ƏZİZ OXUCULAR!

Milli Kitabxana kitabxanaçılara kömək məqsədilə
1961-ci ildən “Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi”ni
nəşr edir. Əvvəllər 3 aydan bir - ildə 4 dəfə nəşr edilən
təqvim, 1970-ci ilin oktyabr ayından etibarən “Kitabxana işçisinə kömək”, 2005-ci ildən isə yenidən
“Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi” adı ilə çap olunur.
Bütün bu illər ərzində təqvim özünün “ənənə və
yeniliklər” şüarına sadiq qalaraq daha da təkmilləşmiş,
həcmi genişlənmiş, mövzu üzrə bölmələrin sayı artmış, geniş məlumat mənbəyi kimi formalaşmışdır.
Mədəniyyət işçiləri, müəllimlər, ziyalılar, kütləvi
informasiya vasitələri və ən çox da kitabxana işçiləri
üçün nəzərdə tutulan bu vəsaitin hər buraxılışının
müqəddiməsində nəşrin məzmunu, forması daha
geniş açılır. Təqvimin əsas məqsədi geniş oxucu
kütləsi və mütəxəssislərə respublikanın ictimaisiyasi, iqtisadi, mədəni, elmi həyatında baş verən ən
mühüm hadisələri, kitabxana işi haqqında və başqa
dəqiqləşdirilmiş məlumatları çatdırmaqdır.
Təqvimin bu sayı görkəmli Azərbaycan şairi və
mütəfəkkiri, Azərbaycan-Türk ədəbiyyatı tarixində
divan janrının ən möhtəşəm nümayəndələrindən biri
kimi tanınan Məhəmməd Süleyman oğlu Füzulinin
anadan olmasının 520 illik yubileyinə həsr olunmuşdur.
Füzuli təkcə Azərbaycan ədəbiyyatında deyil, bütün Şərq ədəbiyyatında əsərləri dönə-dönə nəşr olunan, çox sevilən və çox oxunan ən tanınmış klassik
sənətkarlardandır.
Təqvimdə Məhəmməd Füzulinin həyat və
fəaliyyətinə dair zəngin məlumatlar öz əksini tapmışdır.
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Təqvim-2014

Təqvimdə 2014-cü ildə yubileyləri qeyd olunacaq görkəmli şəxsiyyətlərin siyahısı və əlamətdar
hadisələr aşağıdakı bölmələr üzrə verilmişdir:
Milli ədəbiyyat; Folklor; Dünya ədəbiyyatı; Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq; Musiqi. Opera. Balet; Teatr. Kino; Milli Qəhrəmanlar; Siyasət. Hərbi iş; Tarix; Fəlsəfə. İqtisadiyyat. Hüquq;
Mədəniyyət. Elm. Maarif; İdman; Coğrafiya. Geologiya; Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya; Kimya.
Biologiya. Tibb; Texnika; Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya; Tarixdə bu gün.
Təqvimə milli və dünya ədəbiyyatı, incəsənət, elm, texnika və müxtəlif elm sahələrinin ən görkəmli
nümayəndələri, eləcə də tarixi hadisələr haqqında məlumatlar daxil edilmişdir.
Hər bir məlumatda yubileyi qeyd olunacaq şəxsin doğulduğu gün, ay, il, əlamətdar hadisənin baş
vermə tarixi göstərilmişdir.
2014-cü ildə qeyd olunacaq, lakin tarixi dəqiq bilinməyən yubileylər haqqında “Əlavələr” bölməsindən
məlumat əldə etmək olar.
Oxucuların təqvimdən istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədilə hər ayın ilk səhifəsində mündəricat verilmiş, sonda isə köməkçi əlifba göstəricisi tərtib edilmişdir.
Ümid edirik ki, vəsait haqqında məlumat verilən yubilyarlara, əlamətdar və tarixi günlərə həsr edilmiş materiallara kütləvi tədbirlərin keçirilməsində kitabxanaçılara yaxından kömək edəcəkdir.
Təqvim materialları üçün yeni və məzmunca ən uyğun kitablara, jurnal və qəzet məqalələrinə, Milli
Kitabxana tərəfindən nəşr edilmiş biblioqrafik göstəricilərə üstünlük verilmişdir.
Nəşrlə bağlı rəy və təkliflərini bildirən mütəxəssislərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı
bildirir, fikir və iradlarını M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasına göndərmələrini xahiş
edirik.
Ünvan: AZ-1000 Bakı şəh., Хaqani küç. 57;
Е-mail: metodik@anl.az

At İLİ
Yaponiyada və digər Şərq ölkələrində qəbul
edilmiş təqvimə əsasən 12 illik tsikl daxilində hər
bir il müəyyən heyvan işarəsi altında keçir. Şərqdə
çox məşhur olan bu təqvimə əsasən 2014-cü il At
ilidir.
At qəd-qamətlidir. O, geyinib-kecinməyi bacarır, tamaşaları, teatrı, konsertləri, yığıncaqları, idman yarışlarını xoşlayır. Çox vaxt hər hansı bir idman növü ilə müvəffəqiyyətlə məşğul
olur. Kompliment deməyi bacarır, şən, söhbətcil,
cazibəli və hətta adlı-sanlı olur.
At, kütləni idarə etməyi bacardığı üçün
siyasətdə müvəffəqiyyət qazana bilər. O, təkcə əqli
fəaliyyətlə deyil, fiziki işlə də məşğuldur. Ziyalı
olmaqdan daha çox, çevik olan At özünə o qədər
də inanmır. Buna baxmayaraq, heç vaxt özünü sındırmır. At asanlıqla özündən çıxır, buna görə də
üzlülüyü ilə nə qazanmışsa çox vaxt onu itirir. Atın
hiddətinin bir dəfə şahidi olmuş adamlar ona heç
bir zaman etibar etməzlər, çünki onun hiddətində
nə isə hədsiz bir çılğınlıq vardır. Uğur qazanmaq
üçün bu xasiyyətindən əl götürməlidir.
At xudpəsənddir. Kim yolunu kəssə onu ayağının altına salıb tapdalayacaq və azacıq da vicdan əzabı çəkməyəcəkdir, çünki hədsiz dərəcədə
şöhrətpərəstdir. Özünü hamıdan üstün tutur və
hətta başqalarının işinə qarışdıqda da çox vaxt ancaq öz problemləri ilə maraqlanır. Təbiətən çox
müstəqildir, məsləhətlərə qulaq asmır, ağlına necə
gəldi o cür də hərəkət edir.

Bu xudpəsənd yalnız özü üçün, öz rahatlığı və müvəffəqiyyəti üçün işləyirsə də, işinin
bəhrələrindən hamı faydalanır. At fərdiyyətçidir,
zəhmətkeşdir, pul xərcləməkdə mahirdir, hətta
yaxşı maliyyəçidir. Xasiyyəti dəyişkən olduğuna
görə işdən də, məhəbbətdən də tez yorulur. Sonralar eyni müvəffəqiyyətlə və eyni canfəşanlıqla
yenidən işə girişir. Tənhalıq və nəzarət tələb
etməyən hər hansı ixtisasa yiyələnə bilər. O, başına adamlar toplamağa, hörmət qazanmağa və tərif
eşitməyə həmişə ehtiyac duyur.

Ə d ə b i y y a t
At ili [Mətn] //Ulduzlar və talelər.-Bakı, 2010.- S.140-143.
Ulduz falları [Mətn] /tərc.ed. İ. İsgəndərov, M. İsgəndərova; red. T. Məmmədov.- Bakı:
Koroğlu, 1991.-113 s.
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• Yеni il (01.01)
• Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə
kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi
haqqında” sərəncam vermişdir (12.01.2004)
• Ümumxalq Hüzn Günü (20.01.1990)
• Gömrük İşçiləri Günü (30.01.1992)

YANVAR

1 yanvar
Gün çıxır 08:03
Gün batır 17:24
31 yanvar
Gün çıxır
07:51
Gün batır
17:56

22 dekabr20 yanvar
Oğlaq bürcünün
ünsürü torpaq,
planeti Saturn,
düşərli günü
çərşənbə axşamı,
şənbə, düşərsiz
günü bazar ertəsi,
cümə axşamı,
metalı dəmir,
uğurlu rəngi tündyaşıl, 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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520 il Məhəmməd Füzuli 1494-1556
Məhəmməd
Süleyman
oğlu Füzuli 1494-cü ildə
Bağdad yaxınlığındakı Kərbəla qəsəbəsində anadan olmuşdur. Füzulinin həyat və
yaradıcılığının ilk illəri Bağdad və Kərbəla da daxil olmaqla İraqi-Ərəbin Səfəvilər
hakimiyyətinə tabe olduğu
illərə düşür.
Onun yaradıcılığı epik və
lirik, mənzum və mənsur, elmi
və bədii əsərlərdən ibarətdir.
Bu ədəbi irsə azərbaycanca
“Divanı”, farsca “Divanı”,
azərbaycanca, farsca, ərəbcə
qəsidələrdən ibarət “Divanı”,
“Leyli və Məcnun” aşiqanə
romantik poeması, “Bəngü Badə”, “Yeddi Cam” alleqorik poemaları, “Şikayətnamə” də daxil olmaqla məktubları, “Səhhət və Mərəz”,
“Rindü Zahid” adlı farsca yazılmış alleqorik, ictimai-fəlsəfi nəsr
əsərləri, “Hədiqətüs-süəda” kimi türkcə nəsr əsəri, “Hədisi ərbəin
tərcüməsi”, “Mətləül etiqad” kimi ərəbcə yazılmış elmi-fəlsəfi əsəri
daxildir.
Füzuli Nəsimidən sonra ana dilimizdə yaranmış şeirin ən gözəl
nümunələri ilə ədəbi-bədii dilimizi yeni yüksəkliklərə qaldırmış,
klassik Azərbaycan, habelə digər türk xalqlarının poeziyasına güclü təsir göstərən ədəbi məktəb yaratmışdır. Əsərləri Təbrizdə, Bakıda, İstanbulda, Ankarada, Qahirədə, Daşkənddə, Buxarada, Aşqabadda dəfələrlə nəşr edilmiş, dünya şərqşünasları tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir.
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Milli ədəbiyyat
Ədəbiyyatşünas, prоfеssоr Vəliyеv Vaqif Əli oğlunun
(01.01.1924-24.05.1998) anadan оlmasının 90 illiyi
Filologiya elmləri doktoru, Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı
laureatı, AMEA-nın müxbir üzvü Qurbanоv Afad Məhəmməd
oğlunun (10.01.1929-26.09.2009) anadan оlmasının 85 illiyi
Şair, tərcüməçi Məsimоv Baba Vəzir oğlunun (Baba Vəziroğlu)
(10.01.1954) anadan оlmasının 60 illiyi
Tənqidçi, ədəbiyyatşünas Məmmədоv Aydın Mirsaleh oğlunun
(Aydın) (16.01.1944-19.04.1991) anadan оlmasının 70 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, şair Cavadzadə Əli Əliqulu oğlunun
(Əli Tudə) (31.01.1924-26.02.1996) anadan оlmasının 90 illiyi
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9
10
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Folklor
Əməkdar incəsənət xadimi, saz ifaçısı Nəsibov Ədalət
Məmmədəli oğlunun (Aşıq Ədalət) (27.01.1939) anadan
olmasının 75 illiyi
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Dünya ədəbiyyatı
Alman dramaturqu Lеssinqin (Qоthоld Еfraim) (22.01.172915.02.1781) anadan оlmasının 285 illiyi
Şotlandiya şairi Bеrns Rоbеrtin (25.01.1759-21.07.1796) anadan
оlmasının 255 illiyi
Gürcüstanın Xalq şairi Lеоnidzе Gеоrgi Nikоlayеviçin
(28.01.1899-09.08.1966) anadan оlmasının 115 illiyi

Musiqi.Opera.Balet
Əməkdar incəsənət xadimi, оpеra müğənnisi Ağdamski
(Bədəlbəyli) Əhməd bəy Bəşir oğlunun (05.01.1884-01.04.1954)
anadan оlmasının 130 illiyi
Xalq artisti, bəstəkar Axundova Şəfiqə Qulam qızının
(21.01.1924) anadan olmasının 90 illiyi
Xalq artisti, dirijоr Həsənоv Əşrəf Həsən oğlunun (24.01.190909.08.1983) anadan оlmasının 105 illiyi

13

13

14
15

5

Teatr.Kino
Xalq artisti, aktyor Əhmədov İlham Namiq Kamal oğlunun (09.01.1949)
anadan оlmasının 65 illiyi
Xalq artisti, aktyor İsmayılov Hacı Məcid oğlunun (22.01.1944) anadan
оlmasının 70 illiyi
Şair, nasir və tеatr xadimi Kazımzadə Səməd Hacı Əhməd oğlunun (Səməd
Mənsur) (31.01.1879-03.01.1927) anadan оlmasının 135 illiyi

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Quliyev Mətləb Kamran oğlunun
(09.01.1959-31.08.1992) anadan olmasının 55 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Quliyev Mirzə Məcid oğlunun
(11.01.1974) anadan olmasının 40 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyev Vasili Əhməd oğlunun (15.01.195919.10.1992) anadan olmasının 55 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Abdullayev Rövşən Əbdülhüseyn oğlunun
(16.01.1969-13.09.1992) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Həsənov Səyavuş Həsən oğlunun
(20.01.1964-25.06.1992) anadan olmasının 50 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hüseynov Vüqar Tofiq oğlunun
(20.06.1969-20.07.1991) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Muradov Hikmət Oqtay oğlunun
(23.01.1969-29.10.1991) anadan olmasının 45 illiyi
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Siyasət.Hərbi iş
Hərbi xadim, general-leytenant Naxçıvanski İsmayıl xan Ehsan xan
oğlunun (05.01.1819-1918) anadan olmasının 195 illiyi
Dövlət xadimi, hüquqşünas Vəlibəyov Bahadır Qasım oğlunun
(12.01.1894-16.02.1940) anadan olmasının 120 illiyi
Azərbaycanın ilk hüquqşünas professoru, ictimai xadim Vəkilov Mustafa
ağa Məmməd ağa oğlunun (25.01.1899-30.04.1943) anadan olmasının 115
illiyi
Görkəmli siyasi və dövlət xadimi Rəsulzadə Məhəmməd Əmin Axund
Hacı Molla Ələkbər oğlunun (31.01.1884-06.03.1955) anadan olmasının
130 illiyi

26
26

27

Tarix
AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru Nemətova Məşədixanım
Sədulla qızının (05.01.1924) anadan olmasının 90 illiyi

İdman

6

Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi, Əməkdar məşqçi Abbasov
Teymur Tofiq oğlunun (11.01.1924-21.02.2005) anadan olmasının 90 illiyi

29

Kimya.Biologiya.Tibb
Biologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü,
Hacıyev Dəmir Vahid oğlunun (29.01.1929-20.06.1999) anadan
olmasının 85 illiyi

30

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya
Lənkəran şəhər MKS yaradılmasının (01.01.1979) 35 illiyi

Tarixdə bu gün
Yеni il (01.01)
Azərbaycanda ərəb əlifbasından latın qrafikalı əlifbaya keçid başlanıb
(01.01.1929)
Rus qoşunları tərəfindən Gəncənin işğal olunmasının (03.01.1804)
210-cu ildönümü
Azərbaycanla Vatikan dövləti (ölkəmizin müstəqilliyini 1992-ci il
mayın 23-də tanıyıb) arasında diplomatik münasibətlər qurulmuşdur
(09.01.1994)
Azərbaycan Latviya və Slovakiya ilə diplomatik münasibətlər
qurmuşdur (11.01.1994)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Azərbaycan dilində latın
qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” sərəncam
vermişdir (12.01.2004)
SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti “Azərbaycan SSRİ-nin Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətində xüsusi idarə formasının tətbiq edilməsi
barədə” fərman vemişdir (12.01.1989)
Ümumxalq Hüzn Günü (20.01.1990)
Ucar rayonunun yaranmasının (24.01.1939) 75 illiyi
Leninqradın 900 günlük mühasirəsi başa çatmışdır (27.01.1944)
Tərtər rayonunun yaranmasının (27.01.1934) 80 illiyi
Gömrük İşçiləri Günü (30.01.1992)

31
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34
35
36
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Milli ədəbiyyat

10

85
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan onomalogiyasının əsasları [Mətn]: 2
cilddə /A.Qurbanov.-Bakı:
Nurlan, 2004.-C.1.-340 s.;
C.2.-540 s.
Tətbiqi dilçilik problemləri
[Mətn] /A. Qurbanov;
AMEA, Nəsimi adına
Dilçilik İnstitutu.- Bakı,
2003.- 50 s.
Ümumi dilçilik [Mətn]: 2
cilddə /A.Qurbanov.- Bakı:
Nurlan, 2004.-C.1.-748 s.;
C.2.-532 s.
Afad Məhəmməd oğlu
Qurbanov [Mətn]: Biblioqrafiya /AMEA Mərkəzi
Elmi Kitabxana.-Bakı: Elm,
2006.-214, [2] s.
Akademik Afad Qurbanov
[Mətn]: monoqrafiya /[T.
Bünyadov; İ.Həbibbəyli].Bakı, 2005.- 175 s.
İ n t e r n e t d ə
www.afadgurbanov.az
www.anl.az
www.azerbaycanli.org
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Afad Qurbanоv
1929-2009
Afad Məhəmməd oğlu Qurbanov
1929-cu ildə yanvar ayının 10-da qədim
Borçalının Qızıl Şəfəq kəndində (indi
Ermənistan Respublikasının Kalinino
rayonu) anadan olmuşdur. Uşaqlığı, ilk
təhsil illəri də sazlı-sözlü Borçalı elində
keçmişdir.
Təhsilini başa vurduqdan sonra
ilk illər Borçalıda məktəb direktoru
vəzifəsində çalışmışdır. 50-ci illərdən
etibarən Azərbaycan Pedaqoji Universitetində filologiya fakültəsinin dekan
müavini, dekanı, Azərbaycan dilçiliyi
kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1981-1989-cu illərdə APİ-nin
rektoru olmuşdur. 1990-1994-cü illərdə
Milli Məclisə üzv seçilmiş A.Qurbanov
əlifba islahatının təşkilatçılarından biridır.
Aspirantlıqdan AMEA-nın müxbir
üzvlüyünə qədər şərəfli bir tədqiqatçı
yolu keçən A.Qurbanov 1962-ci ildə
namizədlik, 1968-ci ildə isə doktorluq
dissertasiyası müdafiə etmişdir.
Azərbaycan dilçiliyində onomalogiya Afad müəllimin adı ilə bağlıdır.
Onun bu sahəyə dair 100-ə qədər
məqaləsi: “Azərbaycan onomastikası”
(1986), “Azərbaycan onomalogiyası
məsələləri” (1986), “Poetik onomastika” (1988), “Azərbaycan dilinin onomalogiyası” (1988) kimi sanballı monoqrafiyaları çap olunmuşdur.
Elmi yaradıcılığa “Şagirdlərin yazılı və şifahi nitqlərindəki yerli şivə və
qalıqlarına qarşı mübarizə” (1956) adlı

Dilçi alim
məqalə ilə başlayan yorulmaz tədqiqatçı
Azərbaycanda və bütün türk dünyasında “Dilçiliyin sistemi” (1976), “Dilçiliyin tarixi” (1976), “Müasir Azərbaycan
ədəbi dili” (1967, 1985), “Bədii mətnin
linqvistik təhlili” (1986), “Azərbaycan
onomastikası” (1986), “Azərbaycan dilinin onomalogiyası” (1988), “Ümumi
dilçilik” I-II cildlər (1989-1993), “Dünyanın dil ailələri” (1994) və s. kimi sanballı əsərləri ilə məşhurdur.
Azərbaycan ədəbi dilinin fonetika, qrafika, leksikologiya, semasiologiya, frazeologiya və digər sahələri
A.Qurbanovun 1967-ci ildə çap etdirdiyi “Müasir Azərbaycan ədəbi dili”
kitabında sistemli şəkildə tədqiq edilmişdir.
A.Qurbanovun əsərləri Almaniya, Rusiya, İran, Türkiyə, Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan və s.
ölkələrdə yayılmışdır. Görkəmli dilçi
son 50 ildə dünyanın bir sıra böyük
şəhərlərində dilçiliyə, xüsusilə türkologiyaya aid keçirilən konfransların əksəriyyətində aktual və orijinal
məruzələrlə çıxış etmişdir.
Görkəmli alim Azərbaycan elmindəki rolu və nüfuzu sayəsində 1981-1983cü illərdə APİ-də (ADPU-da) filologiya
və pedaqogika elmləri üzrə müdafiə şurasının sədri olmuşdur.
Afad Qurbanov 2009-cu il sentyabr
ayının 26-da vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Səhər qatarı [Mətn]:
hekayələr /B.Vəziroğlu;
[red. İ. Hümmətov].-Bakı:
Yazıçı, 1980.- 123 s.
Yol [Mətn]: povestlər və
hekayələr /B.Vəziroğlu.Bakı: Yazıçı, 1992.- 352 s.
“...həyatımda böyük bir
boşluq yaranıb” [Mətn]
/B.Vəziroğlu //Reytinq.2011.- 25 dekabr.- S. 14.
Cəbiyeva,T. Baba
Vəziroğlu [Mətn]
//Cəbiyeva T. Babadağa
baxan ellər.- Bakı, 2006.S.104-105.
Məhəmmədqızı, İ.
Baba Vəziroğlu [Mətn]
//Məhəmmədqızı İ. Ömrün
naxışları.- Sumqayıt,
2011.- S.67-69.
İ n t e r n e t d ə
www.anl. az
www.az.wikipedia.org
www.azerbaijans.com

Baba Vəziroğlu
1954
Baba Vəzir oğlu Məsimov (Baba
Vəziroğlu) 1954-cü il yanvar ayının
10-da İsmayıllı rayonunun Mollaisaqlı
kəndində anadan olmuşdur. Həmin rayonun Hacatamlı kənd orta məktəbini
bitirdikdən sonra “Pravda” kolxozunda işləmiş, 1971-1972-ci illərdə oradan
ADU-nun hazırlıq fakültəsinə göndərilmişdir.
1972-1977-ci illərdə ADU-nun
jurnalistika fakültəsində təhsil almışdır. Azərbaycan LKGİ MK RTİD
qərargahında ədəbi işçi, 1979-cu ildə
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında bədii
ədəbiyyatı təbliğ bürosunda təlimatçı,
1979-1991-ci illərdə məsləhətçi işləmişdir. “Molla Nəsrəddin” jurnalının
baş redaktoru olmuşdur.
İ.Karacalenin “İtirilmiş məktub”
dram əsərini Azərbaycan dilinə müvəffəqiyyətlə tərcümə etdiyinə görə SSRİ
Mədəniyyət Nazirliyi və Ümumrusiya
Teatr Cəmiyyətinin diplomuna layiq
görülmüşdür (1983). Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında gənc nasirlər birliyinin rəhbəri olmuşdur. 1985-ci ildə
M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunun
nəsr şöbəsini qiyabi bitirmişdir. Sovet
nümayəndə heyətinin tərkibində Bolqarıstanda tərcüməçilərin beynəlxalq
müşavirəsində iştirak etmiş (1982),
ADR Yazıçılar İttifaqının dəvəti ilə
ADR-də yaradıcılıq ezamiyyətində
olmuşdur (1984). Gənc yazıçıların
Moskvada keçirilən VIII Ümumittifaq müşavirəsində nümayəndə kimi

Şair
iştirak etmişdir (1984). 1991-ci ildə
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi İdarə
Heyətinin üzvü seçilmişdir.
Ədəbi fəaliyyətə 1976-cı ildə “Ulduz” jurnalında çap etdirdiyi “Bir yaz
axşamı”, “Mağazinçi Dadaş” hekayələri
ilə başlamışdır. Klassik rus şairlərindən
tərcümələr etmişdir. Əsərləri xarici
ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuşdur. Uzun illər teleşirkətdə aparıcı,
1991-1992-ci illərdə Ədəbi proqramlar studiyasının müdiri, 1993-1994-cü
illərdə “Yurd” jurnalının məsul katibi,
“İstedad” jurnalının baş redaktorunun
müavini vəzifələrində işləmişdir. 19971998-ci illərdə “Mir” Dövlətlərarası
Teleradio Şirkətində redaktor, 19982002-ci illərdə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının baş redaktoru, 2002ci ildən idarə heyətinin katibidir.
Mindən artıq şeirinə mahnı bəstələnmişdir. “Həsən Seyidbəyli”, “Yeri
boş qalan adam” (Rəşid Behbudov),
“Sənsiz və ya ömrün son axşamı”
(Həsən Turabov), “Haradan başlanır
vətən”, “Elegiya” (Zərifə Əliyeva), “Beş
nəğməlik ömür” (Oqtay Kazımov) və
s. sənədli filmlərin ssenari müəllifidir.
“Humay” mükafatı laureatıdır (2000).
2005-ci il avqust ayının 1-də “Respublikanın Əməkdar incəsənət xadimi”
fəxri adına layiq görülmüşdür.

9
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Ə d ə b i y y a t

Aydın Məmmədov
1944-1991
Aydın Mirsaleh oğlu Məmmədоv
1944-cü il yanvar ayının 16-da Şəkidə
anadan olmuşdur.
Əmək fəaliyyətinə orta məktəbdə
müəllim kimi başlamışdır.
Azərbaycan türklərinin bu torpaqda eramızdan çox öncə yaşaması fikrini elmi gerçəkliyə çevirməyi bacaran
alim istər “Sovetskaya turkologiya”
jurnalının redaktor müavini, istərsə də
Bədii Tərcümə Mərkəzinin rəhbəri kimi
SSRİ-nin və bütövlükdə bütün dünya türklərinin bir-birini daha yaxından
tanıması, onların doğmalaşması üçün
ölçüyəgəlməz işlər görmüşdür.
Ömrünün təxminən son onilliyini
bütünlüklə ictimai-siyasi hadisələrə
həsr edən Aydın Məmmədov 1988-ci
ilin fevralından başlayan Azərbaycan
Xalq hərəkatının ön sıralarında ilk
günlərdən dayanmışdır. Onu həmişə
tətil edən fəhlələrin, tələbələrin, ziyalıların içərisində, özü də ən narahat, ən
ağrılı anlarda görmək mümkün idi. Ayıq
siyasətçi və ardıcıl demokrat olan Ay-

Ədəbiyyatşünas
dın Məmmədovun hadisələrə öz şəxsi
münasibəti və onları öz şəxsi yozum
üslubu vardı.
Güclü məntiqə malik, alovlu natiq
on minlərcə insanı arxasınca aparmağı
bacarırdı. Xalqın sevgisini qazanmış
Aydın Məmmədov millət vəkili seçilmişdi. Bu vəzifədə o, milli birlik yaratmaq, azadlıq və demokratiya uğrunda
hərəkatımızı düz yolla aparmaq üçün
ciddi işlər görmüşdür.
Respublika Ali Sovetinin Millətlərarası münasibətlər üzrə daimi komissiyasının sədri idi.
O,
Qarabağa
Xalq
Yardımı
Komitəsinin sədr müavini olmuş,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi katibliyi
heyətinə seçilmişdi.
Bütün ömrünü doğma Azərbaycanın
tərəqqisinə, xalqının elmi, mədəni və siyasi dirçəlişinə həsr etmişdir.
1991-ci il aprel ayının 19-da avtomobil qəzasında faciəli şəkildə həlak
olmuşdur. Öz doğma Kiş kəndində dəfn
edilmişdir.

Sözümüz eşidilənədək [Mətn] /Aydın Məmmədov; rəyçi T.Hacıyev; red. K.Vəliyev; ön sözün müəl. A.Məmmədov.Bakı: Yazıçı, 1988.- 244, [4] s.
Abdulla, K. Aydın üçün son söz [Mətn] /Kamal Abdulla //Ədalət qəzeti.-15 noyabr.- 2008.-S.4.
Kərim, K. “Nida ilə tamamlanan ömür cümləsi” [Mətn] /K.Kərim //Ədalət qəzeti.- 2009.-18 aprel.- S.11.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Ə d ə b i y y a t
Mənim səsim [Mətn]: şeirlər
və poemalar /Əli Tudə.Bakı: Azərbaycan, 2002.472 s.
Söz ömrü [Mətn] /Əli
Tudə; red. B.Şəfi; tərt.
ed. N.Ə.Cavadzadə.-Bakı:
Azərbaycan, 1997.- 328 s.
Yarımçıq dastan [Mətn]
/Əli Tudə.-Bakı:
Azərbaycan, 2004.- 576 s.
Fərəcov, S. Bir şair
ömrünün üfüqləri [Mətn]
/S.Fərəcov //Mədəniyyət.2013.- 9 yanvar.- S.15.
Ötən günlərin xatiratı
[Mətn] //Respublika.-2012.27 yanvar.- S. 9.
Vahid, T. İki imperiyanın qorxduğu şair - Əli
Tudə [Mətn] /T.Vahid
//Mədəniyyət.- 2011.- 25
fevral.- S.12.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org

Əli Tudə
1924-1996
Cavadzadə Əli Əliqulu oğlu (Əli
Tudə) 1924-cü il yanvar ayının 31-də
Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
150 saylı orta məktəbin yeddinci sinfini bitirdikdən sonra ailəliklə
Cənubi Azərbaycana köçdüklərindən
təhsil ala bilməmişdir.
İlk şeirlərini 1944-cü ildə “Vətən
yolunda” qəzetində Əli Tudə imzası
ilə çap etdirmişdir.
1944-1946-cı illərdə şeirləri Ərdəbildə çıxan “Ziddi-faşist”, “Cövdət”
qəzetlərində, ədəbi almanaxlarda, Təbrizdə dərc edilən “Vətən yolunda”,
“Azərbaycan” qəzetlərində, “Şəfəq”,
“Azərbaycan” məcmuələrində, “Şairlər
məclisi” almanaxlarında müntəzəm
çap olunmuşdur.
1944-cü ildə o, “Hizbitudeyi İran”
partiyasının üzvü olmuş, bir ildən
sonra, 1945-ci il sentyabr ayının 3-də
Təbrizdə yaranan Azərbaycan Demokrat Firqəsi sıralarına daxil olmuşdur.
1944-1945-ci ildə İran Xalq Partiyası Ərdəbil vilayət komitəsində
təbliğatçı, 1945-1946-cı ildə Milli
hökumət yarandıqdan sonra Təbrizdə
Maarif Nazirliyi Tədris şöbəsinin müdiri, 1946-cı ildə Təbriz Dövlət Filarmoniyasının direktoru kimi çalışmışdır. O, Cənubi Azərbaycanın şəhər
və kəndlərini mahal-mahal, kəndbəkənd gəzərək istedadlı gəncləri bu
mədəniyyət ocağına cəlb etmişdir.
Yaradıcılığını, yüksək əqidəsini və
mütərəqqi fikirlərini mübarizə yolunda
məşələ çevirmişdir. Onun bu zəhməti
hədər getməmişdir. Təbrizin şairlər
məclisində ona “Tudə” - yəni “Xalq”
təxəllüsü verilmişdir.

Şair
Milli demokratik hökumət irtica qüvvələri tərəfindən boğulduqdan sonra Bakıya mühacirət zamanı
“Ədəbiyyat qəzeti” redaksiyasında
ədəbi işçi vəzifəsində işləmışdir.
1947-1952-ci illərdə BDU-nun filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1952-1962-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət
Nəşriyyatında
redaktor,
Ali partiya məktəbində müdavim,
“Azərbaycan” qəzetində (Azərbaycan
demokratik fırqəsinin orqanı) ədəbişöbə müdiri olmuşdur. Sonra bütün
qüvvəsini yaradıcılığa həsr etmişdir.
Əli Tudənin çoxşaxəli yaradıcılığında Cənub mövzusu parlaq şəkildə
əksini tapmışdır. “Arazın o tayında”,
“Yaralanmış nəğmələr”, “Mehabadlı
tələbə”, “Hicran yolu”, “Çanaxbulaq
dastanı”, “Əbədi nisgil”, “Gecikmiş
vüsal”, “Ayrılmış sahillər” və başqa poemaları bu qəbildəndir. Ayrılıq,
həsrət, hicran dolu həyat motivləri ilə
yanaşı, şairin demokratik ruhlu azadlıq arzuları da həmin əsərlərin əsas
qayəsini təşkil edir. Canlı həyat, sadə
danışıq tərzi, təmiz dil və anlaşıqlı
üslub Əli Tudə yaradıcılığının gözəl
məziyyətləridir. Əsərlərinin ilham
mənbəyi şifahi xalq ədəbiyyatı və
milli-mənəvi dəyərlər olub.
Şair “21 Azər” (1946), “Əməkdə
fərqlənməyə görə” (1959) medalları
ilə təltif edilmişdir.
Əli Tudə 1996-cı il fevral ayının
26-da Bakıda vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
11
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75
27 illiyi

Aşıq Ədalət
1939
Ədalət Məmmədəli oğlu Nəsibov
(Aşıq Ədalət) 1939-cu il yanvar ayının 27-də Qazax rayonunda anadan
olmuşdur.
Saz çalmağı atasından öyrənmişdir.
Gənc yaşlarından fitri istedadı üzə çıxmış, məclislərə dəvət almışdır.
Xalq şairi Səməd Vurğun onun çalğısının vurğunu olmuşdur.
O, “Qaytarma”, “Baş sarıtel”, “Ruhani”, “Yanıq Kərəm” və başqa saz
havalarının bənzərsiz ifaçısıdır.
Aşıq Ədalətin bir sənətkar kimi ən
böyük üstünlüyü onun xalq yaradıcı-

Aşıq
lığına bağlılığındadır. Bütün instrumental saz ifaçılarından fərqli olaraq
Aşıq Ədalətin ifaları folklor musiqisi nümunələri ilə daha zəngindir. Bu
nümunələr isə xalq yaradıcılığının hər
bir sahəsindən, peşəkar xanəndə avazlarından tutmuş, anaların layla, bayatı
deyimlərinə, hətta bəzən ağılara qədər
folklor qaynaqlarından götürülmüş əsl
sənət inciləridir.
Ustadı Aşıq Əli olmuşdur.
Əməkdar incəsənət xadimi, Prezident təqaüdçüsüdür.

Ə d ə b i y y a t

9

Sazın Ədalət dünyası [Mətn]
/tərt. E.Məhəmmədoğlu.Bakı: Azərnəşr, 1999.- 443 s.
Çobanlı, E.Sazın Ədaləti,
Ədalətin sazı [Mətn]
/E.Çobanlı //Ozan dünyası.№3.-2010.-S.43.
Nəbiyeva, B. Mən də uşaq
olmuşam...: Aşıq Ədalət sazı
ilə “ölüncə qardaşam” deyir
[Mətn] /B.Nəbiyeva //Ayna.2012.- 28 iyul.- S.21.
Məmməd, A. Axşamüstü:
Aşıq Ədalət haqqında
[Mətn] /A.Məmməd //525-ci
qəzet.- 2012.-18 fevral.№29.- S.24-29
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.youtube.com
www.mp3.open.az

12

Əgər Azərbaycan xalqının incəsənət aləmində heç bir
nümayəndəsi olmasaydı, təkcə Ədalətin sazı ilə dünya mədəniyyəti
meydanına çıxa bilərdik.
Mirzə İbrahimov,
Xalq yazıçısı
Ədalətin ifası təkrarsız həyat kimidir. Onun üzü daim təzəliyədir,
sonu gülüstanlara çıxan dağ çayına bənzəyir. Ələsgər aşıq, söz
sənətində kimdirsə, Ədalət də saz sənətində odur.
Əziz Nesin,
türk yazıçısı
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Ə d ə b i y y a t
Emiliya Qalotti [Mətn]
/Lessinq Q.E. //Alman
ədəbiyyatı antologiyası: iki
cilddə.- Bakı: Şərq Qərb,
2006.- S.157
www..anl.az

28

28

115
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Избранные
стихотворения и поэмы
[Текст] /Георгий
Николаевич Леони́дзе.Тбилиси: Мерани, 1986.526 с.
Древо желания [Текст]
/Георгий Николаевич
Леони́дзе.-Тбилиси:
Мерани, 1987.-270 с.
www.anl.az

Lеssinq (Qоthоld Еfraim)
1729-1781
Alman dramaturqu
Qothold Efraim Lessinq 1729-cu il
yanvar ayının 20-də Almaniyada, Kamenç şəhərində kasıb pastor ailəsində
doğulmuşdur.
Kiçik
yaşlarından
mütaliəyə meyl göstərən Lessinq ilk
təhsilini Maysendə knyaz məktəbində
almışdır. Sonra o, Leypsikdə iki il,
Vittenberqdə isə bir il ilahiyyat dərsi
almış, sonralar isə tibb ixtisasına
yiyələnmişdir. 1748-ci ildə o, Berlinə
gəlmiş və jurnalistika ilə məşğul
olmuşdur. Almaniyada yeddiillik
müharibə
ilə əlaqədar Lessinq “Minna fon

Barnhelm” yaxud “Əsgər səadəti”
komediyasını, 1966-cı ildə isə o, “Laokoon” nəzəri traktatını yazmışdır.
1767-1769-cu illərdə Lessinq Hamburq milli teatrında çalışmış və bu
dövr onun yaradıcılığında mühüm rol
oynamışdır. O, teatrla bağlı bir sıra
məqalələr yazmış və özünün “Hamburq dramaturgiyası” adlı monumental nəzəri əsərini yaratmışdır. 1772-ci
ildə Lessinq özünün məşhur “Emiliya
Qalotti” faciəsini yazmışdır.
Qothold Efraim Lessinq 1781-ci il
fevral ayının 15-də vəfat etmişdir.

Lеоnidzе Gеоrgi Nikоlayеviç
1899-1966
Gürcü şairi

Georgi Nikolayeviç Leonidze 1899-cu il yanvar ayının 28-də
Saqareco rayonunun Patardzueli
kəndində anadan olmuşdur.
Böyük Vətən müharibəsi illərində
yazdığı şeirlərində qəhrəmanlıq,
vətənə məhəbbət tərənnüm edilmişdir. 1950-ci ildə “Samqori”, 1951-ci
ildə “Portoxala” tarixi poemaları,
1962-ci ildə isə “Sehirli ağac” adlı
hekayələr toplusu nəşr olunmuşdur.
1957-1966 illərdə Gürcüstan
Elmlər Akademiyası Ş.Rustaveli
adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışmışdır.
“Berşoula” adlı poemasını Əhməd
Cəmil, “Azərbaycan şairlərinə”,

“Vətəni vəsf edirəm” Əflatun Saraclı, “Bulaq” Rəfiq Zəka, “Vətən
nəğməsi” Məmməd Araz, “Vəsf
edirəm” Əli Kərim, “Vətən haqqında nəğmə” Tofiq Bayram, “Tar
haqqında mahnı” adlı şeirləri Əlixan
Binnətoğlu tərəfindən Azərbaycan
dilinə tərcümə edilmişdir. 1959-cu
ildə Gürcüstan SSR-nin Xalq şairi,
1944-cü ildə Gürcüstan SSR EA-nın
akademiki və üç dəfə Stalin mükafatının (1941, 1950, 1952) laureatı
olmuşdur.
Şair 1966-cı il avqust ayının 9-da
Tbilisidə vəfat etmişdir.
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Xəlilzadə, F. Opera
səhnəmizin Leyliləri
[Mətn] /Flora Xəlilzadə
//Azərbaycan.- 2010.- 17
sentyabr.- S. 7.
Mədəniyyətimizdə silinməz
Bədəlbəylilər imzası [Mətn]
//Azadlıq.-21 fevral.-2012.S.7.
Məhərrəmova, T. Qadın
rollarının kişi ifaçısı [Mətn]
/T.Məhərrəmova //Kaspi.2008.- 11 yanvar.- S. 16.
Şuşanın ilk “gözəl Leylisi”... [Mətn] //Azadlıq.2013.- 9 may.- S.14.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www. az.wikipedia.org
www.mct.gov.az
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Əhməd Ağdamski
1884-1954
Əhməd Bəşir oğlu Bədəlbəyli (Ağdamski) 1884-cü il yanvar ayının 5-də
Şuşa şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışdır. Əhməd Bəşir oğlu
Bədəlbəyli hələ kiçik yaşlarında ikən
teatra çox böyük maraq göstərmişdir.
O, teatr həvəskarları dərnəyinin, xalq
mərasim tamaşalarının fəal iştirakçıları sırasında öz bacarığını səylə nümayiş etdirmişdir. 1910-cu ildə “Nicat”
Xeyriyyə Cəmiyyətinin teatr truppasında səhnə fəaliyyətinə başlamışdır.
Teatrda çalışdığı illərdə Hüseynqulu
Sarabski, Hüseyn Ərəblinski, Mirzəağa
Əliyev, H.Hacıbababəyov və sair sənət
fədailəri ilə dostluq, əməkdaşlıq etmişdir. Üzeyir Hacıbəyli teatr səhnəsində
qadın aktrisaları olmadığı üçün çalışırdı ki, öz opera və musiqili komediyalarında qadın rolları az olsun və
ya heç olmasın. Bu isə necə deyərlər,
vəziyyətdən çıxış yolu demək deyildi.
Şərq aləminin ilk operası olan “Leyli
və Məcnun” operasını səhnəyə qoyanda başlıca məsələ Leyli rolunun ifaçısını tapmaq idi.
O illərdə Əhməd tələbə idi, tələbələrin teatrda oynamaları bir yana, axşam
tamaşalarına baxması üçün belə xüsusi
icazə olmalıydı. Belə bir icazə alınmış
və Əhməd bəy Leylini oynamışdı. Tanınmasın deyə, adını “Miri” yazdırmışdı. Sonralar isə səhnə təxəllüsü olaraq
özünə Ağdamski familiyasını götürmüşdü.
Onun çıxışı Üzeyir Hacıbəylinin

Оpеra müğənnisi
xoşuna gəlmiş və sonralar o, bəstəkarın
əsərlərində baş rolların ifaçısına çevrilmiş, inqilabdan əvvəlki Azərbaycan
Opera və Musiqili Komediya Teatrının səhnələrində ilk dəfə qadın rollanın ifaçısı kimi tanınmışdır. O, düz
12 il səhnəyə qadın geyimində çıxmışdır. Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli
və Məcnun” operasında Leyli, “Əsli
və Kərəm”də Əsli, “O olmasın, bu
olsun”da Gülnaz, “Arşın mal alan”da
Gülçöhrə, “Ər və arvad”da Minnət,
“Rüstəm və Söhrab”da Təhminə, “Şah
Abbas və Xurşudbanu”da kəndli qızı
və s. onun əsas rolları ilə opera tarixinə
düşmüşdür.
Əhməd Ağdamski 20-ci illərin
əvvəllərində doğma Qarabağa qayıtmış, Ağdamda teatr truppası (1923)
yaratmış, bir çox tamaşaların rejissoru
olmuş, musiqili əsərlərlə yanaşı dram
əsərlərində də bir müğənni-aktyor
kimi çıxış etmişdir. Ə.Ağdamski
1934-cü ildən pedaqoji fəaliyyətlə
məşğul olmuş, orada uzun illər musiqi
məktəbində tar müəllimi işləmiş, dərs
hissə müdiri olmuşdur. 1943-cü ildə
“Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq
görülmüşdür.
Əhməd bəy Ağdamski 1954-cü il
aprel ayının 1-də vəfat etmişdir.

YANVAR

Musiqi.Opera.Balet

21

90
illiyi
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Mahnılar [Notlar]:
fortepiano ilə oxumaq
üçün /Ş.Axundova; söz.
M.Dilbazi, N.Əhmədov,
G.Kazım, N.Həsənzadə,
İ.Coşqun, B.Vahabzadə,
T.Bayram; [red.
O.Kazımov].-Bakı: İşıq,
1978.- 45 s.
Əmirxanov, S. Bəstəkar
Şəfiqə Axundova
[Mətn] /S.Əmirxanov,
M.Əmirxanova,
N.Əsgərbəyli; elmi red.
V.Əliyev.- Bakı: MarsPrint,
2000.- 70 s.
Səməd, M. Axundova
Şəfiqə Qulam qızı [Mətn]:
/M.Səməd //İncəsənət
ustaları: [oçerklər].- Bakı,
1987.- S.75.
Təhmirazqızı, S.
Nəğmədir həyat [Mətn]
/S.Təhmirazqızı; red.
R.Zöhrabov.- Bakı: NaftaPress, 2005.- 378 s.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.sheki-medeniyyet.az

Şəfiqə Axundova
1924-2013
Şəfiqə Qulam qızı Axundova
1924-cü il yanvar ayının 21-də Şəki
şəhərində anadan olmuşdur.
İlk təhsilinə Şəki şəhərindəki 6 saylı orta məktəbdə başlamışdır. Lakin
atasının işi ilə əlaqədar olaraq ailəsi
Bakıya köçmüş və təhsilini 6 saylı orta
məktəbdə davam etdirmişdir.
Müntəzəm musiqi təhsili almışdır.
“Röya” və “Qəlbimiz” adlı ilk mahnılarını yeddinci sinifdə oxuduğu dövrdə
bəstələmişdir.
1943-1944-cü illərdə A.Zeynallı
adına Bakı Musiqi Məktəbində Üzeyir
Hacıbəylidən dərs almışdır.
1956-cı ildə Ü.Hacıbəyli adına
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq ixtisası üzrə B.Zeydmanın sinfini bitirmişdir.
Konservatoriya illərində bir sıra
mahnılar, xalq melodiyaları, instrumental əsərlər yazmışdır. Musiqiçibəstəkar
kimi
formalaşmasında
Ü.Hacıbəylinin böyük rolu olmuşdur.
Onun məsləhəti ilə Azərbaycan himninin yaradılması üçün müsabiqədə
iştirak etmişdir. Azərbaycan Dövlət
Filarmoniyasında Dövlət komissiyası
qarşısında “Azərbaycan himni”nı ilk
dəfə Şəfiqə xanım ifa etmişdir.
Bəstəkar mahnı yazmaq ilə kifayətlənməyib mürəkkəb, eləcə də çətin bir
janra müraciət edib və 1971-ci ildə
“Gəlin qayası” operası ilə musiqisevərləri sevindirmiş və Şərqin ilk opera
yazan qadın bəstəkarı olmuşdur.

Bəstəkar
Şəfiqə xanım həm də bir sıra
gözəl mahnıların (“Leyla”, “Bəxtiyar
ellər” və s.), “Ev bizim, sirr bizim”
operettasının (1965), simli kvartet
üçün pyeslərin, dramatik teatr üçün
“Aydın”, “Əlvida Hindistan!”, “Nə
üçün yaşayırsan?” və s. tamaşaların,
“Təlxəyin nağılı”, “Dovşanın ad günü”
və s. kimi uşaq tamaşalarının musiqisinin müəllifidir. Onun Azərbaycan
şairlərinin şeirlərinə bəstələdiyi gözəl
lirik mahnıları və romansları xalq arasında çox məşhurdur.
Hazırda 500-dən artıq əsəri olan
sənətkar xanım hələ də yazıb yaradır.
1998-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti” fəxri adına layiq
görülmüş, 2004-cü ildə isə “Şöhrət”
ordeni ilə təltif edilmişdir.
Şəfiqə Qulam qızı Axundova 2013cü il iyul ayının 26-da Bakı şəhərində
vəfat etmişdir.
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Hacımusalı, O. Səhnədə
özü olmaq [Mətn]
/O.Hacımusalı //Xalq
cəbhəsi.- 2012.- 31 yanvar.- S.11.
İlham Namiq Kamal
[Mətn] //İlham Rəhimli.
Azərbaycan teatr tarixi.Bakı: Çaşıoğlu, 2005.S.200.
Səməndər, R. İlham
Namiq Kamal [Mətn]:
Bir aktyorun teatrı /Rafiq
Səməndər; red. V.Quliyev;
təsisçi: “İlham” Miniatür
Teatrı.-Bakı: Azərbaycan,
1998.- 136 s.
Yusifli, V. Teatr məhəbbətim mənim...
[Mətn]: İlham Namiq
Kamal-60 /V.Yusifli;
təsisçi “İlham” miniatür
teatrı ; red. L.Əlizadə; dizayn H.Çingizoğlu.-Bakı,
2009. - 116 s.
İ n t e r n e t d ə
www..anl.az
az.wikipedia.org
bizimyol.info
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İlham Namiq Kamal
1949
İlham Namiq Kamal oğlu Əhmədov
1949-cu il yanvar ayının 9-da Bakıda
doğulmuşdur. 1966-cı ildə 31 saylı
orta məktəbi bitirərək M.Əliyev adına
Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun
dram və kino aktyorluğu fakültəsinə
daxil olmuşdur. SSRİ Xalq artisti Adil
İsgəndərovun və Azərbaycanın Xalq
artisti Rza Təhmasibin kursunda təhsil
almışdır.
1968-ci il dekabr ayının 16-da o,
institutun tədris teatrının aktyor truppasına qəbul edilmişdir.
O, 1971-ci il noyabrın 25-dən 1972ci il fevral ayının 2-dək Azərbaycan
Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının
aktyor truppasında işləmişdir. Fevral
ayının 3-dən Akademik Milli Dram
Teatrında fəaliyyətə başlamışdır.
20 mart 1989-cu ildə istedadlı
gənc rejissor Hüseynağa Atakişiyevin təşkil etdiyi Gənclər Teatrında
aktyorluğa başlamışdır. Bu kollektiv
26 yanvar 1993-cü ildən Azərbaycan
Dövlət Gənclər Teatrı adı ilə fəaliyyət
göstərmişdir. İlham Namiq Kamal
dörd il bu gənc kollektivin səhnəsində
işləməklə yanaşı, eyni zamanda
1989-1991-ci illərdə paralel olaraq
Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında da çalışmışdır.
1993-cü il iyun ayının 14-də bu
truppadan çıxmış və özünün “İlham”
Miniatür Teatrını yaratmışdır. Hazırda
direktor və bədii rəhbər olduğu bu teatrda həm quruluşçu rejissor, həm də

Aktyor

aktyor kimi çalışır. Teatrda hazırlanan
bütün tamaşalara quruluş verir və onların əksəriyyətində baş rollarda oynayır.
İlham Namiq Kamal oğlu Əhmədov
1 dekabr 1982-ci ildə “Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar artisti”,
2002-ci ildə “Xalq artisti” fəxri adları
ilə təltif edilmişdir. 2000-ci ildə “Qızıl
Dərviş” mükafatı laureatı olmuşdur.
2009-cu il dekabr ayının 24-də Prezident Aparatı yanında Ali Attestasiya
Komitəsi tərəfindən professor elmi
adına layiq görülmüşdür. 2004-cü
ildən 2012-ci ilə qədər Prezident mükafatçısı, 2012-ci ildən isə Prezidentin
fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdür.
İlham Namiq Kamal 2005-ci ildən
etibarən Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya teatrında aktyorrejissor kimi çalışır. Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
universitetində “Estrada və musiqili teatr aktyoru” kafedrasının müdiri,
professordur.
Hazırda həm Akademik Milli Dram
Teatrının yüksək dərəcəli aktyoru,
həm də “İlham” Miniatür Teatrının
rəhbəridir.
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Fərəcova, Z. “Yaşamaq gözəldir”[Mətn]
/Z.Fərəcova //EL.- 2007.S.54.
İsmayılov, H. “Teatr tale
sənətimdir” [Mətn]: [Xalq
artisti Hacı İsmayılovla
söhbət] //Mədəniyyət.2012.- 13 yanvar.- S.6.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.e-qanun.az

Hacı İsmayılov
1944
Hacı Məcid oğlu İsmayılov 1944cü il yanvar ayının 22-də Bakıda
(İçərişəhərdə) doğulmuşdur.
190 saylı orta məktəbdə oxuyanda
dram dərnəyinə yazılmışdır.
1963-cü ildə Mirzağa Əliyev adına
Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun
dram və kino aktyorluğu fakültəsinə
daxil olmuşdur.
Hacı İsmayılov Sumqayıt Dövlət
Dram Teatrında aktyor işləməyə dəvət
almış və 1968-ci il sentyabr ayının
2-də gənc truppaya daxil olmuşdur. Bu
teatrda M.F.Axundovun “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” komediyası
göstərilmiş və H.İsmayılov məharətlə
dərviş Məstəli şah rolunu ifa etmişdir.
Sonralar C.Patrikin “Qəribə missis
Səvic” dramında Ceffi, A.Papayanın
“Bəli, dünya dəyişib” komediyasında
Səməndər, C.Cabbarlının “Sevil” pyesinin tamaşasında Məmmədəli bəy rolunda çıxış etmişdir.
1970-ci il fevral ayının 16-dan Akademik Milli Dram Teatrında çalışır.
Elə ilk gündən H.Cavidin “Xəyyam”
faciəsindəki İkinci qulam rolunu oynamışdır.
Hacı İsmayılov yaradıcılığının xarakterik sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə
görə realist aktyor məktəbinin poetika
göstəricilərinə daha uyğundur. Akademik teatrda oynadığı əllidən çox rolun
böyük bir qismi məhz həmin üslubun
estetik səciyyələrinə uyğundur.
Məşhur kino və teatr aktyoru Hacı

Aktyor
İsmayılov qazandığı nailiyyətlərə görə
17 may 1989-cu ildə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti” və 19
dekabr 2000-ci ildə “Xalq artisti fəxri”
fəxri adları ilə təltif olunmuşdur.
Prezident təqaüdçüsüdür.
Aktyor “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında ilk dəfə “Ad günü” filmində
Mustafa rolunda çəkilmiş, böyük uğur
qazanmış və Respublikanın Dövlət
mükafatı laureatı adına layiq görülmüşdür (1980)
Səhnədə 100-dən artıq obraz yaradan, 20-dən çox filmə çəkilən sevimli
aktyorumuz Hacı İsmayılovun 70 yaşı
tamam olur. Əslində Hacı müəllim
heç vaxt qocalmayacaq. Azərbaycan
kinosunda yaratdığı Mustafa müəllim
obrazı ilə həmişə Mustafa müəllimin
yaşında olacaq...
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Əsərlər [Mətn] /Səməd
Mənsur.- Bаkı: Nurlan,
2008.- 144 s.
Birinin bayramı, birinin
matəmi [Mətn]/Səməd
Mənsur.- Bаkı: Nurlan,
2003.- 70 s.
Ələkbərli, N. Bir ömrün rəngləri: Səməd
Mənsurun həyat və yaradıcılıq səhifələri [Mətn]
/Nazif Ələkbərli.- Bakı:
Elm, 2000.- 84 s.
Salamoğlu, T. Faciəli
talelər [Mətn]:
Azərbaycan represiya və
mühacirət şeirinə dair
portret-oçerklər /Təyyar
Salamoğlu.- Bakı: Elm,
1998.- 100 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.azadliq.info
www.medeniyyet.az
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Səməd Mənsur
1879-1927
Səməd Hacı Əhməd oğlu Kazımzadə
(Səməd Mənsur) 1879-cu il yanvar ayının 31-də Bakının Əmircan qəsəbəsində
anadan olmuşdur. İlk təhsilini Bakıda
rus-müsəlman məktəbində almışdır.
Ədəbiyyata olan marağı onu Bakıda
fəaliyyət göstərən “Məcməəüs-Şüəra”
adlı ədəbi məclisə gətirmişdir. O, burada Əliağa Vahid, Cümrü, Əliabbas,
Müznib, Mirzə Əbdül Xaliq Yusif, Azər
Buzovnalı kimi sənətkarlarla tanış olmuşdur. Bakı şairləri ilə şeir deyişmələri
ona böyük şöhrət gətirmişdir. Elə
“Mənsur” təxəllüsünə də burada qazandığı müvəffəqiyyətlərinə görə layiq
görülmüşdür.
Səməd Mənsurun milli teatr tariximizin inkişafında da böyük xidmətləri
olmuşdur. O, 1907-ci ildə Bakıda təsis
edilən “Səfa” cəmiyyətinin yaradıcılarından biri, iki il sonra cəmiyyətin teatr
bölməsi təşkil edildikdə rəhbərlərindən
biri də Səməd Mənsur olmuşdur. O, truppanın aktyor heyətinin
təkmilləşməsində, repertuar siyasətinin
formalaşmasında, aksessuarların toplanmasında son dərəcə səmərəli işlər
görmüşdür. Səməd Mənsur opera və
operetta tamaşalarında da aktyorluq
etmişdir. Hətta bir müddət dahi Üzeyir
Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasında Məcnunun atasını oynamışdır.
1918-ci ilədək fəaliyyət göstərən
“Səfa”da Səməd Mənsur özü pyes
yazmış, tərcümələr, tədbirlər etmişdir. Cəmiyyətdə orijinal və tərcümə

Teatr xadimi
əsərlərinin
tamaşaları
hazırlanmış, kollektivə təzə həvəskarlar
cəlb olunmuşdur. “Səfa” cəmiyyəti
Azərbaycanda ilk dəfə yaradıcı
şəxslərin yubileylərini keçirmişdir.
1920-ci ildə Azərbaycanda sovet
hakimiyyəti qurulandan sonra Səməd
Mənsur müxtəlif təsərrüfat işlərində çalışmış, Xalq Komissarları Sovetində,
Respublika Plan Komitəsində işləmişdir.
1921-ci il noyabr ayının 13-də fəaliyyətə başlayan Azərbaycan “Tənqid və
təbliğ” teatrının yaradıcılarından biri
də S.Mənsur olmuşdur.
Səməd Mənsurun şairlik fəaliyyəti
iki xətt ilə davam etmişdir. Birincisi satira, ikincisi romantika. Satirik
şeirlərində şair Sabir yolunu tutaraq ictimai xəstəlikləri, köhnə münasibətləri
qamçılamağa çalışmışdır. “İçkilər,
oflar”, “Ey həkim”, “Qarabağlı”,
“Qələmim” belə şeirlərdəndir.
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan
mətbuatı və ədəbiyyatı tarixində Səməd
Mənsurun bir şair və publisist kimi
özünəməxsus yeri olmuşdur. O, dövrün
müxtəlif mətbuat orqanlarında ictimaisiyasi məzmunlu məqalələrlə, bədii
publisistik yazılarla, satirik şeirlərlə və
felyetonlarla çıxış etmişdir.
Səməd Mənsur 1927-ci il yanvar
ayının 3-də Bakıda vəfat etmişdir.

YANVAR

Milli Qəhrəmanlar

9

55
illiyi

Mətləb Quliyev
1959-1992
Mətləb Kamran oğlu Quliyev 1959cu il yanvar ayının 9-da Beyləqan rayonunda anadan olmuşdur.
Orta təhsilini Sumqayıt şəhərində
almış, sonra C.Naxçıvanski adına
hərbi məktəbə daxil olmuşdur. Hərbi
məktəbi bitirdikdən sonra müxtəlif
müəssisələrdə fəaliyyət göstərmişdir.
Ordu sıralarına çağırılmış, hərbi
xidməti Ukraynada keçmişdir.
1985-ci ildə leytenant rütbəsi ilə
Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirmişdir. 1992-ci ildə Daxili işlər orqanlarında işə düzəlmişdir. Bir zabit kimi
Vətəni qorumaq üçün cəbhə bölgəsinə
yollanmışdır.
1992-ci il avqust ayının 31-də Ağdam bölgəsində ağır döyüşlərdə fəal
iştirak etmiş, düşməni böyük itkiyə
uğradaraq, geri çəkilməyə məcbur

Milli Qəhrəman
etmişdir. Qızğın döyüşdə Mətləbin
gülləsinin qurtardığını görən düşmən
hücuma keçmiş və bu döyüşdə Mətləb
Quliyev qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Ailəli idi. Bir qızı yadigar qalıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 noyabr 1992-ci il tarixli 290 saylı Fərmanı ilə baş leytenant Quliyev Mətləb Kamran oğluna
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Sumqayıt şəhərindəki 3 saylı orta
məktəb onun adını daşıyır. Məktəbin
önündə büstü qoyulmuşdur. Yaşadığı
binanın önünə xatirə lövhəsi vurulmuş, adına bulaq tikilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi
haqqında: [Mətn] [Quliyev Mətləb Kamran oğlu – alay komandiri – Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin
və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidliyə və
şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 19 oktyabr 1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 21.- S.27.- (Ölümündən sonra).
Əsgərov,V. Quliyev Mətləb Kamran oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanin Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.122123.
Nazim, N. Quliyev Mətləb Kamran oğlu: (1959-1992) [Mətn]/N.Nazim //İstiqlal ulduzları.- Bakı, 1995.- S. 98-99.
Quliyev Mətləb Kamran oğlu [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: Biblioqrafiya /tərt. ed. H.M.Həmidova.Bakı, 2008.- S.124-125.
Seyidzadə, M. Quliyev Mətləb Kamran oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.-Bakı, 2010.- S.129.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
www.muallim.edu.az
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Mirzə Quliyev
1974
Quliyev Mirzə Məcid oğlu 1974-cü
il yanvar ayının 11-də Bərdə rayonunun Saatlı kəndində anadan olmuşdur.
1991-ci ildə Saatlı kənd orta
məktəbini bitirmiş, həmin ildə
Mingəçevir şəhərindəki 39 saylı texniki peşə məktəbində qaynaqçı peşəsinə
yiyələnmişdir.
1992-ci ildə hərbi xidmətə çağırılmışdır. Naxçıvan MR-nın Sədərək
rayonu ərazisində RDM-də tuşlayıcıatıcı kimi döyüşə başlamış, Batabat
ərazisində gedən döyüşdə vuruşmuşdur.
1993-cü il iyul ayının 28-də Ağdam
bölgəsinə göndərilmiş, döyüşlərdə iştirak etmişdir. Daha sonra Füzuli, Ağdərə,
Tərtər bölgələrində gedən döyüşlərdə
iştirak etmişdir. PDM-lə düşmənin bir
neçə tankını və canlı qüvvəsini məhv
etmişdir.

Milli Qəhrəman
Öz vətənpərvərlik borcunu layiqincə
yerinə yetirmiş M.Quliyev 1995-ci
il yanvar ayının 15-də Prezidentin
Fərmanı ilə “Hərbi xidmətə görə” medalı ilə təltif olunmuşdur.
M.Quliyev 1995-ci ildə Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyasının qiyabi şöbəsinə daxil olmuşdur.
1997-ci ildə Bakı şəhər Baş Polis
İdarəsinin Çevik Polis Alayında polis
nəfəri kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2003-cü ildə M.Quliyevə leytenant
rütbəsi verilmişdir. Nəsimi rayon 20-ci
polis bölməsində müvəkkil vəzifəsinə
təyin edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı
Fərmanı ilə Quliyev Mirzə Məcid oğluna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
fəxri adı verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı
verilməsi haqqında: [Quliyev Mirzə Məcid 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
[Mətn] //Azərbaycan.- 1995.- 5 aprel.
Əsgərov, V. Quliyev Mirzə Məcid oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S. 239.
Quliyev Mirzə Məcid oğlu [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.S.125-126.
Seyidzadə, M. Quliyev Mirzə Məcid oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.-S.130.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
www.muallim.edu.az
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Ə d ə b i y y a t

Vasili Əliyev
1959-1992
Vasili Əhməd oğlu Əliyev 1959-cu
il yanvar ayının 15-də Qubadlı rayonunda doğulmuşdur.
1976-cı ildə doğma kəndlərində orta
təhsilini başa vurmuş, 1977-ci ildə rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən ordu
sıralarına çağırılmışdır. Daxili qoşunlarda xidmət V.Əliyevin polis peşəsinə
həvəsini daha da gücləndirmişdir.
Ordudan tərxis olunaraq, mühafizə
bölməsinə gözətçi, 1980-ci ildə isə rayon DİŞ-ə polis nəfəri kimi işə qəbul
olunmuşdur.
Əla xidmətinə görə DİN tərəfindən
“Polis əlaçısı” döş nişanı ilə təltif edilmişdir.
1988-ci ildən başlayaraq V.Əliyev
mütəmadi olaraq döyüş meydanlarında əhalinin təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında xidmət göstərmişdir.
1989-cu ildə Qafan rayonunun Novruzlar kəndi yaxınlığında qurulmuş

Milli Qəhrəman
düşmən toplarının məhv edilməsində
Vasilinin də xidmətləri olmuşdur.
1992-ci il oktyabr ayının 19-da Qaraqaya yüksəkliyi uğrunda yenidən
döyüş başlamışdı. Qeyri-bərabər
döyüşdə qəhrəmanımız xüsusi rəşadət
nümayiş etdirmişdi. Düşmənin xeyli
canlı qüvvəsini məhv etmiş, özü isə
qəhrəmancasına həlak olmuşdu.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 may 1993-ci il tarixli 599 saylı
Fərmanı ilə Əliyev Vasili Əhməd oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Qubadlı rayonunun Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Qubadlı rayon mədəniyyət evi və
Diləli-Müskanlı kənd orta məktəbi
qəhrəmanın adını daşıyır.

Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilməsi haqqında: [Əliyev Vasili Əhməd oğlu – sıravi – Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc
əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı,
11 may 1993-cü il [Mətn] //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1993.- № 9.- S.55.- (Ölümündən sonra).
Əliyev Vasili Əhməd oğlu [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.65-66.
Əsgərov, V. Əliyev Vasili Əhməd oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.60.
Seyidzadə, M. Əliyev Vasili Əhməd oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.52.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Rövşən Abdullayev
1969-1992
Rövşən Əbdülhüseyn oğlu Abdullayev 1969-cu il yanvar ayının 16-da Lerik rayonunda doğulmuşdur. Məktəbi
burada başa vurduqdan sonra ailəsi
ilə birlikdə Lənkərana köçmüşdür.
Rövşən 1987-ci ildə Sankt-Peterburq
Ali Hərbi-Siyasi məktəbinə daxil olmuşdur.
1991-ci ildə ali məktəbi əla qiymətlərlə leytenant rütbəsi ilə bitirmiş
və onun təyinatını Rostov şəhər DİŞnə vermişlər. Lakin o, təkidlə təyinatını Azərbaycana dəyişdirmişdir.
O, Azərbaycana qayıdan kimi DİNin əməkdaşı olaraq daxili qoşunların
tərkibinə qatılmışdır. Gənc zabit bir
müddət sonra Zəngilana göndərilmişdir. Rövşən 70 nəfərdən ibarət tağımın
komandiri təyin edilmişdir.

Milli Qəhrəman
13 sentyabr 1993-cü il Rövşənin
son döyüşü olmuş, qəhrəman zabit
Zəngilan rayonunun Qazançı kəndi uğrunda gedən döyüşdə igidlik göstərərək
həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 1995-ci il tarixli 262
saylı Fərmanı ilə leytenant Abdullayev Rövşən Əbdülhüseyn oğluna
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Lənkəran şəhər qəbiristanlığında
dəfn edilmişdir.
Lənkəran şəhərində abidəsi qoyulmuşdur. Lerikdə mədəniyyət evi və
küçə qəhrəmanın adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının bir qrup hərbi qulluqçusuna və polis işçilərinə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Abdullayev Rövşən Əbdülhüseyn oğlu – Daxili İşlər Nazirliyi, leytenant – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi 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 şərəflə yerinə yetirilməsindəki misilsiz
xidmətlərinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 15 yanvar 1995-ci il [Mətn] //Azərbaycan.- 1995.- 17 yanvar.S.1.- (Ölümündən sonra).
Abdullayev Rövşən Əbdülhüseyn oğlu [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.S.21-22.
Əsgərov,V. Abdullayev Rövşən Əbdülhüseyn oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.-S.11.
Seyidzadə, M. Abdullayev Rövşən Əbdülhüseyn oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.16.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Səyavuş Həsənov
1964-1992
Səyavuş Həsən oğlu
Həsənov
1964-cü il yanvar ayının 20-də Şərur
rayonunun Yengicə kəndində anadan
olmuşdur.
Səkkizinci sinfi kənd məktəbində
bitirdikdən sonra, təhsilini 54 saylı
texniki-peşə məktəbində davam etdirmiş və rəngsaz peşəsinə yiyələnmişdir.
Bir neçə ay Bakı Baş Tikinti İdarəsinin
nəzdindəki Evtikmə Kombinatında
işləmiş və sonra hərbi xidmətə yola
düşmüşdür. Stavropolda xidmətini
başa vurduqdan sonra, yenidən əvvəllər
işlədiyi kombinata qayıtmışdır.
1990-cı il yanvar ayının 20-də Bakıya daxil olan ordunun qarşısını almağa, Xalq hərəkatına qoşulmuşdur. Qarabağı qorumaq üçün könüllü müdafiə
batalyonu yarananda, ona ilk qoşulan-

Milli Qəhrəman
lardan biri də Səyavuş olmuşdur.
1992-ci il iyun ayının 18-də Ağdərə
bölgəsinə yola düşən dəstə bir çox
kəndlərin geri alınmasında böyük
şücaət göstərmişdir.
1992-ci il iyun ayının 25-də gedən
döyüşdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 iyul 1992-ci il tarixli 69 saylı
Fərmanı ilə Həsənov Səyavuş Həsən
oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Həsənov Səyavuş Həsən oğluna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Milis starşinası –Azərbaycan
Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 21 iyul 1992-ci il [Mətn] //
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 14.- S.47.- (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Həsənov Səyavuş Həsən oğlu [Mətn]/V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.81-82.
Həsənov Səyavuş Həsən oğlu[Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı,
2008.- S.85.
Seyidzadə, M. Həsənov Səyavuş Həsən oğlu [Mətn]/M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.-Bakı, 2010.-S.87.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.e-qanun.az
www.milliqahraman.az
www.muallim.edu.az
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Vüqar Hüseynov
1969-1991
Vüqar Tofiq oğlu Hüseynov 1969cu il iyun ayının 20-də Cəbrayıl rayonunun Daşkəsən kəndində dünyaya
göz açmışdır.
1976-cı ildə burada məktəbə getmiş
və 1986-cı ildə Bakıda 14 saylı texnikipeşə məktəbində elektrik-qaynaqçı ixtisasına yiyələnmişdi.
1987-ci ildə hərbi xidmətə çağırılmış, daxili qoşunlarda xidmət etmişdir.
1989-cu ildə hərbi xidmətini başa
vuraraq, Binəqədi Neft və Qazçıxarma İdarəsində elektrik qaynaqçısı kimi
əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
1990-cı ilin oktyabrından DİN-nin
xüsusi təyinatlı polis dəstəsinə yazıl-
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mışdı.
Vüqar Hüseynov 1991-ci il iyul
ayının 20-də Goranboy rayonunun
Buzluq kəndi uğrunda gedən döyüşdə
vuruşmuş və qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 831 saylı Fərmanı ilə Hüseynov Vüqar Tofiq
oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Doğulduğu Daşkəsən kəndində dəfn
edilmişdir. Təhsil aldığı orta məktəb
onun adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında:
[Hüseynov Vüqar Tofiq oğlu – XTMD milis baş serjantı – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 6 iyun 1992-ci il [Mətn] //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- №13.- S.24.- (Ölümündən
sonra).
Əsgərov, V. Hüseynov Vüqar Tofiq oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Sumqayıt, 2010.- S.94.
Hüseynov Vüqar Tofiq oğlu [Mətn]//Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.95-97.
Seyidzadə, M. Hüseynov Vüqar Tofiq oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.-Bakı, 2010.-S.91.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.e-qanun.az
www.milliqahraman.az
www.muallim.edu.az
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Hikmət Muradov
1969-1991
Hikmət Oqtay oğlu Muradov
1969-cu il yanvar ayının 23-də Bakı
şəhərində doğulmuşdur.
1976-cı ildə 190 saylı məktəbi bitirmişdir. Həmin ildə Krasnokutsk Mülki Aviasiya Məktəbinə daxil olmuş,
1991-ci ildə məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Sonra isə Kiyev
Ali Mülki Aviasiya İnstitutunun qiyabi
şöbəsinə daxil olmuşdur.
O, Yevlax Hava Yollarında 2-ci
pilot kimi fəaliyyətə başlamışdı.
1991-ci il oktyab ayının 29-da xüsusi tapşırıqla xidmət borcunu yerinə
yetirərkən Xocalı rayonunun Xanabad kəndi ərazisində onun idarə etdi-

Milli Qəhrəman
yi AN-2 təyyarəsi şiddətli raket atəşi
nəticəsində zədələnmişdir. Təyyarəni
və ekipajı təhlükəsiz yerə çatdırmaq
istəsə də, düşmən atəşinə tuş gəlmiş və
qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 noyabr 1992-ci il tarixli 337 saylı Fərmanı ilə Muradov
Hikmət Oqtay oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
fəxri adı verilmişdir.
Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Vaxtilə oxuduğu 190 saylı orta
məktəbdə barelyefi vurulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
“Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət Konserninin əməkdaşlarına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Muradov Hikmət Oktay oğlu – AN-2 təyyarəsinin ikinci pilotu – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və
ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə
görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 25 noyabr 1992-ci il [Mətn] //Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 22.- S.68.- (Ölümündən sonra).
Əsgərov,V. Muradov Hikmət Oqtay oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Sumqayıt, 2010.S.156.
Muradov Hikmət Oqtay oğlu [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı,
2008.- S.152.
Seyidzadə, M. Muradov Hikmət Oqtay oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.162.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.e-qanun.az
www.milliqahraman.az
www.muallim.edu.az
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illiyi

Ə d ə b i y y a t
Nəzirli, Ş. İsmayil Xan
Naxçıvanski [Mətn]
//Nəzirli Ş. Arxivlərin
sirri açılır.- Bakı, 1999.S.13-15.

12

120
illiyi

İsmayıl xan Naxçıvanski
1819-1918
İsmayıl xan Ehsan xan oğlu Naxçıvanski 1819-cu il yanvar ayının 5-də
Naxçıvanda anadan olmuşdur.
1839-cu ildə Tiflis hərbi gimnaziyasını bitirmiş, bir il sonra poruçik rütbəsi
almışdır. Uzun müddət Qafqaz Əlahiddə
Ordusunda xidmət edən Naxçıvanskiyə
1844-cü ildə ştabs-kapitan, 1860-cı
ildə isə alay komandiri kimi polkovnik rütbəsi verilmişdir. 1877-1878-ci
illər Rusiya-Türkiyə müharibəsində
göstərdiyi sərkərdəlik fəaliyyətinə görə
isə o, süvari qoşunu general-mayoru
rütbəsinə layiq görülmüşdür.

26

Ordudan general-leytenant rütbəsi
ilə tərxis olunan Naxçıvanski vətənində
abadlıq işləri ilə məşğul olmuş, Naxçıvana su çəkdirmiş, kəhrizlər qazdırmış
və tarixi abidə kimi bugünədək qorunan
günbəzli hamam tikdirmişdir.
Birinci
və
üçüncü
dərəcəli
“Müqəddəs Stanislav”, üçüncü və dördüncü dərəcəli “Müqəddəs Vladimir”,
dördüncü dərəcəli “Müqəddəs Georgi”
ordenləri ilə təltif olunmuşdur.
İsmayil Xan Naxçıvanski 1918-ci
ildə Naxçıvanda vəfat etmişdir.

Bahadır Vəlibəyov
1894-1940

Bahadur Qasım oğlu Vəlibəyov 1894-cü il yanvar ayının 12-də Şuşa qəzasının Çəmənli kəndində
anadan olmuşdur. 1912-ci ildə Bakıda gimnaziyanı bitirdikdən sonra Kiyev Universitetinin hüquq
fakültəsinə daxil olmuş və 1913-cü ildə inqilabi
hərəkata qoşulduğu üçün universitetdən xaric edilmiş, sonradan sosial-demokrat partiyasının 3-cü
dumasınin tələbinə əsasən hüquq fakultəsinə bərpa
olunmuşdur.
1918-ci ildən Rusiya Kommunist (bolşeviklər)
Partiyasının (sonradan Sov.İKP) sıralarında olmuş, Oktyabr inqilabından sonra Minsk quberniyasının milis komissarı, Smolensk Qızıl qvardiya
qərargahı hərbi-təsərrüfat idarəsinin komissarı
işləmişdir. 1920-1937-ci illərdə AK(B)P Naxçıvan
Ölkə Komitəsinin katibi, Azərbaycan SSR Maarif
Komissarının müavini, Ədliyyə komissarı, Naxçıvan MSSR MİK sədri, Vilayət Partiya Komitəsinin

Hərbi xadim

Dövlət xadimi

Birinci Katibi, Gürcüstan K(b)P Borçalı Qəza
Komitəsinin Katibi, Azərbaycan SSR Baş Prokuroru, SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan
filialının sədr müavini olmuşdur.
21 iyul 1937-ci ildə Bahadır Vəlibəyov Vətənə
xəyanətdə günahlandırılaraq həbs olunmuş, ən ağır
cəzaya - ölüm hökmünə məhkum edilmiş və hökm
dərhal icra edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Çingizoğlu, Ə. Hacı Vəli bəyin törəməsi (Vəlibəyovlar) [Mətn]
/Ə.Çingizoğlu //“Soy” dərgisi.- № 12 (32).- 2009.- S.10-27.
www.adam.az
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130
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Əsərləri [Mətn]: 19031909 /M.Ə.Rəsulzadə;
topl., tərtib və transliterasiya edəni Ş. Hüseynov; red.
E.Məmmədyarova; rəssam
V.Şatikov.-Bakı: Azərnəşr,
1992. - C.1.- 470 s.; C.2.528 s.
Bir türk milliyyətçisinin
Stalinlə ixtilal xatirələri
[Mətn]: [məqalələr]
/M.Ə.Rəsulzadə; tərt. ed.
və nəşrə haz. S.Həsənli.Bakı: Elm və təhsil, 2011.103 s.
Qafqaz türkləri [Mətn]
/M.Ə.Rəsulzadə.- Bakı:
Təknur, 2012. - 112 s.
Əhmədov, S. Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə [Mətn]
//S.Əhmədov Azərbaycan
tarixindən yüz şəxsiyyət.Bakı, 2006.- S.230-235.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.resulzade.org

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
1884-1955
Dövlət xadimi
Məhəmməd Əmin Axund Hacı
Molla Ələkbər oğlu Rəsulzadə 1884cü il yanvar ayının 31-də Bakının
Novxanı kəndində anadan olmuşdur.
Din xadimi olan atası oğlunu məşhur
pedaqoq Sultan Məcid Qənizadənin
müdir olduğu ikinci “Rus-müsəlman”
məktəbinə qoymuş, buranı bitirdikdən
sonra M.Ə.Rəsulzadə öz təhsilini Bakı
texniki məktəbində, rus dilində davam
etdirmişdir. Azərbaycan milli istiqlal
hərəkatının və təkcə türk ellərində deyil, bütün islam aləmində ilk respublika üsul-idarəsi olan Azərbaycan Demokratik Respublikasının təməl daşını
qoyan Məmməd Əmin Rəsulzadənin
inqilabi fəaliyyətinin ilk illəri də məhz
bu dövrə təsadüf etmişdir.
1902-ci ildə o, “Müsəlman Gənclik
Təşkilatı” adı ilə tanınan və əsasən gənc
müsəlman tələbələrdən ibarət olan inqilabi dərnək yaratmış və onun başçısı
olmuşdur. Gənclərdə milli şüuru oyatmağı qarşısına məqsəd qoyan bu dərnək
1902-1903-cü illərdə intibahnamələr
tərtib edir və yayırdı. Rəsulzadə
1904-cü ildə Müsəlman SosialDemokrat “Hümmət” qrupunun təşkil
edilməsində yaxından iştirak etmişdir.
Onun 1904-1905-ci illərdə “Hümmət”,
“Təkamül”, “Şərqi-Rus” qəzetlərində
çap etdirdiyi məqalələrində o, xalqa vicdan, söz, mətbuat, cəmiyyət və
ittifaqlar yaratmaq azadlıqlarının
verilməsini tələb etmişdir. Rəsulzadə
həmçinin vətəndaşların canlarının və

əmlaklarının toxunulmazlığının dövlət
tərəfindən təmin olunması tələbi ilə də
çıxış etmişdir.
1908-1911-ci illərdə Cənubi Azərbaycanda baş verən inqilabda fəal iştirak edən, Səttarxan və Bağırxanla
bərabər çalışan Rəsulzadə hətta 19101911-ci illərdə Tehranda ilk gündəlik
qəzet olan “İrani nou” (“Yeni İran”)
qəzetini çap etdirmiş, xalqın millidemokratik oyanışına çalışmışdır. Lakin 1911-ci ildə Rusiya və İngiltərədən
dəstək alan şah rejimi əksinqilabi çevriliş etmiş, inqilabı boğmuşdur. Rusiya
tərkibində olan Şimali Azərbaycana qayıtmağa icazə ala bilməyən Rəsulzadə
bir çox inqilabçılar kimi Türkiyəyə
mühacirət etmişdir.
Rəsulzadə Türkiyədə Ə.Topçubaşov
və Ə.Ağaoğlu ilə “Türk ocağı”
təşkilatına daxil olmuşdur. O, burada “Türk yurdu” jurnalında Cənubi
Azərbaycan türklərinin mübarizəsinə
həsr olunmuş silsilə məqalələrlə çıxış
etmişdir.
1913-cü ildə Azərbaycana qayıdan
Rəsulzadə çox keçmir ki, “Müsavat”
partiyasının sədri seçilir. 1915-ci ildə
“Açıq söz” qəzetini nəşr etdirməyə
başlayan M.Ə.Rəsulzadə “Milli dirilik” adlı silsilə məqalələri ictimaiyyət
tərəfindən müsbət qarşılanmışdır. O,
Azərbaycan siyasi publisistikasının
ən görkəmli nümayəndələrindəndir.
O, 1903-1920-cı illər ərzində dövri mətbuatda 1200-dən artıq məqalə
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ilə çıxış etmişdir. Tədricən “Müsavat” partiyası
Azərbaycanda milli-azadlıq mübarizəsinin önünə
keçmişdir.
1917-ci ilin oktyabr ayında çevriliş nəticəsində
Peterburqda hakimiyyətə gələn bolşeviklər
Müəssislər Məclisini ləğv etmişlər, keçmiş Rusiya
imperiyasının sərhədləri çərçivəsində sovet dövləti
yaratmağa başlamışlar. “Müsavat”ın böyük nüfuzunu görən bolşevik-erməni qüvvələri 1918-ci ilin
mart ayında Bakıda soyqırımı törətmişlər. Mart
soyqırımı zamanı milli-istiqlalçı qüvvələrə başçılıq edən “Müsavat”ın qərargahı və “Açıq söz”
qəzetinin redaksiyası dağıdılmışdır.
1918-ci il may ayının 27-də M.Ə.Rəsulzadə
Azərbaycan Milli Şurasının sədri seçilmişdir. May
ayının 28-də İstiqlal bəyannaməsi imzalanmışdır.
1918-ci ilin iyununda Milli Şuranın müvəqqəti
olaraq istefasına razılıq verən Rəsulzadə
Azərbaycan nümayəndə heyətinin başında İstanbula yollanmış və X.Xasməmmədov və A.Səfikürdski
ilə bərabər İstanbul beynəlxalq konfransında iştirak etmişdir.
1918-ci il noyabr ayının 16-da Azərbaycan Milli Şurası işini bərpa edəndə Rəsulzadə onun bütün
fəaliyyətini Azərbaycan parlamentinin yaradılması
istiqamətində aparmışdır. Nəticədə, dekabrın 7-də
parlament fəaliyyətə başlamışdır. Parlamentin
1-ci iclasında dövlətin daxili və xarici siyasətinin
istiqamətləri haqqında Rəsulzadə proqram xarakterli nitq söyləmişdir. Azərbaycan parlamentində
“Müsavat” fraksiyasına məhz o rəhbərlik etmiş və
Azərbaycanın milli və dövlət maraqlarına cavab
verən qanunlarının qəbulunda həlledici rol oynamışdır.
1920-ci il aprel ayının 27-də Sovet Rusiyasının
qoşunları Azərbaycanı işğal edəndə Azərbaycanı
tərk etməkdən imtina edən Rəsulzadə “Müsavat”ın
gizli mərkəzini yaratmış və müstəqillik uğrunda mübarizəni təşkil etməyə çalışmışdır. 1920ci il avqustun 17-də Rəsulzadə Lahıc kəndində
həbs olunmuş, lakin İ.Stalinin göstərişi ilə azad
edilərək Moskvaya aparılmışdır. Moskvadan
Sankt-Peterburqa göndərilmiş, oradan isə gizli yolla Finlandiya ərazisinə keçmişdir. 1922-ci
ildə o, Türkiyəyə gəlmiş və burada siyasi mü-

hacir həyatına başlamışdır. Onun fəal mühacir
həyatı sovetləri təlaşa salmış və onlar Türkiyə
hökumətindən Rəsulzadənin fəaliyyətinin qarşısını
almağı təkidlə tələb etmişlər. Nəhayət, 1931-ci ildə
Rəsulzadə Türkiyəni tərk etməli olmuşdur.
O, 1942-ci ildə Almaniyaya gələrək Milli
Azərbaycan Komitəsini yaratmışdır. 1945-ci ildə
gizli olaraq Almaniyanın Münhen şəhərinə gələn
Rəsulzadə burada “Azərbaycan demokrat birliyi”
adı ilə antifaşist təşkilatı yaratmışdır. Bu təşkilat
azərbaycanlı əsirləri əsir düşərgələrindən qaçırdır,
sonra isə elə Rəsulzadənin yaratdığı “Türkiyə Azərbaycan” cəmiyyətinin köməyi ilə Türkiyəyə
göndərirdi. 1947-ci ildə Türkiyəyə qayıdan
Rəsulzadə burada Azərbaycan Milli Mərkəzinin
başçısı kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. Bütün
azərbaycanlı mühacirləri birləşdirmək məqsədi ilə
o, 1949-cu ildə Azərbaycan Kültür Dərnəyi yaratmaq qərarına gəlmişdir. 1952-ci ildə Münhendə
Ümumi Qafqaz Konfransı keçirilmiş və yenidən
Azərbaycan, Gürcüstan və Şimali Qafqaz xalqlarının sovetlərə qarşı birgə mübarizə aparacağı haqqında qərar qəbul etmişdir. Mühacirətdə
olduğu dövrdə “Yeni Qafqaziya”, “Azəri-türk”,
“Odlu yurd”, “Qurtuluş”, “Müsavat bülleteni”,
“Azərbaycan” jurnallarını və “İstiqlal” qəzetini
nəşr etdirmişdir.
Ömrünün sonunadək Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası uğrunda mübarizə aparan Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə 1955-ci il mart ayının 6-da
Türkiyənin Ankara şəhərində vəfat etmiş və Ankara şəhərinin Əsri qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.
22 noyabr 2013-cü il tarixində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
M.Ə.Rəsulzadənin 130 illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında Sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda
qeyd olunur ki, xalqımızın müstəqillik idealının
gerçəkləşdirilməsində, Azərbaycanın tarixi dövlətçilik ənənələri zəminində milli dövlət quruluşunun
dirçəldilməsində, milli istiqlal ideyalarının geniş
yayılmasında böyük xidmətlər göstərmiş və siyasi publisistikası ilə ədəbi-ictimai fikir tariximizə
layiqli töhfələr vermiş görkəmli ictimai-siyasi
xadim M.Ə.Rəsulzadənin 130 illik yubileyinin
keçirilməsini təmin edilsin.
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Ə d ə b i y y a t
Azərbaycanda pirlər [Mətn]
/M.Nemət; red. V.Quliyeva.Bakı: Elm və təhsil, 2010.209, [3] s.
Əsrlərin daş yaddaşı[Mətn]:
elmi-kütləvi oçerk
/M.Nemətova; rəyçi
Q.Əhmədov; red. Q.Rəhimov.Bakı: İşıq, 1987.-44 s.
İzimizi itirməyək [Mətn]
/M.Nemət //Azərbaycan.2011.- 19 iyun.- S.6.
İlahi qisməti [Mətn]
/M.Nemət //İqtisadiyyat.2012.- 7-15 mart.- S.6.
“Tarix millətin ona lazım olan
sevgisi boyda olur” [Mətn]
/M.Nemətova //Pensiyaçı.2011.- 17 mart.- S.3.
Poladova, M. Hamının
gözlədiyi təqdimat: AMEAnın müxbir üzvü, tarix elmləri
doktoru, professor, tanınmış
epiqrafçı alim Məşədixanım
Nemətin “Azərbaycanın epiqrafik abidələri toplusu” nun
V və VI cildlərinin təqdimatı
olmuşdur [Mətn]//Poladova
M./Elm və həyat. -2012.- N
1.- S. 19-21.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org

Məşədixanım Nemətova
1924
Məşədixanım
Sədulla
qızı
Nemətova 1924-cü il yanvar ayının 5-də Bakıda anadan olmuşdur.
1948-ci ildə ADU-nun (indiki BDU)
Şərqşünaslıq fakültəsini bitirmiş,
1953-cü ildən Azərbaycan SSR EAnın Tarix İnstitutunda işə başlamışdır.
O, 1971-ci ildən epiqrafika qrupunun,
1993-cü ildən isə Arxeologiya İnstitutunda eyniadlı qrupun rəhbəridir.
Azərbaycanın tarixi ərazisində memarlıq tikililəri, məzar daşları, metal
əşyalar üzərindəki müxtəlif ərəb qrafikasında yazılmış ərəb-fars-türk dilli kitabələri tarixi mənbə kimi tədqiq
etmişdir. Kitabələr Azərbaycanın
iqtisadi-siyasi, mədəni-ideoloji memarlıq, bədii daşyonma sənəti, toponimiyaya, Azərbaycan xalqının təşəkkülü,
filologiya və müxtəlif elm sahələrinə
dair ən dəqiq, orijinal, bəzən hətta
yeganə məlumat verən mənbələrdir.
Onların öyrənilməsi nəticəsində İpək
yolu üzərində mövcud olan memarlıq abidələrinin əsasını qoymuş memar Əli Məcdəddinin (XIII-XIV),
Bakı-Abşeron üzrə 105, Şəki-Zaqatala
bölgəsi üzrə 147 memar, bənna, xəttat,
həkkak, nəqqaşın adlarını memarlıq və incəsənət tarixinə əlavə etmişdir. Azərbaycanın tarixi əra-zisindəki
epiqrafik abidələrə əsasən bizə torpaq
iddiasında olan bədnam qonşularımıza kəskin cavab vermək üçün, dəqiq
dəlillər əldə edilmişdir.
Urud abidələri, Alban tayfalarının

Tarixçi

türkləşməsi, islamı qəbul etməsi və
Azərbaycan xalqının təşəkkülündə
iştirakını və Zəngəzurun Azərbaycan
torpağı olmasını sübut etmişdir. İlisu
Came məscidinin və İlisu sultanlarının
məzar daşlarındakı kitabələrə əsasən
onların İlisen Katexiya mauravlarının davamçısı olduğunun iddiasında
olan tarixçilərə sübut etmişdir ki, İlisu
sultanları Qafqazın istilasından sonra
xilafət tərəfindən Suriyadan Dağıstan
və Zaqafqaziyaya köçürülmüş və xan
kimi vəzifəyə təyin olunmuş Şamil
ərəblərinin nəslindəndirlər. İrəvan,
Zəngəzur, Mehri, Çuxur-Səd kitabələri
azərbaycanlıların həmin ərazinin köklü əhalisi olduğunu sübut edir. Borçalıda, Bolnisidə apardığı tədqiqatlar
zamanı azərbaycanlılara məxsus bir
sıra kitabələr tədqiq olunmuşdur ki,
bu da azərbaycanlıların dədə-babadan
bu torpaqların sahibi olduqlarını sübut
etmişdir.
1969-cu ildə tarix elmləri doktoru,
2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvüdür.
300-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən
12 monoqrafiyanın müəllifidir.
Prezident İlham Əliyev 2009-cu il
mart ayının 4-də Məşədixanım Sədulla
qızı Nemətovanın “Şöhrət” ordeni ilə
təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır.
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85
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Ə d ə b i y y a t
Biologiya (praktik
məşğələlər) [Mətn]:
Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri üçün
dərs vəsaiti /D.Hacıyev,
S.Əliyev, R.Əliyev; ixtisas
red. F.Əmirova.- Bakı:
Maarif, 1991.- 360 s.
Tibbi biologiya [Mətn]:
Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri üçün
dərslik /D.Hacıyev,
S.Əliyev, R.Ə.Əliyev;
rəyçilər T.K.Mikayılov,
E.M.Axundova; elmi
red. U.K.Ələkbərov,
Ə.Mehrəliyev.-Bakı: Maarif, 1993.- 464 s.
Tibbi biologiyanın əsasları
[Mətn]: Azərbaycan
Tibb Universiteti
tələbələri üçün dərslik
/D.Hacıyev, Ə.Mehrəliyev,
R.Əliyev və b.; Rəyçilər.
T.Mikayılov, E.Axundova,
V.Süleymanov; elmi red.
Ə.Mehrəliyev.-Bakı, 2005.598 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.biology.bsu.edu.az
www.gia.az
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Dəmir Hacıyev
1929-1999

Dəmir Vahid oğlu Hacıyev 1929-cu
il yanvar ayının 29-da Qax rayonunun
İlisu kəndində anadan olmuşdur.
O, Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini və
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1954-cü ildə H.Zərdabi adına TəbiətTarixi Muzeyində aparılan elmitədqiqat və çöl ekspedisiyalarında fəal
iştirak etmişdir. Zəngin faktiki material topladıqdan sonra, 1961-ci ildə
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Lakin Elmi Şura D.V.Hacıyevi
yekdilliklə biologiya elmləri doktoru
elmi dərəcəsinə layiq görmüşdür.
Professor D.V.Hacıyevin rəhbərliyi
altında Azərbaycanın qərb bölgəsində
(Gürcüstanla sərhəddə) tədqiqat işləri
genişlənmiş, yeni, hələ məlum olmayan fəqərəli fauna məskənləri aşkar
olunmuşdu.
D.V.Hacıyev 1968-1970-ci illərdə
Geologiya İnstitutunda “Paleobiologiya” sektoruna, 1971-ci ildə “Təkamül
paleontologiyası”
laboratoriyasına
rəhbərlik etmişdir. 1972-ci ildə Azərbaycan EA müxbir üzvü seçilmişdir.
Onun dərin elmi tədqiqatları paleontologiya, paleobiologiya, paleocoğrafiya,
paleopatologiya və fəqərəlilər paleontologiyasının bir çox istiqamətlərini
əhatə etmişdir. D.V.Hacıyev Avrasiyada Miosen epoxasında yaşamış hipparion faunasını tədqiq edən görkəmli
mütəxəssisdir.

Bioloq

60-cı illərdə M.M.Hüseynov tərəfindən Dağlıq Qarabağın cənubunda aşkar edilmiş qədim insan məskəninin
öyrənilməsində, dünya miqyasına qaldırılmasında Dəmir Vahid oğlunun
böyük rolu olmuşdur. O, Azıx mağarasının 5-ci təbəqəsində aşkar edilən
daş alətlərin Orta Aşel mədəniyyətinə
mənsub olduğunu söyləmişdir. Alimin
təsdiqinə görə, həmin təbəqədə tapılan
ibtidai insanın alt çənəsi isə 20-22 yaşlı
qadına məxsusdur. Tapıntı Azərbaycan
Dövlət Tarix Muzeyinin Qızıl fondunda saxlanılır.
Paleontoloqun dərin tədqiqatları
nəticəsində Azərbaycanda qədim məməlilərin yeni cins və növləri ilk dəfə
təsvir olunaraq, dünya elminə daxil edilmişdir. O, 120 elmi əsərin, o
cümlədən 12 monoqrafiya və dərsliyin
müəllifi olmuşdur.
Dəmir müəllim elmi tədqiqatlarla
yanaşı, uzun müddət Azərbaycan
Dövlət Tibb Universitetində pedaqoji
fəaliyyət göstərmiş, prorektor, kafedra
müdiri vəzifələrində çalışmışdır.
1964-cü ildən 1989-cu ilədək
Azərbaycan Tibb Universiteti Biologiya kafedrasına rəhbərlik etmişdir.
D.Hacıyev 1999-cu il iyun ayının
20-də vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Axundov, T. Yeni il
xalqımıza firavanlıq,
xoşbəxtlik gətirsin [Mətn]
/T..Axundov //Respublika.- 2013.- 1 yanvar.- S.6.
Yeni il bayramı [Mətn]
//Əkbər Qocayev. Bayramlar və tarixi günlər.Bakı: Altun Kitab, 2006.S.36.
Valehoğlu, İ.Yeni il və
onun təzadlı tarixi : Ayrıayrı xalqların bayram
adətləri və bu adətlərdəki
türk izləri [Mətn]
/İ.Valehoğlu//Ədalət
.-2010.- 10 dekabr.- S. 5.
İ n t e r n e t d ə
www..anl.az
az.wikipedia.org
www. ebooks.preslib.az
www. qadin.net

Yeni il bayramı dünyanın müxtəlif
xalqları üçün ənənəvi bayrama çevrildiyi kimi, Azərbaycanda da insanların
məişətinə daxil olub. Bəzi fərziyyələrə
görə Yeni ili ilk dəfə qədim çinlilər qeyd
ediblər. Digər mənbələrdə bu, qədim
germanlar və romalıların adı ilə bağlanır. Başqa bir mənbə isə ənənənin Mesopotamiyada yarandığını sübut etməyə
cəhd edir
Bu bayramın yaranmasının azı 25
əsrlik tarixi var. İlin dəyişməsini bayram
etmək adəti ilk dəfə qədim Mesopotamiyada yaranıb. Tarixçi alimlərin fikrincə,
məhz həmin dövrdə burada Yeni ilin
gəlişi ilk dəfə bayram edilib. Martın
axırında Dəclə və Fərat çaylarında suyun səviyyəsi artanda əkin-biçin işləri
başlayarmış. İnsanlar yeni ilin gəlişini
də elə o zaman qeyd etmişlər. Dünya
xalqlarının böyük əksəriyyəti yeni ilin
başlanğıcını dekabrın 31-dən yanvarın
1-nə keçən gecə qeyd edirlər. Dünyanın
hər yerində bütün insanlar Yeni ili eyni
ümidlərlə - xoş möcüzələr, yeni uğurlar,
xoşbəxtlik arzusuyla gözləsələr də bayramı hərə öz adət-ənənəsinə uyğun qarşılayır. Bu günü bayram etməklə insanlar hesab edirlər ki, bütün uğursuzluq
və kədərli anlar köhnə ildə qalır, yeni il
yeni arzular və ümidlər gətirir.
Təzə ilin yanvarın 1-dən hesab olunması xristianlığın tarixi ilə bağlıdır.
Rəvayətə görə, xristian dininin yaradıcısı İsa peyğəmbər dekabr ayının 24-də
anadan olmuşdur. Ona görə də xristi-

anlar bu günü İsa peyğəmbərin doğulması şərəfinə Milad bayramı kimi qeyd
edirlər. Milad bayramının ilkin mənbəyi
hər il qış günəş duruşu zamanı (21-25
dekabr) “xilaskar allahın doğulması”
ilə əlaqədar keçirilən qədim bütpərəst
mərasimi olmuşdur. Bu bayram 431-ci
ildə qanuniləşdirilmişdir. Bizim istifadə
etdiyimiz təqvim də məhz miladi təqvim
adlanır. Bu təqvimə əsasən yeni il yanvarın 1-dən başlanır.
Yeni ilin rəmzlərindən biri də Şaxta
babadır. Şaxta babanı müxtəlif ölkələrdə
müxtəlif cür adlandırırlar. Məsələn,
ABŞ-da və Avstraliyada o, Santa Klaus,
Rusiyada-Ded Moroz, Türkiyədə - Noel
baba, Avstriyada-Silvestr, Britaniyada
- Milad baba, Yunanıstanda Müqəddəs
Vasili adlanır.
Bütün hallarda Şaxta baba uşaqların sevimlisidir. Yeni il gecəsində onlar
evlərə heç vaxt əliboş gəlmirlər. Torbalarındakı müxtəlif hədiyyələrlə uşaqları
sevindirirlər.
Dekabrın 31-i gecəsi insanlar bayram süfrəsi ətrafında toplaşırlar. Artıq
həmişəlik vidalaşdıqları ilin son anlarında musiqini dayandıraraq sükut
içərisində saat 12.00-ı gözləyirlər. İlin
başa çatdığını göstərən saat zənginin
təntənəli sədaları altında sağlıqlar
söyləyir, sonra isə şampan şərabı ilə
dolu qədəhləri toqquşdurur, yeni ildə
bir-birinə xoş günlər və sağlamlıq arzulayırlar.
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Gəncənin işğalı
1804

Gəncə
xalqımızın
qəlbində
azadlıq,
Cümhuriyyətin torpaqlarımızda fəaliyyətə başladığı ilk şəhər, ölkəmizin yadellilərdən azad edilməsi
uğrunda aparılan ölüm-dirim savaşının mərkəzi
kimi yadda qalıb.
XVIII əsrin 20-ci illərində Gəncə şəhəri Osmanlı və çar Rusiyasının hücumlarına məruz qalırdı. Bu, şəhərin inkişafına mənfi təsir göstərirdi.
1747-ci ildə Nadir şah Əfşarın ölümündən sonra
Gəncə şəhəri müstəqil Gəncə xanlığının mərkəzi
olmuş, o, təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Cənubi
Qafqazda gözəl və böyük şəhərlərdən biri sayılmışdır. Bu şəhər strateji əhəmiyyətinə görə
düşmənlərin diqqətini həmişə özünə çəkmişdir.
Məsələn, Azərbaycanı işğal etməyə göndərilmiş
rus qoşunlarının komandanı Sisianov I Aleksandra
məktubunda yazırdı: “Gəncə qalası yerləşməsinə
görə bütün Azərbaycanı qorxu altında saxlamaq
imkanı verdiyindən onun ələ keçirilməsini Rusiya üçün çox önəmli saymağa əsas verir”. Əslində
Gəncəni tutmaqla Rusiya bütün Azərbaycanı qorxu altında saxlamaq imkanı qazanırdı. XIX əsrin
başlanğıcında Azərbaycan xanlıqlarının işğalına
başlayan general Sisianov Gəncə xanlığının ələ
keçirilməsinə böyük əhəmiyyət verirdi. Çünki, Gəncə qalası rus qoşunlarının Azərbaycanın
içərilərinə doğru sonrakı irəliləyişinin açarı idi.
32

“Gəncə qalasının yerli mövqeyi bütün Azərbaycan
üzərində hökmrandır. Bax buna görə də, bu istila
Rusiya üçün birinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdir”.
Cavad xan general Sisianovun haqsız tələblərini
qətiyyətlə rədd etdiyi üçün rus qoşunları Gəncəni
mühasirəyə aldılar.
1803-cü ilin dekabrında Sisianov Cavad xana
təslim olmaq haqqında ultimatum verir. Lakin
Cavad xan ona cavab verir ki, Gəncəyə yalnız
meyitlərin üstündən keçə bilərsən.
Sisianov 11 topu olan piyada bataliyonunu, 3
eskadron və 2 kazak yüzlüyündən ibarət qoşunu
Gəncə üzərinə yeritdi. Şəhərin iki verstliyindəki
Quruqobu adlanan yerdə rus qoşunları ilə gəncəlilər
arasında ilk vuruşma oldu. Cavad xan bir qədər
müqavimətdən sonra Gəncə qalasına qayıtdı. Rus
qoşunları Gəncəni mühasirəyə alırlar. Mühasirə bir
ay davam edir. 1804-cü il yanvar ayının 2-dən 3-nə
keçən gecə ruslar qalaya hücuma başladılar. Qalanın müdafiəçiləri inadlı müqavimət göstərdilər.
Cavad xan və oğlu Hüseynqulu ağa göyüşlərdə
qəhrəmancasına həlak oldular. Gəncənin təslim
olunmasında şəhərdə yaşayan ermənilərin xəyanəti
mühüm rol oynamışdı.
Gəncə xanlığı ələ keçirilərək ləğv olundu və
hərbi dairəyə çevrildi, şəhər isə öz qədim adını itirdi. Çar hökuməti Gəncənin işğalını böyük bir bayram kimi qeyd etmiş, imperatorluq zərbxanasında
Gəncənin alınmasında iştirakına görə döş medalı
təsis olunmuşdu. I Aleksandrın arvadının şərəfinə
şəhər “Yelizavetpol” adlandırıldı. “Gəncə” adını
çəkmək qadağan olundu. Bu qaydanı pozanlar bir
manat cərimə olunurdular.
Azərbaycan tarixi [Mətn]: VII cilddə.- Bakı, 2000.- C.4.- S.14-54.
Boran, Ə. İstiqlal tariximizdə Gəncə: əzəli və şanlı adın bərpası
uğrunda mücadiləyə bir baxış [Mətn] /Ə.Boran //525-ci qəzet.2010.- 22 may.- S.14-15.
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Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi
nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında
2004

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev klassik və müasir milli və dünya ədəbiyyatı
nümunələrinin yenidən təkmilləşdirilərək nəşr
edilməsinin vacib olduğunu nəzərə alaraq 2004-cü
ilin 12 yanvarında “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Sərəncam imzalamışdır.
Azərbaycançılıq
ideologiyasının,
kütləvi
maariflənmənin özüllərindən birini təşkil edən
bu sənəd böyük bir böhran dalğasına son qoydu. Sərəncamda qeyd edilmişdir ki, “Müstəqil
Azərbaycan Respublikasında həyatın müxtəlif
sahələrində aparılan islahatlar içərisində latın
qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpa edilməsi
böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Ulu öndər
Heydər Əliyevin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin
təkmilləşdirilməsi haqqında” 18 iyun 2001-ci il
tarixli və “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan
dili gününün qeyd edilməsi haqqında” 9 avqust
2001-ci il tarixli fərmanları ölkənin ictimai-siyasi
həyatında mühüm hadisə olmuş və latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçidi bütövlükdə təmin
etmişdir. Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası artıq
həyatımızın bütün sahələrində tam yerini tutmuşdur”.
Dövlət müstəqilliyinin başlıca rəmzlərindən
biri sayılan ana dilinə dövlət qayğısının daha da
artırılmasını təmin etmək, Azərbaycan ədəbiyyatı,
mədəniyyəti və elminin ən gözəl nümunələrini
müasir dövrdə təbliğ etmək və gələcək nəsillərə
çatdırmaq məqsədilə Azərbaycan dilində əvvəllər
kiril qrafikasında çap olunmuş əsərlərin latın qrafikası ilə yenidən nəşrinin kütləvi şəkildə həyata
keçirilməsi zərurəti meydana çıxmışdır. Bunu
nəzərə alan ölkəmizin başçısı bu kitabların çapa
hazırlanması ilə bağlı aidiyyəti qurumlara rəsmi

göstəriş vermişdir. Dörd maddədən və bir neçə
bənddən ibarət olan sərəncamda bu işin icrası
Nazirlər Kabineti, Prezident Administrasiyası,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasına həvalə edilmişdir.
Onlara tapşırılmışdır ki, birlikdə 2005-2008-ci
illərdə latın qrafikası ilə yenidən çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısını bir ay müddətində hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsinlər.
Artıq respublikanın bütün kitabxanaları Prezident İlham Əliyevin çap etdirərək ictimaiyyətə,
Azərbaycan xalqına hədiyyə etdiyi ədəbiyyat
nümunələrilə təmin edilmişdir. Bu kitabların sırf
kitabxanalara hədiyyə olaraq nəzərdə tutulduğu
bəllidir. Onun satışı birmənalı olaraq qadağandır.
Bu nəşrlər Azərbaycan kitabxanalarının həm
fondunda, həm virtual səhifəsində yerləşdirilib.
Azərbaycançılığa,
milli-mənəvi
dəyərlərə,
bəşər incilərinə sayğı və qayğı Azərbaycan
dövlətinin dəst-xəttidir. Prezidentin kitabxanalara hədiyyə etdiyi nəşrlər gələcəyin sağlam ruhlu
gənclərinin, mənəviyyat daşıyıcılarının, yeni nəsil
azərbaycançıların formalaşmasına bir vasitədir.
Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata
keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı [Mətn] //Azərbaycan.-2004.-12 yanvar.-S.1.
Tahirov, K. Azərbaycan Milli Kitabxanası müstəqillik illərində
[Mətn] /K.Tahirov //Azərbaycan Milli Kitabxanası - 90: məqalələr
məcmuəsi.- Bakı, 2013.- S.4-27.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.president.az
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Qanlı 20 Yanvar 1990-cı il
həqiqətləri [Mətn] /tərt. ed.
X.Muxtarlı.- Bakı: Mütərcim,
2005.-116 s.
Məhərrəmov, V. Qanlı
gecə, qanlı tarix [Mətn]
/V.Məhərrəmov.- Bakı: Hərbi
Nəşriyyat, 2011.- 95 s.
Şıxlar, N. Dünyamızın
20 Yanvar faciəsi [Mətn]
/H.N.Şıxlar; red. R.Əsgər.Bakı: Müəllim, 2011.- 92 s.
Yanardağ, S. Yanvar
qırğınının intiqamı [Mətn]
/S.Yanardağ; red. Ş.Vəfadar.Bakı: Şəms, 2009.- 122 s.
Kamalqızı, R. Xalqımızın
istiqlal mübarizəsinin ən
şərəfli səhifələri : 20 yanvar
faciəsi xalqımızın azadlıq
mübarizəsinin zirvəsidir
[Mətn] /R.Kamalqızı //Səs.2010.- 13 yanvar.- S.6.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Ümumxalq Hüzn Günü
1990
1990-cı il yanvar ayının 20-si Azərbaycanın müasir tarixinə ən faciəli
günlərdən biri kimi daxil olmuşdur.
Düz 24 il əvvəl doğma yurdunun, xalqının azadlığını, şərəf və ləyaqətini
hər şeydən uca tutan vətənpərvər
Azərbaycan övladları həmin müdhiş
gecədə canlarından keçərək şəhidlik
zirvəsinə ucalmışlar.
Bədnam M.Qorbaçov başda olmaqla, SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı qərəzli, ermənipərəst
siyasətinə, əzəli torpaqlarımıza iddia edən Ermənistanın təcavüzkar
hərəkətlərinin açıq-aşkar dəstəklənməsinə və o zamankı respublika rəhbərliyinin xəyanətkar mövqeyinə etiraz əlaməti olaraq ayağa qalxmış geniş
xalq kütlələrinə qarşı sovet ordusunun
iri hərbi birləşmələrinin yeridilməsi
Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda misli
görünməmiş faciəyə gətirib çıxarmışdı, böyük itkilərlə, günahsız insanların
ölümü ilə nəticələnmişdi. Nəticədə
170 nəfər həlak olmuş, 400-ə yaxın
insan yaralanmışdı. Bunların içində
asudə insanlar: gənclər, uşaqlar, qocalar və qadınlar da var idi, hətta hərbi
qulluqçular da.
Buna baxmayaraq, Azərbaycanın
o vaxtkı səriştəsiz, kölə psixologiyalı rəhbərlərinin əksinə olaraq, həmin
vaxt Moskvada yaşayan xalqımızın
dahi oğlu Heydər Əliyev həyatını
təhlükədə qoyaraq, faciənin ertəsi
günü Azərbaycanın daimi nüma-

yəndəliyinə gələrək, Qanlı Yanvar
qırğınını törədənləri pisləyən kəskin
bəyanatla çıxış etmişdi, xalqımızın başına gətirilən müsibəti dünyaya çatdırmışdı. Bununla da ulu öndərimiz cəsarətini, mərdliyini, xalqının sədaqətli
oğlu olduğunu bir daha sübut etmişdi.
Xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycan
rəhbərliyinə
yenidən
qayıdışından sonra, 1994-cü ildə 20 Yanvar
hadisələrinə siyasi-hüquqi qiymət verilmiş və cinayəti törədənlərin adları
ictimaiyyətə çatdırılmışdı. 20 Yanvar
- Ümumxalq Hüzn Günü elan edilmişdi.
Bakının ən yüksək nöqtələrindən
birində hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs and yerinə çevrilmiş bir yer
var. Bu, 20 Yanvar qurbanlarının və
Ermənistanın hərbi təcavüzünə qarşı
döyüşlərdə həlak olanların dəfn edildiyi Şəhidlər Xiyabanıdır. Hər il yanvar
ayının 20-də minlərlə insan Vətənin
azadlığı və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş Azərbaycan oğul və
qızlarının əziz xatirəsini ehtiramla
yad etmək üçün buranı ziyarət edirlər.
Nəsillər dəyişəcək, lakin Vətən oğullarının xatirəsi ürəklərdə əbədi yaşayacaqdır.

