif adına şəhər 
mərkəzi kitabxanası əsasında) 
(1976) yaradılmasının 35 illiyi 

383 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşr 
olunmasının (07.04.1906) 105 illiyi 

109, 
121 

Mömünə Xatın türbəsinin inşasının 
(Naxçıvan, 1186) 825 illiyi 

374 

Müəllim Günü (5 оktyabr) 266 
“Müstəqil Dövlətlər Birliyi”nin 
(MDB) yaradılması haqqında 
müqavilə bağlanmışdır(08.12.1991) 

317 

  

N  

Naxçıvan şəhər Mərkəzləşdirilmiş 383 

Kitabxana Sisteminin (1981) yara-
dılmasının 30 illiyi 
Naxçıvanski C. adına Hərbi Liseyin 
yaradılmasının (1971) 40 illiyi 

376 

Narkоmaniyaya və Narkоbiznеsə 
qarşı Bеynəlxalq Mübarizə Günü  
(26.06.) 

169 

“Neftçi” könüllü idman cəmiyyəti-
nin  (1936) yaradılmasının 75 illiyi 

376 

Neftçilər Günü (20.09.1994) 245 
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun 
Kitabxanasının (1936) yaradılması-
nın 75 illiyi 

382 

“Nəşri-Maarif” mədəni-maarif işləri 
sahəsində fəaliyyət göstərmiş xey-
riyyə cəmiyyətinin (01.08.1906) ya-
radılmasının 105 illiyi 

375 

“Nicat” maarif cəmiyyətinin yara-
dılmasının (1906) 105 illiyi 

375 

Nizami Gəncəvi adına Lökbatan qə-
səbə kütləvi kitabxanasının 
(16.11.1976) yaradılmasının 35 illi-
yi 

295 

Nizami Gəncəvi adına Naftalan şə-
hər kitabxanasının (1981) yaradıl-
masının 30 illiyi 

383 

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu-
nun kitabxanasının (1936) yaradıl-
masının 75 illiyi 

381 

  

O  

Oğuz rayon Mərkəzləşdirlmiş Ki-
tabxana Sisteminin (1976) yaradıl-
masının 35 illiyi 

382 

Olimpiya Muzeyinin yaradılması-
nın (2001) 10 illiyi 

377 

Onkologiya, Rentgenologiya və 
Radiologiya İnstitutunun (indiki 
Onkologiya Elmi Mərkəzi) (1936) 

376 
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yaradılmasının 75 illiyi 
“Orucov Qardaşları” mətbəə-nəşriy-
yatının (1906-1917) yaradılmasının 
105 

375 

  

Ö 
 

“Ölülər” əsərinin Bakıda ilk dəfə 
səhnəyə qoyulmasının (C.Məm-
mədquluzadə, 1916-cı il) 95 illiyi 

375 

  

P  

“PEN-KLUB”un (Beynəlxalq 
Yazıçılar Birliyi) yaradılmasının 
(1921) 90 illiyi 

375 

Polis Akademiyasının ümumi 
kitabxanasının (1921) yaradılması-
nın 90 illiyi 

381 

Prоkurоrluq İşçiləri Günü 
(01.10.1998) 

266 

  

R  

Ramazan bayramı 216, 
242 

Rabitə və İnformasiya Texnologiya-
ları Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin 
kitabxanasının (2001) yaradıl-
masının 10 illiyi 

383 

Rabitə və İnformasiya Texnologiya-
ları Sahəsi İşçilərinin Peşə Bayramı  
(06.12.2006) 

317, 
327 

Respublika Elmi Kənd Təsərrüfatı  
Kitabxanasının yaradılmasının (21. 
01.1921) 90 illiyi 

7 

 
Rеspublika Günü (28.05.1918.) 