YANVAR

24

Tarixdə bu gün
75
illiyi

Tapdıqoğlu, N. Ucar
rayonu və onun toponimiyası [Mətn]: qısa
ensklopedik dərgi /
Nazim Tapdıqoğlu.Bakı: Təhsil, 2005.120 s.
Nağıyev, F. Ucarın
tarixi coğrafiyası
[Mətn] /F.Ə. Nağıyev.- Bakı: Araz,
2005.-160 s.

Ucar rayonu
1939
Ərazi 867 km², Əhali 77 903 nəfər
olan Ucar rayonu 1939-cu il yanvar
ayının 24-də təşkil olunmuşdur. Ucar
rayonu Bakıdan 240 km qərbdə, Şirvan
düzündə yerləşir. Ərazisində 32 yaşayış məntəqəsi var. Şimaldan Göyçay,
Şərqdən Kürdəmir, cənubdan Zərdab,
qərbdən Ağdaş rayonları ilə əhatə olunur. Rayonun coğrafi mövqeyi olduqca əlverişlidir. Bakı-Tbilisi dəmir
yolunun və magistral avtomobil yolunun Ucar rayonundan keçməsi, habelə
Qədim İpək yolunun bərpa olunmaqla Ucardan keçməsi yerləşdiyi yerin
iqtisadi əhəmiyyətini olduqca artırır.
Ucar rayonunda azərbaycanlılar, ruslar,
ləzgilər, türklər, tatarlar, ukraynalılar və
digər millətin nümayəndələri yaşayır.
Təsərrüfatı pambıqçılıq, taxılçılıq, heyvandarlıq, baramaçılıq, quru subtropik
meyvəçilik, üzümçülük, bostançılıq və
toyuqçuluqdan ibarətdir.
Rayonun adı, yaranma tarixi haqqında
müxtəlif fikirlər söylənilir. Ərəb coğrafiyaşünası Əl-Sitəkri-nin “Məmləkətlərin
yolları” kitabında adı çəkilir. Ucar
Azərbaycanda orta əsr şəhəri kimi qeyd
olunur. XV əsrdə yaşamış Azərbaycan
şairi Bədr Şirvaninin yazılarında da Ucar
sözünə rast gəlinir. Bəzi mülahizələrə
görə rayonun adı Azərbaycan dilindəki
“Uçar” sözundən əmələ gəlmişdir. Digər
mülahizələrdə rayonun adının qədim Şirvanda yaşamış “Uçar” tayfasının adından
götürüldüyü iddia olunur. Ucar sözünün
“Ucqar” sözündən götürülməsi fikrini

söyləyənlər də var.
Ucar rayonunun ərazisi keçmişdə Şirvan bəylərbəyliyinin, sonralar Şamaxı
xanlığının, daha sonra 1840-cı ilin aprel ayının 10-da inzibati islahata əsasən
Kaspi vilayətinin, 1846-cı ildə isə Şamaxı qurberniyasının tərkibində olmuşdur.
1859-cu ildə Şamaxı zəlzələ nəticəsində
dağılandan sonra quberniyanin mərkəzi
Bakıya köçürülmüşdür. 1867-ci ildə
Bakı quberniyasının tərkibində Göyçay
qəzası yaradılmış və Ucar rayonu Göyçay qəzasının tərkibinə daxil olmuşdur.
1930-cu ildə qəza bölgüsü ləgv edilmiş
və rayon inzibati ərazi bölgüsünə keçilmişdir. Bu vaxt Ucar rayonu Göyçay
rayonunun tərkibində saxlanılmışdır.
1939-cu il yanvar ayının 14-də Ucar
Göyçay rayonunun tərkibindən ayrılaraq
müstəqil rayon statusu almışdır.
1902-ci ildən fəaliyyət göstərən Biyan
zavodu Ucarın ilk sənaye müəssisəsi sayılır. 1953-cü ildə zavodda yanğın baş
vermiş və nəticədə zavod yanmışdır.
Yanğından sonra zavod öz fəaliyyətini
müəyyən müddət dayandırmış və 1956cı ildən bu günə kimi Konserv zavodu
adı ilə fəaliyyət göstərir.
Ucar rayon Mədəniyyət və Turizm
şöbəsinin tabeliyində 18 mədəniyyət evi,
8 klub, 47 kitabxana, 2 muzey, 1 Uşaq
İncəsənət məktəbi var. Ucar rayonunda hazırda 8 abidə qorunub saxlanılır.
Bu abidələr rayon mədəniyyət şöbəsi
tərəfindən uçota alınıb, Ümumrespublika
əhəmiyyətli abidə hesab olunur.
35
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27

Tarixdə bu gün
80
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Bağırzadə, C. TərtərKəlbəcər bölgəsinin
ilk orta əsr abidələri
[Mətn]: tarix üzrə
fəls. d-ru al. dər. a.
üçün təq.ed. dis-nın
avtoreferatı: 07.00.06
/C.V.Bağırzadə; AMEA,
Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı,
2011.- 22 s.
Məmmədov, C. Tərtər
şəhidləri [Mətn]
/C.Məmmədov.- Bakı:
Hüquq ədəbiyyatı,
2001.- 340 s.
Tərtərli, F. Qəhrəman
Tərtər [Mətn] /Fərman
Tərtərli; red. Eldar
Əliyev.- Bakı: Ozan,
2000.- Kitab 1.- 300 s.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
www.terterim.azersayt.
com
www.president.az
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Tərtər rayonu
1934
Ərazi 957 km²
Əhali 98100 nəfər
Rayonun inzibati mərkəzi Tərtər
şəhəri Tərtərçayın sağ və sol sahillərində,
qədim karvan yolu üzərində yerləşir.
Buranın tarixi adı Çaparxana olmuşdur. 1920-ci ilin aprel ayında Cavanşir
qəzası yaradılmışdır və Tərtər mahalı
1920-1922-ci illərdə Cavanşir qəzasının
tabeliyində olmuş, 1922-ci ildə adı
dəyişdirilərək Cavanşir sahəsi adlandırılmışdır.
1923-cü il iyul ayının 7-dən 1929cu ilə kimi Ağdam qəzasının inzibati
tabeliyində, 1929-cu ildən 1930-cu ilə
kimi Qarabağ dairəsinin tabeliyində olmuşdur. 1930-cu il avqust ayının 8-də
Tərtər rayonu yaradılmışdır. 1931-ci
il fevral ayının 24-də Tərtər rayonu
ləğv edilərək Bərdə rayonunun inzibati
tabeliyinə verilmişdir. 1934-cü il yanvar
ayının 27-də yenidən Tərtər rayonu yaradılmışdır.
1949-cu il avqust ayının 5-də rayonun adı dəyişdirilərək Mirbəşir rayonu
adlandırılmışdır. 4 yanvar 1963-cü ildə
Mirbəşir rayonu ləğv edilərək Bərdə rayonunun inzibati tabeliyinə keçirilmiş,
6 yanvar 1965-ci ildə yenidən Mirbəşir
rayonu yaradılmışdır.
7 fevral 1991-ci ildə Mirbəşir rayonunun adı dəyişdirilərək yenidən Tərtər
rayonu adlandırılmışdır. Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin 13 oktyabr 1992-ci il tarixli 327 saylı qərarı
ilə Azərbaycan Respublikasının Ağdərə

rayonu ləğv edilərək həmin rayonun
Ağdərə qəsəbəsi və 28 kəndi Tərtər rayonunun inzibati tərkibinə verilmişdir.
Ağdərə rayonu ərazisindən verilən yaşayış məntəqələri də daxil olmaqla hazırda
rayonda 2 şəhər, 1 qəsəbə və 74 kənd
var. Hazırda keçmiş Ağdərə rayonundan
Tərtər rayonuna verilən Ağdərə şəhəri
və kəndlərdən 13-ü erməni işğalı altındadır.
Rayonun əsas təsərrüfat sahələri
pambıqçılıq, heyvandarlıq, taxılçılıqdır. Subtropik meyvə olan narçılıq burda daha çox inkişaf etmişdir. Rayonda
pambıqtəmizləmə zavodu, toxuculuq
fabriki, elektromexanika, konserv, süd
emalı zavodları və s. sənaye müəssisələri
mövcuddur. Xalq sənəti növlərindən
xalçaçılıq, tikmə və toxuma sənətləri bu
rayonda yaxşı inkişaf etmişdir. 2006-cı
ildən Tərtərdə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyindəki “Elektromexanika” zavodu fəaliyyət göstərir. 2010-cu
ildə Tərtərdə “Gilan Holdinq” şirkətinə
məxsus süd emalı zavodu fəaliyyətə
başlamışdır.
Rayonda 24 tarix və mədəniyyət
abidəsi - 3 məscid, 15 kurqan, 2 nekropol, 2 yaşayış yeri, 1 buzxana, 1 türbə
var. Onlardan 1 ədədi dünya, 15 ədədi
ölkə əhəmiyyətli arxeoloji abidə, 7 ədədi
yerli əhəmiyyətli memarlıq, 1 ədədi isə
yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidədir.
2005-ci ilin avqust ayının 20-dən
etibarən Tərtər rayon qəzeti “Yeni Tərtər”
adı ilə nəşr edilməyə başlamışdır.

®

• Gənclər Günü (02.02.1997)
• Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Günü
(14.02.1992)
• Xocavənd rayonunun Qaradağlı
kəndinin işğalı günü (17.02.1992)
• Bеynəlxalq Ana Dili Günü (21.02.1999)
• Xоcalı Sоyqırımı günü (26.02.1992)

1 fevral

Gün çıxır 07:50
Gün batır
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17:59
28 fevral
Gün çıxır 07:16
Gün batır 18:31
Gün batır
18:32

21 yanvar18 fevral
Dolça - nişanı
havadır. Saturn
və Uranın
himayəsindədir.
Günəşin Dolça
bürcündən keçdiyi
dövrdə doğulanlar
xaraktercə
emosional,
təbiətcə həssas
olurlar.
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520 il Məhəmməd Füzuli 1494-1556

Azərbaycan klassik ədəbiyyatının nümayəndələri hər zaman ümummilli lider
Heydər Əliyevin diqqət mərkəzində olmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyev dahi qəlb şairi Məhəmməd Füzuliyə xüsusi hörmət və ehtiramla yanaşmışdır. Məhz ulu öndərin
səyləri nəticəsində şairin 500 illiyinin dünya miqyasında qeyd edilməsi mümkün olmuşdur. 1994-cü ildə Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinin dünya miqyasında
keçirilməsi ilə əlaqədar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qərar qəbul edilmiş
və yubiley ili YUNESKO tərəfindən Füzuli ili elan edilmişdir. Klassik Azərbaycan
şairi Füzulinin yubileyi həm Azərbaycanda, həm bütün türk-islam aləmində, həm də
Rusiya və Avropada böyük təntənə ilə keçirilmişdir. Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi
nəticəsində Füzuli həm özünü, həm də Azərbaycanı bir daha dünyaya tanıtmış oldu.
Heydər Əliyev Füzulinin yubileyinin keçirilməsinə böyük önəm verərək bu tədbiri
“Azərbaycan xalqını dünyaya bir daha tanıtmaq hadisəsi” kimi qiymətləndirirdi.
Bu həm də, bütün dünyaya “Füzuli azərbaycanlıdır” həqiqətini bəyan etmək demək
idi.
Heydər Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki çıxışında demişdir: “Füzuli
keçmişdə də türkləri birləşdirən bir şəxsiyyət olmuşdur. Amma indi türk dünyası
XX əsrdə parçalanmış olduğu bir halda, qədim türk dünyasına mənsub ölkələrin,
demək olar ki, tam əksəriyyətinin (bir Türkiyədən savayı) onların həyatına, tarixinə,
adət-ənənəsinə uyğun olmayan rejimlər içərisində yaşadığı vaxtda Füzuli bizi yaşadaraq, bu günlərə gətirib çıxarmışdır”.
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Milli ədəbiyyat
Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq yazıçısı,
ictimai xadim Məmmədquluzadə Cəlil Məmmədqulu oğlunun (10.
(22).02.1869-04.01.1932) anadan оlmasının 145 illiyi
Ədəbiyyatşünas, tənqidçi Vəzirova Fəridə Şamil qızının
(15.02.1924-06.09.1986) anadan olmasının 90 illiyi
Yazıçı-publisist Əhmədоv Yusif Yaqub oğlunun (22.02.1939)
anadan оlmasını 75 illiyi
Ədəbiyyatşünas, akademik, professor, Əməkdar elm xadimi Araslı
Həmid Məmmədtağı oğlunun (23.02.1909-20.11.1983) anadan
оlmasının 105 illiyi
Nasir, publisist İsmayılova Svetlana Rəhim qızının (26.02.1939)
anadan olmasının 75 illiyi

43

44

Dünya ədəbiyyatı
Rus yazıçısı Qоlikоv Arkadi Pеtrоviçin (Qaydar) (22.02.190426.10.1941) anadan оlmasının 110 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq
Xalq rəssamı Əliyev Hüseynqulu Əli oğlunun (03.02.1949) anadan
olmasının 65 illiyi
Xalq rəssamı Müfidzadə Cəmil Mir Yusif oğlunun (24.02.1934)
anadan olmasının 80 illiyi

45
46

Musiqi.Opera.Balet
Əməkdar incəsənət xadimi, musiqişünas Tağızadə Aida Zeynal
qızının (05.02.1934) anadan olmasının 80 illiyi
Azərbaycan Xalq mahnılarının və muğamlarının mahir ifaçısı
Talışinskaya Cahan Rza qızının (09.02.1909-01.03.1967) anadan
olmasının 105 illiyi
Əməkdar artist, xanəndə Abdullayev Süleyman Cümşüd oğlunun
(14.02.1939) anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti, bəstəkar Ələsgərоv Sülеyman Əyyub oğlunun
(22.02.1924-21.01.1999) anadan оlmasının 90 illiyi
Əməkdar artist Məmmədova Nəzakət Əli qızının (28.02.194421.10.1981) anadan olmasının 70 illiyi
Musiqişünas, sənətşünaslıq doktoru Məmmədov Tariyel Aydın
38

47
48
49
50
51

oğlunun (28.02.1949) anadan olmasının 65 illiyi

Teatr. Kino
Xalq artisti Qasımоv Tariyеl İsgəndər oğlunun (04.02.1939) anadan
оlmasının 75 illiyi
Xalq artisti Şərifova Firəngiz Abbasmirzə qızının (06.02.1924)
anadan olmasının 90 illiyi
Xalq artisti, rеjissоr Tağızadə Tоfiq Mеhdiqulu oğlunun
(07.02.1919-27.08.1998) anadan оlmasının 95 illiyi
Xalq artisti, aktrisa Veysəlova Rəmziyyə Osman qızının
(11.02.1914-22.08.1993) anadan olmasının 100 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, aktrisa Qazıyeva Xədicə Bahəddin
qızının (15.02.1909-07.06.1991) anadan оlmasının 105 illiyi
Xalq artisti, aktyor Avşarov Muxtar Həsən oğlunun (15.02.191406.12.2004) anadan olmasının 100 illiyi
Xalq artisti, aktyor Mərdanov Mustafa Haşım oğlunun
(28.02.1894-12.12.1968) anadan olmasının 120 illiyi

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Tağıyev Şahin Talıb oğlunun
(03.02.1949) anadan olmasının 65 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Ağayev Bəylər Tapdıq oğlunun
(03.02.1969-06.08.1992) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Xəlilbəyli Təbriz Xəlil Rza oğlunun
(12.02.1964-31.01.1992) anadan olmasının 50 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Çirinqov Ramazan Heybullah
oğlunun (15.02.1969-3.09.1995) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məmmədov Sahil Ələmdar oğlunun
(25.02.1964) anadan olmasının 50 illiyi

52
53
54
55

56
57

58
59
60
61
62

Siyasət.Hərbi iş
Görkəmli ictimai xadim, publisist, tərcüməçi Hüsеynzadə Əli bəy
Mоlla Hüsеyn oğlunun (24.02.1864-17.03.1940) anadan оlmasının
150 illiyi

Tarix
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi Mahmudov Yaqub
Mikayıl oğlunun (10.02.1939) anadan olmasının 75 illiyi
Akademik, Əməkdar elm xadimi, tarixçi Köçərli Tofiq Qasım
oğlunun (11.02.1929-31.10.2007) anadan olmasının 85 illiyi

63

64
65
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Fəlsəfə.İqtisadiyyat. Hüquq
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, torpaqşünas,
professor Ələkbərov Kazım Əbdülmanaf oğlunun (17.02.190920.09.1987) anadan olmasının 105 illiyi

66

Coğrafiya.Geologiya
Akademik, Əməkdar elm xadimi, neftçi-geoloq Abramoviç Mixail
Vladimiroviçin (08.02.1884-05.06.1965) anadan olmasının 130
illiyi
Akademik, Əməkdar elm xadimi Əlizadə Akif Ağa Mehdi oğlunun
(25.02.1934) anadan olmasının 80 illiyi

67

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, Abdinov Övsat Bəhram oğlunun
(23.02.1944) anadan olmasının 70 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb
Rus alimi, pеdaqоqu Mеndеlеyеv Dmitri İvanоviçin (08.02.183402.1919) anadan оlmasının 180 illiyi
Çağdaş təkamül təliminin təməlini qoymuş ingilis təbiətşünası
Darvin Çarlz Robertin (12.02.1809-19.04.1882) anadan оlmasının
205 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, biologiya elmləri doktoru Talıbov Tariyel
Hüseynəli oğlunun (22.02.1949) anadan olmasının 65 illiyi
Əməkdar elm xadimi, Əməkdar həkim Əfəndiyev Fuad Ələddin
oğlunun (23.02.1909-19.10.1963) anadan olmasının 105 illiyi

68

Texnika
AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru Əkbərov Surxay
Cabbar oğlunun (08.02.1954) anadan olmasının 60 illiyi
Akademik, Əməkdar elm xadimi Paşayev Arif Mir Cəlal oğlunun
(15.02.1934) anadan olmasının 80 illiyi
İtalyan fiziki Qalileo Qalileyin (15.02.1564-08.01.1642) anadan
olmasının 450 illiyi

69

Tarixdə bu gün
Gənclər Günü (02.02.1997)
Türkiyə hökuməti Ceyhan terminalına Heydər Əliyevin adının
verilməsi barədə qərar qəbul etmişdir (02.02.2004)
Ümumdünya Xərçənglə Mübarizə Günü (04.02)
Mingəçevir Su Elektrik Stansiyası (SES) istifadəyə verilmişdir
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(04.02.1954)
Beynəlxalq Təhlükəsiz İnternet Günü (07.02.2004)
Naxçıvan MR-nın yaradılmasının (09.02.1924) 90 illiyi
Hirkan Milli Parkı yaradılmışdır (09.02.2004)
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramının qəbul
edilməsinin (11.02.2004) 10 illiyi
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Günü (14.02.1992)
Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinin işğal günü
(17.02.1992)
Bеynəlxalq Ana Dili Günü (21.02.1999)
Milli Məclis “Xocalı soyqırımı günü haqqında” qərar qəbul etmişdir
(24.02.1994)
Xоcalı sоyqırımı günü (26.02.1992)

72

73
74
75
76
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QAN YADDAŞIMIZ!

Vətən torpaqları
bizi gözləyir!

1988-ci ilin fevral ayından Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünə, Azərbaycan torpaqlarının qəsbkar
erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalına başlanmışdır. Еrmənistan Rеspublikası “Hərbi münaqişələr
zamanı mədəni sərvətlərin qоrunması haqqında” Haaqa Kоnvеnsiyasının və “Mədəni sərvətlərin qеyriqanuni dövriyyəsi haqqında” Paris Kоnvеnsiyasının
müddəalarını kоbudcasına pоzaraq Azərbaycanın
mədəni sərvətlərini talamaqla məşğuldur.
Ermənistan Respublikasının hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ
ərazisi və onun ətrafındakı 7 inzibati rayon işğal edilmişdir.
Beləliklə, Ermənistan Respublikasının hərbi
təcavüzü nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin 20 faizi işğal edilmiş, 20 mindən çox insan qətlə yetirilmiş,
50 mindən artıq adam yaralanmış və şikəst olmuşdur.
Bir milyondan artıq insan 10 ildən çoxdur ki, qaçqın
və məcburi köçkün şəraitində yaşayaraq Ermənistanın
azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırım
siyasətinin qurbanı olmuş, elementar insan haqlarından

məhrum edilmişdir.
İşğal nəticəsində 900-dən artıq yaşayış məntəqəsi
talan edilmiş, yandırılmış və dağıdılmış, 6 min sənaye,
kənd təsərrüfatı müəssisəsi və digər obyektlər məhv
edilmiş, ümumi yaşayış sahəsi 9 mln m²-dən artıq olan
150 min yaşayış binası dağıdılmış, 4366 sosial mədəni
obyekt, 695 tibb ocağı məhv edilmişdir.
İşğal edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı sahəsi, su
təsərrüfatı, hidrotexniki qurğular, bütün nəqliyyat və
kommunikasiya xətləri tam sıradan çıxarılmışdır. Dağıntılar nəticəsində iqtisadiyyata 60 milyard ABŞ dollarından artıq ziyan dəymişdir. Hərbi təcavüz zamanı
ələ keçirilmiş Azərbaycan ərazilərində 927 kitabxana,
464 tarixi abidə və muzey, 100-dən çox arxeoloji abidə,
6 dövlət teatrı və konsert studiyası dağıdılmışdır. Talan edilmiş muzeylərdən 40 mindən çox qiymətli əşya
və nadir eksponat oğurlanmışdır. Belə ki, Kəlbəcər
Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi yerlə yeksan olunduqdan
sonra muzeyin ekspoziyasına daxil olan nadir qızıl və
gümüş zinət əşyaları, ötən əsrlərdə toxunmuş xalçalar Ermənistana daşınmışdır. Şuşadakı Tarix Muzeyinin, Ağdamdakı Çörək Muzeyinin, Zəngilandakı Daş
Abidələr Muzeyinin də taleyi belə olmuşdur. Oğurlanmış və məhv edilmiş bu tarixi-mədəni sərvətlərin
dəyərini müəyyənləşdirmək, pulla qiymətləndirmək
mümkün deyildir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş
822, 853, 874, 884 saylı qətnamələrində Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün tanınmasına və işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin qeyd-şərtsiz azad
edilməsi tələblərinə baxmayaraq, Ermənistan Respublikası bu gün də işğalçılıq siyasətini davam etdirir.

1988-1993-cü illərdə işğal edilmiş Azərbaycan əraziləri:
Dağlıq Qarabağ: işğal tarixi – 1988-1993-cü illər, ərazisi 4,4 000 km²
Xankəndinin işğal tarixi - 28 dekabr 1991-ci il (ərazisi - 1043 km², əhalisi-57000)
Xocalının işğal tarixi - 26 fevral 1992-ci il (ərazisi - 936 km², əhalisi-25332)
Şuşanın işğal tarixi - 8 may 1992-ci il (ərazisi - 289 km², əhalisi-31499)
Laçının işğal tarixi - 17 may 1992-ci il (ərazisi – 1835 km², əhalisi 72 228 )
Xocavəndin işğal tarixi - 2 oktyabr 1992-ci il (ərazisi - 1458 km² , əhalisi-41 725)
Kəlbəcərin işğal tarixi - 2 aprel 1993-cü il (ərazisi - 3054 km², əhalisi-85 228)
Ağdərənin işğal tarixi - 7 iyul 1993-cü il (ərazisi - 1705 km², əhalisi-14000)
Ağdamın işğal tarixi - 23 iyul 1993-cü il (ərazisi - 1 154 km², əhalisi-175400)
Cəbrayılın işğal tarixi - 23 avqust 1993-cü il (ərazisi - 1049 km², əhalisi-54430)
Füzulinin işğal tarixi - 23 avqust 1993-cü il (ərazisi - 1386 km² , əhalisi-105000)
Qubadlının işğal tarixi - 31 avqust 1993-cü il (ərazisi - 802 km², əhalisi-37 400)
Zəngilanın işğal tarixi - 29 oktyabr 1993-cü il (ərazisi - 707 km², əhalisi-33900)
42

FEVRAL

10

Milli ədəbiyyat
145
illiyi

Cəlil Məmmədquluzadə
1869-1932

Cəlil Məmmədqulu oğlu Məmmədquluzadə 1869-cu il fevral ayının 10/22də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. İlk təhsilini əvvəlcə mollaxanada,
sonra Naxçıvan şəhər məktəbində almışdır. 1887-ci il iyun ayının 7-də Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasını (Qori)
bitirmiş, 1887-1897-ci illərdə İrəvan
quberniyasının kəndlərində müəllimlik
Ə d ə b i y y a t
etmişdir. İlk məlum bədii əsəri sayılan
Seçilmiş əsərləri
“Çay dəstgahı” (1889) alleqorik pye[Mətn]: 2 cilddə
/C.Məmmədquluzadə.- Nax- sini, “Danabaş kəndinin əhvalatları”
çıvan: Əcəmi, 2009.- C.1.- (1894-1936-cı ildə nəşr olunmuşdur)
605 s.; C.2.- 487 s.
povestini də bu dövrdə yazmışdır.
Əsərləri [Mətn]: 4 cilddə
1895-ci ilin yayında Moskva və
Nəsr, dram əsərləri,
satirik şeirlər, tərcümələr Sankt-Peterburqa getmiş, bu şəhərlərin
/C.Məmməquluzadə.- Bakı: mədəni həyatı ilə tanış olmuşdur. 1904Öndər, 2004.-C.1.-664
cü ildən Tiflisdə nəşr edilən “Şərqi-Rus”
s.; C.2.: Felyeton və
məqalələr.- 584 s.; C.3: Fel- qəzetinin redaksiyasında işləmişdir.
yeton və məqalələr.- 480 s.;
C.;4: Memuarlar, məqalələr, Cəlil Məmmədquluzadənin yazıçı və
məktublar.- 472 s.
jurnalist kimi püxtələşməsində “Şərqi
Hekayələr [Mətn]
-Rus” qəzetinin və onun redaktoru
/C.Məmmədquluzadə,
M.Şahtaxtlının mühüm rolu olmuşdur.
Ə.Haqverdiyev.- Bakı:
1903-cü il noyabr ayının 12-də “Poçt
Təhsil, 2009.- 51 s.
qutusu” əsərini yazmışdır. 1904-cü ilin
Konsulun arvadı [Mətn]: hekayələr
noyabrından Cəlil Məmmədquluzadə
/C.Məmmədquluzadə.- [Yer“Şərqi-Rus” qəzetinin müvəqqəti
siz], 2003. -18 s.
redaktoru olmuşdur. 1905-ci ilin
Cəlil Məmmədquluzadə
əvvəllərində “Şərqi-Rus” bağlanan[Mətn]: biblioqrafiya
/İ.Həbibbəyli; elmi red.
da Cəlil Məmmədquluzadə, jurnalist
İman Cəfərli; red. Vaqif
Ömər Faiq Nemanzadə və maarifpərvər
Məmmədov.- Bakı: Elm,
2005.- 160 s.
tacir M.Bağırzadə ilə birlikdə bu
İ n t e r n e t d ə
qəzetin mətbəəsini alıb ona “Qeyrət”
www..anl.az
adı vermişdir. 1906-cı il aprel ayının 7-də, Tiflisdə “Molla Nəsrəddin”
www.az.wikipedia.org
www.memmedquluzade.az jurnalının nəşrinə başlamaqla Cəlil

Yazıçı

Məmmədquluzadə Azərbaycanda, eləcə
də Yaxın Şərqdə satirik jurnalistikanın
əsasını qoymuşdur. Həmin vaxtdan Cəlil
Məmmədquluzadə “Molla Nəsrəddin”
adı ilə məşhur olmuşdur.
Müəyyən fasilələrlə nəşr olunan jurnal 1906-1918-ci illərdə Tiflisdə, 19201921-ci illərdə 8 nömrə ilə Təbrizdə,
1922-1931-ci illərdə isə Bakıda nəşr
olunmuşdur.
Cəlil Məmmədquluzadənin zəngin
bədii irsi, onun “Molla Nəsrəddin”
jurnalı Yaxın və Orta Şərqdə, xüsusilə
İran və Türkiyədə ədəbi-ictimai fikrin,
inqilabi-demokratik hərəkatın inkişafına qüvvətli təsir göstərmişdir.
Cəlil Məmmədquluzadə “Yeni
yol” qəzetinin redaktoru, Umumittifaq Mərkəzi Yeni Əlifba Komitəsinin
üzvü, Bakı Azad Tənqid-Təbliğ Teatrının təşkilatçılarından olmuş, “Maarif və
mədəniyyət”, “Yeni kənd”, “Şərq qadını” və s. mətbuat orqanlarında fəaliyyət
göstərmişdir.
“Usta Zeynal”, “İranda hürriyyət”,
“Qurbanəli bəy” kimi hekayələri, məşhur
“Ölülər” komediyası Azərbaycan realizmi və satirası tarixində şərəfli yer tutur. “Dəli yığıncağı” pyesində feodalpatriarxal münasibətlər, din və fanatizm
kəskin tənqid atəşinə tutulmuşdur.
Cəlil Məmmədquluzadə 1932-ci il
yanvar ayının 4-də Bakı şəhərində vəfat
etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
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Həmid Araslı
1909-1983

Həmid Məmmədtağı oğlu Araslı
1909-cu il fevral ayının 23-də Gəncədə
doğulmuşdur. İlk təhsilini mollaxanada
almış, 1915-ci ildə Gəncənin Şah Abbas
məscidi nəzdindəki mədrəsədə, 1922-ci
ildə Gəncə Darülmüəllimi Seminariyasında təhsilini davam etdirmişdir. 1926cı ildə seminariyanı bitirmiş, Nəbiağalı
kənd məktəbində əvvəlcə müəllim, sonra isə direktor vəzifəsində işləmişdir.
Ə d ə b i y y a t
1929-cu ildə Bakıya gəlmiş, AzərAzərbaycan ədəbiyyatı:
baycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun dil
Тarixi və problemləri
[Mətn]: (seçilmiş
və ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuşəsərləri): bir cilddə
/H.Araslı; red. N.Araslı; dur. İnstitutu vaxtından əvvəl bitirmiş
AzEA, Nizami adına
1931-ci ildə Gəncəyə qayıdaraq maarif
Ədəbiyyat İnstitutu.şöbəsində müdir müavini vəzifəsinə təyin
Bakı: Gənclik, 1998.732 s.
olunmuşdur. 1932-ci ildə aspiranturada
Ədəbiyyat [Mətn]:
təhsil almaqla yanaşı, keçmiş SSRİ EA8-ci sinif /H.M.Araslı,
nın Azərbaycan filialının nəzdində təşkil
H.B.Eyvazov.- Bakı:
olunmuş kitabxananın Şərq şöbəsində
Azərtədrisnəşr, 1987.189s.
müdir işləmişdir. Həmin illərdə Şərq
Həmid Araslı -100
əlyazmalarını toplayaraq Əlyazmalar
[Mətn] //Risalə:
Fondunu yaratmaq kimi mühüm bir işə
araşdırmalar toplusu /AMEA, N.Gəncəvi başlamış və tezliklə yaratdığı fondun diadına Azərbaycan
rektoru olmuşdur.
Ədəbiyyatı Muzeyi;
red. R.Hüseynov.- Bakı,
1938-ci ildə fondda saxlanılan əlyaz2011.- K.7.- S.5-20.
malar içərisində sovet ideologiyasına uyHəmid Məmmədtağı oğlu ğun olmayan nümunələr aşkar edib onu
Araslı [Mətn]: biblioqrafiya /AMEA, Nizami ad. işdən azad etmişlər. 1938-1939-cu illərdə
Ədəbiyyat İn-tu; tərt.ed. “Azərnəşr”in Bədii ədəbiyyat şöbəsində
Ə.Əfəndiyev, Z.Əliyeva;
elmi məs. N.Araslı; red. redaktor vəzifəsinə qəbul olunmuşdur.
Ə.Əfəndiyev.- Bakı: Elm, 1938-ci ildə Azərbaycan Dövlət Uni2009.- 301 s.
versitetinin filologiya fakültəsində orta
İ n t e r n e t d ə əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindən
www.anl.az
dərs deməyə başlamışdır. 1939-cu ildə
www.adam.az
Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı və
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Akademik
Dili İnstitutunda orta əsrlər ədəbiyyatı,
1957-ci ildə isə mətnşünaslıq şöbələrinə
rəhbərlik etmişdir. 1943-cü ildə dissertasiya müdafiə edərək filologiya elmləri
namizədi elmi adını almışdır. 1944-cü
ildə Azərbaycan Dövlət Universitetində
Yaxın Şərq ədəbiyyatı kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1954cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə
etmişdir. Bir il sonra ona professor
adı verilmişdir. H.Araslı 1958-ci ildə
Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, 1968ci ildə həqiqi üzvü seçilmişdir.
1968-ci ildə Özbəkistanın, 1979-cu
ildə Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi, Türk Dil Qurumunun və İraq EAnın fəxri üzvü olmuşdur. Nizami adına
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, Yaxın və Orta Şərq Xalqları
İnstitutunun elmi işçisi, 1969-1983-cü
illərdə isə direktoru olmuşdur.
500-dən artıq əsəri çap olunmuşdur.
H.M.Araslı ali və orta məktəblər üçün
ədəbiyyat dərsliklərinin tərtibçisidir.
Əsərləri ingilis, rus, ərəb, fransız, türk və
özbək dillərində nəşr olunmuşdur.
O, bir sıra orden və medallarla təltif
olunmuşdur.
Həmid Məmmədtağı oğlu Araslı
1983-cü il noyabr ayının 20-də Bakıda
vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Əliyev Hüseynqulu Əli oğlu
[Mətn] //Naxçıvan
ensiklopediyası.-Bakı,
2002.- S.143.
Əliyev Hüseynqulu Əli oğlu
[Mətn] //Cəlil
Məmmədquluzadə ensiklopediyası.- Bakı:
Şərq-Qərb, 2008.S.103.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.calilbook.
musigi-dunya.az
www.mct.gov.az
www.e-qanun.az

Hüseynqulu Əliyev
1949
Hüseynqulu Əli oğlu Əliyev 1949cu il fevral ayının 3-də Ordubad rayonunun Bist kəndində anadan olmuşdur.
1971-1975-ci illərdə Ə.Əzimzadə
adına Bakı rəssamlıq məktəbində,
1977-1982-ci illərdə M.A.Əliyev adına
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitunun dekorativ tətbiqi sənət fakültəsində
təhsil almışdır. 1982-1988-ci illərdə
Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında
işləmişdir.
1988-ci ildən C.Məmmədquluzadə
adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram
Teatrının baş rəssamı işləyir.
1986-cı ildən Azərbaycan Rəssamlar
Birliyinin üzvüdür.
“Koroğlu”, “Bəhruz Kəngərli”
heykəllərini (Naxçıvan şəhəri), “Ana
abidəsi” (Şəhidlər Xiyabanı), Şəhidlər
abidəsi (Vənənd və Nehrəm kəndləri),
şəhidlərin büstünü yaratmışdır. Rəngkarlıq, qrafika, karikatura janrlarında
əsərləri var.
C.Məmmədquluzadənin
portreti (1990), “C.Məmmədquluzadə və
H.Cavid” (1990), “C.Məmmədquluzadə oğlu Midhətlə” (1990), “C.Məmmədquluzadənin oğlu Ənvərin ailə üzvlərinin portreti” (1994), “Qurbanəli bəy”
hekayəsi mövzusunda barelyef (1989),
“Saqqallı uşaq” (1989), “Konsulun arvadı” (1989) əsərlərinə illüstrasiyalar,
C.Məmmədquluzadənin büstü (1985)
və s. əsərləri yaratmışdır. Naxçıvan
Dövlət Musiqili Dram Teatrı üçün

Heykəltəraş
“Ölülər” tamaşasının geyim eskizlərini
(1988-1989) çəkmişdir.
Teatr dekorasiyası sənəti sahəsində
də fəaliyyət göstərmişdir. Teatrda
işlədiyi müddətdə Ü.Hacıbəylinin “O
olmasın, bu olsun”, “Arşın mal alan”,
S.Ələsgərovun, Ş.Qurbanovun “Özümüz bilərik”, İ.Səfərlinin “Xeyir və
Şər”, G.Xuqayevin “Arvadımın əri”,
Z.Hacıbəylinin “50 yaşında cavan”,
S.Rüstəmovun “Beş manatlıq gəlin”,
H.Arzulunun “Mərhəmət məhəbbət
deyil” və s. tamaşalara səhnə tərtibatı
vermişdir.
Hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin kafedra müdiridir.
1988-ci ildə Naxçıvan MR Əməkdar
incəsənət xadimi, 1999-cu ildə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
rəssamı”, 2002-ci ildə “Azərbaycan
Respublikasının Xalq rəssamı” fəxri
adlarına layiq görülmüşdür.

45

FEVRAL

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq

24

80
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Əliyev, Z. Cəmil
Müfidzadə. Cizgilərə
hopan ömür... [Mətn]
/Ziyadxan Əliyev; [red.
C.Y.Həsənzadə; kitabın tərtibatı və dizaynı
İ.Z.Əliyev].- Bakı: Oskar,
2011. - 275 s.
Cansail, Y. Sənətkar
təxəyyülünün üfüqləri
[Mətn] //Mədəniyyət.2010.- 9 iyul.- S.12.
Quliyev, Ə. Xalq rəssamı
Cəmil Müfidzadənin
rənglər dünyası [Mətn]
/Ə.Quliyev //525-ci
qəzet.- 2012.- 6 iyun.S.4.
Müfidzadə Cəmil Mir
Yusif oğlu [Mətn] //Naxçıvan ensiklopediyası.Bakı, 2002.- S.333.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.mct.gov.az
www.e-qanun.az
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Cəmil Müfidzadə
1934
Cəmil Mir Yusif oğlu Müfidzadə
1934-cü il fevral ayının 24-də Ordubad
şəhərində anadan olmuşdur.
1955-ci ildə Ə.Əzimzadə adına
Rəssamlıq məktəbini (indiki Azərbaycan
Rəssamlıq Akademiyası) və 1962-ci
ildə Xarkov Rəssamlıq İnstitutunu bitirmişdir. Əsasən qrafik rəssam kimi tanınan Müfidzadə bu sahədə bir sıra silsilə
əsərlərin “Abşeronun tacı”, “Bakı-neft
paytaxtıdır”, “Polad meşə”, “Neftayırma zavodu”, “Bakı krujevası”, “Neft
məbədi və s. əsərlərin müəllifidir. Kitab
illüstrasiyası və ekslibris sahəsində də
çalışmışdır.
Rəssamın məşhur “İçərişəhər”
silsiləsi onun yeni bədii tapıntılarının
başlanğıcı olmuşdur. Orijinal ifadə
vasitələri, emosionallığı ilə seçilən
cizgilər əsrlərin sərt sınağına dəyanətlə
duruş gətirən möhtəşəm tikililərin
özünəməxsusluğunu göstərməyə imkan
vermişdir. Onun “Türbə”, “Şirvanşahlar
sarayı”, “Köhnə Bakı”, “Qız qalası” və
digər əsərlərində rəssamın obrazlı görümü xüsusilə güclüdür.
Xınalığa həsr olunmuş lövhələrdə
enerjili təsvir dili və mürəkkəb rakurslar əsl mənada daş evləri donuq
vəziyyətdən çıxarmışdır. Dağlar qoynunda qərar tutan bu qəribə məkanın
bənzərsizliyini göstərmişdir. “Əsrlərin
görüşü”, “Axırıncı tikan”, “Naməlum
səs” və s. əsərləri var.
1957-ci ildən respublika, 1961-ci
ildən isə umumittifaq və beynəlxalq

Rəssam
sərgilərin iştirakçısıdır. Bakıda, Təbrizdə, Moskvada, İstanbulda, habelə Polşa
və Fransada 9 fərdi sərgisi olmuşdur.
80-dən çox beynəlxalq sərgidə (Avstriya, Kanada, Kuba, Fransa, Yaponiya,
İtaliya, AFR, ərəb ölkələri və s.) iştirak
etmişdir. Əsərləri Köln (Almaniya),
Moskva, Ulan-Bator (Monqolustan)
və s. şəhərlərin müzeylərində nümayiş etdirilir. 15 ölkənin (ABŞ, Fransa,
Yaponiya, İtaliya, Türkiyə, AFR, İran,
Finlandiya və s.) şəxsi kolleksiyalarında əsərləri var.
Rəssam illər uzunu tez-tez yaradıcılıq səfərlərində olub. “Şimal”, “Xınalıq”, “Monqolustan torpağında”,
“Buhenvald”, “Xirosima”, “Misir” və
s. silsilələri belə səfərlərdən sonra yaranıb.
Vaxtaşırı çəkdiyi əsərlər yük-sək
dəyərləndirilmiş, dəfələrlə müsabiqələrin mükafatçısı olmuşdur. Neft silsiləsinə görə Beynəlxalq Tələbələr İttifaqının iki mükafatından birinə layiq
görülmüşdür.
Milli təsviri sənətimizin inkişafındakı xidmətlərinə görə respublikanın Əməkdar (1982) və Xalq rəssamı
(2002) fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
Hazırda yaradıcılıq axtarışlarını davam
etdirməklə yanaşı, Azərbaycan Dövlət
Rəssamlıq Akademiyasında
gənc
rəssamlara sənətin sirlərini aşılamaqla
məşğuldur. Professor C.Müfidzadə Qrafika kafedrasının müdiridir.
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Ə d ə b i y y a t
XX əsr Azərbaycan musiqisi [Mətn]: məqalə,
oçerk, esse toplusu
/A.Z.Tağızadə; red.: K.
Nəsirova, İ. Pazıçeva;
Ü. Hacıbəyli adına
Bakı Musiqi Akademiyası, Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqı.Bakı: Elm və Təhsil,
2011.- 372 s.
Musiqi ədəbiyyatı
[Mətn]: uşaq musiqi
məktəblərinin VII
sinfi ücün dərslik
/A.Tağızadə, F.
Əliyeva; red. L.
Hüseynova; rəyçilər
N.Mehdiyeva, S.
Ələsgərov.-Bakı: [E.L
], 2009.-100 s.
Soltan Hacıbəyov
[Mətn]: monoqrafiya /A. Z. Tağızadə;
red.: E. Hüseynova,
C. İ. Həsənova; Ü.
Hacıbəyli adına Bakı
Musiqi Akademiyası. - Bakı: Mütərcim,
2011.-180 s.
İ n t e r n e t d ə
www..anl.az
www.az.wikipedia.org

Aida Tağızadə
1934
Aida Zeynal qızı Tağızadə 1934-cü il
fevral ayının 5-də Şuşa şəhərində anadan olmuşdur.
O, Asəf
Zeynallı adına Musiqi
Kollecini qırmızı diplomla bitirərək,
Ü.Hacıbəyov adına Konservatoriyada
fortepiano üzrə ifaçılıq şöbəsində oxumuş, iki ildən sonra isə musiqişünaslığa
üstünlük verərək bu şöbədə təhsilini böyük uğurla başa vurmuşdur.
Aida xanım 1958-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasında (BMA-da) Musiqi tarixi kafedrasının müdiri kimi
fəaliyyət göstərir. O, pedaqoji işlə yanaşı, Azərbaycanın bir çox görkəmli
bəstəçiləri və ifaçıları haqqında monoqrafiyaların, broşürlərin, oçerk və
məqalələrin müəllifidir. Bunlardan
biri Azərbaycan simfonik musiqisinin təşəkkülü və inkişafında böyük
xidmətləri olan, dövrümüzün görkəmli
bəstəçisi Cövdət Hacıyevə həsr olunmuş
monoqrafiyadır. Aida xanımın 1985-ci
ildə növbəti kitabı görkəmli bəstəçimiz
Soltan Hacıbəyovun yaradıcılığına həsr
edilmişdir. Maraqlıdır ki, 1969-cu ildə
müdafiə etdiyi namizədlik dissertasiyası
da istedadlı sənətkarımızın əsərlərinin
təhlililə bağlıdır.
Fəaliyyəti boyu A.Tağızadə Azərbaycan bəstəçilərinin yaradıcılığına
həssaslıqla yanaşaraq, milli musiqi
sənətimizi dövri mətbuatda, televiziya
çıxışlarında, elmi konfranslarda nəinki
vətənimizdə, hətta xarici ölkələrdə də

Musiqişünas
təbliğ etmişdir (İtaliya, Almaniya, Çexoslovakiya, Türkiyə). Professional ifaçılıq sənətinə diqqət yetirən və dəyər
verən Aida Tağızadə yazılarında Müslüm Maqomayev, Fidan və Xuraman
Qasımova bacıları, Sərvər Qəniyev, Elmira Səfərova, Fəridə Quliyeva, Aida
Abdullayeva kimi sənətkarların yaradıcılıq portretlərinə geniş yer vermişdir.
Bundan başqa o, bir sıra elmi metodik
əsərlərin və dərsliklərin müəlliflərindən
biridir. Məsələn: “Azərbaycan musiqi
tarixi” (1987), “Azərbaycan musiqisi
müntəxabatı” (1969 – I c., 1985 – II c.),
“XX əsr Azərbaycan musiqisi” məqalələr
toplusunun tərtibçisi və elmi redaktoru olmuşdur. 1994-cü ildə çap olunan
toplunun birinci cildində milli musiqi
mədəniyyətinin tarixi mərhələləri bədii
estetik planda araşdırılmış və Azərbaycan
bəstəçilərinin üslub problemlərinin analitik izahı verilmişdir.
Aida xanım 1996-2007-ci illərdə
fəaliyyətini qardaş Türkiyədə Ankara
Bilkənd Universitetində davam etdirmişdir. Bu illərdə o, Azərbaycan və onun
musiqi həyatı ilə əlaqələrini kəsməmiş,
“XX əsr Azərbaycan musiqisi” məqalələr
toplusunun II cildini hazırlamışdır. Üzeyir Hacıbəylinin 110 illiyinə həsr olunmuş həmin kitab 1997-ci ildə işıq üzü
görmüşdür.
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Cahan Talışinskaya
1909-1967

Cahan Rza qızı Talışinskaya 1909-cu
il fevral ayının 9-da Lənkəran şəhərində
anadan olmuşdur. 1918-ci ildə ailəsi Bakıya köçmüş, burada Qızlar Seminariyasına daxil olmuşdur. Eyni zamanda, musiqi ilə maraqlanmış, piano və tarda ifa
etməyi öyrənmişdir. 1927-ci ildən Bakı
şəhər radio şəbəkəsində işə düzəlmişdir.
1934-cü ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olmuş, konsert
proqramı ilə silsilə çıxışlar etmişdir.
Xalq mahnı və muğamlarının gözəl ifaçısı kimi şöhrət tapmışdır.
Ə d ə b i y y a t
1933-cü
ildə
“Şərq
musiqi
Fərəcov, S.
ansamblı”nın tərkibində Cahan xanım
Məhrumiyyətlər
Moskva, Leninqrad (Sankt-Peterburq),
kölgəsində [Mətn]
Kiyev şəhərlərində qastrol səfərlərində
/S.Fərəcov
//Mədəniyyət.- 2012.- 11 olmuşdur. 1936-cı ildə Moskva və Sanktiyul.- S.4.
Peterburq şəhərlərinə qastrolları zamanı
Repressiyaya məruz
“Qatar” və “Segah” muğamları, “Uca
qalan gözəl müğənni:
Muğam ustadı Cahan
dağlar” və “Yeni kənd” mahnıları onun
Talışinskaya... [Mətn]
ifasında lentə alınmışdır. Cahan xanımı
//Azadlıq.- 2012.- 27
iyul.- S.14.
o dövrün görkəmli sənətkarlarından Səid
Rüstəmov, Bülbül, Həqiqət Rzayeva,
Oktay. Qeyri-adi
qadın haqqında
Şövkət Məmmədova, Şəmsi Bədəlbəyli,
xatirələr:Cahan Talışınskaya xalq mahnılarının Yavər Kələntərli, aktyorlardan Musvə muğamların gözəl
tafa Mərdanov, Sona Hacıyeva, Əzizə
ifaçısı idi [Mətn] /Oktay
//Xalq Cəbhəsi.- 2012.- Məmmədova, Fatma Qədri, Mərziyə Da16 mart.- S.13.
vudova ilə dostluq və əməkdaşlıq telləri
İ n t e r n e t d ə bağlamışdır.
Lakin 1937-ci illərin qara yelləri
Cahan
Talışinskayadan da yan keçməwww.adam.az
mişdir. Ona NKVD ilə gizli əməkdaşlıq
www.gender-az.org
təklif olunmuşdur. Ancaq o, razılıq
www..anl.az
verməmiş, buna görə də Cahan xanıma 1938-ci ildə Moskvada keçirilən ilk
48

Xanəndə
Azərbaycan incəsənəti ongünlüyündə iştirak etməyə icazə verilməmişdir. Lakin
sonra hansı səbəbdənsə yuxarıların onun
haqqında fikri dəyişmişdir. 1939-cu
ildə estrada artistlərinin I Ümumittifaq
müsabiqəsinə qatılmış və laureat olmuşdur. 1940-cı ildə Cahan Talışinskayaya
“Əməkdar artist” fəxri adı verilmişdir.
Lakin bir müddət sonra Azərbaycan
Xalq Daxili İşlər Komissarlığından
Tiflisə məktub göndərilmiş, yenidən
müğənninin sürgün məsələsi qaldırılmışdır. Onu bu dəfə əvvəllər Bakıda yaşamış Zaqafqaziya Hərbi Şurasının üzvü,
SSRİ xalq deputatı Xavər Vəliyev xilas
etmişdir. Məhz onun köməkliyi ilə Cahan xanım Tiflisdə qalmış və sonra Bakıya qayıtmışdır.
1949-cu ildə Cahan Talışinskaya
oğlu ilə birlikdə yenidən Daşkəndə sürgün edilmişdir. Yalnız 1954-cü ildə,
İ.Stalinin ölümündən və M.Bağırovun
həbsindən sonra Cahan xanım və oğlunun azad olunması barədə qərar qəbul
olunmuşdur. Lakin Cahan xanım Bakıya
dönməmiş, Daşkənddə qalmışdır.
1966-cı ildə Daşkənddə olan güclü
zəlzələ nəticəsində yaşadıqları ev dağıldığına görə Bakıya qayıtmışlar. Uzun
illərin təqibi və ağır məhrumiyyətlər bu
kübar xanımı vaxtından əvvəl qocaltmışdı. Bakıya dönən Cahan xanım bir il
sonra, 1967-ci il mart ayının 1-də vəfat
etmişdir.
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Süleyman Abdullayev
1939
Süleyman Cümşüd oğlu Abdullayev 1939-cu il fevral ayının 14-də Şuşada anadan olmuşdur.
1959-cu ildə istedadlı musiqiçilər
sorağıyla Füzuli rayonuna gələn böyük xanəndə Seyid Şuşinski, Süleyman Abdullayevin səsini yüksək
qiymətləndirmiş və o, professional
təhsil almaq üçün Bakıya dəvət edilmişdir.
1960-1964-cü illər ərzində S.Abdullayev ADMM-də Seyid Şuşinskinin
sinfində bütün muğam dəsgahlarını
tam şəkildə öyrənmişdir.
1964-cü ildən Süleyman Abdullayev Müslüm Maqomayev adına
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının
solisti kimi fəaliyyətə başlamış, xalq
çalğı alətləri ansamblları ilə çalışmışdır.
1969-cu ildə Türkiyənin İstanbul
şəhərində keçirilən ümumdünya festivalının qalibi olmuşdur.
Seyid Şuşinskinin ənənələrini
yaşadan xanəndə, eyni zamanda,
özünəməxsus ifaçılıq üslubu, oxuma
tərzi, bir çox muğamların yadda qalan
təfsiri ilə tanınır. Süleyman Abdulla-

Xanəndə

yev zəngin tembrli, yüksək tessituralı
səsə malik xanəndədir. O, ifa etdiyi
muğamda sözün düzgün tələffüzünə,
qəzəlin mənasının dinləyiciyə çatdırılmasına çalışır.
Süleyman Abdullayevin ifasında “Segah”, “Dəşti”, “Çahargah”,
“Şur” muğam dəsgahlarının lent yazıları AzTR Fonduna daxil olmuşdur.
Xanəndə oxuduğu muğamlarda klassik
şairlərin – Füzulinin, S.Ə.Şirvaninin,
Vahidin qəzəllərinə müraciət edərək,
xüsusilə vətən haqqında şeirlərə üstünlük verir. Öz sənəti ilə böyük bir
elin müdrik ağsaqqalı kimi sevilən
xanəndə xalq tərəfindən “Dədə Süleyman” deyə çağırılır.
Həsən bəy Zərdabi adına Dünya
Azərbaycanlıları Xeyriyyə Cəmiyyətinin “Qızıl səs” medalına layiq görülmüşdür.
2012-ci il sentyabr ayının 14-də
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Abdullayev
Süleyman Cümşüd oğluna “Əməkdar
artist” fəxri adı verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Abdullayev Süleyman Cümşüd oğlu [Mətn] //Muğam ensiklopediyası.- Bakı, 2010.- S.10.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
az.wikipedia.org
www.garabagh.net
www.elibrary.az

49

FEVRAL

Musiqi.Opera.Balet

22

90
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Xəlilov, V. Süleyman
Ələsgərov [Mətn]: [monoqrafiya] /Vidadi Xəlilov;
red. E.Həsənov.- Bakı: İşıq,
1989. - 96 s.
İbrahimov, S.Süleyman
Ələsgərov [Mətn]
//İbrahimov S. Xatirələr
qoynunda.- Bakı, 2006.K.I.- S.57-59.
Süleyman Ələsgərovun
skripka və fortepiano üçün
“Sonatasında” muğam
kökləri və onların ifaçılıqda təzahürü [Mətn]: (kamera ansamblı müəllimləri
üçün metodik məsləhətlər)
/red. R.F.Zöhrabov.- Bakı,
1984.- 22 s.
Təhmirazqızı, S. Süleyman
Ələsgərov xatirələrdə
[Mətn]: [xatirələr, ürək
sözləri] /S.Təhmirazqızı;
red. V. Xəlilov.- Bаkı:
Təfəkkür NPM, 2002.- 392
s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.preslib.az
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Sülеyman Ələsgərоv
1924-1999
Süleyman Əyyub oğlu Ələsgərov
1924-cü il fevral ayının 22-də Şuşa
şəhərində anadan olmuşdur. 1940-cı ildə
Şuşa orta ixtisas musiqi məktəbinin tar
sinfini bitirdikdən sonra Bakıya gəlmiş
və əvvəlcə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzəriyyə şöbəsinə, sonra isə bəstəkarlıq şöbəsinə, professor
B.İ.Zeydmanın sinfinə daxil olmuş,
həmin sinfi fərqlənmə diplomu ilə qurtarmışdır.
S.Ələsgərovun tələbəlik illərində
yaratdığı Violençel və fortepiano ilə
simfonik orkestr üçün ikili konsert
diqqətəlayiqdir. Bu, Azərbaycan bəstəkarlarının həmin janrda yazdığı ilk
əsərlərdən biridir.
Bəstəkarın diplom işi müasirlərimizin həyatına həsr etdiyi “Vətən”
simfoniyası olmuşdur. 1948-ci ildə
S.Ələsgərov Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirmiş, Bakı orta ixtisas musiqi məktəbində dərs deməyə
başlamışdır. 1949-1951-ci illərdə o,
həmin musiqi məktəbinin direktoru, 1951-1952-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Filarmoniyası Mahnı və Rəqs
ansamblının bədii rəhbəri, 60-cı illərdə
isə Musiqili Komediya Teatrının direktoru və baş dirijoru vəzifələrində
işləmişdir.
1956-cı ildə S.Ələsgərov, Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Azərbaycan xalq musiqisi
kafedrasına müəllim dəvət edilmiş və
1971-ci ildən həmin kafedranın müdiri

Bəstəkar

vəzifəsində çalışmışdır.
1967-ci ildə “Milyonçunun dilənçi
oğlu” tamaşasına görə bəstəkar
S.Ələsgərov, libretto müəllifi Ş.Qurbanov, habelə rəssam B.Mirzəzadə
və rejissor Ə.Ələkbərov Ü.Hacıbəyli
adına respublika mükafatına layiq
görülmüşlər.
Bəstəkarın
“Ulduz”
operettası həm ölkəmizin bir çox
şəhərlərində, həm də onun hüdudlarından uzaqlarda tamaşaya qoyulmuş və
C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında ekranlaşdırılmışdır.
S.Ələsgərovun yaradıcılıq bioqrafiyasında “Bahadır və Sona” operası
(librettosu Ə.Bədəlbəyli və Ş.Qurbanovundur) mühüm mərhələ olmuşdur.
Opera 1962-ci ildə M.F.Axundov adına
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera
və Balet Teatrının səhnəsində tamaşaya
qoyulmuşdur.
S.Ələsgərov bir neçə kantata və poema yaratmışdır. O, “Vətənə eşq olsun!”,
“Bahar təranələri”, “Bir bayraq altında”
kantatalarının, “Çingiz İldırım” vokal
poemasının müəllifidir.
S.Ələsgərovun lirik mahnıları mövzu və emosionallığına görə müxtəlifdir. Onun rus və Azərbaycan klassik
şairlərindən A.S.Puşkinin, M.F.Axundovun, M.Ə.Sabirin, S.Vurğunun şeirlərinə yazdığı mahnı və romansları
bəstəkarın maraqlı vokal lirikası qrupunu təşkil edir.
Süleyman Ələsgərоv 1999-cu il yanvar ayının 21-də vəfat etmişdir.
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Tariyel Məmmədov
1949
Tariyel Aydın oğlu Məmmədov
1949-cu il fevral ayının 28-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur.
1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyasını tarix və musiqi
nəzəriyyəsi ixtisası üzrə bitirmişdir.
1983-cü ildə SSRİ Mədəniyyət
Nazirliyinin
Ümumittifaq
Elmi
Araşdırmalar Sənətsünaslıq İnstitutunda “Koroğlu dastanında epik
nəğmələri
yaradıcılığı”
mövzusunda sənətşünaslıq elmi dərəcəsi
üzrə namizədlik müdafiəsi (rəhbər
professor, sənətşünaslıq doktoru
M.E.Tarakanov), 1989-cu ildə isə yenə
həmin İnstitutda “Azərbaycan aşıqlarının ənənəvi nəgmələri” mövzusun-

Musiqişünas
da doktorluq dissertasiyası müdafiə
etmişdir. Tarix və azərbaycan musiqi
nəzəriyyəsi kafedrasınn professorudur.
80-dən artıq elmi məqaləsi və 2
monoqrafiyası müxtəlif respublika və
beynəlxalq nəşrlərdə çap olunmuşdur.
Musiqili elmi-pedaqoji, tənqidipublisistik, mədəni-maarif “Musiqi
dünyası” jurnalının baş redaktoru və
naşiridir. İnternet-proyektlərin muəllifi
və rəhbəridir.
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının
üzvüdür.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan aşıq yaradıcılığı [Mətn]: dərslik /T.A.Məmmədov; elmi red. Z.Səfərova; red.
C.İ.Həsənova; Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı: Apostrof, 2011.- 648 s.
Azərbaycan xalq-professional musiqisi: Aşıq sənəti [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti
/T.Məmmədov; elmi red. F. Xalıqzadə; Bakı Musiqi Akademiyası.- Bakı: Şur, 2002.-96 s.
Özbək xalq və şifahi ənənəli professional musiqisi [Mətn]: metodik tövsiyələr /tərt. T. Məmmədov.Bakı, 2004.- 32 s .
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www. musakademiya.musigi-dunya.az
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O gül... [Mətn]: poema
/T.İ.Qasımov; red. Ş.Qoca;
Rəssam: M.Gəncəli.-Bakı:
Yazıçı, 2006.-108 s.
Ömrün sənət yollarında
[Mətn]: sənədli xatirəpovest /Tariyel Qasımov;
red. İlham Rəhimli.- Bakı:
Yazıçı, 2006.-216 s.
Əlioğlu, Y. Qasımov Tariyel
[Mətn] //Əlioğlu Yaqub
Səhnə lampasının sehri:
Məqalələr, resenziyalar,
portret cizgilər.- Bakı,
1997.- S.18.
Qasımov, Tariyel İskəndər
oğlu [Mətn] //Azərbaycan
mədəniyyəti və incəsənəti:
[elmi-publisistik məqalələr,
oçerk, zarisovka, ədəbi
düşüncələr] /tərt. ed.
N.Rzayev.- Bakı, 2005.K.1.- S.74.
Tariyеl Qasımоv [Mətn]
//İlham Rəhimli. Azərbaycan
teatr tarixi.- Bakı: Çaşıoğlu,
2005 - S.391.
İ n t e r n e t d ə
www..anl.az
www.adam.az
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Tariyеl Qasımоv
1939
Tariyеl İsgəndər oğlu Qasımоv
1939-cu il fevral ayının 4-də Ağstafa
rayonunun Köçəsgər kəndində anadan
olmuşdur.
Orta məktəbi 1956-cı ildə bitirərək
Bədən Tərbiyəsi İnstitutuna daxil olmuşdur. Təhsil ala-ala müxtəlif dram
dərnəklərində həvəskar aktyorluq etmişdir.
1960-cı ildə idman təhsilini yarımçıq qoyaraq Azərbaycan Dövlət Teatr
İnstitutunun aktyorluq fakültəsində
oxumuşdur. Tələbə ikən AMDT-nin
tamaşalarında epizodik rollar oynamışdır.
Tariyel Qasımov 1964-cü ildə GTTnın (Gənc Tamaşaçılar Teatrı) truppasına daxil olmuşdur.
1967-ci ildə on səkkiz illik
fasilədən sonra fəaliyyəti bərpa edilən
İrəvan Dövlət Azərbaycan Teatrına
getmişdir. Bir müddət sonra Naxçıvan
DMDT-də işləmişdir. Bir il burada
fəaliyyət göstərərək Bakıya qayıdıb və
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında
rejissor assistenti vəzifəsində çalışmışdır.
Tariyel Qasımov 1971-ci ildən yenə
Gənc Tamaşaçılar Teatrının truppasındadır. Arada Qazax DDT-də (19971998) və Dərbənd Dövlət Azərbaycan
Teatrında (1999) direktor və bədii
rəhbər işləmişdir. “Azərbaycanfilm”də,
Almaniyada və Tacikistanda müxtəlif
bədii filmlərə çəkilmişdir.
Tariyel Qasımovun GTT səhnəsində

Aktyor
ifa etdiyi məşhur rolları: Cəfər Cabbarlı (“Aydınlığa doğru”, Seyfəddin
Dağlı), Cəlal və Bəxtiyar, Söhrab,
Məşədi Əzizbəyov (“Komsomol poeması”, “Söhrab və Rüstəm” və “Komissarlar”, İsgəndər Coşqun), İmran
və Oruc (“Tamahkar” və “Qaraca
qız”, Süleyman Sani Axundov), Məlik
Məmməd (“Məlik Məmməd”, Əyyub
Abbasov), Zaur (“Yadındamı?”, Altay
Məmmədov), Kazım (“Məhəbbət novellası”, Şamil Xurşid və Əşrəf Hacıyev), Səfər (“Kiçik təpə”, Nəbi Xəzri),
Qədim, Həsənzadə (“Büllur sarayda”
və “Sən həmişə mənimləsən”, İlyas
Əfəndiyev), Pərviz (“Sən nə üçün yaşayırsan?”, Həsən Seyidbəyli və İmran
Qasımov), Artur (“Ovod”, Etil Voyniç), Ədalət (“Gəl qohum olaq”, İsi
Məlikzadə), Rəcəb (“Şirinbala bal yığır”, Salam Qədirzadə), Polad (“Təzə
şagird”, Qılman İlkin), Antonio (“Sükut divarı”, Poalo Messina), Əşrəf bəy
və Mahmud (“Hacı Qəmbər”, Nəcəf
bəy Vəzirov), Kuzınınski (“Zəng
səsləri”, Ramiz Heydər), Senya koqan
(“İnqilab naminə”, Mixail Şatrov).
Tarıyel Qasımov işlədiyi teatrlarda
bir neçə tamaşaya quruluş vermişdir.
Sənət uğurlarına görə Azərbaycan
“Respublikasının Əməkdar artisti” (9
fevral 1979) və “Xalq artisti” (22 may
1991) fəxri adları ilə təltif olunmuşdur.
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Firəngiz Şərifova [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr
Cəmiyyəti.-Bakı: [s.n.],
1978. - [4] s.
Xəlilzadə, F. Teatr tariximizin şah sütunları:
Şərifzadələr [Mətn] /Flora
Xəlilzadə //Mədəniyyət.2011.- 23 sentyabr.- S.13.
Rəhimli, İ. Firəngiz
Şərifova [Mətn] //Rəhimli İ.
Azərbaycan teatr tarixi.Bakı, 2005.- S.393-395.
Salmanlı, A. Varis [Mətn]
/A.Salmanlı.- Bаkı, 2003.122 s.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.medeniyyet.az

Firəngiz Şərifova
1924
Firəngiz Abbasmirzə qızı Şərifova
1924-cü il fevral ayının 6-da Bakıda
anadan olmuşdur.
Səkkiz il Bakı Xoreoqrafiya məktəbində oxumuşdur.
1941-ci ildə ailələrinin yaxın dostu, dahi sənətkar Üzeyir Hacıbəylinin
məsləhəti ilə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının – indiki Musiqi Akademiyasının vokal fakültəsinə daxil
olmuşdur.
Dramaturq Cəfər Cabbarlının təkidi,
atası Abbasmirzənin razılığı ilə səkkiz
yaşında “Oqtay Eloğlu”da Sevər, bir
az sonra “Sevil”də Gündüz rollarında
çıxış etmişdir.
Firəngiz xanım 1947-ci ilin əvvəlində Cəlil Məmmədquluzadə adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının truppasına qəbul olunmuşdur.
1949-cu ilin əvvəllərində bu sənət
ocağı məcburi özünümaliyyələşdirmə iş
üslubuna keçirildiyinə görə müvəqqəti
olaraq bağlanmışdır. O, Xalq Maarif
Komissarlığı İncəsənət İşləri İdarəsinin
sərəncamına əsasən köçürmə yolu ilə
Gənc Tamaşaçılar Teatrının truppasında aktyor işləməyə başlamışdır.
Firəngiz Şərifova 1960-cı il may
ayının 5-də Akademik Milli Dram Teatrına işə götürülmüşdür.
O, bu incəsənət ocağında 1965-ci
il aprel ayının 1-nə qədər işləmiş, qısa
müddət ərzində parlaq sənət hadisəsinə
çevrilən obrazlar yaratmağa müvəffəq
olmuşdur.

Aktrisa
Aktrisa yaşının və sənətinin
erkən yetkinlik çağında, 1965-ci ildə
yenidən Gənc Tamaşaçılar Teatrına qayıtmışdır. Firəngiz xanım milli
səhnə mədəniyyətimizin inkişafında
göstərdiyi böyük xidmətlərə görə 24
may 1960-cı ildə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti”, 25 dekabr
1969-cu ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. Onun zəngin,
əlvan, müxtəlif janrlı, ən fərqli üslublu
obrazlar qalereyası vardır.
Görkəmli sənətkar gənc yaşlarından
başlayaraq “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında istehsal olunan “Qaraca
qız”, “Bir ailəlik bağ evi”, “Bayquş
gələndə”, “Qərib cinlər ölkəsində”,
“Qətl günü”
filmlərində müxtəlif
rollara çəkilmişdir. “Qum üzərindəki
bağ evi” filmindəki Ana rolu psixoloji dərinliyinə, emosional sənətkarlıq
xüsusiyyətlərinə görə aktrisanın parlaq
ekran obrazıdır.
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Azərbaycan kinosunun ən
nadir filmlərinin rejissoru
[Mətn] /Zümrüd //Səs.2010.- 27 avqust.- S.12.
Cansail, Y. Böyük sənətkar,
böyük rejissor [Mətn]
/Y.Cansail //Mədəniyyət.2009.- 19 iyun.- S.11.
Xəlilzadə, F. Kinomuzun
şərəfli səhifəsi [Mətn] /Flora
Xəlilzadə //Azərbaycan.2009.- 8 fevral.- S.6.
Mükərrəmoğlu, M. Xalq
artisti Tofiq Tağızadənin 90
illik yubileyi qeyd olundu
[Mətn] /M.Mükərrəmoğlu
//Xalq qəzeti.- 2009.- 20
iyun.- S.6.
Mükərrəmoğlu, M. O, heç
kəsə bənzəmək istəmirdi
[Mətn] /M.Mükərrəmoğlu
//Xalq qəzeti.- 2009.- 14
fevral.- S.8.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.azerifilm.com
www.kinozal.az
www.kino-teatr.ru
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Tofiq Tağızadə
1919-1998
Tоfiq Mеhdiqulu oğlu Tağızadə
1919-ci il fevral ayının 7-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. 1953-cü
ildə Moskvada Ümumittifaq Dövlət
Kinematoqrafiya İnstitutunun kinorejissorluq fakültəsini bitirdikdən
sonra “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında fəaliyyətə başlamışdır. Bir çox
filmlərin quruluşçu rejissorudur.
O, yaratdığı filmlərlə
kino
aləmində istedadını nümayiş etdirmiş
və çəkdiyi hər bir film Azərbaycan kinosunun qızıl fonduna daxil olmuşdur.
Demək olar ki, onun çəkdiyi filmlər
Azərbaycan kinosunun ən nadir filmləri
olaraq qəbul olunur. Bu filmlərin
əksəriyyətinin tarixi yarım əsrdən artıq bir dövrü əhatə etsə də, bu gün də
tamaşaçılar tərəfindən sevə-sevə baxılır. Tofiq Tağızadə sənət aləminə “Görüş” filmi ilə gəlmişdir. Belə ki, onun
çəkdiyi “Görüş”, “Uzaq sahillərdə”,
“Əsl dost”, “Mateo Falkone”, “Mən
rəqs edəcəyəm”, “Arşın mal alan”,
“Mən ki, gözəl deyildim”, “Yeddi oğul
istərəm”, “Flaminqo - qızıl qazdır”,
“Dədə-Qorqud”, “Narlıq”, “Babamın
babasının babası”, “Bağ mövsümü” və
s. kinofilmləri onun sənət biblioqrafiyasında əsas yeri tutur.
Tofiq
Tağızadə
Moskvada,
ÜDKİ-də təhsil almışdır. Rus kino
məktəbinin mütərəqqi ənənələrindən
bəhrələnmişdir. Filmlərində bu ənənələr aydın hiss olunsa da, Tofiq müəllim
onlara milli ovqat qoşmuş və ona görə

Rejissor
də hər bir əsərində bizim xalqın ruhu
duyulur. Onlar bizim tariximizdir, bizim mənəvi varlığımızdır. “Yeddi oğul
istərəm” filmində ziddiyyətli məqamlar
olsa da, rejissor filmi siyasiləşməkdən
uzaqlaşdırmış, hadisələrə başqa yön
vermişdir. Gəray bəyin, Bəxtiyarın
obrazlarını çuğlaşdıran münaqişələr
fonunda rejissor ictimai münasibətləri
açıqlamışdır. İnsanları üz-üzə qoyan
ictimai bəlaların köklərini axtarmışdır.
“Bağ mövsümü” kino-dramı adi,
gündəlik həyatımızın problemləri haqqındadır və film bizi ətrafımızda baş
verən və biganə qaldığımız hadisələr
haqqında düşünməyə məcbur edir.
“O dünyadan salam” filmi onun son
vaxtlar lentə aldığı əsərlərindəndir.
Əsasında böyük Mirzə Cəlilin “Ölülər”
tragikomediyası dayanan bu kinolent
bizə tanış mövzudur. Lakin rejissor
tanış motivləri müasirləşdirmiş və bu
günümüzün hadisələri ilə bağlamışdır. Filmlərinin sayı o qədər çox deyil.
Cəmi 13 filmdir. 14-cü filmi isə yarımçıq qalmışdı. Ömrünün 40 ilə yaxın bir
dövrünü kinoda keçirmişdi.
1976-cı ildə “Azərbaycanın Xalq
artisti” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Ömrünün son illərində xüsusi studiya
yaratmışdı. İşləmək istəyirdi, lakin
ölüm macal vermədi.
Tofiq Tağızadə 1998-ci il avqust
ayının 27-də vəfat etdi.
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Rəhimli, İ. Rəmziyyə
Veysəlova [Mətn] /İlham
Rəhimli. Azərbaycan teatr tarixi.- Bakı, 2005.- S.376-378.
Rəmziyyə Veysəlova [İzomatrial] /Azərbaycan Teatr
Cəmiyyəti.-Bakı: İşıq, 1974.
- [1] qat. v.
Rəmziyyə Veysəlova [Mətn].Bakı: İşıq, 1982.- [6] s.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
az.wikipedia.org
www.mct.gov.az

Rəmziyyə Veysəlova
1914-1993
Rəmziyyə Osman qızı Veysəlova
1914-cü il fevral ayının 11-də Bakıda
anadan olmuş, yeni tipli qız məktəbində təhsil almışdır. Yeddinci sinfi
bitirəndən sonra, 1929-cu ildə Bakı
Teatr Məktəbinin aktyorluq fakültəsinə
daxil olmuşdur. Təhsil ala-ala sənət
müəllimlərinin tövsiyəsi ilə Bakı
Türk İşçi Teatrının yardım heyətinə
qəbul olunmuş, kütləvi səhnələrə çıxmış, tamaşalarda iştirak edərək epizodik rollar oynamışdır. Musiqili səsi,
mürəkkəb məqamlarda da canlı və
plastik hərəkətli səhnə davranışı, güclü
texnika vərdişləri, məlahətli görkəmi,
iti yaddaşı, emosional cazibə qüdrəti
vardı.
1932-ci ilin sonlarında Rəmziyyə
xanım ailə vəziyyəti ilə əlaqədar Aşqabad şəhərinə köçmüşdür. Aktrisa orada üç ilə yaxın “Rəmziyyə” və
“Rəmziyyə Əfəndiyeva” kimi çıxış etmiş, müəyyən təcrübə toplamış və az
müddətdə teatrın aparıcı aktrisalarının
cərgəsinə çıxmışdır.
1934-1935-ci il teatr mövsümündə
Bəhram Əfəndiyev (həyat yoldaşı) və
Rəmziyyə xanım Gəncə şəhərinə gəlir
və hər ikisi teatrın kollektivinə qəbul
olunurlar.
Aktrisanın altmış iki illik aktyorluq
fəaliyyətinin sənət töhfələrinin əsas
inciləri bunlardır:
Ceyran (“Özgə uşağı”, Vasili
Şkvarkin), Almaz, Solmaz, Mariya
Timofeyevna, Sitarə (“Almaz”, “Od

Aktrisa

gəlini”, “1905-ci ildə” və “Nəsrəddin
şah”, Cəfər Cabbarlı), Gülnar və Xuraman, Məryəm (“Vaqif” və “Fərhad
və Şirin”, Səməd Vurğun), Kəmalə,
Sənubər (“Toy” və “Xoşbəxtlər”,
Sabit Rəhman), Huri (“Məhəbbət”,
Mirzə İbrahimov), Balisa, Marsela
(“Kələkbaz sevgili” və “Nə yardan doyur, nə əldən qoyur”, Lope de Veqa),
Natella (“Vətən namusu”, Georgi
Mdivani), Dilşad, Nəzakət, Nurcahan xanım (“Atayevlər ailəsi”, “Sən
həmişə mənimləsən” və “Mənim günahım”, İlyas Əfəndiyev), Tükəz (“Hacı
Qara”, Mirzə Fətəli Axundzadə), Xumar və Nina, Südabə (“Şeyx Sənan”
və “Səyavuş”, Hüseyn Cavid), Ayişə
(“Şikayət qəbul olunmur”, Toktobolat
Əbdülmöminov), Rəxşəndə (“Kişilər”,
Altay Məmmədov), Məhsəti xanım
(“Nizami”, Mehdi Hüseyn), Həkim
(“Göz həkimi”, İslam Səfərli) və s.
Gəncə Dövlət Dram Teatrının görkəmli aktyorlarından olmuş
Rəmziyyə Osman qızı Veysəlova 1955ci il aprel ayının 30-da “Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar artisti”,
1958-ci il may ayının 20-də isə “Xalq
artisti” fəxri adları ilə təltif edilmişdir.
Aktrisa 1993-cü il avqust ayının
22-də Gəncə şəhərində vəfat etmiş və
Bağbanlardakı Fəxri Xiyabanda dəfn
edilmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Cəfərov, Ş. Muxtar
Avşarov-90 [Mətn]
/Ş.Cəfərov.- Bakı: Adiloğlu,
2004.- 96 s.
Muxtar Avşarov: sənətdə,
həyatda, xatirələrdə
[Mətn] /tərt. R.Avşar; red.
S.Nəzərli.- Bakı: Apostrof,
2009.-103 s.
Muxtar Avşarov [Mətn]
//Xatirələr qoynunda.Bakı, 2006.-S.49-52.
Zümrüd. Sevilən
sənətkar [Mətn] /Zümrüd
//Mədəniyyət.- 2009.- 10
aprel.- S.11.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.elibrary.az
www.kinozal.az
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Muxtar Avşarov
1914-2004
Muхtar
Həsən oğlu Avşarov
1914-cü il fevral ayının 15-də İrəvan
şəhərində anadan olmuşdur. 1922-ci
ildə o, Gəncədəki Dəmiryol məktəbində oхumuş və IХ sinfi bitirdikdən
sonra babasının təşəbbüsü ilə Bakıya
gələrək sənət məktəbində təhsil almağa başlamışdır.
1933-cü ildə sənət məktəbini bitirib
Gəncəyə qayıdan M.Avşarov Gəncə
paravoz deposunda maşinist köməkçisi
işləməklə yanaşı, Dəmiryolçuların
Gənc Tamaşaçılar teatrında aktyor
kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir.
1936-cı ildə yeni yaranmış siyasi şöbə
tərəfindən Moskvaya iki aylıq mədənimaarif kursuna göndərilmiş və oranı
bitirdikdən sonra Gəncə Mədəniyyət
evində kütləvi işçi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Bir müddətdən sonra onu Gəncə
Dövlət Dram Teatrına dəvət etmişlər.
C.Cabbarlı adına Gəncə Dövlət Dram
Teatırndakı uğurlu çıхışlarına görə
1960-cı ildə M.Avşarov “Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar artsiti” fəхri
adına layiq görülmüşdür.
1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Akademik Dram Teatrına dəvət edilən
sənətkar 1990-cı ilin sonlarınadək
burada çalışmış, yüzlərlə tamaşada
müхtəlif хarakterli obrazlar yaratmışdır.
1992-ci ildə Xalq artisti Amaliya Pənahova “Bakı Bələdiyyə
Teatrı”nı yaratmış və qocaman aktyor
M.Avşarovu həmin teatra dəvət etmiş-

Aktyor
dir. Teatrda işlədiyi müddətdə aktyor
“Nadir şah” (N.Nərimanov), “Dönüş”
(C.Cabbarlı) və bir çoх tamaşalarda
maraqlı, rəngarəng obrazlar qalereyası
yaratmışdır.
1996-cı ildə Mədəniyyət Fondu
nəzdində “Sönməyən ulduzlar” teatrı
fəaliyyətə başlamış və teatrın rejissoru
Məmmədkamal Kazımov M.Avşarovu
teatra dəvət etmişdir. “Solğun çiçəklər”
(C.Cabbarlı) pyesindəki Əbdül əmi
rolu ona həvalə olunmuşdur.
Görmə qabiliyyəti zəifləsə də, onu
yeni rollara dəvət edirdilər. Görkəmli
kinorejissor Vaqif Mustafayev onu
çəkiliş meydançasına dəvət etmiş, aktyor yalnız ayaq addımlarını saymaqla
filmə çəkilmişdir.
2002-ci il oktyabr ayının 2-də
M.Avşarov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə,
elə həmin ilin dekabr ayında Bakı
Bələdiyyə Teatırnın 10 illik yubileyi
ilə əlaqədar olaraq isə “Хalq artisti”
fəхri adına layiq görülmüşdür.
Ömrünün 90 ilinin 65 ilini peşəkar səhnəyə bağlamış, zəngin dünyagörüşünə malik sənətkar daim teatrı
düşünmüş, sənətlə nəfəs almışdır. Hələ
sağlığında, 2004-cü ilin may ayında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə “Şöhrət” ordeni ilə
təltif edilmişdir.
Muxtar Avşarov 2004-cü il dekabr
ayının 6-da vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Kazımzadə, A.
“Həyatım mənim,
kinematoqraf!”
[Mətn]/A.Kazımzadə
//Mədəniyyət.- 2009.14oktyabr.-S.4.
Mükərrəmoğlu, M.
Sənəti korifeylər
yaşadır[Mətn]
//Xalq qəzeti.-2007.-6
aprel.-S.7.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.azeriart.net
www.az.wikipedia.org

Mustafa Mərdanov
1894-1968
Mustafa Həşım oğlu Mərdanov 1894-cü il fevral ayının
28-də
Cənubi
Azərbaycanda,
Mərənddə anadan olmuşdur. O, hələ
uşaqkən ailələri Tiflisə köçmüş və 1924cü ilə qədər burada yaşamışlar.
Azərbaycan xalqının qabaqcıl ziyalılarının qayğısı sayəsində istedadlı sənətkar Mustafa Mərdanov böyük
səhnəyə qədəm qoymuşdur. 1917-ci ildə
gimnaziyanı bitirdikdən sonra Rostova
getmiş, Tibb Universitetinə daxil olmuşdur. Ancaq bu sənət Mustafanın urəyincə
olmadığı üçün atasından icazə almış,
tibb təhsililə yanaşı, həm də Rostovda
dram studiyasında çalışmışdır.
1910-cu ildən səhnədə çıxış edən
Mustafa Mərdanov 1918-ci ildə Tiflisə
qayıtmış, müsəlman dram dərnəklərində
fəaliyyət göstərmiş, 1921-1922-ci illərdə
Tiflis Azərbaycan Dövlət Teatrının direktoru vəzifəsində çalışmışdır. Təhsilini
davam etdirmək üçün Moskvaya, Dövlət
Teatr Sənəti İnstitutuna getmişdir.
1924-cü ildə Bakıya gəlmiş və burada Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında öz fəaliyyətini davam etdirmişdir. A.M.Şərifzadə,
S.Ruhulla,
A.Gəraybəyli, Ə.Ələkbərov və onlarla
sənət korifeylərindən öyrəndikləri bu
aktyorun sənət yoluna işıq salmış, onu
yeni yaradıcılıq axtarışlarına ruhlandırmışdı. “Hacı Qara”da Kərəməli, “Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük”də Qəmbər,
“Nadir şah”da Ədhəm kimi rolları Tiflis
teatrında yaradan aktyor, Bakı teatrında

Aktyor
daha ciddi rollar oynamalı olmuşdur.
O, kino sənətində də ölməz obrazlar
yaratmışdır. Mustafa Mərdanov teatrda işlədiyi vaxtlar tez-tez filmlərdə də
çəkilməyə dəvət almışdır. Muzdur Qulu
(“Bismillah” (film, 1925) onun kinoda
ilk rolu olmuşdur. Səssiz kinomuzun
dəyərli nümunələrindən olan bu filmdə
Mustafa Mərdanov maraqlı rol ifa etmişdir. 30-cu illərin əvvəllərində yaranmış
əksər filmlərdə “O olmasın, bu olsun”,
“Əhməd haradadır?”, 1968-ci ildə isə
“Qanun naminə” filmində çəkilmişdir.
O, ömrünün axırına kimi teatra bağlı
olmuş, teatr səhnəsindən duşməmişdir.
Əbədiyyətə qovuşan günədək 6000 dəfə
səhnədə çıxış etmiş, 300-ə yaxın rol oynamışdır.
Onun uzun illik yaradıcı əməyi yüksək
qiymətləndirilmiş, “Azərbaycanın Xalq
artisti” fəxri adına layiq görülmüş, “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni və medallarla təltif olunmuşdur.
1959-cu ildə onun “50 il Azərbaycan
səhnəsində xatirələrim” kitabı, ölümündən sonra, 1973-cü ildə isə “Mənim
müasirlərim” xatirə kitabı nəşr edilib
oxuculara çatdırılmışdır.
Məşhur aktyor bir neçə il Teatr
Xadimləri İttifaqına rəhbərlik etmişdir.
Mustafa Mərdanov 1968-ci il dekabr
ayının 12-də vəfat etmişdir.
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Şahin Tağıyev
1949
Şahin Talıb oğlu Tağıyev 1949-cu
il fevral ayının 3-də Tərtər rayonunda
anadan olmuşdur.
İlk təhsilini 1956-cı ildə Bakının
Bülbülə qəsəbəsində 208 saylı orta
məktəbdə almış, 12 saylı internat
məktəbində isə təhsilini başa vurmuşdur.
1969-cu ildə Bakı Energetika Texnikumunu bitirmişdir. Hərbi xidmətini
Novosibirskdə keçmiş, burada zabitlik
kursunu bitirmişdir. Raket - artilleriya
qoşun hissələrində xidmət etmişdir.
Ordudan tərxis olunaraq, Bakı Mayesiz Transformatorlar Zavodunda
işləmişdir.
1992-ci ildə yenicə yaradılmış
“Qurtuluş” batalyonunun tərkibinə qa-

Milli Qəhrəman
tılmışdır. Tərtər, Seysulan, Yarımca,
Levonarx döyüşlərində iştirak etmişdir.
1992-ci ilin mart ayında “Qurtuluş”
batalyonuna komandir təyin edilmişdir. Polkovnik - leytenant Şahin Tağıyev torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
fədakarlıq göstərənlərdən biri olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 iyun 1992-ci il tarixli 6 saylı
Fərmanı ilə Tağıyev Şahin Talıb oğluna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
fəxri adı verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Tağıyev Şahin Talıb oğlu – kapitan – 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 [Mətn] //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.-1992.- №12.- S.35.
Aslan, Q. Vətəni vətən oğlu qoruyar [Mətn] /Q.Aslan //Goranboy qartalları.- Bakı, 1994.- S.70.
Əsgərov,V. Tağıyev Şahin Talıb oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S. 247.
Seyidzadə, M. Tağıyev Şahin Talıb oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.-Bakı, 2010.-S.215.
Tağıyev Şahin Talıb oğlu [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.199.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Bəylər Ağayev
1969-1992
Bəylər Tapdıq oğlu Ağayev 1969cu il fevral ayının 3-də Qubadlı rayonunun Qaraağac kəndində doğulmuşdur.
1985-ci ildə qonşu Qaracallı kənd
orta məktəbini bitirmişdir.
1987-ci ildə hərbi xidmətə çağırılmışdır. O, hərbi xidmətini 1989-cu ildə
Almaniya Demokratik Respublikasında başa çatdıraraq doğma kəndlərinə
qayıtmışdır.
1990-ci ildə Azərbaycan Dövlət İnşaat Mühəndisləri Universitetinə daxil
olmuşdur.
1992-ci ildə təhsilini yarımçıq qoymuş, könüllü olaraq ordu sıralarına
yazılmışdır. Onun yüksək bacarığı
ilk günlərdən diqqəti cəlb etmiş və
o bölmə komandiri təyin edilmişdir.

Milli Qəhrəman
Bəylər Ağayev Laçın rayonu uğrunda
gedən döyüşlərdə fəal iştirak etmişdir.
1992-ci il avqust ayının 6-sı Xanlıq
kəndi uğrunda düşmənin xeyli canlı
qüvvəsini və hərbi texnikasını məhv
edərək qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur.
Subay idi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 dekabr 1992-ci il tarixli
350 saylı Fərmanı ilə Ağayev Bəylər
Tapdıq oğluna ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adı verilmişdir.
Qaraağac kəndindəki Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Qaracallı kənd orta məktəbi onun
adını daşıyır. Bu kənd hazırda erməni
işğalı altındadır.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Ağayev Bəylər Tapdıq oğlu – bölmə komandiri – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı, 7 dekabr 1992-ci il [Mətn] //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 24.- S.50.(Ölümündən sonra).
Ağayev Bəylər Tapdıq oğlu [Mətn]: (1969-1992) //Qubadlının Milli Qəhrəmanları: (Plakat).- Bakı: İşıq, 1993.
Ağayev Bəylər Tapdıq oğlu [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.24.
Əsgərov, V. Ağayev Bəylər Tapdıq oğlu /V. Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.13.
Seyidzadə, M. Ağayev Bəylər Tapdıq oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.-Bakı, 2010.-S.19.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Təbriz Xəlilbəyli
1964-1992
Təbriz Xəlil Rza oğlu Xəlilbəyli
1964-cü il fevral ayının 12-də Bakı
şəhərində dünyaya göz açmışdır.
1981-ci ldə Bakı şəhəri M.Müşfiq
adına 18 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
1982-ci ildə o, Azərbaycan Dövlət
İncəsənət İnstitutuna daxil olmuşdur.
Təhsilini qiyabi davam etdirərək, həm
də C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında işıqçı işləmişdir.
1991-ci ilin sonunda könüllü olaraq cəbhəyə yollanmışdı. Xromord və
Naxçıvanik kəndləri uğrunda gedən
döyüşlərdə o, qəhrəmanlıq nümunəsi
göstərmişdi. Döyüş şücaətinə görə
DİN-nin “Boz qurd” mükafatına layiq
görülmüşdür.

Milli Qəhrəman
1992-ci il yanvar ayının 31-də
Təbriz Xəlilbəylinin son döyüşü olmuş, o, qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264
saylı Fərmanı ilə Xəlilbəyli Təbriz
Xəlil Rza oğluna ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adı verilmişdir.
Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Bakı şəhərindəki küçələrdən biri
onun adını daşıyır. Yaşadığı evin qarşısına xatirə lövhəsi vurulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Təbriz Xəlil Rza oğlu Xəlilbəyliyə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Sıravi – Azərbaycan Respublikası 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 [Mətn] //Azərbaycan.- 1992.10 oktyabr.- S.1.- (Ölümündən sonra).
Xəlilbəyli Təbriz Xəlil Rza oğlu [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı,
2008.- S.98-101.
Əsgərov,V. Xəlilbəyli Təbriz Xəlil Rza oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.96.
Nazim, N. Xəlilbəyli Təbriz Xəlil oğlu: (1964-1992) [Mətn] /N.Nazim //İstiqlal ulduzları.- Bakı, 1995.- S.75-76.
Seyidzadə, M. Xəlilbəyli Təbriz Xəlil Rza oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.-Bakı, 2010.-S.102.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Ramazan Çirinqov
1969-1995
Ramazan Heybullah oğlu Çirinqov
1969-cu il fevral ayının 15-də Balakən
rayonunun Meşəşambul kəndində anadan olmuşdur.
1986-cı ildə Meşəşambul kənd orta
məktəbini bitirmiş, Balakən Rayon
hərbi Komissarlığı tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbi xidmətini
Əfqanıstanda
keçirən
Ramazan,
göstərdiyi şücaətə görə SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyyətinin Fəxri Fərmanı
və “Beynəlmiləl döyüşçüyə” döş nişanı ilə təltif edilmişdir.
1989-cu ildə ordudan tərxis olunaraq, Balakən rayon Daxili İşlər
şöbəsində polis nəfəri kimi əmək

Milli Qəhrəman
fəaliyyətinə başlamışdır.
1995-ci il sentyabr ayının 3-də
Balakən rayonunda cinayətkar dəstəni
zərərsizləşdirərkən qəhrəmancasına
həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 dekabr 1995-ci il tarixli 424
saylı Fərmanı ilə Çirinqov Ramazan
Heybullah oğluna ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adı verilmişdir.
Meşəşambul kəndində dəfn edilmişdir.
Balakən şəhərindəki küçələrdən
biri onun adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi
haqqında: [Çirinqov Ramazan Heybullah oğlu – polis starşinası – Azərbaycan Respublikasının dövlətçiliyinin qorunmasında, əmin-amanlığın təmin edilməsində, qeyri-qanuni silahlı dəstələrin zərərsizləşdirilməsində, 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 [Mətn] //Azərbaycan.- 1995.- 27
dekabr.- S.1.- (Ölümündən sonra).
Çirinqov Ramazan Heybullah oğlu [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı,
2008.- S.47.
Əsgərov, V. Çirinqov Ramazan Heybullah oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.39.
Qarayev, R. Balakənin qəhrəman oğlu [Mətn] //R.Qarayev //Xidməti borcunu yerinə yetirərkən...- Bakı, 2000.- S. 21-27.
Seyidzadə, M. Çirinqov Ramazan Heybullah oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.-S.46.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Sahil Məmmədov
1964
Sahil Ələmdar oğlu Məmmədov
1964-cü il fevral ayının 25-də Qərbi
Azərbaycanın Uluxanlı (Masis) rayonunun Yuxarı Necili (Nizami)
kəndində anadan olmuşdur.
1981-ci ildə Bakıxanov qəsəbəsindəki 96 saylı məktəbi bitirmişdir.
1982-ci ildə ordu sıralarına çağırılmışdır. 1983-cü ildə Moskva vilayətinin
Krasnoqorsk şəhərində hərbi xidmətdə
olarkən rəhbərlik tərəfindən SSRİ
DİN-nin Sankt-Peterburq şəhərindəki
Ali Siyasi Məktəbinə oxumağa
göndərilmişdir.
1987-ci ildə təyinatla Ukrayna Respublikasının Çerniqov, sonra isə Kiyev
şəhərlərinə göndərilmişdir. Daxili Qoşun Hərbi Birləşmələrinin tərkibində
rota komandirinin siyasi işlər üzrə müavini vəzifəsində çalışmağa başlamış-

Milli Qəhrəman
dır. 1991-ci ilin oktyabrında Sovet Ordusu sıralarından tərxis olunmuşdur.
1992-ci il yanvarın 2-də Azərbaycan
Respublikası DİN-nin Daxili Qoşunlar İdarəsinin hərbi polis alayında rota komandirinin müavini kimi
fəaliyyətə başlamışdır. Daha sonra Sahil Məmmədov Ağkənd, Dərəli, Qazançı kəndlərində zastava rəisi təyin
edilmişdir.
1994-cü ildən polkovnik-leytenant
Sahil Məmmədov DİN-nin Pasport,
Viza və Qeydiyyat idarəsində baş inspektor vəzifəsində çalışmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264
saylı Fərmanı ilə Məmmədov Sahil
Ələmdar oğluna “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında:
[Məmmədov Sahil Ələmdar oğlu – polis baş leytenantı – 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 [Mətn] //Azərbaycan.- 1992.- 9 oktyabr.- S.1.
Əsgərov, F. Yurd həsrəti, Vətən sevgisi [Mətn]: [sənədli povest].- Bakı: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1997.- 44 s.
Ənsər, B. Xalqın sevimlisi Sahil [Mətn]: [Həyatı, təhsili və döyüş şücaəti haqqında] //B.Ənsər Ağrıdağın qəhrəmanları.- Bakı, 2004.S.41-45.
Məmmədov Sahil Ələmdar oğlu [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.144145.
Seyidzadə, M. Məmmədov Sahil Ələmdar oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.-Bakı, 2010.-S.148.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/Ə.Hüseynzadə.- Bakı:
Çaşıoğlu, 2007.- 640 s.
Əhmədov, S. Əlibəy
Hüseynzadə [Mətn]
//Əhmədov S. Azərbaycan
tarixindən yüz şəxsiyyət.Bakı, 2006.- S.157-160.
Turan, A. Əli bəy
Hüseynzadə [Mətn]
/A.Turan.- Moskva: «SALAM press», 2008.- 280 s.
Azərbaycan-türk ictimai fikrinin görkəmli
nümayəndəsi Əli bəy
Hüseynzadə: “qalib
olmaq o camaatındır ki,
həyata açıq göz ilə nəzər
edər, zəmanənin ruhunu,
icabatını anlar, dərk edər.”
[Mətn] //Səs.- 2013.- 23
fevral.- S.12.
Azərbaycan diasporunun
görkəmli nümayəndələri:
türkçülüyün ideoloqu - Əli
bəy Hüseynzadə [Mətn]
//Olaylar. -2012.-14 avqust. - S. 7 .
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www. lit.az

Əli bəy Hüsеynzadə
1864-1940
Əli bəy Mоlla Hüsеyn oğlu
Hüseynzadə 1864-cü il fevral ayının 24də Salyan şəhərində anadan olmuşdur.
İlk təhsilini Tiflisdə Qafqaz Şeyxülislamının ruhani məclisi yanında altısinifli
dini mədrəsədə almışdır. 1875-1885ci illərdə Tiflis şəhər gimnaziyasında rus, alman, latın dillərinə yaxından
bələd olması ona Avropa mədəniyyətini
öyrənməyə imkan yaratmışdır.
1885-1890-cı illərdə Sankt-Peterburq
universitetinin fizika və riyaziyyat
fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir.
Tələbəlik illərində qafqazlı gənclərlə
inqilabi hərəkata qoşulmuşdur. Təqib
olunduğu üçün universiteti yarımçıq
buraxmış Türkiyəyə getmiş, İstanbul
Darülfünununun
“Hərbi-Tibbiyyə”
fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir. Türkiyə həyatı ilk günlərdən onun
ictimai-ədəbi fəaliyyətini müəyyən bir
istiqamətə yönəltmişdir. 1895-ci ildə İstanbul Darülfünunu dermotoloq ixtisası
və təbib yüzbaşı rütbəsi ilə bitirmişdir.
Əmək fəaliyyətinə başladığı ilk
illərdə həkimliklə yanaşı, elmi, ədəbibədii yaradıcılıqla da ciddi məşğul olmuşdur.
1897-ci ildə Türkiyə-Yunanıstan
müharibəsi dövründə “hilali-əhmər”
(“Qırmızı aypara”) heyəti tərkibində
İtaliyaya göndərilmişdir. 1900-cü ildə
müsabiqə yolu ilə İstanbul Darülfünunun “Hərbi-Tibbiyyə” fakültəsinin
“Dəri və zöhrəvi xəstəlikləri kafedrasına
professor köməkçisi seçilmişdir. Həkim

İctimai xadim

M.Rəfi ilə yazdığı “Vəba və mikrobu”
(1900) tibbi-səhiyyə kitabının, prof.
Dr. Kamal Berksayla tərtib etdiyi “Ensiklopedik tibbi lüğəti (1902), “Sifilis”
(1903) əsərini nəşr etdirmişdir. İctimaisiyasi məzmunlu publisistik məqalələri
“Əli Turan”, “Əli Hüseyn Turan”, “Əli
bəy Hüseynzadə”, “Əli Hüseynzadə”
“Səlyani”, “Ə.H.” imzaları ilə dərc
olunmuşdur. Təqib olunduğuna görə
doğma vətəni Azərbaycana qayıtmışdır. 1905-ci ildə Ə. Ağayevlə birlikdə
“Həyat” qəzetinə,1906-cı ildə isə “Fyuzat” jurnalına redaktorluq etmişdir.
O, “Molla Nəsrəddin” jurnalının
böyük maarifpərvər rolunu yüksək
qiymətləndirmiş və burada öz rəsmləri
ilə çıxış etmişdir. Onun çəkdiyi “Bibi
Heybət məscidi”, “Şeyxülislamın portreti” əsərləri Bakıda R.Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyinin daimi eksponatıdır.
1910-cu ildə Türkiyəyə köçmüş,
ömrünün sonunadək mühacirətdə yaşamışdır. Orada pedaqoji, elmi və ictimaisiyasi fəaliyyətini davam etdirmişdir.
1926-cı ildə Bakıda I Ümumittifaq türkoloji qurultayda iştirak etmişdir. Məhz
bu zaman “Qərbin iki dastanında türk”
adlı əsəri kitab şəklində buraxılmışdır.
1940-cı il mart ayının 17-də, 76 yaşında İstanbulda vəfat etmiş, Qaracaəhməd
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
1994-cü ildə Salyanda heykəli ucaldılmışdır.
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Ə d ə b i y y a t
Ata yurdu [Mətn]: 5-ci sinif
üçün dərslik /Yaqub Mahmudlu, Rafiq Xəlilov, Sabir
Ağayev.-Bakı: Təhsil, 2004.
-328 s.
Azərbaycan tarixində
Heydər Əliyev şəxsiyyəti
[Mətn] /Y.Mahmudov; Elmi
red. Ə.M.Həsənov.-Bakı:
Təhsil, 2002 .- 328 s.
Qarabağ: Real tarix, faktlar,
sənədlər [Mətn] /Yaqub
Mahmudov, K.K.Şükürov.Bakı: Təhsil, 2005.-380 s.
Orta əsrlər tarixi: 8-ci sinif
şagirdləri üçün iş dəftəri
[Mətn] /Yaqub Mahmudlu,
Sabir Ağayev, Rafiq Xəlilov;
red. Bahadır Eyvazov.-Bakı:
Təhsil, 2004.-44 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.history.bsu.edu.az
www.science.gov.az
www.meclis.gov.az
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Yaqub Mahmudov
1939
Yaqub Mikayıl oğlu Mahmudov (Mahmudlu) 1939-cu il fevral
ayının 10-da Şəki rayonunun Baş
Göynük kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir.
1956-cı ildən Balakən rayonunun Sarıbulaq kənd orta məktəbində
müəllim işləmişdir.
1966-cı ildən Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası redaksiyasında elmi redaktor, böyük elmi redaktor, redaksiya
müdiri, baş redaktorun elmi işlər üzrə
müavini, 1974-cü ildən Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji İnstitutunda baş
müəllim, dosent, 1981-ci ildən
Azərbaycan Dövlət Universitetində
dosent, kafedra müdiri, tarix fakültəsi
dekanının müavini, 1992-ci ildən
Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyası sədrinin müavini, “Azərbaycan Ensiklopediyası”
Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyinin baş
direktoru vəzifələrində çalışmışdır.
1986-2004-cü illərdə Bakı Dövlət
Universiteti tarix fakültəsinin dekanı
olmuşdur.
2004-cü ildən AMEA-nın Tarix
İnstitutunun direktorudur.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi
Şurasının üzvüdür.
İkinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı olmuşdur.
2005-ci il noyabr ayının 6-da 114 saylı Şəki kənd birinci seçki dairəsindən

Tarixçi
yenidən parlamentin deputatı seçilmişdir. Milli Məclisin sosial siyasət
komitəsinin üzvüdür. AzərbaycanXorvatiya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri,
Azərbaycan-İtaliya,
AzərbaycanÖzbəkistan parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qruplarının üzvüdür.
Parlamentlərarası İttifaqdaAzərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüdür.
2012-ci il may ayının 25-də “Azərbaycan Respublikasının elm sahəsində
Dövlət Mükafatının verilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə ona Dövlət mükafatı verilmişdir.
700-dən çox elmi əsərin və elmipublisistik məqalənin müəllifidir. Rus
və ingilis dillərini bilir.
Lütfi Zadə adına Beynəlxalq Müasir Elmlər Akademiyasının həqiqi
üzvüdür. Xidmətlərinə görə “Yusif
Məmmədəliyev”, “Rəsul Rza”, “Qızıl qılınc”, “Qızıl qələm” mükafatları
laureatı, Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Mükafatı, “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi”
fəxri adı və “Şöhrət” ordeni ilə təltif
edilmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Qarabağ: [Qarabağ
tarixinin saxtalaşdırılması əleyhinə]
[Mətn] /Т.Köçərli; red.
О.Məmmədov (Qəbələli);
АМЕА İctimai-siyasi
tədqiqatlar və İnformasiya İnstitutu.- Bakı: Elm,
2002.- 472 s.
Qarabağ: Yalan və
həqiqət [Mətn] /Tofiq
Köçərli; red. R.Əliyev;
АzЕA, İctimai-Siyasi
Tədqiqatlar və İnformasiya İnstitutu; “İrşad”
İslam araşdırmaları
mərkəzi.- Bakı: Əbilov,
Zeynalov və oğulları,
1998. -244 s.
Erməni saxtakarlığı
[Mətn] /T. Köçərli.- Bakı:
Şərq-Qərb, 2002.-80 s.
Tarixi saxtalaşdıranlar əleyhinə [Mətn]
/T.Köçərli; red.
N.Bağırov.- Bakı:
Azərnəşr, 1972.- 181s.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.az.wikipedia.org
www.kocharlitofiq.com
www.csl-az.com

Tofiq Köçərli
1929-2007
Tofiq Qasım oğlu Köçərli 1929-cu il
fevral ayının 11-də Gədəbəy rayonunun
İsalı kəndində anadan olmuşdur.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra ali təhsilini 1945-1950-ci illərdə
Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində almışdır.
1951-1952-ci illərdə Moskva Dövlət
Universitetində ixtisasartırma kurslarının müdavimi olmuşdur.
Əmək fəaliyyətinə 1950-1951ci illərdə Quba Müəllimlər İnstitutunda müəllim kimi başlayan Tofiq
Köçərli, 1952-1953-cü illərdə Ağdam
Müəllimlər İnstitutunda kafedra müdiri, 1953-1956-cı illərdə Həsən bəy
Zərdabi adına Gəncə Pedaqoji İnstitutunda müəllim, baş müəllim və dosent
işləmişdir.
Tofiq Köçərli 1957-1965-ci illərdə
Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsi yanında Partiya Tarixi İnstitutunda baş elmi işçi, 1965-1972ci illərdə Bakı Ali Partiya Məktəbinin
kafedra müdiri, 1972-1990-cı illərdə
rektoru, 1990-1991-ci illərdə isə professoru olmuşdur.
O, 1993-2001-ci illərdə Azərbaycan
Elmlər Akademiyasının ictimai-siyasi
Tədqiqatlar İnstitutunun elmi işçisi, 2002-ci ildən ömrünün sonunadək
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun baş elmi işçisi vəzifəsini tutmuşdur.
Tofiq Köçərli 1955-ci ildə Moskva

Akademik
Dövlət Universitetində namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş, 1966-cı ildə
isə tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsini
almışdır. O, 1981-ci ildə Azərbaycan
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
seçilmişdir.
Tofiq Köçərli müasir Azərbaycan
tarixinin aktual problemlərinin araşdırılması ilə ardıcıl məşğul olmuşdur. O, 250 məqalənin, 8 monoqrafiyanın müəllifidir. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin təşkili və fəaliyyətinin
öyrənilməsi, Naxçıvanın və Qarabağın tarixinin ən mühüm məsələlərinin
tədqiqi onun əsas elmi nailiyyətləri sırasındadır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, tarix elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi
olmuşdur.
Tofiq Köçərli bir neçə dəfə
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı seçilmiş və 1992-ci ildən
Azərbaycan Respublikası Milli Şurasının üzvü olmuşdur.
Tofiq Köçərlinin elmi və ictimai
fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmişdir.
“Qırmızı Əmək Bayraği” ordeni və medallarla təltif edilmişdir.
Tofiq Qasım oğlu Köçərli 2007-ci il
oktyabr ayının 31-də vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Suvarılan torpaqlardan
səmərəli istifadə etmək
yolları və onların xarakteristikası [Mətn]
/B.Ağayev, K.Ələkbərov,
B.Şəkuri, H.Babayev; red.
M.Kərimov.- Bakı: Azərnəşr,
1971.- 143 s.
Əfgərov, Q. Görkəmli
torpaqşünas-eroziyaçı
alim, elmi-tədqiqat eroziya
bölməsinin banisi [Mətn]
/Q.Əfgərov; elmi red.
B.Q.Şəkuri; Azərb. Resp.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi,
Elmi-Tədqiqat Eroziya və
Suvarma İn-tu.- Bakı: Araz,
2009.-51s.
Kazım Əbdülmanaf oğlu
Ələkbərov -100 il: biblioqrafiya, xatirə və sənədlər
[Mətn] /AMEA. - Bakı:
Təhsil, 2009.- 232 s.
İ n t e r n e t d ə
www..anl.az
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Kazım Ələkbərov
1909-1987
Kazım Əbdülmanaf oğlu Ələkbərov
1909-cu il fevral ayının 17-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur.
1929-cu ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki Azərbaycan
Texniki Universiteti) kənd təsərrüfatı
fakültəsinə daxil olmuş, 1930-1932ci illərdə Tiflis şəhərində Zaqafqaziya yeni Lifli Bitkilər İnstitutunun
tələbəsi və Torpaqşünaslıq İnstitutunun
əməkdaşı olmuşdur.
Keçən əsrin 30-cu illərindən başlayaraq onun bir torpaqşünas kimi sərbəst
elmi-tədqiqat işləri aparmasının birinci
mərhələsi başlamışdır. Burada yerinə
yetirilmiş tədqiqatların materialları
əsasında 30-cu illərin sonunda Kazım
Ələkbərovun ilk elmi əsərləri işıq üzü
görmüşdür. Bunların sırasında keçmiş
Ağdaş MTS-nin torpaq örtüyünə həsr
olunmuş kitabçanı, Şirvan, Qarabağ və
Salyan düzlərinin irimiqyaslı torpaqaqrokimyəvi xəritələrini qeyd etmək
olar.
Kazım Ələkbərovun elmi yaradıcılığının ikinci mərhələsi Quba-Xaçmaz
zonasının aran hissəsində yeni torpaqların kənd təsərrüfatı istehsalına daxil
edilməsi və burada sənaye şəhərləri
üçün iri tərəvəzçilik-südçülük bazasının yaradılması, eləcə də SamurDəvəçi kanalının tikintisi ilə bağlıdır.
O, 1943-cü ildə geologiyamineralogiya elmləri namizədi adı almış, 1958-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Torpaqşünas
1945-ci ildən Azərbaycan SSR
Elmlər Akademiyasının Torpaqşünaslıq Sektorunun bazasında yaradılmış
Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda çalışmışdır. Bu dövrdə toplanmış
elmi materiallar əsasında “Azərbaycan
SSR-i
torpaqlarının
öyrənilmə
dərəcəsi” xəritəsini tərtib etmişdir.
1950-ci ildə
Azərbaycan SSR
Elmlər
Akademiyasının
TorpaqEroziya Stansiyası yaradılmış, Kazım
Ələkbərov stansiyanın direktoru təyin
olunmuşdur. İlk dəfə o, Azərbaycanda
eroziyanın coğrafi yayılmasının, başlıca amillərinin qarşılıqlı əlaqələrini əks
etdirən tam xəritələr seriyasını hazırlamışdır.
Onun fəaliyyəti sayəsində 1961-ci
ildə torpaq-eroziya stansiyasının bazasında müstəqil fəaliyyət göstərən Elmitədqiqat eroziya bölməsi təşkil olunmuş və o, uzun illər bölməyə rəhbərlik
etmişdir.
K.Ələkbərov tərəfindən 100-dən
çox elmi əsər, o cümlədən 9 kitab (monoqrafiya, broşüra) çap olunmuşdur.
Professor Kazım Ələkbərovun zəngin elmi fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmiş, o, SSRİ-nin bir neçə orden və
medalları ilə təltif olunmuş, 1968-ci
ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir.
Görkəmli alim 1987-ci il sentyabr
ayının 20-də vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Geologiya İnstitutu Azərbaycanın
müstəqilliyinin 20
ili ərzində [Mətn]
/A.Əlizadə; AMEA,
Geologiya İn-tu.- Bakı:
[Nafta-Press], 2011.112 s.
Qədim dənizlərin
temperaturu [Mətn]
/A.Əlizadə, S.Əliyev; red.
Ş.Mehdiyev; AzSSR EA,
Akad. İ.M.Qubkin ad.
Geologiya İn-tu.- Bakı:
Elm, 1986.-106 s.
Misin ekoloji təbiəti
[Mətn] /A.Əlizadə,
S.Əliyev; elmi red.
T.Qayıbov.- Bakı:
Azərnəşr, 1992.- 88 s.
Kərimli, T. Akademik Akif
Əlizadə: İstedadla enerjinin harmoniyası [Mətn]
/Teymur Kərimli; red.
İbrahim Quliyev.- Bakı:
Nafta-Press, 2004.-248 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.science.gov.az
www.csl-az.com

Akif Əlizadə
1934
Akif Ağa Mehdi oğlu Əlizadə 1934cü il fevral ayının 25-də anadan olmuşdur.
A.Əlizadə Azərbaycan Sənaye İnstitutunu bitirərək dağ-mədən mühəndisgeoloqu ixtisasına yiyələnmişdir.
1957-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutuna işə
qəbul edilmişdir. 1960-1970-ci illərdə
əvvəlcə elmlər namizədi, 35 yaşında isə
doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş
alim, SSRİ-də ən gənc yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdən biri və Azərbaycan
Elmlər Akademiyası sistemində ən cavan direktor müavini olmuşdur.
Bir alim kimi Akif Əlizadənin elmi
maraq dairəsi regional geologiya,
təbaşir çöküntülərinin stratiqrafiyası, təbaşir dövrünün mollüska faunası kompleksi haqqında təlim, Aralıq
dənizi vilayətinin təbaşir onurğasızlar
faunasına görə paleobiocoğrafiyası,
müxtəlif mollüska qruplarının ümumi
təkamül yollarının bərpası kimi problem
məsələləri əhatə etmişdir. Ötən əsrin
70-ci illərinin əvvəllərindən başlayaraq
izotop geokimyası üsullarının tətbiqi
ilə ilk tədqiqat işləri aparmış, Qafqazda təbaşir dənizlərinin biogeokimyəvi
rayonlaşdırılmasını
təklif
etmiş,
qədim dənizlərin və paleohövzələrin
geokimyəvi şəraitini, o cümlədən temperatur rejimini öyrənmişdir.
O, 1960-cı ildən Ümumittifaq paleontoloji cəmiyyətin üzvü, Qafqaz regional
stratiqrafik komissiyanın sədri, SSRİ EA
biosfera problemləri üzrə elmi şuranın

Akademik
üzvüdür. Onun orijinal tədqiqatlarının
nəticələri yüksək qiymətləndirilmiş,
onların çox hissəsi dərslik və dərs
vəsaitlərinə daxil edilmişdir. Elm aləmi
Azərbaycan aliminin xidmətlərinə
yüksək qiymət vermiş, belemnitlərin
yeni ailəsi (“Akifibelidlər”) onun adıyla
adlandırılmışdır.
Akademik 1976-cı ildən 2013-cü
ilədək AMEA Geologiya İnstitutunun
direktoru vəzifəsində çalışmışdır. 250
elmi əsər, 8 monoqrafiyanın və bir sıra
kitabların müəllifi olan A.Əlizadənin
rəhbərliyi ilə yaradılmış və nəşr edilmiş
səkkiz cildlik unikal fundamental əsərlər
- “Azərbaycan geologiyası”, habelə
ensiklopedik “Azərbaycanın mineralları” atlası öz elmi və maarifləndirici
əhəmiyyətini on illərlə qoruyub saxlayacaqdır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, AMEA
Geologiya
İnstitutunun
direktoru, AMEA-nın həqiqi üzvü (1989),
geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, Azərbaycanda geologiya elminin inkişafında mühüm rol oynayan görkəmli
alim “Fədakar əməyə görə” medalı
(1970), “Şərəf nışanı” (1986), Dövlət
Mükafatı laureatı (1991) “Şöhrət”
(2004) və “Şərəf” (2008) ordenləri ilə,
“Əməkdar elm xadimi” (1991) fəxri adı
ilə təltif edilmişdir.
Akif Əlizadə 2013-cü ildən AMEAnın prezidenti vəzifəsini icra edir.
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Rzayev, N. Yaşatmaq yanğısı
[Mətn] /N.M.Rzayev; ön söz
B.Vahabzadə, X.Məmmədov;
[red. V. Nəsib].- Bakı:
Gənclik, 1981.- 166, [2] s.
Piriyeva, S. Əfəndiyev Fuad
Ələddin oğlu. tibb e.d-ru,
prof. 1909-1963 [Mətn]
/S.Piriyeva //Türk dünyası
və Ata yurdum Ahıska.Bakı: Tuna, 2003.- S.198.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
www.azturk.biz
www.gedebey.net
www.files.preslib.az
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Fuad Əfəndiyev
1909-1963
Fuad Ələddin oğlu Əfəndiyev
1909-cu il fevral ayının 23-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur.
1927-1932-ci illərdə indiki Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində
təhsil almışdır.
1934-cü ildə tibb elmləri namizədi,
1943-cü ildə isə tibb elmləri doktoru
elmi dərəcəsinə yiyələnmişdir. Fuad
Əfəndiyev pedaqoji sahə ilə yanaşı
elmi işlə də məşğul olmuşdur.
1944-cü ildən ömrünün sonunadək
Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində 2-ci fakültə cərrahlığı kafedrasının müdiri işləmişdir.
O, hematologiya və qanköçürmə
sahəsində də tədqiqat işləri aparmış,
1957-ci ildə onun təşəbbüsü ilə 4 saylı
klinikada köks cərrahlığı şöbəsi yaradılmışdır.
1961-ci ildə Azərbaycan Eksperimental və Klinik Tibb İnstitutunun
təşkilatçısı və ömrünün sonunadək
onun direktoru olmuşdur.
F.Ə.Əfəndiyev köks cərrahiyyəsi
problemləri, qanköçürmə və periferik damarların patoloji hematologiyasından bəhs edən 160-dan çox elmi
əsərin, 3 monoqrafiyanın müəllifidir.
Plevra boşluğunda qanın infeksiyalaşmasını asanlıqla təyin etməyə imkan
verən orijinal üsul təklif etmiş, ağciyər
əməliyyatlarını asanlaşdırmaq üçün
alətlər yaratmış, hemotoraks və hemartrazların, ekspress üsulla yanıqların
üzərinə novakain, furasilin çəkməklə

Həkim
16-18 saat ərzində yanıq üzərində
germetik təbəqə - plyonka əmələ
gətirməklə müalicəni asanlaşdırmışdır. F.Əfəndiyev üsulunda hətta qapalı
hemotoraks zamanı sitoloji nümunə
tətbiq edilmişdir. Xlorlu-kalsiumu, qanın konservantı kimi işlətməyi təklif
etmişdir.
Fuad Əfəndiyev 1942-ci ildən
Azərbaycan SSR Əməkdar həkimi,
1943-cü ildən professor olmuş, 1956cı ildə Azərbaycan SSR Əməkdar elm
xadimi adına layiq görülmüş, 1959-cu
ildə Azərbaycan SSR EA-nın müxbir
üzvü seçilmişdir.
Görkəmli həkim N.N.Burdenko
adına mükafata layiq görülmüş,
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (3-6cı çağırış) deputatı olmuşdur. “Qırmızı Əmək Bayrağı”, “Qırmızı Ulduz”
ordenləri və medallarla təltif edilmişdir. 4 saylı Bakı şəhər Xəstəxanası
Fuad Əfəndiyevin adını daşıyır.
Fuad Ələddin oğlu Əfəndiyev
1963-cü il oktyabr ayının 19-da Bakı
şəhərində vəfat etmişdir.
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Arif Paşayev
1934

Arif Mir Cəlal oğlu
Paşayev 1934-cü il fevral
ayının 15-də Bakıda anadan olmuşdur.
1951-1954-cü illərdə
Moskva Elektrotexnika
Rabitə İnstitutunda təhsil
almış, 1954-1957-ci illərdə
təhsilini Odessa Elektrotexnika Rabitə İnstitutunda davam etdirmiş və radiofizik ixtisasına yiyələnmişdir.
1959-cu ildən AMEA-nın Fizika İnstitutunda
elmi fəaliyyətə başlamışdır. O, yarımkeçirici materialların elektrofiziki parametrlərini kontaktsız
ölçmək üçün cihazlar, maşınqayırma məmulatına
nəzarət üçün cərəyan burulğanlarından istifadə
edən qurğular, mikrominiatür dəqiq çeviricilər yaradıb seriya ilə istehsala buraxmışdır.
Görkəmli alim 1960-1964-cü illərdə Moskvada
Dövlət Nadir Metallar İnstitutunun aspirantı olmuş, 1965-ci ildə texnika elmləri namizədi, 1978ci ildə isə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru alimlik
dərəcəsinə yiyələnmişdir.
A.Paşayev 1988-1990-cı illərdə SSRİ Elmlər
Akademiyasının “İfratkeçirici elektronika” Elmi
Şurasının mükafatına layiq görülmüşdür.
1989-cu ildə Azərbaycan SSR EA-nın müxbir
üzvü seçilmişdir.
1991-ci ildə “Avtonom hidroakustika informasiya sisteminin yaradılması sahəsində kompleks
işlərinə görə” Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatına, fizika sahəsindəki yüksək nailiyyətlərinə
görə “SSRİ-nin ixtiraçısı” medalına və Yusif
Məmmədəliyev adına medala layiq görülmüşdür.
1996-cı ildən indiyədək “Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət Konserni Milli Aviasiya Akademiya-

Akademik
sının rektorudur. O, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq
müasir dünya standartlarına uyğun, təhsil, elm və
istehsalatın vəhdətini nəzərdə tutan ali təhsil ocağı
yaratmağa nail olmuşdur.
Milli Aviasiya Akademiyasının “Elmi məcmuələr” jurnalının baş redaktorudur.
1998-2002-ci illərdə Beynəlxalq Nəqliyyat,
Beynəlxalq Mühəndislik, Beynəlxalq Ekoenergetika, Beynəlxalq Elmlər, Beynəlxalq İnformatizasiya akademiyalarının akademiki seçilmişdir.
1999-cu ildə İngiltərə Beynəlxalq Bioqrafiya mərkəzinin qızıl medalına layiq görülmüşdür.
Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin nəzdində
olan aviasiya mütəxəssislərinin hazırlanması üzrə
Koordinasiya Şurasına üzv seçilmişdir. Tbilisi Texniki Universitetində Ərazi Şurasının üzvü,
Azərbaycan MEA Cihazqayırma üzrə Elmi Şuranın sədridir.
2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir.
2003-cü ildə “Vektor” - Beynəlxalq Elm Mərkəzi
Mükafat Komissiyasının qərarı ilə “Azərbaycanın
tanınmış alimləri” beynəlxalq layihəsinin qalibi
olmuş və “XXI əsrin tanınmış alimi” beynəlxalq
diplomu ilə təltif edilmişdir.
2004-cü ildə elm və təhsilin inkişafındakı böyük
xidmətlərinə görə Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının Elmi İnkişaf Beynəlxalq Şurasının qərarına
əsasən Nobel mükafatı laureatı Pavlov adına “Qızıl döş nişanı” ilə təltif edilmişdir. Ümumdünya
Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Ali mükafatına – “Qızıl medal”ına layiq görülmüşdür.
2005-ci ildə Azərbaycan və dünya mədəniyyətinin inkişafına, demokratiyaya, sülh və vətəndaş
cəmiyyəti mədəniyyəti tərəqqisinə verdiyi mühüm
töhfəyə görə “Mədəniyyət səfiri” fəxri adına layiq
69

görülmüş, “Dədə Qorqud” Milli Fondunun “Dədə
Qorqud” mükafatı və “Azərbaycan dünyası” jurnalının təsis etdiyi “Vətən övladı” qızıl medalı ilə təltif
edilmişdir. O, həmçinin, 2005-ci ildə təsis edilmiş
Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının, 2009cu ilin iyul ayında təsis edilmiş “Elmi Təminatlı
İnnovasiya Assosiasiyası” İctimai Birliyinin prezidentidir. “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının xəbərləri” beynəlxalq elmi-texniki jurnalının
baş redaktorudur. Eyni zamanda Rusiya Təbiət
Elmləri Akademiyasının Fəxri akademiki seçilmiş
və bununla əlaqədar ona Vernadski adına Qızıl döş
nişanı verilmişdir.
2006-cı ildə poliefiruretan əsaslı lak-kompaund
texnologiyasının işlənib hazırlanmasına görə elm
nominasiyasında alimin layihəsi “İntellekt-2006”
ilin layihəsi mükafatına layiq görülmüş, alimin
özü isə Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyasının
“Qızıl medal”ı ilə təltif edilmişdir.
29 fevral 2008-ci il tarixində Dövlətlərarası
Aviasiya Komitəsinin sədri Tatyana Anodina akademik Arif Paşayevə “Aviasiya mütəxəssislərinin
hazırlanması işindəki xüsusi xidmətlərinə və tədris
prosesinin nümunəvi təşkilinə görə” Qızıl medal
təqdim etmişdir.
2009-cu ildə Ukrayna Milli Aviasiya Universitetinin fəxri doktoru diplomu və Ukrayna ağsaqqalları adından “Şərəf və ləyaqət” qızıl ulduzu ilə
təltif olunmuş, Vyana Beynəlxalq Universitetinin
fəxri professoru seçilmişdir. Rusiya Elmlər Akademiyasının fəxri üzvü seçilməsi ilə bağlı akademik
diplomuna, P.L.Kapitsa adına “Qızıl medal”a layiq

görülmüşdür. Gürcüstanın Aviasiya Universitetinin
fəxri doktoru diplomu, Beynəlxalq Mühəndislik
Akademiyasının Beynəlxalq mükafat laureatı diplomu və Böyük Qızıl medalı ilə təltif olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin əmri ilə
akademikə “Azərbaycanın qabaqcıl təhsil işçisi”
diplomu və medalı təqdim olunmuşdur.
2010-cu ildə Kosmik Məsələlər üzrə Şuranın
sədri seçilmiş, Ukrayna Milli Aviasiya Universiteti tərəfindən “Böyük Qələbə” ordeninə layiq
görülmüşdür. Həmin ilin mart ayında Bakı şəhər
Gənclər və İdman Baş İdarəsi tərəfindən “İlin ən
fəal rektoru” fəxri diplomu ilə təltif edilmişdir.
2011-ci ildə akademik “Qafqaz Universiteti ilin
adamlarını seçir” layihəsi çərçivəsində “İlin elm
adamı” fəxri adına layiq görülmüşdür. Beynəlxalq
Mühəndislik Akademiyasının (BMA) vitse prezidenti seçilmiş və BMA-nın ən yüksək mükafatı –
“Mühəndislik şöhrəti” ordeni ilə təltif edilmişdir.
Akademikin 400-dən çox elmi əsəri dərc olunmuşdur. O, 30-dan artıq kitab və monoqrafiyanın
müəllifidir. Alim 60-dan artıq ixtira üçün müəlliflik
şəhadətnaməsi və sənaye nümunələri almışdır.
Görkəmli akademikin milli elmin inkişafı
sahəsindəki misilsiz xidmətləri ölkə rəhbərliyi
tərəfindən də layiqli qiymətini almışdır. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
müvafiq Sərəncamları ilə akademik Arif Mir Cəlal
oğlu Paşayev 2004-cü ildə “Şöhrət” ordeni, 2005ci ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı və 2009-cu
ildə “Şərəf” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Aeronaviqasiyada kartoqrafik proyeksiyalar [Mətn]: dərslik /A.Paşayev; elmi red. S.Qəniyeva, R.Bayramov.- Bakı: Nafta-Press, 2006.304 s.
Bərk cisimlər fizikası [Mətn]: dərslik /A.Paşayev, M.Əliyeva.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- H.1.
İngiliscə-Azərbaycanca-rusca aviasiya terminləri lüğəti [Mətn]: 2 cilddə: Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileyinə həsr olunur /red.
A.Paşayev; baş red. N.Paşayeva; tərt. A.Cəfərzadə, M. Musayeva, G.Məmmədova.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- C.1.- 768 s.; C.2.- 720 s.
NANO materiallar, tədqiqat üsulları, cihazlar [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Paşayev;“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti,
Milli Aviasiya Akademiyası.- Bakı: [s.n.], 2012.- 329, [2] s.
Atmosfer proseslərinin fiziki əsasları [Mətn]: “Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət Konserni Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələri üçün
dərslik /A.Paşayev, H.Quliyev, S.Səfərov.- Bakı: [Nafta-Press], 2007.- 416 s.
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İ n t e r n e t d ə
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Abdullayev, F. Nur
şəhəri [Mətn]: [səyahət
cizgiləri] /Fidail Abdullayev; red.
A.Qəmbərov.- Bakı:
İşıq, 1995.- 200 s.
İsaoğlu, A. Nurlu şəhər
[Mətn] /A.İsaoğlu
//Ədalət.- 2011.- 11
yanvar.- S.7.
“Mingəçevir Su Anbarında vəziyyət normaldır” [Mətn] //Kaspi.2010.- 25 may.- S.3.
Mingəçevir Su Elektrik
Stansiyasında aparılan
yenidənqurma işləri
ilə tanışlıq [Mətn]
//Azərbaycan .-2010.15 oktyabr. - S. 4.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.azerenerji.gov.az
www.mingacevir-mks.
com
www.mingecevir.net

Mingəçevir Su Elektrik Stansiyası (SES)
1954
Mingəçevir Su Elektrik Stansiyası (SES) – Cənubi Qafqazda ən böyük
su elektrik stansiyası olub, Kür çayının
üzərində, Mingəçevir şəhərinin yaxınlığında yerləşir.
Stansiyanın tikintisinə 1945-ci ildə
başlanılmış, 1953-cü ildə ilk hidroaqreqat, 1954-cü ildə stansiya tam
gücü ilə işə salınmışdır. Azərbaycanın
müxtəlif rayonlarından Mingəçevir su
elektrik stansiyasının quraşdırılmasıyla əlaqədar olaraq böyük sayda insan
gəlmiş, ümumilikdə isə bu stansiyanın
tikilməsində 20.000 insan iştirak etmişdir.
1940-cı illərin sonlarına doğru
10.000-ə yaxın alman hərbi əsirinin
işçi qüvvəsi ilə, ölkənin ən təcrübəli
mütəxəssisləri - postsovet məkanının
ən böyük su elektrik stansiyasının quraşdırılmasına cəlb edilmişdi.
Mingəçevir şəhəri Su Elektrik Stansiyasının tikilməsiylə əlaqədar olaraq
salınmış və 1948-ci ildə şəhər statusu
almışdır.
Mingəçevir su anbarı 1953-1959-cu
illərdə doldurulub, su tutumu 16070
milyon m³-dir. Dəryaçanın uzunluğu
70 km, eni 13-18 km-dir. Su anbarının
tikilməsi və iki kanalın çəkilməsi ölkədə
970 min hektar sahəni suvarmağa imkan yaratmış, 200 min hektar sahənin
su altında qalmaq təhlükəsini aradan
qaldırmışdır. Stansiyanın tərkibinə 110,
220 və 330 kilovatlıq paylayıcı yarım
stansiyalar daxildir.

6 hidroaqreqata malik olan Mingəçevir SES-in müəyyən olunmuş gücü
359 Mvt, orta illik elektrik enerjisi istehsalı 1,4 milyard kvt/saat-dır.
Qovşağın ən əsas orijinal hissəsi
yüksək təzyiqli torpaq bəndi, nəinki
Avropada yuyulma üsulu ilə tikilmiş
ən nəhəng (hündürlüyü 80 m), həm də
işlənən materialların həcminə görə dünyada çınqıl-qumdan tökülmüş yeganə
bənddir.
Su qovşağına 3 gözdən ibarət suaşıran beton bənd (bir açıq kanalı ilə eni
30 m), 6 gözdən ibarət təzyiqli su borularına su qəbul edən qurğu (uzunluğu
66 m), 4 qapalı beton boru ilə 4 gözdən
ibarət suaşıran qurğu (uzunluğu 47 m),
torpaq bənd (uzunluğu 1550 m, hündürlüyü 80 m), Yuxarı Qarabağ və Yuxarı
Şirvan kanalına su qəbul edən bir gözlü
qurğu daxildir.
1981-ci ildə Zaqafqaziyadakı ən böyük DRES burada inşa edilmişdir.
Məhz bu səbəbdən Mingəçevir “Nur
şəhəri” kimi adlandırılmışdır. Ölkənin
bir çox yerinə, eləcə də digər Zaqafqaziya respublikalarına işıq buradan paylanır.
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Əliyev, V. Naxçıvan
[Mətn] /V.Əliyev.- Bakı:
XXI -Yeni Nəşrlər Evi,
2002.-320 s.
Naxçıvan abidələri
ensiklopediyası [Mətn]
/Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi;
[burax. məs. V.Talıbov.
- Bakı, 2008.-519 s.
Naxçıvan ensiklopediyası [Mətn].-Bakı: AMEA,
2002.-594 s.
Naxçıvan MR - dünyanın
ən gözəl güşəsi [Mətn]
/el. rəh. İ.M.Kaşkay.Bakı: İşıq, 1991.-16 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.nakhchivan.az
www.mia.gov.az

72

Naxçıvan MR
1924
Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist
Respublikası 1924-cü il fevral ayının
9-da yaradılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası 1920-1923-cü illərdə
Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası,
1923-1924-cü illərdə Naxçıvan Muxtar
Diyarı, 1924-1990-cı illərdə Naxçıvan
Muxtar Sovet Sosialist Respublikası,
1990-cı ildən bu günə kimi Naxçıvan
Muxtar Respublikası adlanır.
Qərbdə
Türkiyə
Cümhuriyyəti
(sərhəd xəttinin uzunluğu 11 km),
Cənubda İran İslam Respublikası
(sərhəd xəttinin uzunluğu 204 km), Şimalda və Şərqdə isə Ermənistan Respublikası (sərhəd xəttinin uzunluğu 246
km) ilə həmsərhəddir.
Naxçıvan MR-in Ermənistan ilə
təbii sərhəddini, əsasən Zəngəzur
və Dərələyəz silsiləsinin suayrıcları,
Türkiyə və İranla sərhəddini isə Araz
çayı təşkil edir. Muxtar Respublikanın
Şimalda ən ucqar nöqtəsi Saraybulaq
silsiləsinin Şərur rayonu ərazisindəki
Kömürlü dağı (2064 m), ən ucqar cənub
nöqtəsi isə Arazın sol sahilində 600 m
yüksəklikdə yerləşən Zerəni dəmir yol
stansiyasıdır. Şimaldan Cənuba doğru
ən böyük məsafəsi 75 km-ə bərabərdir.
Qədim Azərbaycan torpağı olan
Zəngəzurun 1920-ci ildə Sovet
rəhbərliyi
tərəfindən
Ermənistana
verilməsi nəticəsində 44-45 km enində
zolaq Araza doğru uzanaraq, Naxçıvan
MR-nı Azərbaycan Respublikasının qalan ərazisindən ayırmışdır. 1924-cü ildə

Naxçıvan MSSR-də 3 qəza və 12 dairə
təşkil olunmuş, 1925-ci ildə qəzalar
ləğv edilmiş, dairələrin sayı 8-ə endirilmişdir: 1930-cu ilin birinci yarısında
Şahbuz rayonu əlavə edilməklə Şərur,
Naxçıvan, Culfa, Ordubad və Əbrəqunis
rayonları yaradılmışdır. 1948-ci ildə
Əbrəqunis rayonu Culfa rayonu ilə
birləşdirildikdən sonra, Naxçıvan MSSR
inzibati cəhətdən beş rayona (Naxçıvan
(1978-ci ildən Babək), Şərur, Şahbuz,
Culfa və Ordubad) bölünmüşdür. 1990cı il 28 avqustda Azərbaycan SSR Ali
Sovetinin fərmanına əsasən Türkiyə
ilə həmsərhəd bölgənin sosial-iqtisadi
inkişafını daha da sürətləndirmək və
gücləndirmək məqsədi ilə, həmçinin
ərazinin geostrateji mövqeyi nəzərə alınaraq Sədərək rayonu yaradılmışdır.
İnzibati cəhətdən Muxtar Respublika hazırda Naxçıvan şəhəri və yeddi
inzibati rayona (Babək, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur, Kəngərli)
bölünmüşdür. Azərbaycan müstəqillik
qazandıqdan sonra 1995-ci ildə qəbul
edilmiş Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası ilə Naxçıvan Muxtar
Respublikasına Azərbaycanın tərkibində
muxtar dövlət statusu verilmişdir.
Yeni Konstitusiya əsasında Naxçıvan
Muxtar Respublikasının yeni Konstitusiyası hazırlanmış, 1998-ci il aprelin 28də muxtar respublikanın Ali Məclisində
qəbul edilərək, həmin il dekabrın 29da Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisi tərəfindən təsdiqlənmişdir.
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Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Günü
1992

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992ci il 14 sentyabr 203 saylı Fərmanı ilə 14 fevral
-Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Günü kimi
qeyd olunur.
1992-ci ildə Azərbaycan Ordusunda Hərbi
Hava Qüvvələrinin ilk bölməsi formalaşmışdır.
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri - Azərbaycan
Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə məxsus xüsusi qoşun növüdür.
Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda madditexniki imkanları yüksək və ən çox döyüş təyyarəsi
olan ölkə sayılır. Müxtəlif məlumatlara görə, hazırda Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ)
arsenalına 70-ə yaxın döyüş təyyarəsi, 40-a yaxın zərbə helikopteri, həmçinin 46 ədəd yardımçı
təyyarə və helikopter daxildir. 7200 nəfər personalın xidmət etdiyi HHQ-nin arsenalında “Aero
L-29”, “Aero L-39” təlim-hücumçu, müxtəlif
təyinatlı “MiQ-21”, “MiQ-25”, “MiQ-29”, “Su17”, “Su-24”, “Su-25”, “İl-76”, “An-24”, “An-12”,
“Tu-134A”, “Tu-16”, Pakistan istehsalı olan “JF17” döyüş təyyarələri, “Mi-2”, “Mi-6”, “Mi-8”,
“Mi-24”, “Mi-35M” markalı helikopterlər, həmçinin dünyanın tanınmış şirkətlərinin (Aerostar,
Orbiter) istehsalı olan pilotsuz uçan aparatlar var.
2006-cı ildə Ukrayna ilə imzalanmış müqaviləyə əsasən Azərbaycan bu ölkədən 29 ədəd
modernləşdirilmiş “MiQ-29M” döyüş təyyarəsi,

Pakistandan isə 26 ədəd “JF-17” (Thunder),
həmçinin “Mi-24” helikopterləri alacaq. Artıq Ukraynadan alınmış 5 ədəd “MiQ-29”, Pakistandan
alınmış 4 ədəd “JF-17” təyyarələri Azərbaycana
gətirilmişdir.
Bundan başqa, Azərbaycanın Dövlət Sərhəd
Xidmətinin aviadəstəsi var ki, burada da əsasən
dağlıq ərazilərdə əməliyyat zonalarına desant atmaq, qüvvələri təxliyyə etmək və digər məqsədlər
üçün istifadə edilən “YaK” markalı təyyarələr,
həmçinin müxtəlif helikopterlər cəmləşmişdir.
Hazırda Azərbaycan HHQ-nin pilotları MDB
məkanında ən çox uçuşlar keçirmiş pilotlar sayılır.
Azərbaycan pilotları əsasən Azərbaycan Ali Hərbi
Təyyarəçilik Məktəbində hazırlanır, Türkiyə, Ukrayna, ABŞ və digər ölkələrin müvafiq ixtisasartırma kurslarında təlimlər keçirlər.
Azərbaycanın ilk hərbi pilotu Fərrux ağa Qayıbov olub. O, Birinci Dünya Müharibəsində almanlara qarşı keçirilən hava əməliyyatlarında fəal
iştirak etmiş və indiki Belarus ərazisində gedən
döyüşlərdən birində həlak olmuşdur.
Azərbaycanın ikinci müstəqilliyi dövründə 1992-ci il aprel ayının 8-də isə baş leytenant Vaqif Qurbanov keçmiş Sovet ordusunun Sitalçay
aerodromundan, “Su-25” döyüş təyyarəsini qaçıraraq Azərbaycan ordusuna gətirmişdir. Bununla
da Azərbaycan HHQ ilk qırıcı təyyarəni arsenalına qəbul etmişdir. Az sonra “Nasosnı” - indiki
Hacı Zeynalabdin Tağıyev hərbi aviasiya alayının komandiri, polkovnik Vladimir Kravtsov
(Azərbaycan HHQ-nin ilk komandanı) və Dəllər
aerodromunda xidmət edən polkovnik-leytenant
Aleksandr Pleşin səyləri nəticəsində bu bazalardakı
sovet aviasiyasına məxsus təyyarələr Azərbaycan
ordusunun tabeçiliyinə verilmişdir.
73
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Məhərrəmli, Z. Qaradağlı faciəsi [Mətn]
/Z.Məhərrəmli.- Bakı, 2011.
Zülfüqarlı, M. Dağlıq
Qarabağda erməni terroru.
Qaradağli faciəsi: 17
fevral 1992-ci il [Mətn]
/M.Zülfüqarlı; Prezident
kitabxanası.- Bakı, 2010.15 s.
Alıoğlu, S. Qaradağlı
faciəsinin dəhşətləri [Mətn]
/S.Alıoğlu //Respublika.2013.- 17 fevral.- S.7.
Aydınoğlu, T. Qaradağlı: Qarabağın sinəsinə
çəkilmiş qara dağ. Qaradağlı faciəsindən 20 il keçir
[Mətn] /T.Aydınoğlu //Xalq
qəzeti.- 2012.- 17 fevral.S.6.
İsmayılqızı, X.Qaradağlı
qırğını - Xocalı soyqırımına aparan yol [Mətn]
/X.İsmayılqızı //İki Sahil.2011.- 18 fevral.- S.11.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.garadaghli.org
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Xocavənd rayonunun Qaradağlı
kəndinin işğalı günü
Qaradağlı kəndinin işğalı Xocalı
qətliamına qədər Azərbaycanın yaşadığı ən faciəli hadisə, erməni işğalçı
dəstələrinin törətdiyi müdhiş bir qırğın idi. Ermənilər Xocalı soyqırımına
son “hazırlığı”, həmin qətliamın “baş
məşqini” məhz Qaradağlı kəndində
keçmişdilər.
1988-ci ildən mənfur qonşularımızın torpaq-ərazi iddiası başlayan
dövrdən etibarən Qaradağlı kəndinin
dinc sakinləri hər gün ermənilərin
hücumuna məruz qalmışdır. Erməni
təxribatçıları tərəfindən törədilmiş terror aktları nəticəsində 1991-ci ilin 28
iyun tarixində 3 nəfəri qadın olmaqla
6 nəfər diri-diri yandırılmış, 1991-ci
ilin sentyabr ayında sərnişin avtobusunun gülləbaran edilməsi nəticəsində
8 nəfər öldürülmüş, çoxlu sayda insan
yaralanmış, güllə yarası alanlardan 5
nəfəri sonradan dünyasını dəyişmişdir.
17 fevral 1992-ci il tarixində erməni
hərbi birləşmələri tərəfindən keçmiş
SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 366-cı motoatıcı alayının hərbi texnikasının və
canlı qüvvəsinin dəstəyi ilə Dağlıq
Qarabağ bölgəsindəki mühüm yaşayış məntəqələrindən biri - Xocavənd
(Martuni) rayonunun Qaradağlı kəndi
işğal edilmişdir. 118 nəfər əsir götürülmüş, 33 nəfər ermənilər tərəfindən
güllələnmiş, öldürülən və yaralı halda olanları bir yerdə təsərrüfat quyusuna tökərək üzlərini torpaqlamışlar.

Əsirlikdə saxlanılanlara qarşı vəhşi,
vandalizm hərəkətləri ilə davranılması, insanların başlarının kəsilməsi, diridiri basdırılması, dişlərinin çəkilməsi,
ac-susuz saxlanılması, döyülərək
öldürülməsi insanlığa qarşı törədilmiş
cinayət hadisəsi idi. 140-a yaxın uşaq
yetim qalmışdır. Ümumilikdə Qaradağlı kəndində 91 nəfər, kənd sakinlərinin
hər 10 nəfərindən biri qətlə yetirilmişdir.
Öldürülənlərdən 10 nəfəri qadın, 8
nəfəri məktəbli olmuşdur.
İşğal nəticəsində kənddə 200 ev,
1 mədəniyyət evi, 320 yerlik orta
məktəb binası, 25 çarpayılıq xəstəxana
binası və digər obyektlər dağıdılmışdır. Kəndin 800 nəfərə yaxın sakini
məcburi köçkün düşmüşdür.
İşğal altında olan başqa torpaqlarımız kimi Qaradağlı kəndi də azad olunacağı günü gözləyir.
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Bеynəlxalq Ana Dili Günü
1999

YUNESKO (UNESCO) 1999-cu il fevral ayının
21-ni Beynəlxalq Ana Dili Günü elan etmişdir.
Dünyada məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşən
dillərin qorunması məqsədilə hər il keçirilən
Beynəlxalq Ana dili Günü hər kəsə öz doğma dilinin varlığını hiss etmək, onunla qürur duymaq,
onu qorumaq, inkişaf etdirmək hüququ olduğunu bir daha xatırladır. Ən sadə şəkildə desək, dil
ünsiyyət vasitəsidir, bununla bahəm, dil millətin
2
2
17
simasını səciyyələndirən amillərdən biri, bəlkə
də, birincisidir. O, hər hansı bir xalqın varlığının
təzahürü, onun milli sərvəti, qan yaddaşıdır. Bu
qənaət tarixin bütün dövrlərində bəşər övladlarının
qeyd-şərtsiz qəbul etdiyi, sübuta ehtiyac duyulmayan aksiomadır. Millətin dilinin dövlət statusuna
yüksəlməsi isə tarixi hadisə, milli dövlətçilik tarixinin qızıl səhifəsidir. Dilin dövlət dili statusu
20qazanması həqiqətən qürur gətirən tarixi hadisədir.
Azərbaycan
dili bu tarixi hadisəni yaşayıb.... Və
17
21
bu gün dilimizin dövlət statuslu dillər arasında
8
23
olmasına görə dilimizin mənəvi dirilik atributuna
çevrilməsi yolunda böyük fədakarlıqlar göstərmiş,
“Dilimiz
2
2 çox zəngin və ahəngdar dildir, dərin tari19
17
xi köklərə malikdir. Şəxsən mən öz ana dilimi çox
sevir və bu dildə danışmağımla fəxr edirəm” deyən
ümummilli lider Heydər Əliyevə minnətdar olmalıyıq. Ölkəmizdə Ana dilinin hərtərəfli inkişafı, işlək
dilə çevrilməsi, beynəlxalq münasibətlər sisteminə
yol tapması Ana dilimizin gözəl bilicisi, mahir natiq, ulu öndər Heydər Əliyevin dilin qorunmasına
yönələn düşünülmüş siyasətinin nəticəsidir. Bu
siyasətin əsası hələ 1970-ci ildə qoyulub: Heydər
Əliyev həmin il Bakı Dövlət Universitetinin 50
illik yubileyində Azərbaycan dilində çıxış edib.
Az keçməmiş bu dil dövlət əhəmiyyətli tədbirlərə
yol açıb. Azərbaycan SSR-in 1978-ci il Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi

qəbul edilməsi isə həmin dövr üçün əhəmiyyətli
hadisə idi. 1995-ci ildə qəbul edilən Konstitusiya
ilə dövlət dilinin adı bərpa olundu. Bundan sonra hökumət səviyyəsində Ana dilinin inkişafı və
qorunması istiqamətində əhəmiyyətli sənədlər
qəbul edildi. ...Azərbaycan Konstitusiyasının 45-ci
maddəsi ilə hər kəsin Ana dilindən istifadə etmək,
istədiyi dildə tərbiyə və təhsil almaq, yaradıcılıqla
məşğul olmaq hüququ təsbit olunur. Konstitusiyamıza görə, heç kəs Ana dilindən istifadə hüququndan məhrum edilə bilməz. 2002-ci il 30 sentyabr
tarixdə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət dili
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun qəbul edilməsi Azərbaycan dilinin dövlət dili
kimi işlədilməsi, onun tətbiqi, qorunması və inkişaf
etdirilməsi, dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan
dili ilə bağlı milli-mədəni özünümüdafiə ehtiyaclarının ödənilməsi istiqamətində daha bir addımdır. Bu sənəd ümummilli lider Heydər Əliyevin
xalqımıza və onun dilinə tükənməz məhəbbətinin,
qayğısının parlaq nümunələrindən biridir. Bu
ənənələri ölkə Prezidenti İlham Əliyev uğurla
davam etdirməkdədir. Dövlət başçısının müxtəlif
vaxtlarda imzaladığı “Azərbaycan dilində latın
qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi
haqqında” və “Azərbaycan Milli ensiklopediyasının hazırlanması haqqında” sərəncamları və bu
istiqamətdə görülən işlər də dilimizin inkişafına
böyük qayğının təzahürüdür. Ana dilimizi qorumaq, inkişaf etdirmək bizim də borcumuzdur.
Ə d ə b i y y a t
Milli varlığın ifadəsi 21 fevral Beynəlxalq Ana Dili Günüdür
[Mətn] //Azərbaycan.- 2012.- 21 fevral.- S.7.
Xəlilzadə, F. Milli varlığın əks-sədası: 21 fevral Beynəlxalq Ana
dili Günüdür [Mətn] /F.Xəlilzadə //Azərbaycan.- 2010.- 21 fevral.S.1,3.
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FEVRAL

26

Tarixdə bu gün
Xоcalı Sоyqırımı Günü
1992

Ötən əsrin 1992-ci ilinin fevralında tarixdə
görünməmiş qətliam baş verdi. Türkləri özlərinin
əbədi düşməni hesab edən ermənilər məskunlaşdıqları türk torpaqlarında insanlığa xas olmayan
vəhşiliklər törətməklə, Xocalı adlı bir yurd yerini
yer üzündən sildilər – insanlar amansızlıqla qətlə
yetirildilər, əsir götürüldülər, şəhər isə oda qalandı. Bu, Qarabağ müharibəsinin ən qəddar səhifəsi
idi.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə isə
erməni-daşnak silahlı qüvvələri və keçmiş sovet
366-cı motoatıcı alayı Xocalıya divan tutdu, ən
dəhşətli soyqırım törədildi. Buna qədər isə Xocalı erməni-daşnaklar tərəfindən tam mühasirəyə
alınmışdı. Yollar tamam kəsilmiş, Xocalı taleyin
ümidinə buraxılmışdı. Halbuki xocalılar ermənidaşnak hərbi qüvvələrinə mərdliklə müqavimət
göstərir, şəhəri çətinliklə də olsa qoruyub saxlayırdılar. Düşmən elə buna görə də Xocalı sakinlərini
vəhşiliklə, qəddarlıqla və kütləvi surətdə qətlə yetirdi.
Faciənin miqyası son dərəcə böyük və dəhşətli
idi. Ağdam istiqamətində düzlər, dərələr, dağlar
günahsız insanların cəsədləri ilə dolmuşdu. Yergöy qan ağlayırdı. Ermənilər qadınlara və uşaqlara, qocalara və xəstələrə rəhm etmədən hamını
güllələyərək süngüdən keçirmişdilər. Xocalı soyqırımına siyasi qiymət verən və bu barədə dünyanın ən yüksək tribunalarından danışan ümummili
lider Heydər Əliyev Xocalı sakinləri ilə görüşündə
demişdir: “... biz toplaşıb Xocalı faciəsinin cavabını verək, şəhidlərin qanının yerdə qalmaması
gününü görək. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
təmin edək. Müstəqil Azərbaycanın hüdudlarını
tamamilə bərpa edək. İnanıram ki, Azərbaycan
xalqı belə qüdrətə malikdir”.
Bu faciə zamanı böyük bir yaşayış məntəqəsi
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yer üzündən silinib, azərbaycanlılara qarşı amansız soyqırımı törədilib: 613 nəfər qətlə
yetirilib, 1275 nəfər əsir götürülüb. Qanunsuz
erməni silahlı qüvvələri mühasirədən çıxıb qaçmağa müvəffəq olmuş azərbaycanlıları milli mənsubiyyətlərinə görə yollarda, keçidlərdə,
meşələrdə təqib edərək vəhşicəsinə öldürüblər.
Habelə azğınlaşmış erməni hərbçiləri əsir və girov
götürdükləri azərbaycanlıları xüsusi amansızlıqla, işgəncə verərək qətlə yetiriblər. Mühasirədən
çıxıb qaçmağa müvəffəq olan sakinlər təqib
edilərək Kətik meşəsində, Naxçıvanik yolunda,
Qaraqaya ətrafında, Dəhraz kəndi yaxınlığında,
Şelli istiqamətində, Əsgəran asfalt yolunun 86-cı
kilometrliyində və digər ərazilərdə amansızlıqla
qətlə yetiriliblər. Əsir götürülənlərdən 18 nəfəri
Əsgəran rayon Daxili işlər şöbəsində işgəncə
verilməklə öldürülüb. Hücum zamanı dinc əhaliyə
qarşı ağlasığmaz vəhşiliklər törədilib, dözülməz
işgəncələr verilib, insanların başlarının dərisi soyulub, müxtəlif əzaları kəsilib, gözləri çıxarılıb.
Xocalıya hücum edən erməni dəstələri ölkə iqtisadiyyatına 170 milyon dollardan artıq ziyan vurub.
Şəhərin toxuculuq fabriki, onlarla ictimai iaşə obyekti dağıdılıb. 200 nəfərdən çox insan müxtəlif
dərəcəli əlilə çevrilib. Ermənilər buna görə cavab
verməlidirlər. Əgər bunu edə bilməsək, gələcək
nəsillər bizi heç vaxt bağışlamayacaqdır!
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 24
fevral 1994-cü ildə 1992-ci il fevralın 26-da erməni
təcavüzkarları tərəfindən törədilmiş, Azərbaycan
xalqının milli faciələrindən və bəşər tarixinin qanlı səhifələrindən biri olan Xocalı hadisələri hər il
fevralın 26-da “Xocalı soyqırımı günü” elan olunması barədə qərar vermiş və Xocalı hadisələri
barəsində həqiqətin dünya xalqlarına çatdırılması
və “Xocalı soyqırımı günü”nün beynəlxalq miq-

yasda keçirilməsi üçün dünya azərbaycanlılarına
müraciət etmişdir.
Hər il fevralın 26-da saat 17.00-da Azərbaycan
xalqı Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsini
yad edir.
Doğma yurdlarından didərgin düşmüş və
Azərbaycanın 48 rayonuna səpələnmiş Xocalı
sakinləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli
həlli, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün
dəf edilməsi, ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsi ümidi ilə yaşayırlar. Onlar dünya xalqlarına, dövlətlərinə, beynəlxalq təşkilatlara haqqədaləti və həqiqəti müdafiə etmək, Xocalıda
törədilmiş terrorizm, etnik təmizləmə faktlarını pisləmək barədə müraciətlər edirlər. Heydər
Əliyev Fondu ötən illər ərzində Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq aləmə çatdırılması istiqamətində böyük işlər görüb. Dünyanın,
Avropanın onlarla ölkəsində Xocalı soyqırımının
ildönümlərində tədbirlərin, sərgilərin keçirilməsi,
filmlərin nümayiş olunması və sair bu qəbildəndir.
Xocalı soyqırımına dair müxtəlif dillərdə Heydər
Əliyev Fondu tərəfindən filmlər hazırlanıb, həmin
filmlərin təqdimatı keçirilib. Həmçinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı fotosərgilərin təqdimatı dünyanın
onlarla ölkəsində düzənlənib. Xocalı soyqırımı
ilə bağlı xarici kütləvi informasiya vasitələrinin
əməkdaşlarının qələmə aldıqları məqalələrin
sərgisi keçirilib. Bununla yanaşı, “Xocalı uşaqların
gözü ilə” rəsm sərgisi və sair böyük tədbirlər təşkil
olunub. Bunlar hamısı Heydər Əliyev Fondunun
və ələlxüsus ölkənin birinci xanımı, millət vəkili
Mehriban xanımın Xocalı soyqırımının tanıdıl-

ması istiqamətində çox böyük xidmətləridir. Özü
də nəinki Xocalı soyqırımının, ümumilikdə bütün
Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği istiqamətində bu
xidmətlər ölçüyəgəlməzdir. Eyni zamanda Leyla xanım Əliyeva dünya ictimaiyyətinin diqqətini
erməni işğalçılarının Azərbaycan xalqına qarşı
törətdikləri dəhşətli cinayətlər haqqında obyektiv məlumatlara cəlb etmək, sözügedən faciələrə
beynəlxalq səviyyədə siyasi-hüquqi qiymət
vermək, eyni zamanda, Azərbaycanın Qarabağ
münaqişəsində milli maraqlarının müdafiə olunması məqsədilə “Xocalıya ədalət – Qarabağa azadlıq”
(“Justice for Khojaly, Freedom for Karabakh”) devizi altında beynəlxalq kampaniyanın keçirilməsi
təşəbbüsü ilə çıxış etmişdir.
“Xocalıya ədalət!” - dünyada bu kampaniyaya
qoşulan insanların sayı günü-gündən çoxalmaqdadır. Bu kampaniya və təbii ki, bu istiqamətdə
görülən işlər bundan sonra da davam edəcək.
Amma söhbət ondan gedir ki, bizim hər birimiz
bu kampaniyalara dəstək verməliyik. Harada yaşamağından asılı olmayaraq – Azərbaycanda
da, Azərbaycandan kənarda da. Hərənin gücü
nəyə çatırsa, Azərbaycan həqiqətlərinin, Xocalı həqiqətlərinin təbliğ edilməsi, bütövlükdə Qarabağ savaşında şəhid, əlil olmuş, yaralanmış
qəhrəmanlarımızın, ümumən Azərbaycan xalqının başına gətirilən bütün müsibətlərin təbliğ
edilməsi, erməni yalanlarının qarşısının alınması
istiqamətində öz fəaliyyətini ortaya qoymalıdır.
Tarix heç nəyi unutmur!
Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin!

Ə d ə b i y y a t

Xəlilqızı, Ə. Güllələnmiş uşaqlıq [Mətn] /Əsli Xəlilqızı; red. M.Nazimoğlu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 295 s.
Xocalı XX əsrin soyqırımı [Mətn] /layih. rəhb. Ə.Həsənov, A.Aslanov; tərt. red. Ə.Mehdiyev, V.Əliyev, D.İsmayilov ; tərc. C.Səfərov [və
b.]; rəssam E.Aslanov; dizayner İ.Nəcəfquliyev; Azərb. Resp. Prezidenti Administrasiyası İctimai-siyasi məsələlər şöbəsi; AzərTac.- Bakı,
2012.- 130 s.
Soyqırım cinayəti [Mətn]: (Beynəlxalq aktlar, normativ sənədlər, müraciətlər və şərhlər toplusu) /bur. məsul N.Abdullayev; red.
H.İsgəndərov.- Bakı: CBS Poliqrafiya, 2010.- 87 s.- (rus dilində).
Məmmədov, S. Xocalı soyqırımı [Mətn]: [məlumat kitabçası] /S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU;
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1 mart
Gün çıxır 07:16
Gün batır 18:31
31 mart
Gün çıxır 07:26
Gün batır 20:04
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19 fevral20 mart
Balıq Nişanı
sudur. Yupiter
və Neptunun
himayəsindədir.
Günəşin Balıqlar
bürcündən keçdiyi
dövrdə doğulanlar
incə intuisiyalı
olmaqla yanaşı,
daim bir narahatlıq
hissi də keçirirlər.
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Bеynəlxalq Qadınlar Günü (08.03.1910)
Qızıl Aypara Günü (10.03.2008)
Milli Tеatr Günü (10.03.1873)
Beynəlxalq Novruz Günü (21.03.2010)
Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarının
təşkilatçılığı ilə Bakı metropoliteninin “20 Yanvar”
stansiyasında terror aktı törədilmişdir (19.03.1994)
• Azərbaycanlıların Sоyqırımı günü (31.03.1918)

520 il Məhəmməd Füzuli 1494-1556

Məhəmməd Füzuli kimi şəxsiyyəti olan xalq fəxr edə bilər.
Xalq daim gərək öz kökünü xatırlasın, tarixini öyrənsin, milli
mənsubiyyətindən, elmindən heç vaxt ayrılmasın.
Füzuli azərbaycanlıdır, Azərbaycan köklüdür, onun yaradıcılığı
Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin bəhrəsidir.
Füzuli dahi şair kimi Azərbaycanda həmişə hamının qəlbindədir.
Bu da ona görədir ki, Füzuli doğrudan da azərbaycanlıdır və
Azərbaycana mənsubdur.
Məhəmməd Füzulinin yaratdığı əsərlər bundan sonra gələn
nəsilləri də xalqa, millətə, torpağa, vətənə sədaqət ruhunda tərbiyə
edəcək, hazırlayacaqdır.
Füzuli Azərbaycanın böyük milli sənətkarı olmaqla yanaşı, bütün
müsəlman aləminin qəlb şairidir.
Heydər Əliyev, ümummilli lider
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MART

Milli ədəbiyyat
Dilşünas-alim, prоfеssоr Əfəndiyеva Türkan Əşrəf qızının (07.03.1929)
anadan оlmasının 85 illiyi
Görkəmli elm xadimi, professor İbrahimxəlilov İbrahimxəlil Şıxəhməd
oğlunun anadan olmasının (10.03.1934) 80 illiyi
Filologiya elmləri doktoru Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlunun
(10.03.1949-17.08.2012) anadan olmasının 65 illiyi
Ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, professor Beqdeli Qulamhüseyn Fətulla xan
oğlunun (15.03.1919-124.05.1998) anadan olmasının 95 illiyi
Şair, ədəbiyyatşünas Qasımоv Dəmir Müsеyib oğlunun (Dəmir Gədəbəyli)
(19.03.1939) anadan оlmasının 75 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı, dramaturq Cabbarlı Cəfər Qafar
oğlunun (20.03.1899-31.03.1934) anadan оlmasının 115 illiyi
Ədəbiyyatşünas, şair Səbri Təbrizi Qulamrza Hacı Məhəmmədəli oğlunun
(Qulamrza Səbri Təbrizi) (21.03.1934) anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas Sadıqov (Sadıqlı) Murtuz Zeynal
oğlunun (21.03.1929-24.04.1997) anadan olmasının 85 illiyi
Xalq yazıçısı Şıxlinski İsmayıl Qəhrəman oğlunun (İsmayıl Şıxlı)
(22.03.1919-26.07.1995) anadan оlmasının 95 illiyi
Xalq yazıçısı Hüsеynоv Mеhdi Əli oğlunun (Mеhdi Hüsеyn) (22.03.190910.03.1965) anadan оlmasının 105 illiyi
Azərbaycanın Dövlət mükafatı laurеatı, şair Əliyеv Tеymur Sülеyman
oğlunun (Tеymur Еlçin) (28.03.1924-19.03.1992) anadan оlmasının 90
illiyi
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Folklor
Əməkdar mədəniyyət işçisi, aşıq Zeynalov Mikayıl Cabbar oğlunun (aşıq
Mikayıl Azaflı) (21.03.1924-11.10.1990) anadan olmasının 90 illiyi
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Dünya ədəbiyyatı
Ukrayna şairi Şеvçеnkо Taras Qriqоryеviçin (09.03.1814-10.03.1861)
anadan оlmasının 200 illiyi
Görkəmli rus yazıçısı, dramaturq, şair, tənqidçi, publisist Nikolay
Vasilyeviç Qoqolun (20.03.-01.04.1809-21.02.-03.04.1852) anadan
olmasının 205 illiyi
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Musiqi.Opera.Balet
Xalq artisti, xanəndə Hüseynov Hacıbaba Hüseynəli oğlunun (03.03.191924.10.1993) anadan оlmasının 95 illiyi
Xalq artisti, tar ifaçışı Haşımova Ceyran Əsəd qızının (08.03.1934)
anadan olmasının 80 illiyi
Xalq artisti, xanəndə Qəhrəmanov Səfa Hüseyn oğlunun (30.03.194905.05.2008) anadan оlmasının 65 illiyi
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Teatr. Kino
Xalq artisti, aktyоr Vəlixanlı Məmmədəli Hacı Hеydər oğlunun
(13.03.1899-12.04.1969) anadan olmasının 115 illiyi
Xalq artisti, aktyоr Quliyеv Məmməd Allahvеrdi oğlunun (15.03.191411.09.2001) anadan оlmasının 100 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor Şərifov Niyaz Səttar oğlunun
(16.03.1914 - 15.5.1982) anadan olmasının 100 illiyi
Xalq artisti, Sarabski (Rzayеv) Hüsеynqulu Məlik oğlunun (20.03.187916.02.1945) anadan оlmasının 135 illiyi
Xalq artisti, aktyоr Sadıqоv Hüsеynağa Ələsgər oğlunun (21.03.191423.02.1983) anadan оlmasının 100 illiyi
Xalq artisti, aktyоr Abdullayеv Lütfəli Əmir oğlunun (22.03.191409.12.1973) anadan оlmasının 100 illiyi
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Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Təhməzov Paşa Qurban oğlunun
(23.03.1949-24.08.1993) anadan olmasının 65 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Seryoqin Viktor Vasilyeviçin (23.03.194428.01.1992) anadan olmasının 70 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı İsmayılov Etibar Bəylər oğlunun
(29.03.1964-04.01.1994) anadan olmasının 50 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı İsmayılov İlqar Sədi oğlunun (29.03.195901.10.1992) anadan olmasının 55 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Qəhrəmanov Fariz Çoban oğlunun
(29.03.1974) anadan olmasının 40 illiyi

Siyasət.Hərbi iş
Hərbi xadim, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusunun zabiti Qacar
Seyfulla Mirzə Bəhmən Mirzə oğlunun (06.03.1864-1926) anadan
olmasının 150 illiyi
İctimai-siyasi xadim Vəkilov Məmmədrza Hacı Mənsur oğlunun
(08.03.1864-1944) anadan olmasının 150 illiyi
Hüquqşünas Seyidov Ənvər Cümşüd oğlunun (29.03.1949) anadan
olmasının 65 illiyi
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Fəlsəfə.İqtisadiyyat. Hüquq
Neftçi Quliyev Piri Dostməmməd oğlunun (Usta Piri) (02.03.186905.08.1951) anadan olmasının 145 illiyi
Akademik, Əməkdar elm xadimi Nadirov Asəf Abbasqulu oğlunun
(13.03.1929/30) anadan olmasının 85 illiyi

104

Mədəniyyət.Maarif.Elm
Pedaqoq, maarif xadimi Səfərov Məhəmməd Tağı Kərbəlayi Səfər oğlunun
(Məhəmməd Tağı Sidqi) (22.03.1854-09.12.1903) anadan olmasının 160
illiyi
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İdman
Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi, Əməkdar məşqçi Baxşəliyev
Rza İbrahim oğlunun (22.03.1899-30.01.1992) anadan olmasının 115 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Sultanov Qeys Cəmşid oğlunun
(09.03.1939) anadan olmasının 75 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Tağıyev Bahadır
Hüseyn oğlunun (13.03.1934) anadan olmasının 80 illiyi
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Hüseynov Emil Kamil oğlunun
(16.03.1939) anadan olmasının 75 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, biologiya elmləri doktoru,
professor Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlunun (05.03.1929-2005) anadan
106
olmasının 85 illiyi
Əməkdar həkim, səhiyyə əlaçısı Ələsgərova Şamama Məmmədkərim qızının
(08.03.1904-02.04.1977) anadan olmasının 110 illiyi
Tibb elmləri doktoru Axundov Nazim Yusif oğlunun (20.03.193423.05.2008) anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor, allerqoloq Əyyubova
Amaliya Abdulla qızının (26.03.1934) anadan olmasının 80 illiyi
107
AMEA-nın müxbir üzvü, kimyaçı Səmədova Fəzilə İbrahim qızının
(29.03.1929) anadan olmasının 85 illiyi
108

Texnika
AMEA-nın müxbir üzvü, energetik Əlizadə Ağasəməd Əbdülhüseyn
oğlunun (08.03.1909) anadan olmasının 105 illiyi
Dünyada ilk kоsmоnavt Qaqarin Yuri Alеksеyеviçin (09.03.193427.03.1968) anadan оlmasının 80 illiyi

109
81

Alman fiziki Eynşteyn Albertin (14.03.1879-18.04.1955) anadan olmasının
135 illiyi
Fəxri mühəndis, radiоnun ixtiraçısı Pоpоv Alеksandr Stеpanоviçin
(16.03.1859-13.01.1906) anadan оlmasının 155 illiyi
İlk azərbaycanlı təyyarəçi qadın Seyidməmmədova Züleyxa Həbib qızının
(22.03.1919-1999) anadan olmasının 95 illiyi

Tarixdə bu gün
Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü (01.03.1972)
Dmitri Mendeleyev kimyəvi elementlərin onların atom çəkisinə və kimyəvi
uyğunluqlarına görə dövri cədvəlini tərtib etmişdir (01.03.1869)
Azərbaycan BMT-yə qəbul olunmuşdur (02.03.1992)
Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü (05.03.2005)
Azərbaycanda ilk Dövlət Bankının yaradılmasının (07.03.1919) 95 illiyi
Bеynəlxalq Qadınlar Günü (08.03.1910)
Qızıl Aypara Günü (10.03.2008)
SSRİ Nazirlər Soveti Ermənistan SSR-dən (Qərbi Azərbaycandan)
azərbaycanlı əhalinin deportasiyası ilə əlaqədar qəbul edilmiş Tədbirlər
Planını təsdiq etmişdir (10.03.1949)
Milli Tеatr Günü (10.03.1873)
Daxili Qoşunlar Günü (12.03.1995)
Ümumdünya İstehlakçılar Günü (15.03.1961)
“Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Referendumu keçirilmişdir
(18.03.2009)
Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları təşkilatçılığı ilə Bakı
metropoliteninin “20 Yanvar” stansiyasında terror aktı törədilmişdir
(19.03.1994)
Novruz bayramı (20-24.03)
Beynəlxalq Novruz Günü (21.03.2010)
Beynəlxalq poeziya Günü (21.03.1997)
İrqi ayrı-seçkiliyin (diskriminasiya) ləğv edilməsi uğrunda Beynəlxalq
Mübarizə Günü (21.03.1966)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qərarı ilə Əlifba İslahatı Komissiyası
yaradılmışdır (21.03.1919)
Azərbaycan Respublikası Ekvador ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdur
(22.03.2004)
Azərbaycanda Nobel Qardaşları şirkətinin fəaliyyətə (29.03.1879)
başlamasının 135 illiyi
Beynəlxalq Teatr Günü (27.03.1948)
Azərbaycanda ilk milli təhlükəsizlik orqanı yaradılıb (28.03.1919)
Milli Təhlükəsizlik Orqanları İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (28.03.1997)
Azərbaycanlıların Sоyqırımı günü (31.03.1918)
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Cəfər Cabbarlı
1899-1934

Cəfər Qafar oğlu Cabbarlı 1899cu il mart ayının 20-də Xızı kəndində
(indiki Xızı rayonu) anadan olmuşdur.
Cəfər Cabbarlı kiçik yaşlarından mollaxanada təhsil almış, sonra 1905-ci
ildə üçsinifli “7-ci Müsəlmani və rusi”
məktəbində təhsilini davam etdirmişdir.
C.Cabbarlının ilk müəllimləri görkəmli
pedaqoq-yazıçı Süleyman Sani AxunƏ d ə b i y y a t
dov, Abdulla Şaiq, Rəhim bəy Şıxlinski,
Əsərləri [Mətn]: 4 cilddə Əliməmməd Mustafayev olmuşdur. Son/C.Cabbarlı; tərt. ed., ön
ra Cabbarlı 1908-ci ildə Bakıda Aleksöz. və şərh. müəl. Asif
Rüstəmli.- Bakı: Şərqseyev adına 3-cü Ali-ibtidai məktəbdə
Qərb, 2005.- C.I.- 328 s.
oxumuşdur.
Seçilmiş əsərləri [Mətn]
Dramaturqun əsərlərini son illərdə
/Cəfər Cabbarlı; tərt.
tədqiq
edən tədqiqatçı-alim Asif
ed., ön sözün müəllifi.
Asif Rüstəmli; red.
Rüstəmlinin fikrincə, C.Cabbarlının ilk
T.Əfəndiyev.-Bakı: Çaşıoğlirik və satirik şeirlərinin tarixi 1915lu, 2004.-568 s.
Dilbər [Mətn] /C.Cabbarlı;ci ildə çap edilmiş “Bahar” və “Əl göred.: R.Gülməmmədov.tür” şeirlərinin deyil, “Həqiqəti-Əfkar”
Bakı, 2003.- 18 s.
qəzetinin 5 noyabr 1911-ci il 2-ci
Mənim tanrım - gözəllik! nömrəsində dərc edilmiş “Eşidənlərə”
[Mətn] /C.Cabbarlı; red.
və “Şücaətim” şeirlərinin tarixindən
B.Abbasov; tərt. ed.:
Q.Seyfəddin qızı; ön söz və başlamaq lazımdır.
şərh. müəl.: A.Rüstəmli.1915-ci ildə Bakı Politexnik
Bakı, 2000.- 273 s.
məktəbinin
elektro-mexanika şöbəsinə
Elçin. Cəfər Cabbarlı:
daxil olan yazıçı 1920-ci ildə təhsilini
şəxsiyyəti və yaradıcılığı haqqında düşüncələr
başa vuraraq şəhadətnamə və attestat
[Mətn] /Elçin; red. İ.Sadıq;
almışdır.
rəssam T.Məlik.- Bakı:
Azərnəşr, 2000.- 32 s.
1920-ci ildə Bakı Dövlət Univerİ n t e r n e t d ə
sitetinin tibb fakültəsinə daxil olmuş,
www.anl.az
lakin ərizə yazıb həmin fakültədən çıxmışdır. 1924-cü ildə universitetin Şərq
www.cabbarlı.az
fakültəsinin tarix şöbəsində təhsilini dawww. az.wikipedia.org
vam etdirmişdir.
1915-1920-ci illər Cəfər Cabbarlı-

Dramaturq
nın bir-birinin ardınca “Vəfalı Səriyyə,
yaxud göz yaşları içində gülüş”, “Solğun çiçəklər”, “Nəsrəddin şah”, “Trablis müharibəsi və ya Ulduz”, “Ədirnə
fəthi”, “Bakı müharibəsi”, “Aydın”
kimi Azərbaycan səhnəsini düşündürən
əsərlər yazmış, lirik və satirik şeirlərlə,
bir sıra hekayələrlə müxtəlif mətbuat
orqanlarında çıxışlar etmişdir. Cabbarlının yaradıcılığı 1915-1934-cü illər arasındakı iyirmiillik bir tarixi mərhələni
əhatə etmişdir. Onun 1920-1923-cü
illərdəki ədəbi fəaliyyətinin ən yaxşı nəticəsi “Aydın” və “Oqtay Eloğlu”
pyesləri olmuşdur. “Yaşar” Cabbarlının
son tamamlanmış əsəri idi. O, 1928-ci
ildə Mirzə Fətəli Axundzadənin “Hacı
Qara” pyesi əsasında ssenari yazaraq
Azərbaycanın ilk milli kino ssenaristi
olmuş, kinematoqrafiya tariximizin qızıl
fonduna “Sevil”, “Almaz” kimi gözəl
filmlər bəxş etmişdir. Görkəmli dramaturq 1932-ci ildə “Əməkdar incəsənət
xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Cəfər Cabbarlı 1934-cü il dekabr ayının 31-də vəfat etmişdir. Onun xatirəsini
əziz tutan ailəsi və tədqiqatçıları böyük
yazıçı və sənət adamının 100 illik yubileyi ərəfəsində ədəbiyyat, elm, musiqi və incəsənət sahələrində fərqlənən
şəxsləri təltif etmək üçün “Cəfər Cabbarlı mükafatı”nı təsis etmişlər. Cəfər
Cabbarlı mükafatı ilk dəfə 1999-cu ildə,
ikinci dəfə isə 2010-cu ildə təqdim edilmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn]:
2 cilddə /İ.Şıxlı; tərt.ed.
Elçin Şıxlı.- Bakı: ŞərqQərb, 2005.- Cild I.- 408
s.; Cild II.- 400 s.
Dəli Kür [Mətn]:
[roman] /İ.Şıxlı.- Bakı:
Pedaqogika, 2004.352 s.
Dostum Qabilin qəribə
əhvalatları [Mətn]
/İ.Şıxlı; naşir Q.İsabəyli.Bakı: Şirvannəşr, 2008.78 s.
Ölən dünyam [Mətn]
/İ.Şıxlı.- Bakı, 2009.497 s.
Kamal, R. İsmayıl Şıxlı
haqqında Həyat hikmət
və dəyər kimi [Mətn]
/R.Kamal //Ədəbiyyat
qəzeti.-2012.- 24 fevral.S.4.
Qasımlı, H. İsmayıl Şıxlı
haqqında xatirələrim
[Mətn] /H.Qasımlı
//Ədəbiyyat qəzeti.2012.- 24 fevral.- S.4-5.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.lit.az
www.kitabxana.net

84

İsmayıl Şıxlı
1919-1995
İsmayıl Qəhrəman oğlu Şıxlinski
(İsmayıl Şıxlı) 1919-cu il mart ayının
22-də Qazax rayonunun İkinci Şıxlı kəndində anadan olmuşdur. 19331936-cı illərdə Kosalar kəndində ibtidai məktəbi bitirib Qazax pedaqoji
məktəbinə daxil olmuşdur. 1937-1941ci illərdə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun (indiki Azərbaycan Pedaqoji Universiteti) dil və ədəbiyyat fakültəsində
təhsil almışdır.
1941-1942-ci illərdə Qazax rayonunun Kosalar kənd orta məktəbində dərs
hissə müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
1946-1949-cu illərdə APİ-nin filologiya fakültəsində aspirant, müəllim,
baş müəllim, xarici ölkələr ədəbiyyatı
kafedrasının müdiri olmuş, 1954-cü
ildə isə filologiya elmləri namizədi
elmi adı almışdır. 1965-1968-ci illərdə
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının katibi
vəzifəsində çalışmışdır.
İsmayıl Şıxlı 1976-1978-ci illərdə
“Azərbaycan” jurnalında baş redaktor,
1981-1987-ci illərdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının birinci katibi, SSRİ Yazıçılar İttifaqının katibi olmuşdur.
1991-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin Ağsaqqallar Şurasının sədri
seçilmişdir.
İlk mətbu əsəri “Quşlar” şeiri 1938ci ildə “Ədəbiyyat” qəzetində dərc olunmuşdur.
Ədəbi yaradıcılığa 1947-ci ildə “İnqilab və mədəniyyət” jurnalında çap
etdirdiyi “Həkimin nağılı” hekayəsi ilə

Yazıçı
başlamış, “Kerç sularında” adlı ilk kitabı 1950-ci ildə çap olunmuşdur.
XX əsrin 40-50-ci illərində İsmayıl
Şıxlının “Səhəri gözləyirdik”, “Konserv
qutuları”, “Haralısan, ay oğlan” və digər
hekayələri ədəbiyyata yeni tipli bədii
nəsr ustasının gəldiyindən soraq verirdi.
Yazıçının “Ayrılan yollar”, “Dəli Kür”
və “Ölən dünyam” kimi monumental
romanları epik hekayələrdəki lirik ovqatı əks etdirən analitik yazı tərzinin
ən uğurlu nümunələridir. Əsərləri keçmiş SSRİ və xarici ölkə xalqlarının
dillərinə tərcümə olunmuş, özü də bir
sıra dillərdən tərcümələr etmişdir.
Xidmətlərinə görə 1979-cu ildə
“Qırmızı əmək bayrağı”, 1984-cü ildə
Azərbaycanın Xalq yazıçısı, 1985ci ildə II dərəcəli “Birinci Dünya
müharibəsi” ordenləri, 1991-ci ildə
M.F.Axundov adına ədəbi mükafatla və
bir çox medallarla təltif edilmiş, 1973cü ildə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin
Fəxri Fərmanına layiq görülmüşdür.
Böyük Azərbaycan yazıçısı İsmayıl
Şıxlı 1995-ci il iyul ayının 26-da Bakı
şəhərində vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda
dəfn edilmişdir.
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Seçilmiş əsərləri [Mətn]:
3 cilddə /Mehdi Hüseyn.Bakı: Avrasiya Press,
2005.- C.1.- 320 s.; C.2.312 s.; C.3.- 324 s.
Hüseynova, Z. Dəryadan
damlalar [Mətn]
/Z.Hüseynova.- Bakı:
Səda, 2009.- 303 s.
Vəliyeva, T. Mehdi
Hüseynin onomastikası
[Mətn] /T.Vəliyeva; red.
A.Hacıyev.- Bakı: Zaman,
1997.- 84 s.
Hacızadə, N.
Ədəbiyyatımızın
Səməndər quşu [Mətn]:
Xalq yazıçısı Mehdi
Hüseyn /N.Hacızadə
//Kaspi.- 2013.- 8 mart.S.22-23.
Xəlilzadə, F. Ədəbi
tənqidimizin cəngavəri
[Mətn] /F.Xəlilzadə
//Kaspi.-2011.- 3-5 dekabr.- S.18.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www. az.wikipedia.org
www.elibrary.az

Mehdi Hüseyn
1909-1965
Mehdi Əli oğlu Hüseynov 1909-cu
il mart ayının 22-də Qazax mahalının
Şıxlı kəndində anadan olmuşdur. Mehdi
ilk təhsilini doğma kəndində almış, sonra Qazax seminariyasında oxumuşdur.
Ədəbi yaradıcılığa seminariyanın ikinci kursunda oxuyarkən başlayan Mehdi
Hüseynin kiçik həcmli ilk məqalələri
Tiflisdə çıxan “Yeni fikir” qəzetində çap
edilmişdir. Lakin “Qoyun qırxımı” adlı
ilk hekayəsi 1927-ci ildə “Şərq qadını”
jurnalında dərc olunmuşdur. Ailəliklə
Bakıya köçdükdən sonra təhsilini paytaxtda davam etdirən Mehdi Hüseyn
Bakı Pedaqoji Texnikumunu bitirmişdir. Texnikumda görkəmli Azərbaycan
yazıçısı Abdulla Şaiqdən dərs almışdır.
Bakı ədəbi mühiti Mehdi Hüseynin
yazıçı kimi formalaşmasında böyük rol
oynamışdır. 1926-cı ildə o, ADU-nun
pedaqoji fakültəsində təhsilini tamamlamışdır. 1938-ci ildə isə Moskvada
Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutu yanında akademiya tipli kinossenarist kursunu bitirmişdir. Azərbaycan Proletar
Yazıçıları Cəmiyyətinin məsul katibi,
1930-1934-cü illərdə Azərbaycan Yazıçıları İttifaqı Təşkilat Komitəsinin məsul
katibi, 1954-1958-ci illərdə Azərbaycan
Yazıçılar İttifaqı idarə Heyətinin katibi, sonra birinci katibi, 1958-1965-ci
illərdə Ümumittifaq Yazıçılar İttifaqı
idarə Heyətini katibi olmuşdur.
1947-ci ilin sonunda Mehdi Hüseynin
“İnqilab və mədəniyyət” jurnalında çap
edilən “Abşeron” romanı ədəbi hadisəyə

Nasir, dramaturq
çevrilmiş, bu romana görə müəllif 1950ci ildə “Dövlət mükafatı”na layiq görülmüşdü. Əsər rus, ingilis, fransız, alman,
polyak, ərəb, hind, çin, bolqar, macar,
rumın və başqa dillərə tərcümə edilmiş,
haqqında nəinki yerli, eləcə də dünya
mətbuatında məqalələr dərc olunmuşdur.
Mehdi Hüseyn dramaturq kimi də
tanınmış, dram yaradıcılığına “Şöhrət”
(1939) pyesi ilə başlamışdır. “Nizami” (1942) və “Cavanşir” (1957) tarixi dramlarında Azərbaycan xalqının
vətənpərvərliyi, qəhrəmanlıq ənənələri
əks olunmuşdur. “Alov”, “İntizar”
(1944, İlyas Əfəndiyevlə birgə), “Şamil” (1940-1941) və “Qardaşlar”
(1948) pyesləri, habelə xatirələri, yol
qeydləri (“Bir ay və bir gün”, 1963),
gündəlikləri var. Mehdi Hüseyn həm də
kinossenarist idi. “Şair” (1939), “Fətəli
xan” (1947, Ə.Məmmədxanlı ilə birgə),
“Səhər” (1958), “Qara daşlar” (1958)
kinossenarilərinin müəllifidir.
Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və
medallarla təltif olunmuş, 1964-cü ildə
isə “Xalq yazıçısı” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Görkəmli yazıçı Mehdi Hüseyn
1965-ci il mart ayının 10-da vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
Bakı küçələrindən birinə onun adı verilmiş, Qazax rayonunda məktəb və sovxoz yazıçının adını daşıyır.
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Nar nağılı [Mətn] /T.Elçin;
layihənin məsl. Elçin;
ideya müəl. Q.Qarayev;
layih. rəhb. Qaraqoyunlu; rəssamlar Vüqar,
L.Vəliyeva; dizayner
R.Hüseynov.- Bakı, 2009.51 s.
Tuk-tuk, tak-tak [Mətn]
/T.Elçin.- Bakı, 2009.- 30 s.
Əhmədli, Z. “Danışır Bakı”: Azərbaycan
radiosu-85 [Mətn]
/Z.Əhmədli //Ədəbiyyat
qəzeti .-2011.- 20 may.- S.3.
Əhmədli, Z. Kimlər
gəldi, kimlər getdi bu
dünyadan...: 6 noyabr
-Azərbaycan televiziya və radiosu günüdür
/Z.Əhmədli //Ədəbiyyat
qəzeti.- 2012.- 2 noyabr.S.6.
Xəlilzadə, F. Sözün minbir
rəngi [Mətn] /F.Xəlilzadə
//Azərbaycan.- 2012.- 12
iyul.- S.11.
İ n t e r n e t d ə
www.anl..az
www.az.wikipedia.org
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Tеymur Еlçin
1924-1992
Teymur Süleyman oğlu Əliyev
(Tеymur Еlçin) 1924-cü il mart ayının
28-də Şuşa şəhərində anadan olmuşdur.
1931-ci ildə ailəsi ilə Bakıya köçmüş,
burada 132 saylı şəhər orta məktəbini
bitirmişdir.
1941-1948-ci illərdə ADU-nun filologiya fakültəsində təhsil almışdır.
Eyni zamanda “Gənc işçi” qəzeti
redaksiyasında ədəbi işçi (1941), 19411942-ci illərdə Azərbaycan Radio
Komitəsində İctimai-siyasi verilişlər
baş redaksiyasında ştatdankənar müxbir, 1942-1943-cü illərdə diktor, redaktor, məsul redaktor, 1945-1946-cı
illərdə APİ-nin komsomol komitəsinin
katibi, Azərbaycan LKGİ Bakı şəhər
komitəsinin birinci katibi (VI, 1946IV, 1948), Azərbaycan LKGİ Bakı
komitəsinin katibi (V, 1949 – IV, 1950),
“Azərnəşr”in siyasi-ictimai ədəbiyyat
şöbəsinin
müdiri
(1950-1952),
Azərbaycan Nazirlər Soveti yanında
Radio Məlumat Komitəsi sədrinin müavini (1952-1953), Azərbaycan Nazirlər
Soveti nəşriyyat qrupunun rəisi, katibliyin müdiri (1953-1955), Azərbaycan
KP MK Elm və mədəniyyət şöbəsinin
təbliğat və təşviqat şöbəsi müdirinin
müavini (1955-1957), Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin
(sonra Dövlət komitəsi) sədri (19571964), Azərbaycan KP MK Təbliğat və
təşviqat şöbəsinin müdiri (1964-1975),
Azərbaycan mədəniyyət nazirinin mü-

Şair, publisist
avini (1975-1988) vəzifələrində çalışmışdır.
Ədəbi fəaliyyətinə kiçik yaşlarından başlamış, ilk şeirlərini
məktəb şənliklərində oxumuşdur.
Onun ilk mətbu əsəri Bakı Mərkəzi
Pionerlər Evinin 1938-ci ildə nəşr etdiyi “Şeirlər məcmuəsi”ndə dərc olunan “Azərbaycan” şeiridir. Bundan
sonra məktəb illərində onun dövri
mətbuatda (“Kommunist”, “Yeni yol”
və “Azərbaycan pioneri” qəzetlərində)
dərc edilən yazıları “Teymur Əlizadə”
imzası ilə çıxmışdır.
Şairin bir sıra siyasi, lirik, əmək və
uşaq şeirlərinə mahnılar bəstələnmişdir.
“Qar qız” mənzum pyesi M.Qorki adına Gənc Tamaşaçılar Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur (1983).
Əsərləri keçmiş SSRİ, həmçinin, xarici ölkə xalqlarının dillərində çap olunmuş, bədii tərcüməyə də xüsusi diqqət
yetirmişdir.
Xidmətlərinə görə “Qırmızı Əmək
Bayrağı ordeni” (1971), “Şərəf nişanı” ordeni (1979), yeddi medal və üç
dəfə Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin Fəxri fərmanı ilə, həmçinin,
ÜİLKGİ MK və Azərbaycan LKGİ MK
Fəxri fərmanları ilə təltif edilmişdir.
Görkəmli şair, publisist Teymur Elçin
1992-ci il mart ayının 19-da vəfat
etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Qoca Azaflıyam [Mətn]
/M.Azaflı; tərt.ed.və ön söz.
Q.Paşayev, M.Azaflı; red.
M.Qasımlı, G.Azaflı.-Bakı:
Nurlan, 2008.-758 s.
Özüm ölsəm, sözüm
ölməz [Mətn]: [şeirlər]
/M.Azaflı; red. Q.Əcaib;
tərt. M.Quliyev.- Bakı: Şur,
1994.-167 s.
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Azərbaycan, Azər oğluyam
[Mətn] /M.Azaflı //Yeni
Azərbaycan.-2011.- 15
oktyabr.- S.11.

8

Bakıda “Azaflı gecəsi”
[Mətn] //Mədəniyyət.2013.- 9 yanvar.- S.5.
Hüseynli, M. Məni ağladan
nə oldu [Mətn] /M.Hüseynli
//Hürriyyət.-2010.- 2-5
avqust.- S.14.
İ n t e r n e t d ə
www. anl.az
www.az.wikipedia.org

Mikayıl Azaflı
1924-1990
Mikayıl Cabbar oğlu Zeynalov (Mikayıl Azaflı) 1924-cü il mart ayının 21də Tovuz rayonunun Azaflı kəndində
anadan olmuşdur. Erkən yaşlarında
“Coşğun” təxəllüsü ilə şeirlər yazan
aşıq-şair az sonra öz doğma kəndinin
adını təxəllüs götürmüşdür.
Mikayıl Azaflı Ümumittifaq Musiqi Cəmiyyətinin Rəyasət Heyətinə üzv
seçilmişdir. 1954-cü ildə o, ilk dəfə
Moskvada festivalda iştirak etmək
üçün dəvət olunmuş, sonralar dəfələrlə
orada olmuş və medallarla təltif olunmuşdur.
Azaflı poeziyası xalq arasında geniş yayılsa da, XX əsrin 80-ci illərinin
ortalarına qədər mətbuat üzünə həsrət
qalmışdı.
Aşıq şeirinin bütün növlərində yazan Azaflının gəraylı və qoşmaları
daha məşhurdur. Şeirlərinin əsas mövzusu sevgi, təbiət və sosial məsələlər
olmuşdur. “Mikayıl Azaflı və Narinc
xatın” dastanının və “Azaflı dübeyti”
və “Azaflı gəraylısı” məcmuələrinin
müəllifidir. O, həmişə aşıq musiqisinin
təbliğinə və zənginləşməsinə xidmət
etmişdir.
1987-ci ildə “Yazıçı” nəşriyyatı
sənətkarın “Qoca qartal” adlı kitabını çap etdirmişdi. Kitab 1989-cu ildə
Türkiyədə nəşr olunmuşdur.
Onun yaratdığı “Azaflı gözəlləməsi”, “Azaflı sənəti”, “Azaflı dünyası”, “Azaflı gəraylısı”, “Azaflı himni”,
“Mikayılı”, “Azaflı dağları”, “Azaflı

Aşıq
bəhri”, “Məzahiri”, “Azaflı mü-xəmməsi”, “Şah sarayı” kimi saz havaları
dillər əzbəri olmuşdur.
1988-ci ildə A.M.Şərifzadə adına
Aktyor Evində M.Azaflının özünün
iştirakı ilə məclis keçirilmiş və geniş
şəkildə televiziya vasitəsilə nümayiş etdirilmişdir. Sənətkar dünyasını
dəyişəndən sonra da dəfələrlə yubileyləri qeyd edilmişdir. 1994-cü ildə
aşığın 70 illiyi Azərbaycan Dövlət
Filarmoniyasında, 75 illiyi Yazıçılar
Birliyində, 80 illiyi Mədəniyyət Nazirliyinin xətti ilə Dövlət Musiqili Komediya Teatrında qeyd olunmuşdur.
1984-cü ilin mart ayında Aşıqların
IV qurultayında sənətkara böyük ehtiram göstərilmiş, aşıq sənətinin inkişafında göstərdiyi fədakarlıq və xidmətlər
xüsusi qeyd edilərək o, Aşıqlar Birliyinin sədr müavini seçilmişdi.
1989-cu il may ayının 17-də Mikayıl Azaflı ədəbiyyat və incəsənətin
inkişafında böyük xidmətlərinə görə
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət
Heyətinin Fərmanı ilə “Əməkdar
mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq
görülmüşdür.
Görkəmli aşıq Mikayıl Azaflı 1990cı il oktyabr ayının 11-də vəfat etmişdir. Ölümündən sonra Tovuz şəhərində
bir küçəyə aşığın adı verilmiş və Azaflı kəndində oxuduğu məktəbin önündə
büstü qoyulmuşdur.
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Kobzar [Metn]: seçmeler
/T.Şevçenko; çev. T.Arnaut.Ankara: İskitler, 2009.- 148 s.
Bu dünyada nələr gördük
[Mətn] /T.Şevçenko //Ədəbiyyat
qəzeti .-2012.- 28 aprel.- S.4.
Su pərisi [Mətn]: şeir
/T.Şevçenko //Ədəbiyyat qəzeti.2012.- 28 aprel.- S.4.
Üç il [Mətn]: şeir /T.Şevçenko
//Ədəbiyyat qəzeti .-2012.- 28
aprel.- S.4.
Həsənli, A.Ukrayna poeziyasının fəxri [Mətn] /A.Həsənli
//Ədəbiyyat qəzeti.-2012.- 28
aprel.- S.4.
Reyhan. “Sənət ustadı, həqiqət
carçısı”: Kitab sərgisində Ukrayna şairi Taras Şevçenkonun
yaradıcılığına həsr olunmuş
tədbir keçirildi [Mətn] /Reyhan
//Mədəniyyət.-2011.- 30 sentyabr.- S.5.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Taras Şevçenko
1814-1861
Taras Qriqoryeviç Şevçenko 1814cü il mart ayının 9-da (bəzi mənbələrdə
25 fevral) kəndli ailəsində doğulmuşdur. İlk təhsilini kənd keşişindən almış, 1831-ci ildə ailəsi ilə Peterburq
şəhərinə gəlmişdir.
İlk kitabı “Kobzar” 1840-cı ildə
nəşr olunmuşdur. Onun milli azadlıq mübarizəsindən bəhs edən “Kor
qadın” (1842), “Muzdur qadın”
(1845), “Marina” (1848) və s. romanları, “Taras gecəsi” (1838) tarixi
poeması məşhurdur. Əsərləri Ukrayna ədəbiyyatında siyasi lirika və satira janrlarının inkişafında mühüm
rol oynamışdır. T.Şevçenko 1847-ci
ildə xəyanət nəticəsində həbs edilmiş, Orsk qalasına sürgün edilmişdir. 10 il (1847-1857) sürgündə qalan Şevçenko yalnız I Nikolayın
ölümündən sonra azad edilmişdir.
Sürgün illərində rus dilində avtobioqrafik səciyyəli “Çalğıçı” (18541855), “Bədbəxt”, “Kapitan arvadı”, “Əkizlər”, “Rəssam” (1856)
və s. realist povestlərini yazmışdır.
Ukrayna ədəbiyyatının inkişafında
Şevçenkonun müstəsna xidmətləri
olmuşdur. Ukrayna ədəbiyyatı və
təsviri sənətində tənqidi realizmin və
inqilabi-demokratik cərəyanın banisi olmuşdur. Əsərləri dünya xalqları
dillərinə tərcümə edilmişdir.
Taras Şevçenko rəssam kimi də
məşhurdur. O, 1838-1845-ci illərdə
Peterburq Rəssamlıq Akademiya-

Ukrayna şairi
sında oxumuş, K.P.Brullovdan dərs
almışdır. Realist meyllər Şevçenkonun erkən yaradıcılığında meydana gəlmiş, sürgündə yaratdığı
rəsmlərində kəskin ifşaedici qüvvə
kəsb etmişdir.
Sürgündən qayıtdıqdan sonra Şevçenko çoxlu qravürlər yaratmış, 1860cı ildə mis üzərində qravürlərinə görə
akademik adı almışdır. Şevçenkonun “Çimən Virsaviya” (1860) əsəri
R.Mustafayev adına Azərbaycan
Dövlət İncəsənət Muzeyində saxlanılır.
Görkəmli Ukrayna şairi, mütəfəkkir, ictimai xadim Taras Şevçenko
1861-ci ildə fevral ayının 26-da (bəzi
mənbələrdə mart ayının 10-da) vəfat
etmiş, öz vəsiyyətinə görə Kaver yaxınlığında, Dnepr sahilindəki Çerneçyada dəfn edilmişdir.
SSRİ-də Şevçenko adına Respublika Mükafatı təsis edilmişdir.
Bakıda adına küçə və məktəb vardır. Paytaxtın Azadlıq prospektində
görkəmli şair Taras Şevçenkonun
abidəsi ucaldılmışdır.
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Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/N.V.Qoqol.-Bakı: Avrasiya
press, 2006.-320 s.
Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/N.V.Qoqol; ön söz. müəl.
G.Manafova.-Bakı: ŞərqQərb, 2009.- 332 s.
Вечера на хуторе близ
Диканьки [Текст]
/Н.В.Гоголь; художник
Н.В.Доценко.- Москва:
Центрполиграф, 2003.314, [6] с.
повести
8 Петербургские
[Текст]: Невский

проспект; Нос;
Портрет; Шинель;
Записки сумасшедшего
/Н.В.Гоголь; художник
Ю.И.Чарышников.- Киев:
Грани-Т, 2008.- 180, [19] с.
Портрет [Текст]:
повесть: издается к 200летию со дня рождения
Н.В.Гоголя /Н.В.Гоголь;
худож. С.Г. Гонков.[Москва]: Русское слово,
2008.- 109, [3] с.
İ n t e r n e t d ə
www. anl.az
www.ru.wikipedia.org
www.ngogol.ru
www.bibliotekar.ru

Nikolay Qoqol
1809-1852
Nikolay Vasilyeviç Qoqol 1809-cu
il mart ayının 20-də (bəzi mənbələrdə
01.04.) Poltava quberniyasında, Soroçi qәsәbәsindә, mülkədar ailəsində
anadan olmuşdur. Qoqol on üç yaşına
kimi atasının mülkündә yaşamışdır.
İlk təhsilini evdə almış Qoqol, 2 il Poltava qəza məktəbində oxuduqdan sonra tәhsilini davam etdirmək məqsədilə
Nejinsk ali elmlər gimnaziyasına
getmiş və burada әdәbiyyata böyük
həvəs göstərmiş, skripkada ifa etməyi,
tamaşalarda oynamağı öyrənmişdir.
1828-ci ildә gimnaziyada təhsilini
başa vurmuşdur. 1929-cu ildə işləmək
məqsədilə Peterburqa getmiş, lakin
ilk cəhdləri boşa çıxmış və yalnız bir
ildən sonra kiçik məmur vəzifəsinə işə
düzəlmişdir.
1830-cu ildə “Oteçestvennıye zapiski” jurnalında “Basavryuk” adlı ilk
povesti işıq üzü görmüşdür. Sonralar, bu povest əlavə və dəyişikliklərlə
“İvan Kupala ərəfəsində axşam” adı
ilə yenidən nəşr edilmişdir.
Qoqol 1831-ci ildə Peterburqda
N.E. Jukovski, S.A.Puşkin, P.Pletnyov,
Delviq, İ.A.Krılov, V.Odoyevski kimi
dövrünün tanınmış ziyalıları, yazıçı və
şairləri ilә tanış olmuşdur. Bu tanışlıq gənc yazıçının ictimai baxışlarının
və ədəbi istedadının formalaşmasına
müsbət təsir göstərmişdir. 1831-ci ildə
Qoqol Qadın Vətənpərvərlik İnstitutunda müəllim kimi çalışmış, 1834-cü
ildə isə Peterburq universitetində tarix

Rus yazıçısı
kafedrasında kiçik elmi işçi kimi çalışmışdır.
“Dikanka kəndi yaxınlığında xutor axşamları” (1831-1832), “Soroçin yarmarkası”, “May gecəsi”
povestləri Qoqola geniş şöhrət qazandırmışdır. 1835-ci ildə “Köhnə
dünya mülkədarları”, “Taras Bulba”,
“Vıy” əsərlərinin daxil olduğu “Mirqorod” povestlər toplusu və Peterburq həyatı mövzusuna həsr olunmuş
“Arabeski” kitabı çap olunmuşdur.
Yazıçının Peterburq silsiləsindən olan
ən əhəmiyyətli əsəri “Şinel” povestidir. 1836-cı ildə müəllif bu povesti
Puşkinə göstərmiş və onun məsləhəti
ilə 4 il sonra təkmilləşdirilmiş variantda çap etmişdir. Qoqol dramaturgiya
sahəsində də öz gücünü sınamışdır.
1835-ci ildə “Müfəttiş” əsərini yazmış
və bir il sonra bu əsər Moskvada tamaşaya qoyulmuşdur.
Qoqol 1836-cı ilin yayında Vətəni
tərk edərək bir müddət Almaniya,
Fransa və İsveçrədə yaşamış, yaradıcılığını davam etdirmiş, məşhur “Ölü
canlar” əsərini tamamlamışdır. Bir
müddət qürbətdə yaşayan yazıçı on
ildən sonra doğma vətəninə qayıtmışdır. Lakin ömrünün sonlarına yaxın
yazıçı ruhi sarsıntılar keçirmişdir.
Məşhur rus yazıçısı Nikolay Vasilyeviç Qoqol 1852-ci il fevral ayının
21-də (bəzi mənbələrdə 03.04) vəfat
etmişdir.
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Hacıbaba Hüseynov
millətin yaddaşında,
musiqi tarixində yaşayır
[Mətn] //Şərq.-2011.- 22
aprel.- S. 11.
Hacıbaba Hüseynov
ustad məktəbi yaratdı
[Mətn] //Şərq .-2011.- 21
aprel.- S. 11.
Hüseynov, R. Üç dəfə
öpülən söz [Mətn]
/R.Hüseynov //Kredo.2010.- 1 may.- S.6-9.
İbişova, R. Çox zillərdən
yuxarı bəm [Mətn]
/R.İbişova //Palitra.2010.- 23 iyun.- S.13.
Məmmədova, Z. Hacıbaba Hüseynovun
muğam sənətinin inkişafı və təbliğində rolu
[Mətn] /Z.Məmmədova
//Mədəni həyat.- 2012.№1.- S.64-66.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
www.anl.az
www.mugamradio.az
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Hacıbaba Hüseynov
1919-1993
Hacıbaba Hüseynəli oğlu Hüseynov 1919-cu il mart ayının 3-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. Məktəbdə
oxuduğu müddətdə cəmi beş sinif təhsil
alsa da klassik ədəbiyyata, ilahiyyata
dərindən yiyələnmiş, güclü hafizəyə,
qaynar təbə, yüksək hazırcavablığa,
bədii-yaradıcı təxəyyül imkanlarına
malik bir insan olmuşdur. Uşaqlıqdan
böyük ailələrini saxlamaq üçün atasına kömək etmiş, ağır işlərdə çalışmış,
məşhur “Paris kommunası” adına zavodda tornaçı olmuşdur. Silah-sursat
hazırlayan zavodda çalışdığına görə
Böyük Vətən Müharibəsi başlayarkən
o cəbhəyə yollanmamış, işinin yüksək
peşəkarı kimi arxa cəbhədə saxlanmışdır.
Erkən yaşlarından güclü hafizəsi
sayəsində eşitdiyi dini musiqi
nümunələrini, muğamları dərindən
mənimsəmiş, əruz vəznində qəzəllər
yazmağa başlamışdır. Xanəndənin
zəhmətsevərliyi və sənət axtarışları
nəticəsində əldə etdiyi ifaçılıq texnikası, poeziya və muğamı yüksək
bədii zövqlə uzlaşdırma qabiliyyəti
muğam biliciləri və musiqisevərlər
tərəfindən yüksək dəyərləndirilmişdir.
Əvvəlcə nağaraçı olmuş, virtuoz
qaval çalan kimi məşhurlaşmışdır.
Tədricən muğam və təsniflər oxumağa başlamışdır. Ustadın xanəndə
kimi
yetişməsində,
milyonların
sevimlisinə çevrilməsində Mütəllim
Mütəllimov, Yaqub Məmmədov, Seyid

Xanəndə
Şuşinski, Zülfü Adıgözəlov, Xan Şuşinski, Əhməd Bakıxanov, Cahangir
Cahangirov, Bəhram Mansurov, Əhsən
Dadaşov, Sara Qədimova kimi məşhur
sənətkarların böyük təsiri olmuşdur.
O, muğam ustadlarının ənənələrindən
bəhrələnərək, bu sənətdə öz dəstixəttini yaratmağa nail olmuşdur.
Hacıbaba Hüseynov otuz ildən artıq müddətdə Asəf Zeynallı adına
Bakı Musiqi məktəbində xanəndəlik
sənətindən dərs demiş, xanəndələr yetişdirmişdir.
Onun üç yüzdən artıq qəzəli,
müxəmməsi, təxnisi, çoxsaylı təsnifləri çap olunmasa da, hələ sağlığında
xanəndələrin dillər əzbəri olmuş və
muğam ifaçılığında geniş yayılmışdır. Səs diapazonu geniş olmasa da, öz
tembrinə görə təsirli və məlahətli idi.
Bir sıra xarici ölkələrə - İraq, Türkiyə,
Fransa, İsveçrə, Hollandiya, Belçika
və İrana səfərlər etmişdir.
Hacıbaba Hüseynovun yaratdığı
təsniflər mürəkkəb ritm duyğusu ilə
aşılanmış melodiyaları və zövqlə seçilmiş mətnlərinə görə dinləyicilərin
yaddaşına hopmuşdur.
O, 1989-cu ildə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti” və qısa
müddət sonra “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
Xalqın sevimlisi, görkəmli xanəndə
Hacıbaba Hüseynov 1993-cü il oktyabr ayınının 24-də vəfat etmişdir.
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Zeynalova, T.
Azərbaycanın solmayan lalələri [Mətn]
/T.Zeynalova; red.
Ş.Səlimbəyli; ön söz.
Ş.Axundova.- Bakı: Avropa, 2004.- 200 s.
Dünyamalıoğlu, F.
Nağılabənzər ömür yolu
[Mətn] /F.Dünyamalıoğlu
//Mədəniyyət.- 2009.- 6
mart.- S.4.
Xalq artisti Ceyran Haşımovanın yubileyi qeyd
olunub //525-ci qəzet.2009.- 3 oktyabr.- S.23.
Nizamiqızı, H. Çiçək
ömründən çox uzun və ya
48 il solmayan “Lalə”
[Mətn] /H.Nizamiqızı
//Mədəniyyət.- 2012.- 7
mart.- S.12.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.mugamradio.az

Ceyran Haşımova
1934
Ceyran Əsəd qızı Haşımova 1934cü il mart ayının 8-də (bəzi mənbələrdə
aprel ayının 23-də) Bakı şəhərində
musiqiçi ailəsində anadan olmuşdur.
Uşaqlıqdan aktrisa olmağı arzulamış,
lakin ecazkar tar aləti onu daha çox
cəlb etmişdir.
1952-ci ildə A.Zeynallı adına Bakı
Musiqi Texnikumunun xalq çalğı
alətləri şöbəsinin tar sinfini fərqlənmə
diplomu ilə bitirmiş və texnikumda
çalışmağa başlamışdır. 20 il bu təhsil
ocağında dərs demişdir. Sonralar
Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyasını bitirmişdir.
1958-ci ildən Azərbaycan Dövlət
Musiqi Məktəbində müəllimə kimi
fəaliyyət
göstərmişdir.
Azərbaycan
radiosu və televiziyasında
Səid Rüstəmovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri
Orkestrində 4 nəfərdən ibarət “Saz”
qrupu yaradılmış və 1958-ci ildə Ceyran Həşimova həmin qrupa dəvət edilmişdir. Bu orkestrin tərkibində 1959-cu
ildə Moskvada keçirilmiş Azərbaycan
mədəniyyəti ongünlüyündə iştirak etmiş, sazla Bülbül, Şövkət Ələkbərova,
Sara Qədimova, Xan Şuşinski kimi
görkəmli sənətkarları müşayiət etmişdir.
1964-cü ildə “Lalə” Qızlar Ansamblını yaratmışdır.
Ansamblda bir çox məşhur
müğənnilər - Raziyə Şirinova, Zöhrə
Abdullayeva,
Təranə
Vəlizadə,

Tarzən
Mahrux Muradova, Nisə Qasımova, Nəzakət Məmmədova, Ruhəngiz
Allahverdiyeva, Suğra İbrahimova,
Kəmalə Rəhimli, Firuzə İbadova,
Xalidə Gözəl, Rəhilə Bəndəliyeva və
başqaları, həmçinin, musiqi alətləri ifaçıları fəaliyyət göstərmişlər. Ansambl
Türkiyə, İran, Çexoslovakiya, keçmiş
SSRİ məkanında və bir çox başqa xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olmuşdur.
Uzun illər Azərbaycan Radiosu
və Televiziyasının Xalq çalğı alətləri
orkestrinin saz qrupunun konsertmeysteri olmuşdur. C.Ə.Haşımova
uzun müddətdir ki, milli musiqi
mədəniyyətimizi ləyaqətlə təmsil edir.
O, 1994-cü ildə respublika komsomolu mükafatına layiq görülmüşdür.
1987-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti”, 2006-cı ildə isə
“Xalq artisti” fəxri adına layiq görülmüşdür.
O, həm də Prezident təqaüdçüsüdür.
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Vahid, T. Onun ürəyi musiqi ilə döyünürdü [Mətn]
/T.Vahid //Mədəniyyət. 2012.- 30 mart.- S.6.
Vahid, T. Səs xəzinəmizin
nadir səsi [Mətn] /T.Vahid
//Mədəniyyət.- 2013.- 29
mart.- S.6.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www shusha.az
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Səfa Qəhrəmanov
1949-2008
Səfa Hüseyn oğlu Qəhrəmanov
1949-cu il mart ayının 30-da Ağcabədi
rayonunun Minaxorlu kəndində anadan
olmuşdur. Hələ uşaqlıqdan musiqiyə
həvəsi olmuş, tibb texnikumunda təhsil
alarkən respublika üzrə keçirilən musiqi müsabiqələrində iştirak etmişdir.
1970-ci ildə Yaşıl Teatrda keçirilən
“Qızıl payız” muğam festivalının iştirakçısı olmuş, Xan Şuşinski, Əhməd
Bakıxanov, Sahib Şükürov, İslam Rzayev, Adil Gəray kimi sənətkarların qarşısında çıxış edərək müsabiqədə qalib
gəlmişdir. Bundan sonra o, Əhməd Bakıxanovun ansamblına dəvət almış, bir
müddət sonra isə hərbi xidmətə yollanmışdır.
1978-ci ildə Asəf Zeynallı adına
Bakı Musiqi Texnikumunun xanəndəlik şöbəsini, 1990-cı ildə isə Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət
İncəsənət İnstitutunun mədəni-maarif
işi fakültəsini bitirmişdir. Muğam ustası Nəriman Əliyevin tələbəsi olmuşdur.
Hələ musiqi texnikumunda təhsil
alarkən səhnə fəaliyyətinə başlayan
Səfa Qəhrəmanov milli muğamlarımızı, xalq və bəstəkar mahnılarını
məharətlə ifa etmişdir. 1975-ci ildə
ilk dəfə olaraq peşəkar xanəndə kimi
Əhsən Dadaşovun rəhbərlik etdiyi
Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı ilə televiziyada “Mirzə Hüseyn segahı”nı ifa
etmişdir.
Səfa Qəhrəmanov 1992-ci ildən həm

Xanəndə
də Azərbaycan Dövlət Akademik Opera
və Balet Teatrının muğam bölməsinin
solisti idi. Opera səhnəsində Qəndab
Quliyeva ilə “Leyli və Məcnun” operasında Məcnun rolunda çıxış etmişdir.
Teatrdakı on altı illik fəaliyyəti ərzində
bir sıra milli operalarda - Üzeyir
Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasında Məcnun, İbn Səlam, Məcnunun
atası, Müslüm Maqomayevin “Şah
İsmayıl” operasında Şah İsmayıl,
Z.Hacıbəylinin “Aşıq Qərib” operasında Şeyx, V.Adıgözəlovun “Natəvan”
operasında
Qarabağ
xanəndəsi,
R.Mustafayevin “Vaqif” operasında
xanəndə, Niyazinin “Rast” baletində
xanəndə kimi obrazlar yaratmışdır.
Səfa Qəhrəmanov həm də müəllimlik
fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. 1999-cu
ildən A.İsgəndərov adına Mədəniyyət
sarayında muğam sinfində dərs demiş, Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan
Dövlət İncəsənət İnstitutunun (indiki
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universiteti) müəllimi olmuşdur. Bu illər ərzində onun ifasında
xalq mahnıları və muğamlar lentə alınaraq, qızıl fonda daxil edilmişdir.
Səfa Qəhrəmanov 2000-ci ildə
“Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
artisti”, 2006-cı ildə isə “Xalq artisti”
adına layiq görülmüşdür.
Görkəmli xanəndə Səfa Qəhrəmanov
2008-ci il may ayının 5-də vəfat etmişdir.
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Kazımov, T.
M.Ə.Vəlixanlı [Mətn]
/red. Ə. Hüseynov;
Azərbaycan Teatr
Cəmiyyəti.- Bakı, 1961.60 s.
Rəhimli, İ. Məmmədəli
Vəlixanlı (13.3.189912.4.1969) [Mətn]
//İlham Rəhimli.
Azərbaycan teatr tarixi.Bakı: Çaşıoğlu, 2005.S.136.
İ n t e r n e t d ə
www..anl.az
www.az.wikipedia.org
www.kinozal.az