 
147,
167 

  

S  

Sabir M.Ə. adına Bakı Pedaqoji 
məktəbinin (1926) yaradılmasının 
85 illiyi 

375 

Salarilər sülaləsinin hakimiyyətə 
gəlməsinin (941-983) 1070 illiyi 

374 

Sədərək rayon Mərkəzləşdirilmiş 
Kitabxana Sisteminin (04.09.1991) 
yaradılmasının 20 illiyi 

247 

Səfəvi hökmdarı I Şah İsmayıl 
Xətainin hakimiyyətə gəlməsinin 
(1501) 510 illiyi 

374 

Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyətə 
gəlməsinin (1501) 510 illiyi 

374 

Səhiyyə İşçiləri Günü (17.06.2001) 169 
Sərhəd Qоşunları Günü (16 dеkabr) 317 
Sumqayıt Dövlət Universitetinin 
kitabxanasının(1961)yaradılmasının 
50 illiyi 

382 

Sumqayıt Kimya sənaye müəssisə-
ləri istehsal birliyinin (1971) yara-
dılmasının 40 illiyi 

376 

Suraxanı rayonu A.A.Bakıxanov 
adına Əmircan qəsəbə kütləvi kitab-
xanasının (1926) yaradılmasının 85 
illiyi 

381 

  

Ş  

Şah İsmayıl Xətai tərəfindən poçt 
rabitəsinin dövlət səviyyəsində təş-
kilinin təməlinin qoyulmasının 
(1501) 510 illiyi  

374 

Şahbuz rayon Mərkəzləşdirilmiş 
Kitabxana Sisteminin (1951) yara-
dılmasının 60 illiyi 

382 

Şəddadilər sülaləsinin hakimiyyətə 
gəlməsinin (971-1075) 1040 illiyi 

374 
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Şərq Təqvimi Pişik (Dovşan) ili 11 
Şuşa rayonunun işğalı günü (08. 
05. 1992) 

147, 
157 

  

T  

Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü 
(18.04.1983) 

109 

Telefon aparatının ixtirasının (1876, 
A.Q.Bell) 135 illiyi 

374 

Teleqramların poçt şöbələrində 
kompyuter şəbəkəsi vasitəsilə ötü-
rülməsinə başlanmasının (05.2001) 
10 illiyi 

377 

Tеlеviziya və Radiо İşçiləri Günü 
(06.11.) 

292 

Təqvimin yaranma tarixindən 8 
Türkiyə Cümhuriyyətinin Zəfər 
Bayramı Günü (30.08.1936) 
 

216 

U  

Ukraynanın Çernobl  şəhərində 
AES-də baş vermiş qəzanın 
(26.04.1986) 25-ci ildönümü 

109 

Uşaqların Bеynəlxalq Müdafiə Gü-
nü (01.06.1950) 

169 

Uşaqların Bеynəlxalq Tеlеviziya və 
Radiо Vеrilişləri Günü (11  dеkabr) 

317 

  

Ü  

Üç rəngli bayraq Respublikanın 
dövlət bayrağı kimi təsdiq 
edilmişdir (05.02.1991) 

38 

Ümumdünya Aviasiya və 
Kosmonavtika  Günü (12.04.) 

109 

Ümumdünya Diabet Günü 
(14.11.1991) 

292,
305 

Ümumdünya “Dioloq və İnkişaf 
üçün Mədəni Müxtəliflik” Günü 
(21.05.2001)  

147 

Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi 
Günü (28.04.1996) 

110 

Ümumdünya Gülüş Günü 
(01.04.1564) 

109 

Ümumdünya Hemofiliya Günü 
(17.04.1964) 

109,
130 

Ümumdünya İnformasiya Cəmiyyə-
ti Günü (17.05.2006) 

147 

Ümumdünya Kitab və Müəllif 
Hüquqları Günü (23.04.1996) 

109, 
138 

Ümumdünya Qaçqınlar Günü 
(20.06.2000) 

169,
185 

 
Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü 
(01.03.1972) 

66 

Ümumdünya Poçt Günü 
(09.10.1970) 

266,
270 

Ümumdünya Salam Günü 
(21.11.1973)  

293 

Ümumdünya Sağlamlıq Günü 
(07.04.1949) 

109, 
119 

Ümumdünya Tütünlə Mübarizə 
Günü (31.05.1987) 

147 

Ümumdünya Yer Günü 
(22.04.1970) 

109 

Ümumxalq Hüzn Günü 
(20.01.1990)

5 

  

Z  

Zəngilanın işğalı günü (30.10. 
1993) 

267, 
290 
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