Məmmədəli Vəlixanlı
1899-1969
Məmmədəli Hacı Heydər oğlu
Heydərzadə (Vəlixanlı) 1899-cu il mart
ayının 13-də Bakının Fatmayı kəndində
doğulmuşdur.
Baqqallıqla məşğul olan atası onu
təhsil almaq üçün “Səfa” mədənimaarif cəmiyyəti nəzdindəki məktəbə
qoymuşdur. Azərbaycan realist aktyor məktəbinin banisi, “Səfa”nın teatr
truppasında əsas simalardan biri olan
Cahangir Zeynalov 1912-ci ildə quruluş verdiyi Mirzə Fətəli Axundzadənin
“Hacı Qara” komediyasının tamaşasında Bədəl rolunu təbiətən çevik və hər
şeyə maraq göstərən Məmmədəliyə tapşırmışdı. Aktyorun teatr sənətinə marağı uşaq vaxtlarında gördüyü dini şəbih
tamaşalarından, “Qaravəlli”, “Kosakosa” məzhəkəli xalq oyunlarından
oyanmışdı.
O, 1920-ci ildə Milli Dram Teatrının
xor heyətinə işə qəbul olunmuş, opera
və operetta tamaşalarında müxtəlif rollar oynamışdır. İşə başladığı ilk illərdə
“Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”,
“Şah İsmayıl” operalarında xorda oxuyan Məmmədəli Vəlixanlı tədricən
dram tamaşalarında sözsüz rollarda
səhnəyə çıxmışdır.
Məmmədəli
Vəlixanlı
teatrda
işləməklə bərabər 1927-1930-cu illərdə
Bakı Teatr Texnikumunda təhsilini davam etdirmişdir.
Aktyor milli xarakter yaratmaqda, xalq teatr tamaşaları estetikasını
səhnədə yaradıcılıqla realizə etməkdə

Aktyor

mahir ustad idi.
XX əsrin 30-cu illərinin sonlarında realist aktyor məktəbinin duzlu komik aktyoru kimi tanınan Məmmədəli
Vəlixanlı bir sıra pyeslərinin səhnə
təfsirlərində son dərəcə şirin, duzlu və
koloritli yumoristik və komik-dramatik
rollara səhnə ömrü bəxş etmişdir.
Məmmədəli Vəlixanlının səhnədə
son işi Sabit Rəhmanın “Əliqulu
evlənir” tamaşası olmuşdur.
Teatr sənətimizin inkişafındakı
xidmətlərinə görə 1938-ci il dekabr ayının 4-də “Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar artisti”, 1949-cu il iyul ayının
21-də isə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
Görkəmli aktyor 1961-ci ildə qəfildən
iflic xəstəliyinə düçar olmuş və altmış
iki yaşlı sənətkar bir daha səhnəyə çıxmamışdır.
Məmmədəli Vəlixanlı 1969-cu il aprel ayının 12-də dünyasını dəyişmişdir.
Məzarı Bakıda İkinci Fəxri xiyabandadır.
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Quliyev Məmməd Allahverdi oğlu [Mətn] //Naxçıvan
ensiklopediyası.- Bakı,
2002.- S.285.
İ n t e r n e t d ə
www..anl.az
www.az.wikipedia.org
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Məmməd Quliyеv
1914-2001
Məmməd Allahverdi oğlu Quliyev
1914-cü il mart ayının 15-də Naxçıvanda doğulmuşdur. Gözəl və ürəyəyatımlı
səsi olmuş, yuxarı siniflərdə oxuyarkən
Səməd Mövləvi onu teatra dəvət etmişdir. Əsasən opera və operetta tamaşalarında xorda oxumuş, epizodik
rollarda səhnəyə çıxmışdır. Opera
artisti olmaq arzusu ilə orta məktəbi
bitirdikdən sonra Bakıya gələrək Asəf
Zeynallı adına Musiqi Məktəbinə daxil olmuşdur. Təhsilini tamamladıqdan
sonra bir müddət Opera və Balet Teatrında işləmiş, burada ikinci dərəcəli
partiyaları səsləndirmişdir.
Məmməd Quliyev 1943-cü ildə
Naxçıvana gəlmiş və DMDT-nin truppasına aktyor götürülmüşdür.
Aktyor istedadı xarakterik rollarda
daha əlvan formada öz əksini tapmış,
tipik məişət rollarını da bacarıqla oynamışdır. Dərviş, Müller, Rüstəm Zal
(“Şeyx Sənan”, “Şeyda” və “Səyavuş”,
Hüseyn Cavid), Pirqulu, Həmzə, Belakurov (“Aydın”, “Vəfalı Səriyyə”
və “Yaşar”, Cəfər Cabbarlı), İbrahim
xan (“Vaqif”, Səməd Vurğun), Qurban
(“Pəri cadu”, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev), Naib ağa (“Dəli yığıncağı”,
Cəlil Məmmədquluzadə), Əlimərdan
(“Eşq və intiqam”, Süleyman Sani
Axundov), Mirzə Cəlil (“Sizi deyib
gəlmişəm”, Anar), Kral (“Sevilya ulduzu”, Lope de Veqa), Naçalnik (“Qaçaq
Nəbi”, Süleyman Rüstəm), Gəray bəy
(“Komsomol poeması”, İsgəndər Coş-

Aktyor
qun), Şahbazov (“Göz həkimi”, İslam
Səfərli), Pristav (“Qatır Məmməd”,
Zeynal Xəlil), Qodun (“Hücum”, Boris
Lavrenyov), Balvazov (“Həmyerlilər”,
Altay Məmmədov), Gəncə hökmdarı
(“Məhsəti”, Kəmalə Ağayeva), Salmanov (“Toy”, Sabit Rəhman), Şahmar (“Vətən”, Abdulla Şaiq) rolları
Məmməd Quliyevin yaradıcılığının
başlıca mahiyyətini xarakterizə edən
rollardır. Səsinin təravəti uzun illər
itməyən aktyor müxtəlif quruluşlarda Üzeyir bəy Hacıbəylinin “Leyli və
Məcnun” (Nofəl və Məcnunun atası),
“Əsli və Kərəm” (Keşiş) operalarında, “Məşədi İbad” (Sərvər), “Arşın
mal alan” (Əsgər) operettalarında, Süleyman Rüstəm və Səid Rüstəmovun
“Durna” (Murad) və Səid Rüstəmovun
(“Beş manatlıq gəlin” (Qiyas) musiqili
komediyalarında solist-aktyor kimi çıxış etmişdir.
Aktyor yaradıcılığındakı uğurlarına görə 17 oktyabr 1964-cü
ildə “Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar artisti”, 1 iyun 1974-cü ildə
“Xalq artisti” fəxri adları ilə təltif
olunmuşdur.
Görkəmli aktyor Məmməd Quliyev
2001-ci il sentyabr ayının 11-də Naxçıvanda vəfat etmişdir.
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Rəhimli, İ. Niyaz Şərifov
(16.3.1914 - 15.5.1982)
[Mətn] //İlham Rəhimli.
Azərbaycan teatr tarixi.Bakı: Çaşıoğlu, 2005.S.343-344.
İ n t e r n e t d ə
www..anl.az
www.teatrmuzeyi.musigidunya.az
www.kinozal.az
www.az.wikipedia.org

Niyaz Şərifov
1914-1982
Niyaz Səttar oğlu Şərifov 1914-cü il
mart ayının 16-da Bakıda doğulmuşdur.
Bədəl bəy Bədəlbəyovun məktəbində
əvvəlcə birinci dərəcəli pillədə dörd il
təhsil almış və beş il isə ikinci dərəcəli
təhsil sistemində oxumuşdur.
Bakı Teatr Məktəbini bitirib və
tələbəlik illərindən Bakı Türk İşçi
Teatrında aktyorluq etmişdir. Bu teatr 1933-cü ildə Gəncəyə köçmüş və
bundan sonra Niyaz Şərifov bir sıra
mədəniyyət ocaqlarında çalışmışdır.
1938-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Musiqili Komediya Teatrı yaradılanda
orada əvvəlcə texniki rejissor, sonra isə
quruluşçu rejissor kimi çalışmışdır.
Müəyyən fasilələrlə ömrünün sonuna qədər bu kollektivdə işləmişdir.
Niyaz Şərifov Musiqili Komediya
Teatrında Məhərrəm Əlizadə və Soltan Hacıbəyovun “Qızılgül” (1945 və
1967), Məhərrəm Əlizadə və Fikrət
Əmirovun “Gözün aydın” (1946),
Kərim Kərimov və Zakir Bağırovun
“Kəndimizin mahnısı” (1959), Zülfüqar bəy Hacıbəyovun “Evliykən subay”
(1960), “Əlli yaşında cavan” (1972),
Məhərrəm Əlizadə və Əşrəf Abbasovun “Səndən mənə yar olmaz” (1963),
Novruz Gəncəli və Şəfiqə Axundovanın
“Ev bizim, sirr bizim” (1965 və 1979),
Məcid Şamxalov və Zakir Bağırovun
“Qaynana” (1965), Məmməd Səid Ordubadi və Səid Rüstəmovun “Beş manatlıq gəlin” (1969), Ədil İsgəndərov
və Əşrəf Abbasovun “Dağlar qoy-

Teatr rejissoru
nunda” (1970), Məhərrəm Əlizadə və
Nazim Əliverdibəyovun “Nazxanım
naz eləyir” (1974), Məhərrəm Əlizadə
və Ramiz Mustafayevin “Qonşumuzda bir oğlan var” (1976), Süleyman
Rüstəm və Səid Rüstəmovun “Durna”
(1976), Cahangir Məmmədov və Əşrəf
Abbasovun “Həyətim mənim, həyatım
mənim” (1977), Salam Qədirzadə və
Süleyman Ələsgərovun “Gurultulu
məhəbbət” (1980) musiqili komediyalarına quruluş vermişdir.
Niyaz Şərifov “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı ilə təltif edilmişdir.
Görkəmli rejissor 1982-ci il may
ayının 15-də vəfat etmişdir.
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Ədalətqızı, S. Opera
sənətimizin ölməz fədaisi
Hüseynqulu Sarabski130 [Mətn] /S.Ədalətqızı
//Kredo.- 2009.- 21 mart.S.4.
İbişova, R. Ustad
sənətkarlarımız - Hüseynqulu Sarabski [Mətn]
/R.İbişova //Palitra.2010.- 13 yanvar.- S.10.
Səhnəmizin əfsanəvi
Məcnunu: Hüseynqulu
Sarabski 400 dəfə bu
rolu tamaşaçıya sevdirdi
[Mətn] //Şərq.- 2011.- 14
iyun.- S.11.
Zümrüd. Bu gün “Leyli
və Məcnun” operasının
ilk səhnə həyatı yaşadığı
tarixdir [Mətn] /Zümrüd
//Səs.- 2012.- 12 yanvar.S. 12.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Hüsеynqulu Sarabski
1879-1945
Hüseynqulu Məlik oğlu Rzayev
(Hüseynqulu Sarabski) 1879-cu il mart
ayının 20-də Bakıda kasıb bir ailədə
anadan olmuşdur. Uşaqlıqdan musiqiyə
böyük həvəsi olmuş və yaxşı səsi ilə seçilmişdi. 12 yaşlı Hüseynqulu ilk dəfə
teatr tamaşasına - həvəskarların ifasında “Xan Sarabi” adı ilə qoyulmuş Mirzə
Fətəli Axundzadənin “SərgüzəştiVəziri-Xani-Lənkəran” komediyasına
baxmışdı. Əsl soyadı Rzayev olan Hüseynqulunun sonralar götürdüyü səhnə
təxəllüsü - “Sarabski” də bu güclü
təəssüratın əks sədası olmuşdu.
Hüseynqulu Sarabski teatra çətin
bir dönəmdə gəlmişdi. Teatrı “şeytan
əməli”, aktyorluğu isə “kişiyə yaraşmaz peşə” hesab edənlərin tənəsinə,
bəzən də hədə-qorxusuna sinə gərərək
öz arzuları və xəyallarına doğru inamla
irəliləmişdi.
Hüseynqulu
Sarabskinin
teatra gəlməsində, aktyorluq sənətini
seçməsində, püxtələşməsində teatr
xadimlərindən, tanınmış ziyalılardan
N.Nərimanovun,
Ə.Haqverdiyevin,
R.Məlikovun, həmkarları - Hüseyn
Ərəblinskinin, Cahangir Zeynalovun
və başqalarının böyük rolu olmuşdur. İlk dəfə 1902-ci ildə Nəriman
Nərimanovun “Dilin bəlası” pyesində
Rəsul rolunu ifa edən Hüseynqulu
sonralar teatr səhnəsində Mirzə Fətəli
Axundzadənin, Nəcəf bəy Vəzirovun,
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dram
əsərlərində bir sıra müxtəlif xarakter-

Aktyor, rejissor

li rollar oynamışdır. O, yalnız milli
repertuarda deyil, Azərbaycan dilinə
tərcümədə Vilyam Şekspirin, Heynenin, Şillerin, Qoqolun əsərlərində də
müxtəlif rollarda çıxış etmişdir. Məhz
Henrix Heynenin “Əlmənsur” pyesində
ərəb səyyahının rolunda çıxış edərkən
oxuduğu təsiredici “Hicaz” muğamı
onu Azərbaycan mədəniyyətinin yeni
bir aləminə - musiqili teatra, operaya
gətirmişdi. Hüseynqulu Sarabski o zamanlar Azərbaycanın və Şərqin ilk operası olan “Leyli və Məcnun” üzərində
işləyən Üzeyir Hacıbəylinin diqqətini
cəlb etmiş və bəstəkar onu öz operasında baş rola - Məcnun roluna dəvət
etmişdi. Bu rol Hüseynqulu Sarabskiyə
sözün əsl mənasında ümumxalq
məhəbbəti və ümumazərbaycan şöhrəti
gətirmiş, o, Azərbaycan səhnəsinin
əfsanəvi, təkrarolunmaz Məcnunu kimi
tanınmışdır.
Azərbaycan professional musiqi
teatrının banilərindən biri kimi 1908ci ildən “Nicat” cəmiyyəti nəzdində
“Müsəlman Opera truppası”nın yaradıcılarından biri və eyni zamanda solisti
olmuşdur.
Görkəmli aktyor Hüseynqulu Sarabski teatr tarixindəki xidmətlərinə
görə 1932-ci ildə “Azərbaycanın Xalq
artisti” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Hüseynqulu Sarabski 1945-ci il fevral ayının 16-da vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Teymur, M. Babamın babası [Mətn]
/M.Teymur.- Bakı,
2000.- 42 s.
Bürcəliyeva, Ş.
Səmimi insan, unudulmaz sənətkar
[Mətn] /Ş.Bürcəliyeva
//Mədəniyyət.-2012.- 5
dekabr.- S. 12.
İsayeva, R. Yaddaşlarda yaşayan sənətkar
[Mətn]: Xalq artisti
Hüseynağa Sadıqovun
xatirə gecəsi keçirildi /R.İsayeva
//Mədəniyyət.- 2013.20 fevral.- S.6.
Kazımzadə, A. Piri babanın nağılları [Mətn]
/A.Kazımzadə //Kaspi.2013.- 2-4 mart.- S.2223.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.kino-teatr.ru
www.kinozal.az

Hüsеynağa Sadıqоv
1914-1983
Hüseynağa Ələsgər oğlu Sadıqov
1914-cü il mart ayının 21-də Bakıda tacir
ailəsində doğulmuşdur. Hüseynağa hələ
orta məktəbdə oxuyarkən həvəskar teatr truppalarına maraq göstərmiş, özünü
uzaqdan-uzağa da olsa teatr səhnəsində
hiss etmişdi. Gənc Tamaşaçılar Teatrı
yaranandan bir il sonra, 1930-cu ildə
müsabiqə ilə kollektivin aktyor truppasına sınaq müddətinə qəbul olunmuş,
1931-ci il iyun ayının 1-də teatr truppasına aktyor götürülmüş, ilk vaxtlardan
ona məsul rollar tapşırılmışdır.
Uşaqların sevimli səhnə personajları
- ayı, tülkü, xoruz rolundan tutmuş, el
qəhrəmanlarına qədər ən mürəkkəb obrazların ifasında uğurlar qazana bilmiş,
“Xoruz baba”, “Piri baba” obrazları ilə
uşaqların sevimlisinə çevrilmişdi.
Gənc Tamaşaçılar Teatrında 50 ildən
çox aktyorluq etmiş sənətkarın əsas rolları bunlardır: Pitli (“Əfilər”, Rabindranat Taqor), Xasay, El oğlu, Məlik ibn
Səid (“Xasay”, “El oğlu” və “Bir saat
xəlifəlik”, Abdulla Şaiq), Azad (“Azad”,
Əyyub Abbasov), Mirzə Qoşunəli
(“Bəxtsiz cavan”, Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyev), Həsən (“Yaşar”, Cəfər
Cabbarlı), Trufadino (“İki ağanın bir
nökəri”, Karlo Haldoni), Rəcəb (“Şirinbala bal yığır”, Salam Qədirzadə),
Səlim (“Anacan”, Yusif Əzimzadə),
Spid (“İki veronalı”, Vilyam Şekspir),
Qey (“Qar Kraliçası”, Yevgeni Şvarts),
Hacı Murad (“Tamahkar”, Süleyman
Sani Axundov), Mirpaşa (“Komso-

Aktyor

mol poeması”, İsgəndər Coşqun), Şah
Ələmgir (“Əlvida, Hindistan!”, Qeybulla Rəsulov), aptekçi (“Romeo və Cülyetta”, Uilyam Şekspir), Şamdan bəy
(“Şamdan bəy”, Nəriman Nərimanov),
Abbas (“Mənim nəğməkar bibim”,
Əkrəm Əylisli). Onun filmlərinə, televiziya tamaşalarına baxanda aydın hiss
olunur ki, aktyor klassik Azərbaycan
aktyor sənətindən bəhrələnmiş, yalnız
öz yolu, öz üslubu olan aktyor kimi formalaşmışdır.
“Komsomol poeması” tamaşasında
oynadığı Mirpaşa roluna görə 1967-ci
ildə Respublika Lenin komsomolu mükafatına layiq görülmüşdür.
Hüseynağa Sadıqovun “Azərbaycanfilm” də - “Sehirli xalat”, “Səhər”, “Yeddi
oğul istərəm”, “O qızı tapın”, “Yenilməz
batalyon”, “Telefonçu qız”, “Babamızın
babasının babası”, M.Qorki adına kinostudiyada çəkilən “Ələddinin sehirli çırağı” filmlərində müxtəlif səpkili obrazlar
yaratmışdır.
Teatr və kino sənətinin inkişafında,
xüsusən gənc tamaşaçıların, məktəb
şagirdlərinin, yeniyetmələrin estetik
zövqlərinin münbit zəminə düşməsində
göstərdiyi səhnə xidmətlərinə görə
1956-cı ildə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti”, 1979-cu ildə isə
“Xalq artisti” fəxri adları ilə təltif edilmişdir.
Hüseynağa Sadıqov 1983-cü il fevral
ayının 23-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Lütfəli Abdullayеv
1914-1973

Lütfəli Əmir oğlu Abdullayev 1914cü il mart ayının 22-də Nuxa şəhərində
(indiki Şəki) doğulmuşdur.
Oradakı yeddiillik məktəbi bitirdikdən sonra, bir neçə ay Şəki fəhlə gənclər
klubunun dram dərnəyində çalışmış,
burada kiçik məsxərələrdə oynamışdır.
1928-ci ilin sentyabr ayında Bakıya gələn Lütfəli Abdullayev Dövlət
Konservatoriyasının valtorna sinfinin
Ə d ə b i y y a t
məşğələlərində iştirak etməyə başlaAbdullayev Lütfəli
bütün zümrələrin sevimli mışdır. Vokal sənətinə marağı olduğuna
aktyorudur [Mətn] //Səs.- görə paralel olaraq Berolskinin kursun2010.- 9 dekabr.- S. 12.
da ifaçılıqla məşğul olmuşdur. Sonra
Aktyorun yubileyi:
yaşının azlığına baxmayaraq, müsabiqə
Lütfəli Abdullayevin
ilə opera teatrının xor heyətinə qəbul
95 illiyi ilə əlaqədar
film çəkilib [Mətn]
olunmuşdur. O, yardımçı aktyor kimi
//Ekspress.-2010.- 8 iyun.sözsüz və epizodik rollarda, qısa vaxtS.10.
dan sonra “Arşın mal alan” operettasınHacımusalı, O. Bir
aktyorun həyat hekayəsi: da Vəli rolunda oynamışdır.
Lütfəli Abdullayevin heç
1938-ci ildə Azərbaycan Dövlət
ali təhsili də olmayıb…
Musiqili Komediya Teatrı yaranan[Mətn] /O. Hacımusalı
//Xalq cəbhəsi.- 2011.- 10 da Lütfəli Abdullayev truppaya qəbul
dekabr.- S.13.
edilmişdir. Teatr 1949-cu ilin yazında
Vahid, T. Gülüş kramaliyyə çətinliyi ilə bağlı fəaliyyətini
lı [Mətn] /T.Vahid
//Mədəniyyət.-2010.- 8
dayandırmalı olmuş və Lütfəli Abdulladekabr.- S. 13.
yev Milli Dram Teatrına keçmişdir. İki
Zümrüd. Azərbaycan kino
ildən sonra o, Azərbaycan Dövlət Filarsənətinin Lütfəli Abdulmoniyasının nəzdində estrada ansamblı
layevi [Mətn] /Zümrüd
//Səs.-2011.- 8 dekabr.kimi çıxış edən musiqili komediya trupS.12.
pasında işləməyə başlamışdır.
İ n t e r n e t d ə
1956-cı ildə Azərbaycan Dövlət Muwww.anl.az
siqili Komediya Teatrının Azərbaycan
www. az.wikipedia.org
və rus bölmələri Şəmsi Bədəlbəylinin
bədii rəhbərliyi ilə yenidən fəaliyyətə
başlamış və Lütfəli Abdullayev aparıcı
98
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sənətkar kimi teatrın ən populyar, uğurlu və uzun ömürlü tamaşalarında çıxış
etmişdir.
Lütfəli Abdullayev, həm də, populyar kino aktyoru idi. Kinoda ilk və
son dərəcə uğurlu işi Rza Təhmasibin
1945-ci ildə lentə aldığı “Arşın mal
alan” filmində Vəli rolu olmuşdur. O,
bu rola görə 1946-cı ildə Stalin mükafatına (sonralar “SSRİ Dövlət mükafatı”
adlanmışdı) layiq görülmüşdür. Öz yaradıcılığında “Qaravəlli” oyun-tamaşa
estetikasının “açıq yumor” üslubundan
daha çox bəhrələnən Lütfəli Abdullayev tipik xarakterlər yaratmağa üstünlük vermişdir.
Yaradıcılıq uğurlarına və Musiqili Komediya Teatrının inkişafındakı
xidmətlərinə görə 1943-cü il iyun ayının 17-də “Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar artisti” və 1960-cı il may ayının 20-də “Xalq artisti” fəxri adları ilə
təltif olunmuşdur.
Xalqın sevimli aktyorlarından olan
Lütfəli Abdullayev 1973-cü il dekabr
ayının 9-da Bakıda vəfat etmiş, İkinci
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
Bakı küçələrindən biri onun adını
daşıyır.
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Paşa Təhməzov
1949-1993

Paşa Qurban oğlu Təhməzov 1949cu il mart ayının 23-də Lənkəran
şəhərində anadan olmuşdur. 1964-cü
ildə 6 saylı orta məktəbin səkkizinci
sinfini bitirmiş, orta təhsilini fəhləgənclər məktəbində davam etdirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Əhaliyə Məişət
Xidməti İstehsalat Kombinatında usta
köməkçisi kimi başlamışdır. 1993-cü
il avqust ayının 23-də Azərbaycanın
cənub bölgəsində vəziyyət gərginləşəndə Paşa Təhməzov silaha sarılaraq “Talış Muğan Respublikası” adı
ilə baş qaldıran daxili çəkişmələrin
qarşısını almağa yollanmışdır. Paşa
Təhməzov dövlətçiliyimizin qorun-

Milli Qəhrəman

ması uğrunda öz canını əsirgəməmiş,
cinayətkar dəstə ilə baş verən qarşıdurma nəticəsində qəhrəmancasına
həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 avqust 1993-cü il tarixli 740 saylı Fərmanı ilə Təhməzov
Paşa Qurban oğluna ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adı verilmişdir.
Lənkəran şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Lənkəran
şəhərindəki küçələrdən biri onun adını
daşıyır. Yaşadığı binanın önünə xatirə
lövhəsi vurulmuş, “23 Avqust” meydanında büstü qoyulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Paşa Qurban oğlu Təhməzova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Lənkəran şəhər Əhaliyə Məişət Xidməti
idarəsinin işçisi AzərbaycanRespublikasının 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 [Mətn] //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1993.- №16.- S.19.-(Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Təhməzov Paşa Qurban oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S. 213.
Seyidzadə, M. Təhməzov Paşa Qurban oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S. 217.
Təhməzov Paşa Qurban oğlu (1949-1993) [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.S.201
Zeynalov, R. Təhməzov Paşa Qurban oğlu: (1949-1993) [Mətn] //R.Zeynalov. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 1996.- S.111.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www. az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Viktor Seryogin
1944-1992
Viktor Vasilyeviç Seryogin 1944-cü
il mart ayının 23-də Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhərində doğulmuşdur. 1986-cı ildə Kremençuq Mülki
Aviasiya Məktəbini bitirdikdən sonra
Zabrat Əlahiddə Aviasiya Dəstəsinə
məxsus Mİ-2 vertolyotuna pilot təyin
edilmişdi. Azərbaycanın Hərbi Hava
Qüvvələrinin yaradılmasında onun
böyük xidməti olmuşdur. Dəfələrlə
ordenlərlə təltif olunmuşdu.
Qarabağ müharibəsində adı hər kəsə
məlum olan Viktor sərrast atəşlərlə
erməni işğalçılarının zirehli texnikalarını sıradan çıxarmış, erməni yaraqlılarının postlarına od ələmişdi. Dəfələrlə
atəşə tutulmasına baxmayaraq vertolyotu təmir etmiş, yeni uçuşlar həyata
keçirmişdi. Viktor Ağdərə, Şuşa, Ağdam səmasında özünəməxsus izlər

Milli Qəhrəman
qoymuş, dinc sakinləri dəfələrlə xilas
edərək təhlükəsiz əraziyə daşımışdır.
1992-ci il yanvar ayının 28-də dinc
sakinləri təhlükəsiz yerə apararaq
Ağdam-Şuşa istiqamətində hərəkət etmiş, erməni yaraqlıları qəfil vertolyotu
atəşə tutmuş, Viktor alova bürünmüş
vertolyotu kənara yönəldərək insanların tələf olmasının qarşısını ala bilmişdi. Viktor Seryogin heyətlə birlikdə
qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 noyabr 1992-ci il tarixli 337
saylı Fərmanı ilə Seryogin Viktor Vasilyeviç ölümündən sonra “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşdür.
Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
“Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət Konserninin əməkdaşlarına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Seryogin
Viktor Vasilyeviç - Mİ-8 vertolyotunun komandiri- Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc
əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 25
noyabr 1992-ci il [Mətn] //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 22.- S.68.- (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Seryogin Viktor Vasilyeviç [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.197.
Seryogin Viktor Vasilyeviç (1944-1992) [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.S.184-185.
Seyidzadə, M. Seryogin Viktor Vasilyeviç [Mətn] /M. Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.206.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www. az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Etibar İsmayılov
1964-1994
Etibar Bəylər oğlu İsmayılov 1964cü il mart ayının 29-da Ağcabədi rayonunun Hindarx kəndində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə orta məktəbi bitirmiş
və çilingər kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Ağdamdakı özünümüdafiə
batalyonuna daxil olmuş, torpaqlarımızın müdafiəsində fəal iştirak edərək
igidlik göstərmişdir. O, Naxcıvanik,
Şelli kəndlərinin müdafiəsində şəxsi
nümunə göstərmişdir. Xocavənd rayonunun ərazisində erməni hücumlararını dəf etmiş, Ağcabədidə yaradılan
özünümüdafiə taboruna qoşulmuşdur. 1994-cü ildə Xocavənd rayonunun Qarakənd istiqamətində aparılan
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əməliyyatlar zamanı döyüşdə yoldaşlarının mühasirədən çıxarılmasında igidlik göstərmiş, özü isə qəhrəmancasına
həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 yanvar 1994-cü il tarixli
86 saylı Fərmanı ilə İsmayılov Etibar Bəylər oğluna ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adı verilmişdir.
Hindarx kənd orta məktəbi onun
adını daşıyır. Məktəbin önündə
qəhrəmanın büstü qoyulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Etibar Bəylər oğlu İsmayılova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Taqım komandiri - döyüş dostlarının həyatını
xilas etmək üçün tank əleyhinə qumbara ilə düşmən tankının altına atılaraq onu məhv etdiyinə, Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında xüsusi igidlik və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 5
yanvar 1995-cü il [Mətn] //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1995.- №1.- S.12.- (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. İsmayılov Etibar Bəylər oğlu [Mətn] /V. Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S. 104.
İsmayılov Etibar Bəylər oğlu (1964-1993) [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.S.106-107.
Seyidzadə, M. İsmayılov Etibar Bəylər oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.109.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www. az.wikipedia.org
www.azerbaijans.com
www.e-qanun.az
www.milliqahraman.az
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İlqar İsmayılov
1959-1992
İlqar Sədi oğlu İsmayılov 1959-cu il
mart ayının 29-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Nərimanov
rayonundakı 45 saylı orta məktəbdə
almış, 1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət
Bədən Tərbiyəsi İnstitutuna daxil olmuşdur. 1981-ci ildə institutu bitirmiş, həmin il həqiqi hərbi xidməti
Bakı Ordu İdman Klubunda yerinə
yetirmişdir. 1986-cı ilə qədər “Dinamo” İdman Klubunda məşqçi işləmiş,
sonralar leytenant rütbəsi ilə DİN-nin
Sabunçu rayon Daxili İşlər Şöbəsində
əməliyyat müvəkkili vəzifəsində çalışmışdır. İlqar İsmayılov 1991-ci
ilin dekabırından başlayaraq döyüş
bölgələrinə ezam olunmuşdur. O, Şuşanın Malıbəyli, Meşəli kəndlərində və

Milli Qəhrəman
Ağdam rayonunun ərazilərində gedən
döyüşlərdə iştirak etmişdir.
1992-ci il oktyabrın 1-də Laçın
rayonunun Mazutlu kəndi yaxınlığında Qızartı yüksəkliyi uğrunda gedən
döyüşdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Bakı şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 oktyabr 1992-ci il tarixli
273 saylı Fərmanı ilə kapitan İsmayılov İqar Sədi oğlu ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adına layiq görülmüşdür.
Bakı şəhərində kücələrdən biri onun
adını daşıyır, 45 saylı orta məktəbin
önündə büstü qoyulmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər orqanlarının əməkdaşlarına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [İsmayılov İlqar Sədi oğlu - polis kapitanı Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidliyə və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 19 oktyabr 1992-ci il [Mətn] //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 20.- S.19.- (Ölümündən sonra).
İsmayılov İlqar Sədi oğlu (1959-1992) [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.S.107-108.
Əsgərov, V. İsmayılov İlqar Sədi oğlu [Mətn] /V. Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S. 105.
Seyidzadə, M. İsmayılov İlqar Sədi oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S. 110.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www. az.wikipedia.org
www.azerbaijans.com
www.e-qanun.az
www.milliqahraman.az
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Fariz Qəhrəmanov
1974
Fariz Çoban oğlu Qəhrəmanov
1974-cü il mart ayının 29-da Bərdə
rayonunun Xəsili kəndində anadan
olmuşdur. Orta təhsilini 1991-ci ildə
doğma kəndlərində almış, sonra 47
saylı texniki-peşə məktəbində təhsilini
davam etdirmişdir. 1992-ci ildə Milli Orduya çağırılmış, 776 saylı hərbi
hissədə xidmətə başlamışdır. Ağdam,
Ağdərə, Füzuli, Kəlbəcər və Tərtər rayonları uğrunda gedən ağır döyüşlərdə
iştirak etmişdir.
1994-cü ildə Ağdərənin müdafiəsi
uğrunda gedən döyüşdə yaralanmışdır.
Bir müddət müalicə aldıqdan sonra
yenidən cəbhəyə qayıtmışdır. 1995-ci
ildə dövlət çevirilişinə cəhdin qarşısının alınmasında xidmət göstərmişdir.

Milli Qəhrəman
1995-1996-cı illərdə Türkiyə Respublikasında Jandarm və Komanda məktəbini bitirmiş, 1999-cu ildə
sənədlərini Ali Birləşmiş Komandanlıq məktəbinə vermiş və motoatıcı qoşunlar komandiri ixtisası üzrə orada
kursu tam olaraq başa vurmuşdur. Kapitan rütbəsinə qədər yüksəlib.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307
saylı Fərmanı ilə Qəhrəmanov Fariz
Çoban oğluna “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı” adı verilmişdir.
Bakı şəhərindəki küçələrdən biri
onun adını daşıyır.

Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi
haqqında: [Qəhrəmanov Fariz Çoban oğlu - Müdafiə Nazirliyi, çavuş-Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 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 [Mətn] //Azərbaycan.- 1995.- 5 aprel.
Əsgərov, V. Qəhrəmanov Fariz Çoban oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S. 235.
Qəhrəmanov Fariz Çoban oğlu (1974) [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.S.118.
Seyidzadə, M. Qəhrəmanov Fariz Çoban oğlu [Mətn] /M. Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.122.

İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www. az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Akademiyada regionların sosial-iqtisadi inkişaf problemləri üzrə
tədqiqatların ümümi qısa
tarixi səlnaməsi [Mətn]
/A.Nadirov; red. Ə.Nuriyev.Bakı: Elm, 2010.- 127 s.
Həyat insanlara xidmət
edəndə və onlara səmimi
olanda daha mənalı
və cəlbedicidir [Mətn]
/A.Nadirov; red. T. Kərimli.Bakı: Elm, 2011.-347 s.
Müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf məsələləri
[Mətn] /A.Nadirov.- Bakı:
Elm, 2001.- 454 s.
Naxçıvanın iqtisadiyyatı XX
əsrdə [Mətn] /A.Nadirov,
Ə.X.Nuriyev, Ş.M.Muradov;
red. F.Maqsudov.- Bakı: Elm,
2000.- 104 s.
Asəf Abbasqulu oğlu Nadirov
[Mətn]: biblioqrafiya /tərt.
Ş.İslamova; red. A.ƏliyevaKəngərli, İ.Şəfərov.- Bakı:
Elm, 2005.- 227 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www. az.wikipedia.org
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Asəf Nadirov
1929
Asəf Abbasqulu oğlu Nadirov 1929
-cu il (bəzi mənbələrdə 1930) mart
ayının 13-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunda anadan
olmuşdur. İlk təhsilini 1936-cı ildə
doğma kəndində almış və 1946-cı ildə
Yengicə kənd orta məktəbini bitirib
Azərbaycan Dövlət Universitetinin
geoloji-coğrafiya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1951-ci ildə universiteti əla
qiymətlərlə bitirərək coğrafiya kafedrasında assistent vəzifəsində saxlanmışdır. Azərbaycan SSR Ali Soveti
Rəyasət Heyəti yanında Respublika
inzibati-ərazi bölgüsü üzrə məsləhətçi
kimi məsul vəzifəyə irəli çəkilmiş və
iki ilə yaxın bu vəzifədə çalışmışdır.
1952-ci ildə Azərbaycan SSR Elmlər
Akademiyası Coğrafiya İnstitutunun
aspiranturasına daxil olmuş və təhsilini
davam etdirmək üçün 1953-cü ildə
Moskva şəhərinə - SSRİ Elmlər Akademiyasına ezam olunmuşdur. Dünya
şöhrətli alimlərin çalışdığı bu elm ocağında Asəf Nadirov böyük elmi məktəb
keçmiş və 1956-cı ildə elmlər namizədi
alimlik dərəcəsi almışdır. 1957-ci ildə
Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat
bölməsinə (1958-ci ilin may ayından İqtisadiyyat İnstitutu) kiçik elmi
işçi vəzifəsinə keçmiş, burada elmi
fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda bu institutun Regional iqtisadiyyat şöbəsində
yerinə yetirilən elmi tədqiqat işlərinə
bilavasitə elmi rəhbərlik edir və burada fəal elmi tədqiqat işləri aparır.

Akademik
O, 1958-1992-ci illərdə (34 il)
Azərbaycan EA İqtisadiyyat İnstitutunda şöbə müdiri, eyni zamanda
1964-1981-ci illərdə həmin institutda
elmi hissə üzrə direktor müavini, 1981ci ildən 1998-ci ilədək Azərbaycan
EA Rəyasət Heyətində baş elmi katib, 1990-1998-ci illərdə akademiyanın akademik-katibi vəzifələrində
işləmişdir. Azərbaycan EA İqtisadiyyat İnstitutu nəzdində yaradılmış,
vaxtilə respublikada yeganə ixtisaslaşmış müdafiə şurasının 1980-1989cu illərdə sədr müavini, 1990-1998-ci
illərdə isə sədri olmuşdur. A.A.Nadirov
1966-1981-ci illərdə “Azərbaycan
SSR Elmlər Akademiyası Xəbərləri
“İqtisadiyyat” seriyasının baş redaktor
müavini, 1981-ci ildən həmin jurnalın
baş redaktoru vəzifəsində çalışır.
Akademik Asəf Nadirov 40 ilə
yaxındır ki, Azərbaycan Dövlət
Universitetində (hazırda Bakı Dövlət
Universiteti), son illərdə habelə başqa ali məktəblərdə müxtəlif iqtisadi
fənlərdən mühazirələr oxuyur.
Asəf Nadirovun əməyi dövlətimiz
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
O, bir çox orden və medallara, fəxri
fərmanlara layiq görülmüşdür. 2004cü ildə Azərbaycann Respublikasının “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmiş,
Y.Məmmədəliyev mükafatı laureatı
olmuş, “Əməkdar elm xadimi” fəxri
adına layiq görülmüşdür.

MART

Mədəniyyət.Maarif.Elm

160
22 illiyi

Məhəmməd Tağı Sidqi
1854-1903

Məhəmməd Tağı Kərbəlayi Səfər
oğlu Səfərov (Məhəmməd Tağı Sidqi)
1854-cü il mart ayının 22-də Naxçıvanda anadan olmuşdur. İlk təhsilini Ordubadda molla Məhəmməd Tağı Axundun
yanında almış, sonra Hüseyn Soltan
mədrəsəsində oxumuşdur. Bir müddət
İranda - Xorasan, Səbzivar, Nişapur
şəhərlərində də yaşamış, təhsilini davam
etdirmiş və ticarətlə məşğul olmuşdur.
O, 1885-ci ildə Vətənə qayıtmış, fəhləlik
etmişdir. Ailəsini yaşatmaq niyyətilə
Ə d ə b i y y a t
Əsərləri [Mətn] /M.T.Sidqi; açdığı çayxana qısa müddətdə yerli zired. Ə.Qədimov; topl.,
yalıların əsas yığıncaq yerinə çevrilmiştərt. ed. və müqəd. müəl.
dir. Burada Türkiyə, İran və Rusiyadan
İ.Həbibbəyli.- Bakı: Çaşıoğgətirilmiş qəzetlər, Şərq klassiklərinin
lu, 2004.- 280 s.
Seçilmiş pedaqoji əsərləri əsərləri, habelə Sidqinin fəal üzvü ol[Mətn] /M.T.Sidqi; tərt. ed. duğu “Əncümənü-şüəra” ədəbi məclisi
M.Abbasov; [red.: Y.Talıbov,
üzvlərinin şeirləri oxunub müzakirə
İ.Mollayev].-Bakı: Maarif,
olunurdu. Sidqi 1892-ci ildə Ordubadda
1967.- 83 s.
Məktəb hekayətləri [Mətn] maarifçi ziyalı Hüseyn Sultan Kəngərli
/M.T.Sidqi; topl., tərt. ed. və ilə birgə “Əxtər”, 1894-cü ildə isə Naxön söz. müəl. İ.Həbibbəyli;
çıvanda “Tərbiyə” (“Məktəbi-Tərbiyə”)
red.: Şirindil, T.Kərimli.Bakı: Sabah, 1996.- 48 s. məktəbini təsis etmişdir.
Sidqi yaradıcılığa klassik üslubQədimov, Ə. Məhəmməd
Tağı Sidqinin həyatı və
da qəzəllər yazmaqla başlamışdır.
yaradıcılığı [Mətn]: monoqrafiya /Ə.Qədimov; elmi Əlyazmaları Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına
red. İ.Həbibbəyli.- Bakı:
Çaşıoğlu, 2004.- 152 s.
Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. Elmiİ n t e r n e t d ə
pedaqoji dəyərə malik yeddi dərsliyin
www.anl.az
(“Nümuneyi-əxlaq”, “Töhfeyi-bənat,
yainki Qızlara hədiyyə”, “Müxtəsər
www.az.wikipedia.org
www.shexsiyyetler.nakhchi- coğrafiya risaləsi” və s.) müəllifidir.
van.az
Sidqi müntəzəm surətdə bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuşdur. Ordubadda
www.science.az
fəaliyyət göstərən “Əncüməni-şüəra”
ədəbi məclisinin fəal üzvlərindən idi.

Maarif xadimi

Pedaqoji fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlı
olan ədəbi irsi 300-dən çox qəzəldən,
“Məsnəviyyati-mənəviyyə”
adlı
irihəcmli mənzumədən, “Kəbb Nəsir”
mənzum hekayətindən, “Heykəli-insanə
bir nəzər” ədəbi-fəlsəfı traktatdan
(1912-ci ildə kitab halında çap edilmişdir), 20-dən çox hekayədən ibarətdir.
Sidqi Azərbaycan uşaq nəsrinin ilk yetkin nümunələrini yaratmışdır. “Məktəb
hekayələri” kimi tanınan bu əsərlərdə
(“Məktəbə davam”, “Gözütox uşağın
hekayəti”, “Yalançı uşaq”, “Səxavətli
uşaq” və s.) o, özünün maarifçilik ideyalarını, pedaqoji görüşlərini, yüksək
mənəvi-əxlaqi
keyfiyyətləri
bədii
şəkildə təbliğ etmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi sədrinin “Görkəmli pedaqoq,
maarifçi və şair Məhəmməd Tağı Sidqinin 150 illik yubileyinin keçirilməsi və
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında”
11 mart 2004-cü il tarixli Sərəncamı
ilə Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrına
Məhəmməd Tağı Sidqinin adı verilmiş, onun adını daşıyan Naxçıvan şəhər
4 saylı və Ordubad şəhər 1 saylı orta
məktəbdə xatirə güşələrinin yaradılması, seçilmiş şeirlərinin nəşr olunması və
digər tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur.
Görkəmli pedaqoq, publisist və şair,
maarifpərvər ziyalı Sidqi Məhəmməd
Tağı 1903-cü il dekabr ayının 9-da
vəfat etmişdir. Məzarı Naxçıvan
şəhərindədir.
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Xəzər dənizi [Mətn]
/Ə.Qasımov; rəy.:
O.Q.Mironov,
Y.İ.Staroboqatov,
Q.N.Bujinskaya.- Bakı: Elm,
1999.- 208 s.
Xəzər dənizi planktonunun ekologiyası [Mətn]
/Ə.Qasımov; rus dilindən
tərc. ed. A.Əliyev; rəy.
M.Salmanov; AMEA,
Zoologiya İnstitutu.- Bakı:
Adiloğlu, 2004.-550 s.
Su hövzələri, su canlıları
və onların mühafizəsi üzrə
məlumat kitabı [Mətn]
/Ə.Qasımov, A.Abdullazadə;
AEA.- Bakı: Elm, 1993.136 s.
Ə.H.Qasımov [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed. A.Əliyev;
red. Ç.Əhmədova.- Bakı:
Elm, 1993.- 88 s.
Əliyev, A.R. Görkəmli
hidrobioloq alim [Mətn]
/A.Əliyev //Elm.- 2009.- 29
aprel.- S.9.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.zoologiya.az
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Əbdül Qasımov
1929-2005
Əbdül Hüseynəli oğlu Qasımov
1929-cu il mart ayının 5-də Lənkəran
rayonu Kənarmeşə kəndində anadan
olmuşdur. 1946-cı ildə həmin rayonun
Xolmili kənd orta məktəbini bitirmiş
və 1946-1950-ci illərdə Azərbaycan
Pedaqoji İnstitutunda təhsil almışdır.
Azərbaycan
Pedaqoji
İnstitutunun tələbəsi kimi öz diplom işini Azərbaycanın Lənkəran rayonu
su hövzələrinin iynəcə sürfələrinin
tədqiqinə həsr etmişdir. 1950-ci ildə
Pedaqoji İnstitutu bitirərək elə həmin
il Azərbaycan SSR EA Zoologiya İnstitutunda aspiranturaya daxil olmuş,
Leninqrada (indiki Sankt-Peterburq),
SSRİ EA Zoologiya İnstitutuna
göndərilmişdir. 1954-cü ilin oktyabr
ayında Ə.H.Qasımov namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1954-cü ildə Azərbaycan SSR EA
Zoologiya İnstitutunun hidrobiologiya laboratoriyasında kiçik elmi işçi
vəzifəsində müstəqil elmi fəaliyyətə
- Mingəçevir su anbarının dib
orqanizmlərini öyrənməyə başlamışdır.
1956-cı ildən institutda baş elmi işçi
vəzifəsinə seçilmiş və elə o vaxtdan o,
Azərbaycanın yüksək dağlıq zonasındakı gölləri, Kür çayının aşağı axarını
və bir sıra başqa su hövzələrinin faunalarının tədqiqi ilə məşğul olmuşdur.
Ə.H.Qasımov Polşa, ABŞ, Yaponiya, Yunanıstanda və b. ölkələrdə
keçirilən beynəlxalq konfranslarda və
digər elmi tədbirlərdə məruzələrlə çaxış etmişdir. Onun bir sıra elmi işi xa-

Bioloq
rici ölkələrin mötəbər elmi nəşrlərində
işıq üzü görmüşdür. 1963-cü ildə
M.V.Lomonosov adına MDU-nun
elmi şurasında doktorluq dissertasiyası
müdafiə etmiş, 1969-cu ildə SSRİ Ali
Attestasiya Komissiyası ona professor
elmi adını vermişdir. XX əsrin 70-ci
illərinə qədər apardığı tədqiqatların
nəticələri “Aşağı Kürün və Mingəçevir
su anbarının hidrofaunası” (1965) və
“Qafqazın şirin su faunası” (1972)
monoqrafiyaları və Azərbaycan faunası seriyasından olan iki monoqrafiyada “Xərçəngkimilər” (1976)
və “Rotatorilər” (1984) kitablarında
öz əksini tapmışdır. Ə.H.Qasımov
tərəfindən 1988-2005-ci dövrü üçün
Azərbaycanın şirin su tutarlarında
balıqçılıq təsərrüfatlarının inkişafı sxemi və eləcə də Azərbaycanda
2005-ci ilə qədərki dövrdə süni gölbalıqçılıq təsərrüfatlarının respublikada yerləşməsi və inkişafı xəritəsi tərtib
edilmişdir.
Ə.H.Qasımov 362 elmi işin, o
cümlədən, 21 monoqrafiya, 16 elmikütləvi kitabın müəllifidir. O, həmçinin
“Xəzər gölünün ekologiyası” (1994),
“Neft və Xəzər dənizinin bioloji ehtiyatları” (2001) və başqa kitabların
da müəllifidir. Son əsəri 2004-cü ildə
üç dildə - Azərbaycan, ingilis və rus
dillərində nəşr olunmuş “Xəzər dənizi
planktonunun ekologiyası” kitabıdır.
Görkəmli alim, Əməkdar elm xadimi Əbdül Qasımov 2005-ci ildə vəfat
etmişdir.
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Uşaq xəstəlikləri
[Mətn]: Tibb Universitetinin pediatriya
fakültəsinin IV-VI kurs
tələbələri üçün dərslik
/A.Əyyubova [və b.];
red. A.Əyyubova.-Bakı:
Şərq-Qərb, 2008.429 s.
İ n t e r n e t d ə
www.amuclinic.com
www.anl.az
www.gender-az.org

Amaliya Əyyubova
1934
Amaliya Abdulla qızı Əyyubova
1934-cü il mart ayının 26-da Qazax
rayonunun Dağ Kəsəmən kəndində
anadan olmuşdur. O, 1957-ci ildə
Azərbaycan Tibb Universitetinin Pediatriya fakültəsini bitirmişdir. 1963-cü
ildən Tibb İnstitutunda hospital pediatriya kafedrasında klinik ordinator, baş
laborant, assistent, dosent, professor
və 1989-cu ildən “II Uşaq xəstəlikləri”
kafedrasında müdir vəzifəsində çalışmışdır. 1968-ci ildə namizədlik dissertasiyasını, 1981-ci ildə doktorluq dissertasiyasını Moskva şəhərində Akademik
Elmi-Tədqiqat Pediatriya institutunda
müdafiə etmişdir. 1983-cü ildə professor
adına layiq görülmüşdür. Azərbaycanda
ilk dəfə olaraq allergiya xəstəliklərinin
yayılması, onun strukturu, kliniki formalarının müalicəsi və profilaktikasını tədqiq etmişdir. 360-dan artıq elmi
məqalə, 5 dərslik, monoqrafıyalar, dərs
vəsaiti, səmərələşdirici ixtiraların və s.
müəllifidir.
A.A.Əyyubova 30 ildən artıqdır ki,
Universitet Tələbə Elmi Cəmiyyətinin
elmi rəhbəri, pediatriya üzrə Tsiklik Metodik Komissiyanın sədri, Azərbaycan
Tibb Universitetinin Mərkəzi Tsiklik
şurasının üzvü, Azərbaycan Allerqoloq,
İmmunoloq və İmmunoreabilitoloqlar
Elmi Cəmiyyətinin Prezidenti, MDBölkələrinin Allerqoloq, İmmunoloq və
İmmunoreabilitoloqlar Cəmiyyətinin
vitse prezidenti, Beynəlxalq “İNTERASTMA” cəmiyyətinin rəyasət

Allerqoloq
heyətinin üzvü, Moskvada nəşr olunan “Клиническая иммунология и
аллергология” və “Astma”, “Metabolizm”, “Sağlam ol”, “Oftalmologiya”
jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü,
“Tibb” jurnalının redaksiya şurasının üzvü, bir sıra elmi şuraların üzvü,
Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya komissiyasının dəfələrlə tibb
üzrə ekspertı olmuşdur.
Bir sıra xarici ölkələrdə (İsveç, Fransa, Hollandiya, ABŞ, Belçika, İran,
İsrail, İspaniya, Misir, Portuqaliya,
Türkiyə, Rusiya, Qazaxıstan, Gürcüstan, Braziliya (Rio-de Janeyro), BƏƏ
(Dubay), Sinqapur) elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. 2008-ci ildə Türk Dünyası
Araşdırmaları Uluslararası Elmlər Akademiyasının üzvü seçilmiş və “Uluslararası Altın Yıldız” medalına, 2008-ci
ildə professor “WAO Member in Good
Standing” fəxri adına, 2009-cu ildə
tibbdə böyük xidmətlərinə görə BMTnin I dərəcəli “Hippokrat” ordeninə,
tibb elmi sahəsindəki xidmətlərinə görə
2009-cu ildə “İlin Bilim Adamı” adına
layiq görülmüş, həmçinin, Avropanın
Təbii Elmlər üzrə Akademiyasına (Europaische Akademie der Naturwissenscnaften) üzv seçilmişdir. 2000-ci ildə
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüş, 2010-cu ildə Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən
“Qabaqcıl təhsil işçisi” nişanı ilə təltif
olunmuşdur.
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Neft yağlarının istehsalı proseslərinin
nəzəri əsasları [Mətn]
/F.Səmədova; red.
M.Rüstəmov; AEA,
Y.Məmmədəliyev adına
Neft-Kimya Prosesləri
İnstitutu.- Bakı: Elm,
1992.- 180 s.
Азербайджанские
нефти новых
месторождений и
их гетероатомные
соединения [Текст]
/Ф.Самедова;
НАНА Ин-т
Нефтехимических
Процессов им. ак.
Ю.Г.Мамедалиева.Баку: Элм, 2009.- 323 с.
Нефти Азербайджана
[Текст]:свойства и
состав /Ф.Самедова.Баку: Элм, 2011.- 410,
[2] с.
Технология получения
низкозастывающих
масел [Текст]
/Ф.Самедова,
А.Касумова.- Баку:
Элм, 2010.-263с.
www. az.wikipedia.org
www. dspace.khazar.org
www.hisaxanli.org
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Fəzilə Səmədova
1929
Fəzilə İbrahim qızı Səmədova 1929cu il mart ayının 29-da Şamaxı şəhərində
ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1946cı ildə orta məktəbi bitirib keçmiş
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye
İnstitutunun kimyaçı-texnoloq mühəndisi
fakültəsinə qəbul olunmuşdur.
1956-1960-cı illərdə həmin institutda
assistent, dosent olmuş, 1988-ci ildə professor adı almışdır.
1970-1977-ci illərdə SSRİ NeftKimya Nazirliyinin Rəhbər İşçilərinin
Təkmilləşdirmə İnstitutunun Bakı filialında müəllim işləmişdir. 1991-ci ildən
SSRİ Neft Kimya Sənayesi Nazirliyinin Dövlət Elm və Texnika Komitəsinin
Əlaqələndirici Şurasının üzvü, 19771992-ci illərdə AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunun Dissertasiya Şurasının
üzvü, 1994-1996-cı illərdə Neft-Kimya
Problemləri İnstitutu (NKPİ) nəzdində
02.00.13 “Neft kimyası” və 05.17.07
“Yanacaq və qazın kimyəvi texnologiyası” ixtisasları üzrə D.01.031 Dissertasiyaların müdafiəsi üzrə Şuranın sədri
və üzvü, NKPİ-nin Elmi Şurasının üzvü,
“Azərbaycan Neft Təsərrüfatı”, “Neft
kimyası və neft emalı prosesləri” jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur. Görkəmli alimin 350 elmi əsəri,
9 kitabı çap olunmuşdur. 53 müəlliflik
şəhadətnaməsinin
və
patentlərin
müəllifidir.
Görkəmli alim kadr hazırlığı ilə də
məşğul olmuş 12 elmlər namizədi, 3
elmlər doktoru yetirmişdir.
Tədqiqat sahəsi Azərbaycanın yeni
yataqlarından çıxarılan neftlərin tərkib
və xassələrinin öyrənilməsi, onların

Kimyaçı alim
səmərəli emalı haqqında tövsiyələrin
verilməsi, onlardan yüksək keyfiyyətli
baza yağlarının alınmasını təmin edən
texnologiyaların işlənib hazırlanması və
bu tədqiqatların bir hissəsinin istehsalata
tətbiq edilməsi olmuşdur.
Azərbaycan elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə Fəzilə Səmədova
fəxri adlarla, orden və medallarla, fəxri
fərmanlarla təltif edilmişdir. 1970-ci ildə
“Rəşadətli əməyə görə” medalı, 1980-ci
ildə “Əməkdə fərqlənməyə görə” medalı, 1991-ci ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı, 1996-cı ildə Akademik
Y.H.Məmmədəliyev adına medal, 2004cü ildə Azərbaycan Respublikasının
“Şöhrət ordeni”, 2005-ci ildə Ümumdünya Ədlimülkiyyət Təşkilatının (ƏMT)
mükafatı, 2005-ci ildə ARDNŞ-in fəxri
fərmanı, 2011-ci ildə “Avropanın fəxri
alimi” diplomu ilə təltif olunmuşdur.
1995-ci ildən Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü olmuşdur.
Fəzilə İbrahim qızı Səmədova 2001-ci
ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir.
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Obuxova, L. Öncə yer vardı [Mətn]: Yuri Qaqarin
haqqında xatirə povest
/Lidiya Obuxova; tərc. ed.
V.Bəhmənli.- Bakı: Nağıl
evi, 2010.- 252 s.
Cəbrayıloğlu, E.
Azərbaycanlı kosmonavtın düşüncələri [Mətn]:
Yuri Qaqarinin göyə
çıxmasının 50 illiyinə həsr
olunur /E.Cəbrayıloğlu
//Ədalət.- 2011.- 9 aprel.S.13.
Fəzanı fəth edən Qaqarin [Mətn] /N.İxtiyarqızı
//Həftə içi.- 2012.- 14-16
aprel.- S.16.
Təranə. Kosmosu fəth
edən insan [Mətn] /Təranə
//Kaspi.- 2011.- 11 mart.S.15.
Губарев, В. Тайны
Гагарина [Текст]: мифы
и правда о первом полете
/В.Губарев.- Москва,
2011.- 316 с.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.astronaut.ru
www.bibliotekar.ru

Yuri Qaqarin
1934-1968
Yuri Alekseyeviç Qaqarin 1934-cü
il mart ayının 9-da Rusiyanın Smolensk vilayətinin Qоatski rayonunun
Kluşino kəndində kolxozçu ailəsində
anadan olmuşdur.
Doğma kəndində natamam orta
məktəbi bitirdikdən sonra 1951-ci ildə
Lyubertsi şəhərində sənət məktəbinə
daxil olmuşdur. Sənət məktəbini
bitirdikdən sonra Saratov Sənaye Texnikumuna daxil olmuş, texnikumda
təhsilini davam etdirməklə bərabər
Saratov aeroklubuna kursant qəbul
edilmişdir. Qaqarin kosmosa doğru
ilk addımını məhz Saratovda atmışdır.
1955-ci ildə təhsilini əla qiymətlərlə
başa vuraraq Yak-18 təyyarəsində
ilk dəfə sərbəst uçuş etmişdir. Qısa
müddətdə 196 dəfə havaya qalxmış və
42 saat 23 dəqiqə uçuş keçmişdir. Elə
həmin ilin payızında hərbi xidmətə çağırılmış və Orenburqda xidmət etməyə
başlamışdır. Təyyarəni sərbəst idarə
edə bildiyi üçün Qaqarini Orenburqdakı Hərbi Aviasiya Məktəbinə oxumağa
göndərmişlər.
1957-ci ildə Çkalov adına hərbiaviasiya məktəbini, 1968-ci ildə isə
N.Y.Jukovski adına Moskva HərbiHava Mühəndisləri Akademiyasını bitirmişdir. 1957-ci ildən Qırmızı Bayraqlı Şimal Donanmasının aviasiya
hissələrinin birində qırıcı-təyyarəçi
kimi xidmət etməyə başlayan Qaqarini 1960-cı ildə kosmonavtlar dəstəsinə
qəbul etmişlər. Dünyada ilk kosmo-

İlk kosmonavt
navt kimi Yuri Qaqarin 1961-ci il aprel ayının 12-də “Vostok” gəmisində
kosmosa uçmuş, yer ətrafında 1 saat
48 dəqiqə dövr edib geri qayıtmışdır.
1961-ci il aprel ayının 14-də “Sovet
İttifaqı Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşdür.
SSRİ-nin ilk təyyarəçi-kosmonavtı,
polkovnik, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı
Qaqarin Yuri Alekseyeviç 1968-ci
il mart ayının 27-də təyyarədə təlim
uçuşu zamanı qəza nəticəsində həlak
olmuşdur. Sınaq uçuşu 20 dəqiqə
nəzərdə tutulmuşdu, lakin havaya qalxdıqdan 10 dəqiqə sonra Yuri Qaqarin
yerə enmək üçün icazə istəmiş və bundan sonra təyyarə ilə əlaqə kəsilmişdi.
Əvvəlcə, bunu heç kəs faciə kimi
qiymətləndirmək istəməmiş, lakin bir
müddətdən sonra həyəcan siqnalı verilmiş və itən təyyarənin axtarışına
başlanmışdı. Yalnız 3 saatlıq axtarışdan sonra təyyarənin qalıqlarını uçuşsınaq mərkəzindən 85 kilometr aralı,
Novoselovo kəndi ətrafında tapmışlar.
Yuri Qaqarin Moskvada Kreml divarında dəfn olunmuşdur.
Vəfatından sonra Qaqarinin xatirəsi
əbədiləşdirilmiş, Qjatsk rayonu Qaqarin adlandırılmış, Moskvada və SSRİnin hər yerində onun adına küçələr və
parklar salınmışdır.
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Züleyxa Seyidməmmədova
1919-1999
Züleyxa Həbib qızı Seyidməmmədova 1919-cu il mart ayının 22-də
Bakı şəhərində, ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. O, 1935-ci ildə Bakı
aeroklubunu, 1936-cı ildə keçmiş
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan
Sənaye İnstitutunu, 1941-ci ildə isə
N.Y.Jukovski adına Hərbi Hava Akademiyasını bitirmişdir. İkinci Dünya
müharibəsində qırıcı təyyarəçi və qadınlardan ibarət qırıcı aviasiya polkunun komandir müavini olmuş, 500-dən
artıq döyüş uçuşu keçirmişdir.
Təyyarəçilər aramsız uçuşlarla
düşmənin yerləşdiyi ərazilərdə aerodromları, ordu hissələrini və texnikanı bombalayıb məhv etməklə
qələbəni təmin etmişdilər. O, 1946-

1952-cı illərdə komsomol və partiya
komitələrində məsul vəzifələrdə çalışmış, 1952-1975-ci illərdə keçmiş
Azərbaycan SSR-in İctimai Təminat
naziri olmuşdur.
Züleyxa Seyidməmmədova göstərdiyi misilsiz xidmətlərinə görə Lenin ordeni, 2-ci dərəcəli “Vətən
müharibəsi”, 2 “Qırmızı Əmək Bayrağı” və 2 “Şərəf nişanı” ordenləri və bir
çox medallarla təltif edilmişdir. 1975ci ildən Azərbaycanın Xarici Ölkələrlə
Dostluq və Mədəni Əlaqə Cəmiyyəti
Rəyasət Heyəti sədrinin müavini
işləmiş, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı olmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Azadi, S. İlk azərbaycanlı təyyarəçi qadın [Mətn] /S.Azadi //İki sahil.- 2012.- 9 may.- S.25.
Hərbi təyyarə ilə arzuların üfüqünə aparan yol...: Kim deyir təyyarəçilik qadın sənəti deyil [Mətn] //Azadlıq.2010.- 3 dekabr.- S.13.
İlyasoğlu, R. İlk azərbaycanlı qadın təyyarəçi [Mətn] /R.İlyasoğlu //Respublika.- 2010.- 12 may.- S.11.
Rzalı, R. Göylərin cazibəsi çəkirdi onu: Faşizm üzərində qələbədən 65 il keçir [Mətn] /R.Rzalı //Azərbaycan.2010.- 23 aprel.- S.7.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
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Daxili Qoşunlar [Mətn]
//Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan.Bakı, 2007.- S.369.
Daxili Qoşunlar daim
Azərbaycan xalqına və
dövlətçiliyinə sədaqətlə
xidmət etmişdir [Mətn]
//Azərbaycan.- 2011.- 13
mart.- S.3.
Məzahiroğlu, C. Daxili qoşunlar: islahatlar
və perspektivlər. Yaxın
vaxtlarda bu qurumda
mülki şəxslərin sayı iki
dəfə artırılacaq [Mətn]
/C.Məzahiroğlu //Ayna.2012.- 17 mart.- S.10-16.
Həsənov, Z. Daxili Qoşunlar yüksəliş mərhələsini
yaşayır [Mətn] /Z.Həsənov
//Azərbaycan.- 2011.- 12
mart.- S.4.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www. az.wikipedia.org
www. e-qanun.az
www. mia.gov.az

Daxili Qoşunlar Günü
1995
Daxili Qoşunlar 1991-ci ildə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə yaradılmışdır.
Daxili Qoşunların funksiyaları,
vəzifələri, fəaliyyətinin əsas prinsipləri
“Daxili Qoşunların statusu haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 181 №-li 8 fevral 1994-cü il tarixli
Qanunu ilə müəyyən olunmuşdur.
Həmin Qanuna əsasən Daxili Qoşunlar aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
• digər daxili işlər orqanları ilə
birlikdə şəhərlərdə və digər yaşayış
məntəqələrində post-patrul xidməti
vasitəsilə ictimai asayişin qorunmasında, habelə kütləvi tədbirlər keçirilərkən
ictimai təhlükəsizliyin təmin olunmasında iştirak edir;
• mühüm dövlət obyektlərini, kommunikasiya qurğularını, xüsusi yükləri
mühafizə edir;
• mühafizə olunan əraziyə soxulmuş şəxslərin axtarılmasında və tutulmasında iştirak edir;
• Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyinin Təchizat İdarəsinin
anbarlarını və hərbi bazalarını
mühafizə edir;
• mühafizə olunan obyektlərdə və
qurğularda qəzaların, yanğınların,
təbii fəlakətlərin və buna bənzər başqa
halların nəticələrinin ləğvində iştirak
edir;
• yaşayış məntəqələrində kütləvi
iğtişaşların qarşısının alınmasında iştirak edir;

• qəzalar, bədbəxt hadisələr, yanğınlar, təbii fəlakətlər və başqa fövqəladə
hallar zamanı, habelə fövqəladə
vəziyyətin hüquqi rejimi təmin
edilərkən adamların xilas edilməsi,
sahibsiz qalmış əmlakın mühafizəsi,
ictimai asayişin qorunması üçün
təxirəsalınmaz tədbirlər görməklə daxili işlər orqanlarına kö-mək göstərir;
• cəzaçəkmə müəssisələrində kütləvi iğtişaşların qarşısını almağa
kömək göstərir;
• mühafizədən qaçmış məhkumların və həbs edilmiş şəxslərin axtarılmasında və tutulmasında iştirak edir;
• zərurət olduqda Azərbaycan Respublikasının ərazisinin müdafiəsin-də
iştirak edir.
Daxili Qoşunlara başqa vəzifələr
ancaq qanunla həvalə edilə bilər.
Hərbi qanunvericilik, nizamnamələr, hərbi qulluqçuların xidmət keçməsi məsələləri üzrə Daxili Qoşunların fəaliyyəti Silahlı Qüvvələr üçün
müəyyən edilmiş hərbi-normativ aktlarla nizamlanır.
Daxili Qoşunların Komandanı birbaşa Daxili İşlər nazirinə tabedir və
onun müavinidir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 mart 1995-ci il tarixli Fərmanı
ilə Qoşunların Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistanın hərbi
təcavüzünə qarşı döyüşə başladığı gün
- martın 12-si “Daxili Qoşunlar Günü”
elan edilmişdir.
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Bədəlov, Ə. Beynəlxalq
ictimaiyyət erməni
terrorizminə “Yox”
deməlidir! [Mətn]
/Ə.Bədəlov //Xalq qəzeti.2012.-6 sentyabr.-S.4.
Nurəddinoğlu, R. Qanlı
terror aktı [Mətn]:
Bakı metrosunun “20
Yanvar” stansiyasında erməni terrorçuları
tərəfindən törədilən
terror aktından 18 il keçir
/R.Nurəddinoğlu //Səs.2012.- 17 mart.- S.7.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.azerbaycanli.org
www.azerbaijan.az
www.news.lent.az
www.gun.az
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“20 Yanvar” metrostansiyasında terror
1994
Bakı metropolitenində 1994-cü ildə
baş vermiş terror aktları, partlayışlar
mart və iyul aylarında baş vermişdir.
Birinci partlayış mart ayının 19-u “20
Yanvar” metro stansiyasında, ikinci isə
iyul ayının 3-ü “28 May” və “Gənclik”
stansiyalarının arasında baş vermişdir.
1994-cü il mart ayının 19-da saat
13.00-da qatar stansiyada dayandığı
zaman, birinci vaqonda saat mexanizmi ilə təchiz edilmiş əldədüzəlmə
partlayıcı qurğu işə düşmüşdür. Partlayış nəticəsində 14 nəfər həlak olmuş,
49 nəfər yaralanmışdır. Həlak olanlar
arasında Azərbaycan Respublikasının
Xalq artisti Rafiq Babayev də var idi.
İstintaq nəticəsində, separatçı “Sadval” ləzgi təşkilatının üzvləri həbs olunmuş, istintaq zamanı məlum olmuşdur
ki, “Sadval” separatçı təşkilatının həmin
fəalları 1992-ci ildən etibarən dəfələrlə
Ermənistan Respublikasında olmuşlar.
Bu ölkənin Milli Təhlükəsizlik Baş
İdarəsi təşkilatın formalaşmasında,
maliyyələşməsində və silahlanmasında
yaxından iştirak etmiş və orada onlara
xüsusi təlim keçilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının hüquq
mühafizə orqanları tərəfindən terror
aktının icrasında və təşkilində iştiraka
görə 11 nəfər həbs olunmuş, onlardan
ikisi barəsində güllələnmə hökmü çıxarılmış, digərləri isə müxtəlif müddətli
həbs cəzasına məhkum olunmuşlar.
1992-ci ilin aprel-may aylarında 30 nəfər milliyyətcə ləzgi olan

Azərbaycan vətəndaşı Ermənistanın
Nairi rayonunun Lusakert qəsəbəsində
yerləşən təlim-məşq bazasında xüsusi
terror-təxribat hazırlığı keçmişlər. İstintaq zamanı müəyyən edilmişdir ki,
təxribatçılar təlimata uyğun olaraq, “20
Yanvar” stansiyası ilə yanaşı Bakının
“Nizami” kinoteatrında, Respublika
Sarayında və Bakı lampa zavodunda
da partlayışlar törətməyi planlaşdırmışlar. Ancaq terrorçular məqsədlərinə
axıra qədər nail ola bilməmişlər. Terror
aktı nəticəsində həlak olan soydaşlarımızın adları “20 Yanvar” metrostansiyasının divarına həkk olunaraq
əbədiləşdirilmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Azərbaycanın xalq
bayramı Novruz [Mətn]:
bələdçi kitab /layih. rəhb.
Ə.Qarayev; mətnin müəl.
Ə.Vəliyev, V.Bəhmənli.Bakı: Təhsil, 2011.-208 s.
Azərbaycanda Novruz
[Mətn].- Bakı: Çıraq,
2012.- 271 s.
Novruz: ənənə və müasirlik [Mətn]: Novruz
bayramına həsr olunmuş
Elmi Konfransın materialları: (17 mart 2001-ci il)
/hazırl. Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət
Universiteti; Tələbə Elmi
Cəmiyyəti; elmi red. və
tərt. ed. M.Süleymanlı;
burax. məsul İ.Hüseynov.Bakı: NəşriyyatPoliqrafiya Mərkəzi,
2001.- burax.1- 96 s.
Əhmədov, Ə. Novruz süfrəsi [Mətn]
/Ə.Əhmədov.- Bakı:
Azərnəşr, 2011.- 80 s.
İ n t e r n e t d ə
www. az.wikipedia.org
www. deyerler.org

Novruz Bayramı
Novruz bayramı baharın gəlişi
şərəfinə qeyd edilir və yeni ilin qarşılanmasını bildirir. Baharın ilk günü
təqvimdə Günəşin illik dövr etməsinin
başa çatdığını göstərir.
Novruz bayramının tarixi kökləri çox
qədim dövrlərə - Zərdüşt peyğəmbərin
zəmanəsinə aiddir. Bu isə təqribən
3700-5000 il deməkdir.
Ən qədim yazılı abidələrdə göstərilir
ki, Novruz bayramı bizim eradan əvvəl
505-ci ildə qeyd edilmişdir.
Novruz ruhun təmizlənməsi rəmzidir. Novruzdan əvvəlki axır çərşənbə
ərəfəsində tonqallar yandırılır və yaşından, cinsindən asılı olmayaraq, hər
kəs bu bərəkətli odun üstündən yeddi dəfə tullanmalıdır. Eyni bir tonqalın üstündən yeddi dəfə və ya yeddi
tonqalın hərəsinin üstündən bir dəfə
tullanmaq lazımdır. Bu ritualı yerinə
yetirərkən “Mənim sarılığım sənə, sənin
qızartın mənə keçsin” demək lazımdır.
Novruz tonqalının üstünə heç vaxt su
tökmürlər. Tonqal özü sönəndən sonra
oğlanlar və qızlar onun külünü yığıb
evdən uzağa aparırlar. Bu o deməkdir
ki, bütün pisliklər həmin külə qarışaraq
gedir.
Su ilə təmizlənmə, suyun təmizləyici qüvvəyə malik olması barədə
təsəvvürlərlə bağlıdır. Novruz günlərində arx üstündən tullanmaq ötən
ildə edilmiş günahları yumaq deməkdir.
Belə bir adət də var: ilin son gecəsində
adamlar bir-birinin üstünə su çiləyirlər.

Xalq inamına görə, axır çərşənbə gecəsi
çaylar və arxlar dayanır, hamı və hər
şey, hətta ağaclar da yerə əyilərək suya
təzim edirlər. Yeni il axşamında kim bu
sudan içərsə, o, xəstələnməz.
Qədimdən yaranmış ənənələrə görə,
həmin vaxtda Novruzun şərəfinə toplardan və tüfənglərdən atəş açırlar. Novruz
süfrəsində adları “S” hərfi ilə başlayan
yeddi xörək, habelə sumax, sirkə, süd,
səməni, səbzi və sair olmalıdır. Süfrəyə
güzgü və şamlar, güzgünün qabağına
boyanmış yumurtalar qoyulur. Bütün
bunların hər birinin rəmzi mənası var:
şam – insanları bədnəzərdən qoruyan
od, işıq, güzgü isə aydınlıq deməkdir.
Ənənəyə görə, bayramın birinci
günündə hər kəs öz evində olmalıdır.
Xalq içində deyərlər: “Əgər Novruzun birinci günündə öz evində olmasan, yeddi il evinə həsrət qalacaqsan”.
Keçmişdə Novruz bayramı günündə
evin bayır qapısı, bir qayda olaraq, bağlanmırdı. Novruzun birinci günü bütün
gecə işıq yanır, çünki işığın sönməsi
bədbəxtlik əlamətidir.
Ənənəyə görə, Novruzun birinci
günü bahar, ikinci günü yay, üçüncü
günü payız və dördüncü günü qış hesab
edilir. Əgər birinci gün hava küləksiz
və aydın olsa, deməli, il məhsuldar olacaqdır.
Novruz - Azərbaycan xalqının millimənəvi dəyərlərini özündə əks etdirən
bayramıdır.
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Ə d ə b i y y a t
Azərbaycanın milli
təhlükəsizlik orqanlarının
şəxsi heyəti peşə bayramını qeyd etmişdir [Mətn]
//Azərbaycan .-2011.- 29
mart. - S. 2.
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Milli Təhlükəsizlik orqanlarının qəhrəmanları [Mətn] /
baş məsl. E.Mahmudov;
məsl.F.Vahabov; red.
A.Babayev; tərt.: X.Tağıyeva,
N.Allahverdiyev.- Bakı: MTNnin İctimai Əlaqələr Mərkəzi:
İndiqo, 2008.- 324 s.
Milli təhlükəsizliyin keşiyində
[Mətn] //Azərbaycan.2012.-28 mart.- S.5.
Zülfüqaroğlu, Ə.Milli
təhlükəsizlik orqanlarının
yaranmasından 93 il ötür
[Mətn] Bu münasibətlə
bayram tədbiri keçirilib
/Ə.Zülfüqaroğlu //Həftə içi
.-2012.- 29 mart.- S. 2.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.mns.gov.az
www. ebooks.preslib.az
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Milli Təhlükəsizlik Orqanları
İşçilərinin Peşə Bayramı Günü
1997
1918-ci ildə yaradılmış Azərbaycan
Demokratik Respublikasında 1919-cu
il martın 28-də müdafiə naziri Səməd
bəy Mehmandarovun 157 saylı əmrinə
əsasən kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat
xidməti təşkil olunmuşdu. Bu təşkilatın
vəzifəsi
terrorizmə,
casusluğa,
təxribatlara qarşı mübarizə aparmaq
idi. Lakin cümhuriyyətinin süqutu və
1920-ci ildə sovet ordusu tərəfindən
Azərbaycanın
işğalı
nəticəsində
təşkilatın üzvləri repressiyalara məruz
qalmış, M.Şeyxzamanlı başda olmaqla
əksər rəhbər heyət güllələnmişdi.
Sovet dövründə qurum əvvəlcə
Fövqəladə Komissiya (“ÇK”) adlanmış, bir müddət Daxili İşlər Xalq Komissarlığının (“NKVD”) tərkibində
fəaliyyət göstərmiş, sonra Dövlət
Təhlükəsizlik Komitəsi təşkil olunmuşdur.
50-ci illərin sonlarından etibarən
respublika təhlükəsizlik orqanlarında milliləşmə və tarixi ədalətin bərpa
edilməsi, repressiyaya məruz qalmış
bir çox insanların hüquqi və mənəvi
bəraət alması istiqamətində xeyli işlər
görüldü. Bu proses bilavasitə ömrünün böyük bir hissəsini təhlükəsizlik
orqanlarına həsr etmiş görkəmli
dövlət xadimi Heydər Əliyevin adı
ilə bağlıdır. Onun Azərbaycan Dövlət
Təhlükəsizlik
Komitəsində
əkskəşfiyyata rəhbərlik etdiyi illər ərzində,
xüsusilə də komitə rəhbərliyinə irəli
çəkildiyi 1964-ci ildən sonrakı dövrdə

orqana milli kadrların cəlb olunması, onların yetişdirilib, həlledici iş
sahələrində rəhbər vəzifələrə təyin
olunması nəzərəçarpacaq şəkildə geniş
vüsət almağa başladı. 1967-ci ilədək
respublikanın təhlükəsizlik orqanlarına qeyri-azərbaycanlılar rəhbərlik
ediblər. Həmin il general Heydər
Əliyev Azərbaycan DTK-nın sədri
təyin olunmuşdur.
Azərbaycan müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra, 1991-ci il noyabrın
1-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yaranıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin
qarşısında duran vəzifələr Azərbaycan
Respublikasının suverenliyinə, konstitusiya quruluşuna, iqtisadi, müdafiə,
elmi-texniki potensialına, digər həyati
əhəmiyyətli maraqlarına qarşı xarici
dövlətlərin xüsusi xidmətlərinin və
təşkilatlarının, cinayətkar qrupların və
ayrı-ayrı şəxslərin kəşfiyyat və digər
təxribat-pozuculuq fəaliyyətinin qarşısını almaqdan ibarətdir.
“Azərbaycan Respublikası Milli
təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının
peşə bayramı gününün təsis edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1997ci il 23 mart tarixli Fərmanı ilə 28
mart - Milli Təhlükəsizlik Orqanları
İşçilərinin Peşə Bayramı Günü elan
olunmuşdur.
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Azərbaycanlıların Sоyqırımı Günü
1918

Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə törədilmiş və
uzun illərdən bəri öz siyasi-hüquqi qiymətini almamış soyqırımı da tarixin açılmamış səhifələrindən
biridir.
1813-cü və 1828-ci illərdə imzalanmış Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri Azərbaycan
xalqının parçalanmasının, tarixi torpaqlarımızın
bölünməsinin əsasını qoymuşdu. Azərbaycan xalqının bu milli faciəsinin davamı kimi onun torpaqlarının zəbti başlandı. Qısa bir müddətdə bu siyasət
gerçəkləşdirilərək ermənilərin kütləvi surətdə
Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi həyata keçirildi. Soyqırımı Azərbaycan torpaqlarının işğalının
ayrılmaz bir hissəsinə çevrildi.
İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ xanlıqlarının ərazilərində məskunlaşdırılan ermənilər orada yaşayan azərbaycanlılarla müqayisədə azlıq təşkil etmələrinə baxmayaraq öz havadarlarının himayəsi
altında “Erməni vilayəti” adlandırılan inzibati bölgünün yaradılmasına nail oldular. Belə süni ərazi
bölgüsü ilə, əslində, azərbaycanlıların öz torpaqlarından qovulması və məhv edilməsi siyasətinin
bünövrəsi qoyulmuş, “Böyük Ermənistan” ideyaları
təbliğ olunmağa başlanmışdı. “Böyük Ermənistan”
yaratmaq xülyasından ruhlanan erməni qəsbkarları
1905-1907-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı açıq

şəkildə genişmiqyaslı qanlı aksiyalar həyata
keçirmişdilər. Ermənilərin Bakıdan başlanan
vəhşilikləri Azərbaycanı və indiki Ermənistan
ərazisindəki Azərbaycan kəndlərini əhatə etmişdi. Yüzlərlə yaşayış məntəqəsi dağıdılmış, yerlə
yeksan edilmiş, minlərlə azərbaycanlı vəhşicəsinə
qətlə yetirilmişdi.
Birinci Dünya müharibəsi, eləcə də Rusiyada baş
vermiş 1917-ci il fevral və oktyabr çevrilişlərindən
məharətlə istifadə edən ermənilər öz iddialarını
bolşevik bayrağı altında reallaşdırmağa nail olmuşdular. 1918-ci ilin mart ayından etibarən əksinqilabçı ünsürlərlə mübarizə şüarı altında Bakı
Kommunası tərəfindən ümumən Bakı quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi güdən
mənfur planın həyata keçirilməsinə başlanılmışdı.
Həmin günlərdə ermənilərin törətdikləri cinayətlər
Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi həkk olunmuşdur. Minlərlə dinc azərbaycanlı əhali yalnız milli mənsubiyyətinə görə məhv edilmişdi. Ermənilər
evlərə od vurmuş, insanları diri-diri yandırmışlar.
Milli memarlıq incilərini, məktəbləri, xəstəxanaları,
məscid və digər abidələri dağıtmış, Bakının böyük
bir hissəsini xarabalığa çevirmişlər.
Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı,
Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Lənkəranda və Azərbaycanın başqa bölgələrində xüsusi qəddarlıqlarla həyata keçirilmişdir. Bu ərazilərdə dinc əhali kütləvi surətdə qətlə
yetirilmiş, kəndlər yandırılmış, milli mədəniyyət
abidələri dağıdılıb məhv edilmişdir.
Zaqafqaziyanın sovetləşməsindən öz çirkin
məqsədləri üçün istifadə edən ermənilər 1920-ci ildə
Zəngəzuru və Azərbaycanın bir sıra digər torpaqlarını Ermənistan SSR-in ərazisi elan etmişdilər. Sonrakı dövrdə bu ərazilərdəki azərbaycanlıların depor115

tasiya edilməsi siyasətini daha da genişləndirmək
məqsədilə yeni vasitələrə əl atmışdılar. Bunun
üçün onlar SSRİ Nazirlər Sovetinin 23 dekabr
1947-ci il “Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və
başqa azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-in
Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” xüsusi
qərarına və 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların
öz tarixi torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyasına dövlət səviyyəsində nail olmuşdular.
Erməni millətçiləri öz havadarlarının köməyi
ilə 50-ci illərdən etibarən Azərbaycan xalqına
qarşı kəskin mənəvi təcavüz kampaniyasına başlamışdılar. Keçmiş sovet məkanında müntəzəm
şəkildə yayılan kitab, jurnal və qəzetlərdə milli
mədəniyyətimizin, klassik irsimizin, memarlıq
abidələrimizin ən nəfis nümunələrinin erməni xalqına mənsub olduğunu sübut etməyə çalışırdılar.
Eyni zamanda, onlar tərəfindən bütün dünyada
azərbaycanlıların mənfi obrazını formalaşdırmaq
cəhdləri də güclənmişdi. “Yazıq, məzlum erməni
xalqı”nın surətini yaradaraq əsrin əvvəlində regionda baş verən hadisələr şüurlu surətdə təhrif olunmuş, azərbaycanlılara qarşı soyqırım törədənlər
soyqırım qurbanları kimi qələmə verilmişdi.
Əsrin əvvəlində əksər əhalisi azərbaycanlı olan
İrəvan şəhərindən və Ermənistan SSR-in digər
bölgələrindən soydaşlarımız təqiblərə məruz qalaraq kütləvi surətdə qovulmuşlar. Azərbaycanlıların
hüquqları ermənilər tərəfindən kobudcasına pozulur, ana dilində təhsil almasına əngəllər törədilir,
onlara qarşı repressiyalar həyata keçirilirdi.
Azərbaycan kəndlərinin tarixi adları dəyişdirilmiş,
toponimika tarixində misli görünməyən qədim
toponimlərin müasir adlarla əvəzolunma prosesi
baş vermişdir.
1918-ci il martın 30-u gecə saatlarında Bakıda
başlanan kütləvi qırğınlar 20 minə yaxın günahsız
insanın, o cümlədən çoxlu sayda qoca, qadın və
uşaqların öldürülməsi ilə nəticələnmişdir.
Martın 30-dan aprelin 2-dək davam edən
kütləvi qırğınlarda Stepan Şaumyanın rəhbərlik
etdiyi erməni bolşevik dəstələri Bakıda minlərlə
insanı qətlə yetirmiş, müsəlman ziyarətgahlarını
yandırmış, Bakı əhalisinin 400 milyon manatlıq
əmlakını müsadirə etmişdir. Kütləvi qırğınlar za116

manı şəhərin ən möhtəşəm məscidi sayılan Təzəpir
məscidi aramsız top atəşinə tutulmuş, Bakının ən
möhtəşəm memarlıq incilərindən olan “İsmailiyyə”
binası yandırılmışdır.
Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırımı
siyasəti, təkcə Bakı şəhəri ilə məhdudlaşmamışdır.
Martın 31-də erməni daşnakları Şamaxı qəzasının
53 kəndində 8027 azərbaycanlını, o cümlədən 2560
qadın və 1277 uşağı qətlə yetirmişlər. Qubanın 162
kəndində öldürülən günahsız azərbaycanlıların
sayı isə 16 mindən artıq olmuşdur. Erməni daşnakları Lənkəran, Muğan bölgəsi və Dağlıq Qarabağda minlərlə kəndi yandırmış, on minlərlə insanı
vəhşicəsinə qətlə yetirmişlər. 1918-ci il iyulun 15də Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaratdığı Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası bu qırğınlarla bağlı çoxsaylı sənədləri toplayaraq hökumətə
təqdim etmiş, 1919-cu ildə Azərbaycan Parlamenti 31 mart tarixinin - azərbaycanlıların soyqırımı
günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul etmişdir. Sovet hakimiyyəti illərində bu tarix yaddaşlardan silinsə də, müstəqillik dövründə tarixi
sənədlər əsasında 31 mart 1918-ci ildə Azərbaycan
xalqının başına gətirilən faciəvi hadisələrlə bağlı
çoxsaylı araşdırmalar aparılmış, kitablar dərc olunmuşdur. 1998-ci il martın 26-da Prezident Heydər
Əliyev “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında”
Fərman imzalamışdır. Həmin gündən başlayaraq
31 mart tarixi Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü
kimi qeyd olunur.
Ə d ə b i y y a t
Əliyev, N. 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımları ilk mənəbələrdə [Mətn] /N.Əliyev; elmi red. İ.Musa; red.
A.Əliyev.- Bakı: Nurlan, 2009.- 203 s.
Ələkbərli, Ə. Qərbi azərbaycanlıların 1988-ci il soyqırımı [Mətn]:
Sənədlərin dili ilə /Ə.Ələkbərli; məsləhətçilər: Ə.Həsənov,
A.Səfərov; red.: B.Budaqov, H.Mirzəyev; rəyçilər: Q.Sadıqov,
İ.Məmmədov.- Bakı: [Nurlan], 2008.- 560 s.
İsgəndərov, A. Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımı probleminin tarixşünaslığı: 1918-1920 [Mətn] /A.İsgəndərov; elmi red.:
Y.Mahmudov, F.İbrahimli; xüsusi red. Ş.Yaqubov.- Bakı: Adiloğlu,
2006.- 396 s.
Bəylərli, T.”Azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiya tarixi”
mövzusunda konfrans keçirilmişdir [Mətn] /T.Bəylərli //Elm
.-2011.- 31 mart.- S.17.
www. azerbaycanli.org
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• Ümumdünya Gülüş Günü (01.04.1564)
• Kəlbəcər rayonunun işğalı Günü (02.04.1993)
• 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)
• Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü
(23.04.1996)

520 il Məhəmməd Füzuli 1494-1556

Klassik Azərbaycan intibahının görkəmli nümayəndəsi olan Məhəmməd
Füzuli həmişə dünya şərqşünaslıq elminin diqqət mərkəzində olmuşdur.
Avropada Hammer Purqital, Braun Rio, Beqli, Aibb, Rusiyada D.Smirnov,
A.Krımski, Y.E.Bertels kimi müəlliflər Füzuli yaradıcılığının tədqiqatçıları
sırasında olmuşdur. Füzuli təkcə Azərbaycan ədəbiyyatında deyil, bütün Şərq
ədəbiyyatında əsərlərinin üzü dönə-dönə köçürülən, müntəzəm nəşr olunan,
tanınmış sənətkarlardandır. XX yüzillikdə Türkiyədə, Azərbaycanda, eləcə
də başqa ölkələrdə Füzulinin həyat və yaradıcılığı, dili və üslubu haqqında onlarca tədqiqat əsəri yazılmışdır. M.F.Köprülü, Ə.Qaraxan, Ə.Tərlan,
H.Araslı, Ə.Gölpınarlı, Mir Cəlal, M.Quluzadə, M.C.Cəfərov, Ə.Cəfər,
V.M.Qocatürk, H.Mazıoğlu, Ə.Dəmirçizadə, H.Mirzəzadə, Ə.Mirəhmədov,
F.Qasımzadə, Ə.Səfərli, S.Əliyev, A.Rüstəmova, V.Feyzullayeva və başqalarının kitabları, məqalələri bu gün də elmi dəyərini saxlamaqdadır.
Füzuli irsinin öyrənilməsi, təhlili, tədqiqi və təbliği azərbaycançılıq ideyalarının tarixi köklərini öyrənmək baxımından çox böyük əhəmiyyət daşıyır.

117

2014

APREL

Milli ədəbiyyat
Ədəbiyyatşünas, dilçi, prоfеssоr Xudiyеv Nizami Manaf oğlunun
(01.04.1949) anadan оlmasının 65 illiyi
Şair, tərcüməçi Xəlilоv Zеynal Rza oğlunun (Zеynal Xəlil)
(01.04.1914-10.08.1973) anadan оlmasının 100 illiyi
Xalq yazıçısı Abdullayеv Çingiz Akif oğlunun (07.04.1959) anadan
оlmasının 55 illiyi
Dramaturq, publisist, tеatr xadimi Vəzirоv Nəcəf bəy Fətəli bəy
oğlunun (11.04.1854-09.07.1926) anadan оlmasının 160 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, şair Mütəllimov Tofiq Mütəllim oğlunun
(13.04.1929-30.10.1992) anadan olmasının 85 illiyi
Ədəbiyyatşünas, tənqidçi Cəfərzadə Əhməd İsmayıl oğlunun (Əhməd
Cəfəroğlu) (17.04.1899-06.01.1975) anadan olmasının 115 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, tənqidçi, ədəbiyyatşünas Hüsеynоv Çingiz
Həsən oğlunun (20.04.1929) anadan оlmasının 85 illiyi
Nasir, publisist Ağayev Səməd Əhmədbəy oğlunun (Səməd Ağaoğlu)
(23.04.1909-1981) anadan olmasının 105 illiyi
Ədəbiyyatşünas, tərcüməçi Abıyev Aydın Müstəcəb oğlunun (Aydın
Abi Aydın) (28.04.1939) anadan оlmasının 75 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, xalq yazıçısı Musayеv Qılman İsabala
oğlunun (Qılman İlkin) (28.04.1914-06.11.2009) anadan оlmasının 100
illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, dilçi Budaqova Zərifə İsmayıl qızının
(28.04.1929) anadan olmasının 85 illiyi

122
123
124

125

126

Dünya ədəbiyyatı
Rus yazıçısı Fоnvizin Dеnis İvanоviçin (14.04.1744-12.12.1792)
anadan оlmasının 270 illiyi
İngilis dramaturqu və şairi Şеkspir Vilyamın (26.04.1564-23.04.1616)
anadan оlmasının 450 illiyi

127

Musiqi.Opera.Balet
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Xalq artisti, müğənni Babayev Abdulla Murtuza oğlunun (01.04.1924)
anadan olmasının 90 illiyi
Bəstəkar Zеynallı Asəf Zеynalabdin oğlunun (05.04.1909-27.10.1932)
anadan оlmasının 105 illiyi
Xalq artisti, xanəndə Mustafayev Teymur Ağaxan oğlunun (10.04.1939)

128

anadan olmasının 75 illiyi
Bəstəkar, pianoçu, orqan ifaçısı Mirzəyev Arif Abdulla oğlunun
(10.04.1944) anadan olmasının 70 illiyi
Xalq artisti, Əməkdar müəllim, xanəndə Şuşinski Sеyid Mir Möhsün
Ağa Sеyid İbrahim oğlunun (12.04.1889-01.10.1965) anadan оlmasının
125 illiyi
Xalq artisti, bəstəkar Mirişli Ramiz Aqil oğlunun (16.04.1934) anadan
оlmasının 80 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Hacıbəyli Zülfüqar Əbdülhüseyn
oğlunun (17.04.1884-30.09.1950) anadan olmasının 130 illiyi

129
130
131

Teatr.Kino
Əməkdar incəsənət xadimi, kinodramaturq İsmayılov Tofiq Hüseyn
oğlunun (06.04.1939) anadan olmasının 75 illiyi
Amerika rejissoru, aktyor və ssenarist Çaplin Çarlz Spenserin
(16.04.1889-25.12.1977) anadan olmasının 125 illiyi
Görkəmli kinoşünas və teatrşünas, sənətşünaslıq elmləri doktoru Sabir
Əkbər oğlu Rizayev (17.04.1924-20.12.1978) anadan olmasının 90
illiyi
Xalq artisti, aktyоr Təhmasib Rza Abbasqulu oğlunun (20.04.189414.02.1980) anadan оlmasının 120 illiyi
Xalq artisti Cavadov Ağahüseyn Xəlil oğlunun (22.04.189420.07.1981) anadan olmasının 120 illiyi
Xalq artisti, aktyor Bürcəliyеv Məmməd İsmayıl oğlunun (25.04.191425.11.1994) anadan оlmasının 100 illiyi
Xalq artisti, Azərbaycan və Türkmənistanın Əməkdar incəsənət
xadimi, kinorejissor İbrahimоv Əjdər Mütəllim oğlunun (29.04.191920.09.1993) anadan оlmasının 95 illiyi

132

133

134

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Atakişiyev İntiqam Vahid oğlunun
(07.04.1974) anadan olmasının 40 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Abdullayev Şövqiyar Cəmil oğlunun
(13.04.1969-27.08.1992) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hüseynov Tofiq Mirsiyab oğlunun
(19.04.1954-26.02.1992) anadan olmasının 60 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Həbibov Rəfael Hacı Şərafət oğlunun
(20.04.1964-07.07.1992) anadan olmasının 50 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Aqarunov Albert Aqarunoviçin
(25.04.1969-08.05.1992) anadan olmasının 45 illiyi

135
136
137
138
139

Siyasət. Hüquq.Hərbi iş
Eldəgizlər dövlətinin hökmdarı Məhəmməd Cahan Pəhləvanın
hakimiyyətə gəlişinin (01.04.1174) 840 illiyi
119

Dövlət xadimi Cəfərov Vaqif Cəfər oğlunun (18.04.1949-20.11.1991)
anadan olmasının 65 illiyi

Tarix.
Tarix elmləri doktoru, professor Muxtarova Əsməd İmamməmməd
qızının (03.04.1944) anadan olmasının 70 illiyi
Tarix elmləri doktoru, Əməkdar elm xadimi, tarixçi AtakişiyevAslan
Məcid oğlunun (10.04.1929-13.01.2011) anadan olmasının 85 illiyi

140
141

Fəlsəfə.İqtisadiyyat.Hüquq
AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, neft-qaz yataqlarının
işlənilməsi sahəsində alim Abbasov Zöhhak Yaqub oğlunun
(10.04.1939) anadan olmasının 75 illiyi

142

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Allahverdiyev Kərim Rəhim oğlunun
(01.04.1944) anadan olmasının 70 illiyi
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Məmmədov Tofiq Səfərəli oğlunun
(05.04.1944) anadan olmasının 70 illiyi

143

Kimya. Biologiya.Tibb
Tibb elmləri doktoru, səhiyyə əlaçısı Əsgərov Vasif Fətulla oğlunun
(15.04.1929) anadan olmasının 85 illiyi
Azərbaycanda ilk qadın professorlardan biri Şahtaxtinskaya Adilə
İsasultan qızının (17.04.1894-30.03.1951) anadan olmasının 120 illiyi
Əməkdar elm xadimi, psixiatriya sahəsində alim Abbasquliyev Əhməd
Əlibala oğlunun (20.04.1919-20.06.2008) anadan olmasının 95 illiyi

Tarixdə bu gün

120

Ümumdünya Gülüş Günü (01.04.1564)
Kəlbəcər rayonunun işğalı günü (02.04.1993)
Azərbaycan Çad və Şərqi Timor dövlətləri ilə diplomatik münasibətlər
qurub (05.04.2004)
Ümumdünya Sağlamlıq Günü (07.04.1950)
Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika Günü (12.04.1962)
Azərbaycan parlamenti Hərbi məhkəmənin və alay məhkəmələrinin
yaradılması haqqında qanun vermişdir (14.04.1919)
Beynəlxalq Mədəniyyət Günü (15.04.1935)
Ümumdünya Hemofiliya Günü (17.04.1964)
Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü (18.04.1983)
Qori seminariyasında Azərbaycan şöbəsinin yaradılması haqqında
qərarın qəbul olunmasının (18.04.1874) 140 ili
Azərbaycan Respublikası Paraqvay ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdur
(20.04.2004)

144
145

146

Dünya Elektron Kitabxanası saytının rəsmi açılışı olub (21.04.2009)
Ümumdünya Yer Günü (22.04.1970)
Göygöl şəhəri salınıb (22.04.1819)
Azərbaycan Respublikası Əlcəzair ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdur
(22.04.1994)
Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü (23.04.1996)
Bakı-Supsa neft kəmərinin işə salınmasının (24.04.1999) 15 ili
Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü (26.04.2000)
Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü (28.04.2003)
Beynəlxalq Rəqs Günü (29.04.1982)
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında terror hadisəsi baş verib
(30.04.2009)

146
147
148

149
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Çingiz Abdullayеv
1959

Çingiz Akif oğlu Abdullayev 1959-cu
il aprel ayının 7-də Bakı şəhərində ziyalı
ailəsində anadan olmuşdur. İlk təhsilini
Bakıda 189 saylı şəhər məktəbində almış,
1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) hüquq fakültəsinə
daxil olmuşdur. Əmək fəaliyyətinə
1981-ci ildən Bakı İstehsalat Birliyində
əvvəlcə hüquq məsləhətçisi, sonra isə
böyük hüquq məsləhətçisi və şöbə rəisi
Ə d ə b i y y a t
Dərdimə şərik ol [Mətn]: kimi başlamışdır.
roman /Ç.Abdullayev.1989-cu ilin fevralından Azərbaycan
Bakı: Qanun, 2013.Yazıçılar İttifaqının katibi olmuşdur.
399 s.
1988-ci ildə hüquq elmləri namizədi
Ölümü özün seç [Mətn]
alimlik dərəcəsi almışdır. 1989-cu ildən
/Ç.Abdullayev.- Bakı:
Qanun, 2013.- 288 s.
Krakov (Polşa) Universitetinin fəxri proЗабава королей [Текст]: fessorudur. 1990-cı ildən H.Z.Tağıyev
20 кому-то повезетadına Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri və
[роман:
остаться в живых]
/Ч.Абдуллаев; [отв. ред. Azərbaycan PEN-klubunun vitse- preziА.Дышев].- Москва:
dentidir. 1991-ci ildən Azərbaycan YazıЭксмо, 2012.- 349, [1] с.
çılar Birliyinin katibidir. Bundan başqa,
Повествование
Beynəlxalq Yazıçılar İttifaqının üzvü,
неудачника [Текст]:
роман /Ч.Абдуллаев;
eyni zamanda Beynəlxalq Ədəbiyyat
[отв. ред. А.Дышев].Москва: Эксмо, 2012.- Fondunun həmsədridir. Azərbaycan De349, [3] с.
mokratik Ziyalılar İttifaqı nəzdində olan
Равновесие страха
Milli Akademiyanın fəxri doktorudur.
[Текст]: роман
1991-ci ildə hüquq elmləri doktoru elmi
/Ч.Абдуллаев.-Москва:
Эксмо, 2012.-283, [4] с., dərəcəsini almışdır.
портр., илл.; 21 см.
Çingiz Abdullayev ədəbi fəaliyyətə
Твой смертный
tələbəlik dövründən başlamışdır. 1983грех [Текст]: роман
/Ч.Абдуллаев.- Москва: cü ildən dövri mətbuatda oçerk, məqalə
Эксмо, 2012.- 285, [3] с. və detektiv janrında yazdığı hekayələrlə
müntəzəm çıxış edir. Çingiz Abdullaİ n t e r n e t d ə
yevin əsərləri 18 xarici ölkədə 11 dilə
www.anl.az
tərcümə edilib çap olunur. Almaniyada,
www..az.wikipedia.org
İrlandiyada, Fransada, Rusiyada kütləvi
www.kitab.az
122

Yazıçı
tirajla buraxılmış, 20 milyon nüsxədə
olan 600-dən çox kitabı dünyada yayılmışdır. Bütün bu kitablar onu siyasi
detektiv janrında yazan ən görkəmli müasir yazıçı kimi tanıtmışdır. Fəxrlə deyə
bilərik ki, həmyerlimiz, Xalq yazıçısı
Çingiz Abdullayev cənub-şərqi Asiyadan tutmuş Latın Amerikasınadək geniş
bir ərazini əhatə edən “Mavi mələklər”
romanını yazmaqla dünya detektiv
ədəbiyyatında yeni “qlobal siyasi detektiv” janrının əsasını qoymuş və bütün dünyada bu janrın ustası kimi şöhrət
qazanmışdır. Onun “Mavi mələklər”,
“İnsan ovu”, “Qanın üç rəngi”, “Əfsanə
hüququ” və s. romanları çağdaş siyasi
detektiv janrının zirvələridir. Yazıçının
qələminin məhsulu olan “Cəhənnəmdən
keçid”, “Geri dönməmək”, “Öz dünyanı
yarat”, “Unudulmuş yuxu”, “Döyüşçünün yolu”, “Məhkumların cənnəti”,
“Eramızın əvvəlindəki sui-qəsd” və
s. kimi tarixi detektivlər və başqa
rəngarəng üslublu detektiv romanlar
göstərir ki, Ç.Abdullayev bu janrın bütün növlərində gözəl əsərlər yaratmağın
mahir ustasıdır.
Xidmətlərinə görə Qırmızı Bayraq
ordeni və medallarla təltif olunmuşdur. Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev
2005-ci ildə Çingiz Abdullayevə “Xalq
yazıçısı” fəxri adı vermiş, 2009-cu il
aprel ayının 7-də Azərbaycanın ədəbi
həyatında fəal iştirakına görə “Şöhrət”
ordeni ilə təltif etmişdir.
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illiyi

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/N.Vəzirov; tərt. ed.
X.Məmmədov.- Bakı:
Maarif, 2002.-292 s.
Əsərləri [Mətn]
/N.Vəzirov; tərt. ed.
D.Məmmədova.- Bakı:
Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.
Nuriyev, A. Azərbaycan
dramaturgiyasının inkişafında müstəsna rolu olan
görkəmli şəxsiyyət: Nəcəf
bəy Vəzirov Azərbaycanda
maarifçilik hərəkatının
genişlənməsində yaxından iştirak edib [Mətn]
/A.Nuriyev //Kaspi.- 2011.27 aprel.- S.12.
Аскерли, З. Трагедия
“Горе Фахреддина”
[Текст] /З.Аскерли.Баку: Элм, 2003.- 160 с.
Гурбан-Ализаде, Ш.
Отец азербайджанской
трагедии [Текст]
/Ш.Гурбан-Ализаде
//Эхо.-2009. - 21 ноября. С.12.
İ n t e r n e t d ə
www anl.az
www az.wikipedia.org
www kayzen.az

Nəcəf bəy Vəzirоv
1854-1926
Nəcəf bəy Fətəli bəy oğlu Vəzirov
1854-cü il aprel ayının 11-də (bəzi
mənbələrdə 02.04) Şuşa şəhərində
anadan olmuşdur. İlk təhsilini dini
məktəbdə almışdır. Bir il oxuduqdan sonra Şuşa şəhərindəki mülkiyyə
məktəbinə getmiş, bu məktəbdə də
təhsilini yarımçıq qoyaraq 1868-ci
ildə Bakıya gəlmiş, real gimnaziyanın
ikinci sinfinə daxil olmuşdur. Gimnaziyada oxuyarkən N.Vəzirov böyük
Azərbaycan alimi Həsən bəy Zərdabi ilə
tanış olmuşdur. 1874-cü ildə N.Vəzirov
real gimnaziyanı qurtarıb təhsilini davam etdirmək üçün Rusiyaya getmişdir.
O, Moskvada Petrovski-Razumovski
Meşə və Təbiətşünaslıq Akademiyasının meşəçilik şöbəsinə daxil olmuşdur.
1878-ci ildə H.Zərdabinin təşəbbüsü
ilə “İmdadiyyə” adlı dərnək təşkil etmişdir.
1878-ci ilin iyun ayında N.Vəzirov
Petrovski-Razumovski Akademiyasını
bitirib təyinatla Qafqaza göndərilmişdir.
1890-cı illərin əvvəllərində N.Vəzirov
siyasi etibarsızlıqda günahlandırılıb
meşəbəyi vəzifəsindən azad edilmişdir. Nəcəf bəy Vəzirov 1895-ci ildə
Bakıya köçmüş, burada lazımi imtahanları verib vəkillik vəsiqəsi almış və
məhkəmələrdə çalışmışdır. O, burada
“Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük”,
“Müsibəti-Fəxrəddin”,
“Pəhləvanizəmanə” kimi klassik əsərlərini yaratmışdır. “Müsibəti-Fəxrəddin” əsəri ilə
yazıçı Azərbaycan ədəbiyyatında faciə

Dramaturq
janrının əsasını qoymuşdur. “Daldan
atılan daş topuğa dəyər” (1890), “Sonrakı pеşmançılıq fayda vеrməz” (1890),
“Adı var, özü yox” (1891), “Yağışdan
çıxdıq, yağmura düşdük” (1895) adlı
pyesləri yazıçıya şöhrət qazandırmışdır.
N.Vəzirov 1903-cü ildə Bakı dumasına katib seçilmişdir. Az sonra isə şəhər
maarif şöbəsi rəisinin müavini təyin
edilmiş və keçmiş müəllimi Həsən bəy
Zərdabi ilə birlikdə yeni məktəblərin,
müxtəlif tərbiyə ocaqlarının açılması
işində yaxından iştirak etmişdir.
1905-ci il inqilabı N.Vəzirovun
ədəbi-ictimai fəaliyyətinin genişlənməsi üçün münbit zəmin yaratmışdır. Maarifpərvər ədib Bakıda çıxan
“Həyat”, “İrşad”, “Tazə həyat”, “Açıq
söz” və s. qəzetlərdə “Dərviş” imzası
ilə “Balaca mütəfərriqələr” başlığı altında felyetonlar yazmış, Azərbaycanda
teatr sənətinin inkişafı, aktyor nəslinin
yetişməsi üçün yorulmadan fəaliyyət
göstərmişdir. Azərbaycanda Aprel inqilabından sonra N.Vəzirov Bakıda Kənd
təsərrüfatı texnikumunda müəllim
işləmişdir.
Nəcəf bəy Vəzirov 1926-cı ilin yayında vəfat etmiş və Bakıda dəfn edilmişdir.
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Durnalar qanadında
[Mətn] /T.Mütəllibov.- Bakı:
Gənclik, 1992.- 205 s.
Kim islandı yağışda
[Mətn]: [4-7 yaşlı uşaqlar
üçün] /T.Mütəllibov; rəsm
və dizayn: E.Cabbarov,
S.Eyvazova.- Bakı: Altun
Kitab, 2012.-11 s.
Analar tez oyanır. Bayat
[Mətn]: şeirlər /T.Mütəllibov
//Ədalət.-2011.- 29 yanvar.
- S. 20.
Qərənfil məşəlləri
[Mətn]: şeir /T.Mütəllibov
//Azərbaycan.- 2010.- 17
yanvar.- S.5.
Sənin xətrinə [Mətn]: şeirlər
/T.Mütəllibov //Ədalət.2010.- 27 fevral.- S.20.
Tapdıq, İ. Tofiq Mütəllibov
– 80: Sözünün ömrü ilə yaşayacaqdır [Mətn] /İ.Tapdıq
//Ədəbiyyat qəzeti.- 2009.17 aprel.- S.4.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milli.az
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Tofiq Mütəllibov
1929-1992
Tofiq Mütəllim oğlu Mütəllibov
1929-cu il aprel ayının 13-də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 19581963-cü illərdə Azərbaycan Dövlət
Universitetində (indiki BDU) təhsil
almışdır.
Onun 1946-cı ildə “Zəfər” adlı ilk
şeiri “Azərbaycan pioneri” qəzetində
çap olunmuşdur. O, “Pioner” jurnalında məsul katib, Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində redaktor,
böyük redaktor, “Azərbaycan pioneri”
qəzetində şöbə müdiri vəzifələrində
çalışmışdır. Sonra isə “Azərbaycan
gəncləri” qəzetində işə başlayan Tofiq
Mütəllibov ömrünün sonuna kimi burada işləmişdir. XX əsrin 50-ci illərindən
şair kimi diqqət çəkən T.Mütəllibov
30-a yaxın kitabın müəllifidir.
“Görüş”, “Şeirlər”, “Bəxtiyar balalar”, “Gözəllikdən doymur ürək”,
“Sənin xətrinə”, “Danışan çiçəklər”,
“Mənim əzizlərim”, “Görüş yerimiz” və başqa kitabları ilə oxucu
rəğbəti qazanan Tofiq Mütəllibovun
pərəstişkarlarına son töhfəsi ölümündən
bir qədər əvvəl çap edilən “Sevənlərin
ürəyi” adlanır. Azərbaycanın məşhur
bəstəkarlarının əksəriyyəti şairin yaradıcılığına müraciət etmiş, onun
sözlərinə bəstələnən mahnılar seviləsevilə dinlənilmişdir. Tofiq Mütəllibov
bəstəkar Qənbər Hüseynli ilə birlikdə
musiqi dünyamıza “Cücələrim” mahnısını bəxş etmişdir. “Cücələrim”in
60-dan çox yaşı var. Mahnının mətni

Şair
bir çox xalqların dillərinə tərcümə olunaraq ifa edilmişdir. Tofiq Mütəllibov
uşaqların psixologiyasını çox yaxşı
bildiyinə görə qələmindən çıxan şeirlər
dillər əzbərinə çevrilmişdir.
Əsərləri
bir
sıra
teatrlarda
səhnələşdirilmişdir. 1981-ci ildə Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət
Kukla Teatrında “Meşə nağılı” (1982),
“Danışan qayalar” pyesləri, 1984-cü
ildə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında isə “Cücələrim” alleqorik pyesi tamaşaya qoyulmuşdur.
1968-1990-cı illərdə SSRİ Yazıçılar
İttifaqının Uşaq və Gənclər ədəbiyyatı
şurasının üzvü olmuşdur. 1970-ci
ildə SSRİ-Çexoslovakiya Dostluğu
Cəmiyyəti Azərbaycan şöbəsi İdarə
Heyətinin üzvü seçilmişdir. 1955ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur. 1986-cı ildə
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı Təftiş
Komissiyasının üzvü seçilmişdir.
1988-ci ildə “Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzeti redaksiya heyətinin üzvü seçilmişdir. 1989-cu ildə Azərbaycan
SSR-nin Əməkdar incəsənət xadimi
fəxri adına layiq görülmüş, bir neçə
dəfə Azərbaycan SSR-nin Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı ilə
təltif edilmişdir.
Görkəmli şair Tofiq Mütəllibov
1992-ci il oktyabr ayının 30-da vəfat
etmişdir.
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Mirzə Fətəlinin tale qohumu
[Mətn] /Ç.Hüseynov //525-ci
qəzet.- 2012.- 29 sentyabr.S.24-25.
“Son illərdə həm rus, həm də
Azərbaycan ədəbiyyatında
gedən proseslər bir-birinə
çox bənzəyir” [Mətn]
/Ç.Hüseynov //525-ci qəzet.2011.- 12 noyabr.- S. 24.
Nəbioğlu, N. Çingiz Hüseynovun ömrü - azərbaycanlı
və yazıçı adına layiq 80 il
[Mətn] /N.Nəbioğlu //525-ci
qəzet.- 2009.- 27 may.- S.7.
Мерадж [Текст]: роман
о пророке Мухаммеде
/Чингиз Гусейнов. [Баку]:
Ганун, 2008.- 564 с.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milli.az

Çingiz Hüsеynоv
1929
Çingiz Həsən oğlu Hüseynov 1929cu il aprel ayının 20-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. Burada orta məktəbi
bitirdikdən sonra ADU-nun fılologiya
fakültəsinə daxil olmuş, ikinci kursdan Lomonosov adına Moskva Dövlət
Universitetinə dəyişilmiş, 1952-ci
ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. SSRİ Elmlər Akademiyasının
Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında təhsil almış, burada namizədlik
dissertasiyası müdafiə etmişdir. 19551972-ci illərdə SSRİ Yazıçılar İttifaqında milli ədəbiyyatlar üzrə məsləhətçi
işləmişdir. Sov.İKP MK nəzdindəki İctimai Elmlər Akademiyasında sosialist
mədəniyyəti kafedrasının müdir müavini olmuşdur. İlk mətbu əsəri 1955-ci
ildə “Bakinski raboçi” qəzetində işıq
üzü görmüşdür. Bundan sonra, ədəbi
yaradıcılıqla müntəzəm məşğul olmuş,
əsərlərini iki dildə - Azərbaycan və rus
dillərində yazmışdır.
1959-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. 1979-cu ildə
filologiya elmləri doktoru, 1980-ci
ildə professor elmi dərəcəsi almışdır.
1988-ci ildə “Azərbaycanın Əməkdar
incəsənət xadimi” fəxri adına layiq
görülmüşdür.
Ç.Hüseynov 30-dan artıq romanın
müəllifidir. “Məhəmməd, Məmməd,
Məmiş”, “Fətəli fəthi”, “Ailə sirləri”,
“Doktor N” əsərləri ona böyük şöhrət
gətirmişdir.
O, 1960-cı illərin əvvəllərindən da-

Nasir
vamlı şəkildə gündəlik yazmış və 50
ilə yaxın bir müddətdən sonra - 2009cu ilin yayında həmin gündəliklər
əsasında Moskvada “Ötən günlərin
görüşünə” adlı xatirə kitabını nəşr etdirmişdir.
Əsərləri keçmiş SSRİ və xarici ölkə
xalqlarının dillərinə tərcümə edilmiş
nasir bədii tərcümə ilə də ciddi məşğul
olmuşdur. Türkiyə, Belçika, İngiltərə,
Fransa və digər ölkələrdə səfərlər etmişdir.
Professor Çingiz Hüseynov hazırda
Moskvada yaşayır. Rusiyada yaşasa da,
ruhən mənsub olduğu Azərbaycan xalqının taleyüklü problemləri onu daima
narahat etmişdir. Neçə müddətdən bəri
“Azərros”, “Azərbaycan konqresi”
qəzetlərində çap etdirdiyi, tariximizlə,
Qarabağ problemiylə, 20 Yanvar, Xocalı faciələriylə, Azərbaycan torpaqlarının işğalıyla, milli və dini bayramlarımızla bağlı çoxsaylı məqalələri
onun vətənimizə, millətimizin qayğılarına əsla biganə qalmadığını, milli
mövqedə dayandığını sübuta yetirir.
Çingiz müəllim “rusdilli yazıçı” adlandırılsa da, ilk 5 kitabı Azərbaycan
dilində çap olunmuşdur.
2012-ci ildə Moskva şəhərində,
“Millətlər evi”nin böyük zalında yazıçının Azərbaycan və rus dilində çap
etdirdiyi “Fətəli fəthi” romanının yeni
nəşrinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
125
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Seçilmiş əsərləri [Mətn]:
2 cilddə /Q.İlkin; tərt.
ed. A.Musayev; ön söz.
Ş.Salmanov.- Bakı: Avrasiya
Press, 2006.- C.1.- 232 s.;
C.2.- 408 s.
Köhnə Bakını tanıyırsanmı?
[Mətn] /Q.İlkin; red. Anar
İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr,
2004.- 116 s.
Tovuz lələyi [Mətn]:
hekayələr /Q.İlkin; red.
A.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr,
2001.- 72 s.
Türk ordusu Bakıda [Mətn]:
xatirələr /Q.İlkin; elmi
red. H.Məmmədov; red.
S.Nəzərli.- Bаkı: AzAtaM,
2003.- 46 s.
Türk yazıçıları Bakıda
[Mətn] /Q.İlkin; red.
D.Osmanlı; Azərbaycanda
Atatürk Mərkəzi.- Bakı:
AzAtaM, 2007.- 40 s.
Qılman İlkin [Mətn]: nekroloq //Azərbaycan.- 2009.- 7
noyabr.- S.4.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www. az.wikipedia.org
www.elibrary.az
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Qılman İlkin
1914-2009
Qılman İsabala oğlu Musayev (Qılman İlkin) 1914-cü il aprel ayının 28də Bakının Mərdəkan kəndində anadan
olmuşdur. 1926-1929-cu illərdə şəhər
Pеdаqoji tехnikumundа oхumuş, 19321936-cı illərdə Аzərbаycаn Pеdаqoji
İnstitutunun dil-ədəbiyyаt fаkültəsində
аli təhsil аlmışdır.
Qılmаn İlkin əmək fəаliyyətinə
Хаçmаz
rаyonunun
Əhmədobа
kəndində məktəb müəllimi kimi
bаşlаmış, 1931-1932-ci illərdə “Gənc
işçi” qəzеti rеdаksiyаsındа ədəbi işçi,
1938-ci ildən isə “Uşаqgəncnəşr”də
məsləhətçi, bаş rеdаktor və dirеktor
vəzifələrində çalışmışdır.
İkinci Dünyа mühаribəsində iştirak etmiş, kеçmiş Sovеt Ordusunun tərkibində Qаfqаz cəbhəsində və
İrаndа hərbi qəzеtlərdə müхbir kimi
çalışmışdır.
O, bədii yаrаdıcılıqlа yаnаşı, uzun
müddət mətbuаt sаhəsində fəаliyyət
göstərərək
1960-1963-cü
illərdə
Аzərbаycаn Dövlət Nəşriyyаtının,
1963-1967-ci illərdə “Аzərbаycаn”
jurnаlının bаş rеdаktoru, 1967-1971-ci
illərdə isə yеnidən Аzərbаycаn Dövlət
Nəşriyyаtındа dirеktor vəzifələrində
çаlışmışdır.
Müаsir
Аzərbаycаn
nəsrinin
tаnınmış nümаyəndələrindən olаn
Qılmаn İlkin 1943-cü ildən еtibаrən
ədəbi yаrаdıcılığа bаşlаmışdır. O,
аltmış ildən аrtıq bir dövr ərzində çoх
sаydа hеkаyə, povеst və romаnlаr yaratmışdır. Son illər “Sən Bakını ta-

Yazıçı
nıyırsanmı?”, “Bakı və bakılılar”,
“Tovuz lələyi” kitabları kütləvi tirajla dəfələrlə nəşr olunmuşdur. Onun
ssenariləri əsasında “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında “Yenilməz batalyon” , “Kölgələr sürünür” filmləri
çəkilmişdir. “Cərrahlar”, “Tayqa nağılı”, “Əsgər müharibədən qayıdırdı”,
“Geriyə yol yoxdur”, “Baba və nəvə”
televiziya pyesləri uzun müddət mavi
ekranda göstərilmişdir. “Təzə şagird”
pyesi tamaşaya qoyulmuşdur.
Əsərləri xarici dillərdə çap edilmiş,
30-a qədər kitabı işıq üzü görmüşdür.
Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə
görə “Qırmızı əmək bayrağı”, “İkinci dərəcəli Böyük Vətən müharibəsi”
ordenləri, iki dəfə Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı
və medallarla təltif olunmuş, 1967-ci
ildə Dövlət mükafatı laureatı, 1989cu ildə “Azərbaycanın Əməkdar
incəsənət xadimi”, 2002-ci ildə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, 2003-cü ildə
“Azərbaycanın Xalq yazıçısı” fəxri
adını almışdır. Qafqaz xalqları Ali Dini
Şurasının “Paklıq” mükafatına layiq
görülmüşdür.
Qılman İlkin 2009-cu il noyabr ayının 6-da vəfat etmiş, II Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
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Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/V.Şekspir; ing. dilindən tərc.
ed. S.Mustafa.- Bakı: ŞərqQərb, 2009.- 773, [3] s.
Xəlilli, Ş. Şekspirin sonetləri
[Mətn]: dərs vəsaiti
/Ş.Xəlilli; Azərb. Resp.
Təhsil Nazirliyi ADU.Bakı:Mütərcim, 2009.-247 s.
Гамлет, принц Датский
[Текст] /У.Шекспир;
пер. с англ. Э.Линецкий,
Т.Щепкин-Куперник, Мих.
Донский, Б.Пастернак,
С.Маршак.- Москва, 2007.880 с.
Ромео и Джульетта
[Текст] /У.Шекспир;
[пер. с англ. Т.ЩепкинойКуперник, М.Чайковского.Москва: ОЛМА Медиа
Групп, 2012.- 302, [2] с.
Сонеты [Текст]
/У.Шекспир.- Москва:
ОЛМА Медиа Групп, 2012.303 с.
Шекспир [Текст]:
энциклопедия /авт.-сост.
В. Д. Николаев; [ответ.
ред. С. В. Маршков].Москва, 2007.- 446, [2] с.
www.anl.az
www. az.wikipedia.org

Vilyam Şеkspir
1564-1616
Vilyam Şekspir 1564-cü il aprel
ayının 26-da İngiltərənin Stratford
şəhərində anadan olmuşdur. Şekspir
Stratford “Qrammatika məktəbində”
(eng. “Grammar school”) təhsil almışdır. Ovidiy və Plavt kimi dövrünün şairlərinin yaradıcılığı ilə tanış
olmuşdur. 1585-ci ildə Londona köçmüş, burada teatrda suflyor, aktyorlar
üçün rolların üzünü köçürən, rejissor
köməkçisi, yazıçı və teatr şirkətinin
təsisçilərindən biri kimi fəaliyyət
göstərmişdir. 1595-ci ildən Şekspir
“Lord Çemberlenin truppası”nın pay
sahiblərindən biri olmuş, 1899-cu
ildən “Qlobus” teatrının, 1608-ci ildən
isə Dominikan teatrının sahiblərindən
birinə çevrilmişdir.
Şekspir ali təhsil almasa da fransız, italyan, latın dilini, İngiltərənin
tarixini yaxşı bilmiş, hüquq, musiqi,
botanika, təbabət, hərb və dəniz işini mənimsəmiş, ingilis dilinə 3200
yeni söz bəxş etmişdir. Yunan-roma
mifologiyasını, ədəbiyyatı və tarixini
öyrənmiş, təkcə tərcümədən deyil, orijinaldan da istifadə etmişdir.
Şekspir bədii yaradıcılığa teatrda
çalışarkən, 1590-cı ildə başlamışdır.
Əsərlərinin əksəriyyətini 1590-1612ci illər ərzində yazmışdır. O, həm
komediya, həm də faciə janrlarında
eyni dərəcədə uğur əldə edə bilən nadir dramaturqlardan sayılır. “Hamlet”, “Otello”, “Romeo və Cülyetta”,
“Maqbet”, “Kral Lir” kimi əsərləri
dünya ədəbiyyatının nadir inciləri sı-

İngilis dramaturqu
rasındadır.
Dünya ədəbiyyatının ən məşhur
dramaturqlarından biri olan Şekspir
17 komediyanın, onlarla tarixi pyesin,
11 faciənin və 154 sonetin müəllifi olmuşdur.
Şekspirin əsərləri dünyanın bir
çox dillərinə tərcümə olunmuş, dram
əsərləri dünyanın əksər teatrlarında tamaşaya qoyulmuşdur.
Azərbaycan teatrının inkişafında da
Şekspir əsərlərinin tamaşaya qoyulması müstəsna rol oynamışdır. Görkəmli
Azərbaycan yazıçı və dramaturqları onun faciə və komediyalarını
Azərbaycan türkcəsinə çevirmişlər.
Bunların böyük qismi ruscadan, az
hissəsi ingiliscədən tərcümə olunmuşdur. Azərbaycan şairləri Şekspirin sonetlərini bir neçə dəfə tərcümə
etmişlər.
Ən görkəmli rejissorlar və aktyorlar Şekspir əsərlərinin Azərbaycan
səhnəsində tamaşaya qoyulmasında
iştirak etməyi özlərinə şərəf bilmişlər.
Şekspirin aforizmə çevrilmiş fikirləri
də olmuşdur: “Kitablarım mənə çatacaq qədər böyük bir krallıqdır”, “Kitab
mənim üçün, tacdan qiymətlidir”.
Vilyam Şekspir 1612-ci ildə doğma
şəhəri Stratforda qayıtmış və 1616-cı
ildə vəfat etmişdir.
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Hüseynov, M. Asəf Zeynallı:
musiqiyə həsr olunmuş ömür
[Mətn] /M.Hüseynov.- Bakı:
Nur, 2011.- 133 s.
Məhərrəmova, T. Yarımçıq
ömrün simfoniyası [Mətn]
/T.Məhərrəmova //Kaspi.2010.- 3-5 aprel.- S.15.
Tahirli, A. Asəf Zeynallı
[Mətn] /A.Tahirli //Qobustan.- №2.- 2010.- S.72-76.
Zümrüd. Professional
təhsil almış ilk Azərbaycan
bəstəkarı [Mətn] /Zümrüd
//Səs.- 2012.- 6 aprel.- S.12.
Исполнилось 103 года со
дня рождения автора
первых азербайджанских
романсов [Текст]
//Ежедневные новости.2012.- 6 апреля.- С.10.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www. az.wikipedia.org
www.musigi-dunya.az
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Asəf Zеynallı
1909-1932
Asəf Zeynallı 1909-cu il aprel
ayının 5-də Dərbənd şəhərində anadan оlmuşdur. О, ibtidai təhsilini
Dərbənd realnı məktəbində almışdır.
1920-ci ildə ailəsi ilə birgə Bakıya
köçmüşdür. 1926-cı ildə A.Zeynallı
kоnservatоriyaya daхil оlmuş, əvvəlcə
orkestr fakültəsində (truba) охumuş,
sоnra isə bəstəkarlıq fakültəsinə keçmişdir. Оnun müəllimləri Ü.Hacıbəyli,
L.P.Yablоnkо, V.V.Karagiçev оlmuşdur. Kоnservatоriyadakı təhsil illərində fоrtepianо üçün “Cahargah”ı,
“Durna”nı, skripka üçün “Muğamsayağı” pyesini, хalq mahnısı əsasında
iki viоlençel və fоrtepianо üçün “İki
füqо”nu yazmışdır. XX əsrin 20-ci
illərinin sonlarında o, Azərbaycan
“Tənqid-təbliğ” Teatrının
Musiqi şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin
оlunmuşdur. 1920-ci illərin sоnu1930-cu illərin əvvəlində Zeynallı özünün ən məşhur əsərlərini - “Ölkəm”,
“Sual”, “Seyran”, “Çadra”, “Sərhədçi”
rоmanslarını yazmışdır. 1930-cu
illərin əvvəlində о, kоnservatоriyanın
Yaradıcılıq bölməsinə rəhbərlik etmiş,
Azərbaycan Prоletar Musiqiçiləri İttifaqının (APMİ) başçısı оlmuşdur. О,
C.Cabbarlının “Sevil”, Yanоvskinin
“Qəzəb”, Kirşоnun “Şimal küləyi”,
C.Хəndanın “Gizli əl”, Ə.B.Hamidin
“Hind qızı”, S.Rüstəm və H.Nəzərlinin
“Yanğın” və s. pyeslərinə musiqi yazmışdır. 1931-ci ildə Leninqrada gedib оrada Azərbaycan bəstəkarlarının
əsərlərindən ibarət kоnsert təşkil et-

Bəstəkar
miş və kоnsertlər zamanı Azərbaycan
musiqisi haqqında məruzələrlə çıхış
etmişdir. İlk milli fоrtepianо musiqi əsərlərinin meydana çıхmasında
Asəf Zeynallının müstəsna хidməti
оlmuşdur. Məhz о, ilk dəfə milli fоlklоr
yaradıcılığından əməli şəkildə istifadə
edərək klassik Avrоpa fоrtepianо musiqisinin ənənələri ilə Azərbaycan
хalq musiqisinin səciyyəvi cəhətlərini
birləşdirmişdir. A.Zeynallı Azərbaycan
musiqi mədəniyyəti tariхində bir sıra
yeni janrın (milli rоmans və s.) yaradıcısı kimi tanınmış, simfоnik, kamera, vоkal və instrumental əsərlər
bəstələmişdir.
Bəstəkarlardan:
Q.Qarayev, S.Hacıyev, T.Quliyev,
Z.Bağırоv оnun sinfində охumuşlar.
A.Zeynallı “İbtidai nоt savadı”
dərsliyinin müəlliflərindəndir. Onun
“Uşaq süitası” Azərbaycanda uşaqlar
üçün və uşaqlar haqqında yazılmış ilk
musiqi nümunəsidir. Xalq musiqisinin tоplanması, nоta köçürülməsi və
işlənməsi sahəsində də faydalı işlər
aparmış, 50 хalq mahnısını nоta almışdır. Görkəmli bəstəkar 1932-ci il
dekabr ayının 27-də Bakıda vəfat etmişdir.
Хidmətlərini yüksək qiymətləndirərək 1953-cü il dekabr ayının 31-də
Azərbaycan SSR Ali Sоveti Rəyasət
Heyətinin qərarı ilə Bakı Оrta İхtisas
Musiqi Məktəbinə (indiki Asəf Zeynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi
Kоlleci) bəstəkarın adı verilmişdir.
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Şuşinski, F. Seyid Şuşinski [Mətn]: monoqrafiya
/F.Şuşinski; red. Q.Aslanov.Bakı: İşıq, 1991.- 352 s.
Bayramov, A. Seyid Şuşinski və Tiflis Azərbaycan
teatrı [Mətn] /A.Bayramov
//Mədəniyyət.- 2010.- 27
iyul.- S.13.
Kərimov, Y. İstedad və
səxavət: Seyid Şuşinski təkcə
“virtuoz” xanəndə olmayıb,
həm də zəmanəmizin milyonçu mesenatı kimi şöhrət
qazanıb [Mətn] /Y.Kərimov
//Kaspi.- 2009.- 12 mart.S.11.
Muğamatın ustadi-əzəmi...:
ustad sənətkar Seyid Şuşin
skini Mirzə Fələkzadədən
dərs almağa vadar edən
nə idi? [Mətn] //Mərkəz.2011.- 18 mart.- S.11.
Seyid Şuşinski...: Fikrət
Əmirov onu xalq musiqimizin çırpınan ürəyi adlandırmışdı [Mətn] //Şərq.- 2011.30 mart.- S.11.
Абдуллаева, Н. Путь
от портного до высот
знаменитого ханенде
[Текст] /Н.Абдуллаева
//Неделя.- 2012.- 13
апреля.- С.8.

Sеyid Şuşinski
1889-1965
Mir Möhsün ağa Seyid İbrahim oğlu
Şuşinski (Sеyid Şuşinski) 1889-cu ildə
aprel ayının 12-də Şuşa qəzasının Horadiz kəndində (indiki Füzuli rayonu) anadan olmuşdur. Gənc Seyid ilk
təhsilini Horadiz mədrəsəsində almış,
oranı bitirdikdən sonra dərzilik sənəti
ilə məşğul olmuşdur. Lakin buna baxmayaraq, hərdən dini mərasimlərdə
və xalq şənliklərində çıxış etmişdir. Seyidin peşəkar bir xanəndə
kimi yetişməsində Azərbaycanda
xanəndəlik sənətinin beşiyi olan Qarabağın və dahi xanəndə Cabbar Qaryağdı oğlunun çox böyük təsiri olmuşdur.
Böyük sənətkar şuşalılar qarşısında ilk
dəfə olaraq 1908-ci ildə çıxış etmişdir.
Seyid Şuşinski xüsusi musiqi
məktəbi bitirməmişdir. O, həm də istedadlı bir səhnə ustası idi. 1916-1919cu illərdə Bakıda, Şuşada, Tiflisdə,
Vladiqafqazda, Batumda, Mahaçqalada və Dərbənddə səhnəyə qoyulan
opera tamaşalarında müvəffəqiyyətlə
çıxış etmişdir. Seyid Şuşinski 1916cı ilin əvvəllərində Bakıda Cəlil
Məmmədquluzadənin “Ölülər” pyesi
tamaşasının fasilələrində oxumuş, bu
onun Bakı şəhərində ilk çıxışı olmuş,
və ona böyük şöhrət qazandırmışdır.
Tiflis Azərbaycan teatrında Üzeyir
Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasında İbn Salam, “Arşın mal alan”
operettasında Əsgər, “O olmasın, bu

Xanəndə
olsun” operettasında Sərvər rollarında səhnəyə çıxmış və tamaşaçılar
tərəfindən razılıqla qarşılanmışdır.
Hətta S.Şuşinski 1924-1926-cı illərdə
Azərbaycan Dövlət Akademik Dram
Teatrının artisti olmuşdur. O, teatr
tamaşalarında bir çox rollarda çıxış
etməklə, səhnə sənətinin inkişafına
böyük kömək göstərmişdir.
1926-cı ildə Bakı şəhərində “Böyük Şərq konserti” təşkil edilmişdir.
Bu konsertdə Cabbar Qaryağdı oğlu,
Bülbül, Əli Zülalov, Qurban Pirimov,
Saşa Oqanezaşvili, Eloğlu İsmayıl ilə
birlikdə Seyid Şuşinski də çıxış etmiş, “Mahur” və “Mani” muğamlarını
böyük məharətlə ifa etmişdir. Böyük
sənətkar həm də görkəmli pedaqoq idi.
Azərbaycan xanəndələrinin böyük bir
nəsli onun tələbəsi olmuşdur.
Məşhur xanəndəyə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafı tarixindəki
xidmətlərinə görə “Azərbaycan SSR
Xalq artisti” fəxri adı verilmiş, “Şərəf
Nişanı” ordeni və bir sıra medallarla təltif edilmişdir. Böyük xanəndə
“Azərbaycan SSR Əməkdar müəllimi”
fəxri adına da layiq görülmüşdür.
Seyid Şuşinski ömrünün son
günlərinədək öz gözəl sənəti ilə xalqına sədaqətlə xidmət etmiş, 1965-ci il
noyabr ayının 1-də vəfat etmişdir.
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Analar və laylalar [Notlar]: fortepiano və səs üçün /R.Mirişli; söz.
T.Elçin; red. N.Mirişli; Azərb. Resp.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.Bakı: E.L. MMC, 2009.- 21, [3]
s.; 30 sm.
Kamança məktəbi [Mətn]: dərs
vəsaiti /R.Mirişli, N.Mirişli; Azərb.
Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirlyi.- Bakı: Elm və təhsil, 2009.- 202,
[6] s.
Konsert tar və simfonik orkestr
üçün partitura [Notlar] /R.Mirişli;
Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm
Nazirlyi.-Bakı : E.L MMC , 2009.134, [2] s.
Simfoniya [Notlar]: simli alətlər
orkestri üçün partitura /R.Mirişli;
red. N.Mirişli; Azərb. Resp.
Mədəniyyət və Turizm Nazirlyi.Bakı: E.L.MMC, 2009.-64, [2] s.
Sənətdə keçən ömür [Mətn]
/R.Mirişli; müsahibəni apardı Vahid
Təranə //Mədəniyyət.- 2012.- 13
aprel.- S.10.
Biz əfsanələri çox vaxt uzaqda
axtarırırıq [Mətn] /R.Mirişli;
müsahibəni apardı: Vahid Təranə
//Ekran-efir.- 2012.- 7 sentyabr.S.10.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
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Ramiz Mirişli
1934
Ramiz Aqil oğlu Mirişli 1934-cü il
aprel ayının 16-da Naxçıvan şəhərində
anadan olmuşdur.
1937-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin
təşəbbüsü ilə Naxçıvanda açılan ilk
musiqi məktəbində kamança sinfində
təhsil almış, məktəbi bitirdikdən sonra
Bakıda Asəf Zeynallı adına Orta İxtisas
Musiqi məktəbinin Xalq Çalğı Alətləri
şöbəsinin birbaşa II kursuna qəbul olunmuşdur.
O, 1957-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Cövdət Hacıyevin sinfində bəstəkarlıq
şöbəsində təhsil almışdır. Bu dövrlərdə
bəstəkar fortepiano üçün prelyüdlər,
sonatino, simfonik poema, simli kvartet, romanslar bəstələmişdir. 1964-cü
ildə o, keçmiş SSRİ Bəstəkarlar İttifaqına üzv qəbul olunmuşdur. R.Mirişli
uzun illər F.Əmirov adına Azərbaycan
Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının
bədii rəhbəri olmuşdur. 1964-cü ildə
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq mahnı
janrında yallı rəqs ritminə müraciət etmiş və “Bayram axşamlarında” mahnısını yazmışdır. Mahnı, onun ən sevimli janrıdır. O, 300-dən çox mahnının
müəllifidir. Muğamlarımıza dərindən
yiyələnən R.Mirişli mürəkkəb ladlarımızdan istifadə edib “Oxu tar”, “Oxu
bülbül” kimi vokal əsərlər yaratmış,
1981-ci ildə C.Məmmədovun librettosu
əsasında “Qaçırılmış qız” operettasını
yazmışdır. Bəstəkar “Gəl qohum olaq”
operettasının da müəllifidir. R.Mirişli teatr və kino janrlarına da müraciət etmiş,
respublikamızın 10-a yaxın teatrında
səslənən 40-dan çox tamaşaya musiqi
yazmışdır. Azərbaycan Akademik Mil-

Bəstəkar
li Dram Teatrında Qeybulla Rəsulovun
“Qarabağ əfsanəsi”, Gənc Tamaşaçılar
Teatrında Əkrəm Əylislinin “Mənim
nəğməkar bibim”, Teymur Elçinin
“Qar qız”, İsi Məlikzadənin “Şadlıq
olsun”, Gəncə Dövlət Dram Teatrında
Cəfər Cabbarlının “Almaz”, eləcə də
Sumqayıt, Lənkəran, Şəki, Mingəçevir
Dövlət Dram teatrlarında səhnələşən
bir çox tamaşalara musiqi yazmışdır.
C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında A.Babayevin “Alma
almaya bənzər”, T.Tağızadənin “Evdə
kişi var”, E.Qasımovun “Köhnə
bərə”, Ş.Əkbərovun “Səhrasız gecə”
kinofilmlərinin, S.Rüstəm, Naxçıvan
MR, T.Mütəllibov haqqında filmlərin,
“Bacarıqlı əllər” adlanan sənədli filmin,
uşaqların sevə-sevə baxdıqları “Tıq-tıq
xanım”, “Dost axtarıram”, “Kirpi və
alma” və s. cizgi filmlərinin musiqisi R.Mirişlinindir. Nizami Gəncəvinin
qəzəlinə solist, xor və simfonik orkestr
üçün “Peyğəmbərin tərifi” (1997) vokal
poemasını yazmış, “Qəzəlxan” bədii
filminə musiqi bəstələmişdir.
Bəstəkar pedaqoji fəaliyyətlə də
məşğul olmuşdur. O, 1986-cı ildən dosent, 1993-cü ildən isə professordur.
Musiqi mədəniyyətimizin inkişafındakı xidmətlərinə görə R.Mirişli 1974-cü
ildə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi”, 1982ci ildə “Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar incəsənət xadimi”, 1990-cı
ildə “Azərbaycan Respublikasının Xalq
artisti” fəxri adlarını almış və “Şöhrət”
ordeninə layiq görülmüşdür. Prezident
təqaüdçüsüdür.
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Cavadova, E. Zülfüqar bəy
Hacıbəyovun arxivinin təsviri
[Mətn] /E.Cavadova; red.
P.Kərimov; AMEA, Məhəmməd
Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- Bakı:
Elm və təhsil, 2012.- 105, [3] s.
Abbaslı, T. Dahilər yönətməni Üzeyir, Ceyhun və Niyazi kimi ustadların ustadı - Zülfüqar Hacıbəyli
[Mətn] /T. Abbaslı //Mədəniyyət.2012.- 28 sentyabr.- S.7.
Abbaslı, T. Üç böyük qardaşdan böyüyü [Mətn] /T.Abbaslı
//Mədəniyyət.- 2010.- 21 aprel.S.14.
Fərəcov, S. Zülfüqar Hacıbəyov
- Unutsaq unudularıq [Mətn]
/S.Fərəcov //Mədəniyyət .-2009.- 27
may .- S. 6.
Xəlilzadə, F. Bir nəslin iki Zülfüqarı
[Mətn] /F.Xəlilzadə //Azərbaycan.2012.- 23 avqust.- S.5.
İnternetdə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.mugamradio.az
www.zeynj-info.com

Zülfüqar Hacıbəyli
1884-1950
Zülfüqar
Əbdülhüseyn
oğlu
Hacıbəyli 1884-cü il aprel ayının
17-də Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini doğma şəhəri
Şuşada almışdır. Azərbaycanda musiqi teatrının təşkilində fəal iştirak
etmiş, Azərbaycan Musiqili Komediya Teatrının banilərindən biri, musiqi teatrımızın tərəqqisində böyük
xidmətləri olmuş Zülfüqar Hacıbəyli
ilk Azərbaycan operettası - “50 yaşında cavan”ın (1910) müəllifidir.
Bu Azərbaycan səhnəsində məzhəkə
janrının ilk nümunəsi sayılır. Mətni
də, musiqisi də Zülfüqar Hacıbəyliyə
məxsusdur. Əsərin ilk tamaşası 1911ci il aprel ayında Tiflisdə Gürcü
Zadəganları Teatrında olmuşdur. Sonralar Naxçıvanda, İrəvanda, Bakıda,
Şuşada göstərilmişdir.
Zülfüqar Hacıbəylinin “On bir
yaşlı arvad” (1911), “Evliykən subay” (1911) musiqili komediyaları,
“Aşıq Qərib” (1915) operası ona böyük şöhrət gətirmişdir. Azərbaycan
bəstəkarlarının yaradıcılığına yeni bir
cərəyan gətirən, ilk Azərbaycan operasından 7 il sonra yazılmış “Aşıq Qərib”
operasında xalq rəvayətinin obrazlarına musiqi təcəssümünü ilk dəfə Zülfüqar Hacıbəyli vermişdir. O, 1932-ci
ildə “Kölə qadınların rəqsi” adlı simfonik pyes bəstələmiş, Niyazi ilə birgə
ilk səsli Azərbaycan bədii filmlərindən
olan “Almaz” (film, 1936) filminə musiqi yazmışdır.
Zülfüqar Hacıbəyli yaradıcılığının
əhəmiyyəti həm də qədim Azərbaycan
musiqi
ənənələrinin
yenilənmə,
zənginləşmə və inkişafı prosesini
sürətləndirməsində olmuşdu. Onun
fortepiano ilə simfonik orkestr üçün
yazdığı “Azərbaycan qadınının rəqsi”,

Bəstəkar
bəstəkar Zakir Bağırovla birgə işlədiyi
“Kantata” uzun illər ictimai zövq meyarı kimi səsləndirilmişdir.
Musiqi sənətinin bir çox janrlarına
müraciət etməsi bu sahədə yeni janrların yaranmasına rəvac vermişdir. O,
XX əsrin 20-ci, 30-cu illərinin məşhur
mahnıları olan “Kənd qızı”, “Çoban qız”, “Əsgər nəğməsi” kimi ilk
bəstəkar mahnılarının da müəllifidir.
Zülfüqar Hacıbəylinin son əsəri
1950-ci ildə Zakir Bağırovla birlikdə
yazdığı kantata olmuşdur.
Bəstəkarın şəxsi arxivində “Onda
elə, indi belə”, “Yarış”, “Evlənirəm”,
“Mən ağlaram, o gülər” və s. adlı operettalarının librettoları, “Üç aşiq və ya
Məlikməmməd” adlı fantastik süjetə
malik bir opera və musiqi eskizləri
saxlanılır.
Bəstəkarın arxivində onun Nizaminin “İsgəndərnamə” poemasının
motivləri əsasında Abdulla Şaiqin
librettosuna, “Nüşabə” operasına aid
çoxlu materiallar qalmışdır. Külli miqdarda musiqi materialları, yarımçıq
qalmış işlər göstərir ki, bəstəkar ömrünün sonlarında belə maraqlı və geniş yaradıcılıq planları ilə yaşamışdır.
Görkəmli bəstəkar Z.Hacıbəyli 1943cü ildə “Əməkdar incəsənət xadimi”
fəxri adı, 1946-cı ildə “Şərəf” nişanı
ordeni ilə təltif edilmişdir.
Musiqi
mədəniyyətimizin
çiçəklənməsində,
yeni
əsərlərlə
zənginləşməsində böyük xidmətləri
olan bəstəkar Zülfüqar Hacıbəyli
1950-ci il sentyabr ayının 30-da vəfat
etmişdir.
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Təhmasib, T. Rza
Təhmasib [Mətn]:
elmi-publisistik,
sənədli xatirə /Tamilla
Təhmasib; red., nəşrə
hazırl. Maarif Teymur.Bakı: MBM, 2005.272 s.
Tacirliyi teatra dəyişən
böyük sənətkar.
Xarakterlər ustası
Rza Təhmasib [Mətn]
//Azadlıq.- 2012.- 29
mart.- S.14.
Uğur., Rza
Təhmasibin “Unuda
bilmədiklərim” xatiratı… [Mətn] /Uğur
//Xalq cəbhəsi.- 2012.6 iyun.- S.14.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Rza Təhmasib
1894-1980
Rza Abbasqulu oğlu Təhmasib 1894cü il aprel ayının 20-də Naxçıvanda dünyaya gəlmişdir. 16 yaşında ikən Tbilisidə
“Müsəlman Artistləri İttifaqı”nın teatr truppasında fəaliyyətə başlayan
gənc Təhmasib 1920-ci ilədək Tbilisi,
İrəvan, Naxçıvan teatrlarında aktyorluq
və rejissorluq etmişdir. 1920-ci ildən
isə bu müqtədir sənətkarın yaradıcılığı
Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı ilə bağlı olmuşdur. 1922-1924-cü illərdə dram
teatrında bədii rəhbər, 1937-1938-ci və
1953-1959-cu illərdə isə direktor kimi
fəaliyyət göstərmişdir.
Aktyor kimi yaratdığı İsgəndər
(“Ölülər”), İblis və Arif (“İblis”), Şeyx
Sənan (“Şeyx Sənan”), Qacar (“Ağa
Məhəmməd Şah Qacar”), Süleyman
(“Həyat”), Koşkin (“Lyubov Yarovaya”),
Strijin (“Eskadranın Məhvi”), Karl Moor
(“Qaçaqlar”) kimi rollar klassik teatrımızın ən layiqli sənət nümunələrindən olmuşdur. Rza Təhmasib Cəfər Cabbarlının əsərlərini səhnəyə qoymuş, müxtəlif
rolları ifa etmişdir. Aydın, Elxan, Balaş,
Hacı Əhməd, İmamyar, general-qubernator kimi Cabbarlı personajlarını xüsusi istedadla səhnədə canlandırmışdır.
C.Məmmədquluzadənin
“Ölülər”
əsəri onun rejissor kimi formalaşmasında mühüm və əhəmiyyətli rol oynamışdır. “Şeyx Sənan” (1931), “Sevil” (1934),
“Özgə uşağı” (1936), “Madrid” (1938),
“Vəfa” (1943), “Hacı Qara” (1958) kimi
tamaşaları Rza Təhmasibin rejissorluq
məharətinin ən layiqli nümunələri idi.
O, 1937-ci ildə Ümumittifaq Kinematoqrafiya İnstitutunun rejissorluq
fakültəsini bitirmiş və elə həmin ildə
Bakı studiyasında “Ordenli Azərbaycan”

Kinorejissor, aktyor
sənədli filmini çəkmişdir.
Rza Təhmasibin bədii kino sahəsində
ilk rejissorluq işi 1941-ci ildə çəkilişinə
başladığı və 1943-cü ildə tamamladığı
“Səbuhi” filmidir. Ancaq onun kinoda
rejissor kimi ən uğurlu işi “Arşın mal
alan” filmi olmuşdur. 1945-ci ildə kinorejissor Nikolay Leşşenko ilə birgə yaratdığı bu film SSRİ Dövlət mükafatına
layiq görülmüşdür.
R.Təhmasib 1950-ci ildə A.Zarxi və
M.Xeyfitslə birlikdə “Bakının işıqları”,
1959-cu ildə Mikayıl Mikayılovla “Mahnı belə yaranır” filmlərinə quruluş vermişdir. Kinoda ilk sərbəst rejissor işi isə
1959-cu ildə istehsal olunmuş “Onu bağışlamaq olarmı?” filmi olmuşdur. 1947ci ildə istehsal olunmuş “Fətəli xan”
filmində Ağası xan rolunu ifa etmişdir.
Kinomuzda onun ən layiqli aktyor işi isə
“Qanun naminə” filmində yaratdığı Qaloş obrazıdır. Bu obraz öz xarakterinə və
ifa üslubuna görə kino tariximizin nadir
qəhrəmanlarındandır.
Azərbaycanın teatr və kino sənətinin
inkişafındakı xidmətlərinə görə 1946-cı
ildə “Azərbaycanın Əməkdar incəsənət
xadimi” fəxri adı almış və SSRİ Dövlət
mükafatı laureatı olmuşdur. 1964-cü ildə
“Azərbaycanın Xalq artisti” fəxri adına
layiq görülmüş, “Şərəf nişanı” ordeni ilə
təltif edilmişdir.
Rza Təhmasib ömrünün son illərini
pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş,
Azərbaycanda yeni rejissor və aktyor nəslinin yetişməsində mühüm və
əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Görkəmli aktyor və kinorejissor Rza
Təhmasib 1980-ci il fevral ayınn 14-də
vəfat etmişdir.
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Asifqızı G. Gəncədə
Məmməd Bürcəliyevin yubileyi qeyd edilib [Mətn]
/G. Asifqızı //Mədəniyyət.2009.- 1 may.- S.5.
Bürcəliyeva, Ş. Qəlblərdə
yaşayan sənətkar
[Mətn] /Ş.Bürcəliyeva
//Mədəniyyət.- 2012.- 25
aprel.- S.11.

İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.e-qanun.az

Məmməd Bürcəliyеv
1914-1994
Məmməd İsmayıl oğlu Bürcəliyev
1914-cü il aprel ayının 25-də Şəki
şəhərində anadan olmuşdur.
Sabit Rəhmanın dəvəti ilə 1932-ci
ildə Şəki Dövlət Dram Teatrında aktyor kimi fəaliyyətə başlamışdır. 19321935-ci illərdə Şəki Dövlət Dram Teatrında fəaliyyət göstərmiş və maraqlı
obrazlar qaleriyası yaratmışdır. 1935-ci
ildən ömrünün sonunadək, yəni, 1994cü ilədək Gəncə Dövlət Dram Teatrında çalışmışdır. 1967-1968-ci illərdə
N.K.Krupuskaya adına Moskva Dövlət
İncəsənət Universitetinin Teatr aktyoru və rejissoru fakültəsini bitirmişdir.
1948-ci ildə M.Bürcəliyev “Yadigar”
adlı bir dram əsəri qələmə almış, pyes
Gəncə Dövlət Dram Teatrında tamaşaya
qoyulmuşdur. “Yadigar” pyesi 1948-ci
ildə keçmiş SSRİ-də keçirilmiş “Müasir
dramaturqların əsərlərinə baxış” festivalında 3-cü dərəcəli mükafata layiq
görülmüşdür. M.Bürcəliyev respublikada çapdan çıxan qəzet və jurnallarda 75dən artıq məqalə, resenziya və oçerkin
müəllifidir.
Məmməd Bürcəliyev Gəncə Dövlət
Dram Teatrının səhnəsində 300-dən
artıq maraqlı obrazlar qaleriyası yaratmışdır. “Od gəlini”ndə Altunbay,
“Aydın”da Səlim, “Nəsrəddin şah”da
Cavad xan, “1905-ci ildə”də Qubernator, “Almaz”da Şərif, “Səyavuş”da
Kərşivaz, “Fərhad və Şirin”də Azər
baba, “Qəribə dilənçi”də Qeyza Qali-

Aktyor

ba və s. obrazları onun yaradıcılığının
əsasını təşkil etmişdir. O, bu teatrda
11 pyesə quruluşçu rejissor kimi səhnə
həyatı bəxş etmişdir. Onlardan Cəlil
Məmmədquluzadənin “Ölülər”, Teymur Məmmədovun “Ürək yanarsa”,
Altay Məmmədovun “Həmyerlilər”
və “Bəraət”, Sabit Rəhmanın “Əliqulu
evlənir”, Şəfayət Mehdiyevin “Mirzə
Fətəli”, Rəsul Həmzətovun “Dağlı
qızı”, Yusif Əzimzadənin “Anacan”,
Abdulla Şaiqin “Tülkü həccə gedir”və
başqalarını göstərmək olar. O,bir neçə
filmdə də yaddaqalan obrazlar yaratmışdır. “Dəli Kür” filmində Allahyar, “Qəm
pəncərəsi” filmində Rəşid bəy, “O dünyadan salam” filmində Hacı Baxşəli və
s.
1944-1945-ci illərdə Məmməd
Bürcəliyev Fikrət Əmirov ilə birgə ilk
dəfə olaraq Gəncə Dövlət Filarmoniyasını yaratmış və orada direktor vəzifəsində çalışmışdır. O, 1955-ci ildə
“Respublikanın Əməkdar artisti”, 1958ci ildə isə “Xalq artisti” fəxri adlarına
layiq görülmüşdür.
Məmməd Bürcəliyev 1994-cü il noyabr ayının 25-də Gəncə şəhərində vəfat
etmişdir.
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Cabir. Əjdər İbrahimov
anıldı [Mətn] /Cabir
//Mədəniyyət.- 2009.- 3
iyul.- S.10.
Mükərrəmoğlu, M.
Əjdər İbrahimov - 90.
Narahat adam [Mətn]
/M.Mükərrəmoğlu
//Xalq qəzeti.- 2009.- 30
aprel.- S.7.
Sara. Kinorejissor
Əjdər İbrahimov
xatırlanıb [Mətn]
/Sara //525-ci qəzet.2009.- 2 iyul.- S.7.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.kinozal.az
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Əjdər İbrahimоv
1919-1993
Əjdər Mütəllim oğlu İbrahimov
1919-cu il aprel ayının 29-da Aşqabadda anadan olmuşdur.
1940-cı ildə Aşqabad Teatr Məktəbini, 1952-ci ildə Moskvada Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun
kinorejissorluq fakültəsini bitirmişdir.
İkinci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı
olmuşdur.
1952-ci ildə gənc rejissor yenidən
Aşqabada - “Türkmənfilm”ə qayıtmış,
“Füruzə”, “Xəzərin şərqində” sənədli
filmlərə quruluş vermişdir.
1954-cü ildə o, Bakıya gəlmiş,
elə həmin il Lətif Səfərovun quruluş
verdiyi “Mahnı belə yaranır” və Tofiq Tağızadənin 1955-ci ildə çəkdiyi
“Görüş” filmlərində ikinci rejissor
işləmişdir.
Bakı Kinostudiyasında quruluşçu
rejissor kimi ilk müstəqil işini 1957-ci
ildə reallaşdıra bilmişdir. “Mosfilm”lə
bu studiyanın birgə ekranlaşdırdığı
“Bir məhəlləli iki oğlan” filminə quruluş vermək Əjdər İbrahimovla İ.Turinə
həvalə olunmuşdu. Nazim Hikmətlə
Anna Begiçevanın birgə yazdığı ssenari
əsasında çəkilmiş bu ekran əsərində Şərq
ölkələrindən birində sülh və istiqlaliyyət
uğrunda aparılan mübarizədən bəhs edilir.
1958-ci ildə isə Əjdər İbrahimov
sərbəst şəkildə öz böyük filmini “Onun böyük ürəyi”ni yaratmışdır.
Bu filmin ssenarisini yazıçı İmran Qasımov qələmə almış, rejissor özü də
Rəsulov rolunda çəkilmişdir. Daha sonra Əjdər İbrahimovun bədii rəhbərliyi
ilə “İki əsgər”, “Acgöz quş”, “Bir payız
günündə”, Nəriman Nərimanovun həyat

Kinorejissor
və fəaliyyətini əks etdirən “Ulduzlar
sönmür” tarixi kino əsəri yaranmışdır.
Ə.İbrahimov sonralar “Mosfilm”də
rejissor kimi öz fəaliyyətini davam etdirmişdir. Onun “Ürək əhvalatları”,
“Məhəbbətim mənim, kədərim mənim”
(“Azərbaycanfilm”lə birgə) filmləri rejissorun şöhrətini daha da artırmışdır.
O, bir neçə kitabın da müəllifidir.
“Vyetnamda gördüklərim” (1964),
“Günəş ağlayır”, (1971) “Döyüşən
Vyetnamın kino sənəti” (1968), “Tai
qəbiləsindən olan qız” (1970) kitabları oxucuların dərin marağına səbəb olmuşdur.
Onun əməyi yüksək qiymətləndirilmiş, “SSRİ Xalq Artisti”, 1959-cu
ildə “Türkmənistan Əməkdar İncəsənət
xadimi”, 1966-cı ildə “Azərbaycan
SSR-in Xalq artisti”, 1971-ci ildə
“Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
SSRİ-nin Qırmızı Əmək Bayrağı, Xalqlar Dostluğu və “Şərəf nişanı”
ordenləri, eləcə də Vyetnam Demokratik Respublikasının Əmək ordeni ilə
təltif edilmişdir.
Görkəmli kinorejissor, Azərbaycanın
Xalq artisti Əjdər İbrahimov 1993-cü il
sentyabr ayının 20-də vəfat etmiş, Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
2005-ci ildə “Yaddaş” Sənədli
Filmlər Studiyasında rejissor haqqında “Narahat adam” adlı sənədli film
çəkilmişdir.
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İntiqam Atakişiyev
1974
İntiqam Vahid oğlu Atakişiyev
1974-cü il aprel ayının 7-də Qəbələ
rayonunun Tüntül kəndində doğulmuşdur. 1991-ci ildə buradakı Tüntül
kənd orta məktəbini bitirmiş, 1992-ci
ildə Milli Ordu sıralarına çağırılmışdır. Yüksək əsgəri keyfiyyətini nəzərə
alıb Türkiyəyə hərbi zabitlər kursuna
göndərilmişdir.
İntiqam cəbhədə özünəməxsus ad
qoymuşdu. Ağdam, Tərtər və Qubadlıda ən qaynar döyüşlərə girərək erməni
faşistlərini məhv etmişdir. Murovdağ
döyüşlərindən birində yaralanmasına baxmayaraq silahı yerə qoymamış, Mingəçevirdə müalicə aldıqdan
sonra yenidən cəbhəyə dönmüşdü.
1995-ci il mart hadisələri zamanı silahlı dəstənin zərərsizləşdirilməsində
şücaət göstərmişdir. O, “N” saylı hərbi
hissənin qrup komandiri, bölük komandirinin müavini, bölük komandi-

Milli Qəhrəman
ri vəzifələrində çalışmışdır. Kapitan
rütbəsinə qədər yüksəlmiş, hərbi hissə
komandirinin maddi texniki təminat
üzrə müavini vəzifəsində çalışmışdır.
Hazırda polkovnik-leytenant rütbəsində Sərhəd Qoşunlarında çalışır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı
Fərmanı ilə Atakişiyev İntiqam Vahid
oğlu “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
adına layiq görülmüşdür.
O, xeyirxah bir insan, vətəndaşlıq
mövqeyi ilə seçilən bir hərbçi kimi tanınır.
Təhsil aldığı məktəbin önündə şəhidlərimizin xatirəsini əbədiləşdirmək
üçün abidə qoyulmasının təşəbbüskarı
olmuş, maddi və mənəvi köməyini
əsirgəməmişdir.

Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Atakişiyev İntiqam Vahid oğlu-Müdafiə Nazirliyi, kiçik leytenant-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 [Mətn] //Azərbaycan.- 1995.- 5 aprel.
Atakişiyev İntiqam Vahid oğlu (1974) [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərtib edəni H.Həmidova.- Bakı, 2008.S.32.
Əsgərov V. Atakişiyev İntiqam Vahid oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S. 226.
Seyidzadə, M. Atakişiyev İntiqam Vahid oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar Zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.31.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
www.garabaghnews.az
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Şövqiyar Abdullayev
Milli Qəhrəman
1969-1992
Şövqiyar Cəmil oğlu Abdullayev
1969-cu il aprel ayının 13-də Göyçə
mahalının Basarkeçər rayonunun
Nərimanlı kəndində anadan olmuşdur. 1986-cı ildə Nərimanlı kənd orta
məktəbini əla qiymətlərlə bitirmiş,
Azərbaycan Dövlət Politexnik İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti) qəbul olunmuşdur.
Şövqiyar 1989-cu ildə Monqolustanda hərbi xidmətini tank qoşunları tərkibində başa vuraraq Bakıya
qayıtmışdır. 1992-ci il mart ayının
3-də ali təhsilini yarımçıq qoyub könüllü surətdə ordu sıralarına daxil
olmuşdu. Ağdamda təşkil edilmiş
tank briqadasında ekipaj komandiri
təyin edilmişdir. O, Papravənd, Pircamal, Aranzəmin və digər kəndlər
uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak etmişdir. 1992-ci il avqust ayının
23-də Ağdamda Drambon kəndinin
müdafiəsinə kömək üçün göndərilmiş,
qısa müddətdə Drambon kəndi ermənirus birləşmələrinin müqavimətindən
azad edilmiş, çox sayda piyada
döyüşçülərimiz mühasirə halqasından
çıxmışdır.
Həmin döyüşdə Ş.Abdullayevin

tankı vurulmuş və igid döyüşçü hər
iki ayağından qəlpə yaraları almışdı. O, Ağdamdakı hərbi hospitala
çatdırılmış, həkimlər ona ayaqlarına
dolmuş qəlpələri təmizləmək üçün
Bakıya getməyi məsləhət görmüş,
müvəqqəti sarıq qoymuşlar. Şövqiyar isə xəstəxanadan qaçaraq döyüş
bölgəsinə gəlmiş, öz komandiri olduğu tanka qalxaraq son nəfəsinə qədər
Vətən, yurd, torpaq uğrunda döyüşmüş, canını doğma torpağa qurban
vermişdir.
1992-ci il avqust ayının 27-də
Drambon döyüşündə qəhrəmancasına
həlak olan Abdullayev Şövqiyar Cəmil
oğlu avqust ayının 29-da müqəddəs
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Onun təltif olunduğu Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanının Qızıl ulduzunu
ulu öndər Heydər Əliyev qəhrəmanın
valideynlərinə təqdim etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457
saylı Fərmanı ilə Abdullayev Şövqiyar Cəmil oğlu ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adına layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında:
[Abdullayev Şövqiyar Cəmil oğlu-starşina - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində şəxsi igidlik və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 5 fevral
1993-cü il [Mətn] //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1993.- №3.- S.11.- (Ölümündən sonra).
Abdullayev Şövqiyar Cəmil oğlu (1969-1992) [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərtib edəni H.Həmidova.- Bakı,
2008.- S.21-22.
Əsgərov V. Abdullayev Şövqiyar Cəmil oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.12.
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Ə d ə b i y y a t

Tofiq Hüseynov
1954-1992
Tofiq Mirsiyab oğlu Hüseynov
1954-cü il aprel ayının 19-da Xocalı
şəhərində doğulmuşdur. 1961-1971-ci
illərdə orta məktəbdə təhsil almışdır.
Ağdam şəhərindəki Kənd Təsərrüfatı
Texnikumunda mexanizasiya fakültəsini bitirdikdən sonra 1974-cü ildə
Sovet ordu sıralarına çağırılmış, Qazaxıstan Respublikasının Alma-Atı
şəhərində hərbi xidmət keçmişdir.
1976-cı ildə ordudan tərxis olunmuşdur. Xocalı şəhər orta məktəbində hərbi
hazırlıq müəllimi işləmiş, 1991-ci ildə
Xocalıda yaradılmış özünümüdafiə taborunun yaradıcılarından olmuş, daha
sonra komandir təyin edilmişdir. Onu
Xocalıda “Mixaylo” adlandırırdılar.
Ermənilər Naraguğ kəndindən Xocalını tez-tez top atəşinə tuturdular. Tofiq
bu ərazini müəyyənləşdirib ermənilərin
qurğularını məhv etmişdi. Daha sonra
Mehdikənd kəndində yerləşən erməni
quldurlarının artilleriyası olan “Alazan” qurğusu partladılmış, ferma darmadağın edilmişdi. Tofiq burada on

Milli Qəhrəman
erməni yaraqlısını əsir götürmüşdü.
El oğlunun adı cəbhə boyu dolaşmışdı. Bu əməliyyatdan sonra ona mayor
rütbəsi verilmişdir.
T.Hüseynovun sonuncu döyüşü
Xocalıda fevral ayının 26-da olmuş,
əsrin ən böyük soyqırımlarından olan
Xocalı soyqırımı törədilən zaman o,
neçə-neçə dinc sakini təhlükəsiz yerə
çıxara bilmişdi. Son nəfəsinə, sonuncu
gülləsinə qədər vuruşan Tofiq onlarla erməni quldurunu məhv etmiş, son
anda sonuncu qumbarasını sinəsinə
sıxaraq özü ilə bərabər yaxınlığında
olan erməni faşistlərini də partlatmış
və qəhrəmancasına həlak olmuşdu.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyul 1992-ci il tarixli 833 saylı
Fərmanı ilə Hüseynov Tofiq Mirsiyab
oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında:
[Hüseynov Tofiq Mirsiyab oğlu - baş leytenant - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 iyun
1992-ci il [Mətn] //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 13.- S.25.- (Ölümündən sonra).
Əsgərov V. Hüseynov Tofiq Mirsiyab oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S. 93.
Hüseynov Tofiq Mirsiyab oğlu (1954-1992) [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı,
2008.- S.92-93.
Seyidzadə, M. Hüseynov Tofiq Mirsiyab oğlu [Mətn] /M. Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar Zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.99.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Rəfael Həbibov
1964-1992
Rəfael Hacı Şərafət oğlu Həbibov
1964-cü il aprel ayının 20-də Əli Bayramlı şəhərində (indiki Şirvan) anadan
olmuşdur. 1981-ci ildə buradakı 14
saylı orta məktəbi bitirmişdir. Rəfael
təhsil illərində özünü bacarıqlı bir şagird kimi göstərmiş, yoldaşlarının və
müəllim kollektivinin dərin hörmətini
qazanmışdır.
Məktəb illərində idmana və ibtidai
hərbi hazırlıq fənninə böyük maraq
göstərmişdir. O, hərbi xidmətini 1984cü ildə Baltik qoşunlarında başa vuraraq, Leninqradda (Sankt-Peterburqda)
Kaunas Gizirlər Məktəbinə daxil olmuşdur. Məktəbi bitirdikdən sonra
Kutaisi ətrafındakı hərbi hissələrdən
birinə göndərilmişdir. 1986-cı ildə
hərbi xidmətini Əfqanıstanda davam
etdirərkən orada gedən döyüşlərin
birində yaralanmış, 1988-ci ildə Bakıya qayıtmışdır.
Respublikamızın ərazi bütövlüyünün qorunmasında iştirak etmək
məqsədilə 1992-ci ildə Qarabağa
göndərilmiş, ilk günlərdən təcrübəli
zabit kimi döyüşlərə atılmışdır.
Təzəkənd,
Narıncılar,
Zodqızıl,

Milli Qəhrəman
Mədəni Ala Qala, Ağdaban, Çörəkdar,
Çapar və s. kəndlər uğrunda gedən
gərgin döyüşlərdə iştirak etmişdir. Bu
kəndlərin çoxu erməni quduzlarından
azad edilmişdir. R.Həbibov Kəlbəcər
uğrunda gedən döyüşlərdə böyük
qəhrəmanlıq göstərmişdir. Mühasirəyə
düşən kəşfiyyatçıları xilas edərkən
düşmənlə qarşı-qarşıya çıxmış və
düşmənin PDM-24 maşınını heyəti ilə
birlikdə məhv etmişdir. 1992-ci il iyul
ayının 6-da Çörəkdar və Tozlukörpü
istiqamətində cəbhədə həlak olanların
cəsədlərini gətirmək üçün yoldaşları
ilə yola düşmüşdür. Döyüşdə aldığı
yaradan 1992-ci il iyul ayının 7-də
gözlərini əbədi yummuşdur. Əli Bayramlı şəhər qəbristanlığında dəfn edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 202 saylı Fərmanı ilə leytenant
Həbibov Rəfael Hacı Şərafət oğluna
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Təhsil aldığı 14 saylı orta məktəb
qəhrəmanın adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında:
[Həbibov Rəfael Hacı Şərafət oğlu - leytenant - 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 şərəflə yerinə yetirilməsində göstərdiyi misilsiz xidmətlərinə görə]: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 16 sentyabr 1994-cü il //Azərbaycan.- 1994.- 21 sentyabr.- S.1.- (Ölümündən sonra).
Həbibov Rəfael Hacı Şərafət oğlu [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: Biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.80.
Seyidzadə, M. Həbibov Rəfael Hacı Şərafət oğlu [Mətn] /M. Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar Zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.83.
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Albert Aqarunov
1969-1992
Albert Aqarunoviç Aqarunov 1969cu il aprel ayının 25-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. Suraxanı rayonundakı 154 saylı məktəbin səkkizinci sinfini bitirərək peşə məktəbində sürücümexanik vəzifəsinə yiyələnmişdir.
1987-ci ildə hərbi xidmətə çağrılan
Albert xidməti vəzifəsini Gürcüstanda yerinə yetirmiş və tank komandiri
olmuşdur. Daha sonra Bakıya dönərək
Suraxanıda Maşınqayırma zavodunda
işləmişdir.
Qarabağ müharibəsi başlayarkən
Albert Aqarunov könüllü olaraq
cəbhəyə yollanmışdır. O, tank komandiri təyin edilmiş və Şuşa cəbhəsinə
yollanmışdır. Albert Xankəndi, Daşaltı, Cəmilli istiqamətində gedən
döyüşlərdə erməni işğalçılarının xeyli
canlı qüvvəsini və zirehli texnikasını

Milli Qəhrəman
məhv etmişdir. 1992-ci il may ayının
8-də Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə
snayper gülləsinə tuş gəlmiş və döyüş
meydanında həlak olmuşdur.
Albert Qarabağ müharibəsində
əfsanəyə çevrilmişdi. Ermənilər onun
başına pul mükafatı qoymuşdular.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı
Fərmanı ilə Aqarunov Albert Aqarunoviç ölümündən sonra “Azərbaycan
Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq
görülmüşdür.
Bakıda Şəhidlər Xiyabanında dəfn
edilmişdir. Təhsil aldığı 154 saylı
məktəb onun adını daşıyır. Məktəbin
önündə büstü qoyulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Aqarunov Albert Aqarunoviç - tank komandiri - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 iyun
1992-ci il [Mətn] //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 13.- S.25.- (Ölümündən sonra).
Aqarunov Albert Aqarunoviç (1969-1992) [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.S.25-26.
Əsgərov V. Aqarunov Albert Aqarunoviç [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S. 18.
Seyidzadə, M. Aqarunov Albert Aqarunoviç [Mətn] /M. Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar Zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.34.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.elibrary.az
www.milliqehremanlar.az
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Ə d ə b i y y a t
Türk xalqlarının dövlətçilik
tarixinə dair [Mətn]:
ali məktəblərin magistr
pilləsi üçün dərs vsaiti
/Ə.İ.Muxtarova.-Bakı,
2002.- 137 s.
Türk xalqlarının tarixi
(qədim dövr və orta əsrlər)
[Mətn]: ali məktəblər üçün
dərslik /Ə.Muxtarova;
elmi red. Q.Qeybullayev,
M.Mirzəyev; rəy. M.Sofiyev
[və b.].- Bakı: Adiloğlu,
2011.- 446, [2] s.
Türk xalqlarının tarixi:
qədim dövr və orta əsrlər
[Mətn]: ali məktəblər üçün
dərslik /Ə.Muxtarova;
elmi red. Q.Qeybullayev,
M.Mirzəyev; rəyçilər
M.Sofiyev, S.Onullahi,
İ.Məmmədov, S.İsmayılova.Bakı: Adiloğlu, 2010.- 446,
[2] s.
Hacıyev, S. Tariximizin
obyektiv salnaməçisi: Elm
xadimləri [Mətn] /S.Hacıyev
//Azərbaycan.- 2010.- 22
aprel.- S.6.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
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Əsməd Muxtarova
1944
Əsməd İmamməmməd qızı Muxtarova 1944-cü il aprel ayının 3-də Bakı
şəhəri Buzovna qəsəbəsində anadan
olmuşdur.
İlk təhsilini doğulduğu qəsəbədə
125 saylı orta məktəbdə almış, 19621967-ci illərdə Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki BDU) tarix
fakültəsində təhsil almış, təhsilini
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Ə.Muxtarova 1971-ci ildən həmin
fakültədə SSRİ tarixi kafedrasında çalışmışdır. 1974-cü ildə “Azərbaycan
SSR-də ali təhsilin inkişafı (19591965-ci illər)” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və tarix
elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır.
1991-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş və tarix elmləri doktoru, professor adı almışdır.
1992-ci ildən Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrasında çalışır və 1999cu ildən həmin kafedranın müdiridir.
Türk xalqlarının qədim dövr və orta
əsrlər tarixini tədqiq edir. Görkəmli
tarixçi alım bakalavr pilləsində Türk
və Qafqaz xalqları tarixi (qədim və
orta əsrlər dövrü) fənni üzrə, magistratura təhsil pilləsində isə Türk
dünyasi tarixi ixtisasında Türk xalqlarının dövlətçilik tarixi (qədim
dövr və orta əsrlər); RegionşünasliqQafqazşünasliq ixtisasında Qafqaza
türk axınları problemləri üzrə dərslər
aparır.

Tarixçi
Alim 40-dan çox məqalənin, bir
neçə monoqrafiyanın, tədris proqramlarının və kitabların müəllifidir. Elmipedaqoji kadrların, gənc mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində də
fəaliyyət göstərir.
1999-cu ildə nəşr etdirdiyi “Türk
xalqlarının tarixi (qədim dövr və ota
əsrlər)” dərsliyinə görə “Xatun” jurnalının redaksiya heyətinin və Əbədi
Məclisinin təşkilat komitəsinin qərarı
ilə Sara Xatun adına fəxri diplomla
təltif edilmişdir.
1997-ci ildən nəşr olunmağa başlanmış “Tarix və onun problemləri” elmi,
nəzəri, metodik jurnalın təsisçisi və
baş redaktorudur. Bir sıra beynəlxalq
seminar, simpozium və konfranslarda
iştirak etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
M.Ə.Rəsulzadə adına
Bakı Dövlət Universitetinin tarixi [Mətn]: iki
hissədə /A.Atakişiyev;
red. R.Orucov, Y.Seyidov.Bakı: Bakı Universiteti,
1991.- H.1.- 528 s.+ 54 s.
Məktəblilərə SSRİnin 60 illiyi haqqında
[Mətn] /A.Atakişiyev,
T.Baxşəliyev; red.
Z.Şıxlinski.- Bakı: Maarif,
1982.- 92 s.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.gender-az.org
www.history.bsu.edu.az

Aslan Atakişiyev
1929-2011
Aslan Məcid oğlu Atakişiyev
1929-cu il aprel ayının 10-da Göyçay
qəzasının Ucar rayonunda Quləbənd
kəndində fəhlə ailəsində anadan olmuşdur.
İlk təhsilini Ucar şəhər orta məktəbində almış 1948-ci ildə buranı fərqlənmə attestatı ilə bitirmişdir.
1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) tarix fakültəsinə daxil olmuş,
1953-cü ildə təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, Elmi Şuranın qərarı ilə
aspiranturada saxlanılmış, 1956-cı ildə
təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur.
Əmək fəaliyyətinə 1953-cü ildə
Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər
İttifaqı Mərkəzi Komitəsində təlimatçı
kimi başlamış, sonra isə şöbə müdiri
işləmişdir.
1955-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində müəllim,
1957-ci ildən isə baş müəllim olaraq
çalışmışdır. Aslan Atakişiyev 1957ci ildə “Xalq təsərrüfatının bərpası
dövründə fəhlə və kəndlilərin ittifaqının möhkəmləndirilməsi uğrunda
mübarizəsi (1921-1925-ci illər)” adlı
namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1971-ci ildə “Geniş kommunizm
quruculuğu dövründə Azərbaycanda
mədəniyyətin inkişafı (1959-1965)”
mövzusunda doktorluq dissertasiyasını
müdafiə etmiş, həmin ildə tarix elmləri

Tarixçi
doktoru elmi dərəcəsini almışdır.
1972-ci ildən tarix fakültəsinin SSRİ
tarixi (Sovet dövrü) kafedrasında professor vəzifəsində çalışmışdır. Hazırda
Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının professorudur.
1971-ci ildən 1992-ci ilə qədər
SSRİ tarixi (Sovet dövrü) kafedrasının, 1992-ci ildən 1995-ci ilə qədər isə
Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının müdiri olmuşdur. Təhsilin bakalavr pilləsində Türk xalqları tarixi və
Türkiyə tarixi, magistratura pilləsində
isə Ümumtürk mədəniyyəti problemləri
fənlərini tədris etmişdir.
12 monoqrafiya, 100-ə qədər elmi
məqalənin, proqram, dərslik, dərs
vəsaitinin müəllifi olmuşdur. 4 elmlər
doktorunun elmi məsləhətçisi, 50-dən
çox elmlər namizədinin elmi rəhbəri
olmuşdur.
Görkəmli
tarixçi
alim
elmi
fəaliyyətinə görə 1991-ci ildə dövlət
tərəfindən “Əməkdar elm xadimi” fəxri
adına layiq görülmüşdür.
Aslan Atakişiyev 2011-ci il yanvar
ayının 13-də vəfat etmişdir.
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Qazkondensat yatağının
istismar mərhələsindən
asılı olaraq quyudibi zonaya təsir göstəricilərinin
eksperimental öyrənilməsi
[Mətn]/Z.Abbasov
//AMEA-nın xəbərləri.
Yer Elmləri.- 2011.- №2.S.25-31.
Lay şəraitini nəzərə
almaqla qazkondensat
sisteminin differensial
kondensasiyasının tənliyi
[Mətn]/Z.Abbasov.- ANT
jurnalı.- 2011.- №9.- S.2225.
Statistik metodlarından
istifadə etməklə neftin
fraksiyalarının böhran
parametrlərinin təyini
[Mətn]/Z.Abbasov, R.C.
Qasımova, T.A.Səlimova
//AMEA-nın xəbərləri. Yer
Elmləri.-2012.- №3.
Zöhhak Yaqub oğlu Abbasov: biblioqrafiya=Зоххак
якуб оглы Аббасов:
библиография = Zohhak
Yagub oglu Abbasov: biblioqraphy [Mətn].- Bakı:
Elm, 2011.- 96 s.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Zöhhak Abbasov
1939
Zöhhak Yaqub oğlu Abbasov 1939cu il aprel ayının 10-da Goranboy rayonunda anadan olmuşdur.
Goranboyda orta təhsil aldıqdan
sonra Bakıya gəlmiş, Azərbaycan
Neft və Kimya İnstitutunun (indiki
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)
geoloji-kəşfiyyat fakültəsində təhsil almışdır. “Neftqaz yataqlarının quyu ilə
işlənməsi” mövzusunda dissertasiya
müdafiə edərək texnika elmləri doktoru
elmi dərəcəsini almışdır.
2001-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü
seçilmişdir. Azərbaycanda və xaricdə
200-ə yaxın elmi məqalə, bir neçə monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitinin,
beş ixtira, iki Azərbaycan və bir Rusiya
patentinin müəllifidir. Elmi-pedaqoji
kadrların, gənc mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində də fəaliyyət
göstərir. Hazırda altı elmlər namizədinin
rəhbəridir.
İlk dəfə olaraq enerji tənliyi qaz və
qazkondensat qarışığının şaquli borularda hərəkəti üçün qazın genişlənməsi,
sürtünmə qüvvəsinin termodinamik
ekvivalenti, faza çevrilmələri və ani
qaz kütləsi üçün prinsipcə yeni enerji balansı sxemi nəzərə alınmaqla həll
olunması məsələlərini tədqiq etmişdir. İlk dəfə olaraq alimin tədqiqatları
nəticəsində layda çökmüş retroqrad
kondensatın buxarlanmasına məsaməli
mühitin təsiri eksperimental öyrənilmiş
və göstərilmişdir ki, bu təsir çox hallarda, xüsusən quyudibi zonaya və

Alim
qazkondensat yatağına “quru” qazla
təsir zamanı nəzərə alınmalıdır (Quyu
və layların tədqiqi və Qazkondensat
yataqlarının işlənilməsi şöbələri ilə
birlikdə).
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi
qurumlarında da fəaliyyət göstərir,
Beynəlxalq C.Soros MVXOO qrantı işlərin rəhbəri, ABŞ “Neftçimühəndislər” cəmiyyətinin üzvü və bu
təşkilatın Azərbaycan bölməsinin vitseprezidentidir.
Görkəmli alim hazırda AMEA-nın
Geologiya İnstitutunun Neft-qaz hasilatı texnologiyası şöbəsinin rəhbəridir.
“Əmək veteranı”, “SSRİ ixtiraçısı” adlarına layiq görülmüşdür.
Azərbaycan elminin inkişafındakı
xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 18 mart
tarixli Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı
ilə təltif edilmişdir.
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70
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Allahverdiyev Kərim
Rəhim oğlu [Mətn]
//Azərbaycan Milli
Ensiklopediyası.- Bakı,
2009.-C.1.-S.334.
Динамические
и статические
нелинейные эффектыв
слоистых кристаллах
типа селенида
галлия [Текст]
/К.Р.Аллахвердиев,
Е.Й.Салаев.- Баку,
1993.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.science.gov.az

Kərim Allahverdiyev
1944
Kərim Rəhim oğlu Allahverdiyev
1944-cü il aprel ayının 1-də Qərbi
Azərbaycanda anadan olmuşdur.
Rusiyada Lebedev adına Fizika İnstitutunu bitirdikdən sonra 1967-ci ildən
AMEA-nın Fizika İnstitutunda çalışmışdır.
K.Allahverdiyev 1969-1972-ci illərdə aspiranturanı bitirmiş, 1972-ci ildə
namizədlik, 1981-ci ildə isə doktorluq
dissertasiyalarını müdafiə etmişdir.
1974-1975-ci illərdə Böyük Britaniya Oksford Universitetinin Clarendon
laboratoriyasında çalışan alim 19921995-ci illərdə Ankarada Ortadoğu Texniki Universitetinin fizika fakültəsində
professor kimi fəaliyyət göstərmişdir.
1995-ci ildən etibarən TUBİTAK
Mərmərə Araşdırma Mərkəzində şöbə
müdiri, 2002-ci ildən AMEA Fizika
İnstitutunun aparıcı elmi işçisidir.
Bütün bu illər ərzində alimin 40dan artıq universitet və araşdırma
mərkəzi ilə elmi əlaqələri mövcud olmuşdur. Bu qurumlar arasında Moskva
Dövlət Universiteti (Rusiya), məşhur
Oksford, Kembric, Şeffild, London,
İmperial universitetləri (Böyük Britaniya), MPI FKF, Stuttqart, RWTH Aachen, Bochum, Bayreuth və Hamburg
universitetləri (Almaniya), ABŞ Hava
Qüvvələri “Wright Patterson” Laboratoriyası, Kolorado Əyalət Universiteti,
Cincinatti Universiteti, Tsukuba Universiteti (Yaponiya) və Madrid Universitetini (İspaniya) və digər nüfuzlu
universitetlərin adlarını çəkmək olar.

Riyaziyyatçı
11 ildən artıqdır ki, yarımkeçiricilər
fizikası sahəsində çalışan alim bir sıra
mühüm elmi nəticələr əldə etmişdir.
Professor Allahverdiyev bir çox
mükafatlara, orden və medallara layiq görülmüş, nüfuzlu beynəlxalq elmi
təşkilatların üzvü seçilmişdir. 1988-ci
ildə alim Azərbaycan Dövlət mükafatı, 1989-cu ildə Aachen Texniki Universitetinin
“Window-on-Science”
mükafatı, 1987-1989-cu illərdə Avropa Aerokosmik tədqiqatları ofisi
tərəfindən ziyarətçi professor olaraq
Krallıq Cəmiyyəti mükafatına, əldə etdiyi nailiyyətlərinə görə SSRİ Elmlər
Akademiyası tərəfindən “İlin ən önəmli
alimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Nyu-York Elmlər Akademiyası (1998),
Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyası (1988), A.M.Proxorov adına Rusiya Mühəndislik Akademiyasının və
Türkiyənin “Fizika” jurnalının Redaksiya Heyətinin (2008) üzvüdür.
Professor Kərim Allahverdiyev 275
elmi məqələnin, 1 kitabın, 2 monoqrafiyanın və 5 patentin müəllifidir. Onun
rəhbərliyi altında 20-dən artıq elmlər
namizədi hazırlanmışdır.
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Ümumdünya Gülüş Günü
[Mətn] //Əkbər Qocayev. Bayramlar və tarixi
günlər.- Bakı, 2006.- S.45.
Abdullayeva,
A.Ümumdünya Gülüş
Günü /A. Abdullayeva
//Mədəni həyat .-2013.№.- 4.- S.22-23.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.ari-vizviz.blogspot.
com
www.ebooks.preslib.az
www.milli.az
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Ümumdünya Gülüş Günü
1564
1 aprel beynəlxalq bayram kimi
qeyd edilməsə də bir çox ölkələrdə
bu günü əylənmək, zarafat etmək və
bir-birini aldatmaqla keçirirlər. Bəzi
ölkələrdə 1 aprel “Gülüş günü”, bəzilərində isə “Axmaqlar günü” adlanır. Amma bayramın necə yarandığını
söyləmək çox çətindir. 1 apreldə birbirini aldatmaq adətinin meydana gəlməsilə bağlı müxtəlif fərziyələr var.
Bəziləri bayramın yaranmasını
Qədim Roma ilə əlaqələndirirlər. Lakin burada aprelin əvvəllərində deyil,
fevralın ortasında “Axmaqlar bayramı” qeyd edilmişdir.
Digərləri iddia edirlər ki, bu bayram
Hindistanda yaranmış, amma burada
da əsasən, 31 martı “gülüş günü” kimi
qeyd etmişlər. Başqa fərziyəyə görə
isə 1 aprelin kökləri orta əsrlər Avropa
karvanlarında nümayiş etdirilən küçə
tamaşalarına (balaqan) gedib çıxır.
Bir-birilə zarafat etmə adətini yeni
illə əlaqələndirənlər də var. 16-cı əsrin
ikinci yarısına qədər Avropada yeni il
hazırlıqları martın sonunda başlamış,
aprelin 1-də isə yeni il qarşılanmışdır.
Daha sonra Fransa kralının fərmanı ilə
Yeni il rəsmi olaraq 1 yanvarda qeyd
edilməyə başlanmışdır. Amma çoxları
ənənələrə sadiq qalaraq 1 apreli bayram kimi qeyd etməyə davam etmişdi.
Köhnə adətləri yox etmək məqsədilə
1 apreldə bayram keçirənləri “1 aprel
axmaqları” adlandırmağa və ələ salmağa başlamışlar.

Rusiyada isə bu gün tam başqa
əlamətdar hadisə ilə əlaqədardır. Bir
dəfə Peterburq əhalisi səhər tezdən
yanğından xəbər verən həyəcan siqnalının səsinə yuxudan oyanmış, amma
yanğın siqnalı yalandan verilmiş və
həmin gün 1 aprelə təsadüf etmişdi.
Bundan sonra Rusiyada 1 aprel günü
zarafat günü kimi qəbul edilmişdir.
1 apreli gülüş günü kimi qeyd etmək
Azərbaycana keçmiş SSRİ-dən xatirə
qalmışdır. Hazırda dünya əhalisinin 70
faizi aprel ayının 1-ci gününü Gülüş
Günü kimi qeyd edir, dost-tanışla zarafatlaşır.
Könlümüzü xoş tutmaq, əhval-ruhiyyəmizi yüksəltmək, mənfi enerjidən
azad olmaq üçün gülüş ən yaxşı
vasitədir. Gülüş günündə yeni zarafatlar fikirləşin və gülməli vəziyyətlər
yaradın. Sizi aldadanda da qətiyyən
inciməyin, eyni əhval-ruhiyyə ilə cavab verməyə hazır olun. Çünki gülüş
insanın ömrünü uzadır...

APREL
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Tarixdə bu gün
Kəlbəcər rayonunun
işğalı

Kəlbəcər rayonu 1993-cü il aprel ayının 2-də
Ermənistan təcavüzkar qüvvələri tərəfindən işğal
olunmuşdur. Kəlbəcər rayonunun ərazisi 3054
km², əhalisinin sayı isə 85 228 nəfərdir. Rayon
sakinləri hazırda Azərbaycanın 59 bölgəsində
məskunlaşmışlar.
Kəlbəcərin işğalı nəticəsində 511 nəfər həlak olmuş, 321 nəfər itkin düşmüş və girov götürülmüşdür, rayona 761 milyon ABŞ dolları məbləğində
ziyan dəymişdir. Ermənistan hərbi birləşmələrinin
martın 27-də başlanan genişmiqyaslı hücumu
Kəlbəcər rayonunun işğalı ilə başa çatmışdır.
Kəlbəcər Azərbaycanın işğal olunmuş rayonları
arasında ərazicə ən böyüyüdür. İşğal nəticəsində
rayon mərkəzi, 150-ə yaxın kənd, həmçinin onlarla
tarixi-mədəniyyət abidəsi, bir muzey, “İstisu” sanatoriyası və s. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
məhv edilmişdir. Kəlbəcər rayonunun işğalı o vaxt
üçün Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın ən
böyük hərbi-strateji məğlubiyyəti idi. Kəlbəcərin
süqutu ermənilərin sonrakı işğalçılıq planlarının
həyata keçməsinə - Azərbaycanın ayrılmaz, əzəli
torpağı olan Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı
digər rayonların - Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı və Zəngilanın, ümumən 17 min kvadratkilometr
ərazidə ən məhsuldar torpaqlarımızın Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olunmasına
şərait yaratmışdır. Dağlıq Qarabağın Ermənistana
birləşdirilməsi faktiki olaraq başa çatmışdı.
Kəlbəcərin işğalından sonra 3205 saylı iclasda BMT Təhlükəsizlik Şurası 822 saylı Qətnamə
qəbul etmiş, qətnamədə bütün işğalçı qüvvələrin
Kəlbəcər və Azərbaycanın digər işğal olunmuş rayonlarından dərhal çıxarılması tələb olunmuşdur.
Lakin indiyədək həmin qətnamədən irəli gələn hər
hansı öhdəlik yerinə yetirilməmişdir. Sonradan

Ərazisi: 3054 km²
Əhalisi: 85 228
İşğal tarixi: 02.04.1993
www. kelbecer-ih.gov.az

BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ağdam rayonunun
azad edilməsi ilə bağlı 854-cü, Füzuli rayonunun azad edilməsi ilə bağlı 874-cü və digər işğal
edilmiş rayonların azad edilməsi ilə bağlı 884-cü
qətnamələri qəbul edilmiş, lakin həmin qətnamələr
kağız üzərində qalmaqdadır. BMT-nin və ATƏT-in
prinsiplərinə zidd olaraq 1999-cu ildən Kəlbəcər rayonu ərazisində ermənilərin məskunlaşdırılmasına
başlanılmışdır. Ermənistan beynəlxalq sənədlərdə
təsbit olunmuş müddəaları kobudcasına pozaraq,
bütün dünyanın gözü qarşısında Azərbaycanın
bənzərsiz mədəni sərvətlərini talamaqda, kütləvi
şəkildə məhv etməkdə davam edir.
İki Cənubi Qafqaz ölkəsi arasında münaqişə
1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı
ərazi iddiası irəli sürməsi zəminində yaranmışdır.
Azərbaycan torpaqlarının iyirmi faizi, yəni Dağlıq Qarabağ ərazisi və bu əraziyə daxil olan yeddi
rayon Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalı altındadır. 1994-cü ildə tərəflər atəşkəs rejiminə dair
razılaşma əldə etmiş və o vaxtdan bəri ATƏT-in
Minsk qrupunun himayəsi altında, Rusiya, Fransa
və ABŞ-ın həmsədrliyi ilə hələ də nəticəsiz sülh
danışıqları aparılır.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ
və ətraf rayonların azad edilməsinə dair qəbul etdiyi dörd qətnaməni Ermənistan bugünə qədər
yerinə yetirməmişdir.
Ermənistanın yürütdüyü bu işğalçılıq və
terrorçuluq siyasəti uzun illərdən bəri dünya
ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verir. Halbuki,
beynəlxalq hüququn normalarına və prinsiplərinə
əsasən dövlətlərin sərhədlərinin toxunulmazlığına
hörmət edilməli, ərazi bütövlüyünün, suverenliyin
pozulmasına yol verilməməlidir.
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Ə d ə b i y y a t
Beynəlxalq Abidələr və Tarixi
Yerlər Günü qeyd olunub
[Mətn] //Mədəniyyət.- 2011.20 aprel.- S.5.
İlyasov, Z.Tarixi abidələrin
ensiklopediyası hazırlanır
/Z.İlyasov//İqtisadiyyat
.-2012.- 27 aprel-3 may.- S.8.
Mehparə “Mədəni
sərvətlərimizi, dəyərlərimizi
dünyaya daha geniş tanıtmalıyıq”// Mədəniyyət.- 2012.- 18
aprel.- S. 6.

22

İ n t e r n e t d ə
www.voanews.com
www.mix.az
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Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü
1983
Bu gün YUNESKO-nun abidələrin
və diqqətəlayiq yerlərin mühafizəsi
məsələləri üzrə Beynəlxalq Şurasının 1983-cü ildə qəbul edilmiş qərarı
əsasında qeyd olunur. Məqsəd dünya ictimaiyyətinin diqqətini maddimədəniyyət abidələrinin qorunmasına yönəltməkdir.
Hər bir ölkənin tarixi qədimliyi
onun maddi-mədəniyyət yadigarlarının çoxluğu və qədimliyi ilə ölçülür. Bu cəhətdən ölkəmizin bəxti
gətirmişdir. Qobustan, İstisu qayaüstü
təsvirləri, Əlincə, Gələrsən-Görərsən
kimi qalalarımız, Möminə xatın, Şah
Abbas məscidi, Təzəpir məscidi kimi
dini ibadətgahlarımız, Şirvanşahlar,
Şəki xan sarayı kimi nadir memarlıq
abidələrimiz bu qəbildəndir.
Hazırda işğal altında olan dün-

ya
əhəmiyyətli
mədəni-tarixi
abidələrimiz - Azıx və Tağlar mağaraları dünyanın ən qədim insan yaşayan
məskənlərindəndir. YUNESKO-nun
siyahısına düşmüş bu mağaralardan tapılmış maddi mədəniyyət
nümunələri hələ 1981-ci ildə Parisin İnsan muzeyində “Avropanın ilk
sakinləri” adlı sərgidə nümayiş etdirilmişdir.
2002-ci ildə respublikamız Abidələrin Bərpası və Tədqiqi Beynəlxalq Mərkəzinə üzv qəbul olunmuşdur. Azərbaycan tarixində ilk dəfə
olaraq Şirvanşahlar saray-kompleksi və Qız qalası da daxil olmaqla
İçərişəhər Dövlət Tarixi-memarlıq
kompleksi YUNESKO-nun “Dünya
mədəniyyəti irsi” siyahısına daxil
edilmişdir.

Ümumdünya Yer Günü
1970
Əsası C.Sterlinq Mortan tərəfindən qoyulan Yer gününün bayram
edilməsi XIX əsrin 40-cı illərindən
başlayır. 1872-ci ildə C.Morton Nebraska ştatının il ərzində bir gününün
ətraf ərazinin yaşıllaşmasına həsr
edilməsi təklifi ilə çıxış edir və birinci
ağac əkmə günü milyona yaxın ağac
əkilir.
1882-ci il 22 aprel tarixindən
başlayaraq “Ağac günü” Nebras-

ka hökuməti tərəfindən ştatın rəsmi
bayramı kimi qeyd olunur. 1970ci ildən başlayaraq ətraf mühitin
əhəmiyyətinin təbliği, onun ilkin formada qorunub saxlanılması, planetin təbii ehtiyatlarının tükənməsi və
s. sahələri əhatə etməsi ilə əlaqədar
olaraq bayram “Yer günü” adlandırılmışdır.
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Göygöl rayonu
1819

Göygöl şəhəri 1819-cu il aprel ayının 22-də alman kolonistləri tərəfindən
Yelenendorf (alm. Helenendorf) adı altında salınmışdır.
Rayon kimi Göygöl 1930-cu
ildə yaradılmışdır. 1938-ci ilə qədər
Nərimanov rayonu olmuş, 1938-ci ildə
Xanlar Səfərəliyevin şərəfinə Xanlar
rayonu, Yelenendorf qəsəbəsi isə raƏ d ə b i y y a t
yonun mərkəzi Xanlar şəhəri adlandıBalakişiyev, S. Göygöl
rılmışdır. 2008-ci il aprel ayının 25-də
rayon təhsili: uğurlar,
Milli Məclis rayonun Göygöl adlandıperspektivlər [Mətn]
/S.Balakişiyev //Xalq qəzeti.- rılması haqda qərar qəbul etmişdir.
2012.- 11 mart.- S. 6.
Göygöl rayonu Gəncə dəmiryol
Bayramov, E. Göygöl
stansiyasından 15 km cənubda yerləşir.
inkişafında daha böyük
nailiyyətlərə imza atır:
Bakı-Qazax dəmiryolu və magistraLayihənin adı: “Regionların
lı Göygöldən keçir. Rayon ərazisində
sosial-iqtisadi inkişafının
təşviq edilməsi” [Mətn]
15802 hektar meşə sahəsi olmaqla
/E.Bayramov //Mövqe.Kəpəz dağı, Göy-göl, Maral-göl, Zəli2013.- 6 aprel.- S.10.
göl, Ayna-göl rayon ərazisində yerləşir.
İsayev Ə. Göygölün qədim
abidələri [Mətn] /Ə.İsayev Quşqara, Gəncə və Kürək çayları rayo//Azərbaycan.- 2009.- 4
nun ərazisindən keçir.
iyul.- S.6.
Rayonun əsas təsərrüfat fəaliyyətləri
Kamalqızı, R. Sosial
taxılçılıq, kartofçuluq, maldarlıq, qoproqramlar əhalinin həyat
yunçuluq, meyvəçilik, tərəvəzçilik,
səviyyəsini yüksəldir:
Göygöl rayonunda “Region- arıçılıq, quşçuluq və üzümçülükdür.
ların sosial-iqtisadi inkişafı
Mədən sənayesi, çınqıl zavodları, isDövlət Proqramı” uğurla
həyata keçirilir [Mətn]
tehsalat və məişət xidməti kombinat/R.Kamalqızı //Səs.-2011.ları, şərab zavodu və başqa sənaye
13 may.- S.8.
müəssisələri var. Rayonda 264 şəxsi
Sultanov, Z. Göygöl:
dinamik inkişaf davam edir müəssisə, bundan 14 kooperativ, 63
/Z.Sultanov //Xalq qəzeti.MMC, 131 kiçik müəssisə, 56 kəndli
2013.- 23 fevral.- S. 6.
fermer təsərrüfatı, 16 dövlət müəssisəsi
Sultanov, Z. Göygöl: uğurlar
fəaliyyət göstərir.
möhkəm təmələ əsaslanır
[Mətn] /Z.Sultanov //Xalq
Göygöl rayonu füsunkar təbiəti ilə
qəzeti.- 2012.- 23 fevral.yanaşı,
tarix və mədəniyyət abidələri
S.8.

ilə də zəngindir. Rayon ərazisində
XII, XIV, XVI və XIX əsrlərə aid 31
yerli əhəmiyyətli tarixi və memarlıq
incəsənət abidələri mövcuddur, bunlardan 8-i kurqan, nekropol və açıq
düşərgə, digərləri isə bina və körpülərdir.
Xanlar şəhərində 1854-cü ildə tikilmiş
“Lüteran” alman kilsəsi, XVI əsrə aid
iki gözlü körpü, 1896-cı ildə tikilmiş
üç gözlü körpü, XII əsrə aid Ağ körpü, XIX əsrdə almanlar tərəfindən tikilmiş 9 memarlıq incəsənət abidələri,
Zurnabad kəndində XII əsrə aid Qala,
keçmiş Sarıqaya kəndində XVI əsrə aid
Türbə, Dozular kəndində XVI əsrə aid
bir gözlü körpü, Topalhəsənli kəndində
tarixi məlum olmayan iki tağlı daş körpü, Şəhriyar kəndində 1674-cü ildə
tikilmiş Qabriyel kilsəsi, Çaykənd
kəndində tarixi məlum olmayan Anahid
məbədi və Müqəddəs Məryəm kilsəsi,
Yeni-Zod kəndindən 300 m məsafədə
Alban kilsəsi, 3 km məsafədə Alban
məbədi, Üçbulaq və Balçılı kəndlərinin
ərazisində tarixi məlum olmayan
“Qız-qalası”, Köşkü kəndində dəmir
dövrünə aid kurqan, Quşqara və Balçılı
kəndlərinin ərazisində Tunc dövrünün
axırı, Dəmir dövrünün əvvəlinə aid
qəbirlər vardır. Göygöl rayonunda bir
Mərkəzi, 42 filial kitabxana fəaliyyət
göstərir.

147

APREL

Tarixdə bu gün

23

Ə d ə b i y y a t
Mehparə. 23 aprel Dünya Kitab və Müəllif Hüquqları Günüdür [Mətn]
/Mehparə //Mədəniyyət.22 aprel.- 2011.- S.5.
Mehparə.23 aprel
“Dünya kitab və müəllif
hüquqları günü”dür /
Mehparə //Mədəniyyət.2012.-20 aprel.-S.5.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Beynəlxalq Kitab və Müəllif
Hüquqları Günü
1996
Müəllif hüquqları anlayışı ilk dəfə
Almaniyada aktuallaşmışdır. Əvvəllər
yalnız ədəbiyyat sahəsinə aid edilən bu
ifadə 1870-ci il iyun ayının 11-dən imperatorun verdiyi qanunla mülkiyyətin bütün formalarını özündə birləşdirmişdir.
Yaxın xaric hesab edilən Rusiyada
isə bu anlayış indinin özündə də daha
çox ədəbiyyat sahəsinə ehtiva edilir.
UNESCO-nun 1996-cı il tarixli qərarı ilə
hər il bütün dünyada 23 aprel Beynəlxalq
Kitab və Müəllif Hüquqları Günü kimi
qeyd edilir. UNESCO məhz bu günü
dünya şöhrətli dramaturqlar Uilyam
Şekspirin (1564-1616), Migel de Servantesin (1547-1616) və yazıçı-tarixçi
İnka Qarsilaso de la Veqanın (15391616) şərəfinə müəyyənləşdirmişdir.
Belə ki, hər üç yazıçını onların ölüm tarixi - 23 aprel 1616-cı il rəqəmi birləşdirir.
“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar
haqqında” Qanun 8 oktyabr 1996-cı il
tarixindən qüvvədədir. “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr
1996-cı il tarixli Sərəncamının böyük
əhəmiyyəti olmuşdur. Azərbaycanın
bugünkü müəllif hüququ müasir informasiya, ilk növbədə rəqəmli texnologiya və multimedia kompyuter sisteminə
əsaslanır. İlk dəfə olaraq Azərbaycan
müəlliflərinə könüllü olaraq öz
əsərlərini əlyazmasından başlayaraq CD
ROM-lara qədər hər hansı maddi daşı-

yıcıda qeydiyyatdan keçirmək, Dövlət
reyestrinə daxil etmək, kompyuterdə
saxlamaq və arxivləşdirmək imkanı
yaradılmışdır. Əsərlərini qeydiyyatdan
keçirən müəlliflərə “Qeydiyyat haqqında Şəhadətnamə” verilir. Agentliyin
kompyuter-TV-video-akustik sistemskaner şəklində komplektləşdirilmiş
multimediya sistemi radio-televiziya
efirinin monitorinqini həyata keçirməyə,
intellektual mülkiyyətin statistikası və
müəllif - hüquq pozuntularının diaqnostikasının müxtəlif məsələlərini həll
etməyə imkan verir. Son illər Azərbaycan
rəhbərliyinin uzaqgörən daxili və xarici
siyasəti nəticəsində müəllif-hüquqları
sahəsində ölkəmizin beynəlxalq əlaqələri
genişlənmiş, o, bir sıra Konvensiya və
beynəlxalq təşkilatların üzvü olmuşdur.
Azərbaycan 1996-cı ildən Ümumdünya
Əqli Mülkiyyət Təşkilatının üzvüdür.
Ədəbi-bədii əsərlərin qorunması haqqında Bern Konvensiyasına və Müəllif
hüququ haqqında Ümumdünya Konvensiyasına daxil olmuşdur. Bir sıra digər
ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələrin iştirakçısıdır.
Dünyada “Ümumdünya kitab və
müəllif hüquqları günü” mövzusunda
tədbirlər 1996-cı ildən, Azərbaycanda
isə 2001-ci ilin 23 aprel tarixindən keçirilir.

APREL

Tarixdə bu gün

30

Ə d ə b i y y a t
Firdovsi. “Terrora yox!
500-dən artıq tələbə Bakının mərkəzində yürüşmitinq keçirib [Mətn]
/Firdovsi //Şərq.- 2009.2 may.- S.4.
Xalid. Neft Akademiyasında törədilən
kütləvi qətldən iki il
ötdü [Mətn] /Xalid //Üç
nöqtə.-2011.- 30 aprel.S. 8.
Nəsimi. Neft Akademiyasındakı qətliamın
səbəbləri açıqlanacaqmı? [Mətn] /Nəsimi
//Vətəndaş həmrəyliyi.2009.- 22-27 may.- S. 6.
Terror qurbanı 18
günlük gəlinin həyat
hekayəti [Mətn] //525-ci
qəzet.-2009.- 2 may.S.9.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.azerbaycanli.org

Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasında terror
2009

2009-cu il aprel ayının 30-da
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına silahlı hücum baş vermişdir. Neft
Akademiyasının 2-ci tədris binasında
cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən olan
şəxslər güllələnmişdi. Akademiyaya süd
məhsulları gətirən qadından tutmuş elmin yüksək dərəcəsinə çatmış professora qədər... Ağıllarına belə gətirməzdilər
ki, onların alın yazıları məhz bu yerdə
qanla yazılmışdır.
Səhər saatlarında Dilarə Əliyeva
küçəsi 227 saylı ünvanda yerləşən
Qaz neft mədən və Neft mexanikası fakültələrinin yerləşdiyi binada
baş vermiş gözlənilməz hadisə akademiyada olanları təşvişə salmışdı.
Hadisədən xəbər tutan hər kəs auditoriyaların qapılarını arxadan bağlayıb
qatilin əlindən canını qurtarmaq üçün
binanın pəncərələrindən boylanaraq
qışqırıb kömək istəyirdi. Təhsil ocağının giriş pilləkənindən tutmuş yuxarı
mərtəbələrinədək hər yer qan içində idi.
Dəhlizdə yaralılar və cansız bədənlər
var idi.
Silahlı terrorçunun atdığı güllələr
müəllim və tələbələrinin əsasən baş və
boyun nahiyəsindən dəymişdi. Gülləyə
tuş gələnlərin içərisində akademiyanın
professoru, laborantları, tələbələri, dosenti, müəllimləri var idi.
Aşağı mərtəbələrdə olan yaralılar binadan çıxarılan zaman məlum olmuşdu
ki, ələ keçəcəyini görən terrorçu 6-cı
mərtəbədə baş nahiyəsindən bir dəfə

atəş açmaqla özü-özünü öldürmüşdür.
Gicgah nahiyəsindən aldığı güllə yarasından yerindəcə keçinən şəxsin 1980ci il təvəllüdlü Gürcüstan vətəndaşı
Qədirov Fərda Əsəd oğlu olduğu
müəyyənləşmişdi. Fərda Qədirovun
üzərindən isə “Makarov” tipli tapança, habelə hər biri 40 güllə tutumlu və
içərisində 71 güllə olan xüsusi üsulla
hazırlanmış 3 ədəd patrondaş, 2 tapança
sandıqçası aşkar edilərək götürülmüşdü.
Təhlükə tam olaraq sovuşandan sonra isə akademiyanın auditoriyalarında
gizlənmiş tələbə və müəllim heyəti binadan evakuasiya olunmuşdu.
Hadisə nəticəsində 25 nəfər zərər
çəkmiş, onlardan 13 nəfərin həyatını xilas etmək mümkün olsa da, 12-si dünyasını dəyişmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 1 may 2009-cu
il tarixində Dövlət Neft Akademiyasında
aprelin 30-da baş vermiş faciəli hadisə
nəticəsində həlak olanların ailələrinə və
ağır xəsarət alanlara maddi yardım ayrılması haqqında Sərəncam imzalamışdır.
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• Şuşanın işğalı günü (08.05.1992)
• Faşizm üzərində Qələbə Günü (09.05.1945)
• Heydər Əliyev Fondunun yaranmasının
(10.05.2004) 10 illiyi
• Bеynəlxalq Ailə Günü (15.05.1994)
• Laçın rayonunun işğalı günü (17-18.05.1992)
• Rеspublika Günü (28.05.1918)

1 may
Gün çıxır 06:40
Gün batır 20:36

MAY

31 may
Gün çıxır 06:13
Gün batır 21:04

21 aprel21 may
Buğa bürcünün
Nişanı Yerdir.
Veneranın
himayəsindədir.
Günəşin Buğa
bürcündən
keçdiyi dövrdə
doğulanlar
təbiətcə
emosional
olurlar.

150

C.A.
C.
Ş.
B.
B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.
B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.
B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.
B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.

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

520 il Məhəmməd Füzuli 1494-1556

1996-cı il oktyabr ayında ümummilli lider Heydər Əliyevin
sərəncamı ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar
İnstitutuna dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Əlyazmaları İnstitutunda saxlanılan Füzuli “Divan”ı elm aləminə məlum olan Füzuli əlyazmaları
içərisində ən qədim nüsxədir. Həmin nüsxə fonda mərhum Salman
Mümtaz tərəfindən bağışlanmışdır. 2062 №-li bu əlyazma 65 vərəqdən
ibarətdir; həcmi 26,2 x 15,2 sm-dir. Hər səhifədə 20 misra vardır. Qalın, sarımtıl kağızda yazılmışdır. Mətn zər haşiyə içərisinə alınmış
nəstəliq xəttilədir. Dibaçə və qəzəllər birbirindən ayrılır.
Çox mükəmməl olan bu nüsxə yaxşı saxlanmışdır. Lakin bir sıra
səhifələrdə bəzi yerlər çətin oxunur. İki yerdə tarix vardır. Birinci tarix dibaçənin, ikinci tarix isə “Divan”ın sonundadır.

2014

MAY

Milli ədəbiyyat
Yazıçı Məlikzadə İsi Abbas oğlunun (01.05.1934-12.05.1995) anadan
155
оlmasının 80 illiyi
Əməkdar elm xadimi, dilçi-alim, prоfеssоr Sеyidоv Yusif Mirəhməd
156
oğlunun (02.05.1929-18.11.2013) anadan оlmasının 85 illiyi
Yazıçı Əkbərоv Məhəmməd Həmzə oğlunun (05.05.1909-11.11.1974)
anadan оlmasının 105 illiyi
Akadеmik Cəfərоv Məmməd Zеynalabdin oğlunun (Məmməd Cəfər)
(09.05.1909-11.05.1992) anadan оlmasının 105 illiyi
157
Filologiya elmləri doktoru, prоfеssоr Qurbanоv Şamil Dünyamalı
oğlunun (10.05.1934) anadan оlmasının 80 illiyi
158
Əməkdar incəsənət xadimi şair Əfəndiyеv Hikmət Ziya oğlunun
159
(Hikmət Ziya) (13.05.1929-02.08.1995) anadan оlmasının 85 illiyi
Nasir, dramaturq Əliyev Həmid Fərhad oğlunun (Həmid Arzulu)
(15.05.1939) anadan olmasının 75 illiyi
Şair, ədəbiyyatşünas Əhmədov Elbrus Misir oğlunun (Əhməd Elbrus)
(17.05.1944-13.12.2006) anadan olmasının 70 illiyi
Görkəmli ədəbiyyatşünas alim Əsgərоv Salman Məmmədəmin oğlunun
160
(Salman Mümtaz) (20.05.1884-1937) anadan оlmasının 130 illiyi
Ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru, prоfеssоr Həkimоv Mürsəl
161
İsmayıl оğlunun (20.05.1929-15.04.2006) anadan оlmasının 85 illiyi
Xalq yazıçısı İbrahimоv Hüsеyn Məhəmmədəli oğlunun (23.05.191910.04.2008) anadan оlmasının 95 illiyi
162
Şair Mеhdizadə Abbasqulu Əlabbas oğlunun (Abbas Səhhət)
(24.05.1874-11.07.1918) anadan оlmasının 140 illiyi
163
Ədəbiyyatşünas alim, tərcüməçi, publisist, filologiya elmləri doktoru
Bayramov Adilxan Hüseynəli oğlunun (24.05.1949) anadan olmasının
65 illiyi
Şairə, yazıçı Sadıqzadə Umgülsüm Əbüləziz qızının (24.05.1899164
1946) anadan olmasının 115 illiyi
Şair, nasir Kazımov Məmməd İsrafil oğlunun (Məmməd Kazım)
(25.05.1934) 80 illiyi
165
Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi Əfəndiyеv İlyas
Məhəmməd oğlunun (26.05.1914-03.10.1996) anadan оlmasının 100
illiyi
Ədəbiyyatşünas, publisist, prоfеssоr Xuluflu Vəli Məmmədhüseyn
166
151

oğlunun (Vəli Xuluflu) (26.05.1894-1938) anadan оlmasının 120 illiyi

Folklor
Şair, folklorşünas Kəmali Əli Əkbər oğlunun (24.05.1944-01.08.1996)
anadan olmasının 70 illiyi
Aşıq-şair Mirzalıyev Xaspolad Salman oğlunun (aşıq Xaspolad
Coşğun) (24.05.1919) anadan olmasının 95 illiyi

Dünya ədəbiyyatı
İngilis yazıçısı Vоyniç Еtеl Lilianın (11.05.1864-28.07.1960) anadan
оlmasının 150 illiyi
Fransız yazıçısı Оnоrе dе Balzakın (20.05.1799-18.08.1850) anadan
оlmasının 215 illiyi
Dahi rus şairi Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin (26.05.(06.06).1799 –
29.01.(10.02).1837) anadan olmasının 215 illiyi
Rus yazıçısı Lеоnоv Lеоnid Maksimоviçin (31.05.1899-08.08.1994)
anadan оlmasının 115 illiyi

167
168

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq
Əməkdar incəsənət xadimi, rəssam, qrafik Hacıyev Əmir Səhliəli
oğlunun (05.05.1899-21.08.1972) anadan оlmasının 115 illiyi

Musiqi.Opera.Balet
Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi Zöhrabov Ramiz Fərzulla
oğlunun (02.05.1939) anadan olmasının 75 illiyi
SSRİ Xalq artisti, Dövlət Mükafatı laurеatı, bəstəkar Hacıbəyоv Soltan
İsmayıl oğlunun (08.05.1919-19.09.1974) anadan оlmasının 95 illiyi
Xalq artisti, baletmeyster Məmmədov Maqsud Davud oğlunun
(30.05.1929) anadan olmasının 85 illiyi
Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi Zülfüqarov Oqtay Qədir
oğlunun (31.05.1929) anadan olmasının 85 illiyi

169

170

Teatr.Kino
Xalq artisti, aktyor Rza Rüstəm oğlu Əfqanlı (Cəfərzadə) (15.05.189909.11.1973) anadan olmasının 115 illiyi
Aktyor Anarlı (Məmmədov) Əbülhəsənin (22.05.1894 -1921) anadan
olmasının 120 illiyi
Publisist, teatr xadimi Hacınski Mehdibəy Süleyman oğlunun
(24.05.1879-18.06.1941) anadan olmasının 135 illiyi

171

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Cəfərov Faiq Əliqulu oğlunun
(01.05.1974-19.08.1999) anadan olmasının 40 illiyi
152

172

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Abdullayev Namiq Vahid oğlunun
(10.05.1974-09.02.1993) anadan olmasının 40 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hacıyev Fikrət Əli oğlunun
(19.05.1964-05.05.1992) anadan olmasının 50 illiyi

173
174

Siyasət.Hərbi iş
Hərbi xadim, polkovnik Məmmədov İsmayıl Məmməd Rəhim oğlunun
(04.05.1909-29.11.1981) anadan olmasının 105 illiyi
Sovet İttifaqı qəhrəmanı Allahverdiyev Müseyib Abdulla oğlunun
(05.05.1909-19.05.1969) anadan olmasının 105 illiyi
İctimai və dövlət xadimi Hüseynova Züleyxa İsmayıl qızının
(29.05.1924-24.05.1996) anadan olmasının 90 illiyi
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Mədəniyyət.Elm.Maarif
Maarif xadimi Mirzəzadə Qafur Ələkbər oğlunun (Qafur Rəşad)
(06.05.1884-26.11.1943) anadan olmasının 130 illiyi

176

İdman
Əməkdar idman ustası Nərimanov Bəhram Əhməd oğlunun
(06.05.1934-10.06.2010) anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar məşqçi Ramazanov Emin Ramazan oğlunun (09.05.1934)
anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar idman ustası İbrahimov Samir Həsən oğlunun (12.05.1964)
anadan olmasının 50 illiyi

Riyaziyyat.Fizika. Astronomiya
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Abutalıbov Hacıbala İbrahim oğlunun
(13.05.1944) anadan olmasının 70 illiyi
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Barxalov Barxal Şaban oğlunun
(15.05.1944) anadan olmasının 70 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb.
Tibb elmləri doktoru Haqverdiyeva Tahirə Həbib qızının (02.05.1949)
anadan оlmasının 65 illiyi
Kimya elmləri doktoru Heydərov Arif Əmrah oğlunun (05.07.1954)
anadan olmasının 60 illiyi
Biologiya elmləri doktoru Qasımov Mayis Ələkbər oğlunun
(06.05.1939) anadan olmasının 75 illiyi
Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru Nəsrullayeva Həcər
Məhəmməd qızının (12.05.1924-2005) anadan olmasının 90 illiyi

177

177
178
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Texnika.Mühəndis işi
Əməkdar mühəndis, SSRİ dövlət mükafatı laurеatı Ləmbəranski Əliş
Cəmil oğlunun (10.05.1914-01.05.1999) anadan оlmasının 100 illiyi

179

Tarixdə bu gün
Bеynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı Günü (03.05.1993)
Əlillərin hüquqlarının müdafiəsi günü (05.05.1992)
İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Günü (06.05.2009)
Ümumdünya Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Günü (08.05.1953)
Şuşa rayonunun işğalı günü (08.05.1992)
Faşizm üzərində Qələbə Günü (09.05.1945)
Heydər Əliyev Fondunun yaranmasının (10.05.2004) 10 illiyi
“Dinc dağlar” Beynəlxalq ekspedisiyasının üzvü Mursaqulov Səridanən
Azərbaycanın dövlət bayrağını dünyanın ən uca zirvəsi olan Everestə
sancmışdır (12.05.1999)
Ermənistanla əldə olunmuş atəşkəs sazişi ilə bağlı sənəd qüvvəyə mindi
(12.05.1994)
Bеynəlxalq Ailə Günü (15.05.1994)
Ümumdünya İnformasiya Cəmiyyəti Günü (17.05.2006)
Bеynəlxalq Muzеylər Günü (18.05.1977)
Laçın rayonunun işğalı günü (17-18.05.1992)
Azərbaycan Respublikası ilə Malavi dövləti arasında diplomatik
münasibətlər quruldu (20.05.2004)
Ümumdünya Metrologiya Günü (20.05.1875)
Ümumdünya “Dialoq və İnkişaf üçün Mədəni Müxtəliflik” Günü
(21.05.2001)
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Əməkdaşlarının Peşə Bayramı
Günü (23.05.2007)
Mərkəzi Bakı olmaqla Zaqafqaziya Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin
yaranmasının (25-28.05.1944) 70 illiyi
Rеspublika Günü (28.05.1918)
Azərbaycan Respublikası Keniya ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdur
(28.05.2004)
Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günü (31.05.1987)
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Milli ədəbiyyat
1

80
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/İ.Məlikzadə.-Bakı: ŞərqQərb, 2005.- 336 s.
Ağayev, M. Yaxşılığın, ucalığın əbədi ünvanı [Mətn]
/M.Ağayev //525-ci qəzet.2012.- 27 aprel.- S.5.
Aslanoğlu, N. Bir İsi
Məlikzadə vardı... [Mətn]
/N.Aslanoğlu //Təzadlar.2012.- 1 may.- S.15.
Məmmədli, N. Dədə
Palıdın kölgəsi [Mətn]
/N.Məmmədli //Kaspi.2012.- 4-6 fevral.- S.15.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
az.wikipedia.org
www.mia.az/news

İsi Məlikzadə
1934-1995
Məlikzadə İsi Abbas oğlu 1934cü il may ayının 1-də Azərbaycanın
Ağcabədi rayonunda anadan olmuşdur. Xalfərəddin kənd orta məktəbini
bitirdikdən sonra, 1952-1957-ci illərdə
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye
İnstitutunun neft-kimya fakültəsində
təhsil almışdır. 1957-1961-ci illərdə
“Əzizbəyovneft” mədənlər idarəsində
operator, yerüstü avadanlıq ustası, 19611966-cı illərdə Azərbaycan Kommunal
Təsərrüfatı Nazirliyi Başqaz idarəsində
böyük mühəndis, şöbə rəisinin müavini, 1966-1973-cü illərdə “Ulduz” jurnalı redaksiyasında publisistika şöbəsinin
müdiri, məsul katib, 1968-ci ildən
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,
1974-1976-cı illərdə Azərbaycan Dövlət
Nəşriyyatında redaktor, Cəfər Cabbarlı
adına “Azərbaycanfılm” kinostudiyasında ssenari redaksiya heyətinin üzvü,
1976-1980-ci illərdə “Azərbaycan”
jurnalı redaksiyasında Nəsr şöbəsinin
müdiri, 1980-1981-ci illərdə “Ulduz”
jurnalı redaksiyasında Nəsr şöbəsinin
müdiri, 1981-1983-cü illərdə “Mozalan”
satirik kinojurnalında böyük redaktor,
1983-1985-ci illərdə C.Cabbarlı adına
“Azərbaycanfılm” kinostudiyasında baş
redaktor vəzifələrində işləmişdir. Sonra
bir müddət yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. 1988-1990-cı illərdə Azərbaycan
Dövlət Akademik Dram Teatrında ədəbi
hissə müdiri işləmişdir. 1994-cü ildən
ömrünün sonunadək “Azərbaycan” jurnalında Publisistika şöbəsinin müdiri,

Yazıçı
1990-cı ildən Azərbaycan Mədəniyyət
Fondunun Qarabağ fılialının sədri
vəzifələrində çalışmışdır.
Ədəbiyyatımıza yeni qəhrəman
tipi gətirmiş, “60-cılar” ədəbi nəslinin
nümayəndəsi olan İsi Məlikzadənin
“Baxmadı getdi” adlı ilk hekayəsi 1960cı ildə, “Həsrətin sonu” adlı ilk kitabı
isə 1964-cü ildə çap olunmuşdur. Heç
bir filoloji təhsili olmayan, ixtisasca
neft-qaz mühəndisi olan İsi Məlikzadə
1966-cı ildən ədəbi fəaliyyətə başlamışdır. “Küçələrə su səpmişəm”, “Dədə palıd”, “Gümüşgöl əfsanəsi”, Günəşli payız”, “Yaşıl gecə”, “Bir günün qonağı”
povestləri ilə tanınan yazıçı cəmi bir roman (“Qırmızı yağış” (1979) yazmışdı.
Müstəqillik illərində yazıçının “Şehli
çəmənlərin işığı” hekayələr kitabı və
“Dolaşaların Novruz bayramı” povesti
çap edilmişdir. İsi Məlikzadə bu əsərləri
30 il ərzində yazmışdır. Azərbaycan
bədii nəsrinin XX əsrdə yetirdiyi söz
ustalarından olan, ədəbiyyatda heç
kimə bənzəməyən, özünəməxsus fərdi
deyim tərzi, yolu və üslubu olan, gözəl
hekayələr müəllifi, müasir Azərbaycan
povestinin yaradıcılarından biri, bədii
nəsrində ən doğru həqiqətləri sənət
dililə ifadə edən, XX əsr Azərbaycan
ziyalısının, kəndlisinin obrazlarını yaradan ustad nasir, neçə bədii filmin ssenari müəllifi İsi Məlikzadə 1995-ci il
may ayının 12-də vəfat etmişdir.
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Milli ədəbiyyat
2
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Ə d ə b i y y a t
Əsərləri [Mətn]: 15
cilddə /Y.Seyidov.- Bakı:
Çaşıoğlu, 2006- .
Azərbaycan dili [Mətn]:
təlim rus dilində olan
məktəblərin 8-ci sinfi üçün
dərslik /Y.M.Seyidov.Bakı: XXI Yeni Nəşrlər
Evi, 2012.- 111, [1] s.
Heydər Əliyevin dil
siyasəti [Mətn] /Y.Seyidov
//Respublika.- 2009.- 11
aprel.- S.7.
Xalq yazıçısı Elçin [Mətn]
/Y.Seyidov.- Bakı: Bakı
Universiteti, 2012.- 325,
[2] s.
Həbibbəyli, İ. Böyük
elmə bəxş edilmiş ömür
[Mətn]: professor Yusif
Seyidov 80 /İ.Həbibbəyli
//Azərbaycan müəllimi.2009.- 13 noyabr.- S.5.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Yusif Sеyidоv
1929-2013
Yusif Mirəhməd oğlu Seyidov 1929cu il may ayının 2-də Naxçıvan MR
Şərur rayonunun Yengicə kəndində
anadan olmuşdur. Burada orta məktəbi
bitirdikdən sonra 1944-1946-cı illərdə
ikiillik Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda təhsilini davam etdirmişdir. Sonra, 1947-1952-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin fılologiya
fakültəsində təhsil almışdır. 19521955-ci illərdə dilçilik ixtisası üzrə aspiranturada saxlanmışdır. 1955-ci ildə
“Müasir Azərbaycan dilində feli bağlama tərkibləri” mövzusunda namizədlik
dissertasiyası müdafiə etmişdir.
1955-1967-ci illərdə Bakı Dövlət
Universitetində Ümumi dilçilik kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent,
1967-ci ildən professor işləmişdir.
1965-ci ildə “Müasir Azərbaycan
dilində söz birləşmələri” mövzusunda
doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Universitetin Azərbaycan dili
və onun tədrisi metodikası kafedrasına,
əsası qoyulduğu ilk gündən, 1965-ci
ildən rəhbərlik etmişdir. Elmi-pedaqoji
fəaliyyəti ilə yanaşı, tənqidçi və
ədəbiyyatşünas kimi də çalışmış, dövri mətbuatda müntəzəm çıxış etmişdir.
İlk məqaləsi 1952-ci ildə “Azərbaycan
müəllimi” qəzetində dərc olunmuşdur.
Rus dilli məktəblər üçün “Azərbaycan
dili” dərsliyinin müəllifıdir. 1965-ci
ildən Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur. 1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət
Mükafatı laureatı adına layiq görül-

Ədəbiyyatşünas
müşdür.
Y.Seyidovun
elmi
yaradıcılığı çoxcəhətlidir. Ancaq qrammatika
problemlərinin tədqiqi onun fəaliyyətində əsas yer tutur. O, ölkəmizdə bu
sahədə ən görkəmli mütəxəssislərdən Azərbaycanşünas türkoloqlardan hesab
olunur.
Azərbaycan dilçiliyində sintaktik
əlaqələrin elmi əsaslarla geniş tədqiqi
professor Yusif Seyidovun adı ilə bağlıdır. O, türkologiyada hamıdan əvvəl
tabesizlik və tabelilik əlaqələrinin
bütün sintaktik vahidlər üzrə (söz
birləşmələrindən mürəkkəb cümləyə
qədər) təzahür hallarını müəyyən etmiş, bu sahədə bir sıra yeni elmi fikirlər
irəli sürmüşdür. Bu qəbildən olan ciddi elmi-nəzəri qənaətlər, ilk növbədə,
Azərbaycan dilçilik elmini və ümumən
türkologiyanı yeni elmi müddəalarla
zənginləşdirmişdir.
Görkəmli alim Dövlət mükafatı laureatı, “Əməkdar elm xadimi” fəxri
adına layiq görülmüşdür. Prezident
təqaüdçüsü idi. 60 ilə yaxın pedaqoji və
elmi-tədqiqat işi ilə ardıcıl məşğul olan
Y.Seyidov dilçiliyin nəzəri və tətbiqi
problemlərinə həsr edilmiş 200-dən
çox elmi əsərin, o cümlədən 30-dan
çox kitabın (monoqrafiya, dərslik və
dərs vəsaitlərinin) müəllifidir.
Azərbaycanın görkəmli dilçi alimi
professor Yusif Seyidov 2013-cü il noyabr ayının 18-də vəfat etmişdir.

MAY

Milli ədəbiyyat
9

105
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn]:
[3 cilddə] /M.Cəfər.Bakı: Çinar-Çap, 2003.
İnsanlar və talelər
[Mətn]: [kinodram]
/M.Cəfər.- Naxçıvan:
Əcəmi, 2009.- 375, [1] s.
Cəfərov Məmməd Cəfər
[Mətn]: biblioqrafik
göstərici /tərt.-müəl.
İ.İsrafilov.- Bakı: ÇinarÇap, 2003. - 128 s.

26

Əliyeva-Kəngərli, G.
Məmməd Cəfər: fəlsəfi
tənqid və poetik fəlsəfə
[Mətn] /G.ƏliyevaKəngərli //525-ci qəzet.2009.- 8 may.- S.7.
Həbibbəyli, İ. Akademik
Məmməd Cəfər Cəfərovun
tale romanı: “Xatirələr”
[Mətn]: Məmməd
Cəfər-100 /İ.Həbibbəyli
//Ədəbiyyat qəzeti.- 2009.24 aprel.- S. 1, 3.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org

Məmməd Cəfər
1909-1992
Məmməd Zeynalabdin oğlu Cəfərov
1909-cu il may ayının 9-da Naxçıvan
şəhərində anadan olmuşdur.
1928-1932-ci illərdə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirmişdir. 19321935-ci illərdə APİ-nin (indiki ADU)
dil və ədəbiyyat fakültəsində təhsilini
davam etdirməklə yanaşı, “Gənc işçi”,
“Maarif işçisi” qəzetlərinin redaksiyalarında şöbə müdiri vəzifəsində
işləmişdir.
1938-1939-cu
illərdə
ədəbiyyat fakültəsinin dekanı, 19391941-ci illərdə Bakı ikiillik Müəllimlər
İnstitutunda baş müəllim, 1941-1943cü illərdə ADU-nun Rus ədəbiyyatı
kafedrasında
dosent,
həmçinin
“Ədəbiyyat qəzeti” redaksiyasında
şöbə müdiri, 1943-1945-ci illərdə Quba
Müəllimlər İnstitutunda elmi işlər üzrə
direktor müavini, 1945-1949-cu illərdə
ADU-nun Rus ədəbiyyatı kafedrasında dosent, eyni zamanda “Ədəbiyyat
qəzeti”nin redaktoru, 1949-1951-ci
illərdə ADU-nun filologiya fakültəsinin
dekanı, Azərbaycan EA Nizami adına
Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda baş elmi
işçi, 1951-1953-cü illərdə ADU-nun
Rus ədəbiyyatı kafedrasının müdiri,
1959-1962-ci illərdə Azərbaycan EA
Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda Sovet ədəbiyyatı şöbəsinin, 19631982-ci illərdə Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
şöbəsinin müdiri, 1982-1984-cü illərdə
institutun direktoru, 1984-1987-ci
illərdə Azərbaycan EA İctimai elmlər
bölməsinin akademik katibi olmuş-

Tənqidçi
dur. 1987-ci ildən Azərbaycan EA
Əlyazmaları İnstitutunda baş elmi işçi
vəzifəsində çalışmışdır.
Ədəbi fəaliyyətə 1937-1938-ci
illərdə başlamışdır. O, çağdaş Azərbaycan
yazıçılarının
yaradıcılığı
haqqında ədəbi tənqidi məqalələrin,
Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi və
nəzəriyyəsinə həsr olunmuş əsərlərin,
rus ədəbiyyatına, Azərbaycan-rus ədəbi
əlaqələrinə dair tədqiqatların, aktual
ədəbi, estetik və pedaqoji problemlərə
aid araşdırmaların müəllifidir. 19571960-cı illərdə çap olunmuş üçcildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin
müəlliflərindəndir. O, həm də bədii
yaradıcılıqla məşğul olmuş, “Əntiqə
adamlar” hekayə toplusunu çap etdirmişdir. 1939-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 1961-ci ildən filologiya elmləri doktoru, 1963-cü ildən
professor, 1976-cı ildən Azərbaycan
Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü,
1982-ci ildən Azərbaycanın Əməkdar
elm xadimi, Azərbaycan Respublikası
Dövlət mükafatı laureatı, “Azərbaycan
SSR EA Xəbərləri”nin (ədəbiyyat, dil və
incəsənət seriyası) baş redaktoru, “Dünya ədəbiyyatının inkişaf problemləri
üzrə Respublika Əlaqələndirmə Şurası”nın sədri idi. Qırmızı Əmək Bayrağı,
iki dəfə Şərəf Nişanı orden və medallarla təltif olunmuşdur.
Məmməd Cəfər 1992-ci il may ayının 11-də Bakıda vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
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Müəllimlər [Mətn]
/Ş.Qurbanov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 368 s.
Nəriman Nərimanov
[Mətn ]: ömrünün son
illəri /Ş.Qurbanov.- Bakı:
Azərbaycan, 2003.- 376 s.
Şamil Qurbanov [Mətn]:
biblioqrafiya /tərt.
T.İ.Yusifova.- Bakı: Nurlan,
2001.- 100 s.
Məmmədov, S. Ağ saçları ona çox yaraşırdı...:
Şamil müəllim əsl cəsarətli
ziyalı ömrü yaşadı [Mətn]
/S.Məmmədov //Şərq.2011.- 29 yanvar.- S. 14.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.faxrali.com

158

Şamil Qurbanov
1934-2004
Şamil Dünyamalı oğlu Qurbanov
1934-cü il may ayının 10-da Gürcüstanın Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində
anadan olmuşdur. 1955-1966-cı illərdə
ADU-nun (indiki BDU) filologiya
fakül-təsinin jurnalistika şöbəsində
təhsil almışdır. Əmək fəaliyyətinə
“Azərbaycan məktəbi” jurnalı redaksiyasında ədəbi işçi kimi başlamışdır. Bir
müddət universitetin Jurnalistika kafedrasında laborant işləmiş, sonra aspiranturaya daxil olmuş və 1965-ci ildə filologiya elmləri namizədi adını almışdır.
1968-ci ildə yenidən universitetə qayıtmış və Azərbaycan dili və onun tədrisi
metodikası kafedrasında dosent işləmiş,
Azərbaycan dilindən dərs demişdir.
1971-ci ildə Rus ədəbiyyatı tarixi
kafedrasında rus ədəbiyyatından mühazirə oxumağa başlamışdır. 1973-cü
ildən Türk və Şərqi slavyan xalqları
ədəbiyyatı kafedrasında (o zaman SSRİ
xalqları ədəbiyyatı kafedrası adlanırdı)
dosent, professor işləmişdir.
1975-ci ildə doktorluq dissertasiyası
müdafiə etmişdir.
1989-cu ildən ömrünün sonunadək
filologiya fakültəsinin Türk və Şərqi
slavyan xalqları ədəbiyyatı şöbəsinin
müdiri olmuşdur.
Şamil Qurbanov Azərbaycan ədəbiyyatında yeni səhifələr açmış, indiyə
qədər məlum olmayan və ya az məlum
olan şəxsiyyətləri üzə çıxarmışdır. Bunlardan Hüseyn Minasazov, Rəhimbəy
Məlikov, Məmməd Qarayev, Həmzətbəy

Tənqidçi
Qəbulov, Şirvanski, Sona xanım Axundova, Kərim Yaycılı və başqaları.
Onun Əlibəy Hüseynzadə, Əhmədbəy
Ağaoğlu, M.Ə.Rəsulzadə haqqında da
dərin tədqiqat əsərləri vardır. Ən böyük
ədəbi xidməti Ömər Faiq Nemanzadə
və Şeyx Cəmaləddin Əfqani haqqında
tədqiqatlarıdır.
O, 22 kitabın, 300-dən çox məqalənin
müəllifidir. Məqalələri İran, İraq,
Türkiyə, Gürcüstan və s. ölkələrdə çap
olunmuşdur.
1995 və 2000-ci ildə majoritar yolla Bakı şəhərinin Nizami rayonundakı
12 saylı seçki dairəsindən Milli Məclisə
deputat seçilmişdir.
Ədəbi yaradıcılığa 1960-cı ildə
“Azərbaycan məktəbi” jurnalında çıxan “N.Vəzirovun yaradıcılığında
təlim-tərbiyə məsələləri” məqaləsi
ilə başlamış və dövri mətbuatda müntəzəm çıxış etmişdir. Ali məktəb
tələbələri üçün yazılmış “Rus sovet
ədəbiyyatı tarixi” (Bakı: Maarif, 1976)
dərsliyinin müəlliflərindən biri olmuşdur. Hüseyn Minasazovun, Ömər
Faiq Nemanzadənin və Rəhimbəy
Məlikovun seçilmiş əsərlərini tərtib və
nəşr etdirmişdir.
Şamil Qurbanov 2004-cü il yanvar
ayının 16-da vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/Hikmət Ziya.- Bakı:
Azərnəşr, 1992.- 295 s.
Təmsillər [Mətn]
/H.Ziya.- Bakı: Gənclik,
1985.- 144 s.
Krılov, İ.A. Təmsillər
[Mətn] /İ.A.Krılov; tərc.
H.Ziya.- Bakı: Gənclik,
1982.- 80 s.
Əhmədov, T. Hikmət
Ziya [Mətn] /T.Əhmədov
//Azərbaycan yazıçıları
(XX-XXI yüzillikdə):
ensiklopedik məlumat kitabı.- Bakı, 2011.- S.412.
Fərəcov, S. Mahir
təmsil ustası: Hikmət
Ziya [Mətn] /S.Fərəcov
//Mədəniyyət.- 2011.- 13
may.- S. 13.
Məmmədov, M.
Hikmət Ziya [Mətn]
/M.Məmmədov
//Mədəni-maarif.- 2009.№7.- S.55.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.adam.az
www.az.wikipedia.org
www.kinozal.az

Hikmət Ziya
1929-1995
Hikmət Ziya oğlu Əfəndiyev 1929cu il may ayının 13-də Nuxa (indiki Şəki
şəhərində) anadan olmuşdur.
Ağdam şəhərində 1 saylı orta məktəbi
bitirdikdən sonra, 1947-1952-ci illərdə
ADU-nun (indiki BDU) filologiya fakültəsinin jurnalistika şöbəsində təhsil almışdır.
1952-1969-cu illərdə “Azərbaycan
pioneri” qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi,
Ədəbiyyat və incəsənət şöbəsinin müdiri, 1969-1984-cü illərdə “Göyərçin” jurnalı redaksiyasında Poeziya şöbəsinin
müdiri, 1984-cü ildə məsul katib vəzifələrində işləmişdir.
Ədəbi yaradıcılığa 1952-ci ildə “Azərbaycan pioneri” qəzetində çap edilən
“Qeqola” adlı ilk şeiri ilə başlamışdır. İlk
satirik şeirləri, eyni zamanda 1957-1960cı illərdə “Atamın hədiyyəsi”, “Bahar
gözəldir, ya qış?”, “Milçək ürəyi” kitabları Hikmət Əfəndiyev imzası ilə çap
olunmuşdur. “Qərib cinlər diyarında”
bədii filminin və bir neçə filmin ssenari müəllifidir. “Sınaq”, “Ekiz qardaşlar”
pyesləri tamaşaya qoyulmuşdur. Librettolarına (“Nənəmin nağılı”, “İkilərin
sərgüzəştləri”, “Solğun çiçəklər”) və
şeirlərinə musiqi bəstələnmişdir.
Əsərləri keçmiş SSRİ xalqlarının
dillərinə tərcümə olunmuşdur.
40 ildən çox fəal bir jurnalist kimi
respublika mətbuatında çalışan Hikmət
Ziyanın yaradıcılıq simasını təmsilçilik
müəyyən edir. O, təxminən 3000 təmsil
yazmışdır. Qısa təmsil anlayışı müasir ədəbi prosesdə bilavasitə onun adı

Şair, tərcüməçi
ilə bağlıdır. Hikmət Ziya təbiətin ona
bəxş etdiyi nadir yumorist, təmsilçi istedadını ölkəmizin, respublikamızın
həyatında, çağdaşlarımızın əxlaq və
mənəviyyatında kök salmış ciddi qüsurların tənqid və ifşasına həsr etmişdir.
Onun ədəbi yaradıcılığı çoxcəhətlidir.
Maraqlı sevgi seirləri, çoxlu mahnı mətnləri var. Ölkənin ayrı-ayrı
şəhərlərində keçirilən uşaq və gənclər
kitabı həftələrində, eləcə də təşviqat qatarı ilə səfərlərdə, yubiley təntənələrində
iştirak etmişdir. “Mozalan” satirik kinojurnalı bədii şurasının, “Azərbaycan pioneri” və “Literaturnıy Azerbaydjan”
jurnalının redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur.
1988-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri
fərmanı ilə təltif edilmişdir.
Görkəmli şair 1958-ci ildən Azərbaycan Yazışılar Birliyinin, 1959-cu ildən
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü
idi. 1978-ci ildə “Qabaqcıl maarif xadimi”, 1989-cu ildə isə “Azərbaycanın
Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına
layiq görülmüşdür.
Respublikada “Hikmət Ziya” adına
ədəbiyyat mükafatı təsis edilmişdir.
Hikmət Ziya 1995-ci il avqust ayının
2-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Salman Mümtaz
1884-1937

Salman Məmmədəmin oğlu Əsgərov
(Salman Mümtaz) 1884-cü il may ayının 20-də Nuxa (indiki Şəki) şəhərində
anadan olmuşdur.
Kiçik yaşlarında ailəsi ilə birlikdə Orta
Asiyanın Aşqabad şəhərinə köçmüş, ibtidai təhsilini Xalxallı Mirzə Əsədullanın
məktəbində almışdır. Ərəb, fars və
urdu dillərini mükəmməl öyrənmişdir.
Onda, klassik Şərq ədəbiyyatını toplaƏ d ə b i y y a t
Azərbaycan ədəbiyyatının yıb nəşr etməyə güclü həvəs oyanmışqaynaqları [Mətn]
dır. Ticarətlə məşğul olsa da, Zaqafqa/S.Mümtaz.- Bakı: Avrasiziyanın ictimai mədəni həyatı ilə ciddi
ya press, 2006.- 440 s.
Mirzə Şəfi Vazeh [Mətn] maraqlanmış, burada çıxan qəzet və jur/S.Mümtaz.- Bakı: Nur- nalların, xüsusən “Molla Nəsrəddin”in
lan, 2005.- 31 s.
Türküstan, Ural və Sibir üzrə müvəkkili
Paşayeva, M. Salman
Mümtaz arxivinin təsviri olmuş, gülgü-satirik məcmuənin geniş
[Mətn] /M.Paşayeva,
yayılmasına çalışmışdır.
Z.Hacıyeva.- Bakı: Nur1908-1909-cu illərdə “Molla Nəsrədlan, 2005.- 240 s.
din”, “Zənbur”, “Tuti”, “Qardaş köməMustafa, Ə. Salman
Mümtaz-məşhur türkoloq yi” jurnallarında, “Günəş”, “Səda”,
və ədəbiyyatşünas alim
“Tərəqqi”, “İqbal”, “Yeni iqbal”, “Açıq
[Mətn] /Ə.Mustafa
//Zaman.- 2012.- 25 ap- söz” və s. qəzetlərində onun külli miqrel.- S.12, 1-2 may.- S.14, darda satirik şeiri, məqaləsi, məktubu və
2-4 may.- S.13.
mənzum felyetonu dərc olunmuşdur.
Nuriyev, A. Azərbaycan
1918-ci ildə Bakı şəhərinə köçmüş və
klassik ədəbiyyatının
cəfakeş toplayıcısı [Mətn] klassik ədəbi irsi toplayıb nəşr və tədqiq
/A.Nuriyev //Kaspi.etməklə məşğul olmuşdur.
2011.- 4 may.- S.12.
1920-1930-cu illərdə Bakı dövri
Salman Mümtaz:
mədəniyyət tariximizin
mətbuatı - “Füqəra füyuzatı”, “Komfədakar tədqiqatçısı
munist”, “Maarif və mədəniyyət”,
[Mətn]//Mədəniyyət.“Azərbaycanı öyrənmə yolu” qəzet
2011.- 20 may.- S. 14.
və jurnalları ilə əməkdaşlıq etmişdir.
İ n t e r n e t d ə
“Azərbaycan ədəbiyyatı” seriyasından
www.anl.az
“Ağa Məsih Şirvani”, “Molla Pənah Vawww.adam.az
qif”, “Nişat Şirvani”, “Qövsi”, “Qasım
bəy Zakir”, “Mirzə Şəfi Vazeh” və s. ki160

Ədəbiyyatşünas
tablarını nəşr etdirmişdir.
1927-1928-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət nəşriyyatında Klassik irs
şöbəsinin müdiri işlədiyi zaman “Baba
bəy Şakir”, “El şairləri” (iki cilddə),
“Aşıq Abdulla”, “Mehdi bəy Şəqaqi”,
“Ağa Bağır Şirvani”, “Mirzə Nəsrulla
bəy Didə” kitablarını müqəddimə və
şərhlərlə nəfis şəkildə çap etdirmişdir.
1926-1936-cı illərdə Azərbaycan
Dövlət Muzeyində, sonralar SSRİ Elmlər
Akademiyasının Azərbaycan Filialının
Tarix, Dil, Ədəbiyyat və Sənət İnstitutunda baş elmi işçi, kapitalizm dövrünədək
Azərbaycan ədəbiyyatı bölməsinin
rəhbəri, Klassik irs söbəsinin müdiri,
elmi işçi vəzifələrində işləmişdir.
1934-cü ildə Sovet Yazıçılarının Birinci Ümumittifaq qurultayına
nümayəndə seçilmişdir.
1937-ci il oktyabr ayının 8-də, cəza
tədbirləri dövründə siyasi dustaq kimi
həbs edilmiş, barəsində ölüm hökmü
çıxarılmış və 1937-ci ildə (1941-ci ilin
21 dekabrında) ölüm hökmü yerinə yetirilmişdir. 1956-cı il noyabr ayının 16-da
ölümündən sonra bəraət qazanmış, haqqında olan ittihamnamə ləğv olunmuşdur.
Salman Mümtazın yaradıcılığı ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
yüksək qiymətləndirmiş və 13 sentyabr
1996-cı il tarixli Sərəncamı ilə Dövlət
Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinə ədibin
adı verilmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan aşıq şeir
şəkilləri və qaynaqları
[Mətn] /M.Həkimov.- Bakı:
Maarif, 1999.- 375 s.
Bozqurd-kultum mənim,
Türk eli yurdum mənim
[Mətn] /M.Həkimov.- Bakı:
“Yeni nəsil”, 2001.- 333 s.
Dədə Qorqud-1300 [Mətn]
/M.Həkimov.- Bakı: ADPU
nəşri, 2000.- 40 s.
Oğuz-tərəkəmə xalq
mərasimləri və meydan tamaşaları [Mətn]
/M.Həkimov.-Bakı: Maarif,
1997.- 333 s.
Ləman, F. Folklor
fədaisi [Mətn] /F.Ləman,
S.İlyasqızı.- Bakı: Zaman,
1999.- 132 s.
Allahverdiyev, R. Folklor
fədaisi, görkəmli pedaqoq
[Mətn] /R.Allahverdiyev
//Respublika.- 2011.- 14
aprel.- S. 5.
Həkimova, N. Könüllərdə
iz qalır [Mətn]: Mürsəl
Həkimov-80 /N.Həkimova
//Kredo.- 2011.- 28 may.S. 14.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org

Mürsəl Həkimov
1929-2006
Mürsəl İsmayıl oğlu Həkimov
1929-cu il may ayının 20-də Qazax
rayonunun Kəmərli kəndində anadan
olmuşdur.
1937-1947-ci illərdə kənd orta
məktəbini bitirdikdən sonra Qazax
ikiillik Müəllimlər İnstitutunun dilədəbiyyat fakültəsində təhsil almışdır.
İnstitutda oxuduğu illərdə idmanla da
məşğul olmuş və pəhləvan kimi ad
çıxarmışdır. Neçə-neçə adlı-sanlı idmançıların kürəyini yerə vurmaqla I
dərəcəli idmançı adına layiq görülmüşdür.
1949-cu ildə M.Həkimov institutu
bitirərək əvvəl Basarkeçər rayonunun
Babacan kənd yeddiillik məktəbində
müəllim, tez bir zamanda dərs hissə
müdiri, 1950-ci ilin yanvar ayından
isə Gürcüstan Respublikasının Marneuli rayonunun Aşağı Saral kənd orta
məktəbində müəllimlik peşəsini davam
etdirmişdir. İşlədiyi dövrdə ayrı-ayrı
bölgələrin folklorunu, nağıl, dastan və
rəvayətlərini toplayaraq dil-ədəbiyyat
müəllimi kimi şagirdlərinə həvəslə
öyrədirdi.
1955-1960-cı illərdə Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji İnstitutunun tarixfilologiya fakültəsinə daxil olmuş,
ikinci ali təhsil ocağını fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və institutda müəllim
işləməyə başlamışdır.
1965-ci ildə “Aşıq Hüseyn Cavanın həyat və yaradıcılığı” mövzusunda namizədlik dissertasiyası, 1986-cı

Ədəbiyyatşünas
ildə isə “Orta əsrlər Azərbaycan aşıq
yaradıcılığı” mövzusunda doktorluq
dissertasiyası müdafiə etmiş, professor
adına layiq görülmüşdür.
1966-cı ildən 1980-ci ilə kimi filologiya fakültəsinin dekan müavini, dekanı vəzifələrində işləmişdir.
Ədəbi-elmi fəaliyyətinə tələbəlik
illərindən başlamış, 77 il ömür sürmüş
görkəmli alimin zəngin irsi qalmışdır.
O, Azərbaycan tarixi - etnoqrafiyasını,
əfsanələrini, atalar sözlərini və digər
folklor nümunələrini toplamış, gələcək
nəsillərə miras qoymuşdur. Əsərləri
dövri mətbuatda, toplu və almanaxlarda çap olunmuşdur.
1977-1992-ci
illərdə
SSRİ
Folkloristlər Cəmiyyətinin,Azərbaycan
folklorşünaslıq qurumunun təmsilçisi,
Türkiyə Atatürk Kultur Dil və Tarix
yüksək qurumunun üzvü olmuşdur.
Azərbaycanın tanınmış folklorşünas alimi, ləyaqətli ziyalı, professor
Mürsəl Həkimov 2006-cı il aprel ayının 15-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn] :
3 cilddə /H.İbrahimov. –
Bakı: Naksuana, 2007.
Əsrin onda biri [Mətn]: roman /H.İbrahimov.- Bakı:
Avrasiya, 2005.- 383 s.
Xəlilzadə, F. Sabahın sorağında [Mətn] /F.Xəlilzadə
//Kaspi.-2013.- 20-22
aprel.- S.17.
Гюлзар [Текст]:
Рассказы /Г.Ибрагимов.Баку: Азернешр, 1958.95 с.
Когда ошибается сердце
[Текст]: рассказы
/Г.Ибрагимов.- Баку:
Гянджлик, 1968.- 171 с.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Hüsеyn İbrahimоv
1919-2008
Hüseyn Məmmədəli oğlu İbrahimov 1919-cu il may ayının 23-də Naxçıvan MR-in Şərur rayonunun Şahtaxtı kəndində anadan olmuşdur. Kənd
yeddiillik məktəbini bitirdikdən sonra
Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunda,
Azərbaycan Dövlət Universitetinin
jurnalistika fakültəsində (1953-1958)
təhsil almışdır.
Noraşen (indiki Şərur) rayon
Sədərək kənd orta məktəbində müəllim
kimi əmək fəaliyyətinə 1940-cı ildə
başlamış, Noraşen rayonunda bir sıra
ictimai vəzifələrdə çalışmışdır.
Ədəbi fəaliyyətə 1944-cü ildə
“Ədəbiyyat qəzeti”ndə çap olunan “O,
düşməndə qoymadı anasının qanını”
adlı ilk şeiri ilə başlamışdır. Bundan
sonra öz hekayələrini dövri mətbuatda
müntəzəm olaraq çap etdirmişdir.
“Qu quşları öləndə oxuyurlar”
əsərini və Hüseyn Cavidə həsr etdiyi
“Böhtan” romanını 1998-ci ildə başa
çatdırmışdır.
Əsərləri keçmiş SSRİ və bir çox xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə
olunmuşdur. Yazıçı həm komediya,
həm də faciə janrında mükəmməl
əsərlər yaratmışdır. “Torpağın övladları” və “İtirilən sağlıq” pyesləri Cəlil
Məmmədquluzadə adına Naxçıvan
Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. Əziz Nesinin (Türkiyə),
Murad Sibainin (Suriya), Şixata
Ubeydin (Misir) və Abdulla Qəhharın
(Özbəkistan) bir sıra hekayələrini

Yazıçı
Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.
SSRİ yazıçılarının ikinci və üçüncü
qurultaylarında nümayəndə kimi iştirak etmişdir.
Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət
Komitəsi və Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı plenumuna dəfələrlə üzv seçilmişdir. Naxçıvan Ali Sovetinin (IV,
VII, VIII çağırış) deputatı, Naxçıvan Ali Sovetinin Sədri (1963-1967)
olmuşdur. SSRİ “Bilik” cəmiyyəti
nümayəndə heyətinin tərkibində Finlandiya və Danimarka ölkələrinə
(1967),
Azərbaycan mədəniyyət
işçiləri nümayəndə heyətinin rəhbəri
kimi İtaliya və Əlcəzair ölkələrinə
(1975) səfər etmişdir.
Naxçıvan MR Ali məclisinin
nümayəndə heyətinin tərkibində İran
İslam Respublikasında (1992, 1994,
1996) olmuşdur.
Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafındakı xidmətlərinə görə beş medalla,
1994-cü ildə anadan olmasının 75 illiyi
münasibətilə “Şöhrət” ordeni ilə təltif
edilmiş, 1998-ci ildə Azərbaycanın
Xalq yazıçısı adı verilmişdir.
Prezidentin fərdi təqaüdünə layiq
görülmüşdür (2002).
Hüseyn İbrahimov 2008-ci il aprel
ayının 10-da vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/A.Səhhət; tərt., ed. ön
söz və qeydlərin müəl.
Kamal Talıbzadə.- Bakı:
Lider nəşriyyatı, 2005.456 s.
Gün dağlara yayıldı
[Mətn]: (kiçikyaşlı
uşaqlar üçün şeirlər)
/A.Səhhət; red.
F.Hüseynova.- Bakı:
Turan, 2002.- 12 s.
Təmsillər, tərcümələr
[Mətn] /A.Səhhət; buraxılış və yayıma məsul
A.İbrahimov.- Bakı:
Turan, 2001.- 15 s.
Ağayev, M.M. Abbas Səhhət [Mətn]:
fəlsəfi və sosial-siyasi
görüşləri /M.M.Ağayev.Bakı: Elm və təhsil,
2010.- 87, [1] s.
Şəldiyev, S. Abbas
Səhhət də qaçqın idi:
Şamaxı-1918 [Mətn]:
(xatirə) /S.Şəldiyev
//Paritet.- 2010.- 3-4
iyun.- S.12.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.orgz

Abbas Səhhət
1874-1918
Abbasqulu Əlabbas oğlu Mehdizadə (Abbas Səhhət) 1874-cü il may
ayının 24-də Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur. Burada atasının açdığı məktəbi bitirdikdən sonra Tehran
Universitetində tibb təhsili almışdır.
1901-ci ildə Şamaxıya qayıdaraq
həkimlik və Rüşdiyyə məktəbində
müəllimlik etmişdir. Bir müddət sonra həkimlik fəaliyyətini dayandırmış və bədii yaradıcılığa güclü meyl
göstərmişdir.
1905-ci il inqilabı milli ədəbiyyatın
ümumi inkişafına oyadıcı təsir göstərdiyi kimi, A.Səhhətin də yaradıcılıq imkanlarının genişlənməsi üçün
münbit şərait yaratmışdır. Onun ilk
mətbu şeiri 1905-ci ildə “Şərqi-rus”
qəzetində dərc edilmişdir. Burjuademokratik inqilabının təsiri onun
poetik yaradıcılığında ictimai-siyasi
motivləri gücləndirmişdir. Çıxış yolunu maarif və mədəniyyətin inkişafında görən şair öz şeirlərində, nəsr
əsərlərində və məqalələrində xalqın
həyatını, milli azadlıq mübarizəsini,
vətənə məhəbbəti, əxlaq və tərbiyə
məsələlərini əks etdirmişdir.
Abbas Səhhət fəal mədəniyyət xadimlərindən olmuşdur. Məktəblər, kitabxanalar açılmasına çalışmışdır.
A.Səhhətin tərcüməçilik fəaliyyəti
də çox zəngin olmuşdur. O, klassik
rus, ərəb, fars, gürcü və fransız yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr etmiş,
onları 1912-ci ildə “Məğrib günəşləri”

Şair
(iki cilddə) adlı kitabında çap etdirmişdir. Bir qədər sonra “Əhmədin şücaəti”
adlı poeması, 1916-cı ildə isə “Şair,
muza və şəhərli” adında romantik poeması nəşr olunmuşdur.
Abbas
Səhhətin
yaradıcılığına Şərqin Nizami, Hafiz, Sədi kimi
şair-lərinin böyük təsiri olmuşdur.
O, türk xalqlarının ədəbiyyatları ilə
də yaxından maraqlanmış, xüsusilə
Tofiq Fikrətin yaradıcılığına diqqət
göstərmişdir.
O, uşaqlar üçün yazılmış “Yay”,
“Ata və oğul”, “Quşlar” və onlarla
başqa şeir və mahnıların müəllifidir.
Şair, tərcüməçi, maarif xadimi
Abbas Səhhət 1918-ci ildə Gəncə
şəhərində yatalaq xəstəliyindən vəfat
etmişdir. Bir sıra küçə, məktəb, kitabxana, mədəniyyət ocağı və uşaq bağçaları onun adını daşıyır.
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Ə d ə b i y y a t
Əsərləri [Mətn] /Umgülsüm.- Bakı: Letterpress,
2010.- 117, [3] s.
Solğun çiçək [Mətn]:
hekayə /Ümgülsüm
//Azərbaycan qadını.1971.- №2.- S.1-2.
Hüseynzadə, A. İstiqlal
şairi Ümgülsüm [Mətn]
/A.Hüseynzadə.- Bakı:
Çaşıoğlu, 2005.-269 s.
Bayramoğlu, A. Türk
dünyasının istiqlalı naminə
[Mətn] /A.Bayramoğlu
//Ədəbiyyat qəzeti.- 1997.29 avqust.- S.8.
Hüseynoğlu, S.
İstiqlaliyyət savaşı [Mətn]
/S.Hüseynoğlu //Ədəbiyyat
qəzeti.- 2011.- 14 yanvar.S.6.
Nizamqızı, H. Burulğana düşən ömür
[Mətn] /H.Nizamqızı
//Mədəniyyət.- 2012.- 1
mart.- S.12.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Umgülsüm Sadıqzadə
1899-1946
Umgülsüm Əbüləziz qızı Sadıqzadə
1899-cu il may ayının 24-də (bəzi
mənbələrdə 1900) Bakının Novxanı
kəndində ruhani ailəsində anadan olmuşdur. İlk təhsilini atasından almış,
türk, fars və ərəb dillərini mükəmməl
öyrənmişdir. İti hafizəli, dərin zəkalı
Umgülsüm ilk şeirini doqquz yaşında
yazmışdır. Gənclik dövründən şeirləri,
hekayə və məqalələri dövri mətbuatda
- “İqbal”, “Yeni iqbal”, “Açıq söz”,
“İstiqlal”, “Azərbaycan” qəzetlərində,
“Məktəb”, “Dirlilik” jurnallarında vaxtaşırı çap olunmuşdur. “Solğun çiçək”
hekayəsi “Qurtuluş” jurnalının 1915-ci
ildə keçirdiyi müsabiqədə birinci yeri
tutduğuna görə M.Ə.Sabirin “HopHopnamə”si və “Qurtuluş”un birillik
abunəsi ilə mükafatlandırılmışdır.
Umgülsüm xanımın ədəbi irsi
hekayə, şeir, gündəlik və məktublardan
ibarətdir. Lakin poetik əsərləri həm
kəmiyyət, həm də keyfiyyətcə üstün
olduğuna görə o, şair kimi tanınır və
qəbul edilir. Umgülsüm yaradıcılığa şeirlə başlasa da, onun ilk mətbu
əsəri “Vətən sevgisi” hekayəsidir.
Adından göründüyü kimi, bu əsərdə
qəhrəmanın vətənə olan məhəbbəti
təsvir və tərənnüm edilmişdir.
1920-ci ildə Umgülsüm yazıçı və
tənqidçi Seyid Hüseyn Sadıqzadə ilə
ailə həyatı qurmuşdur. Ömür-gün yoldaşı, yazıçı Seyid Hüseynin onun bir
qələm sahibi kimi püxtələşməsində böyük rolu olmuşdur. Ölkədə tüğyan edən

Yazıçı

1937-ci il repressiya burulğanı Seyid
Hüseynin də həyatından yan keçmədi.
Onu həbs edərək güllələdilər. Beş ay
sonra, dörd uşaq anası olan Umgülsüm
“Vətən xaininin həyat yoldaşı kimi”
həbs olunaraq Bayıl həbsxanasına salınmış və səkkiz il azadlıqdan məhrum
edilmişdir.
1939-cu il may ayının 21-də onu
Temlaq İslah Əmək Düşərgəsinə
göndərmişlər. Cəza çəkdiyi müddətdə
tikişçi kimi işləmiş, nümunəvi bir tikişçi, hətta düşərgədə keçirilən əmək
yarışının qalibi olmasını və s. nəzərə
alaraq 1944-cü ildə onun azadlığa buraxılması haqqında qərar çıxarılmışdır.
1944-cü ilin iyun ayında Umgülsüm Bakıya, öz övladlarının yana
gəlmiş, lakin onun Bakıda yaşamasına icazə verilmədiyi üçün Şamaxıya
köçmək məcburiyyətində qalmışdır.
Ağır sürgün illəri Umgülsüm xanımın
səhhətinə xeyli zərər vurmuşdu.
Umgülsüm Sadıqzadə 1946-cı
(1944) ilin sentyabr ayında vəfat etmiş və Şamaxıda məşhur Şahxəndan
qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri
[Mətn]: 3 cilddə
/İ.Əfəndiyev.- Bakı:
Avrasiya Press,
2005.
İlyas Əfəndiyev
[Mətn]: biblioqrafik
göstərici /tərt. ed.
Ə.Əfəndiyev.- Bakı:
Çinar-çap, 2002.238 s.
Tahirli, A. İlyas
Əfəndiyevin publisistikası [Mətn]
/A.Tahirli.- Bakı:
Elm, 2005.- 63 s.
Həmişə bizimləsən
[Mətn] //Ədəbiyyat
qəzeti.-2006.-6
oktyabr.-S.1-2.
Избранные
произведения
[Текст]: в
2-х томах
/И.Эфендиев.Баку: Чинар-чап,
2002.- T.1.- 613 с.;
Т.2.- 485 с.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.
org

İlyas Əfəndiyеv
1914-1996
İlyas Məhəmməd oğlu Əfəndiyev
1914-cü il may ayının 26-da Azərbaycanın Füzuli şəhərində anadan olmuşdur. 1930-1933-cü illərdə burada ikinci
dərəcəli məktəbi bitirib orta məktəblərdə
dil və ədəbiyyat fənlərini tədris etmişdir.
1934-1938-ci illərdə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda coğrafiya şöbəsində
qiyabi təhsil almışdır. O, 1938-1940cı illərdə “Yeni yol”, “Kommunist”
qəzetlərinin redaksiyalarında ədəbi işçi,
1940-1941-ci illərdə “Ədəbiyyat qəzeti”
redaksiyasında Tənqid şöbəsinin müdiri,
1941-1947-ci illərdə Azərbaycan Radio
Komitəsində Ədəbiyyat şöbəsinin müdiri, 1944-1945-ci illərdə Bakı Kinostudiyasında Ssenari şöbəsinin rəisi, 19461947-ci illərdə “İnqilab və mədəniyyət”
jurnalı redaksiyasında Nəsr şöbəsinin
müdiri vəzifələrində işləmişdir. 1940cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
üzvü olmuşdur. 1952-1958-ci illərdə
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında nəsr
üzrə məsləhətçi, 1958-1961-ci illərdə
məsul katib kimi çalışmışdır. 1960-cı
ildə “Azərbaycan Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Yazıçı ədəbi fəaliyyətə 1939-cu ildən
başlamışdır. İ.Əfəndiyevin “Berlində
bir gecə” adlı ilk hekayəsi 1939-cu ildə
“Ədəbiyyat qəzeti”ndə dərc olunmuşdur. “Söyüdlü arx” (1958), “Körpüsalanlar” (1960), “Dağlar arxasında üç dost”
(1963), “Sarıköynəklə Valehin nağılı”
(1978), “Geriyə baxma, qoca” (1980),
“Üçatılan” (1981) kimi romanları, bir çox

Yazıçı
digər povest və hekayələri Azərbaycan və
rus dillərində dəfələrlə Bakıda nəşr edilmişdir. Eyni zamanda, əsərləri keçmiş
SSRİ xalqlarının dillərinə, ingilis, fransız, alman, çex, slovak, bolqar, macar və
başqa dillərə tərcümə olunmuşdur.
Onun “İşıqlı yollarla” (1947), “Bahar
suları” (1948), “Atayevlər ailəsi” (1954),
“Sən həmişə mənimləsən” (1964), “Unuda bilmirəm” (1968), “Məhv olmuş
gündəliklər” (1969), “Mənim günahım”
(1970), “Mahnı dağlarda qaldı” (1971),
“Xurşudbanu Natəvan” (1981), “Büllur
sarayda” (1983), “Şeyx Məhəmməd Xiyabani” (1986), “Bizim qəribə taleyimiz”
(1988) və başqa pyesləri Azərbaycan
Dövlət Akademik Dram Teatrında, eləcə
də respublikanın teatr səhnələrində tamaşaya qoyulmuşdur. İ.Əfəndiyev 1972-ci
ildə Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı, 1974-cü ildə “Azərbaycanın Xalq
yazıçısı” fəxri adına layiq görülmüşdür.
O, 1949-cu ildə “Şərəf” nişanı, 1971-ci
ildə “Qırmızı əmək bayrağı”, 1974-cü
ildə “Oktyabr inqilabı”, 1994-cü ildə
“Şöhrət” ordenləri və bir çox medallarla
təltif olunmuşdur.
İlyas Əfəndiyev 1996-cı il oktyabr
ayının 3-də Bakıda vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
Yazıçının xatirəsini əbədiləşdirmək
məqsədilə marka və zərflər buraxılmış,
xatirə lövhəsi, xatirə abidəsi, büstü qoyulmuşdur. Bakıda elitar gimnaziyaya
ədibin adı verilmişdir. Dünya sularında
“İlyas Əfəndiyev” gəmisi üzür.
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Vəli Xuluflu
1894-1938
Vəli Məmmədhüseyn oğlu Xuluflu 1894-cü il may ayının 26-da Şamxor (indiki Şəmkir) rayonunun Xuluflu kəndində anadan olmuşdur. İbtidai
təhsilini 1905-1907-ci illərdə mollaxanada almışdır. 1912-ci ildə “MədrəseyiRuhaniyyə”ni bitirmiş, həmin məktəbdə
müəllim saxlanmışdır. Elə o vaxtdan da
gizli inqilabi işə qoşulmuş, 1919-cu
ildə RSDFP sıralarına daxil olmuşdur.
1921-1922-ci illərdə Gəncə quberniyasında qəza partiya komitəsinin katibi
işləmişdir. 1922-1927-ci illərdə Bakıda
ADU-nun Şərqşünaslıq fakültəsində
təhsilini davam etdirmiş, eyni zamanda yeni türk (Azərbaycan) əlifbası
komitəsində işləmişdir. Azərbaycan
Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunda elmi
katib, onun yenidən təşkili vaxtı isə Dil,
Ədəbiyyat və İncəsənət İnstitutunun di-

Ədəbiyyatşünas
rektoru olmuşdur. 1927-ci ildə “El aşıqları” toplusunu tərtib və çap etdirmişdir.
Yeni türk əlifbası komitəsinin üzvü və
yeni əlifbanın digər ölkə xalqları arasında yayılması üzrə təlimatçı kimi onun
fəaliyyəti böyükdür. Bu münasibətlə
Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan,
Tacikistan respublikalarında, Krımda,
Kazan və digər şəhərlərdə olmuşdur.
Zaqfederasiyanın 10 illiyində ictimaielmi və ədəbi xidmətlərinə görə Fəxri
tərifnamə və qızıl saatla təltif olunmuşdur.
Ədəbiyyatşünas, publisist 1931ci ildən professor, 1934-cü ildən
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü
Vəli Xuluflu 1938-ci ildə, repressiya
dövründə güllələnmişdir. Məzarının
yeri məlum deyil.

Ə d ə b i y y a t
Yeni türk əlifbası ilə yazı qaydaları [Mətn] /V.Xuluflu.- Bakı: “Yeni türk əlifbası komitəsi” nəşriyyatı, 1925.- 24 s.
Koroğlu [Mətn] /V.Xuluflu.- Bakı: Azərnəşr, 1927.- 115 s.
İmla lüğəti [Mətn] /V.Xuluflu.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 342 s.
Din və qadın [Mətn] /V.Xuluflu.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 36 s.
Qasımqızı, M. Azərbaycan naminə yaşanan, repressiya tufanında qırılan ömür [Mətn] /M.Qasımqızı //525-ci
qəzet.- 2010.- 26 may.- S. 6.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri
[Mətn] /O. de
Balzak.- Bakı:
Şərq-Qərb, 2010.669, [2] s.
Təranə. Napoleondan güclü yazıçı
[Mətn] /Təranə //
Kaspi.- 2011.- 19
may.- S. 15.
Собрание
сочинений
[Текст]: в 24-х т
/О.де Бальзак.- М.:
Правда, 1960.
Моруа, А.
Прометей, или
Жизнь Бальзака
[Текст] /А.Моруа.Алма-Ата: Онер,
1990.- 637, [1] с.
İnternetdə
www.anl.az
www.az.wikipedia.
org

Оnоrе dе Balzak
1799-1850

Onore de Balzak 1799-cu il may ayının 20-də Tur şəhərində anadan olmuşdur. O, ilk təhsilini Tur şəhərində, sonra
Bandom kollecində almış, 1814-cü ildə
Paris hüquq məktəbində davam etdirmiş,
eyni zamanda Sorbonna universitetində
ədəbiyyatdan mühazirələr dinləmişdir.
Balzakın yaradıcılığı janr etibarilə
rəngarəngdir. İlk əsərlərindən olan, 1820ci ildə yazdığı “Kromvel” faciəsi J.Rasinin
yaradıcılığına təqliddir. Romantizmin
təsiri ilə yazılmış “Biraq varisi”, “Luzilyanlı Klotilda”, “Yüzyaşlı qoca” və s. romanları zəif və melodramatikdir. Yaradıcılığının ilk illərində gizli imzalarla yazdığı
əsərlərdən yazıçı sonralar imtina etmişdir.
Balzaka şöhrət qazandıran ilk əsər Bretanda əksinqilabi qiyamın yatırılmasına həsr
olunmuş “Şyanlar” tarixi romanıdır. Bundan sonra Balzak əsas əsərlərini mühüm
tarixi-ictimai problemlərə həsr etmişdir.
O, 1834-cü ildən başlayaraq, Fransanın burjua inqilabından sonrakı tarixini
əhatəli surətdə əks etdirən əsərlər yazmağa başlamışdır. Balzak digər fransız
yazıçısı Gustav Flober ilə birgə Avropa
ədəbiyyatında realizm məktəbinin əsasını
qoymuşdur.
Qərbi Avropa realizminin zirvəsi Onore de Balzak hesab edilir. Onun ən məşhur
əsəri – “Bəşəri komediya” və ya “İnsan
komediyası” (La Comédie humaine)
adlı epopeyada fransız həyatının bütün
sahələri 143 kitabda əks etdirilməli idi.
O, bütün gücünü sərf edərək 90 roman
və novella yazdı. Bu epopeyaya “Şaqren

Fransız yazıçısı
dərisi”, “Yevgeniya Qrande”, “Qorio ata”,
“Sezar Biroto”, “İtirilmiş illüziyalar” və
s. romanlar daxildir.
Yazdığı yüzdən artıq roman və pyesləri
birlikdə “İnsan komediyası” (La Comédie
humaine) adı altında tanınır. Bu əsərlər
toplusu və ya seriyası 1815-ci Napoleon
Bonapart Fransasının süqutundan sonrakı dövr fransız cəmiyyətinin, xüsusilə
də burjua təbəqəsinin komik-satirik
mənzərəsini canlandırır. Siyasi görüşləri
etibarilə mütləqiyyət tərəfdarı olsa da,
həyata obyektiv baxışı onu sənətin realist
yoluna çıxarmışdır. Balzak cəmiyyətdə
baş verən hadisələri olduğu kimi qələmə
almış, 19-cu əsrin I yarısında Avropa ədəbiyyatında tənqidi realizmin ən
görkəmli nümayəndəsi olmuşdur. Balzakın yaradıcılığında burjua cəmiyyətinin
qanunauyğunluqları təhlil olunmuşdur.
“Bəşəri” komediyada burjua cəmiyyətinin
daxili aləmi, bu cəmiyyətdə pulun, alqısatqı prinsipinin hakim rolu, əxlaq normalarının aradan qalxması, nəcib insani sifətlərin korlanması sənətkarlıqla
göstərilmişdir.
Balzak pyesləri bir qayda olaraq oxucuda gülüş döğurmaqla yanaşı, aydın
ifadə olunmuş rəngarəng obrazlar və
pərdələrdəki hər bir səhnənin nəfis təsviri
tamaşaçıda xüsusi maraq oyadır.
XIX əsrin görkəmli fransız yazıçıdramaturqu Onore de Balzak 1850-ci il
avqust ayının 18-də Parisdə vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn]:
iki cilddə /tərt. Telman
Cəfərov.- Bakı: Avrasiya
Press, 2006.- C.I.- 279 s.,
C.II.- 318 s.
Seçilmiş əsərləri [şeirlər,
poemalar, Yevgeni Onegin
mənzum romanı] /A. S.
Puşkin ; tərt. və tərc. E.
Borçalı ; ön sözün müəl.
Elçin ; [red. G. Mehdiyeva] ; Azərb. Resp.
Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi.-Bakı : Çağdaş
As , 2012.- 333, [3] s.
Puşkin, A. S.Yevgeni Onegin [Mətn] : Mənzum roman /A. S. Puşkin; Tərc.
ed.: S. Vurğun.-Bakı:
Adiloğlu , 2005.- 210 s.
Собрание сочинений
[Текст]: в 10 томах.М.: Вагриус, 2005.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.az.wikipedia.ru
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Aleksandr Sergeyeviç Puşkin
1799-1837
Aleksandr Sergeyeviç Puşkin 1799cu il may ayının 26-da (bəzi mənbələrdə
iyun ayının 6-da) qədim boyar nəslindən
olan ortabab dvoryan ailəsində doğulmuşdur.
1817-ci ildə liseyi bitirən Puşkin Kollegiya katibi rütbəsi almış, Xarici işlər
kollegiyasına təyin olunmuşdur. 18171820-ci illərdə yazdığı əsərlərdə gənc
şairin Peterburq həyatı, gərginləşən siyasi şərait, yetişməkdə olan dvoryan
inqilabçıları nəslinin görüşləri əksini
tapmışdır.
1820-ci ildə xidməti təyinat adı ilə
Rusiyanın cənubuna sürgün edilən Puşkin Qafqaz və Krımda olmuş, Kişinyovda və Odessada yaşamış, burada
dekabristlərdən V.F.Rayevski, P.İ.Pestel
və b. ilə görüşmüşdür. Cənub sürgünü
Puşkin romantizminin vüsət aldığı dövrdür. Yaradıcılığında mühüm yer tutan
üsyankar ruhlu “Qafqaz əsiri”, “Quldur
qardaşlar”, “Baxçasaray fontanı” poemalarında ilk dəfə olaraq Puşkinin azadlıq, məhəbbət, şəxsiyyət problemlərinə
fəlsəfi münasibət nəzərə çarpır.
1824-cü ilin iyul ayında şair xidmətdən
kənar olunaraq, Pskov vilayətinin Mixaylovskoye kəndinə sürgün edilmişdir.
Puşkin orada hələ cənubda yazmağa
başladığı “Yevgeni Onegin” mənzum
romanının yeni fəsillərini və “Qraf Nulin” satirik poemasını yazmış, Rusiyanın tarixini, salnamələrini öyrənmiş,
xalq mahnı və nağıllarını qələmə almışdır. Puşkinin yaradıcılıq təkamülündə

Rus şairi

mühüm mərhələ olan “Boris Qodunov”
faciəsində realizm, xəlqilik və tarixilik
prinsiplərinin əsası qoyulmuşdur.
Puşkin Dekabristlər üsyanının məğlubiyyətindən sonra, 1926-cı il sentyabrın
8-də II çar I Nikolayla görüşmüş və çar
onu bağışladığını demişdir.
1830-cu ilin payızında Boldinoda
yaşayan Puşkin 50-yə yaxın müxtəlif
janrlı əsər yaratmışdır. 1831-ci ilin fevral ayında evlənmiş, həmin ilin may
ayında Peterburqa köçmüş, Rusiya
tarixinə, o cümlədən I Pyotr dövrünə
və Puqaçov hərəkatına dair arxiv materialları, sənədləri öyrənmişdir. 1833cü ilin oktyabrında yenidən Boldinoya
qayıtmışdır. Puşkin orada “Dubrovski”
romanını, “Puqaçov tarixi”ni, “Tunc
atlı”, “Ancelo” poemalarını, “Qaratoxmaq qadın” povestini, bir sıra məşhur
nağıllarını yazmışdır.
Aleksandr Sergeyeviç Puşkin 1837ci il yanvar ayının 23-də dueldə yaralanmış və iki gündən sonra vəfat etmişdir.
Puşkin bəşər mədəniyyətinin ən
görkəmli nümayəndələrindəndir. Rus və
dünya mədəniyyətinin nailiyyətlərindən,
xalq yaradıcılığından bəhrələnən şair,
qısa bir dövr ərzində bir neçə ədəbi
mərhələni keçərək kamil realizmə gəlib
çıxmışdı. Puşkin rus ədəbi dilini yeni
yüksək zirvəyə qaldırmışdır.

MAY

Musiqi.Opera.Balet

2

75
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan rəngləri: janr,
lad-məqam və melodik
xüsusiyyətlərin tədqiqi
[Mətn] /R.Zöhrabov.Bakı: Mars-Print, 2006.249 s.
Zərbi-muğamlar [Mətn]:
musiqi nəzəri tədqiqat
/R.Zöhrabov.- Bakı: MarsPrint, 2004.- 405 s.
Həsənova, C. Muğamşünaslığın üfüqləri
[Mətn]: Ramiz Zöhrabov70 /C.Həsənova
//Mədəniyyət.- 2009.- 1
may.- S.3.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.karabakh.az

Ramiz Zöhrabov
1939
Ramiz Fərzulla oğlu Zöhrabov 1939cu il may ayının 2-də Ərdəbil şəhərində
anadan olmuşdur.
1974-cü ildə sənətşünaslıq namizədi,
1990-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi,
1992-ci ildə professor, 1994-cü ildə
sənətşünaslıq doktoru, 1997-ci ildə
“Humay” mükafatına layiq görülmüş
Xalq artisti Ramiz Zöhrabov şifahi
ənənəli Azərbaycan professional musiqi janrlarının nəzəri problemlərinə,
Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığına dair 20 kitabın, 350 elmipublisistik məqalənin, bir sıra müxtəlif
musiqi əsərlərinin müəllifidir. Onun
1983-cü ildə Moskvada, 1991-ci ildə
Təbrizdə nəşr edilən “Azərbaycan
təsnifləri” kitabını, “Azərbaycan zərbimuğamları” (1986), “Muğam” (1991),
“Bəstəkarlarımızın portreti” (Bakı,
1997) kitablarını misal göstərmək olar.
Bundan başqa, 1999-cu ildə Tehranda
nəşr edilmiş “Azərbaycan modal musiqisi” kitabı, 2000-ci ildə Bakıda çap
edilmiş “Cahargah muğamının nəzəri
əsasları” kitabı da Azərbaycan musiqişünaslıq elminin tədqiqində xüsusi yer
tutur.
Ramiz Zöhrabovun “Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı”, “Musiqi ədəbiyyatı”,
“Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi” adlı dərslikləri də var.
Onun kitabları haqqında respublikamızın və xarici ölkələrin alimləri yüksək
fikirlər söyləmiş, bu əsərlər musiqişünaslığımızın böyük nailiyyəti kimi
qiymətləndirilmişdir. Bəstəkarın xalq
çalğı orkestri üçün “Bayram lövhələri”,
“Uşaq səhnələri”, “Ərdəbil lövhələri

Alim, bəstəkar
suitaları, instrumental pyesləri Dövlət
Teleradio Verilişləri Şirkətinin fonduna
daxil edilmişdir. 1971-ci ildən televiziyada silsilə verilişlərin müəllifi və aparıcısı olmuşdur.
O, 2009-cu ildə “Şöhrət” ordeni ilə
təltif olunmuşdur.
R.Zöhrabovun ilk dəfə olaraq,
görkəmli xanəndələrin ifasında 100
təsnifi nota alması və onun əsasında
təsniflərin
janr
xüsusiyyətlərinin
təhlilini aparması, o cümlədən, 9 zərbimuğamı xanəndə və sazəndə ansamblının ifasında partitura şəklində nota yazaraq, onların nəzəri əsaslarını öyrənməsi
sayəsində fəaliyyəti diqqətəlayiqdir.
Bəstəkar eyni zamanda, Üzeyir
Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında pedaqoji işlə məşğul olur. İndiki musiqişünaslar nəslinin əksəriyyəti
Ramiz müəllimin tələbəsi olmuşlar.
Ramiz Zöhrabov, həmçinin bir çox
musiqişünasların diplom işlərinin, magistr və namizədlik dissertasiyalarının
elmi rəhbəri, doktorluq dissertasiyalarının elmi məsləhətçisi olaraq, öz
tədqiqat metodikasını onlara aşılayır və
öz ardıcıllarını yetişdirir.
Xalq artisti, musiqişünas, pedaqoq, ictimai xadim Ramiz Zöhrabov
bəstəkar kimi də qələmini sınamışdır.
Onun xalq çalğı alətləri orkestri üçün
süitaları, müxtəlif məzmunlu mahnıları məşhur müğənnilər, uşaq xoru və
solistlər tərəfindən ifa olunmuşdur.
Ramiz Zöhrabov 20 ildən artıqdır
ki, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının
İdarə Heyətinin katibi vəzifəsində çalışır.
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Ə d ə b i y y a t
Musiqi [Mətn]: Ümumtəhsil
məktəblərinin 6-cı sinfi
üçün dərslik /O.Zülfüqarov,
V.Xəlilov.- Bakı: Pedaqogika,
2006.- 96 s.
Oxuyur “Aysel” [Mətn]
/O.Zülfüqarov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 148 s.
Xəlilov, V. Bəstəkar Oqtay Zülfüqarov [Mətn]
/V.Xəlilov.- Bakı: Şur, 1997.189, [2] s.
Maestro Oqtay Zülfüqarov
- 80 il [Mətn] /[ideya və
prodüs. V.Mustafayev; Çingiz
Mustafayev ad. Fond].Bakı: ANS-PRESS, [2009].43 s.
Əliyev, Y. Bəstəkarın yubileyi Musiqi Kollecində qeyd
olundu [Mətn] /Y.Əliyev
//Azərbaycan müəllimi.2009.- 22 may.- S.7.
Qarayev, Ş. Uşaqların
sevimli bəstəkarı [Mətn]
/Ş.Qarayev //Mədəniyyət.2009.- 10 iyun.- S.11.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Oqtay Zülfüqarov
1929
Oqtay Qədir oğlu Zülfüqarov
1929-cu il may ayının 31-də anadan
olmuşdur.
Uşaqlıqdan musiqiyə həvəsi,
yüksək musiqi duyumu olan Oqtay
Zülfüqarov 1947-ci ildə A.Zeynallı
adına Musiqi Texnikumunun violonçel sinfinə daxil olmuş, məşhur musiqiçi A.Şvartsdan dərs almışdır. Bu
dövrdə violonçel ifaçılığı ilə bərabər,
bəstəkarlıqla da məşğul olmuş, violonçel üçün pyeslər və bir neçə mahnı yazmışdır.
1949-cu ildə keçirilən mahnı
müsabiqəsində laureat olmuşdur.
O, 1951-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının simli alətlər şöbəsinə - violençel sinfinə daxil olmuş, 1958-ci
ildə bəstəkarlıq şöbəsində təhsilini
Q.Qarayevin sinfində başa vurmuşdur.
Oqtay Zülfüqarov bəstəkarlıq
texnikasına yiyələnərək musiqinin
müxtəlif janrlarına müraciət etmişdir. Violençel üçün pyeslər, trio, fortepiano üçün prelüdlər, variasiyalar,
“İntizar” simfoniyası, digər simfonik əsərlərin, “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm” operettası, “Meşə
nağılı”, “Pişik və sərçə” operaları,
“Məlikməmməd” nağılı əsasında
yazdığı “Sehirli alma” baleti və digər
əsərlərinin qayəsini uşaq mövzusu
təşkil edir. Bəstəkarın 300-ə qədər
uşaq mahnısı var. Bunlardan “Ovçu
oğlan”, “Dumbulumu çalaram”,
“Rəssam”, “Kuklam”, “Nə əzizsən,
vətən”, “Əziz ana, can ana” və başqalarının adını çəkə bilərik. Adın-

Bəstəkar
dan da göründüyü kimi, bu mahnılar müxtəlif mövzuları əhatə edir.
Körpələr bu mahnıları oxumaqla
ana, vətən, təbiət, gözəllik, məktəb,
müəllim və s. bu kimi mətləbləri
daha dərindən mənimsəyə bilirlər.
Özü də bu mahnıları uşaqlara Oqtay
müəllim özü öyrədir.
O, 1958-ci ildən Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqının üzvüdür. İttifaqın bütün tədbirlərində çox fəal iştirak edir. Onun təklifləri, tövsiyələri
gənc bəstəkarlar və musiqişünaslar
üçün çox dəyərlidir.
Uşaqların sevimli bəstəkarı 1967ci ildən rəsmlə, xalq sənəti (dekorativ təsviri sənət) ilə ciddi məşğul olmağa başlamışdır. Onun rəsmlərində
simvolika fantastika ilə birləşir.
Bəstəkar rəssamın çoxcəhətli, geniş
fəaliyyəti dövlət tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir. Oqtay Zülfüqarov 1972-ci ildə “Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar incəsənət
xadimi”, 2000-ci ildə “Xalq artisti”
fəxri adına layiq görülmüşdür.
2010-cu ildə isə anadan olmasının
80 illiyi münasibəti ilə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.

MAY

Teatr.Kino

15

115
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Əfqanlılar: Azərbaycan
teatr tariximizin qoşa
qanadı Rza və Bədurə
Əfqanlı [Mətn] //Şərq.2011.- 11 may.- S.11.
Fərəcov, S. Həyatda
kədərli, obrazda
xoşbəxt sənətkar
Rza Əfqanlı -110
[Mətn] /S.Fərəcov
//Mədəniyyət.- 2009.12 iyun.- S.7.
Rəhimli, İ. Rza Əfqanlı
(15.5.1899- 9.11.1973)
[Mətn] //Rəhimli
Azərbaycan teatr
tarixi.-Bakı, 2005.S.137.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.kinozal.az
www.mct.gov.az

Rza Əfqanlı
1899-1973
Rza Rüstəm oğlu Əfqanlı (Cəfərzadə) 1899-cu il may ayının 15-də İran
Azərbaycanının Sərab şəhərində doğulmuşdur. 1912-ci ilin yazında Bakıya
gəlmiş, 1916-cı ildə Pyatiqorska gedərək
orada çəkməçi şagirdi işləmişdir. İki il
sonra rus ordusunda könüllü xidmət etmişdir. 1920-ci ildə Bakıya dönən Rza
Əfqanlı əvvəl Sabunçu qəsəbəsindəki
dram dərnəyində aktyorluq etmiş və
tezliklə Akademik Teatrın aktyoru Xəlil
Hüseynovun təşəbbüsü ilə Mərkəzi
Dövlət Səyyar Teatrında işləməyə başlamışdır.
1923-cü ildə Milli Dram Teatrının
truppasına işə götürülmüş və paralel olaraq 1926-cı ildə Bakı Teatr Məktəbini
bitirmişdir.
1929-cu ildə görkəmli rejissor və aktyor İbrahim İsfahanlının dəvəti ilə Tiflis
Azərbaycan Dövlət Teatrında işləməyə
getmişdir.
1933-1934-cü il teatr mövsümündə
Türkmənistan Respublikasının paytaxtı
Aşqabaddakı “Az Millətlər Teatrı”nda
(“Natsmen” Teatrı) baş rejissor olmuşdur.
1935-ci ilin əvvəllərində yenə Milli
Dram Teatrının kollektivinə qayıtmışdır.
Rza Əfqanlı müxtəlif illərdə Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyevin “Ağa Məhəmməd
şah Qacar” (Tavad Orbeliani), “Köhnə
dudman” (Bədəl), “Baba yurdunda”
(İsgəndərzadə), “Pəri cadu” (Qurban),
“Dağılan tifaq” (Nəcəf bəy), Cəfər Cabbarlının “Od gəlini” (Rəbi, Aqşin və El-

Aktyor
xan), “Oqtay Eloğlu” (Oqtay), “Sevil”
(Balaş və Əbdüləli bəy), “1905-ci ildə”
(General-qubernator), “Aydın” (Dövlət
bəy), Vilyam Şekspirin “Otello” (Yaqo),
“Hamlet” (Horatsio), “Kral Lir” (Edmund), Hüseyn Cavidin “Knyaz” (Anton), “Şeyx Sənan” (Platon və Şeyx
Sənan), Aleksandr Şirvanzadənin “Namus” (Seyran), və s. tamaşalarında rollar
oynamışdır.
Rza
Əfqanlının
yaradıcılığında
kino rolları ayrıca bir mərhələdir. Kino
fəaliyyətinə 30-cu illərdə başlayan aktyorun “Bakılılar“ filmindəki Cəfər obrazı uğurlu debüt idi və bu filmin ardınca
o, “Kəndlilər“, “Yeni horizont”, “Qanun
naminə”, “O olmasın, bu olsun”, “Dağlarda döyüş” və s. ekran əsərlərində maraqlı obrazlar yaratmışdır.
O, 1963-cü ildə teatrdan haqsız olaraq uzaqlaşdırılmış, uzun illər işsiz qalmış (arada ancaq bir neçə filmə çəkilib),
bir müddət Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında aktyorluq etmişdir.
Aktyor 1938-ci il dekabr ayının 4-də
“Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
artisti”, 1943-cü il iyul ayının 17-də
“Xalq artisti” fəxri adları ilə təltif edilmişdir. 1948-ci ildə “Şərqin səhəri”
(Ənvər Məmmədxanlı) tamaşasındakı
Fərhad roluna görə Stalin mükafatına layiq görülmüşdür.
Rza Əfqanlı 1973-cü il noyabr ayının
9-da Bakıda vəfat etmişdir.
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Faiq Cəfərov
1974-1999
Faiq Əliqulu oğlu Cəfərov 1974-cü
il may ayının 1-də Cəlilabad rayonunun Şiləvəngə kəndində doğulmuşdur. 1991-ci ildə Bakı Maşınqayırma
Texnikumuna daxil olmuşdur. 1992-ci
ilin sentyabr ayından Sərhəd Qoşunları Baş İdarəsinin Naxçıvan Sərhəd
Dəstəsində hərbi xidmətə başlamışdır. Sərhəd Qoşunlarında xidmət etdiyi dövrdə Azərbaycanın cənub hüdudlarının mühafizəsində fərqlənmişdir.
1995-ci ilin mart ayında dövlət çevrilişi
cəhdinin qarşısının alınması zamanı xüsusi qəhrəmanlıq nümunəsi göstərmiş,
döyüşlərdə ağır yaralanmış və ehtiyata

Milli Qəhrəman
buraxılmışdı.
Bir ildən sonra, öz həyatını
dövlətçiliyimiz və xalqımıza xidmət
etməyə bağlayan qəhrəmanımız yenidən
orduya qayıtmışdır.
Faiq Cəfərov 1999-cu il avqust ayının 19-da avtomobil qəzası nəticəsində
həlak olmuşdur. Ailəli idi. İki övladı
var.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1995-ci il 27 dekabr tarixli 427 saylı
Fərmanı ilə Cəfərov Faiq Əliqulu oğlu
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adına layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Faiq Əliqulu oğlu Cəfərova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [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, 27 dekabr 1995-ci il [Mətn] //Azərbaycan.- 1995.- 28 dekabr.- S.1.- (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Cəfərov Faiq Əliqulu oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2010.- S.58-59.
Seyidzadə, M. Cəfərov Faiq Əliqulu oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.44.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Namiq Abdullayev
1974-1993
Namiq Vahid oğlu Abdullayev
1974-cü il may ayının 10-da Ağcabədi
rayonunun Avşar kəndində anadan olmuşdur. 1991-ci ildə Avşar kənd orta
məktəbini bitirmişdir.
1992-ci ilin dekabr ayında cəbhəyə
yola düşmüşdür.
1993-cü il fevral ayının 9-da erməni
silahlı dəstələri Xocavənd rayonunda mövqe tutmuş döyüşçülərimizin
üzərinə böyük qüvvə ilə hücuma
keçirlər, düşmənin güclü hərbi texnikası qarşısında bu kiçik dəstə tab gətirə
bilməzdi. Amma onlar ölümün gözünə
dik baxmış və hücumu dəf etməyə çalışmışlar. Onlarla erməni quldurunu
məhv edən Namiq son anda əlindəki
qumbaranı sinəsinə sıxaraq özünü tan-

Milli Qəhrəman
kın altına atmışdı. Zirehli texnikanın
heyəti məhv edilmiş, vətənimizin bu
cəsur oğlu şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır.
Subay idi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli
202 saylı Fərmanı ilə Abdullayev Namiq Vahid oğluna ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adı verilmişdir.
Avşar kəndində dəfn edilmiş, Avşar
kənd orta məktəbinə qəhrəmanın adı
verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Abdullayev Namiq Vahid oğlu – sıravi – 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 borcunu şərəflə yerinə yetirməsində göstərdiyi misilsiz
xidmətlərinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 16 sentyabr 1994-cü il [Mətn] //Azərbaycan.- 1994.- 21
sentyabr.- S.1.-(Ölümündən sonra).
Əsgərov V. Abdullayev Namiq Vahid oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2010.- S.16.
Seyidzadə, M. Abdullayev Namiq Vahid oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.18.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Fikrət Hacıyev
1964-1992
Fikrət Əli oğlu Hacıyev 1964-cü il
may ayının 19-da Goranboy rayonunun Qızılhacılı kəndində doğulmuşdur.
1978-ci ildə səkkizinsi sinfi bitirərək,
Gəncə texniki-peşə məktəbində elektrik ixtisasına yiyələnmişdir.
1982-ci ildə Goranboy rayon Hərbi
Komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbi xidməti Ufa şəhərində keçirmişdir. Bakı Kooperativ
Texnikumunda təhsilini başa vurmuşdur.
1991-ci ilin sonunda könüllü olaraq cəbhəyə yollanmışdır. Goranboy
özünümüdafiə batalyonunun tərkibində Şəfəq, Zeyvə, Qaraçinar və

Milli Qəhrəman
digər məntəqələrin müdafiəsində fəal
iştirak etmiş və 1992-ci il may ayının
5-də qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Subay idi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı
Fərmanı ilə Hacıyev Fikrət Əli oğluna
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Qızılhacılı kənd qəbiristanlığında
dəfn edilmişdir. Ballıqaya kənd orta
məktəbi onun adını daşıyır. Goranboy
rayonunda büstü qoyulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Hacıyev Fikrət Əli oğlu – sıravi – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Fərmanı, 7 iyun 1992-ci il [Mətn] //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.№13.- S.25.- (Ölümündən sonra).
Əsgərov V. Hacıyev Fikrət Əli oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.Bakı, 2010.- S.108.
Seyidzadə, M. Hacıyev Fikrət Əli oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı,
2010.- S.82.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Ə d ə b i y y a t
Avtomobil və traktor
mühərrikləri [Mətn]: ali
texniki məktəblər üçün
dərslik /Z.Hüseynova,
N.Kərimov, R.Mehdiyev,
V.Əfəndiyev.- Bakı: Maarif,
1971.- H.1.- 436 s.
Züleyxa İsmayıl qızı Hüseynova [Mətn]: Azərbaycanın
təhsil nazirləri //Azərbaycan
müəllimi.- 2012.- 3 fevral.S.6.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org

Züleyxa Hüseynova
1924-1996
Züleyxa İsmayıl qızı Hüseynova
1924-cü il may ayının 29-da Bakıda
anadan olmuşdur.
1942-ci ildə Azərbaycan Sənaye
İnstitutunun neft-mexanika fakültəsinə qəbul olunmuş, ali təhsilini başa
vurduqdan sonra İ.Q.Yesman adına
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Energetika İnstitutunun aspiranturasında oxumuşdur.
1953-cü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, sonrakı 6 il
ərzində Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasında fəaliyyət göstərmişdir.
Daha sonra Azərbaycan Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin elm və
tədris müəssisələri şöbəsinin müdir
müavini təyin edilmiş, 1963-cü ildə
isə komitənin sədri vəzifəsinə layiq
görülmüşdür.
1965-ci ilin iyulunda komitə
Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas
Təhsili Nazirliyinə çevrilmiş, Züleyxa Hüseynova nazir təyin edilmişdir. Kirovabad (indiki Gəncə) Texniki İnstitutu da onun təşəbbüsü ilə
yaradılmışdır. Daim gənclərə qayğı
göstərmiş, ali məktəblərə qəbul zamanı imtahanların şəffaf keçirilməsi
ücün xüsusi nəzarət komissiyaları
yaratmışdır. Onun müzakirə etdiyi
məsələlər və çıxardığı qərarlar respublika rəhbərliyi tərəfindən həmişə
bəyənilmiş və dəstəklənmişdir.
1965-1970-ci illərdə Ali və orta ix-

İctimai xadim
tisas təhsili naziri vəzifəsində uğurla
çalışan Züleyxa Hüseynova 1970-ci
ildə Azərbaycan KP MK-nın birinci
katibi Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Şurasının sədri vəzifəsinə seçilmişdir.
1981-ci ildən təqaüdə çıxanadək
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetində
Elm, texnika və təhsil müəssisələri
şöbəsinin müdiri olmuşdur. Bir çox
elmi məqalə və metodik işləri nəşr
olunmuşdur. “Avtomobillər və traktorlar” adlı orijinal ali məktəb dərsliyinin
həmmüəlliflərindəndir.
SSRİ Ali Sovetinə (VII-X çağırış) deputat seçilmiş, Ali Sovetin daimi komissiyasının sədr müavini və
sədri, Asiya və Afrika Ölkələri ilə
Həmrəylik Komitəsi sədrinin müavini
olmuşdur.
Züleyxa Hüseynovanın əməyi
dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. “Oktyabr inqilabı”, “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordenləri, bir
sıra medal və fəxri fərmanlarla təltif
edilmişdir.
Züleyxa Hüseynova 1996-cı il may
ayının 24-də dünyasını dəyişmişdir.
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Qafur Rəşad
1884-1943

Maarif xadimi, nasir

Qafur Ələkbər oğlu Mirzəzadə (Qafur Rəşad) 1884-cü il may ayının 6-da
İsmayıllı rayonunda anadan olmuşdur.
Müəllim işləmişdir.
Milli məktəb tələbələri üçün
dərsliklərin yazılması sahəsində Qafur Rəşadın xidmətləri böyükdür. İlk
coğrafiya dərsliklərinin yaradıcısı
olan Qafur Rəşad 1910-cu ildə “Qafqaz coğrafiyası”, 1922-ci ildə “İbtidai
coğrafiya”, 1923-cü ildə “Ümumi coğrafiya”, “Coğrafiya terminləri lüğəti”,
1941-ci ildə “SSRİ-nin iqtisadi coğrafiyası”, 1943-cü ildə “Xəritə üzərində
əməli iş” və s. adlar altında 18 dərslik
və vəsait yazıb nəşr etdirmişdir.
1910-cu ildə “Rəhbəri-sərf” (Məmmədsadıq Axundovla birgə), “Rəhbərihesab” (Əbdürrəhman Əfəndizadə ilə
birgə) dərslikləri uzun illər məktəblərdə
tədris olunmuşdur. Bununla yanaşı,
milli uşaq ədəbiyyatının inkişafında da

Qafur Rəşadın xidmətləri böyükdür.
O, 1911-1920-ci illərdə Azərbaycanda “Məktəb” adlı sayca ikinci uşaq jurnalının və uşaqlara məxsus ədəbiyyat
nəşr edən eyniadlı birinci mətbəənin
təsisçisidir
(Əbdürrəhman
Tofiq
Əfəndizadə ilə birgə). Cümhuriyyət
dövründə nəşr olunmuş “Məktəb”
jurnalı uşaqların milli müstəqillik
və dövlətçilik ruhunda tərbiyəsində
müsbət rol oynamışdır. O, pedaqoqyazıçıları jurnalın ətrafına toplamış,
orijinal şeir və hekayələrdən, müxtəlif
dillərdən edilən tərcümələrdən, elmikütləvi məqalələrdən ibarət zəngin
uşaq ədəbiyyatı xəzinəsi yaratmış,
yeni yazıçı nəslinin yetişməsi işində
böyük xidmət göstərmiş, eyni zamanda nasir və jurnalist kimi də fəaliyyət
göstərmişdir.
Qafur Rəşad 1943-cü il noyabr ayının 26-da vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Ayineyi - millət [Mətn] /Q.R.Mirzəzadə.- Bakı: Maarif, 1992.- 56 s.
Ağasəfa. “Ayineyi-millət” [Mətn] /Ağasəfa //Ədəbiyyat qəzeti.- 1993.- 5 fevral.- S.7.
Azərbaycanın görkəmli maarifçilər nəsli: Qiymətli dərsliklərin müəllifi [Mətn] //Azadlıq.- 2013.- 9 oktyabr.- S.14.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Ə d ə b i y y a t
Mütəllibov, N. Arteriovenoz fistulalar zamanı
ətraf damarlarında
qan cərəyanı sürətinin
dəyişməsinə dair
[Mətn] /N.Mütəllibov,
L.Abasquliyeva,
T.Haqverdiyeva
//Azərbaycan tibb jurnalı.- 1976.- №4.- C.28-31.(Mətn rus dilində).
www.gedebey.net

6

75
illiyi

Tahirə Haqverdiyeva
1949
Tahirə Həbib qızı Haqverdiyeva, 1949-cu il may ayının 2-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. 1966-cı
ildə A.S.Puşkin adına 23 saylı məktəbi
qızıl medalla bitirmişdir. Həmin il
N.Nərimanov
adına
Azərbaycan
Dövlət Tibb Universitetinin müalicəprofilaktika fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 1972-ci ildə həmin institutu əla
qiymətlərlə bitirmişdir. Tələbə ikən
institutun Gənc Alimlər Cəmiyyətinin
fəal üzvü olmuş, dəfələrlə rəhbərlik
tərəfindən mükafatlandırılmışdır.
1972-ci
ildən
indiyə
qədər
M.Topçubaşov adına Respublika Elmi
Cərrahlıq mərkəzində əvvəl aspirant,
sonra kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi
vəzifəsində çalışmışdır. 1976-cı ildə
Moskva şəhərində müvəffəqiyyətlə
namizədlik, “Aşağı ətrafların obliterə-

Mayis Qasımov
1939

Mayis Ələkbər oğlu Qasımov
1939-cu il may ayının 6-da Naxçıvan
şəhərində anadan olmuşdur. 1967-ci
ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini
(indiki BDU) bitirmişdir. 1981-1999cu illərdə Azərbaycan Milli EA Xüsusi
konstruktor bürosında laboratoriya müdiri işləmişdir. 1999-cu ildən biologiya
Ə d ə b i y y a t
elmləri doktoru, Azərbaycan Milli EA
Azərbaycanın faydalı
Botanika İnstitutunda aparıcı elmi işçibitki sərvətləri [Mətn]:
dir. Tədqiqatları, əsasən, Azərbaycanın
dərs vəsaiti /M.Qasımov,
G.Qədirova.- Bakı: Maa- boyaq, ədviyyat, aşı və qida bitkilərinin
rif, 2009.- 369 s.
öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 1987ci ildə “Azərbaycanın boyaq bitkiləri,
www.science.gov.az

Həkim

edici xəstəlikləri zamanı periferik qan
dövranının xüsusiyyətləri” adlı doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
Müxtəlif dövrlərdə institutun Gənc
Alimlər Cəmiyyətinin sədri və elmi katibi olmuşdur. Hal-hazırda funksionaldiaqnostika laboratoriyasının rəhbəri
vəzifəsində işləyir.
T.H.Haqverdiyeva 80-dən çox elmi
əsərin, o cümlədən metodik tövsiyələrin
və bir monoqrafiyanın müəllifidir.
Onun elmi axtarışları onkologiyanın ən
aktual problemlərinə həsr olunmuşdur.
6 səmərələşdirici təklifin müəllifidir.
Dəfələrlə yaxın xaricdə və Türkiyədə
keçirilən beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda məruzə ilə çıxış etmişdir.
Respublika Patofizioloqlar Elmi
Cəmiyyətinin üzvüdür.

Bioloq

1992-ci ildə “Azərbaycanın ədviyyat
bitkiləri” kitablarının, 100-dən çox
elmi məqalənin, 15-dən artıq ixtira
və patentin müəllifidir. Beynəlxalq
konqres və simpoziumlarda məruzələr
etmişdir. Elmi və praktiki işlərin
nəticələrinə görə 1974-cü ildə Lenin
komsomolu mükafatına, 1987-ci ildə
Moskva şəhərində keçmiş SSRİ Xalq
Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin
2 qızıl medalına layiq görülmüşdür.
2005-ci ildə AMEA Botanika İnstitutunun 60 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq
Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
177
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Həcər Nəsrullayeva
1924-2005
Həcər Məmməd qızı Nəsrullayeva
1924-cü il may ayının 12-də anadan
olmuşdur. Həcər xanım 1946-cı ildə
N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət
Tibb İnstitutunu bitirmiş, 1958-ci ildən
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Oftalmologiya İnstitutunda işləməyə başlamışdır.
Həmin ildə “Hipertoniya xəstəliyi və
hamilə qadınlarda hipertoniya simptomu ilə keçən toksikoz zamanı gözün
elastotonometrik müayinələri” mövzusunda namizədlik, 1968-ci ildə isə
“Gözün arxa hissəsinin patologiyası
zamanı görmə itiliyinin funksional
vəziyyəti” mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir. 1993cü ildə H.Nəsrullayevaya professor
elmi adı verilmişdir.
H.Nəsrullayeva 1971-ci ildən ömrünün sonuna qədər özünün cəhdi ilə yaradılan Gözün sinir-damar patologiyası
şöbəsinə rəhbərlik etmişdir.
Professor H.Nəsrullayeva 250-yə

Həkim
yaxın elmi əsər, o cümlədən 3 monoqrafiya, 7 metodik tövsiyə, 3 müəlliflik
şəhadətnaməsi, 32 səmərələşdirici
təklifin müəllifidir. O, respublikada
ilk dəfə olaraq, oftalmoneyroangiopatoloqlar elmi məktəbini yaratmışdır, 2
doktorluq və 10 namizədlik dissertasiyasına rəhbərlik etmişdir.
Professor H.M.Nəsrullayeva 19711980-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı, Səhiyyə
və Sosial Təminat Komissiyasının sədr
müavini olmuşdur.
Professor H.Nəsrullayevanın xidmətləri hökumət tərəfindən yüksək
qiy-mətləndirilmiş, o, orden və medallarla təltif olunmuş, “Respublikanın
Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq
görülmüşdür.
Tibb elmləri doktoru Həcər xanım
Nəsrullayeva 2005-ci ildə vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Tor qişa venaları trombozunun kompleks müalicəsi [Mətn] /H.M.Nəsrullayeva, S.A.Milman, V.Qasımov
//Azərbaycan gəncləri.- 1983.- №1.- S.15-19.
Əlizadə, Y. İşıq haqqında mahnı [Mətn] /Y.Əlizadə //Bakı.- 1972.- 5 yanvar.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.oftalmologiya.az
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Ə d ə b i y y a t
Rəfiq, G. Bakıya vurğun
əfsanəvi mer [Mətn]: mayın
10-da Əliş Ləmbəranskinin
95 yaşı tamam oldu /G.Rəfiq
//Bizim yol.- 2009.- 12 may.S.15.
Bayramov, Ə. Özünə heykəl
qoyan adam Əliş Cəmil oğlu
Ləmbəranskini anarkən
[Mətn]/Ə.Bayramov //Xalq
qəzeti.- 1999.- 3 iyun.- S.4.
Распоряжение
призидента
Азербаиджанской
Республики об
увековечении памятиА.Д.Лемберанского
[Текст] //Бакинский
рабочий.- 2004.- 12 мая.С.1.
Мирзоева, С.
«Лебединая песня»
Алиша Лемберанского:
(построивший Театр
Музыкальной Комедии)
[Текст] //Бакинский
рабочий.- 2003.- 15
апреля.- С.4.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org

Əliş Ləmbəranski
1914-1999
Əliş Cəmil oğlu Ləmbəranski
1914-cü il may ayının 10-da Ağdam
rayonunda anadan olmuşdur. O, 1936cı ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutunu
bitirdikdən sonra əmək fəaliyyətinə
Bakıda Neft-yağ zavodunda başlamışdır.
1942-1959-cu illərdə Neft-yağ zavodunda baş mühəndis və direktor,
Bakı Neftayırma Zavodları Trestində
müdir, Azərbaycan Neftayırma Zavodları Birliyində rəis vəzifələrində çalışmışdır. Əliş Ləmbəranski eyni zamanda 1954-cü ildən Respublika Neft
Sənayesi nazirinin müavini olmuşdur.
1959-1966-cı illərdə Ə. Ləmbəranski
Bakı Şəhər Zəhmətkeş Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri vəzifəsində işləmişdir. 1966-cı ildə o, SSRİ
Nazirlər Soveti yanında Mikrobiologiya Sənayesi Baş İdarəsi rəisinin birinci
müavini, 1970-ci ildə isə Azərbaycan
Nazirlər Soveti sədrinin müavini
vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1987-ci
ildə bu vəzifədən təqaüdə çıxmışdır.
Buna baxmayaraq, Əliş Ləmbəranski
ömrünün sonunadək respublika əhəmiyyətli müxtəlif tikintilərə uğurla
başçılıq etmişdir. 1998-ci ildə yenidən
istifadəyə verilmiş Azərbaycan Musiqili Komediya Teatrının bərpasında,
indiki Heydər Əliyev adına Respublika Sarayının tikilməsində Əliş
Ləmbəranskinin xüsusi xidməti ol-

Mühəndis
muşdur.
Əliş Ləmbəranski tutduğu hər bir
vəzifədə özünü bilikli mütəxəssis, bacarıqlı təşkilatçı və təşəbbüskar rəhbər kimi göstərmişdir. Bütün ömrünü
respublikada təsərrüfatın müxtəlif
sahələrinin inkişafına həsr etmiş Əliş
Ləmbəranskinin əməksevərliyi və
peşəkarlığı neçə-neçə nəslə örnəkdir.
Gərgin əmək fəaliyyəti ilə yanaşı o,
ömrünün son günlərinə qədər respublikanın ictimai həyatında fəal iştirak
etmişdir.
Əliş Ləmbəranskinin əməyi ən
yüksək mükafatlara layiq görülmüşdür. Bir çox orden və medallarla təltif
olunan, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, Azərbaycanın Əməkdar mühəndisi
Əliş Cəmil oğlu Ləmbəranski 1999-cu
ildə vəfat etmişdir.
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Bеynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı Günü
1993

Ə d ə b i y y a t
www.anl.az
www.az.wikipedia.org

5
1

Ə d ə b i y y a t
Məmmədli, Z. Əlillərlə bağlı
yeni strategiya işə düşür
“Əlillərin Sosial Hüquqlarının Müdafiəsinə dair Milli
Fəaliyyət Planı”na start
verilməsi bu təbəqədən olan
insanların problemlərini
xeyli azaldacaq [Mətn]
/Z.Məmmədli //Reytinq.2013.- 20 oktyabr.- S.10.
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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1991-ci il may ayının 3-də Namibiyanın paytaxtı Vindhukda regional
seminara toplaşan jurnalistlər “Vindhuk Bəyannaməsi”ni qəbul etdilər.
Bəyannamə informasiya vasitələrinə
yardımçı olmaq məqsədilə dünya
hökumətlərinə mətbuat azadlığının və
demokratikliyinin təmin edilməsinə
yardımçı olmağa çağırırdı. Buna görə,
BMT Baş Məclisi 1993-cü il may ayının 3-nü Beynəlxalq Söz və Mətbuat
Azadlığı Günü elan etdi.

Söz və mətbuat azadlığı demokratiyanın meyarı olaraq tanınır. Söz
azadlığının olmadığı ölkələrdə insan hüquqlarının pozulması hallarına
daha çox rast gəlinir. Bu gün bir çox
beynəlxalq qurumlar ölkələrdə söz və
mətbuat azadlığını diqqət mərkəzində
saxlayırlar.

Əlillərin hüquqlarının müdafiəsi Günü
1992
1992-ci ildən BMT Baş Assambleyasının qərarı ilə hər il 5 may tarixi Əlillərin Hüquqlarının müdafiəsi
günü kimi qeyd olunur. Azərbaycanda
bu qəbildən olan insanların sayı 450
mindən çoxdur. Ölkəmizdə əlillərin
sosial müdafiəsi ilə bağlı dövlət proqramı mövcuddur. Həmin proqramda
əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin
reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında qanunun bütün müddəaları öz
əksini tapıb. Əlillərin sosial müdafiəsi
isə ildən-ilə daha da gücləndirilir, bu
istiqamətdə genişmiqyaslı tədbirlər
həyata keçirilir. Bu tədbirlər onların
cəmiyyətə inteqrasiyasına xidmət edir.
Dövlət hər ay əlillik qruplarına uy-

ğun olaraq onlara pensiya və sosial
müavinətlər verir. Əlillərin pensiyaları, onlara edilən maddi yardımlar da
ildən-ilə artır. Onların sağlamlığının
bərpası üçün paytaxtda və bölgələrdə
reabilitasiya mərkəzləri fəaliyyət
göstərir. Bütün bunlar əlilliyin qarşısının alınmasında, əlillərin reabilitasiyasında mühüm rol oynayır.
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Şuşanın işğalı günü
1992
Ərazisi: 289 km²
Əhalisi: 31499
İşğal tarixi: 08.05.1992

Ə d ə b i y y a t
Şirinova, A. Şuşasız 19
il... : Şuşada 480 nəfər
soydaşımız qətlə yetirilib,
600 nəfər yaralanıb, 22
min nəfər didərgin düşüb
[Mətn] /A.Şirinova //Xalq
cəbhəsi.- 2011.- 7 may.S.10.
Şuşa rayonu [Mətn]
//Qarabağ: yaddaş.- Bakı,
2010.- S.23-48.
Qələndərli, N. Şuşanın
işğalı erməni vandalizminin növbəti nümunəsidir
[Mətn] /N.Qələndərli
//Yeni Azərbaycan.- 2012.3 may.- S.2.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.shusha-ih.gov.az
www.voanews.com

Azərbaycanın dilbər guşəsi, musiqi
və mədəniyyət ocağı olan Şuşa şəhəri
dünyanın bəzi aparıcı dövlətlərinin
məzlum xalq kimi tanıdıqları, əslində
nəinki xalqımıza, bütün insanlığa qarşı terror siyasəti həyata keçirən məkrli
ermənilər tərəfindən keçmiş sovet ordusunun 366-cı alayının 40 zirehli texnikasının bilavasitə iştirakı və köməyi
ilə işğal edilmişdir.
289 kvadrat kilometr ərazisi olan
Şuşa şəhərində həmin dövrdə 24.900
nəfər əhali yaşayırdı. İşğal zamanı 480
nəfər insan qətlə yetirilmiş, 600 nəfər
yaralanmış, 150 nəfər əlil olmuş, 552
körpə yetim qalmış, 20 mindən artıq
əhali isə məcburi köçkün vəziyyətinə
düşmüşdür.
Qeyd etmək lazımdır ki, Şuşaya hücumdan bir neçə saat öncə Tehranda İran
Prezidentinin vasitəçiliyilə Ermənistan
və Azərbaycan dövlət başçıları Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllinə
dair saziş imzalamışdı.
İşğal nəticəsində Şuşadakı bir sıra
tarixi-mədəniyyət abidələri düşmən
tərəfindən talan edilmişdir. Beş minə
yaxın eksponatı olan Şuşa Tarix Muzeyi, Dövlət Xalça muzeyinin filialı və
Xalq Tətbiqi Sənəti Muzeyi, Qarabağ
Dövlət Tarix Muzeyi, həmçinin Laçın

rayonundakı Ağoğlan məbədi, dünya əhəmiyyətli arxeoloji abidə sayılan
Paleolit dövrünə aid Azıx mağarası,
Xocalıdakı Əsgəran qalası, Kəlbəcər
Tarix Muzeyinin və digər mədəniyyət
ocaqlarının, rəsm qalereyalarının bənzərsiz ekspozisiyaları dağıdılmış və
talan olunmuş, müqəddəs məbəd və
məscidlər təhqir edilmiş, kitabxanalar
yandırılmış, misilsiz əlyazma nümunələri məhv edilmişdir.
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 olmuşlar.
Onlar Şuşada 7 məktəbəqədər uşaq müəssisəsini, 22 ümumtəhsil məktəbini,
mədəni-maarif, kənd təsərrüfatı texnikumlarını, 8 mədəniyyət evini, 14
klubu, 20 kitabxananı, 2 kinoteatrı, 3
muzeyi, Şərq musiqi alətləri fabrikini
dağıtmışlar.
Artıq Şuşanın işğalından 22 il ötür.
Tezliklə qədim Azərbaycan torpağının
işğaldan azad olunacağı günü arzulayır və Allahdan bütün şəhidlərə rəhmət
diləyirik!

181

MAY

Tarixdə bu gün
9

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan aviatorları
Böyük Vətən müharibəsində
[Mətn]: biblioqrafiya
/Azərb. Resp. Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi,
M.F.Axundov ad. Azərb.
Milli Kitabxanası; tərt. ed.
N.Nağıyeva; burax. məs. və
ixtisas red. K.Tahırov; red.
M.Vəliyeva.- Bakı, 2010.81 s.
Jelev, J. Faşizm
[Mətn] /J.Jelev; tərc.
ed. R.Ramizoğlu; red.
T.Barxudayev; rəyçi
İ.Pçelintseva; Bakı Slavyan
Un-ti.- Bakı: BSU “Kitab
aləmi”, 2005.- 280 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Faşizm üzərində Qələbə Günü
1945
XX əsrdə İkinci Dünya müharibəsi
illəri bəşəriyyət üçün ən ağır və
dəhşətli dövr olmuşdur. Almaniyada
və İtaliyada yaranmış faşizm nəinki
bu ölkələrin özünü və hətta bütün
bəşəriyyəti təhlükə altına almışdı.
İkinci Vətən müharibəsi illərində
Azərbaycan xalqı həm cəbhə
bölgələrində, həm də arxa cəbhədə böyük qəhrəmanlıq və igidlik nümunələri
göstərmişlər. Qısa bir müddətdə respublikada 87 qırıcı təyyarə batalyonu və 1124 özünümüdafiə dəstələri
təşkil olunmuşdu. 1941-1945-ci
illərdə 600 mindən çox Azərbaycan
oğul və qızları cəbhəyə yollanmışdılar. Azərbaycan diviziyaları Qafqazdan Berlinədək mübariz yol keçmiş,
130-a yaxın həmyerlimiz “Sovet İttifaqı Qəhrəmanı” adına layiq görülmüş, 30 nəfər “Şərəf ordeni” ilə təltif
olunmuşdur. 170 min Azərbaycan
əsgər və zabiti SSRİ-nin müxtəlif orden və medalları ilə təltif edilmişdir.
İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi
Aslanov, Sovet İttifaqı Qəhrəmanları
- İsrafil Məmmədov, Ruslan Vəzirov,
Adil Quliyev, Gəray Əsədov, Məlik
Məhərrəmov, Mehdi Hüseynzadə;
generallar Mahmud Əbilov, Akim
Abbasov, Tərlan Əliyarbəyov, Hacıbaba Zeynalov və bir çox başqaları öz
qəhrəmanlığı ilə bizim xalqın şərəfli
tarixinə yeni sətirlər yazmışlar.
Az bir zamanda Bakı döyü-şən
ordunun ən mühüm cəbbəxana-

sına (arsenal) çevrilmişdi. Böyük
çətinliklərə baxmayaraq, neftçilərimiz
fədakarlıqla
çalışaraq
cəbhəni və sənəyemizi yanacaqla təmin etmişlər. Akademik Yusif
Məmmədəliyevin rəhbərliyi ilə hava
flotu (aviasiya) benzini almaq üçün
yeni texnologiya yaradılmışdır. 1941ci ildə neftçilərimizin fədakar əməyi
nəticəsində Azərbaycanın tarixində
ən çox neft (23,5 milyon ton) istehsal
olunmuşdu ki, bu da SSRİ-də istehsal
olunan neftin 71.4%-ni təşkil etmişdir. Ümumiyyətlə, müharibə illərində
Azərbaycan neftçiləri ölkəni 75 milyon ton neft, 22 milyon ton benzin
və başqa neft məhsulları ilə təmin
etmişlər. Qətiyyətlə demək olar ki,
faşizm üzərində qələbənin qazanılmasında Bakı nefti əsas amillərdən
biri olmuşdur.
İkinci Dünya müharibəsində əldə
edilən qələbə Azərbaycan xalqının
fədakar, qəhrəman, cəsərətli olmasını
bir daha bütün dünyaya sübut etmişdir.
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Heydər Əliyev Fondu
2004

Heydər Əliyev Fondu - qeyrihökumət, qeyri-kommersiya təşkilatıdır.
Rəsmi açılışı 10 may 2004-cü ildə olmuşdur. Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti – UNESCO-nun və İSESKOnun Xoşməramlı səfiri, Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin deputatı,
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban
Əliyevadır. Fondun yaradılmasında
məqsəd: Azərbaycan xalqının öz ümumƏ d ə b i y y a t
milli lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə
ehtiramını ifadə etmək arzu və istəyi;
Heydər Əliyev Fondu
[Mətn].- Bakı, 2009.- 225 s. Heydər Əliyev siyasi məfkurəsinin
həmişəyaşar səciyyəsini əks etdirmək
Heydər Əliyev Fondu - 5
il [Mətn]:Biblioqrafik
zərurəti; Qloballaşan dünyada Heydər
göstərici/tərt.M.Vəliyeva,
Əliyevin azərbaycançılıq fəlsəfəsinin
M.İbrahimova; M.F. Axundov adına Milli Kitabxana.- Azərbaycan üçün əhəmiyyətini vurğuBakı,2009.-233 s.
lamaq niyyəti; Heydər Əliyevin yaratAbdullayeva, L. Azərbaycan dığı milli dövlətçilik ideyalarını yeni
mədəniyyətinin təntənəsi
nəsillərə daim aşılamaqdır.
Heydər Əliyev Fondu
Fondun strukturu özündə kollegial
ümummilli liderin ideyalarını uğurla həyata keçirir və vahid hakimiyyətli rəhbərlik üsul[Mətn] /L. Abdullayeva
larını birləşdirir. Fondun icraçı orqanı
//Azərbaycan.- 2012.- 27
Prezidentdir. Fondun prezidenti onun
sentyabr.- S.4.
səlahiyyətli qanuni nümayəndəsidir.
Ələddinqızı, N. Heydər
Fondun işinə bilavasitə rəhbərlik etmək
Əliyev Fondu Azərbaycanın
üçün İcraçı direktor vəzifəsi təsdiq oluntərəqqi və inkişafına
muşdur ki, o da Prezident tərəfindən
töhfələrini verir [Mətn]
/N.Ələddinqızı //Səs.- 2011.- onun vəzifələri sırasına daxil edilmiş
17 avqust.- S.3.
səlahiyyətlər çərçivəsində fəaliyyət
İsmayılqızı, X. Heydər
göstərir. İcraçı direktor Fondun proqƏliyev Fondunun
ram və tədbirlərinə cari nəzarəti həyata
təşəbbüsləri milli
keçirir. O, həmçinin onun səlahiyyətləri
ruha əsaslanır [Mətn]
/X.İsmayılqızı //İki sahil.- sırasına
daxil edilmiş məsələlər
2012.- 1 avqust.- S. 18.
çərçivəsində
Fondun
səlahiyyətli
İ n t e r n e t d ə
nümayəndəsidir. Fondun nəzdində Ekspert Şurası fəaliyyət göstərir ki, onun
www.az.wikipedia.org
da əsas məqsədi qəbul olunan qərarların
www.heydar-aliyevböyük səmərəliliyini və effektliliyifoundation.org
www.mehriban-aliyeva.org ni təmin etməkdən ibarətdir. Ekspert

Şurası müxtəlif ixtisaslı ekspertlərdən
ibarətdir. Ekspertlərin vəzifəsi müvafiq rəyləri, hesabatları və məruzələri
hazırlayıb Prezidentə təqdim etməkdən
ibarətdir. Şura konsultativ strukturdur.
2004-cü ilin iyununda “Heydər
Əliyev Fondunun loqosu” müsabiqəsi
keçirilmişdir. Müsabiqəyə 2500-ə yaxın loqo təqdim edilmiş, seçilmiş 2 loqonun müxtəlif cizgiləri birləşdirilərək
Heydər Əliyev Fondunun loqosu qəbul
edilmişdir. Əliyev Faiq Becan oğlu və
“Deadline” şirkəti 2004-cü ilin sonunda
qalib elan olunmuşlar.
Heydər Əliyev Fondunun loqosu səkkizguşəli ulduzun içərisində
Heydər Əliyev inisiallarının “H.Ə”
əmələ gətirdiyi səkkizguşəli ulduzdan
ibarətdir. Səkkizguşəli ulduz şumerdən
gəlmədir. Zərdüştlükdə onun fəlsəfəsi
açılır: səma, yer, su, hava, bitki, heyvanat, insanat, ad. Bu həm də sadədən
aliyə doğru inkişafı göstərir. İnisialları əhatə edən səkkizguşəli ulduz
Azərbaycan xalqının öz dahi oğlu
Heydər Əliyevin ideyaları ətrafında
birləşməsini göstərir.
Loqoda iki rəng qəbul edilmişdir:
göy və qızılı. Göy rəng səmanı, demokratiyanı, düzlüyü, təmizliyi, günahsızlığı, dincliyi, etibarlılığı, səmimiliyi,
əminliyi, milliliyi göstərir. Qızılı rəng
isə günəş, sülh, inkişaf, işıqlı gələcək
simvoludur. Hər iki rəng ümummilli lider Heydər Əliyevin istək və arzularını,
ideyalarını əks etdirir.
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Laçın rayonunun işğalı günü
1992
Ərazisi: 1835 km²
Əhalisi: 72 228
İşğal tarixi: 17.05.1992

Ə d ə b i y y a t
Ağamirzə, T. Ermənilər
həmişə Laçına yiyələnmək
arzusunda olmuşlar
[Mətn] /T.Ağamirzə
//Vətən səsi.- 2011.- 13
may.- S.3.
Alıoğlu, S. Laçın
Azərbaycanın əzəli və
əbədi torpağıdır [Mətn]
/S.Alıoğlu //Respublika.2011.-18 may.- S.7.
Qaraca, B. Ay Laçın...
Laçının işğalından 21 il
keçir [Mətn] /B.Qaraca
//Azərbaycan.- 2013.- 18
may.- S.6.
Laçın rayonu [Mətn]
//Qarabağ: yaddaş.- Bakı,
2010.- S.63-82.
Nərimanoğlu, M. Laçında
talanmış maddi-mənəvi
sərvətimiz. Laçının
işğalından 21 il keçir
[Mətn] /M.Nərimanoğlu
//Azərbaycan.- 2013.- 19
may.- S.7.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
www.avciya.az
www.lachin-ih.gov.az
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Bu gün Azərbaycanın strateji cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edən Laçın rayonunun işğalından 21 il keçir.
1992-ci il may ayının 17-18-də
erməni işğalçıları rayonun yüzlərlə
mədəni-məişət obyektini, onlarla
qəsəbə, kənd və tarixi abidələrini dağıdaraq talan etmişdir. İşğal nəticəsində
63 min 341 Azərbaycan vətəndaşı öz
yurdundan didərgin düşmüş, 300-dən
artıq hərbi və mülki şəxs həlak olmuş
və itkin düşmüşdür. Rayonda 8950
bina, o cümlədən 7 sənaye və tikinti
müəssisəsi, 471 xidmət idarəsi, 154
məktəb, yüzlərlə tarix-mədəniyyət
abidəsi işğal altında qalmışdır.
Şuşa şəhərinin Turşsu deyilən
ərazisindən və Ermənistan istiqamətindən hücuma keçən düşmən mayın 18-də Laçını işğal etmişdir.
Əhəmiyyətli geostrateji mövqeyə malik olan Laçının işğalı Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurmuşdur.
Təbii sərvətlərlə zəngin olan Laçın rayonunda Turşsu, Qaladərəsi,
Ağanus, Xırmanlar, Tiqiq, Turş-tiqiq,
Nurəddin, Nağdalı, Hacıxanlı kimi
müalicəvi əhəmiyyətli bulaqlar mövcud olmuşdur.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rayonun işğalı ilə bağlı
yaydığı məlumatda bildirilmişdir ki,
Laçın rayonu ərazisində ümumi ehtiyatları 1124 ton olan 3 civə (Narzanlı,

Çilgəzçay, Sarıbulaq), ehtiyatları 4457
min ton olan və əhəng istehsalına yararlı Laçın əhəngdaşı, ehtiyatları 2533
min kubmetr olan və istismara cəlb
edilən üzlük daşı istehsalına yararlı
Qoçaz mərmərləşmiş əhəngdaşı, mişar
daşı istehsalına yararlı 2 tuf (Ağoğlan,
Əhmədli), 2 əlvan bəzək daşı, vulkan
külü və digər təbii sərvətləri var.
Laçın rayonundakı Qaragöl Dövlət
Təbiət Qoruğu və Dövlət Təbiət Yasaqlığı da hal-hazırda işğal altındadır.
Ümumi sahəsi 240 hektar olan qoruqda 68 növdən və 27 ailədən ibarət bitki
örtüyü var. 1961-ci ilin noyabr ayında heyvan və quşları qoruyub saxlamaq və artırmaq məqsədilə yaradılan
Dövlət Təbiət Yasaqlığının ərazisində
cüyür, qaya keçisi, çöl donuzu, ayı, turac, kəklik, qaratoyuq kimi nadir fauna
növləri məskunlaşmışdır. 1989-cu ildə
yasaqlıqda aparılan yoxlama zamanı
dağ-keçisi (bezoar keçisi) 96, qaban
360, cüyür 320, ayı 110 baş, eləcə də
çoxlu sayda canavar, porsuq, dələ, qırqovul, kəklik qeydə alınmışdır.
İşğalçı dövlət beynəlxalq hüquq
normalarına, zəbt olunan Azərbaycan
torpaqlarından Ermənistan qoşunlarının qeyd-şərtsiz çıxarılmasına dair
BMT-nin qətnamələrinə məhəl qoymayaraq hazırda Laçında qanunsuz
məskunlaşma aparır.
Bu gün hər bir azərbaycanlı Qarabağın işğal altından qurtulacağı günü
gözləyir.
Qarabağa böyük qayıdışın olacağına hamımız inanırıq.

MAY

Tarixdə bu gün
28

Respublika Günü
1918

1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti (1918-1920) – müsəlman Şərqində
ilk dünyəvi demokratik dövlət yaradılmışdı. Bu respublika millətimizin tarixi yaddaşında Azərbaycan
dövlətçiliyinin ilk təcrübəsi kimi iz qoymuşdur.
Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən əsası
qoyulan Demokratik Cümhuriyyət Türk və İslam
dünyasında ilk Parlamentli Respublika və ilk demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət nümunəsi idi.
1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycan milli
Şurası İstiqlaliyyət Bəyannaməsi ilə Azərbaycanın
şimal torpaqlarında Azərbaycan Demokratik
Cümhuriyyəti yarandığını elan etmişdi. Bu tarixi sənədə görə Azərbaycan qonşu xalqlar
və dövlətlərlə dostluq münasibəti quracaqdı.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin təşkil idarəsi xalq
cümhuriyyəti idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
millət, məzhəb, sinif və cins fərqi görməmiş və bütün vətəndaşların siyasi hüquqlarını təmin etmişdi.
Azərbaycan müvəqqəti hökumətinin ilk başçısı
isə Fətəli Xan Xoyski seçilmişdi. 10 gün Milli Şura
Tiflisdə işlədikdən sonra Gəncəyə köçürülmüş,
yalnız 1918-ci ilin sentyabrında Türkiyə ordusunun rəhbərliyi ilə Bakı daşnak-rus qüvvələrindən
təmizləndikdən sonra milli hökumət Gəncədən
Bakıya köçmüşdü.
Müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti qısa ömrundə böyük nailiyyətlər və qalibiyyətlər əldə et-

mişdir. 96 il bundan əvvəl ilk dəfə qadınlara seçim hüququ tanıyan və qadın-kişi bərabərliyini
təmin edən Müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti,
o cümlədən milli ordu, milli pul, demokratlaşma,
milli bank, azad seçkilər, beynəlxalq əlaqələr və
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycan istiqlalının tanınması, Azərbaycanın bütövlüyünü
təmin etmək, iqtisadi islahatları həyata keçirmişdir.
Azərbaycan Demokratik Respublikasını rəsmi
surətdə 1918-ci il iyun ayının 4-də tanıyan ilk
dövlət Osmanlı dövləti olmuşdur.
1918-ci il 9 noyabr tarixində M.Ə.Rəsulzadənin
təklifi əsasında Azərbaycan Demokratik Respublikasının üç rəngli bayrağı qəbul edilmişdir. O zamana qədər Azərbaycan Demokratik Respublikasının bayrağı qırmızı rəngdə idi.
Azərbaycan Demokratik Respublikası gərgin
və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 23 ay
fəaliyyət göstərə bilmişdi. Təəssüflər olsun ki,
Müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti iki yaşına
çatmadan bolşeviklərin hücumuna məruz qalmış,
müvəqqəti olaraq devrilmişdi. Sovetlər Birliyi
Azərbaycanı məcburi surətdə öz tərkibinə daxil etmişdi. Bolşeviklər tərifindən devrilməsinə
baxmayaraq, istiqlal ideyası yenilməmiş və
M.Ə.Rəsulzadənin “BİR KƏRƏ YÜKSƏLƏN
BAYRAQ, BİR DAHA ENMƏZ” şüarı öz əksini
tapmış və nəhayət, 1991-ci ildə Sovet İmperiyasının dağılması ilə Azərbaycan yenidən öz
müstəqilliyini elan etmişdir.
1990-cı ildən Respublika günü – dövlət
müstəqilliyinin bərpa edilməsi günü dövlət bayramı kimi qeyd edilir.
Ə d ə b i y y a t
Seyidov, Y. Müstəqil dövlətçiliyimizin parlaq səhifəsi [Mətn]
/Y.Seyidov //Respublika.- 2013.- 26 may.- S.4.
www.anl.az
www.az.wikipedia.org

185

®
1 iyun
Gün çıxır 06:12
Gün batır 21:05
30 iyun

İYUN

Gün çıxır 06:13
Gün batır 21:15

22 may
21 iyun
Əkizlər
bürcünün
Nişanı Havadır.
Merkurinin
himayəsindədir.
Günəşin
Əkizlər bürcünə
keçdiyi dövrdə
doğulanlar
çox ağıllı
olub hər şeyi
bilməyə həvəs
göstərir, şəraitə
asanlıqla
uyğunlaşırlar.
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B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.
B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
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B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.
B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
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Ş.
B.
B.E.

1
2
3
4
5
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7
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9
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27
28
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• Uşaqların Bеynəlxalq Müdafiəsi Günü
(01.06.1950)
• Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü (05.06.1972)
• Milli Qurtuluş Günü (15.06.1993)
• Narkоmaniyaya və Narkоbiznеsə qarşı
Bеynəlxalq Mübarizə Günü (26.06.)
• Milli Silahlı Qüvvələr Günü (26.06.1918)

520 il Məhəmməd Füzuli 1494-1556

Füzulinin əsərləri bir çox xarici dillərə tərcümə olunmuş və
beş əsrdir ki, nəşr olunur. Onun əsərlərinə tanınmış fırça ustaları heyrətamiz miniatürlər yaratmışlar. Bəstəkarlardan Ü.Hacıbəyli
“Leyli və Məcnun” operasını, Arif Məlikov və Cahangir Cahangirov simfonik poemalar, romanslar və mahnılar yazmışlar. “Leyli və
Məcnun”, “Məhəbbət əfsanəsi” filmləri çəkilmişdir. Füzuli haqqında monoqrafiyalar, poemalar, yüzlərlə elmi-məqalələr və oçerklər
yazılmışdır. Füzuli əlyazmaları dünyanın ən zəngin London, Berlin, Qahirə, Paris, Sankt-Peterburq, İstanbul və Tehran kitabxanalarının və muzeylərinin qızıl fonduna daxil edilmişdir.
1959-cu il aprel ayında anadan olmasının 400 illiyi şərəfinə
Azərbaycan Respublikasının rayonlarından birinə (keçmiş Karyagin) Füzulinin adı verilmişdir. Bakıda onun adına olan meydanda
həyatının və yaradıcılığının əsas qayəsini əks etdirən monumental
heykəl ucaldılmışdır. Meydan, kitabxana, küçə və bir sıra mədənimaarif ocaqları Füzulinin adıyla adlandırılmışdır.
1996-cı ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin fərmanıyla Füzuli
adına Beynəlxalq Poeziya mükafatı təsis edilmişdir.

İYUN
Milli ədəbiyyat

2014

Şair, dramaturq Vəkilоv Vaqif Səməd oğlunun (Vaqif Səmədoğlu)
190
(05.06.1939) anadan оlmasının 75 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, nasir Rəsulzadə Natiq Rəsul oğlunun
(05.06.1949) anadan olmasının 65 illiyi
Akademik, Əməkdar еlm xadimi Dadaşzadə Məmməd Arif Məhərrəm
191
oğlunun (Məmməd Arif) (10.06.1904-27.12.1975) anadan оlmasının 110
illiyi
192
Xalq şairi Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlunun (Hüseyn Arif) (15.06.192414.09.1992) anadan olmasının 90 illiyi
Şair, ədəbiyyatşünas Alışanov Hüseyn Həsən oğlunun (Hüseyn Kürdoğlu)
(15.06.1934-12.07.2003) anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, Dövlət mükafatı laurеatı, prоfеssоr, Türkiyənin
193
Milli şairi Rəfiq Cəfər oğlu Xəndanın (Rəfiq Zəka Xəndan) (16.06.193907.01.1999) anadan оlmasının 75 illiyi
Əməkdar elm xadimi, tənqidçi Əsədullayev Seyfulla Qüdrət oğlunun
(19.06.1924-04.08.2011) anadan olmasının 90 illiyi
Ədəbiyyatşünas, prоfеssоr Axundоv Nazim Fərrux oğlunun (20.06.192410.03.1994) anadan оlmasının 90 illiyi
194
Azərbaycan mütəfəkkiri, yazıçı Bakıxanоv Abbasqulu ağanın (Qüdsi)
(21.06.1794-1847) anadan оlmasının 220 illiyi
Yazıçı Cavadоv Cəlal Nоvruz oğlunun (Cəlal Bərgüşad) (22.06.192409.07.1996) anadan оlmasının 90 illiyi
Nasir, publisist Behrəngi Səməd İzzət oğlunun (24.06.1939-31.08.1968)
anadan olmasının 75 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair Əliyеv Çingiz Əli oğlunun (Çingiz Əlioğlu) 195
(29.06.1944) anadan olmasının 70 illiyi

Dünya ədəbiyyatı
Rus şairəsi Axmatоva (Qоrеnkо) Anna Andrеyеvnanın (23.06.188905.03.1966) anadan оlmasının 125 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı, heykəltəraş Rzayeva
Münəvvər Məcid qızının (06.06.1929-06.06.2004) anadan оlmasının 85 illiyi

Musiqi.Opera.Balet
Rus bəstəkarı Qlinka Mixail İvanoviçin (01.06.1804-15.02.1857) anadan
187

olmasının 210 illiyi
Musiqişünas, Əməkdar müəllim Əliyeva Elmira Mirzəağa qızının
(03.06.1929) anadan оlmasının 85 illiyi
SSRİ və Azərbaycanın Xalq artisti, rus müğənnisi Zıkina Lyudmila
Gеоrgiyеvnanın (10.06.1929-01.07.2009) anadan оlmasının 85 illiyi

Teatr.Kino
196
Xalq artisti, rejissor Fərzəlibəyov Mərahim Fərzəli oğlunun (26.06.1949)
anadan оlmasının 65 illiyi
Xalq artisti, aktyоr Dadaşоv Məlik Yusif oğlunun (27.06.1924-03.12.1996) 197
anadan оlmasının 90 illiyi
Xalq artisti, aktrisa Şəkinskaya Barat Həbib qızının (28.06.1914-14.01.1999) 198
anadan olmasının 100 illiyi

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Ağayev Faiq Alış oğlunun (06.06.196923.12.1991) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Allahverdiyev Bəxtiyar Əzizulla oğlunun
(10.06.1974) anadan olmasının 40 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Sarıyev Zaur Rəşid oğlunun (28.06.197417.03.1995) anadan olmasının 40 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Zülfüqarov Elxan Qaçay oğlunun
(29.06.1954-05.01.1994) anadan olmasının 60 illiyi

Mədəniyyət.Elm.Maarif
Maarif xadimi Mahmudbəyov Həbib bəy Hacı İbrahimxəlil oğlunun
(16.06.1864-30.07.1928) anadan olmasının 150 illiyi

Tarix
Tarix elmləri doktoru, professor Mustafazadə Tofiq Teyyub oğlunun
(01.06.1949) anadan olmasının 65 illiyi

İdman
İdmançı, Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi Ağayev Elxan Ağabala
oğlunun (04.06.1939) anadan olmasının 75 illiyi
İdman ustası Şabanov Ələddin Hacı Ağa oğlunun (18.06.1944) anadan
olmasının 70 illiyi

Coğrafiya.Geologiya
Torpaqşünas, meliorator Teymurov Kamil Heydər oğlunun (17.06.191424.02.1998) anadan olmasının 100 illiyi
Azərbaycan geoloqu və geofiziki Ağamirzəyev Ramiz Əlirza oğlunun
(18.06.1924-23.06.1986) anadan olmasının 90 illiyi
188

199
200
201
202

203

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Mehdiyev Tələt Rza oğlunun (04.06.1944)
anadan olmasının 70 illiyi
204
Akademik, Əməkdar elm xadimi, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
Qacar Çingiz Oveys oğlunun (06.06.1929) anadan olmasının 85 illiyi
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Araslı Dürdanə Həmid qızının (09.06.1939)
anadan olmasının 75 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb
Kimya elmləri doktoru Kazımova Tamella Həsən qızının (16.06.1939)
anadan olmasının 75 illiyi
Əməkdar еlm xadimi, tibb elmləri doktoru, prоfеssоr Rzayеv Nurəddin
Məmmədbağır oğlunun (26.06.1929-17.10.2011) anadan оlmasının 85 illiyi

205

Texnika
“Nobel Qardaşları” şirkətinin və “Lüdviq Nobel” cəmiyyətinin başçısı
Emmanuel Nobelin (22.06.1859-31.05.1932) anadan olmasının 155 illiyi

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

206

Sumqayıt şəhər MKS-nin yaradılmasının (01.06.1974) 40 illiyi

Tarixdə bu gün
Uşaqların Bеynəlxalq Müdafiəsi Günü (01.06.1950)
Azərbaycanda Mülki Aviasiya İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (02.06.2006)
Ümumdünya ətraf mühitin mühafizəsi günü (05.06.1972)
Beynəlxalq Qan Donoru Günü (14.06.2004)
Milli Qurtuluş Günü (15.06.1993)
Səhiyyə İşçiləri Günü (17.06.2001)
İnsan Hüquqları Günü (18.06.2007)
Ümumdünya Qaçqınlar Günü (20.06.2000)
“Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun qəbul
edilməsi (22.06.1999)
Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq sazişi
qüvvəyə minmişdir (22.06.1999)
Beynəlxalq Olimpiya Günü (23.06.1967)
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının (23.06.1894) 120 illiyi
Dövlət Qulluqçularının Pеşə Bayramı (23.06.2006)
Narkоmaniyaya və Narkоbiznеsə qarşı Bеynəlxalq Mübarizə Günü (26.06.)
Milli Silahlı Qüvvələr Günü (26.06.1918)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində türk (Azərbaycan) dilinin dövlət dili elan
edilməsinin (27.06.1919) 95 illiyi
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209
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211
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Ə d ə b i y y a t
Bəxt üzüyü [Mətn]: (pyeslər)
/V.Səmədoğlu.- Bakı:
Gənclik, 1999.- 402 s.
Mən burdayam, ilahi
[Mətn]: şeirlər və poema /V.Səmədoğlu.- Bakı:
Gənclik, 1996.- 426 s.
Uzaq yaşıl ada [Mətn]:
[şeirlər] /V.Səmədoğlu.Bakı: Şərq-Qərb, 2004.263 s.
Xəyal, S. Vaqif Səmədoğlu
[Mətn]: (yaradıcılığı
əsasında).- Bakı: Yurd NPB,
2006.- 174, [2] s.
Umudlu, İ. Vaqif Səmədoğlu
bütün zamanların şairi: O,
sadəcə, Vaqif Səmədoğlu
deyil [Mətn] /İ.Umudlu
//Ayna.- 2010.- 19 iyun.- S.8.
Игра в снежки летом
[Текст] /В.Самедоглы.Баку: Юрд, 2006.- 199 с.
Сфинксы ночи [Текст]:
стихи /В.Самедоглы.- М.:
Сов. писатель, 1990.- 92 с.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Vaqif Səmədoğlu
1939
Vaqif Səməd oğlu Vəkilov 1939cu il iyun ayının 5-də Bakı şəhərində
dünyaya göz açmışdır.
O, Bülbül adına musiqi məktəbində
və Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasında təhsil almışdır.
Vaqif Səmədoğlu 1962-1963-cü
illərdə Moskvada Çaykovski adına
Konservatoriyada ixtisas kursu keçmiş, 1963-1971-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasında fortepiano üzrə ixtisas müəllimi, 1968-1971-ci
illərdə Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında incəsənət redaksiyasının müdiri, 1982-1985-ci illərdə C.Cabbarlı
adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında kinoaktyor teatrının ədəbi hissə
müdiri vəzifəsində işləmişdir.
“Yeddi şeir” adlı ilk əsəri 1963cü ildə “Azərbaycan” jurnalında çap
olunmuşdur. İlk qələm təcrübələri haqqında məqaləni Rəsul Rza yazmışdır.
Bundan sonra dövri mətbuatda vaxtaşırı çıxış etmiş, 1968-ci ildə “Yoldan
teleqram” adlı ilk kitabçası işıq üzü
görmüşdür. Kitaba toplanmış şeirlərdə
dünya və insan, insan və həyat, ölümün labüdlüyü, ümid və kədər,
vətən və vətənin taleyi, məhəbbət və
məhəbbətin acısı və bu qəbildən olan
əbədi mövzular əsas yer tutur. Şairin
“Qobustan” toplusunun 1983-cü il,
birinci sayındqa musiqi ilə bağlı altı

Şair
şeiri dərc olunmuşdur. Elə ilk şeirdən
səslərin rəng çalarları gözlə qulaq arasında qəribə bir mənzərə yaradır.
1992-1994-cü illərdə “Oğuz eli”
qəzetinin baş redaktoru vəzifəsində
çalışmışdır.
V.Səmədoğlu 2000 və 2005-ci illərdə Azərbaycan Milli Məclisinə deputat seçilmişdir.
Şairin “Uca dağ başında”, “Bəxt
üzüyü”, “Lotoreya”, “Yayda qartopu
oyunu”, “Yaşıl eynəkli adam”, “Generalın son əmri”, “Mamoy kişinin
yuxuları” pyesləri Bakı, Naxçıvan,
Şəki Dövlət Dram Teatrlarında tamaşaya qoyulmuşdur. İlk dəfə dramaturq
kimi “Bəxt üzüyü” tamaşası ilə tanınmış və böyük şöhrət qazanmışdır...
Müasirlərimizin həyatını qələmə alan
yazıçı əsərdə mənəvi-psixoloji, etiqəxlaqi məsələləri ön plana çəkmiş,
əqidəsi, idealı, məqsədi müxtəlif olan
insanların yaşayış tərzini və həyata baxışlarını dörd ailənin simasında gərgin
dramatik səhnələrdə canlandırmışdır.
O, “Humay” mükafatı laureatıdır (1998). Şair, dramaturq, publisist
Əməkdar incəsənət xadimi, 1999-cu
ildə “Azərbaycan Xalq şairi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

İYUN

Milli ədəbiyyat

10

110
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Əsrin oğlu [Mətn] /Məmməd
Arif.- Bakı: Yazıçı, 1979.135 s.
Sənətkar qocalmır [Mətn]
/Məmməd Arif.- Bakı: Yazıçı,
1980.-368 s.
Bayramoğlu, A. Görkəmli
alimin yubileyi şərəfinə
[Mətn] /A.Bayramoğlu
//Respublika.- 2004.- 23
noyabr.- S.7.
Ədəbiyyat tariximizin
yaradıcıları: Məmməd
Arif Dadaşzadə [Mətn]
//Mədəniyyət.- 2011.- 8
iyun.- S.13.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org

Məmməd Arif
1904-1975
Məmməd Arif Məhərrəm oğlu
Dadaşzadə 1904-cü il iyun ayının 10da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1925-1931-ci illərdə ADU-nun (indiki BDU) Şərq fakültəsini bitirmiş,
Moskvada Sovet Şərq Xalqları ElmiTədqiqat İnstitutunun aspiranturasına
daxil olmuşdur.
Məmməd
Arif
1932-1938-ci
illərdə Azərbaycan Maarif Komissarının müavini, eyni zamanda APİnin Rus ədəbiyyatı kafedrasının baş
müəllimi, dosent işləmiş, ADU-nun
Rus ədəbiyyatı kafedrasının müdiri təyin edilmişdir. Keçmiş SSRİ EA
Azərbaycan filialının Ədəbiyyat və
Dil İnstitutunda baş elmi işçi, 19571959-cu illərdə İnstitutun direktoru
vəzifəsində işləmişdir.
Görkəmli alim 1936-cı ildən
Azərbaycan
Yazıçılar
Birliyinin
üzvüdür. O, 1941-1945-ci illərdə
“Vətən uğrunda” jurnalının redaktoru olmuş, Azərbaycan EA Rəyasət
Heyəti nəzdində olan Terminologiya
Komitəsinin sədri kimi çalışmışdır.
O, 1954-cü ildə “Cəfər Cabbarlının
yaradıcılıq yolu” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş, filologiya elmləri doktoru, professor adı
almışdır.
1955-ci ildə Azərbaycan EA-nın
müxbir üzvü, üç il sonra isə həqiqi
üzvü seçilmişdir.
1959-cu ildə EA-nın ictimai elmlər

Akademik
bölməsinin akademik katibi, 1960-cı
ildə vitse-prezidenti olmuş, ömrünün sonuna kimi bu vəzifədə işləmiş,
məhsuldar əməyinə görə “Əməkdar
elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Professor EA-nın “Dünya ədəbiyyatının inkişaf qanunauyğunluqları”
problemi üzrə elmi şurasının Moskvada çıxan “Qısa ədəbiyyat ensiklopediyası”nın redaksiya heyətinin üzvü idi.
Məmməd Arif 1946-cı il İran yazıçılarının I konqresində, 1960-cı
ildə şərqşünasların XXI Beynəlxalq
konqresində iştirak etmiş, Azərbaycan
Ali Sovetinin deputatı və sədri olmuşdur.
1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət
mükafatı laureatı, iki dəfə “Qırmızı
Əmək Bayrağı” ordeni ilə təltif edilmişdir.
Məmməd Arif Dadaşzadə 1975-ci
il dekabr ayının 27-də Bakıda vəfat
etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
Alimin ölümündən sonra Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin kitabxanasına,
Bakı küçələrindən birinə onun adı verilmişdir.
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İYUN

Milli ədəbiyyat
15

90
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/H.Arif.- Bakı,2011.- 617 s.
Aşıq şeirindən seçmələr
[Mətn] /tərt.: H.Arif,
M.Həkimov.- Bakı: Gənclik,
1984.- 193, 3 s.
Xatırla məni... [Mətn]:
anadan olmasının 85 illiyi
münasibətilə /H.Arif.- Bakı:
Şirvannəşr, 2009.- 470 s.
Şeir deyilmi... [Mətn]:
hikmətli sözlər /H.Arif.Bakı: Şirvannəşr, 2009.199 s.
Baxışova, H. Hüseyn
Arifin xatirəsinə [Mətn]
/H.Baxışova //Elm.- 2011.31 mart.- S.16.
Hüseynzadə, Z. Hüseyn Arifin çap olunmamış şeirləri
[Mətn] /Z.Hüseynzadə
//Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.12 oktyabr.- S.15.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.azerbaycanli.org
www.az.wikipedia.org
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Hüseyn Arif
1924-1992
Hüseyn Camal oğlu Hüseynzadə
(Hüseyn Arif) 1924-cü il iyun ayının
15-də Azərbaycanın Ağstafa rayonunun Yenigün kəndində anadan olmuşdur. Ağstafa şəhər yeddiillik məktəbini
bitirdikdən sonra, 1937-1940-cı illərdə
Bakı Pedaqoji məktəbində təhsil almışdır.Əmək fəaliyyətinə Tovuz şəhər
orta məktəbində müəllim kimi başlamışdır. İkinci Dünya müharibəsi
dövründə döyüşən ordu tərkibində Ukrayna cəbhəsində, Polşa, Çexoslovakiya və Almaniya ölkələlərində olmuş,
yaralanmış, müalicə olunandan sonra
Moskva hərbi mühəndislik məktəbinə
göndərilmişdir. 1943-1945-ci illərdə
SSRİ Xalq Daxili İşlər Komissarlığı
qoşunları tərkibində vzvod komandiri
olmuşdur. Sovet Ordusu sıralarından
tərxis olunandan sonra, 1946-1951ci illərdə ADU-nun Şərqşünaslıq
fakültəsində təhsil almışdır. 19461951-ci illərdə ADU-nun şərqşünaslıq
fakültəsində təhsil almışdır.
Şair 1949-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur. 19511952-ci illərdə Moskvada M.Qorki
adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspiranturasında təhsilini davam etdirmişdir.
1957-1959-cu
illərdə
Xarici Ölkələrlə Dostluq və Mədəni
Əlaqələr Azərbaycan Cəmiyyətində
şöbə müdiri, 1965-1967-ci illərdə
“Azərnəşr”in Bədii ədəbiyyat redaksiyasında böyük redaktor, 1967-1968ci illərdə “Gənclik” nəşriyyatında

Şair
Bədii ədəbiyyat redaksiyasının müdiri, 1980-1982-ci illərdə Azərbaycan
Mədəniyyət Nazirliyinin MədəniMaarif idarəsində Repertuar redaksiya
kollegiyasıın üzvü olmuşdur.
1982-ci ildən Azərbaycan Aşıqlar
Birliyinin sədri vəzifəsində işləmişdir.
1991-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Ağsaqqallar Şurasının üzvü seçilmişdir.
Ədəbi fəaliyyətə İkinci Dünya müharibəsi illərində başlamışdır.
Onun librettosu əsasında 1957-ci ildə
“Azad” tamaşası M.F.Axundov adına
Opera və Balet Teatrında, “Yolda” poeması əsasında yazdığı eyniadlı pyesi
1974-cü ildə M.Qorki adına Gənc Tamaşaçılar Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.
1971-ci ildə “Dağ kəndi” poemasına görə “Qızıl Oraq” mükafatına layiq
görülmüşdür. Əsərləri keçmiş SSRİ və
bir sıra xarici ölkə xalqlarının dillərinə
tərcümə olunmuşdur. Mahnılarına musiqi bəstələnmişdir.
1976-cı ildə Yuqoslaviyada (Sarayevo) Beynəlxalq poeziya günlərinin,
1979-cu ildə Liviyada SSRİ gunlərinin
iştirakçısı, 1978-ci ildə Azərbaycan
Dövlət mükafatı laureatı olmuş, 1989cu ildə isə “Azərbaycanın Xalq şairi”
fəxri adına layiq görülmüşdür.
1992-ci il sentyabr ayının 14-də
Bakıda vəfat etmiş, doğma kəndində
dəfn olunmuşdur.

İYUN

Milli ədəbiyyat
16

75
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/R.Z.Xəndan.- Bakı: ŞərqQərb, 2004.- 360 s.
İsmayıloğlu, A. Yazıçılar
Birliyində - Rəfiq Zəka-70
[Mətn] /A.İsmayıloğlu
//Ədəbiyyat qəzeti.- 2009.19 iyun.- S.3.
Xəlilzadə, F. Ömür bitər,
yol bitməz [Mətn]: Rəfiq
Zəka-70 /F.Xəlilzadə
//Azərbaycan.- 2009.- 23
iyun.- S. 7.
Məhərrəmova, T.
Nəğməkar şair [Mətn]
/T.Məhərrəmova //Kaspi.2011.- 15 iyun.- S.15.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.azerbaycanli.org
www.az.wikipedia.org

Rəfiq Zəka Xəndan
1939-1999
Rəfiq Cəfər oğlu Xəndan (Rəfiq
Zəka Xəndan) 1939-cu il iyun ayının
16-da Bakıda dünyaya gəlmişdir.
Rəfiq Zəka Azərbaycan ədəbiyyatında fərqli dəst-xətti ilə seçilən
sənətkarlardan idi. İstedadlı şair,
ədəbiyyatşünas-alim və filosofun ilk
şeir kitabı olan “Çağlayan” 1962-ci ildə
nəşr olunmuşdur. Kitabdakı şeirlərin
böyük qismi və “Səni düşünürəm” poeması çox sevdiyi şair Mikayıl Müşfiqə
həsr olunmuşdur.
“Axırı yaxşı olar” (1968), “Mənim
əziz vəhşiciyim” (1970) musiqili komediyalarının, “Füzuli” və “Söyüdlər
ağlamaz” operalarının mətnlərinin
müəllifidir.
Rəfiq Zəka Xəndan ötən əsrin 8090-cı illərində Azərbaycan-Türkiyə
ədəbi əlaqələrinin inkişafında mühüm
rol oynamışdır. Dəfələrlə Türkiyənin
bir çox şəhərlərində keçirilən elmi
konqreslərdə, beynəlxalq konfranslarda və simpoziumlarda iştirak edən şair
demək olar ki, bu əlaqələrin özülünü
qoyanlardan olmuşdur. Həmin illərdə
Rəfiq Zəka Türkiyədə nəşr edilən
“SIZE”, “Tanıtım” kimi məşhur türk
jurnallarında Azərbaycan şair və yazıçıları haqqında yazılar dərc etmiş, yaradıcılıqlarını işıqlandırmışdır.
Şairin Türkiyədə kitabları çap olunmuş, haqqında monoqrafiyalar nəşr
edilmiş, yaradıcılığından məhəbbətlə,
böyük qürurla söz açılmışdır.
R.Z.Xəndan həm də bir alim kimi

Şair
diqqət mərkəzində olmuş, klassik Şərq
ədəbiyyatını, ərəb və fars dillərini,
eləcə də Türkiyə türkcəsini dərindən
bilmişdir. Türk dünyasının görkəmli
söz ustadları haqqında monoqrafiyalar
nəşr etdirmişdir. Gözəl dramaturq olan
Rəfiq Zəka, dünya klassik ədəbiyyatı
nümunələrini tərcümə etmişdir.
R.Z.Xəndan həm də nəğməkar-şair
idi. Tanınmış bəstəkarların, demək olar
ki, əksəriyyəti onun şeirlərinə mahnılar bəstələmişlər. Bu mahnılardan
“Ana Kür”, “Səadət”, “Qarabağım” bu
gün də müğənnilərin repertuarında geniş yer alır. Heca və əruz vəznlərində
əsərlər yaradan şairin əsərlərinin əsas
mövzusu Türkçülük, Vətən sevgisi,
məhəbbət, qəhrəmanlıq, öyüd nəsihət
kimi mövzular idi.
Fəlsəfə
üzrə
doktor
Rəfiq
Zəka Xəndan Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru kimi pedaqoji fəaliyyət
göstərmiş, universitetdə estetikadan
mühazirələr oxumuşdur.
30-a qədər kitabın müəllifidir.
Şair 1987-ci ildə “Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar incəsənət
xadimi” fəxri adına layiq görülmüş,
Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı
olmuşdur.
Rəfiq Zəka Xəndan 1999-cu il yanvar ayının 7-də vəfat etmişdir.
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İYUN

Milli ədəbiyyat
21

220
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/A.Bakıxanov.- Bakı:
Avrasiya Press, 2005.488 s.
Gülüstani-İrəm [Mətn]
/A.Bakıxanov.- Bakı:
Xatun, 2010.- 300 s.
Mirzəbəyli, İ. Abbasqulu Ağa Bakıxanovun
xatirəsi yad edilmişdir
[Mətn] /İ.Mirzəbəyli
//Xalq qəzeti.- 2012.- 20
iyul.- S. 6.
Tuncay, Ə. Abbasqulu
Ağa Bakıxanov fenomeni [Mətn] /Ə.Tuncay
//Kredo.- 2012.- 24
mart.- S.10.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.azerbaycanli.org
www.az.wikipedia.org
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Abbasqulu ağa Bakıxanоv
(Qüdsi)
Yazıçı, diplomat
1794-1847

Abbasqulu ağa Bakıxanov 1794-cü
il iyun ayının 21-də Bakı şəhəri yaxınlığında Əmircan (köhnə adı Xilə)
kəndində varlı bir ailədə anadan olmuşdur. Onun atası II Mirzə Məhəmməd
xan Bakı xanları nəslindən, anası Sofiya xanım isə müsəlmanlığı qəbul etmiş
gürcü qızı idi. Bakıxanov səkkiz yaşına
qədər Bakıda yaşamış, uşaqlığının ilk
dövrünü Abşeronun Əmircan, Maştağa, Balaxanı, Ramana kəndlərində keçirmişdir. İlk təhsilinə Bakıda başlamış,
Qubada davam etdirmişdir. Qubada bilikli ruhanilərdən fars və ərəb dillərini
mükəmməl öyrənmişdir. Müntəzəm və
əsaslı təhsil A.Bakıxanova Firdovsi,
Xəyyam, Nizami, Xaqani, Mövlanə,
Rumi, Sədi, Hafiz kimi Yaxın Şərqdə
tanınmış alim və mütəfəkkirlərin
əsərləri ilə tanış olmağa imkan yaratmışdır. O, gənclik illərində rus dili ilə
də maraqlanmış, sonralar Tiflisdə onu
mükəmməl öyrənmişdir.
1819-cu ildə Bakıxanov general
Yermolovun dəvəti ilə Tiflisə gəlib Qafqaz Baş Hərbi İdarəsində Şərq dilləri
tərcümanı vəzifəsinə qəbul olunmuş
və 26 il bu vəzifədə çalışmışdır. Abbasqulu ağa Bakıxanov Azərbaycan
elmi tarixində mühüm rolu olan böyük alimdir. Onun birinci elmi əsəri
1831-ci ildə fars dilinin qanun və qaydalarını təlim edən “Qanuni-Qüdsi”
adlı əsərdir. 1835-ci ildən etibarən
Bakıxanov atasının Əmsar kəndində
olan malikanəsində yaşayır, elmi və

ədəbi fəaliyyətini davam etdirərək,
“Əsrarül-mələküt”, “Təhzibül-əxlaq”,
“Eynül-mizan”,
“Gülüstani-İrəm”
kimi əsərlərini yazaraq böyük şöhrət
qazanır. Bu illərdə o, Qubada “Gülüstan” adında ədəbi məclis təşkil edərək,
Qubanın az-çox tanınmış şair və ziyalılarını bu məclisə toplamışdır.
A.Bakıxanov görkəmli alim olduğu
kimi, həm də istedadlı şair idi. Bədii
irsi lirik və epik əsərlərdən ibarətdir.
Onun maraqlı satirik şeirləri də vardır. “Təbriz əhlinə xitab” şeiri XIX əsr
Azərbaycan poeziyasında zadəgan və
ruhanilər əleyhinə ilk ictimai satiradır.
Bakıxanovun “Kitabi-Əsgəriyyə”
hekayəsi isə Azərbaycan nəsrinin ilk
nümunələrindəndir. Əsərdə iki gəncin
məhəbbətindən bəhs olunur, onların
səadətinə mane olan feodal qaydaqanunları tənqid edilir.
Abbasqulu ağa Bakıxanovun dil,
coğrafiya, tarix, astronomiya, məntiq,
psixologiya və sair elmlərə aid əsərləri
onun hərcəhətli bir alim olduğunu
göstərməkdədir. Ömrünün sonlarında
o, Yaxın Şərqi səyahətə çıxmışdır.
1847-ci ildə Abbasqulu ağa Bakıxanov Məkkədən Mədinəyə gedərkən
Vadiyi-Fatimə adlanan yerdə vəba
xəstəliyinə tutularaq vəfat etmiş və
həmin yerdə dəfn edilmişdir.

İYUN

Milli ədəbiyyat

29

70
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Atlantlar [Mətn]: şeirlər
/Ç.Əlioğlu.- Bakı: Aspoliqraf, 2006.- 664 s.
Çərçivə [Mətn]
/Ç.Əlioğlu.- Bakı: Təhsil
MMC, 2010.- 363 s.
Abdulla, M. Dörd ölçünün bir məqamı [Mətn]
/M.Abdulla //525-ci
qəzet.- 2012.- 14 sentyabr.- S. 7.
Hüseyn, F. Tələbəsinin
xatirələrindəki Çingiz Əlioğlu [Mətn]
/F.Hüseyn //Kaspi.2011.- 2-4 iyul.- S. 19.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.azerbaycanli.org
www.az.wikipedia.org

Çingiz Əlioğlu
1944
Çingiz Əli oğlu Əliyev (Çingiz
Əlioğlu) 1944-cü il iyun ayının 29da Füzuli şəhərində anadan olmuşdur.
1961-1965-ci illərdə M.Əzizbəyov
adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun (indiki ADNA) istehsalat
proseslərinin avtomatlaşdırılması və
texnologiyası fakültəsində təhsil almışdır.
Bədii yaradıcılığa 1967-ci ildə “Gənc
qələmlər” toplusunda çıxan “Xatirələr”
şeirilə başlamışdır. Elə o vaxtdan da fəal
ədəbi yaradıcılıqla məşğul olur, dövri mətbuatda şeir, hekayə, ədəbi-bədii
tərcümələr və publisistik məqalələrlə
müntəzəm çıxış edir.
Əmək fəaliyyətinə “Gənclik” nəşriyyatında redaktor kimi başlamışdır.
1977-1988-ci illərdə böyük redaktor, 1988-1991-ci illərdə redaksiya müdiri, 1991-1992-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Nəşriyyatında baş redaktor,
1992-ci ildən Azərbaycan Respublikası
Mətbuat və İnformasiya Nazirliyində
Nəşriyyatlar idarəsinin rəisi vəzifəsində
çalışmışdır.
Gənc şairlərin Ümumittifaq poeziya festivallarında (IV, V, VI), gənc
yazıçıların yeddinci Ümumittifaq
müşavirəsində və birinci Ümumittifaq
toplantısında, Şuşenskoyedə keçirilən
yazıçı və tənqidçilərin Ümmuittifaq nəzəri konfranslarında, Krasnoyarsk diyarında, İvanovo-Frankovsk
vilayətlərində, Latviya SSR-də keçirilən
Sovet ədəbiyyatı günlərində, bir neçə

Şair
dəfə Moskvada keçirilən Azərbaycan
şeiri günlərində, Riqada və Vilnüsdə
keçirilən latış, Tilva tərcüməçilərinin
beynəlxalq müşavirəsində iştirak etmişdir.
Çingiz Əlioğlunun “Təhsil” nəşriyyatında çap olunmuş “Çərçivə” kitabı artıq bir çox mükafatlar qazanıb.
2010-cu ildə isə Moskvada keçirilən
VII Beynəlxalq “Kitab sənəti” müsabiqəsinin baş mükafatına – “Qran Pri”yə
layiq görülüb. Əsərləri keçmiş SSRİ
və bir çox Avropa xalqlarının dillərinə
tərcümə olunmuşdur.
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında
gənclərlə iş üzrə komissiyanın üzvüdür.
Ümumittifaq poeziya müsabiqəsinin üç qalibindən biri kimi “Yunost”
jurnalının “Yaşıl yarpaq” mükafatına,
Azərbaycan LKGİ MK-nın və Ukrayna KP İvanovo-Frankovsk vilayət
komitəsinin fəxri fərmanlarına layiq
görülmüşdür. Finlandiya Respublikası
Maarif Nazirliyinin təqaüdçüsü (1990),
Beynəlxalq “Kalevala” cəmiyyətinin
üzvü,
1991-ci
ildən
Əməkdar
mədəniyyət işçisidir.
Hazırda Azərbaycan Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin Nəşriyyat, reklamın təşkili və informasiya şöbəsinin
Nəşriyyat sektorunun müdiri, MDB
ölkələrinin İcraiyyə Komitəsində dövri
mətbuat, kitab nəşri, kitab yayımı və poliqrafiya məsələləri üzrə dövlətlərarası
şuranın sədridir.
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Onun qayğısı nəticəsində
Milli Teatrımız inkişaf
dövrünü yaşadı [Mətn]:
[ümummilli lider
Heydər Əliyev haq.]
/M.Fərzəlibəyov //İki sahil.- 2008.- 7 may.- S. 8.
Akademik Milli Dram
Teatrı əsaslı təmirdən
sonra ilk dəfə tamaşaçıları “Qarabağnamə” ilə
salamlamışdır [Mətn]
//Azərbaycan.- 2011.- 11
mart.- S. 2.
Xəlilzadə, F. Səhnəyə
sığmayan arzular
[Mətn] /F.Xəlilzadə
//Azərbaycan.- 2009. - 25
iyun.- S.7.

İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.azerbaycanli.org
www.az.wikipedia.org
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Mərahim Fərzəlibəyov
1949
Mərahim Fərzəli oğlu Fərzəlibəyov
1949-cu il iyun ayının 26-da Bakıda
anadan olmuş, 56 saylı orta məktəbi
bitirmişdir.
Səhnəyə orta məktəbdən maraq
gös-tərmiş, ali təhsil almaq üçün Leninqrada (indiki Sankt-Peterburq) getmişdir. Burada Dövlət Teatr Musiqi
Kinematoqrafıya İnstitutunun rejissorluq fakültəsinə daxil olmuşdur. Diplom
işi kimi Azərbaycan Dövlət Musiqili
Komediya Teatrının rus bölməsində
dramaturq Maykl Stüartın Bəstəkar
Cerri Germanın “Hello Doli” müzikloperettasını tamaşaya hazırlamışdır.
Bundan sonra isə bütün yaradıcılığı
boyu bir daha operetta janrına müraciət
etməmiş, yalnız dram teatrında tamaşalar hazırlamışdır. İnstitutda təhsilini
başa vurandan sonra təyinatı Çeçenistan Muxtar Respublikasının paytaxtı
Qroznı şəhərindəki Mixail Lermontov adına Dövlət Rus Dram Teatrına
verilmiş, mövcud təyinat qaydasına
əsasən iki il bu teatrda quruluşçu rejissor işləmişdir. Bu təcrübəli kollektivdə
Tennessi Uilyamsın “Arzu tramvayı”
dramına, Jan Batist Molyerin “Tartüf” komediyasına, Boris Vasilyevin
“Qış gecəsinin nağılı” pyesinə, Alla
Sokolovanın “Faryatevin fantaziyası”
psixoloji tragikomediyasına, Yevgeni
Sefip və Nikolay Novitskinin “Yegelyanın səadəti”, uşaqlar üçün Sergey
Mixalkovun “Lovğa dovşan” nağılına
maraqlı səhnə quruluşları vermişdir.

Rejissor

Sonra Sumqayıt Dövlət Dram
Teatrında baş rejissor işləmişdir.
Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin
əmri ilə 1981-ci ildə Akademik Milli
Dram Teatrına rejissor təyin olunmuşdur. Burada əsasən çağdaş Azərbaycan
dramaturqlarının, həmçinin dünya
klassiklərinin əsərlərinə müxtəlif janrlarda səhnə quruluşları vermişdir.
Teatr sənətinin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə, rejissorluqda qazandığı nailiyyətlərə görə 1982-ci il dekabr
ayının 1-də “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti”, 2000-ci il
oktyabr ayının 28-də isə “Xalq artisti”
fəxri adları ilə təltif olunmuşdur.
2006-cı il yanvar ayının 12-də
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyinin əmri ilə Akademik Milli
Dram Teatrına baş rejissor təyin olunmuş, 12 may 2010-cu ildə öz xahişi ilə
teatrın baş rejissoru vəzifəsindən azad
edilmişdir.
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Məlik Dadaşov
1924-1996

Məlik Yusif oğlu Dadaşov 1924cü il iyun ayının 27-də Bakı şəhərində
doğulmuşdur. 1950-ci ildə Azərbaycan
Teatr İnstitutunu bitirdikdən sonra
M.Əzizbəyov adına Akademik Dram
Teatrına işə gəlmiş və burada ilk dəfə
H.Muxtarovun “Ailə namusu” pyesində
oynamışdır.
Onun yaradıcılığının başlanğıcı
Azərbaycan milli teatr sənətinin gücƏ d ə b i y y a t
lü inkişaf dövrünə təsadüf etmişdir. O
“Axırıncı aşırım”dan
vaxt səhnəmizdə Ələsgər Ələkbərov,
“Fəryad”a qədər: Məlik
Dadaşov xarakterlər usta- Mehdi Məmmədov, Adil İsgəndərov və
sıydı [Mətn] //Şərq.- 2011.- onlarla digər sənət korifeyləri çalışırdı.
18 iyun.- S. 11.
Bu münbit sənət mühiti onun yaradıcıBəlkə bir Qəmlo obrazı da
yetərdi... Səhnəyə yetkin lıq bioqrafiyasına güclü təsir göstərmiş
bir sənətkar kimi gəlmişdi və tezliklə onu səhnəmizin qüdrətli
[Mətn] //Azadlıq.- 2012.- 4
sənətkarları sırasına çıxarmışdır.
fevral.- S. 14.
Məlik Dadaşovun Azərbaycan aktMəhərrəmova, T. Aktyor
sənətinə həsr olunan ömür yorluq məktəbinin formalaşmasında
[Mətn] /T.Məhərrəmova xüsusi xidmətləri olmuşdur. O, klassik
//Kaspi.- 2010.- 23 iyun.və müasir aktyor sənətinin sintezindən
S.15.
Mükərrəmoğlu, M. Tipik yaranan bir ifa tərzi seçmişdi. Aktyor
xarakterlər ustası [Mətn] dramatik rolların mahir ifaçısı idi. Ya/M.Mükərrəmoğlu //Xalq
qəzeti.- 2013.- 26 iyun.- ratdığı obrazların ifası üçün elə gözəl
S.9.
ifadə vasitələri tapırdı ki, hətta tarixi
Rəhimli, İ. Məlik Dada- qəhrəmanlar belə reallığa çox yaxınşov [Mətn] //Rəhimli İ.
laşırdı. Tarixi səxsiyyətlər aktyorun
Azərbaycan teatr tarixi.Bakı, 2005.- S.352-354. ifasında çox real alınırdı. Kinorejissor
Əjdər İbrahimov onu bir neçə filmində
çəkmişdi. “İyirmialtılar” və “Ulduzlar
İ n t e r n e t d ə
sönmür” filmlərində o, M.Əzizbəyovun
www.anl.az
və N.Nərimanovun çox real obrazlarını
www.az.wikipedia.org
ekranda əbədiləşdirə bilmişdi. Xalq yazıçısı İ.Əfəndiyevin “Atayevlər ailəsi”
pyesi əsasında hazırlanmış televiziya

Aktyor
tamaşasında M.Dadaşovun yeni ampluada yaratdığı Atayev obrazı çox uğurlu
ekran qəhrəmanı idi.
Məlik Dadaşov teatrda ömrünün sonuna kimi çalışmışdır. V.Şekspirin “On
ikinci gecə”, L.Tolstoyun “Canlı meyit”, S.Vurğunun “Fərhad və Şirin”,
Ş.Qurbanovun “Sənsiz”, İ.Qasımovun
“Nağıl başlananda” və s. tamaşalarda onun yaratdığı obrazlar bu gün də
xatirələrdən silinməmişdir.
1980-ci illərdən Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində aktyor sənətindən dərs demişdir.
Məlik Dadaşov bir çox filmlərdə baş
rollara çəkilmiş və yadda qalan obrazlar
yaratmışdır. Bunlardan “Bir məhəlləli
iki oğlan”, “26 Bakı komissarı”, “Dəli
Kür”, “Ulduzlar sönmür”, “Axırıncı aşırım”, “Mezozoy əhvalatı”, “Fəryad” və
s. misal göstərmək olar.
Aktyor ömrünün son illərində
S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus
Dram Teatrında çalışmışdır. Bu teatrda
direktor kimi çalışdığı dövrdə teatrın repertuarı xeyli zənginləşmiş, buraya yeni
yaradıcı qüvvələr cəlb olunmuşdur.
Aktyorun fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmiş və ona 1974-cü ildə
“Azərbaycan SSR Xalq artisti” fəxri adı
verilmiş, müxtəlif orden və medallarla
təltif olunmuşdur.
İstedadlı aktyor, Dövlət mükafatı laureatı Məlik Dadaşov 1996-cı il dekabr
ayının 3-də vəfat etmişdir.
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Rəhimli, İ. Barat
Şəkinskaya [Mətn]
/İ.Rəhimli.- Bakı: TUTU,
2005.- 149 s.
Allahverdiyev, E. “Bacaracaqsan!”: Bu sözləri ötən
əsrin əvvəllərində Abbas
Mirzə Şərifzadə səhnədə
ilk addımlarını atan Barat
Şəkinskayaya söyləyib
[Mətn] /E.Allahverdiyev
//Ekran-efir.-2012.- 5
oktyabr.- S. 4.
Məhərrəmova, T. Barat
Şakinskayanın “aktyor
yuxusu”: Cülyetta rolu
onun səhnə səadətinin
carçısına çevriləcək,
ömrü boyu onunla yanaşı
yaşayıb, zaman-zaman
məşhurlaşdırıb [Mətn]
/T.Məhərrəmova //Kaspi.2010.- 25.- iyun.- S. 15.
Mükərrəmoğlu, M. Barat
xanım: dramatik və komik
rolların məşhur ifaçısı
[Mətn] /M.Mükərrəmoğlu
//Xalq qəzeti.- 2008.- 4
iyul.- S. 6.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Barat Şəkinskaya
1914-1999
Barat Həbib qızı Şəkinskaya
1914-cü il iyun ayının 28-də Şuşada,
bəyzadə ailəsində anadan olmuşdur.
Anası Gövhər xanım Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyevin əmisi qızı idi.
İlk təhsilini Şuşada alan Barat
Şəkinskaya, 1923-cü ildə ailəsi ilə
birlikdə Gəncəyə köçmüşdür. 13 yaşından Gəncə Qadınlar Klubunun dram
dərnəyində iştirak etmişdir. 1930-cu
ildə pedaqoji məktəbi bitirərək müəllim
kimi çalışmış, 1933-cü ildə isə Gəncə
Türk İşçi Teatrosunun truppasına aktrisa götürülmüşdür.
Yaradıcılığının əsas dövrü 1935ci ildən etibarən Akademik Milli
Dram Teatrı ilə bağlı olmuşdur. Barat
Şəkinskaya həm də Azərbaycanın ilk
travisti - oğlan rolları oynayan aktrisası olmuşdur.
Onun Gəncə teatrında Kostya,
Bakıda 1939-cu ildə oynadığı Napoleon obrazları yüksək bədii-estetik
məziyyətləri ilə teatr tariximizə yazılmışdır. Aktrisa çoxlu sayda uşaq
rolları da oynamışdır. Axırıncı dəfə o,
uşaq rolunu 37 yaşında yaratmışdır.
Bu, Məhəmmədhüseyn Təhmasibin
“Çiçəklənən arzular” pyesində 7-ci sinif şagirdi Nazlı rolu olmuşdur.
“Azərbaycan səhnəsinin Cülyettası”
deyə çağırılan Barat Şəkinskaya 1935-ci
ildən Xalq artisti Mustafa Mərdanovun
təşəbbüsü ilə radio verilişlərinə cəlb
olunmuşdur. 1943-cü ildə yenidən
Gəncəyə qayıdaraq buradakı Dövlət

Aktrisa
teatrının yaradıcı kollektivinə üzv olmuşdur. 1944-cü ildə Barat xanım
köçürmə yolu ilə Akademik Milli
Dram Teatrına keçmişdir. 1956-cı ildə
aktrisa ərizə ilə növbəti məzuniyyətə
çıxmış, lakin işə qayıtmamışdır. 4 il
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında
aktrisa, filarmoniyada aparıcı, yenicə
açılan televiziyada diktor işləmişdir.
1960-cı ildə onun həyat yoldaşı Mehdi
Məmmədov Akademik teatra baş rejissor təyin ediləndən sonra Barat xanım
və teatrdan inciyib getmiş başqa aktyorlar da teatra qayıtmışdılar. 1970-ci
ildə Sumqayıtdakı Hüseyn Ərəblinski
adına Dövlət Dram Teatrında aktrisa
kimi işləməyə başlamış, 1971-ci ildə
yenidən Akademik teatrda işini davam
etdirmişdir. 1978-ci ildə təqaüdə çıxan
aktrisa, 1986-cı ildə “Xatirələrim” kitabını nəşr etdirmişdir.
1940-cı ildə qazandığı sənət nailiyyətlərinə görə aktrisa “Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar artisti” fəxri
adına layiq görülmüşdür. 1949-cu il
iyul ayının 21-də Milli teatrımızın yaranmasının 75 illiyi münasibətilə ona
“Xalq artisti” fəxri adı verilmişdir.
Aktrisa “Şərəf nişanı” ordeni və
medallarla təltif olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Xalq
artisti Barat Şəkinskaya 1999-cu il
yanvar ayının 14-də vəfat etmişdir.
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Faiq Ağayev
1969-1991
Faiq Alış oğlu Ağayev 1969-cu il
iyun ayının 6-da Ağdam rayonunun
Papravənd kəndində doğulmuşdur. O,
1990-cı ilin sentyabr ayında Ağdam
Rayon Polis İdarəsinin tərkibində yaranmış polis alayına yazılır.
1991-ci il dekabr ayının 23-də
Meşəli kəndi erməni silahlılarının
hücumuna məruz qalmışdı, günahsız, silahsız insanları körpələrə, yaşlılara məhəl qoymadan vəhşicəsinə
qətlə yetirirdilər. Döyüşçülərimiz yerli
əhalini xilas etməyə çalışırdılar. Uçurulmuş evlərdən birini özünə istehkam
seçən Faiq dəqiq atəşlərlə azğınlaşmış
erməni quldurlarını məhv edirdi. O,
düşmənin atəşini özünə cəlb etməklə

Milli Qəhrəman
onlarla qadını, uşağı xilas etdi. Son
ana qədər mövqeyini tərk etmədi, son
damla qanına və son nəfəsinə qədər vuruşdu. Vətənimizin igid oğlu başqalarının həyatını xilas edərək öz həyatını
qurban verdi.
Subay idi.
Azərbaycan Respublikası prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264saylı Fərmanı ilə Ağayev Faiq Alış
oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Ağdam rayonunun Papravənd
kəndində dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Ağayev Faiq Alış 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 [Mətn] //
Azərbaycan.- 9 oktyabr.- (Ölümündən sonra).
Ağayev Faiq Alış oğlu [Mətn]//Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları : biblioqrafiya /tərt.ed. H.Həmidova.- Bakı,
2008.- S.23-24.
Əsgərov, V. Ağayev Faiq Alış oğlu [Mətn] /V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2010.- S.25.
Seyidzadə, M. Ağayev Faiq Alış oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.21.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
www.zengilan.com
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Bəxtiyar Allahverdiyev
1974

Bəxtiyar Əzizulla oğlu Allahverdiyev 1974-cü il iyun ayının 10-da Bakı
şəhərində anadan olmuşdur.
1991-ci ildə 199 saylı orta məktəbi
bitirmiş, 1992-ci ilin avqustunda Milli
Ordu sıralarına çağırılmışdır. 776 saylı hərbi hissədə əsgəri xidmətə başlamış, həmin ilin oktyabrında cəbhəyə
yollanmışdır. Əvvəlcə Qubadlı bölgəsində, sonra Füzuli, Murovdağ
əməliyyatlarında qəhrəmanlıq nümayiş etdirmişdir.
1994-cü ildə Tərtər, Ağdərə bölgələrinə göndərilmiş və müddətdən artıq
xidmətə keçirilmişdir.
Vətənə layiqli xidmətinə görə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı Fərmanı ilə Allahverdiyev Bəxtiyar
Əzizulla oğluna “Azərbaycanın Milli

Milli Qəhrəman

Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
1997-ci ildə gizir rütbəsi alaraq,
196 saylı hərbi hissənin kəşfiyyat
taqımına komandir təyin olunmuşdur. 1998-1999-cu illərdə Zabitləri
Təkmilləşdirmə və Gizirlər kurslarında təminat taqımının komandiri, 19992000-ci illərdə Bakı Ali Komandirlər
məktəbində taktika kafedrasının
təlimatçısı vəzifələrində çalışmışdır.
Həmin ilin oktyabr ayında ordudan
tərxis olunmuş, 2001-ci ildə Polis
Akademiyasına qəbul olunmuşdur.
Hazırda polis kapitanı rütbəsində
Binəqədi rayon Polis İdarəsində ictimai təhlükəsizlik şöbəsinin baş inspektoru vəzifəsində xidmətini davam
etdirir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Allahverdiyev Bəxtiyar Əzizulla oğlu- Müdafiə Nazirliyi – çavuş –
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 [Mətn] //Azərbaycan.- 1995.- 5 aprel.- S.1.
Allahverdiyev Bəxtiyar Əzizulla oğlu [Mətn]//Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları : biblioqrafiya /tərt.ed.
H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.26-27.
Əsgərov, V. Allahverdiyev Bəxtiyar Əzizulla oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı,
2010.- S.31-32.
Seyidzadə, M. Allahverdiyev Bəxtiyar Əzizulla oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı,
2010.- S.24.
İ n t e r n e t d ə
www..anl.az
www.az.wikipedia.org
www.infocenter.gov.az
www.milliqahraman.az
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Zaur Sarıyev
1974-1995
Zaur Rəşid oğlu Sarıyev 1974-cü
il iyun ayının 28-də Şəmkir rayonunun Qaralar kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini doğma kəndlərində
alan Zaur, 1989-cu ildə onuncu sinfi bitirərək, Gəncə şəhər texniki
peşə məktəbində elektrik-qaynaqçı
peşəsinə yiyələnmişdir. 1993-cü ildə
Milli Ordu sıralarına çağırılmışdır.
Qusar rayonunda hərbi təlim keçərək,
döyüş bölgəsinə yola düşmüşdür. Döyüş yolu Tərtərdən başlayan Zaur sonralar Füzuli, Ağdam, Kəlbəcər, Murovdağa qədər gedib çıxmışdır.
1994-cü ildə Murovdağ istiqamətində kəşfiyyata çıxmaq əmri almış,
mühasirəyə düşməsinə baxmayaraq,
cəsurluğu nəticəsində 13 gündən son-

Milli Qəhrəman
ra mühasirədən azad olunmuşdur.
Bir müddət müalicə aldıqdan sonra
yenidən cəbhəyə qayıtmış, 776 saylı
hərbi hissədə xidmət etməli olmuşdur. 1995-ci il mart ayında dövlət
çevirilişinə cəhdin qarşısını almaq
məqsədi ilə silahlı qiyamçıların önünə
çıxmış, silahlı dəstə ilə üz-üzə gələn
Zaur qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Subay idi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı
Fərmanı ilə Sarıyev Zaur Rəşid oğluna
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Şəmkir rayonunun Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı
verilməsi haqqında: [Sarıyev Zaur Rəşid oğlu- Müdafiə Nazirliyi – kiçik çavuş – 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 [Mətn] //Azərbaycan.- 1995.- 5 aprel.- S.1.- (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Sarıyev Zaur Rəşid oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2010.- S.253.
Sarıyev Zaur Rəşid oğlu [Mətn]//Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt.ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.S.182-183.
Seyidzadə, M.Sarıyev Zaur Rəşid oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.196.
İ n t e r n e t d ə
www..anl.az
www.az.wikipedia.org
www.infocenter.gov.az
www.milliqahraman.az
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Elxan Zülfüqarov
1954-1994
Elxan Qaçay oğlu Zülfüqarov 1954cü il iyun ayının 29-da Füzuli rayonunun
Üçbulaq kəndində anadan olmuşdur.
1969-cu ildə Bünyad Sərdarov adına
1 saylı məktəbin səkkizinci sinfini bitirmişdir. Daha sonra Yevlax rayonunda
orta təhsilini davam etdirmiş, 1971-ci
ildə texnikuma daxil olmuş, 1972-ci
ildə hərbi xidmətə çağırılmışdır.
1974-cü ildə Ukrayna Respublikasında xidmətini başa vurmuş və yarımçıq
qalmış təhsilini davam etdirmişdir. Elxan 1975-ci ildə təyinatla Novosibirsk
şəhərinə göndərilmişdir. Milis işçisi
olaraq fəaliyyətə başlamış, ona baş leytenant rütbəsi də verilmişdir. Xidmətini
dəqiq yerinə yetirdiyi üçün hörmət qazanmışdı.
1988-ci il Qərbi Azərbaycandan
soydaşlarımızın deportasiya edilməsi
və Qarabağ hadisələrini bilən kimi o,
Vətənə qayıtmış, 1992-ci ildə könüllü
olaraq Milli Orduya qoşulmuşdur. Cəsur
döyüşçü Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Füzuli bölgələrində rəşadətlə vuruşmuşdur. Оnu “Edik” kimi tanıyan ermənilər
Elxanın başına mükafat qоymuşdular.

Milli Qəhrəman
40-dan çox hərbi əməliyyatda iştirak edən Elxan xeyli erməni quldurunu məhv etmişdi. Qısa müddətdə ona
kapitan rütbəsi verilmiş və kəşfiyyat
qrupunun komadir müavini vəzifəsinə
təyin edilmişdir. Erməni, rus dillərini
səlis bilən Elxan kəşfiyyata gedərkən
mühüm məlumatlar əldə edərdi. Cəsur
Vətən oğlu 4 yanvar 1994-cü ildə
yenidən kəşfiyyata yollanmış, əldə etdiyi məlumatlardan sonra 19 kənd azad
edilmişdir. Ermənilərin xeyli sayda canlı
qüvvəsi məhv edilmiş, sonra saysız silah
sursat ələ keçirilmişdi. Döyüşçülərimiz
hərbi texnikaları belə götürə bilmişdilər.
5 yanvar 1994-cü ildə Şükürbəyli kəndi
uğrunda gedən döyüşlər zamanı Elxan
qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Ailəli
idi, dörd övladı qalıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 203 saylı Fərmanı ilə Zülfüqarov
Elxan Qaçay oğlu ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adına layiq görülmüşdür. Bakı şəhərinin
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında:
[Zülfüqarov Elxan Qaçay oğlu- kapitan – Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, Vətənimizsin
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 [Mətn] //Azərbaycan.- 1994.- 21 sentyabr.- S. 1.- (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Zülfüqarov Elxan Qaçay oğlu [Mətn] /V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2010.- S.280.
Seyidzadə, M. Zülfüqarov Elxan Qaçay oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.222.
Zülfüqarov Elxan Qaçay oğlu [Mətn]//Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt.ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.202-203.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Mahmudbəyov Həbib
bəy [Mətn] //Azərbaycan
Sovet Ensiklopediyası: on
cilddə.- Bakı: ASE, 1982.C.6.- S.396.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org

Həbib bəy Mahmudbəyov
1864-1928
Maarif xadimi
Həbib bəy Hacı İbrahimxəlil bəy
oğlu Mahmudbəyov 1864-cü il iyun
ayının 16-da Şamaxı şəhərində anadan
olmuşdur. Atası Hacı İbrahimxəlil bəy
Şamaxının mötəbər şəxslərindən olmuşdur. Şirvan əsilzadələrindən olan
ulu babası Hacı Sadıq məşhur Nadir
şahın xəzinədarı imiş. Səkkiz yaşında ikən Həbib bəy Şamaxının məhəllə
məktəblərindən katib Mirzə Hüseyn
adlı bir molla məktəbində oxumuş, sonra Şamaxının şəhər məktəbində təhsil
almışdır. 1872-ci il zəlzələsində şəhər
məktəbinin binası dağıldıqdan sonra
Həbib bəy Bakıya gələrək real məktəbə
daxil olmuşdur. Bu məktəbdə altıncı
sinfədək oxuduqdan sonra 1883-cü
ildə Sultanməcid Qənizadə ilə birlikdə
Tiflisə gedərək oradakı Aleksandrov
Müəllimlər İnstitutuna daxil olmuşdur.
1887-ci ildə həmin institutu bitirərək
yenə də Sultanməcid Qənizadə ilə
birlikdə Bakıya dönmüş və elə həmin il
onlar ilk özəl rus müsəlman məktəbini
açmışlar. Bu, Azərbaycanda maarifin
inkişafında böyük hadisə olmuş və
onun gələcək inkişafının istiqamətini
müəyyənləşdirmişdir. Qısa müddətdə
həmin məktəb məşhurlaşmış və 1891-ci
ildə dövlət təminatına keçmişdir. Sonradan bu tip məktəblər Azərbaycanda
geniş yayılmışdır.
1896-cı ildə Həbib bəy Mahmudbəyov S.M.Qənizadə, İ.Məlikov
və başqaları ilə birlikdə rus-

müsəlman kitabxanası təşkil etmişdir. 1917-ci il oktyabr çevrilişinədək
H.Mahmudbəyov
böyük
ictimai
maarifləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul
olmuş, Bakı şəhər dumasında məktəb
komissiyasının üzvü kimi Azərbaycan
müəllimlərinin Birinci qurultayının
(1906) hazırlanması və keçirilməsində
fəal iştirak etmişdir. Azərbaycanda sovet işğal rejimi qurulduqdan (1920-ci
il 28 aprel) sonra H.Mahmudbəyov
respublikada xalq təhsilinin inkişafında yeni istiqamətlərin işlənib hazırlanmasının fəal iştirakçılarından olmuşdur. Respublikada ali pedaqoji təhsilin
təşkilində onun böyük xidmətləri var.
Uzun müddət müəllim, məktəb direktoru işləmişdir. Sosial təşkilat komissiyasının (1920) üzvü kimi o, pedaqoji institutun təşkilində fəal iştirak
etmişdir. Ali pedaqoji institut yarandıqda onun direktor müavini, sonra
isə direktoru olmuş, eyni zamanda rus
dili və ədəbiyyatından dərs demişdir.
Həbib bəy Mahmudbəyov gecə kursları da təşkil etmişdi. Bu kurslar bir
zaman Həbib bəy Mahmudbəyovun
müdir olduğu və Şamaxı yolundakı binada yerləşmiş (Yasamal rayonu 18 və
sonralar 240 nömrəli) məktəbdə təşkil
olunmuşdur.
Görkəmli maarif xadimi Həbib bəy
Mahmudbəyov 1928-ci ildə iyul ayının 30-da vəfat etmişdir.
203
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Ə d ə b i y y a t
Fizika həyatımızda
[Mətn] /Ç.Qacar.- Bakı:
Şərq-Qərb, 2011.- 184.
Qədim və orta əsrlər
Azərbaycanın görkəmli
şəxsiyyətləri [Mətn]
/Ç.Qacar.- Bakı: [Nicat], 1997.- 304 s.
Mizandarlıq [Mətn]:
fizika ölçülərlə başlanır
/Ç.Qacar.- Bakı: ŞərqQərb, 2010.- 136 s.
Qacarların nəslini
təmsil edən görkəmli
alim [Mətn] //Azadlıq.2013.- 24 avqust.- S. 14.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Çingiz Qacar
1929
Çingiz Oveys oğlu Qacar 1929-cu il
iyun ayının 6-da anadan olmuşdur. O,
1953-cü ildə Leninqrad (indiki SanktPeterburq) Politexnik İnstitutunu texnikifizika ixtisası üzrə bitirdikdən sonra
Azərbaycan EA-nın Fizika-Riyaziyyat
İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır. O, tanınmış alim, akademik Lətif
İmanovun rəhbərlik etdiyi Radiofizika
laboratoriyasında molekulyar spektroskopiya sahəsində orijinal elmi-tədqiqat
işləri aparmış, mikrodalğalar diapazonunda biratomlu spirt molekulları və
onların törəmələrinin fırlanma və rəqsifırlanma spektrlərinin ilk tədqiqatçısı
olmuşdur. Akademik Ç.Qacar elmi
fəaliyyətini 1973-cü ildən Fotoelektronika İnstitutunda davam etdirmişdir. Burada institutun əsas elmi istiqamətlərindən
biri olan Tətbiqi spektroskopiya
şöbəsini yaratmış, onun rəhbərliyi altında şöbənin kollektivi bir sıra maraqlı
nəticələr əldə etmiş, nadir qeyri-standart
elmi cihazların işlənib hazırlanması, quraşdırılması və zavod şəraitində kiçik
seriyada istehsalı ilə məşğul olmuşdur.
Ç.Qacar infraqırmızı diapazonda optik
rabitə sahəsində də mühüm nailiyyətlər
əldə etmişdir. Fizika İnstitutunda başladığı mikrodalğalı spektroskopiya
sahəsində tədqiqatlarını Fotoelektronika
İnstitutunda uğurla davam etdirmişdir.
1982-ci ildə cihazqayırma sahəsində
S.İ.Vavilov adına mükafata layiq görülmüşdür. 2001-ci ildə Ç.Qacarın aldığı
elmi nəticələrdən yapon mütəxəssisləri
də istifadə etmişlər. Akademik Ç.Qacar
AMEA Fizika İnstitutunda etil, izopropil, butil, izobutil, tretikbutil spirtləri və
onların izotopomerlərinin mikrodalğa-

Akademik
lı spektrlərinin tədqiqi ilə məşğul olur.
Ç.Qacarın işlərinin əsas fərqləndirici
cəhəti onların yüksək nəzəri təməl
üzərində qurulması, təcrübələrin aparılmasında müasir metodlardan, kompyuter texnikasından istifadə olunmasıdır. Onun rəhbərliyi altında yaradılmış
yeni fiziki metodlar, qurğu və cihazlar
ölkəmizdə, həmçinin keçmiş İttifaqda,
Türkiyədə, İran İslam Respublikasında
tətbiq olunmuşdur.
Çingiz
müəllim
ölkəmizdə
yüksəkixtisaslı elmi kadrların hazırlanmasında da böyük xidmətlər göstərir.
O, nüfuzlu spektroskopçular məktəbi
yaratmış, yüksəkixtisaslı fiziklər yetişdirmişdir. Onun çoxsaylı yetirmələrinin
bir çoxu Avstraliya, Rusiya, Amerika, Türkiyə, ölkəmizin nüfuzlu ali
məktəblərində və elmi-tədqiqat institutlarında çalışır.
Alimin yaradıcılıq dairəsi əhatəli və
rəngarəngdir. Onun qələmindən çıxmış
“Qədim və orta əsrlər Azərbaycanın
görkəmli şəxsiyyətləri” (rus, ingilis,
Azərbaycan dillərində), “Qacarlar”,
“Köhnə Bakı”, “Köhnə Şuşa”, “Tiflis
Vorontsova 53, 55” kimi əsərləri, dərslik
və lüğətləri ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. O, “Azərbaycanirs” jurnalının redaktorudur.
AMEA-nın həqiqi üzvü, Əməkdar
elm xadimi, “Şərəf nişanı” ordenli,
fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, AMEA Fizika İnstitutunun direktoru, elmi istiqamət rəhbəri və Molekulyar spektroskopiya laboratoriyasının
müdiridir.

İYUN
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85
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Ə d ə b i y y a t
Qan damarlarının cərrahlıq
xəstəlikləri [Mətn]
/N.Rzayev, V.C.Seyidov.Bakı: Azərnəşr, 1988.- 174 s.
Yaşatmaq yanğısı [Mətn]
/N.Rzayev.- Bakı: Gənclik,
1981.- 166 s.
Nadiroğlu, E. İldönümü
günləri də özləri kimi
yaxın olan dostlar... [Mətn]
/E.Nadiroğlu //Təzadlar.2012.- 16 oktyabr.- S. 7.
Örnək insan ömrü... [Mətn]
//Tibb qəzeti.- 2012.- 29
oktyabr.- S.15.
İ n t e r n e t d ə
www..anl.az
www.az.wikipedia.org
www.gedebey.net

Nurəddin Rzayеv
1929-2011
Nurəddin Məmmədbağır oğlu
Rzayev 1929-cu il iyun ayının 26-da
Gədəbəydə ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
1945-ci ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirərək N.Nərimanov adına
Azərbaycan Tibb İnstitutuna (indiki
ATU) daxil olmuşdur.
1950-ci ildə ali məktəbi fərqlənmə
diplomu ilə bitirmiş, təyinatla 1953cü ilədək Türkmənistanda işləmişdir.
Təyinat müddətini başa vurduqdan
sonra Bakıya qayıtmış və elmi, cərrahi
işini davam etdirmişdir.
1958-ci
ildə
“Mezatonun
cərrahiyyədə tətbiqi” mövzusunda
namizədlik, 1965-ci ildə “Ağciyər arteriyalarının emboliya və trombozları”
mövzusunda doktorluq dissertasiyası
müdafiə etmiş, professor rütbəsi almışdır.
1966-cı ildən Azərbaycan SSR-in
Səhiyyə Nazirliyinin elmi şura üzvü,
1973-1983-cü illərdə Azərbaycan
Cərrahlar Cəmiyyətinin sədri olmuşdur.
1983-cü ildən Beynəlxalq Cərrahlar
Cəmiyyətinin, 1993-cü ildən Avropa
Təxirəsalınmaz Cərrahlıq və Travma
Cəmiyyətinin, 1994-cü ildən Nyu York
Elmlər Akademiyasının üzvüdür.

Həkim
1961-ci ildən Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının Elmi Tədqiqat Kliniki və Eksperimental Cərrahlıq İnstitutunun elmi katibi, az sonra elmi işlər
üzrə direktor müavini, 1963-cü ildə direktor əvəzi və 1964-cü ildən 1994-cü
ilədək institutun direktoru vəzifəsində
işləmişdir.
1994-cü ildə Xəzər Universitetində
Cərrahiyyə departamentinin müdiri, 1995-ci ildə universitetin prorektoru, 1996-cı ildə Azərbaycan
Universitetində “Şərq-Qərb” elmi
mərkəzinin professoru, 1999-cu ildən
Ali Diplomatiya Kollecində “Türkoloji araşdırmalar mərkəzi”nin rəhbəri
olmuşdur.
1996-cı ildən Azərbaycan Tibb
Universitetində professor-konsultant
kimi çalışmışdır.
Əməkdar elm xadimi, professor
N.M.Rzayev 5 elmi ixtiranın, 300-dək
elmi məqalənin müəllifi, 5 elmlər doktorunun və 31 elmlər namizədinin elmi
rəhbəri olmuşdur.
Nurəddin Rzayev 2011-ci il oktyabr
ayının 17-də vəfat etmişdir.
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Mehdiyev, R.S.Vurğun
adına Sumqayıt şəhər
MKS-də oxuculara
kitabxana informasiya
xidmətinin təşkili [Mətn]
/R.Mehdiyev //Kitabxanaşünaslıq və informasiya.2012.-№2.-S.92-96.
İ n t e r n e t d ə
www.sumlib.az
www.sum-child.az
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Sumqayıt şəhər MKS
1974
Sumqayıtda kitabxana işinin tarixi
gənclər şəhərinin yaranma tarixi ilə üstüstə düşür. 1949-cu ildə Azərbaycanın
coğrafi xəritəsinə şəhər kimi adı yazılan
Sumqayıtda zəhmətkeşlərin elmə,
maariflənməyə olan ehtiyacını ödəmək
üçün ilk kütləvi kitabxana da məhz bu
ildə yarandı. Bunun ardınca 1953-cü
ildə uşaq kitabxanası, 1958-ci ildə isə
Mərkəzi şəhər kitabxanası fəaliyyətə
başladı.
1974-cü ildən etibarən Sumqayıtda
dövlət kütləvi kitabxanalarını özündə
birləşdirən Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi fəaliyyət göstərir. Bu
gün Sumqayıt şəhər MKS-ə 20 dövlət
kitabxanası – S.Vurğun adına Mərkəzi
kitabxana, 13 böyük, 1 gənclər, 4 uşaq
kitabxanası və N.Gəncəvi adına uşaq
kitabxana-klub daxildir.
MKS-in
fondunda
582776
nüsxə müxtəlif məzmunlu sənədlər
toplanmışdır.
Əhalini fəal mütaliəyə cəlb etmək,
siyasi, iqtisadi, hərbi durumumuzu,
tariximizi, mədəniyyət və incəsənətimizi
geniş oxucu kütlələri arasında təbliğ
etmək məqsədilə MKS-də vaxtaşırı
olaraq bir-birindən maraqlı tədbirlər
keçirilir. Sistem kitabxanaları daha
geniş oxucu kütlələrini kitabxanalara
cəlb etmək məqsədilə öz işini Sumqayıt
Dövlət
Universiteti,
Müəllimlər
İnstitutu, Sumqayıt Texniki Kolleci,
Ağsaqqallar və Veteranlar Şurası,
Gənclər və İdman Baş İdarəsi,
Azərbaycan
Yazıçılar
Birliyinin
Sumqayıt Bölməsi, Sumqayıt Təhsil
Şöbəsi, Əli Kərim adına Poeziya klubu,
Sumqayıt şəhər Mədəniyyət Evi, Uşaq

və Yeniyetmələrin Yaradıcılıq Mərkəzi,
H. Ərəblinski adına Sumqayıt Musiqili
Dövlət Dram Teatrı və digər mədənimaarif müəssisələri ilə əlaqəli həyata
keçirir.
Şəhər əhalisi və oxucular arasında
apardığı gözəl təbliğatçılıq fəaliyyətinə
görə respublika kitabxanaları arasında
Sumqayıt şəhər MKS-in adı həmişə
birincilər
sırasında
çəkilmişdir.
Bu ənənə bu gün də davam edir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “İlin ən
yaxşı kitabxanası”, “İlin nümunəvi
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi”,
“Ən yaxşı kitabxanaçı” və digər
nominasiyalar üzrə müsabiqələrdə
Sumqayıt şəhər MKS də iştirak etmiş
və respublika kitabxanaları arasında
“İlin nümunəvi Mərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sistemi” nominasiyasında
2010-cu ilin qalibi olmuşdur.
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Allahverdiyev, E. Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi
Günündə... [Mətn]
/E.Allahverdiyev //Ekranefir .-2013.- 31 may.- S. 4.
Qocayev, Ə. 1 iyunUşaqları Beynəlxalq
Müdafiə Günü [Mətn]
//Qocayev Ə. Bayramlar
və tarixi günlər.- Bakı:
Altun Kitab, 2006.- S.110112.
Rüstəmov, İ. Uşaqlar
gələcəyimizin əmanətidir
[Mətn] /İ.Rüstəmov
//Xalq qəzeti.- 2013.- 1
iyun.- S.9.

İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.fenomen.az
www.milli.az

Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü
1950
Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi
Günü (ing. International Children’s
Day) 1950-ci il iyun ayının 1-dən
etibarən BMT Baş Assambleyasının
qərarı ilə qeyd olunmağa başlanmışdır.
İyunun 1-i bütün dünyada Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü kimi
qeyd olunur. Bu, təsadüfi deyil, çünki
müasir dövrdə uşaqların problemlərinin
həlli, onların hüquqlarının qorunması
ən aktual məsələlərdən biridir. Uşaqların yüksək qayğı ilə əhatə olunması, əlverişli mənəvi və sosial mühitdə
böyüməsi üçün zəruri şəraitin yaradılması, onların şəxsiyyət kimi formalaşması əsası ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuş dövlət uşaq
siyasətinin prioritet istiqamətlərindən
birini təşkil edir.
Son illər bu sahənin fəaliyyətini
tənzimləyən milli qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə ardıcıl
işlər aparılır, respublikamız uşaq hüquqlarının təminatı ilə bağlı bir sıra
beynəlxalq sazişlərə, konvensiyalara
qoşulur. BMT-nin Baş Məclisi 1989cu il noyabrın 20-də “Uşaq hüquqları
haqqında Konvensiya” qəbul etmişdir.
Dünyanın əksər ölkələri, o cümlədən
Azərbaycan Respublikası bu konvensiyaya qoşulmuşdur. Burada uşaqların
bir çox hüquqları müəyyən edilmişdir. Onlar fikir, vicdan, din azadlığına,
rəyini ifadə etmək, şəxsi həyat hüququnun müdafiə olunmasına, müxtəlif

mənbələrdən, informasiyalardan istifadə
etmək, laqeyd rəftar hallarından qorunmaq, fiziki, əqli, mənəvi, əxlaqi, sosial
inkişafı üçün lazımi şəraitə, istirahət,
asudə vaxt və mədəni həyatda iştirak
etmək və s. hüquqlara malikdirlər.
Ümummilli lider Heydər Əliyev uşaq
hüquqlarının müdafiəsinin davamlılığı,
onun məzmununun zənginləşdirilməsi
məqsədilə 1998-ci il avqustn 24-də
“Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununun təsdiqi ilə
bağlı xüsusi fərman imzalamışdır. Qanunda uşaqların hüquq bərabərliyi, vicdan, söz və məlumat azadlığı, yaşamaq
və inkişaf etmək, tərbiyə almaq, şərəf
və ləyaqətinin müdafiəsi hüquqları da
xüsusi vurğulanır.
Hazırda ulu öndərin siyasi xəttini
uğurla davam etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
uşaq dövlət siyasəti ilə bağlı silsilə
fərman və sərəncamlar imzalamışdır.
“Ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramı”na əsasən
məktəblərimiz müasir kompyuter və
digər İKT avadanlığı ilə təchiz edilmişdir.
Azərbaycan dövlətinin yeritdiyi
siyasət ölkədə gələcəyin vətənpərvər,
yüksək zəkalı, intellektual gəncliyi olan
bugünkü uşaqların firavan həyatının,
təlim-tərbiyəsinin, fiziki-mənəvi sağlamlığının müdafiəsinə yönəlmişdir
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İbrahimov, E. 15 iyun olmasaydı, nə Azərbaycan, nə
də suveren dövlət olacaqdı:
Eldar İbrahimov: “Heydər
Əliyev işığında müstəqil
Azərbaycanın Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
daha yüksək zirvələr fəth
edəcəyinə əminik” [Mətn]
/E.İbrahimov
//Kaspi.2010.- 12-14 iyun.- S.5.
Qasımov, A. Qayıdışdan
başlanan Qurtuluş [Mətn]
/A.Qasımov //Azərbaycan.2012.- 9 iyun.- S.2.
Niyazov, X. Tarixi taleyimizin Qayıdış səhifəsi 1993cü il iyunun 9-da Heydər
Əliyevi Naxçıvandan Bakıya
gətirən yol Azərbaycan xalqının və onun dövlətçiliyinin
nicat və qurtuluş yoluna
çevrildi [Mətn] /X.Niyazov
//Azərbaycan.- 2012.- 12
iyun.- S.2.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Milli Qurtuluş Günü
1993

1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan
müstəqillik əldə etsə də, Ermənistanın
işğalçılıq niyyəti güdən təcavüzü respublikada vəziyyəti gərginləşdirmişdi.
1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə polkovnik Surət Hüseynovun nəzarəti altında olan hərbi hissənin hakimiyyətə
itaətsizliyi ölkəni tamamilə xaosa
sürükləmişdi. Situasiyanı nəzarətə almaq üçün hakimiyyətin atdığı tələsik
addımlar vəziyyəti düzəltməmiş,
əksinə, Gəncəyə yola düşən dövlət
nümayəndələri girov götürülmüşdü.
Qiyamçı hərbi hissənin rəhbərliyi,
əvvəlcə o vaxtki Baş nazir və Milli
Məclis Sədrinin, sonra isə Prezidentin istefasını tələb etmişdi. Vəziyyət
nəzarətdən çıxmış, ətraf rayonların
icra başçıları zorla dəyişdirilmiş, Surət
Hüseynovun qiyamı məhdud Gəncə
civarlarından çıxaraq, üzü Bakıya doğru geniş miqyas almışdı. Belə böhranlı
və ağır vəziyyətdə ölkə vətəndaşları
yeganə çıxış yolunu yenə də müdrik
rəhbərinin hakimiyyət sükanı arxasına
keçməsində görmüşdü. Bu taleyüklü sınaq anında xalqın çağırışına səs
verən, dövlətin gələcək taleyinə biganə
qalmayan böyük strateq Heydər Əliyev
Bakıya dönərək respublikada yaranmış
hakimiyyət böhranının aradan qaldırılması istiqamətində əməli fəaliyyətə
başlamışdı. Ümummilli liderin bir
qrup ziyalı ilə Gəncəyə səfər etməsi
və heç bir riskdən çəkinməyərək silahlanmış qüvvələrlə danışıqlar aparması
vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin qarşısının alınmasında mühüm addım olmuşdu. Bundan bir neçə gün son

ra - iyun ayının 15-də isə ulu öndər
parlamentdə səslənən təkidli xahişləri,
ən əsası xalqın istəyini nəzərə alaraq o
zamankı Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin Sədri vəzifəsinə seçilməsinə
razılıq vermişdi. Bu tarixi hadisə respublika həyatında xaos və anarxiyadan
qurtuluşa doğru yeni mərhələnin başlanğıcına çevrilmişdi. Beləliklə də, 15
iyun Azərbaycanın tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil edilmişdir.
Ulu öndərin Ali Sovetin Sədri
seçilməsi Azərbaycanda eyni zamanda mütərəqqi parlamentarizm
ənənələrinin formalaşmasını təmin
etmişdi. Heydər Əliyev parlamentin
cəmiyyətdəki nüfuzunun sağlamlaşdırılması tədbirlərinə başlamış, yüksək
idarəçilik keyfiyyətləri sayəsində ali
qanunverici orqanda xoşagəlməz siyasi çəkişmələrin, qeyri-etik davranışların qarşısını almışdı. Müzakirə
və diskussiyaların sivil, demokratik
meyarlar çərçivəsində aparılması üçün
şəxsi nümunə göstərmiş, parlament
idarəçiliyinə yeni ruh və müasirlik
gətirmişdi. Milli Məclisin iclasları, mətbuat konfransları, respublika
əhəmiyyətli müşavirələr birbaşa yayımla televiziya ekranlarına verilmişdi.
Sonralar millət vəkilləri 15 iyun
tarixinin təqvimə Azərbaycanın Qurtuluş günü kimi salınması təklifi ilə
çıxış etmişlər və Milli Məclis bu
təklifi bəyənmişdi. O vaxtdan Heydər
Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı
Milli Qurtuluş günü kimi qeyd edilir.
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Hacımusalı, O.20 iyun
Ümumdünya Qaçqınlar
Günüdür: /O.Hacımusalı
//Yeni Azərbaycan .-2013.20 iyun.- S. 6.
Dünyada hər 4 saniyədə
bir insan qaçqına və ya
məcburi köçkünə cevrilir//
Azərbaycan .-2013.- 21
iyun.- S.3.
Qaliboğlu, E.Taleyimizə
düşən qaçqınlıq, köçkünlük dərdləri...: Tarix
boyunca xalqımız dəhşətli
qırğınlar, qaçqınlıq,
soyqırımı, mənəvi
genosidlər yaşayıb [Mətn]
/E.Qaliboğlu//P.S.Elm,
təhsil və həyat .-2009.- 19
iyun.- S. 1; 3.
İ n t e r n e t d ə
www.azadliq.org
www.refugees-idpscommittee.gov.az

Ümumdünya Qaçqınlar Günü
2000
Hər il iyun ayının 20-də BMT
Ümumdünya Qaçqınlar Gününü qeyd
etməklə bütün dünyanı qaçqınların və
məcburi köçkünlərin vəziyyətinə diqqət
ayırmağa çağırır. Ümumdünya Qaçqınlar Günü 2000-ci il 4 dekabr tarixində
BMT Baş Assambleyası tərəfindən
yekdilliklə qəbul olunmuş qətnamə ilə
müəyyən edilmişdir. 20 iyunda qaçqınların və məcburi köçkünlərin cəsurluğu,
mətanət və iradəsi qeyd olunmaqla onlara mənəvi dəstək verilir.
Bu gün BMT QAK 6300 nəfər
heyətlə 120 ölkədə fəaliyyət göstərir.
Heyətin 80 faizdən çoxu dünyanın
müxtəlif yerlərindəki sahə ofislərində,
tez-tez isə ailələrindən ayrı, çətin şərtlər
altında çalışır.
BMT-nin açıqlamasına görə dünyada
15.4 milyon qaçqının beşdə dördü kasıb ölkələrin payına düşür. Qaçqınların
ümumi sayının dördə birindən bir qədər
çox isə 3 ölkəyə - Pakistan, İran və Suriyaya aiddir. Bu göstəriciyə Şimali Afrika və Yaxın Şərqdə baş verən son ixtişaşlardan qaçqın düşən insanlar daxil
edilməmişdir. Onların sayı isə artmaqda
davam edir. Dünya qaçqınları sırasında Azərbaycanın da 20 faiz torpaqları
erməni yaraqlıları tərəfindən işğal edilib. Bu işğal nəticəsində 1 milyondan
artıq azərbaycanlı öz yurd-yuvasından
qaçqın düşüb.
Azərbaycanda BMT QAK-ın 20
nəfərlik heyəti qaçqın və sığınacaq

axtaran şəxslərə zəruri maddi yardımın göstərilməsi və mümkün olduqca fəal şəkildə davamlı həll yollarını
təmin etməkdən ibarətdir. Azərbaycan
hökumətinin 250 mindən çox qaçqının
inteqrasiya edilməsi və yarım milyondan artıq məcburi köçkünün yaşayış
şəraitinin yaxşılaşdırılması BMT-nin
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı və BMT
Baş Katibinin məcburi köçkünlərin
hüquqları üzrə xüsusi nümayəndəsi
tərəfindən təqdirəlayiq hal kimi
qiymətləndirilmişdir. Təşkilat məcburi
köçkünlərin hələ də üzləşdikləri humanitar problemlərin aradan qaldırılmasında və onların hüquqlarının, o cümlədən
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh
yolu ilə həlli nəticəsində öz doğma
yurdlarına qayıtma hüququnun qorunması sahəsində hökumətin səylərinə
fəal şəkildə qoşulmuş və dəstək vermişdir.
20 iyunda biz dünya qaçqınlarını
yada salır, həyata ruhlandırır, onlara
mənəvi dəstək göstəririk. Bu şərəf və
ləyaqətini ən çətin şəraitdə qorumaq
üçün mücadilə edən didərgin və yurd
yuvasından məhrum olmuş insanların
həmrəyliyi günüdür.
Ümumdünya Qaçqınlar gününün
qeyd edilməsində əsas məqsəd dünya
ictimaiyyətinin diqqətini bu insanların
yaşadıqları ağır şəraitə cəlb etməkdir.
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Beynəlxalq olimpiya
komitəsi və beynəlxalq
federasiyaların fəaliyyəti
[Mətn]: metodik göstəriş
/Azərbaycan SSR dövlət
Bədən Tərbiyəsi və
İdman Komitəsi. S.M.
Kirov adına Azərbaycan
Dövlət Bədən Tərbiyəsi
İnstitutu; tərt. ed. A.
Əliyev, R. Quliyev, C.
Yaqubob, G. Bədirbəyli;
r\yçi. S.Ə. Bağırova;
red. Y. Səmədov.- Bakı
,1989.- 54,[2] s.
Beynəlxalq Olimpiya
Komitəsi Beynəlxalq
Olimpiya Günü və Milli
Olimpiya Komitəsinin
yaradılmasının 20
illiyinə həsr olunmuş
tədbir keçirilmişdir//
Azərbaycan .-2012.- 30
iyun.- S. 11.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi
1894
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi (İngilis dili: International Olympic Committee) (İOC) 1894-cü il iyun ayının
23-də Pyer de Kubertenin təşəbbüsü
ilə qurulmuş olan və Olimpiya Oyunlarını təşkil edən təşkilatdır. Təşkilatın
mənzil-qərargahı İsveçrənin Lozanna
şəhərindədir.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin
üzvləri milli olimpiya komitələri deyil, 115 nəfərdən çox olmayaraq fiziki
şəxslərdir. Onlardan 70-i hansısa vəzifə
və fəaliyyətlə bağlı olmamalıdır, 15-i
fəaliyətdə olan idmançı, 15-i beynəlxalq
idman federasiyalarının təmsilçiləri,
15-i milli olimpiya komitələri və ya assosiasiyalarının nümayəndələri olmalıdır.
Milli olimpiya komitələri(MOK)
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin tanınması ilə fəaliyyət göstərirlər. 2012ci ilin əvvəlinə olan məlumata görə 204
MOK vardır. Hər bir Milli olimpiya
komitəsi öz qitə olimpiya assosiasiyasına daxildir:
2012-ci il dekabr ayının 8-də Avropa
Olimpiya Komitəsi Baş Assambleyasının 2015-ci ildə I Avropa Oyunlarının Bakıda keçirilməsi haqqında qərar
qəbul etməsi böyük tarixi hadisədir.
Avropa tarixində ilk dəfə təşkil olunan bu oyunların məhz Azərbaycana
həvalə edilməsi Beynəlxalq və Avropa
Olimpiya hərəkatı tərəfindən ölkəmizdə
görülən bütün işlərə, o cümlədən idman
və bədən tərbiyəsi sahəsində əldə edilən

nailiyyətlərə verilən yüksək qiymətdir.
İdmançılarımızın olimpiya oyunlarında, dünya və Avropa çempionatlarında inamlı qələbələri respublikamızda idmana olan qayğının bariz
nümunəsi kimi Olimpiya hərəkatında
yüksək dəyərləndirilərək ölkəmizin
idman şöhrətinin artmasına xidmət etmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə daim artan nüfuzu, iqtisadi qüdrəti, dinamik inkişafı, genişmiqyaslı müasir infrastruktur
layihələri, mövcud ictimai-siyasi sabitlik və həyata keçirilən islahatlara
ümumxalq dəstəyi bu tarixi qərarın
qəbul edilməsində öz mühüm rolunu
oynamışdır. Hal-hazırda Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilmiş, bütövlükdə Azərbaycanda müasir idman infrastrukturu yaradılmış
və həmin sahədə müvafiq proseslər
davam etdirilməkdədir. Bütün bunlar I
Avropa Oyunlarının yüksək səviyyədə
keçirilməsinə böyük imkanlar açır.

İYUN

26

Tarixdə bu gün
95
illiyi

Milli Silahlı Qüvvələr Günü
1918

26 iyun tariximizin əlamətdar səhifələrindən
biri - Azərbaycan Milli Ordusunun yarandığı gündür. 1918-ci il iyun ayının 26-da Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti hökuməti ilk milli diviziyanın və
Hərbi Nazirliyin yaradılması barədə qərar qəbul
etmişdir.
Milli Ordunun yaranması Azərbaycan xalqının
milli dövlətçilik və milli özünütəsdiq tarixinin ən
önəmli mərhələlərindən biri idi. Məhz güclü, nizami ordu 1918-ci il may aının 28-də elan edilmiş
istiqlalın bütün ölkə ərazisində qələbə çalmasını
təmin edə bilərdi. Artıq iyun ayının əvvəlində Şaumyanın başçılıq etdiyi Bakı Xalq Komissarları Soveti əksəriyyəti ermənilərdən ibarət olan 20
minə yaxın döyüşçü ilə cümhuriyyətə qarşı savaşa başlamışdı. Məqsəd milli hökumətin Tiflisdən
Gəncəyə köçməsinə mane olmaq idi. Lakin daşnaklar buna nail ola bilmədilər.
İyun ayının 26-da ilk hərbi korpusun (diviziya
statusunda) yaradılması barədə qərar qəbul edilmiş, Azərbaycan Milli Ordusunun təməli qoyulmuşdur. General Səmədağa Mehmandarov hərbi
nazir, general Əliağa Şıxlinski hərbi nazirin müavini, general Süleyman Sulkeviç isə baş qərargah
rəisi təyin olunmuşdu.
1919-cu il milli ordu quruculuğunda həlledici
mərhələ olmuşdu. Ordunun yaradılması prosesi

1920-ci il yanvar ayında əsasən başa çatdırılmışdı.
40 min nəfərlik nizami ordunun 30 mini piyada,
10 mini isə süvari qoşun hissələrindən ibarət idi
1920-ci ilin aprel ayında XI Qızıl Ordu
Azərbaycan
sərhədlərinə
yaxınlaşmış
və
A.Mikoyan başda olmaqla Bakı bolşevikləri
rus ordusunu Bakıya çağırmışdı. Milli Ordunun
sərhəddəki azsaylı hissələri ruslara müqavimət
göstərə bilməmişdi. Aprelin 27-də Bakı buxtasına
yan alan XI ordunun hərbi gəmiləri artıq toplarını
parlament binasına tuşlamış, Bakıda milli hökumət
süqut etmişdi. Azərbaycan istiqlaliyyətinin süqutu
ilə Milli Ordunun mövcudluğuna da son qoyulmuşdu. Bolşevik hökuməti isə artıq 1920-ci il
mayın 7-də Azərbaycanda ordu və donanmanın
yenidən təşkil edilməsi barədə dekret vermişdi.
Milli Ordunun ləğvindən sonra 21 generaldan 15-i
bolşeviklər tərəfindən güllələnmiş, komandirlərin
böyük hissəsi repressiyaya məruz qalmışdı.
İlk dəfə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 18 sentyabr tarixli Fərmanı ilə
təsis edilmiş və 1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin bərpasından sonra Azərbaycan ordusunun yaradılması barədə Azərbaycan Ali Sovetinin qərarının qəbul edildiyi tarix - 9 oktyabr,
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günü
elan edilmişdir.
Məhz Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərliyə
qayıdandan sonra ölkədə gerçək ordu quruculuğuna başlanmışdı.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22
may 1998-ci il tarixli Fərmanına əsasən Əlahiddə
Azərbaycan Korpusunun yarandığı gün - 26 iyun
tarixi Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri
günü kimi elan edilmişdir. Hər il bu tarix rəsmi
dövlət bayramı kimi qeyd edilir.
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®
1 iyul
Gün çıxır 06:13
Gün batır 21:15
31 iyul

İYUL

Gün çıxır 06:36
Gün batır 21:57

23 iyun
21 iyul
Xərcəng bürcünün
Nişanı sudur. Ayın
himayəsindədir.
Günəşin Xərçəng
bürcündən
keçdiyi dövrdə
doğulanlar daha
çox açıq xasiyyətli,
xəyalpərəst olurlar.
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• Azərbaycan Pоlisi Günü (02.07.1998)
• Erməni terroru Azərbaycana qarşı növbəti
terrorizmi Bakı metrosunun “28 may” və
“Gənclik” stansiyaları arasında qatarda
partlayış törədilib (03.07.1994)
• Heydər Əliyevin Azərbaycan KP MK-nın I katibi
(14.07.1969) seçilməsinin 40 illiyi
• Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü (22.07.1875)
• Ağdam rayonunun işğalı Günü (23.07.1993)

520 il Məhəmməd Füzuli 1494-1556

Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığı, əsərləri, onun irsi dünya mədəniyyətinə, ədəbiyyatının inkişafına böyük töhfələr vermiş, dünya mədəniyyətini zənginləşdirmişdir. O, 40 illik yaradıcılıq dövründə daim yaşayan böyük əsərlər yaratmışdır.
Məhəmməd Füzuli Azərbaycan şeirinin, Şərq şeirinin ən
yüksək zirvəsinə çatmış, yaratdığı şeirləri, poemaları, qəzəlləri,
qəsidələri, rübailəri insanlara böyük mənəvi ruh vermişdir.
Görkəmli filosof-şair əsərləri, yaradıcılığı ilə özünə yenilməz bir
heykəl, abidə yaratmışdır.
Məhəmməd Füzulinin əsərlərindən irəli gələn ideyalar xalqımızın, digər türkdilli xalqların, İslam dünyasına
mənsub
xalqların
mədəniyyətində,
ədəbiyyatında
yeni-yeni böyük əsərlərin yaranmasına səbəb olmuşdur.

İYUL
Milli ədəbiyyat
Əməkdar еlm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, prоfеssоr Dəmirçizadə
Əbdüləzəl Məmməd oğlunun (08.07.1909-10.04.1979) anadan оlmasının
105 illiyi
Ədəbiyyatşünas, tərcüməçi Babayev Əkbər Ağarza oğlunun (10.07.192412.09.1979) anadan olmasının 90 illiyi
Ədəbiyyatşünas, tərcüməçi Tarverdiyeva Kövsər Məmməd qızının
(14.07.1914) anadan olmasının 100 illiyi
Şair, publisist Mahmudоv Tоfiq Cavad oğlunun (Tоfiq Mahmud)
(24.07.1944) anadan оlmasının 70 illiyi
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Folklor
Etnoqraf, folklorşünas Əbdülhəlimov Hikmət Əhməd oğlunun (17.07.1939)
anadan olmasının 75 illiyi

Dünya ədəbiyyatı
Alman yazıçısı Fеyxtvangеr Liоnun (07.07.1884-21.12.1958) anadan
оlmasının 130 illiyi
Çеx yazıçısı Nеruda Yanın (09.07.1834-22.08.1891) anadan оlmasının 180
illiyi
Amеrika yazıçısı, Nоbеl mükafatı laurеatı Hеminquеy Еrnеst Millеrin
(21.07.1899-02.07.1961) anadan оlmasının 115 illiyi
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Heykəltəraşlıq.Rəssamlıq. Memarlıq
Əməkdar memar Əliyev Rasim Həsən oğlunun (16.07.1934) anadan
olmasının 80 illiyi

Musiqi.Opera.Balet
Xalq artisti, violonçel ifaçısı Abdullayev Rasi Mahmud oğlunun
(06.07.1944) anadan olmasının 70 illiyi
SSRİ Xalq artisti Esambayev Mahmud Əlisoltanoviçin (15.07.1924-2000)
anadan olmasının 90 illiyi
Xanəndə Məhəmməd Məşədi Xəlil oğlunun (Keçəçi Məhəmməd)
(18.07.1864-20.11.1940) anadan olmasının 150 illiyi
SSRİ Xalq artisti, bəstəkar Asafyev Boris Vladimiroviçin (29.07.188427.01.1949) anadan olmasının 130 illiyi

218

219
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Teatr. Kino
Rus rejissoru, Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı Şukşin Vasili Makaroviçin
(25.07.1929-02.10.1974) anadan olmasının 85 illiyi
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Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məmmədov Aqil Səməd oğlunun
(30.07.1969-07.08.1992) anadan olmasının 45 illiyi

221

Mədəniyyət.Maarif.Elm
Maarif xadimi Axundzadə Xosrov Mirzə Əli oğlunun (13.07.188910.05.1960) anadan olmasının 125 illiyi

Riyaziyyat.Fizika. Astronomiya
Akademik, riyaziyyatçı Qasımov Mirabbas Göycə oğlunun (11.07.193906.09.2008) anadan olmasının 75 illiyi
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Zamanova Elmira Nəzər qızının
(17.07.1939) anadan оlmasının 75 illiyi

Kimya. Biologiya.Tibb

222
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Akademik, Əməkdar elm xadimi İsmayılov Rüstəm Hacı Əli oğlunun
(01.07.1909-01.06.1972) anadan olmasının 105 illiyi

Tarixdə bu gün
Azərbaycan Pоlisi Günü (02.07.1998)
Erməni terroru Azərbaycana qarşı növbəti terrorizmi Bakı
metrosunun “28 may” və “Gənclik” stansiyaları arasında qatarda
partlayış törədilib (03.07.1994)
Ağdərə rayonunun işğalı günü (07.07.1993)
Heydər Əliyevin Azərbaycan KP MK-nın I katibi (14.07.1969) seçilməsinin
40 illiyi
Amerika astronavtlarının Ayın səthinə enmələrinin (21.07.1969) 45 illiyi
Beynəlxalq Valyuta Fondunun əsası qoyulub (22.07.1944 )
Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü (22.07.1875)
Ağdam rayonunun işğalı günü (23.07.1993)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə Gənclər və İdman
Nazirliyi yaradılmışdır (26.07.1994)
I Dünya müharibəsinin (28.07.1914) başlanmasının 100 illiyi
Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistan tərəfindən
blokadaya alınmasına başlanılıb (29.07.1989)
Ramazan bayramı (30-31)
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İYUL

Milli ədəbiyyat
8

105
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Fonetika, orfoepiya,
orfoqrafiya[Mətn]:
dərslik /Ə.Dəmirçizadə;
red. A.Axundov;
[buraxılışa məsul
Ə.Güləliyev].- Bakı:
Şərq-Qərb, 2007.- H.1.:
Müasir Azərbaycan
dili.- 253 s.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili
[Mətn] /Ə.Dəmirçizadə;
AEA, Nəsimi adına
Dilçilik İnstitutu.- Bakı:
Elm, 1999.- 140 s.
Şahbazlı, F. Azərbaycan
dilçiliyi və professor
M.Dəmirçizadə[Mətn]
/Faiq Şahbazlı.- Bakı:
Nurlan, 2000.- 142 s.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az

Əbdüləzəl Dəmirçizadə
1909-1979
Ədəbiyyatşünas
Əbdüləzəl Məmməd oğlu Dəmirçizadə 1909-cu il iyul ayının 8-də Şəki
şəhərində anadan olmuşdur. O, ibtidai
və orta təhsilini Şəkidə almışdır. Şəki
Müəllimlər Seminariyasını bitirdikdən
sonra 1925-ci ilin sentyabr ayında 2
saylı şəhər məktəbində müəllim kimi
əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Onun ilk
məqaləsi də həmin ildə “Yeni Məktəb”
məcmuəsində dərc edilmişdir.
O, 1929-cu ildə ADU-nun (indiki
BDU) pedaqoji fakültəsinə daxil olmuş, 1933-cü ildə APİ-nin Dillər kafedrasının aspirantı olmuş, həm də kafedrada müəllim işləmişdir. 1940-1943-cü
illərdə ADU-da, 1943-cü ildən ömrünün
sonuna qədər isə APİ-də Azərbaycan
dilçiliyi kafedralarına rəhbərlik etmişdir. 1951-1960-cı illərdə Azərbaycan
SSR EA-nın Nizami adına Dil və
Ədəbiyyat İnstitutunda Azərbaycan
dili tarixi şöbəsinin müdiri olmuşdur.
Əbdüləzəl Dəmirçizadə 50-dən çox
elmlər namizədi və doktor hazırlamışdır. 1955-ci ildə Azərbaycan SSR EAnın müxbir üzvü seçilmişdir.
Ə.Dəmirçizadənin 1936-cı ildə ibtidai məktəbin III sinfi üçün “Türk dili”
adlı ilk kitabı, 1938-ci ildə “Azərbaycan
ədəbi dili tarixinin xülasələri” adlı ikinci
kitabı işıq üzü görmüşdür. 1940-cı ildə
ona filologiya elmləri namizədi alimlik
dərəcəsi verilmişdir. Ə.Dəmirçizadə
orta məktəblər üçün “Qrammatika”
(1938), kar-lallar üçün “Azərbaycan
dili” (1941)
dərsliklərini hazırlamışdır ki, bunlar da uzun illər tədris
müəssisələrində istifadə olunmuşdur.
4 il sonra “Azərbaycan dilinin tarixi
(qədim dövr)” mövzusunda doktorluq

dissertasiyasını müdafiə etmiş, 1945-ci
ildə isə professor elmi adına layiq görülmüşdür.
Onun 20-dən çox kitabı, 200-dən
artıq elmi və elmi-metodik məqaləsi
çap olunmuşdur. Alimin “Azərbaycan
ədəbi dili tarixinin xülasələri” (1938),
“M.F.Axundov dil haqqında və Axundovun dili” (1941), “Azərbaycan dilinin tarixi” (1948), “Azərbaycan
ədəbi dilinin inkişaf yolları” (1959),
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının
dili” (1959), “Azəri ədəbi dilinin tarixi” (1967), “Azərbaycan dilinin tarixi
qrammatikası”(1967),
“Azərbaycan
ədəbi dilinin tarixi (II hissə)” kitabları
yalnız Azərbaycan dilçiliyinin deyil, türk
aləminin xəzinəsini zənginləşdirmişdir.
“Dilin lüğət tərkibi haqqında...” (1952),
“Müasir Azərbaycan dilinin əsas
lüğət tərkibi və qrammatik quruluşu”
(1965), “Azərbaycan dilinin üslubiyyatı” (1962) adlı kitablarının müəyyən
bölmələrini Azərbaycan dilinin lüğət
tərkibinin tədqiqinə həsr etmişdir. Onun
“Müasir Azərbaycan dilinin fonetikası”
kitabı bu nailiyyətlərin önündə gedən,
dilçiliyimizin qızıl fonduna daxil olan
əsərlərdəndir. İlk variantını 1947-ci ildə
yazdığı bu əsəri eksperiment əsasında
genişləndirərək ayrıca kitab halında çap etdirmiş və sonralar daha da
təkmilləşdirərək dərsliyə çevirmişdir.
Azərbaycan SSR Əməkdar elm xadimi, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı, görkəmli elm xadimi
Əbdüləzəl Dəmirçizadə 1979-cu ildə
vəfat etmişdir.
Paytaxt küçələrindən biri onun adını
daşıyır.
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İYUL

14

Milli ədəbiyyat
100
illiyi

Kövsər Tarverdiyeva
1914

Kövsər Məmməd qızı Tarverdiyeva
1914-cü il iyul ayının 14-də İrəvanda,
bağban ailəsində anadan olmuşdur. Burada Haşım bəy məktəbində 9-cu sinfı
bitirmiş, 1931-ci ildə İrəvan Pedaqoji
Texnikumunun son kursuna daxil olmuşdur. Ailəlikcə Bakıya köçdükdən
sonra pedaqoji fəaliyyətə başlamış və
1932-ci ildən fəhlə-gənclər məktəbində
müəllimlik etmişdir. Kövsər xanım
Ə d ə b i y y a t
1937-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun dil-ədəbiyyat fakültəsini
Əsgər ağa Gorani [Mətn] bitirmiş, müəllim, baş müəllim, do/G.Tarverdiyeva.- Bakı:
sent vəzifələrində işləmişdir. XIX
İşıq, 1977.- 38 s.
əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi,
Xatirələrim [Mətn]
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı və ədəbi
/K.Tarverdiyeva; red.
əlaqələr mövzusunda mühazirələr oxuS.Mustafayeva.- Bakı:
maqla yanaşı, elmi tədqiqatla ardıcıl
ADPU, 2004.- 130 s.
məşğul olmuşdur. 1937-1939-cu illərdə
Məslək dostları [Mətn]
həmin institutda ədəbiyyat fakültəsinin
/K.Tarverdiyev; red.
E.Fərəcov; rəssam.
dekanı işləmişdir. 1939-1942-ci illərdə
V.Çernojukov.- Bakı:
Azərbaycan SSR EA Nizami adına
Azərnəşr, 1992.- 80 s.
Ədəbiyyat İnstitunun aspiranturasıKövsər Tarverdiyena daxil olmuş, 1942-1943-cu illərdə
va [Mətn] // XX əsr
Azərbaycan SSR Təhsil Nazirliyində
Azərbaycan yazıçıları:
ensiklopedik məlumat kita- kadrlar idarəsinin rəisi, 1943-1948-ci
bı.- Bakı, 2004.- S.480.
illərdə Azərbaycan SSR Müəllimləri
Mirzəbəyli, İ. Bir mahnı Təkmilləşdirmə İnstitutunda elmi-tədris
varıydı... indi yenə var.
işləri üzrə prorektor vəzifələrində çalış95 yaşlı Kövsər xanım
mışdır. 1942-ci ildə filologiya elmləri
İrəvanın ən qocaman
ziyalısıdır [Mətn] /İttifaq namizədi dissertasiyasını müdafiə etMirzəbəyli //Xalq qəzeti.- mişdir. 1949-cu ildə Azərbaycan Dövlət
2009.- 21 iyul.- S.8.
Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika
İ n t e r n e t d ə
fakültəsini bitirmişdir (cəmi il yarıma
www.anl.az
qədər həkim işləyib). 1948-ci ildən
etibarən 55 il özünün ali təhsil aldıwww.az.wikipedikia.org
ğı Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunwww.gender-az.org
da çalışıb. Azərbaycan, rus və erməni
dillərində oxuduğu mühazirələr həmişə
pedaqoji və elmi ictimaiyyət tərəfindən
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Ədəbiyyatşünas
yüksək qiymətləndirilib.
1952-1956-cı
illərdə
APİ-də
məktəbəqədər tərbiyə fakültəsinin dekanı seçilib. O, 60 ilə yaxın Azərbaycan
Dövlət
Pedaqoji
Universitetin
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının dosenti işləmişdir.
Kövsər Tarverdiyeva “M.F.Axundov
və X.Abovyan” (1958), “Əsgər
Ağa Adıgözəlov Gorani” (1977),
“Azərbaycan mədəniyyəti erməni
mətbuatında” (1985), “Məslək dostları” (1993), “Xatirələrim” (2004) və s.
kitabların müəllifidir. “Hikmətli sözlər
aləmindən” (1984), “ Hikmətli kəlamlar
və qəribə əhvalatlar” (1999) kitablarını
tərtib etmişdir.
Kövsər Tarverdiyevanın xidmətləri
onun müəllimliyi, pedaqoji və ictimai
fəaliyyəti ilə bitmir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi o, 8 kitabın və 100-dən
çox elmi, tarixi və salnamə xarakterli
kitabların müəllifidir. Onun kitablarında 1937-ci ildən başlayaraq həmin əsrin
sonuna qədər olan bütün ictimai-siyasi
proseslər barədə məlumat almaq mümkündür.
Onun fəaliyyəti həmişə yüksək
qiymətləndirilib. İki dəfə SSRİ Ali
Sovetinin Fəxri Fərmanına, eləcə də
“Əməkdar ali məktəb işçisi” fəxri adına layiq görülüb. “Qafqazın müdafiəsi
uğrunda” və “Əmək fəaliyyətinə görə”
medalları ilə təltif olunub.

İYUL

Dünya ədəbiyyatı
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115
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Zəng kimin üçün çalınır
[Mətn] /E.Heminquey;
tərc. ed. və ön sözün
müəl. H.Hacıyev; red.
İ.Həbibbəyli.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 424 s.
Əcəl zəngi [Mətn]
/E.Heminquey; tərc.
H.Hacıyev.- Bakı: Avrasiya press, 2006.- 472 s.
İsmayılova, Səidə Fərrux
qızı. Ernest Heminquey: Tarixə realist baxış
[Mətn] /S.İsmayılova; elmi
red. və ön sözün müəllifi
Z.Ağayev.- Bakı, 2005.144 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedikia.org
www.lit.az

Ernest Heminquey
1899-1961
Ernest Heminquey 1899-cu il iyul
ayının 21-də ABŞ-ın İlinoys ştatında
Ouk Park rayonunda anadan olmuşdur.
O, ilk yazılarını orta məktəb
illərində yazmış, məktəbin divar
qəzetinin redaktoru olmuşdur. Ernest
orta məktəbi bitirdikdən sonra “The
Kansas City Star” qəzetində köşə yazarı kimi işləmişdir.
18 yaşı tamam olanda Birləşmiş
Ştatlar Birinci Dünya müharibəsinə
qoşulmuşdur.
Müəllifin “Hekayələr və üç şeir”
(1923), “Bizim zəmanəmizdə” (1924)
adlı ilk kitabları da Parisdə çıхmışdı.
1926-cı ildə isə “Günəş çıхır” romanı,
“Kişilərsiz qadınlar” (1927) kitabının
nəşrindən sonra Heminquey Parisdən
ABŞ-a qayıtmışdı. O, Florida ştatında, Karib dənizi sahilindəki Ki-Vest
kurort şəhərciyində məskunlaşmış və
ikinci romanı “Əlvida, silah!”ı yazıb
başa çatdırmışdı. Nisbətən sonrakı
dövrün məhsulu olan “Zəng kimin
üçün çalınır” (1940) romanı ilə birlikdə
“Əlvida, silah!” üslub gözəlliyi və
ifadəliliyi baхımından Heminqueyin
ən yaхşı əsəri sayılır.
İspan korridasından bəhs edən “Günortadan sonra ölüm” (1932), yaхud
“Afrikanın yaşıl təpələri” (1935)
sənədli povestləri, bu dövrün ən uğurlu əsərləri “Frensis Makomberin ani
хoşbəхtliyi” və “Klimancaro qarı”
(1932) kimi hekayələrin müəllifidir.
İspaniyadakı vətəndaş müharibəsi
Heminqueyin bir sıra diqqətəlayiq
cəhətlərini üzə çıхarmışdı. “Beşinci
dəstə” (1937) pyesi və “Zəng kimin

Amerika yazıçısı
üçün çalınır?” (1940) romanı bu dövrün acı ibrət dərslərinin nəticəsi kimi
meydana çıхmışdı.
1949-cu ildə yazıçı yenidən Kubaya gedərək, burada yaşamağa başladı.
1952-ci ildə ona dünya şöhrəti
gətirəcək “Qoca və dəniz” povestini
yazdı. Bu povest beynəlxalq aləmdə
dərhal böyük əks-sədaya səbəb oldu.
1953-cü ildə bu əsərə görə Ernest
Heminqueyə beynəlxalq “Pulitser”
mükafatı verildi.
1954-cü ildə isə Ernest Heminquey
Nobel mükafatına layiq görüldü. Bundan sonra, 1956-cı ildə yazıçı “Həmişə
səninlə olan bayram” adlı avtobioqrafik əsərini yazdı. Əsərdə onun 1920-ci
illərdə Parisdə keçirdiyi həyatından
bəhs olunur. Bu əsər Heminqueyin
ölümündən sonra çapdan çıxdı.
Ernest Heminquey 1962-ci il iyul
ayının 2-də Ketçumdakı evində silahla özünə qəsd edərək vəfat etmişdir.
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Heykəltəraşlıq.Rəssamlıq.Memarlıq
16

80
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Əliyev Rasim Həsən oğlu
[Mətn] //Naxçıvan Ensiklopediyası /red. heyəti:
C.Ə.Əliyev, A.A.Əlizadə,
İ.Ə.Həbibbəyli və b.- Bakı:
AMEA, 2002.- S.145-146.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Rasim Əliyev
1934
Rasim Həsən oğlu Əliyev 1934-cü
il iyul ayının 16-da Gəncə səhərində
akademik Həsən Əliyevin ailəsində
anadan olmuşdur.
1958-ci ildə Politexnik İnstitutunun
(indiki Texniki Universitet) memarlıq
şöbəsini bitirmişdir.
1958-65-ci illərdə “Azərdövlətlayihə” İnstitutunda və Azərbaycan Milli EA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda fəaliyyət göstərmişdir.
1965-1974-cü illər Bakı şəhər Baş
memarının birinci müavini və 19741988-ci illərdə Baş memarı olmuşdur.
Bakının və respublikanın digər
şəhərlərinin planlaşdırılması və tikintisi, o cümlədən Bakı şəhərinin Baş
planı, İçərişəhərin regenerasiya planı
layihələrinin müəllifidir. Bakıda yaşayış binaları, Respublika Nazirlər Kabinetinin qonaq evi, “Xalqlar dostluğu”
metrostansiyası (müştərək layihə),
Xırdalan mədəniyyət sarayı, Quba
şəhərinin mərkəzi meydanı və burada
tikilmiş 600 yerlik mədəniyyət sarayı və s., Naxçıvanda Hüseyn Cavidin
məqbərəsinin (mərmər, qranit, 1996;
heykəl-fiqurun müəllifi Ö.Eldarovdur),
Bakıda bir sıra xatirə abidələrinin
(R.Zorge, heykəltəraş V.Siqal) və s.
memarlıq layihəsini vermişdir. Binə
beynəlxalq hava limanı (müştərək) və
Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi binası layihələrinin müəllifidir.

Memar
Azərbaycan Memarlar İttifaqının
katibi olmuşdur (1980-88).
Görkəmli memar Rasim Əliyevin
fəaliyyəti dövlət tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmiş, o, “Qırmızı Əmək
Bayrağı” və “Şöhrət” ordenləri ilə
təltif olunmuşdur.
Rasim Əliyev Azərbaycan Memarlar İttifaqının vitse-prezidentidir.
Memara 1979-cu ildə “Azərbaycan
Respublikası Əməkdar memarı” fəxri
adı verilmişdir.
O, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının (Bakı) həqiqi
üzvü (1992), Rusiya Memarlıq Akademiyasının fəxri üzvüdür (1994). Rasim Əliyev Azərbaycan Respublikası
Dövlət mükafatı, Hüseyn Cavid adına
və bir sıra mükafatların laureatıdır.

İYUL

Musiqi.Opera.Balet
15

90
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Esambayev Mahmud
Əlisoltanoviç [Mətn]
//Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.- Bakı, 1980.C.4.- S.95.
Məhərrəmova, T. Milli qürur
nümunəsi [Mətn] /Təranə
Məhərrəmova //Kaspi.- 2010.15 iyul.- S.15.
Tağıyev, A. “Mən rəqs
edirəm...”: Sənət haqqında
hekayələr [Mətn] /Aydın
Tağıyev //Qobustan: sənət
toplusu.- 2011.- №4.- S.56-60.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.kino-teatr.ru
www.kultaz.com

Mahmud Esambayev
1924-2000
Mahmud Əlisoltanoviç Esambayev 1924-cü il iyul ayının 15-də
Qroznı yaxınlığındakı Köhnə Atagi
kəndində anadan olmuşdur.
O, çeçen Sovet balet artisti, rəqqas,
1974-cü ildən SSRİ Xalq artistidir.
1939-1941-ci illərdə Qroznı Xoreoqrafiya Məktəbində oxumuş, 19441956-cı illərdə Qırğızıstan Opera
və Balet Teatrının solisti olmuşdur.
1957-ci ildən estradada çıxış etmişdir. Esambayevin repertuarına dünya
xalqlarının rəqsləri daxil idi. “Çoban”
(çeçen-inquş, özbək), “Ovçu və qartal” (monqol), “Döyüşçü” (başqırd),
“Qızıl allah” (“Bharat natyam” hind
klassik rəqsi üslubunda), “Makumba” (Braziliya mərasim rəqsi), “Ave
Mariya” rəqs novellası (F.Şubertin
musiqisi əsasında), “Alov rəqsi” (M.
de Falyanın musiqisi əsasında) Esambayevin məşhur rəqslərindəndir.
Virtuozluq, yüksək emosionallıq və
plastiklik, rəqsin üslub və xarakterini
dəqiq, qabarıq vermək məharəti onun
ifacılığı üçün xarakterikdir. İncəsənət
aləmində onu “rəqs şairi” adlandırırlar. Məşhur rəqqas balet ustası olana
qədər çətin bir həyat yolu keçmişdir.
1962-ci ildə “Azərbaycanfilm”in
istehsal etdiyi “Mən rəqs edəcəyəm”
adlı 91 dəqiqəlik tammetrajlı bədii
film Mahmud Esambayevin həyat
və yaradıcılığına həsr olunmuşdur.
Baş rolunu M.Esambayevin özünün
canlandırdığı filmin digər adı “Əmək
və qızılgül”dür. Filmdə rəqqasın ya-

Rəqqas

radıcılığından söhbət getməklə yanaşı, çeçen-inquş xalqının həyatı
da öz əksini tapmışdır. Filmin ssenari müəllifi İdris Bazorkin, Tofiq
Tağızadə, quruluşçu rejissoru Tofiq
Tağızadə, operatoru Rasim Ocaqov,
rəssamı Kamil Nəcəfzadə, bəstəkarı
Rauf Hacıyevdir. Rollarda Mahmud
Esambayev (Mahmud Esembayev
kimi) Mahmud, Vladimir Txapsayev
- Əlisultan, Leyla Abaşidze - Doğmara, Münəvvər Kələntərli - Sonu,
Hökümə Qurbanova - Bikətu, Adil
İsgəndərov - Klub müdiri, İsmayıl
Əfəndiyev - Həkim, Gündüz Abbasov
- Müsit, Tələt Rəhmanov - İnzibatçı,
İbrahim Əliyev - Mahmud (uşaq) və
başqaları çəkilmişlər.
1959-cu ildə Esambaev öz proqramı ilə Moskvada çıxış etmiş, sonra
“Sovet baletinin ulduzları” qrupunun
tərkibində Fransada, Cənubi Amerikada qastrol səfərlərində olmuşdur.
Beynəlxalq estrada incəsənəti
xadimləri ittifaqının prezidenti,
Beynəlxalq rəqs akademiyasının
akademiki idi. Onun fəal dəstəyi
nəticəsində Qroznıda dramatik teatr
və sirkin yeni binaları tikilmişdir.
10-cu çağırış SSRİ Ali Sovetinin
deputatı olmuşdur.
Mahmud Esambayev 2000-ci il
yanvar ayının 7-də 76 yaşında dünyasını dəyişmiş, Moskvada Danilov
müsəlman qəbiristanlığında dəfn
edilmişdir.
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25

85
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Bir evin sakinləri [Mətn]:
hekayələr və povestlər
/V.Şukşin.- Bakı: Yazıçı,
1981.- 191 s.
Povestlər və hekayələr
[Mətn] /V.Şukşin,
V.Rasputin, V.Belov.- Bakı:
Yazıçı, 1991.- 312 s.
Şukşin Vasili Makaroviç
[Mətn] //Azərbaycan
Sovet Ensiklopediyası:
10 cilddə.- Bakı, 1987.C.10.- S.575.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.librarything.com
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Vasili Şukşin
1929-1974
Vasili Makaroviç Şukşin 1929-cu
il iyul ayının 25-də Altay əyalətinin
Biysk rayonunun Srostki kəndində
kəndli ailəsində doğulub.
1960-cı ildə Ümumittifaq Dövlət
Kinematoqrafiya İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirmişdir. 1960-cı
illərin əvvəllərində bir-birinin ardınca Şukşinin bədii əsərləri işıq üzü
görməyə başladı. “Həqiqət”, “Nurlu ürəklər”, “Stepkinin məhəbbəti”
hekayələri 1961-ci ildə, “İmtahan”, “Dirsəkli vallar”, “Jurnalistika fakültəsindən Jelya Seleznyova”
əsərləri 1962-ci ildə nəşr olundu.
1963-cü ildə “Kənd sakinləri” adlı
ilk toplusu çapdan çıxdı. 1965-ci ildə
qələmə aldığı “Lyubavinlər” pyesi
əsasında 1972-ci ildə “Lyubavinlərin
aqibəti” filmi çəkilmişdir.
Vasili Şukşin tarixi-inqilabi romanında Stepan Razin haqqında
“Sizə azadlıq gətirmişəm” (1971)
kinoromanı
və
hekayələrində
xalq
nümayəndələrinin
dolğun
xarakterlərini yaratmışdır. Həmin
il “Novıy mir” jurnalında onun iki
hekayəsi dərc edilmişdir: “Əla sürücü” və “Qrinka Malyuqin” (“Onlar
Katundandırlar” silsiləsindən). Bu
hekayələr əsasında Şukşin “Belə bir
oğlan yaşayır” adlı ilk tammetrajlı filminin ssenarisini yazmışdır. 1975-ci
ildə “Mənim qardaşım” hekayə topluları nəşr olunmuşdur.
1974-cü ildə Bakıda keçirilən
VII Ümumittifaq kinofestivalında

Yazıçı, kinorejissor
“Kalina Krasnaya” (“Qırmızı başınağacı”) filmi əsas mükafata layiq
görüldü. Filmdə baş rolda Şukşinin
özü çəkilmişdir. “Kalina Krasnaya”
filmində sovet gənclərinin hünər
göstərmək əzmi təsvir olunmuş, insan
mənəviyyatı ilə meşşan təbiəti qarşıqarşıya qoyulmuşdur. 1973-cü ildə
onun “Xarakterlər” adlı hekayələr
toplusu çapdan çıxmışdır. Toplu proza aləmində böyük hadisəyə çevrilmiş və kəskin müzakirələrə səbəb
olmuşdur. Şukşin “İki Fyodor”,
“Söz istəyirəm”, “Göl sahilində”,
“Onlar Vətəni müdafiə edirdilər”
filmlərində aktyor kimi çəkilmişdir.
Q.Tovstonoqov Böyük Teatrda Şukşinin “Enerjili adamlar” pyesi əsasında
tamaşa hazırlamışdır (bu, Şukşinin teatrla ilk əməkdaşlığı idi. Buna qədər
o öz müəllimi M.Romm kimi teatrı sevmirdi). Tamaşanın son məşqi
1974-cü ilin iyununda Şukşinin iştirakı ilə keçirilmiş və müəllifə olduqca gözəl təsir bağışlamışdır. Onun bir
sıra hekayəsi dilimizə tərcümə edilmişdir.
Yazıçı, kinorejissor, ssenarist və
aktyor Vasili Şukşin bir sıra orden və
medallarla təltif edilmiş, fəxfi adlara
layiq görülmuşdür.
O, 1974-cü il oktyabr ayının 2-də
“Onlar Vətəni müdafiə edirdilər” filminin çəkilişi zamanı qəflətən vəfat
etmişdir.

1

17

İYUL

Milli Qəhrəmanlar

30

45
illiyi

Ə d ə b i y y a t

Aqil Məmmədov
1969-1992
Aqil Səməd oğlu Məmmədov 1969cu il iyul ayının 30-da Qubadlı rayonunda dünyaya göz açmışdır.
1984-cü ildə Qubadlı rayonu 2 saylı
natamam orta məktəbi bitirdikdən sonra
təhsilini 126 saylı Xınalıq texniki peşə
məktəbində davam etdirmişdir. Əmək
fəaliyyətinə Qubadlı rayon Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsində başlamışdır.
1987-ci ildə Orenburq vilayətinə hərbi
xidmətə göndərilmişdir. Bir müddətdən
sonra xidmətini yarımçıq qoyaraq
vətənə qayıtmışdır. Qubadlı rayonunda yaradılan özünümüdafiə taboruna
qoşulmuşdur. “Qaranquş” kəşfiyyat
dəstəsininn məğlubedilməz döyüşçüsü
kimi tanınmışdır.
1992-ci ilin iyun ayında girov götürdüyü erməni zabiti ilə əsir düşmüş
əsgərimizi dəyişmişdir.

Milli Qəhrəman
1992-ci il avqustun 7-də Laçın rayonunun Susuzdağ yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşdə ağır yaralanmışdır.
Çoxlu qan itirdiyindən Aqilin həyatını
xilas etmək mümkün olmamış və o,
qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Qubadlı rayonundakı Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Ailəli idi. Bir qızı yadigar qalıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 saylı Fərmanı ilə Məmmədov Aqil Səməd
oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Təhsil aldığı 2 saylı orta məktəb onun
adını daşıyır. Hazırda həmin məktəb
Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərir.
Qubadlıda və Gəncədə adına küçə var.

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı”adı verilməsi haqqında: [Məmmədov Aqil Səməd oğlu – sıravi- Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində şəxsi igidlik və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Fərmanı, 5 fevral 1993-cü il [Mətn] // Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1993.№3.- S.11.-( Ölümündən sonra).
Məmmədov Aqil Səməd oğlu (1969-1993) [Mətn] //Qubadlının Milli Qəhrəmanları: (Plakat).Bakı: İşıq, 1993.
Əlizamin. Məmmədov Aqil Səməd oğlu [Mətn] //Əlizamin. Vətən fədailəri.- Bakı, 1994.- S.120.
Əsgərov, V. Məmmədov Aqil Səməd oğlu [Mətn] //Əsgərov V. Azərbaycan Milli Qəhrəmanları.Bakı, 2005.- S.136-137.
Aqil Səməd oğlu Məmmədov [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed.
H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.134-135.
Seyidzadə, M. Aqil Səməd oğlu Məmmədov [Mətn] //Seyidzadə M. Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.Bakı, 2010.- S.138.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.e-qanun.az
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75
illiyi

Mirabbas Qasımov
1939-2008

Mirabbas Göycə oğlu Qasımov
1939-cu il iyul ayının 11-də Şamaxının Nərimankənd kəndində anadan
olmuşdur. 1956-cı ildə Azərbaycan
(Bakı) Dövlət Universitetinin fizikariyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1958-ci ildə göstərdiyi yüksək
nəticələrə görə M.V.Lomonosov adına
Moskva Dövlət Universitetinin uyğun
fakültəsinə köçürülmüşdür. 1961-ci
Ə d ə b i y y a t
ildə təhsilini başa vurduqdan sonra,
Ənsərli, G. Akademik MiMDU-nun aspiranturasında saxlanrabbas Qasımovun 70 illik
yubileyi qeyd olundu [Mətn] mışdır. Mirabbas Qasımovun əsas
/G.Ənsərli//Elm .-2009.-8
işləri müxtəlif sinif diferensial operaoktyabr.- S.14.
tor sinifləri üçün spektral analizin tərs
Qarayeva, S.Görkəmli riyaziy- məsələlərinə və öz-özünə qoşma olyatçı alim Mirabbas Qasımovun xatirəsi yad edilib [Mətn] mayan operatorlar nəzəriyyəsinə aid
olmuşdur.
/S.Qarayeva //525-ci qəzet
.-2009.- 25 sentyabr. - S.3.
1964-cü ildə M.Q.Qasımov MDUnun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin
Касимов, М. Обратная
задача теории рассеяния
Elmi Şurasında namizədlik dissertasiдля системы уравнений
yasını müdafiə etmişdir. Elmi şuranın
Дирака порядка 2n
xüsusi qərarına əsasən iş “Görkəmli
[Текст] /М.Касимов
//Труды Московского
iş” olaraq qiymətləndirilmişdir. Həматематического
min ildə o, Moskvanın Fiziki-texобщества.- 1968.- T.19.niki İnstitutuna assistent vəzifəsinə
С.41-112.
işə girmiş və 1965-ci ildə müsabiqə
Касимов, М. Определение
yolu ilə F.E.Dzerjinski adına Hərbiдифференциального
оператора по двум
Mühəndislik Akademiyasının Riyaспектрам [Текст]
ziyyat kafedrasına baş müəllim təyin
/М.Касимов //УМН.- 1969.olunmuşdur.
T.12, №2.- С.3-63.
1967-ci ildə M.Qasımov Moskva
Касимов, М. Спектральные
Dövlət
Universitetində doktorluq diтеории операторов [Текст]
/М.Касимов //1982.- вып. 4.- sertasiyasını müdafiə etmiş və bu iş
С.56-96.
ABŞ-da ingilis dilinə tərcümə edilİ n t e r n e t d ə
mişdir.
1968-ci ilin sentyabrından o,
www.adam.az
Azərbaycan Dövlət Universitetində
www.anl.az
professor
vəzifəsində
çalışmışwww.az.wikipedia.org
dır. 1972-ci ildən (2007-ci ilədək)
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Akademik
Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının müdiri olmuşdur. 1970-1976-cı illərdə
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda
Xüsusi törəməli diferensial tənliklər
bölməsinin rəhbəri olmuşdur. 1980-ci
ildə M.Qasımov Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü, 1989cu ildə həqiqi üzvü seçilmişdir.
1990-1992-ci illərdə o, BDUnun rektoru, 1990-1995-ci illərdə
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı olmuşdur. O, riyaziyyatçıların üç Beynəlxalq konqresində
(Moskva – 1966, Fransa-Nitsa –
1970, Kanada-Vankuver - 1974) iştirak etmişdir. 1977-ci ildə Varşavada
S.Banax adına Beynəlxalq riyaziyyat mərkəzinin dəvəti ilə orada bir
sıra silsilə elmi məruzələr etmişdir.
M.Qasımov Egey-İzmir və SəlcuqKonya Universitetlərinin fəxri doktoru idi.
O, elmin inkişafındakı töhfələrinə
görə SSRİ Kosmonavtika Federasiyası tərəfindən akademik M.V.Keldış
adına qızıl medalla təltif olunmuşdur.
Təxminən 100 elmi iş nəşr etdirmişdir.
Mirabbas Göycə oğlu Qasımov
2008-ci il sentyabr ayının 6-da Bakı
şəhərində vəfat etmiş və öz vəsiyyətinə
əsasən doğulduğu Nərimankənd
kəndində dəfn edilmişdir.

2

2
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105
illiyi

Rüstəm İsmayılov
1909-1972
Rüstəm Hacı Əli oğlu İsmayılov 1909-cu il iyul ayının 1-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur.
1967-1970-ci illərdə Azərbaycan
SSR EA-nın Prezidenti seçilmişdir.
Rüstəm İsmayılovun əsas elmi işləri
neft kimyasına və neft emalı texnologiyasına aiddir. Respublikanın neftayırma
sənayesində termik krekinq texnologiyasının əsaslı surətdə təkmilləşdirilməsində
İsmayılovun
xidməti
böyükdür.
R.H.İsmayılov respublika neft-kimyəvi
sintez proseslərinin, o cümlədən Sumqayıt sənaye rayonunda böyük kimyanın inkişafının təşəbbüsçülərindəndir.
Onun rəhbərliyi altında Bakı termiki
krekinq qurğularının rekonstruksiyası,
aşağı oktan ədədli benzin-liqroin fraksiyalarının katalitik aromatikləşdirilməsi
üzrə tədqiqatlar, neft xammalının pirolizi texnologiyasının təkmilləşməsi üzrə

Akademik
mühüm işlər aparılmışdır. Respublikanın neft-kimya sahəsinin inkişafı üçün
karbohidrogen xammalı bazasının yaradılması onun adı ilə bağlıdır.
Alim 120 elmi əsərin, o cümlədən 7
monoqrafiyanın müəllifidir. O, bir sıra
orden və medallarla təltif olunmuşdur.
1961-ci ildə texnika elmləri doktoru,
1962-ci ildə EA-nın akademiki olmuşdur. 1964-cü ildə “Azərbaycan SSR
Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq
görülmüşdür.
Akademik Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1948), Beş Lenin ordeni, Şərəf
Nişanı ordeni, müxtəlif medallarla təltif
edilmişdir, Stalin mükafatı laureatı idi
(1948).
Rüstəm İsmayılov 1972-ci il iyun
ayının 1-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Neft texnologiyası [Mətn] /R.H.İsmayılov, C.Ə.Hüseynov; [red. M.M.Məlik-zadə] II hissə.-Bakı: Azərneftnəşr, 1957.- H.2.331 s.
İsmayılov Rüstəm Hacı Əli oğlu [Mətn] //Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.- Bakı, 1980.- C.IV.- S.551.
İ n t e r n e t d ə
www. anl.az
www.az.wikipedia.org
www.science.gov.az
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Azərbaycan Pоlisi Günü
1998

2

Ə d ə b i y y a t
Sərdarov, M.Azərbaycan
polisinin şanlı tarixi barədə
/M.Sərdarov //Respublika
.-2013.- 18 oktyabr.- S.12.
İ n t e r n e t d ə
www.library.aliyev-heritage.
org.az.

3

20
ili

Ə d ə b i y y a t
Qacar, M. Metroda
terror: Sənədli povest /
Mərkəz Qacar; Rəssam:
Yavər Əsədov.-Bakı :
Adiloğlu, 2004.-116 s
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Nazirlər Şurasının sədri və Daxili
İşlər naziri Fətəli xan Xoyski 1918ci il 2 iyul tarixində ölkədə ilk polis
bölümünün yaradılması barədə əmr
vermişdir. Bununla da Azərbaycan
polis orqanlarının əsası qoyulmuşdur. Azərbaycan polisi yarandığı
gündən xalqın və dövlətin mənafeyinə
ləyaqətlə xidmət etmiş, asayişin və
təhlükəsizliyin mühafizəsi, sabitliyin və əmin-amanlığın qorunması,
cinayətkarlığa qarşı mübarizə kimi
məsuliyyətli vəzifələri vicdanla yerinə
yetirmişdi. AXC süqut etdikdən sonra, bolşevik diktaturası bütün milli

dövlət və hüquq-mühafizə strukturlarını, o cümlədən milli polisi ləğv etdi.
Əvəzində “milis” adlandırılan bir qurum yaradıldı.
Azərbaycan yenidən müstəqilliyə
qovuşduqdan sonra polis adı bərpa
olundu, onun funksiya və vəzifələri
dəqiqləşdirildi. Ulu öndər Heydər
Əliyevin 1998-ci il 24 may tarixli
Fərmanı ilə 1918-ci ildə Azərbaycan
Demokratik Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin tərkibində ilk polis orqanlarının təsis edildiyi gün - 2 iyul
Azərbaycan polisi günü elan edilmişdir.

Bakı metrosunda terror
1994
Hər gün on minlərlə insanın istifadə
etdiyi metropoliten nə yazıq ki, terrorçuların hədəfinə çevrilə bilir. Yüksək
gərginlik, havasızlıq və dərinlik hər
hansı terror aktının qurbanlarının sayını daha da artırır. Buna görə də, digər
ictimai nəqliyyatdan fərqli olaraq, metroda yoxlamalar daha intensiv aparılır.
İndi hansısa ölkədə videonəzarət və polis nəzarəti olmayan metropoliten tapmaq çətindir. Bununla belə, terrorçular
bu və ya digər formada “yerin altına”
sızmağı bacarırlar.
3 iyul 1994-cü il erməni terrorizmi
Azərbaycana qarşı növbəti cinayətini
həyata keçirib. Bakı metropoliteninin

28 may - Gənclik stansiyaları arasında
hərəkət edən qatarda törədilmiş partlayış nəticəsində 13 nəfər həlak olmuş, 42
nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti
almışdır. Terror aktı Azərbaycan
vətəndaşı, Qarabağ müharibəsində əsir
düşmüş və Ermənistan xüsusi xidmət
orqanları tərəfindən məxfi əməkdaşlığa
cəlb edilmiş Azər Aslanov tərəfindən
törədilmişdir. O, aksiyanı Ermənistan
xüsusi xidmət orqanlarının təlimatı ilə
həyata keçirdiyini etiraf etmişdir.
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70
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Fərrux, Z. Maliyyə,
pul tədavülü, kredit
[Mətn]: dərs vəsaiti /Dr.
Z.Fərrux, V.Zeynalov.Bakı: Azərnəşr, 2007.400 s.
Gənciyev, G. Beynəlxalq
iqtisadi münasibətlər
[Mətn]: müasir vəziyyət
və inkişaf problemləri
/G.Gənciyev.- Bakı: Elm,
2005.- 258 s.
Məmmədli, O. İqtisadi
nəzəriyyə [Mətn]: Ali
məktəblər üçün dərs
vəsaiti /O.Məmmədli,
M.İsmayılov,
F.İsmayılov.- Bakı:
MBM, 2010.- 887 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www. az.wikipedia.org
www. turkkon.org

Beynəlxalq Valyuta Fondu
1944
Beynəlxalq Valyuta Fondu – valyuta münasibətləri sahəsində qlobal
əməkdaşlığı stimullaşdırmaq, maliyyə
stabilliyini təmin etmək, beynəlxalq
ticarətə köməklik etmək, yüksək
məşğulluq səviyyəsini və davamlı iqtisadi artımı təmin etmək, və bütün dünyada yoxsulluğun azaldılması məqsədilə
fəaliyyət göstərən, 186 ölkədən ibarət
Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarından biridir.
Əsası 1944-cü ildə ABŞ-ın Hempşir
ştatının Bretton-Vuds əyalətində BMTnin valyuta konfransında qoyulub.
Beynəlxalq Valyuta Fondu rəsmi olaraq
1945-ci ilin dekabr ayında, ilk 29 üzv
ölkənin onun Razılaşma Maddələrini
imzalanmasından sonra yaranmışdır.
Fond 1 mart 1947-ci ildə fəaliyyətə başladı. Elə həmin il Fransa Beynəlxalq Valyuta Fondundan borc alan ilk ölkə oldu.
BVF-nun ali rəhbər orqanı İdarəedicilər
Şurasıdır. Bu şurada hər bir üzv ölkə
idarəedici və onun müavini qismində
təmsil olunur. Bunlar adətən maliyyə
naziri və mərkəzi bankın sədrindən
təyin olunur. Beynəlxalq Valyuta Fonduna üzvlük 1950-ci illərin sonlarında
və 1960-cı illərdə genişlənməyə başladı,
belə ki, Afrika ölkələrinin əksəriyyəti
müstəqillik qazanaraq BVF-ya üzv
olmaq üçün müraciət etdilər. Lakin
Soyuq müharibə Fondun üzvlüyünü
məhdudlaşdırdı. Fondun idarəedici direktorlarının sayı 24-dür. BFV-da ən çox
səsə malik ölkələr aşağıdakılardır: ABŞ17.78%, Almaniya-5.58%, Yaponiya5.53%, Böyük Britaniya-4.48%, Fransa4.98%, Səudiyyə Ərəbistanı-3.45%,
İtaliya-3.09%, Rusiya-2.9%.

Bu fond əsasən iki məqsədə xidmət
edir: tədiyyə balansındakı qeyri-tarazlığı
aradan qaldırmaq, büdcə xərclərinin
kreditləşməsi başda olmaqla, ölkənin
makroiqtisadi stabilliyinə yönəldilən
tədbirlərin həyata keçirilməsi.
Qeyd edək ki, üzv ölkələrin cəlb
etdikləri kreditin həcmi kvotanın 25%dən çox ola bilməz. Bundan yuxarı
həcmdə kredit verilməsi isə BVF-nun
direktorunun razılığından asılıdır və bir
qayda olaraq bu elə həmin ölkənin ümumiqtisadi, eləcə də, maliyyə siyasətinin
təhlili əsasında həyata keçirilir. Üzv
ölkələrin məqsədli layihələri həyata
keçirmək üçün onların qarşısında bir sıra
şərtlər qoyulmuşdur. Kredit vəsaitləri
yalnız bu şərtlərin reallaşmasından
sonra həyata keçirilir. Üzv ölkələrin
qarşısında duran şərtlər aşağıdakılardır: beynəlxalq ticarət fəaliyyətində
valyuta məhdudlaşdırılmalarına, hissəhissə üzən valyuta sisteminin tətbiq
edilməsinə, eləcə də möhtəkir xarakterli
kapital hərəkətinə yol verməmək, dövri
olaraq ölkənin maliyyə və iqtisadi durumu haqqında fonda məlumat vermək,
məqsədli
devalvasiya
siyasətinə
zəruriyyət yarandıqda, devalvasiya
dərəcəsini fonda bildirmək və s.
Fonda üzv olan ölkələr üzərinə
götürdükləri
məsuliyyəti
yerinə
yetirmədikdə, bir sıra cəza tədbirlərinə
məruz qalırlar. Belə ki, bu maliyyə
qurumu həmin ölkələrə kredit verilişini dayandıra, hətta onları üzvlükdən
uzaqlaşdıra bilər. Ümumiyyətlə, tətbiq
edilən cəzaların ağırlığı öhdəliklərdən
yayınmanın səviyyəsindən asılıdır.
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Ə d ə b i y y a t
Milli mətbuat və jurnalistika
günü [Mətn] //Qocayev Ə.
Bayramlar və tarixi günlər.Bakı: Altun Kitab, 2006.S.40-41.
Nazimqızı, K. Həqiqət carçısı [Mətn] /K.Nazimqızı; red.
A.Balayev.- Bakı: Nurlan,
2000.- 220 s.
Həsənov, Ə. Milli
mətbuatımızın 137 illiyi qeyd
olunub [Mətn] /Ə.Həsənov;
müsah. apardı Rufik İsmayılov //Kaspi.- 2012.- 24
iyul.- S.9.
Teymur, M. Azərbaycan
Milli mətbuatı - 135 [Mətn]
/M.Teymur //Xalq cəbhəsi.2010.- 21 iyul.- S.14.
Qafqaza düşən “Ziya”
[Mətn] //Şərq.- 2013.- 25
yanvar.- S.11-12.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü
1875
22 iyul -Azərbaycanda Milli Mətbuat
və Jurnalistika Günü kimi qeyd olunur.
Dövrün görkəmli ziyalısı Həsən bəy
Zərdabinin 1875-ci il 22 iyul tarixində
nəşr etdirdiyi “Əkinçi” qəzeti ilə əsası
qoyulmuş Azərbaycan milli mətbuatı
bütün dövrlərdə həqiqət carçısı olmuş,
cəmiyyəti düşündürən problemləri,
dövrün mütərəqqi ideyalarını əks etdirmiş, xalqımızın maariflənməsində,
milli və bəşəri dəyərlərin təbliğində
mühüm rol oynamışdır.
XX əsrin əvvəllərində mətbuat orqanları Azərbaycanda milli-azadlıq
hərəkatının əsas istiqamətverici qüvvəsini təşkil etmiş, milli oyanış, milli özünüdərk proseslərinin aparıcı
vasitələrindən biri olmuşlar. Milli siyasi mətbuatın təşəkkül dövrü adlandırılan 1905-1907-ci illərdə KİV-lər
Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi və ideoloji fəallığının artırılmasında mühüm
rol oynamışlar. “Şərqi-rus”, “Həyat”,
“Füyuzat”, “Tazə həyat”, “Şəlalə”,
“Açıq söz”, “Dirilik” və digər qəzetlər
xalqın milli özünüdərk hissinin formalaşmasına çalışmışlar.
Azərbaycan mətbuatı Sovet hakimiyyəti dövründə kommunist ideologiyasının güclü təsiri altında fəaliyyət
göstərsə də milli varlığını qoruyub
saxlaya bilmiş, respublikanın ictimaisiyasi həyatında fəal rol oynamışdır.
Ölkədə qəzet və jurnalların şəbəkəsi
genişlənmiş, jurnalistikanın çeşidli
növləri meydana çıxmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 iyul 1991-ci il tarixli Fərmanı
ilə Azərbaycanın ilk milli qəzeti olan

“Əkinçi”
qəzetinin
birinci
nömrəsinin çapdan çıxdığı gün - 22
iyul Azərbaycan mətbuatı və jurnalistikası günü elan edilmişdir.
Müstəqilliyin əldə edilməsindən
sonra Azərbaycanda KİV-lərin sayında
önəmli dərçədə irəliləyiş baş vermişdir.
Hazırda ölkədə 4500-dən artıq
kütləvi informasiya vasitəsi qeydiyyata alınmışdır. Ölkədə informasiya
texnologiyalarının inkişafı Azərbaycan
mətbuatını qlobal informasiya şəbəkəsinin bir hissəsinə çevirmişdir. Artıq
Azərbaycan mətbuatı həm kəmiyyət,
həm də keyfiyyət baxımından region
ölkələrini qabaqlamışdır.
Bir çox demokratik ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da Mətbuat
Şurası yaradılmış və “Mətbuat haqqında” Qanun qəbul edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının 1995-ci
ilin noyabrında ümumxalq səsverməsi
ilə qəbul edilən Konstitusiyasının
50-ci maddəsində söz, azad məlumat
toplamaq azadlıqları, öz baxışlarının
azad ifadə edilməsi və digər azadlıqlar
möhkəmləndirilmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 1998ci il 16 avqust tarixli “Azərbaycan
Respublikasında söz, düşüncə və informasiya azadlığının təmin edilməsi
tədbirləri haqqında” Fərmanı ilə ölkədə
kütləvi informasiya vasitələri üzərində
senzura ləğv edilmişdir.
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Ağdam rayonunun işğalı
1993
Ərazisi: 1 154 km²
Əhalisi: 175400
İşğal tarixi: 23.07.1993

Ə d ə b i y y a t
Abbasoğlu, B. Ağdam
ağrıları [Mətn]: [məlumat
kitabı] /B.Abbasoğlu; red.:
Vasif Quliyev.- Bаkı: Şuşa,
2003.- 151 s.
Abbasoğlu, B. Seyidlidə
bitən qeyrət [Mətn]
/B.Abbasoğlu; red.:
S.Ağayev.- Bakı:
Azərbaycan, 1998.- 128 s.
Tofiqli, V. Ağdam çörək
muzeyi: dünəni, bu günü və
sabahı [Mətn] /V. Tofiqli ;
red. F. Uğurlu ; məsləhətçi
Ç. Əliyeva.-Bakı :Adiloğlu
,2011.-139, [1] s
Ağdam rayonu [Mətn]
//Qarabağ: yaddaş.- Bakı,
2010.- S.105-122.
Ağdamın işğalından 20 il
ötdü //Ekran-efir .-2013.- 26
iyul.- S.6.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.trend.az.new

Bu gün Azərbaycanın Ağdam rayonunun işğalından 21 il keçir.
1993-cü il 23 iyul tarixində birinci
Qarabağ müharibəsinin ən geniş miqyaslı əməliyyatlarından biri baş vermiş, 1993-cü ilin iyun-iyul aylarında
Gəncə və Bakıda baş verən hadisələr
ermənilərə Qarabağ cəbhəsində hücum
əməliyyatlarını genişləndirmək imkanı
vermişdir.
Ağdam üzərinə edilən birinci hücum
nəticəsiz qalmış, ermənilər qüvvəni
Ağdərə istiqamətində cəmləşdirmiş,
iyun ayının 26-da Ağdərə düşmən
əlinə keçmişdir.
Bunun ardınca ermənilərin iki
ordu korpusu Ağdam istiqamətində
əməliyyata başlamışdır. 600 minlik erməni ordusuna qarşı əsasən
könüllülərdən ibarət və düşməndən
sayca az olan Azərbaycanın milli ordusu durmuş. 42 gün davam edən döyüş Ağdamın işğalı ilə sona çatmışdır.
Ərazisi 1154 kvadrat kilometr olan
Ağdamın 882 kvadrat kilometri, bir
şəhər və 80 kəndi işğal olunmuş, işğal nəticəsində 128 min insan məcburi
köçkün həyatını yaşayır. Bunların 17
mini yaşlı nəslin nümayəndəsidir.
İşğal nəticəsində Ağdamın rayon mərkəzi ilə birlikdə 90 kəndi, 38
kolxozu, 12 sənayе, 74 məktəb,271
mədəniyyət evi, 67 idarə və 99 klub
düşmən əlinə kеçmişdir.
Ağdam uğrunda gedən döyüşlər za-

manı 6 mindən artıq insan şəhid olmuşdur. Ağdamdan olan məcburi köçkünlər
Azərbaycanın 59 rayonunun 875 yaşayış məntəqəsində məskunlaşmışdır.
Ərazisinin 70 faizini itirən Ağdamın işğalı ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı
3 milyard manat vəsait itirmişdir. 40
min ha-dan çox əkin sahəsi olan və
ölkənin ən iri aqrar rayonlarından sayılan Ağdamda indi 17 min ha sahədə
əkin aparılır.
Ermənistan Silahlı
Qüvvələri
tərəfindən Azərbaycanın Ağdam rayonunun işğalı nəticəsində ölkəmizə
ümumilikdə 6 milyard 179 milyon dollar məbləğində ziyan dəymişdir.
Hər bir azərbaycanlı, hər bir ağdamlı əmindir ki, onun müqəddəs
ziyarətgahı, dəyişməz qibləgahı olan,
bu gün azan səsinə həsrət qalmış
məscidimiz, musiqi səslərinə möhtac qalmış bərli-bərəkətli torpaqlarımız, ata-babalarımızın uyuduqları
məzarıstanlıqlarımız tеzliklə azad
еdiləcək.
O gün də uzaqda dеyil.
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Azərbaycan Respublikası Gənclər və
İdman Nazirliyi
1994

Gənclər və idman məsələləri
həmişə Azərbaycan Respublikası
rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 iyul 1994cü il 179 saylı Fərmanı ilə yaradılıb.
Azərbaycan Respublikasının Gənclər
və İdman Nazirliyi ölkədə gənclər,
bədən tərbiyəsi və idman sahələrində
dövlət siyasətini və tənzimlənməsini
həyata
keçirən
mərkəzi
icra
hakimiyyəti orqanıdır. Nazirliyin qarşısında Azərbaycanın sosial, iqtisadi və
mədəni inkişafının strateji siyasətinə
uyğun gənc nəslin tərbiyəsi, gənclərlə
iş sahəsində cəmiyyətin demokratik inkişafı tələblərinə cavab verən siyasətin
həyata keçirilməsi, gənclərin qüvvə və
bacarıqlarının, yaradıcılıq imkanlarının

milli dövlət quruculuğu vəzifələrinin
yerinə yetirilməsi kimi vəzifələr durur. Nazirlik, Azərbaycan Respublikası
bədən tərbiyəsi sahəsində milli proqramı həyata keçirir.
Azərbaycan Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyi - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 aprel 2001ci il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan
Respublikası Gənclər, İdman və Turizm
Nazirliyi adı ilə, 30 yanvar 2006-cı il
tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi
adı ilə fəaliyyət göstərirdi. Hal-hazırda
Azərbaycan Respublikası Gənclər və
İdman Nazirliyi adlanır.

Ə d ə b i y y a t
Acalov, E.F. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /E.Acalov, Ş.Əzizova, V.Əkbərov; red.
M.A.Nəsrullayev; rəycilər. D.D.Quliyev, B.S.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb.
Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- Bakı: Müəllim, 2007.- 194 s.
Əbiyev, T. İdman metrologiyası [Mətn]: dərslik /T.Əbiyev; elmi red. A.Abıyev; rəyçi T.Quliyev, R.Məmmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad.- Bakı: Nərgiz, 2008.- 207 s.
Əliyev, A. Olimpiya oyunlarının təşəkkülü və inkişaf tarixi [Mətn]: 1896-1936-cı illər: dərs vəsaiti /A.Əliyev, R.Quliyev, N.Cəlilova;
rəyçi. D.Quliyev, C.Rəhimov; red. R.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi; Azərb. Milli Olimpiya Akademiyası; Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- Bakı: Müəllim, 2008.- H.1.- 142 s.
Hüseynova, V. Gənc sahibkarlar üçün elektron biznes imkanları [Mətn] /[müəl. V.Hüseynova, O.Mazanova, Q.Mirzəyev]; Demokratik
İslahatçı Gənclər Birliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi.- Bakı: Müəllim, 2009.- 39 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.trend.az.new
www.az.wikipedia.org
www.cssn.gov.az
www.mys.gov.az

228

1

10

İYUL

Tarixdə bu gün

28

100
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Aşırlı, A. Nargin adasında türk əsirləri [Mətn]
/A.Aşırlı.- Bakı: Elm və
təhsil, 2011.- 110 s.
Hacıyeva, A.Beynəlxalq
münasibətlər tarixi [Mətn]:
dərs vəsaiti /A.Hacıyeva.Bakı, 2001.- 558 s.
Qəhrəmanov, N. I Dünya
müharibəsində Qafqaz
cəbhəsində erməni amili
[Mətn] /N.N.Qəhrəmanov;
elmi red. İ. Bağırova; Azərb.
Resp. Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi.- Bakı: E.L., 2008.293, [3] s.
Rəsulzadə, M.Ə. 1917
- aprel 1918 [Mətn]
/M.Ə.Rəsulzadə.- Bakı: [Qanun], 2013.- C.IV.- 456 s.
Великая забытая война
[Текст] /[отв. ред.
Г.Пернавский].- Москва:
Эксмо: Яуза, 2009.- 588 c.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milli.az

Birinici Dünya müharibəsi
1914-1918
I Dünya müharibəsi bəşəriyyət
tarixində II Dünya müharibəsinə
qədərki ən böyük müharibədir. Bu
müharibəyə iki alyansda birləşən, dünyanın ən böyük güc mərkəzləri qoşulmuşdu: “Antanta”da - İngiltərə, Fransa
və Rusiya, “Üçlər ittifaqı”nda isə - Almaniya, Avstriya-Macarıstan və İtaliya (1915-ci ildə Antantanın tərəfinə
keçir). Lakin Avstriya-Macarıstan saziş əleyhinə yolverilməz hərəkətlər
etdi, İtaliya da müharibə başlananda
Almaniya və Avstriya-Macarıstana
qoşulmaqdan imtina etdi. Nəticədə,
70 milyondan artıq hərbçi (onların 60
milyonu avropalı idi) dünyanın ən böyük müharibələrindən birinə səfərbər
edildi.
Tarixi mənbələrin məlumatına görə,
müharibənin başlanması üçün bəhanə
– 28 iyun 1914-cü ildə AvstriyaMacarıstan İmperiyasının taxt-tacının
vəliəhdi Frans Ferdinandın, serbiyalı
bir terrorçu Qavrilo Prinsip tərəfindən
Sarayevoda qətlə yetirilməsi oldu. Elə
həmin gün Avstriya-Macarıstan Serbiyaya müharibə elan etdi. Ümumlikdə
isə, müharibənin başlamasının iki
məqsədi var idi:
1) Kapitalizmin inkişafı ilə əlaqədar
iri dövlətlər və hərbi-siyasi bloklar arasında ziddiyətlərin kəskinləşməsi;
2) Dünyanı yenidən bölüşdürmək
uğrunda mübarizə.
Ümumiyyətlə, 38 dövlətin qoşulduğu dünya müharibəsi hər iki tərəfdən

ədalətsiz, işğalçılıq müharibəsi idi.
Beləliklə, 1918-ci ilin oktyabrında müharibə İttifaq dövlətlərinin
məğlubiyyəti ilə başa çatdı. İştirak
edən ölkələrdən 12 milyon insan
həyatını itirdi, 55 milyon insan isə yaralandı.Bundan əlavə, çox sayda insan
aclıq və xəstəlikdən dünyasını dəyişdi.
Müharibənin nəticəsi olaraq, 4 imperiya: Rusiya, Avstriya-Macarıstan,
Almaniya və Osmanlı imperiyalarının
varlığına son qoyuldu. Milli dövlətlər
meydana gəldi. Müharibədən əvvəl
Avropa xəritəsində 3 respublika var
idisə, indi onların sayı 13-ə çatdı. Keçmiş Rusiya imperiyasının ərazisində
bir sıra müstəqil milli dövlətlər meydana gəldi, o cümlədən müstəqil
Azərbaycan Cümhuriyyəti yaradıldı.
200 nəfər azərbaycanlı zabiti I Dünya müharibəsi cəbhələrində vuruşan
rus ordusunda xidmət etmişdi.
Saysız-hesabsız kəndlər və şəhərlər
yer üzündən silinmişdi. 1772-1913cü illərdəki müharibələrin hamısının birlikdə vurduğu ziyan 6 milyard dollar (1913-cü ilin qızıl dollar
hesabı ilə) təşkil etmişdisə, Birinci
Dünya müharibəsi 80 milyard dollar
məbləğində ziyan vurmuşdu. Bu soyğunçuluq müharibəsinin müsibətləri
və onun nəticələrinin bütün ağırlığı
zəhmətkeş kütlənin üzərinə düşmüşdü.
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Ramazan bayramı

İslam dininin müqəddəs bayramları arasında
Ramazan bayramı mühüm yer tutur. Bu bayramın
tarixi müsəlman təqvimi ilə hicrinin 2-ci ilindən
(miladi 622-623-cü il) başlanmışdır.
İslamda ilin ayları arasında Ramazan ayı ən
şəfqətli və ən müqəddəs ay hesab edilir. Onu “on
bir ayın sultanı” da adlandırırlar. Ramazan ayı insanlara Allahı sevmək prinsiplərini öyrədir, onlara
öz iradə qüvvələrini, dözümlüyünü yoxlamaq imkanı verir, onları gözüaçıq, təmiz vicdanlı olmağa
yönəldir və oruc tutmaqla ifadə olunur. Oruc ramazan ayında tutulduğu üçün ona “Ramazan orucu”
da deyirlər.
Orucluq ayında günün işıqlı vaxtı yemək, içmək,
siqaret çəkmək, və s. olmaz. Oruc tutmaqdan yalnız uşaqlar, xəstələr, hamilə qadınlar, cəbhədə vuruşanlar, uzaq yola çıxanlar azad olunurlar. Orucluq Ramazan ayında təzə ay çıxandan başlanır və
29-30 gün davam edir. Qurani-Kərimdə yazılır:
“Sübh açılınca, ağ sap qara sapdan fərqlənincəyə
qədər yeyib için; sonra gecəyə qədər orucunuzu
tamamlayın.” (“Bəqərə” surəsi, 187)
Məhəmməd peyğəmbər (s.ə.s.) buyurmuşdur
ki, Ramazan ayı gələndə cənnətin qapıları açılar, cəhənnəmin qapıları bağlanar, şeytanlar da
zəncirdə olar. Döyüşdə və ya əsirlikdə olduğuna
görə oruc tutmayanlar sonra münasib bir vaxtda
onun əvəzinə oruc (qəzasını) tutmalı və ya fidyə
verməlidirlər.
Orucu qəsdən pozanlar isə onun əvəzini tutmaqla yanaşı, tövbə etməli və kəffarəsini ödəməlidirlər.
Kəffarə isə 60 gün oruc tutmaq, yaxud 60 yoxsulu
yedirtməkdir. 60 günlük kəffarə orucuna bir günlük qəza orucu da əlavə olunur.
Məhz Ramazan ayının axırıncı on gecələrinin
birində Quran hədiyyə edilmişdir. Deyilənə görə
230

bu, həmin ayın ya 22-dən 23-nə, ya da 26-dan 27nə keçən gecə baş vermişdir. Bu gecə “leylət alQadr” - qüdrətli, əzəmətli gecə adlanır. Quranda
bu gecə haqqında belə yazılır: “Qədr gecəsi min
aydan daha xeyirlidir! O gecə mələklər və ruh
Rəbbinin izni ilə hər bir işdən dolayı yerə enərlər.
O gecə dan yeri sökülənə kimi salamatlıqdır!”
(“Qədr” surəsi, 3-5)
Orucluğun başa çatdığı gün fitr bayramı adlanır.
Həmin gün bütün müsəlmanlar bir-birlərini təbrik
edir, vəfat edənlərin qəbirlərini ziyarət edir, ruhlarına dualar oxuyurlar. Bayram günü hər kəs öz
himayəsində olanlar üçün təqribən 3 kq buğda, yaxud xurma və ya kişmiş miqdarında kasıblar üçün
fitrə zəkatı verməlidir.
Sovet hakimiyyəti dövründə İslamın başqa
ayinləri və ibadətləri kimi, orucluq da qadağan
edilmişdi. Lakin imanlı adamlar gizlicə də olsa, öz
borclarını yerinə yetirirdilər. Bir çoxları isə vəzifə
və iş yerlərini itirmək, təqiblərə məruz qalmamaq
üçün orucluqdan imtina etməyə məcbur olmuşdular. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra insanların vicdan azadlığı bərpa
olunmuş, İslam dininə, onun ibadət və ayinlərinə
olan münasibət də dəyişmişdi. Ramazan (Orucluq)
bayramı Azərbaycanda Milli Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27 oktyabr tarixli “Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında” Qanuna əsasən
1993-cü ildən dövlət səviyyəsində qeyd olunmağa
başlamışdır.
Ə d ə b i y y a t
Hicrani, Ə.T. Orucun tarixi və mənəvi dəyərləri [Mətn] /Əli
Təbrizi Hicrani.-[Yersiz]:[Məhdiyar], 2005.-141 s.
Qocayev, Ə. Orucluq bayramı [Mətn] //Qocayev Ə. Bayramlar və
tarixi günlər.- Bakı: Altun Kitab, 2006.-S. 5-7.

Səbr və təvəkkül ayı Ramazan [Mətn] /elmi red. M.Camalov.-Bakı:
Xəzər nəşriyyatı “MMC“, 2007.- 65 s.

®
1 avqust
Gün çıxır 06:37
Gün batır 20:56
31 avqust

AVQUST

Gün çıxır 07.06
Gün batır 20:15

22 iyul23 avqust
Şir bürcünün
Nişanəsi oddur.
Ulduzlar padşahı
olan Günəşin
himayəsindədir.
Günəşin şir
bürcündən keçdiyi
dövrdə doğulanlar
hökmlü və daxilən
zəngin olurlar.
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• Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü
(01.08.2001)
• N.Nərimanovun Bakıda ilk ictimai kitabxanaqiraətxana açmasının (01.08.1894) 120 illiyi
• Azərbaycan Kinosu Günü (02.08.1898)
• Cəbrayıl rayonunun işğalı Günü (23.08. 1993)
• Füzuli rayonunun işğalı Günü (23.08. 1993)
• Qubadlı rayonunun işğalı Günü (31.08.1993)

520 il Məhəmməd Füzuli 1494-1556

1996-cı ildə ilk dəfə olaraq Milli Bank tərəfindən Azərbaycanın görkəmli
şair və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin həyat və yaradıcılığının (14941556) 500 illiyinə həsr olunmuş 100 manat dəyərində qızıl və 50 manat
dəyərində gümüş xatirə sikkələri buraxılmışdır.
Xatirə sikkələrinin üz tərəfində Məhəmməd Füzulinin siması, arxa
hissəsində isə şairin məşhur “Leyli və Məcnun” poemasından bir səhnə
əks etdirilmişdir. Xatirə sikkəsi Böyük Britaniyanın Kral Sikkəxanasında
yüksək beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə hazırlanmışdır.
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AVQUST
Milli ədəbiyyat

2014

Ədəbiyyatşünas alim, filologiya elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm
xadimi Bağırov Bağır İbrahimxəlil oğlunun (Bağır Ulduz) (01.08.192915.01.2010) anadan olmasının 85 illiyi
Ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru, prоfеssоr Məmmədоv Xеyrulla
Qulam oğlunun (01.08.1934-08.09.2005) anadan оlmasının 80 illiyi
Şair Qoşqarlı Oruc Hüseyn oğlunun (04.08.1909-25.11.1989) anadan
olmasının 105 illiyi
Yazıçı, dramaturq, “Qızıl qələm” mükafatı laurеatı Fərzəliyеv Şamil Xurşud
oğlunun (Şamil Xurşud) (14.08.1934-1986) anadan оlmasının 80 illiyi

234

235

Dünya ədəbiyyatı
Alman şairi Hötе İоhann Vоlfqanqın (28.08.1749-22.03.1832) anadan
оlmasının 265 illiyi

236

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq
Sənətşünaslıq doktoru, xalçaçı-rəssam Əliyeva Kübra Muxtar qızının
(04.08.1944) anadan оlmasının 70 illiyi
Rus bоyakarı və qrafiki Rеpin İlya Yеfimоviçin (05.08.1844-29.09.1930)
anadan оlmasının 170 illiyi

237
238

Musiqi.Opera.Balet
Xalq artisti, müğənni Quliyeva Qəndab Həbib qızının (10.08.1949) anadan
olmasının 65 illiyi

239

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Novruzov Ələsgər Xanlar oğlunun
(01.08.1949-26.02.1992) anadan olmasının 65 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Həsənov Məhəmməd Ələsgər oğlunun
(09.08.1959) anadan olmasının 55 illiyi

Siyasət.Hərbi iş
Hərbi xadim, general-leytenant Qasımov Əbülfəz Əsədulla oğlunun
(05.08.1934-07.04.2009) anadan olmasının 80 illiyi
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240
241

Fəlsəfə. Din
Şeyxülislam və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Ruhani başçısı Paşazadə
Allahşükür Hümmət oğlunun (26.08.1949) anadan olmasının 65 illiyi

242

İdman
Əməkdar idman ustası Hüseynov Nazim Qalib oğlunun (02.08.1969) anadan
olmasının 45 illiyi
Beynəlxalq dərəcəli idman ustası Məmmədov Ədalət Aydın oğlunun
(03.08.1974) anadan olmasının 40 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Məmmədov Tofiq Qambay oğlunun
(04.08.1949) anadan оlmasının 65 illiyi
Akademik, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlunun
(13.08.1949) anadan оlmasının 65 illiyi
Akademik Əliyev Maqsud İsfəndiyar oğlunun (27.08.1924) anadan olmasının
90 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb

244
245

Fransız təbiətşünası Lamark jan Batist Pyеr Antuan dе Mоnеnin (01.08.174418.12.1829) anadan оlmasının 270 illiyi
Biologiya elmləri doktoru Əsgərova Roza Qasım qızının (15.08.1929) anadan
olmasının 85 illiyi

Tarixdə bu gün
Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü (01.08.2001)
N.Nərimanovun Bakıda ilk ictimai kitabxana- qiraətxana açmasının
(01.08.1894) 120 illiyi
Azərbaycan Kinosu Günü (02.08.1898)
Azərbaycanda Hərbi-Dəniz Qüvvələri Günü (05.08.1996)
Bеynəlxalq Gənclər Günü (12.08.1999)
Sərhəd Qoşunlarınının Peşə Bayramı 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)
Türk dünyasının tarixi Çaldıran döyüşünün (23.08.1514) 500 illiyi
Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı Günü (26.08.2010)
Altıağac Parkı yaradılmışdır (31.08.2004)
Qubadlı rayonunun işğalı günü (31.08.1993)
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80 Xеyrulla Məmmədоv
illiyi 1934-2005

Ə d ə b i y y a t
“Əkinçi”dən “Molla
Nəsrəddin”ə qədər
[Mətn] /X.Məmmədov;
red. Ə.Mirəhmədov; rəyçi
B.Nəbiyev.- Bakı: Yazıçı,
1987.- 628 s.
Sultan Məcid Qənizadə
[Mətn] /X.Məmmədov;
red. H.Qasımzadə.- Bakı:
Yazıçı, 1983.- 211 s.
Dünyada qala bilmək...
[Mətn]: [filol. e. d-ru
prof. Xeyrulla Məmmədov
haqqında] /tərt. ed.
R.Novruz; red. İ.İsrafilov;
ön söz müəl. T.Həmid.Bakı: Qanun, 2012.209 s.
Quliyev, E. Görkəmli
ədəbiyyatşünas alim,
tanınmış pedaqoq
[Mətn] /Elman Quliyev
// Ədəbiyyat qəzeti.2011.- 20 may.- S.5.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Xeyrulla Qulam oğlu Məmmədov
1934-ci il avqust ayının 1-də Lerik rayonunun Zuvand mahalının Hoveri
kəndində anadan olmuşdur.
1952-ci ildə Lerik kənd (o vaxtlar
kənd sayılırdı) orta məktəbini, 1957-ci
ildə S.M.Kirov adına ADU-nun (indiki
BDU-nun) filologiya fakültəsini bitirmişdir.
1957-1960-cı illərdə Lerik qəsəbə
orta məktəbində Azərbaycan dili və
ədəbiyyatı müəllimi, eyni zamanda internat məktəbində baş tərbiyəçi işləmişdir.
Lerik rayonunda çıxan “Kolxoz yolu”
qəzetində müntəzəm çıxış etmiş və bu
qəzetin məsul katibi olmuşdur.
1960-1963-cü illərdə V.İ.Lenin adına
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda aspiranturada oxumuş, 1963-cü ilin
noyabr ayında ADPİ-da Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi kafedrasına işə girmişdir. 1963-1965-ci illərdə səsvermə yolu
ilə həmin kafedrada müəllim işləmişdir.
1965-1967-ci illərdə baş müəllim,
1968-1970-ci
illərdə
Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi kafedrası müdirinin
müavini vəzifəsinə təyin olunmuş,
1967-1982-ci illərdə kafedranın dosenti
olmuşdur.
1962-ci ildə namizədlik, 1981-ci
ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə
etmiş, 1982-ci ildə elmlər doktoru elmi
dərəcəsini almışdır.
1991-ci ildən isə filologiya-tarix
fakültəsinin qiyabi şöbəsinə dekan seçilmiş, XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı

Ədəbiyyatşünas
tarixi kursunu tədris etmişdir.
Görkəmli ədəbiyyatşünasın “XIX
əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanda
maarifçi
realist
ədəbiyyat” (1978), “Sultan Məcid
Qənizadə” (1983), “Əkinçi”dən “Molla Nəsrəddin”ə qədər” (1986), “XIX
əsr Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı”
(1992), “Azərbaycan ədəbi tənqidi
XIX-XX əsrlərin hüdudunda” (1999),
“XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı”
(2006) “N.Nərimanov: görkəmli maarif xadimi və realist yazıçı”, “İsmayıl bəy Qasprinski və Azərbaycan
ədəbiyyatı” və s. dərslik və monoqrafiyaları ədəbiyyatşünaslığın inkişaf və
zənginləşməsinə layiqli töhfələrdir.
Azərbaycanda nəşr olunan müxtəlif
ensiklopediyalarda alimin 130-dan, dövri mətbuatda isə 600-dən çox məqaləsi
çap olunmuşdur.
Görkəmli alim Xeyrulla Məmmədov
2005-ci il sentyabr ayının 8-də vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
İnsan yaşayır [Mətn]:
hekayələr /Ş.Fərzəliyev;
[red. S. Süleymanov].Bakı: Azərnəşr, 1964.112 s.
Sizi unutmaram [Mətn]:
hekayələr /Ş.Fərzəliyev;
[red. İ.Tapdıq].- Bakı:
Uşaqgəncnəşr, 1961.- 51 s.
Nəzərli, O. Mənim babam
redaktor idi [Mətn]
/O.Nəzərli //525-ci qəzet.2009.- 17 fevral.- S.7.
Mehdixanlı, T. Unudulmazlar [Mətn] /T.Mehdixanlı
//Təzadlar.- 2009.- 13-18
iyun.- S.14.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.science.az

Şamil Xurşud
1934-1986
Şamil Xurşud oğlu Fərzəliyev 1934cü il avqust ayının 14-də Azərbaycanın
Ucar rayonunda anadan olmuşdur.
Yazıçının valideynləri Ermənistanın
Sisyan rayonunun Ağudi kəndindən
olmuş, 1920-ci ildən sonra Ucara
köçmüşlər. Ali təhsilini Azərbaycan
Dövlət Universitetinin jurnalistika
fakültəsində almışdır. Hələ tələbə ikən
səhnə əsərləri yazmış və ilk səhnə əsəri
də tələbə vaxtı teatrda oynanılmışdır.
Ali təhsilini uğurla başa vurduqdan az
sonra onu Moskvaya - İctimai Elmlər
Akademiyasına göndərmişlər. Orada
ikiillik təhsilini bitirib vətənə qayıtmış, ömrünü yazıb-yaratmağa həsr etmişdir. Bir müddət Mərkəzi Komitədə
Təbliğat və təşviqat şöbəsində təlimatçı
vəzifəsində, daha sonra “Azərbaycan
gəncləri” qəzetində və “Kirpi” jurnalında baş redaktor işləmişdir. Onun redaktorluğu vaxtında Şahmar Əkbərzadə,
Tofiq Mütəllibov, Əbdul Qəni, Şahin
Quliyev, Aslan Kəmərli və başqaları
yaradıcılıq uğurları qazanmışlar.
Yazıçı-dramaturq, jurnalist, milli mətbuatımızın inkişafına var gücü,
təşkilatçılığı ilə qayğı göstərən, can
yandıranlardan biri olan Azərbaycan
mətbuatı və jurnalistikasının görkəmli
nümayəndəsi Şamil Xurşud Fərzəliyev
çox şərəfli, özünəməxsus, heç kəsə
bənzəməyən bir yaradıcılıq və ömür
yolu keçmişdir. Onun “Sizi unut-

Ədəbiyyatşünas
maram”, “İnsan yaşayır”, “Azarkeş nənə”, “Xəstələr”, “Özüm və
özün”, “Ağaclar kəsilmədi”, “Naxırçı çörəyi”, “Sakitlik olmayacaq” və
s. povest və hekayələr kitablarının,
“Sən tək deyilsən”, “Məhəbbət novellası”, “Yaz yağışı”, “Qvardiya, irəli”,
“Sevinc”, “Yol ayrıcında” və Mirzə
Şəfi Vazehin həyatından bəhs edən
“Bəxtiyar deyil” televiziya tamaşaları və səhnə əsərlərinin ictimai-bədii
məzmunu, milli koloriti və üslubu
altmış-yetmişinci illər ədəbiyyatında
özünəməxsus bir iz açıb. Onun bir
neçə əsəri əsasında teletamaşalar lentə
alınmışdır.
1972-ci ildən son fəaliyyətinə kimi
intibah dövrü kimi tariximizə yazılmış dövrə “Azərbaycan gəncləri”
qəzeti ayna tutmuşdu. Yüksək
idarəçilik, təşkilatçılıqla bərabər, əmək
qəhrəmanlarının hünəri, nailiyyətləri
analitik təhlillərlə qəzetin səhifələrində
canlandırılardı.
Şamil Fərzəliyev 1986-cı ildə ömrünün ən gözəl çağında - 52 yaşında
vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Faust [Mətn] /İ.V.Höte.Bakı: Öndər nəşriyyat,
2004.- 560 s.
Gənc Verterin iztirabları
[Mətn] /İ.V.Höte; tərc.
ed. S.Şamilov; ön söz.
A.Aslanov.- Bakı: Yazıçı,
1983.- 204 s.
Страдания юного
вертера [Текст]
/Гете, И.В.- Москва:
Художественная
литература, 1981.- 292 с.
Велиханова, Ф.А.
Веймарский гений
на Востоке [Текст]:
Иоганн Вольфганг
Гете в “ЗападноВосточном Диване”
/Ф.Велиханова; НАН
Азерб., Ин-т Литературы
им. Низами.- Баку: Элм,
2009.- 194 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Hötе İоhann Vоlfqanq
1749-1832
İohann Volfqanq Höte 1749-cu
il avqust ayının 28-də qədim alman
ticarət şəhəri olan Frankfurt-Maynda,
varlı burger ailəsində dünyaya gəlib.
Atası imperiya məsləhətçisi, keçmiş
vəkil, anası şəhər zadəganının qızı
olub. Höte evdə yaxşı təhsil almışdı.
1765-ci ildə Leypsiq Universitetində
təhsilini davam etdirmiş, 1770-ci
ildə Strasburqda dissertasiya müdafiə
edərək hüquq elmləri doktoru elmi
dərəcəsi almışdı.
İohann Volfqanq Hötenin klassik
üslubda yazdığı əsərlərə “ İfigeniyqa
Tavridada” (1887), “Torkvato Tasso”
(1790), “German və Doroteya” və s.
misal göstərmək olar.
Yaratdığı iki hissədən ibarət
ölməz “Faust” dram-poeması dünya
ədəbiyyatının ən gözəl nümunələrindən
biri sayılır. O, bu əsər üzərində,
demək olar ki, bütün yaradıcılığı boyu
işləmişdir. Əsəri 1772-ci ildə, 23 yaşında yazmağa başlamış, 1831-ci ildə,
82 yaşında bitirmişdir. Bu əsər alman
həyatının ensiklopediyası kimi yüksək
qiymətləndirilir.
Hötenin digər məşhur əsərlərinə
çoxsaylı şeir-poemaları - “Vilhelm
Meysterin təhsil illəri”, “Gənc Verterin iztirabları” adlı məktub-romanı,
“Seçmə oxşarlıq” adlı qismən avtobioqrafik romanlarını misal göstərmək
olar.

Alman şairi

Höte alman ədəbiyyatının və XVII
əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərində
Almaniyada Veymar klassisizmi
hərəkatının ən önəmli simalarından biri
idi. Veymar hərəkatı o dövr Avropa və
Almaniyada İntibah, Sentimentallıq,
“Tufan və Həmlə” (Sturm und Drang)
və romantizm ədəbi-fəlsəfi cərəyanları
ilə eyni dövrdə baş vermişdir.
Təbiətşünaslıq sahəsində də Hötenin mühüm xidmətləri olmuşdur. O,
1770-ci ildə “Bitki metamorfozuna
dair təcrübə” əsərində bitki aləminin
geniş təhlilini verə bilmişdir. Hötenin bitki və heyvan orqanizmlərinin
birliyinə dair baxışları onu Ç.Darvinin
sələflərindən biri hesab etməyə imkan
verir.
Höte yaradıcılığı sonralar ümumilikdə Avropa musiqisi, dramaturgiyası,
poeziya və fəlsəfəsinin əsas ilhamverici qüvvəsinə çevrilir. O, Şərq mövzusundakı əsərlərində qəzəl formasından
istifadə etmişdir.
Alman şair-dramaturqu, mütəfəkkir
və naturalisti İohann Volfqanq Höte
1832-ci il mart ayının 22-də FrankfurtMaynda vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Əliyeva, K. Lətif Kərimov:
həyat və yaradıcılığı [Mətn]
/K.Əliyeva, E.İbrahimov;
naşir B.Həsənoğlu; red.
Ç.Əlioğlu.- Bakı: Aspoliqraf, 2007.- 248 s.
Quliyev, Ə. XX əsr
Azərbaycan incəsənəti
haqqında oçerklər
[Mətn] /Ə.Quliyev; elmi
red. K.Əliyeva; ön söz.
Ö.Eldarov; Azərb. Resp.
Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi.- Bakı: Təhsil,
2012.- 166 s.
Məmmədov, T. Bədii
fotoqrafiya [Mətn]
/T.Məmmədov; red. K.
Əliyeva ; məsləhətçi C. Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil
Nazirliyi, Azərb. Dövlət
Rəssamlıq Akad.- Bakı :[s.
n.], 2011.- 173 s.
Muradov, V. Azərbaycan
xalçaları. Qarabağ qrupu
[Mətn] /V.A. Muradov;
elmi red. K. Əliyeva; tərc.
Y. Səlimov; dizayn. S.
Hüseynov; H. Əliyev fondu;
“Azər-ilmə” MMC; “Sehrli
ilmələr” Azərbaycan Xalçaları Qalereyası.- Bakı: Elm,
2010.- 272 s.
www.anl.az

Kübra Əliyeva
1944
Kübra Muxtar qızı Əliyeva 1944cü il avqust ayının 4-də Ağdam rayonunda anadan olmuşdur. 1963-cü ildə
M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət
Teatr İnstitutunun (indiki ADMİU)
mədəni-maarif fakültəsinə daxil olmuş,
1967-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu
ilə bitirmiş, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası Memarlıq və İncəsənət
İnstitutunun “Dekorativ tətbiqi sənət”
şöbəsində baş laborant, elmi işçi
vəzifəsində çalışmışdır. 1978-1980-ci
illərdə Moskva şəhərində Lomonosov
adına Universitetin tarix fakültəsində
professor V.M.Vasilenkonun yanında təcrübə keçmişdir. 1984-cü ildə
sənətşünaslıq namizədi elmi dərəcəsini
almışdır. 2004-cü ildə doktorluq dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə
etmişdir.
Kübra xanım Əliyeva 1979cu ilin axırlarından 2001-ci ilədək
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət
İnstitutunun
rəssamlıq
bölməsində (əvəzçiliklə) (Quba filialında 10 il) dosent vəzifəsində çalışmış, neçə-neçə peşəkar rəssam yetişdirmişdir. 2001-ci ildən – 2004-cü ilə
qədər (əvəzçiliklə) Azərbaycan Dövlət
Memarlıq və İnşaat Universitetinin
Memarlıq dizaynı bölməsində savadlı
memar-magistrlərin yetişməsində böyük əmək sərf etmişdir. 2003-cü ildən
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Sənətşünaslıq kafedrasında

Sənətşünas
müəllim-dosent, hal-hazırda isə professor vəzifəsində çalışır. Azərbaycan
Ensiklopediyasının III cildindən başlayaraq X cildinə qədər Azərbaycan
dekorativ-tətbiqi sənətinə aid 60-dan
artıq məqalənin müəllifidir. Rusiyada çap edilən xüsusi cild ensiklopediyasındakı Azərbaycan xalçalarına
aid məqalələrin, Azərbaycanın dövri
mətbuatında və xarici ölkələrdə nəşr
edilən 100-dən artıq elmi məqalənin
müəllifidir. “Azərbaycan xovsuz xalçaları” (1988), “Xalı və xalçaçılıq
terminləri lüğəti” (1998); “XVI-XVII
əsr Təbriz xalça məktəbi və onun Yaxın
və Orta Şərq xalça sənəti ilə əlaqəsi”
(R.Əfəndiyevlə müştərək (1999),
“Lətif Kərimov: Həyat və yaradıcılığı”
(E.İbrahimovla müştərək (2007) kitablarının müəllifidir.
1989-cu ildə Əmək veteranı medalı ilə təltif edilmişdir. 1988-ci ildən
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. Rəssamların yaradıcılığına həsr
edilən onlarla kataloqun müəllifidir.
Uzun illər Prezident Aparatı yanında
Ali Attestasiya Komissiyasının eksperti və AMEA Tarix Muzeyinin eksperti olmuşdur. AMEA Terminologiya
Komitəsinin üzvüdür. Sənətşünaslıq
doktoru, xalçaçı-rəssam 5 beynəlxalq
simpoziumda (Berlin, Bakı, Aşqabad,
Dənizli, Kazan) iştirak etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Альбом репродукций
[Tekcт].- М.: Изобразит.
искус., 1975.- 34 с.
Графика [Tekcт]:
[Альбом].- М.: Изобразит.
искус., 1987.- 48 с.
Евстратова, Елена
Николаевна. Репин
[Текст] /[текст и сост.
Е.Н.Евстратовой; отв.
за выпуск Н.Красновская;
ред. А.Казакова].Москва: Олма Медиа
Групп, 2008.- 127 s.
Лясковская, О. И.Е.Репин
[Tekcт]/O.A.Лясковская.3-е изд.- М., 1983.
Пилипенко, И. Репин
в Абрамцеве [Tekcт]
/И.Пилипенко.- Л., 1980.
Чуковский, К. Илья Репин
[Tekcт] /К.Чуковский.- 2-е
изд.- М., 1983.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.bibliotekar.ru
www.en.wikipedia.org
www.ru.wikipedia.org
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İlya Rеpin
1844-1930
Rеpin İlya Yеfimоviç 1844-cü il
avqust ayının 5-də Ukraynanın Xarkov
vilayətində anadan olmuşdur. O, 18641871-ci illərdə Peterburq Rəssamlıq
Akademiyasında oxumuş, 1893-cü
ildən isə həmin akademiyanın həqiqi
üzvü seçilmişdir.
Repin portret, məişət və tarixi boyakarlıq janrlarında fəaliyyət göstərmiş,
ofort və litoqrafiyalar çəkmişdir. Onun
1870-1873-cü illərdə yaratdığı “Burlaklar Volqada” tablosunda zülmə
qarşı etiraz motivləri, sadə adamların
mənəviyyatı, qüvvə və qüdrəti əks etdirilmişdir.
Rəssam 1873-cü ildə İtaliya və
Fransaya səyahət etmiş, 3 il orada qalaraq Avropa incəsənəti ilə yaxından
tanış olmuş, “Paris kafesi” (18741875), “Sadko sualtı səltənətdə”
(1876) əsərlərini yaratmış və plener
üsulundan məharətlə istifadə etmişdir.
Xaricdən qayıtdıqdan sonra 1882ci ildən Peterburqda yaşayan Repin
rus həyatının sosial ziddiyyətlərini və
ictimai münasibətləri qabarıq şəkildə
təsvir edərək, “Qorxaq kəndli” (1877),
“Bədnəzər kəndli”(1877) əsərlərində
bir sıra kəndli obrazları yaratmışdır. “Tövbədən imtina” (1879-1885),
“Təbliğatçının həbsi” (1880-1892),
“Gözləmirdilər” (1884-1888) tablolarında sürgündən qayıtmış inqilabçıların obrazını təsvir etmiş, qəhrəmanın

Rus boyakarı

ağır taleyini, onun ailə üzvlərinin hiss
və həyəcanlarını mürəkkəb rəng çalarları ilə göstərmişdir. Bu illərdə Repin
“V.V.Stasov” (1873), “A.F.Pisemski”
(1880), “L.N.Tolstoy” (1887) əsərlərini
işləmiş, həmçinin tarixi janr sahəsində
“Şahzadə Sofiya”(1879), “İvan Qroznı
və oğlu İvan”(1885), “Zaporojyelilər
Türkiyə sultanına məktub yazarkən”
(1878-1891) adlı görkəmli portretlərini
yaratmışdır.
İlya Yefimoviç Repin 1930-cu il
sentyabr ayının 29-da vəfat etmişdir.
1940-cı ildə rəssamın dəfn olunduğu
Repino qəsəbəsində ev-muzeyi açılmışdır. Çuquyevdə də Repinin xatirə
muzeyi açılmış, 1958-ci ildə Moskvada rəssama abidə ucaldılmışdır. SanktPeterburq Boyakarlıq, Heykəltəraşlıq
və Memarlıq İnstitutu Repinin adını
daşıyır.
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Ə d ə b i y y a t
Sevda. Qəndab Quliyeva
səs yazılarının sayını artırmaq istəmir. Xanəndə piratların hədəfinə çevrilməkdən
ehtiyat edir [Mətn] /Sevda
//Kaspi .-2009. - 14 aprel.S. 15.
Vahid, T. O, əslində Leylinin
özü idi... [Mətn] /T.Vahid
//Mədəniyyət.- 2012.-10
avqust.- S.10.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org

Qəndab Quliyeva
1949
Qəndab Həbib qızı Quliyeva 1949cu il avqust ayının 10-unda Füzuli rayonunun Dilağarda kəndində anadan
olmuşdur.
1976-1980-ci illərdə A.Zeynallı
adına Bakı Musiqi Məktəbini bitirmiş, 1991-1996-cı illərdə Azərbaycan
Dövlət
Musiqi
və
İncəsənət
Universitetində təhsilini davam etdirmişdir. İlk muğam müəllimi Nəriman
Əliyev olmuş, eyni zamanda Vahid
Abdullayevin muğam sinifində dərs
almışdır.
1982-ci ildən Azərbaycan Opera və
Balet Teatrının solistidir. Müğənni bu
teatrın səhnəsində Leyli, Əsli (Üzeyir
Hacıbəyov “Leyli-Məcnun”, “Əsli və
Kərəm”), Ərəbzəngi (Müslüm Maqomayev “Şah İsmayıl”), Şahsənəm
(Z.Hacıbəyov “Aşıq Qərib”), Gülbahar (Ş.Axundova “Gəlin qayası”),
Xanəndə qız (R.Mustafayev “Vaqif”)
rollarını yaratmışdır.
Qəndab xanım 10 il səhnədə Leyli
rolunu müvəffəqiyyətlə oynamışdır.
Xanəndənin repertuarına muğam
dəsgahları və təsniflər daxildir. Onun
ifasında muğamlardan “Xaric Seygah”, “Şahnaz”, “Çahargah”, “Qarabağ
şikəstəsi”, “Heyratı”, “Mahur-Hindi”,
“Bayatı-Şiraz”, “Şur”, xalq mahnıları
(“Apardı sellər Saranı”, “Qaçaq Nəbi”,
“Gül açdı”, “Bağçada güllər”, “Əlində
sazın qurbanı”, “Qara xal yar”) və
Azərbaycan bəstəkarlarının mahnıları
geniş yer tutur. Qəndab Quliyeva bir

Xanəndə
çox xarici ölkələrdə - Almaniya, Kanada, Yaponiya, Fransa, İsveç, Türkiyə,
İran, İraq, Finlandiya, Avstraliya,
Əfqanıstan, Tunis, Əlcəzairdə qastrol
səfərlərində olmuş, Azərbaycan muğam sənətini inkişaf etdirmişdir. Muğamlarının səsyazıları AzTR Fondunda saxlanılır.
Xanəndənin ifasında “Çahargah”
muğamının səsyazısı isə Fransada
“Muğam antologiyası” CD diskinə
daxil edilmişdir. Qəndab Quliyeva pedoqoji fəaliyyətlə də məşğul
olur. Hazırda Azərbaycan Dövlət və
Mədəniyyət Universitetində muğamatdan dərs deyir. “Qəzəlxan” (film,
1991), “Bu səs Qədirin səsidir” (film,
2007) filmlərində çəkilmişdir.
1992-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Xalq artistidir.
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Ələsgər Novruzov
1949-1992
Ələsgər Xanlar oğlu Novruzov
1949-cu il avqust ayının 1-də Laçın
rayonunun Kürdhacı kəndində anadan
olmuşdur.
1966-cı ildə Kürdhacı kənd orta
məktəbini bitirmiş və 1968-70-ci illərdə
Ermənistan Respublikasının Leninakan
şəhərində hərbi xidmətdə olmuşdur.
Hərbi xidmətini başa vuraraq, 1971-ci
ildə Şuşa Pedaqoji Texnikumuna daxil
olmuş və 1973-cü ildə oranı bitirərək,
bədən tərbiyəsi müəllimi ixtisasına
yiyələnmişdir.
1979-cu ildə Xocalı şəhərinə
köçərək öz ixtisası üzrə müəllim
işləmişdir. 1988-ci ildə gizli yaranan
Xocalının Müdafiə Şurasının ilk beş
üzvündən biri Ə.Novruzov olmuşdur.
Azğınlaşmış ermənilərə qarşı keçirilən

Milli Qəhrəman
əks əməliyyatlarda Ələsgər həmişə
fərqlənmişdir. 1992-ci il fevralın 25dən 26-a keçən gecə Xocalı soyqırımında soydaşlarımızın təhlükəsizliyini
təmin etmək üçün var gücü ilə vuruşmuşdur. Düşmənlər böyük çətinliklə
Ə.Novruzovu əsir götürmüş və böyük
işgəncə ilə qətlə yetirmişlər. Doğma
kəndi Kürdhacıda dəfn edilmişdir.
Ailəli idi. Üç övladı yadigar qalıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 fevral 1997-ci il tarixli 553 saylı Fərmanı ilə Novruzov Ələsgər Xanlar
oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Ölümündən sonra Məhəmməd
Əsədov adına mükafata layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Ələsgər Xanlar oğlu Novruzova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Xocalı özünümüdafiə dəstəsinin döyüşçüsü
– Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunmasında, erməni qəsbkarlarına qarşı mübarizədə, Xocalı soyqırımı zamanı dinc
əhalinin xilas edilməsində xüsusilə fərqlənərək şücaət və mərdlik göstərdiyinə, Vətən qarşısındakı borcunu şərəflə yerinə yetirdinə görə]:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 25 fevral 1995-ci il [Mətn] //Azərbaycan.- 1995.- 26 fevral.- S.1.- (Ölümündən sonra)
Əsgərov V. Novruzov Ələsgər Xanlar oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.174.
Novruzov Ələsgər Xanlar oğlu (1949-1992) [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt.ed.H.Həmidova.- Bakı. 2008.S.167.
Seyidzadə, M. Novruzov Ələsgər Xanlar oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.179.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
www.muallim.edu.az
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Məhəmməd Həsənov
1959
Məhəmməd Ələsgər oğlu Həsənov
1959-cu il avqust ayının 9-da Goranboy rayonunun Qarasüleymanlı
kəndində anadan olmuşdur.
1976-cı ildə 3 saylı orta məktəbi
bitirmişdir. 1977-ci ildə hərbi xidmətə
çağırılmış, 1979-cu ildə Murmanskda
hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra
Kiyev şəhərinə gəlmişdir.
1980-ci ildə Kiyev Radio Elektronika Texnikumuna daxil olmuşdur.
1984-cü ildə texnikumu bitirmiş, orada “Kommunist” zavodunda çalışmışdır. Sonra Vətənə qayıdaraq, 1989-cu
ildə Axundov adına APDİ-na daxil olmuşdur.
1991-ci ildən könüllü olaraq vətənin
müdafiəsinə qalxmışdır. Mənəşli,
Erkəc, Rus Borisi, Erməni Borisi, Qaraçinar, Talış kəndlərində düşmənə

Milli Qəhrəman

qarşı mübarizədə rəşadət nümayiş etdirmişdir.
1993-cü ildə Bakı Ali Komandirlər
Məktəbini bitirmiş, 1994-2000-ci
illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı
Akademiyasında
baş
müəllim
vəzifəsində işləmişdir. Polkovnikleytenant rütbəsinədək yüksəlmişdir.
2002-ci ildən Goranboy rayonunun
Veysli kənd orta məktəbinin direktoru
vəzifəsində çalışır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 iyun 1992-ci il tarixli 6 saylı Fərmanı ilə Həsənov Məhəmməd
Ələsgər oğluna “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Ailəlidir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında:
[Həsənov Məhəmməd Ələsgər 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 [Mətn] //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 12.- S.35.
Əsgərov V. Həsənov Məhəmməd Ələsgər oğlu [Mətn] //Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S. 233-234.
Həsənov Məhəmməd Ələsgər oğlu (1959-1992) [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt.ed.H.Həmidova.Bakı, 2008.- S.82.
Seyidzadə, M. Həsənov Məhəmməd Ələsgər oğlu [Mətn] //M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.86.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
www.muallim.edu.az
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Ə d ə b i y y a t
Dadaşova, R. Səfəvilərin
son dövrü [Mətn]: ingilisdilli tarixşünaslıqda
/R. İ. Dadaşova; baş elmi
məsləhətçi. Seyxülislam
Allahşükür Paşazadə; elmi
red. Y. Mahmudov.-Bakı:
Nurlan, 2003.- 440 s.
Qur’ani-Kərim [Mətn] /
Ərəb dilindən tərcümə
edənlər: Bünyadov Z. M.,
Məmmədəliyev, V.M.; Ön
söz: V.M.Məmmədəliyev;
Məsləhətçi red.: Şeyxülislam A.H. Paşazadə.- Bakı:
Çıraq, 2004.- 636 s.
Məhərrəmzadə, B
Müsəlman hüququn
mənbələri[Mətn] : Monoqrafiya /B.Məhərrəmzadə;
Baş məsləhətçi:
Ş.A.Paşazadə; Elmi red.:
A.İbrahimov.- Bakı : QAPPPoliqraf NPK , 2000.- 64 s.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.az.wikipedia.org
www.science.az
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Allahşükür Paşazadə
1949
Allahşükür Hümmət oğlu Paşazadə
1949-cu il
avqust ayının 26-da
Azərbaycan Respublikası Lənkəran
rayonunun Cil kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra 1966-68-ci illərdə sovxozda
fəhləlik etmişdir. Yerli ağsaqqallardan gizli şəkildə dini biliklər öyrənən
A.Paşazadə 1968-70-ci illərdə Buxarada “Mir-Ərəb” mədrəsəsində təhsil
almışdır. 1971-ci ildə İmam əl-Buxari
adına Daşkənd İslam Universitetinin
ilahiyyat fakültəsinə daxil olmuş və
1975-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə
bitirərək tam ali dini təhsilə yiyələnmişdir. 1975-ci ildən Qafqaz
Müsəlmanları İdarəsində məsul katib,
1978-ci ildən “Təzəpir” məscidinin
axundu, İdarənin sədr müavini
vəzifələrində çalışmışdır. 1980-ci ildə
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri
vəzifəsinə seçilmiş və Şeyxülislam
rütbəsi almışdır. XII Şeyxülislamdır.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar
Şurasının sədridir. Qafqaz xalqlarının
sülhməramlı niyyətlərinin tərəfdarı və
müdafiəçisi olan A.Paşazadə 1986-cı
ildə Bakıda keçirilən “Müsəlmanlar
sülh uğrunda mübarizədə” Beynəlxalq
İslam konfransının təşəbbüskarı və
onun daimi fəaliyyət göstərən komissiyasının sədridir. A.Paşazadə 1987-ci
ildə Moskvada keçirilən “Nüvə silahsız dünya, bəşəriyyətin xilası uğrunda” Beynəlxalq forumun təşəbbüskar
qrupunun başçısı və həmsədri olmuş-

Şeyxülislam

dur. 1989-cu ildə SSRİ Ali Sovetinin
xalq deputatı seçilmişdir. 1990-1995ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin deputatı olmuşdur. Qafqaz
müsəlmanlarının 2003-cü ildə keçirilmiş XI qurultayında ömürlük Şeyxülislam seçilmişdir.
A.Paşazadə
Ümumdünya
İslam Konqresi, Ümumdünya Xalq
Rəhbərliyi, Ümumdünya Sülh Şurası,
Avrasiya İslam Şurası, “Vicdana çağırış” Beynəlxalq Fondu və bir sıra
digər beynəlxalq təşkilatların rəyasət
heyətlərinin üzvüdür.
1991-ci ildə keçmiş sovet respublikaları arasında birinci olaraq Azərbaycanın İslam
Konfransı Təşkilatına üzv qəbul olunmasında Allahşükür Paşazadənin şəxsi
təşəbbüsünün böyük rolu olmuşdur.
Dini-ictimai xadim kimi, beynəlxalq
aləmdə malik olduğu böyük nüfuzdan istifadə edərək A.Paşazadə
Azərbaycan həqiqətlərini, Qarabağ
probleminin mahiyyətini tanınmış
din və dövlət liderləri ilə yüksək
səviyyəli görüşlərində, ən yüksək
xitabət kürsülərindən etdiyi çıxış və
məruzələrdə dünya ictimaiyyətinin
diqqətinə çatdırır, bölgəmizdə sülhün və
əmin-amanlığın möhkəmləndirilməsi
ilə bağlı geniş təbliğat aparır.
Qarabağ probleminin sülh yolu
ilə həll olunması üçün əlindən gələni
əsirgəməyən A.Paşazadə ermənilərin
dini liderləri ilə dəfələrlə görüşmüş,

münaqişənin dini müstəviyə keçməsinə imkan
verməmişdir. O, 1988-ci ildən başlayaraq erməni
kilsəsinin rəhbərlərini Qarabağ məsələsi ilə bağlı konstruktiv dialoqa dəvət etmişdir. A.Paşazadə
Roma Katolik və Rus Pravoslav kilsələrinin təklifi
ilə katolik-pravoslav məzhəblərarası əlaqələr komissiyasına üzv (2006) seçilmişdir.
Sülh yaradılması və tolerantlığın bərqərarı
sahəsində uğurlu fəaliyyətinə görə Şeyxülislam
2007-ci ildə Sülh Fondları Beynəlxalq Assosiasiyası, Ümumdünya Veteranlar Federasiyası və
“Xalq yaddaşı” Beynəlxalq Veteranlar Fondunun
təsis etdikləri xatirə medalı ilə təltif olunmuşdur.
A.Paşazadə bu mükafatın ilk laureatlarından biridir.
Şeyxülislam A.Paşazadənin Azərbaycanda dini
mərasimlər içərisində xüsusi həssaslıqla yanaşılan
Aşura mərasimi ilə bağlı uğurlu təşəbbüsü müasir Azərbaycanın mənəviyyat tarixinə həkk olunmuşdur. O, Aşura günlərində simvolik olaraq qan
çıxarılması ayininin mahiyyətinin saxlanılması
şərtilə, onun ictimai baxımdan əhəmiyyətli formasının tətbiqinə nail olmuşdur. Belə ki, irsi qan
xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanların, xüsusilə
talassemiyalı uşaqların ehtiyaclarının ödənilməsi
istiqamətində təmənnasız qan verilməsi aksiyalarının təşkilinə nail olunmuşdur. A.Paşazadənin
təşəbbüsü ilə Aşura günlərində Azərbaycanın bir
çox məscid və ziyarətgahlarında yad olunan İmam
Hüseynin şəninə qanvermə aksiyalarında iştirak
edən insanlar, həm müqəddəslərə olan ehtiramlı münasibətlərini nümayiş etdirir, həm də xəstə
insanlara real kömək göstərmələrindən məmnun
olurlar. Son illər bu, Allaha xoş gedən aksiyaların təşkili ictimaiyyət arasında olduqca müsbət
qarşılanmış və davamlı olmasına sosial sifariş yaranmışdır. Beləliklə, A.Paşazadə, Aşura zamanı,
çox zaman müsbət qiymətləndirilməyən, qınaq
obyektinə çevrilmiş xəncərlə baş yarma, zəncirlə
bədənə xəsarət yetirmə ilə qan çıxarma ənənəsinin
cəmiyyətə faydalı ictimai aksiyaya, insansevərlik
nümunəsinə çevrilməsinə nail olmuşdur.
A.Paşazadə bu illərdə elmi fəaliyyətlə də
məşgul olmuşdur. 1986-cı ildə İordaniya İslam
Mədəniyyəti Kral Akademiyasına müxbir üzv,

2001-ci ildə isə həqiqi üzv seçilmişdir. Beynəlxalq
Fiqh Akademiyasının həqiqi üzvüdür. O,
həmçinin, 2008-ci ildə yaradılmış Beynəlxalq Fiqh
Təşkilatının təsisçilərindən biridir. 1992-ci ildə
doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək, tarix
elmləri doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Azərbaycan
Ziyalıları Milli Elmi Yaradıcılıq Qurumunun akademikidir. Bakı Dövlət Universitetinin professorudur. Tarix və ilahiyyat üzrə “Qafqazda İslam”,
“İslamda ümmət və şüubilik”, “Quranın təfsiri və
tərcüməsi tarixi” monoqrafiyalarının, “QuraniKərimin ilahi hökmləri və öyrənilməsi”, “İslamda
şəhidlik”, “Milli münasibətlər və din”, “QuraniKərimin ecazkarlığı”, “Qurani-Kərimdə insan
təbiəti” mövzularında elmi əsərlərin və çox sayda
məqalələrin müəllifidir. İslam tarixi abidələrinin,
qədim əlyazmalarının üzə çıxarılması, mübadiləsi
və s. sahələrdə bir sıra elmi axtarışlar həyata keçirmişdir. A.Paşazadə Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Ekspertlər Şurasının üzvüdür. O, onadək
kitabın elmi redaktorudur. 2009-cu ilin iyununda A.Paşazadə MDB müsəlman dini liderlərinin
Məşvərət Şurasının sədri seçilmişdir. 2009-cu ilin
iyulunda A.Paşazadə YUNESKO yanında yaradılan din xadimlərinin yüksək səviyyəli məşvərət
qrupunun üzvü seçilmişdir.
Allahşükür Paşazadə SSRİ-nin “Xalqlar dostluğu” ordeni (1988), Misirin I dərəcəli “Əl elm
və əməl” (1992) ordeni, Çeçen Respublikasının
“Millət qəhrəmanı” ordeni (1998), Rus Pravoslav
kilsəsinin I dərəcəli “Müqəddəs Vladimir” (2001)
və I dərəcəli “Sergi Radonejski” (2005) ordenləri,
Gürcüstan Respublikasının “Şərəf” (2002) ordeni,
Vatikan dövlətinin “Müqəddəs Qreqori” ordeni
(2005), Rusiya Federasiyasının “Dostluq” (2006)
ordeni, İordaniya krallığının I dərəcəli “Kral Hüseyn” ordeni (2007), Rus Pravoslav Kilsəsinin
˝Şöhrət və Şərəf˝ ordeni (2009), Gürcüstan Respublikasının “Qoyunun qızıl dərisi” ordeni (2009)
və s. layiq görülmüşdür.
Azərbaycan Respublikasının “Şöhrət” (1994),
“İstiqlal” (1999) və “Şərəf” (2009) ordenləri ilə
təltif edilmişdir.
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Fikrət Əliyev
1949
Fikrət Əhmədəli oğlu Əliyev 1949cu il avqust ayının 13-də Ermənistan
Respublikasının Nüvədi kəndində anadan olmuşdur.
1971-ci ildə S.M.Kirov adına
Azərbaycan Dövlət Universitetinin
(BDU) riyaziyyat fakültəsini, 1975-ci
ildə aspiranturanı bitirib, Ukraynada
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
1990-cı ildən fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, 1992-ci ildən isə professordur.
1975-1992-ci illərdə Azərbaycan
Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat
və Mexanika İnstitutunda əvvəl kiçik,
sonra isə böyük elmi işci kimi fəaliyyət
göstərmişdir.
1992-1993-cü illərdə İstanbul Texniki Universitetinin professoru olmuşdur.
2011-ci ildə “Sistem analizi və avtomatik idarəetmə” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
150-dən çox elmi əsərin müəllifidir. 95
adda elmi əsəri xaricdə nəşr olunmuşdur.

Akademik
Əsas elmi nailiyyətləri: diskret halda stabilləşdirici tənzimləyicilərin parametrizasiyası verilmiş, “frequency”
və “state – spase” metodları arasında
əlaqə yaradılmış və qeyri xətti Rikkafi
tənliyinin dayanıqlı həlli üçün analitik
spektral metod verilmişdir. Polinom
və kəsr rasional matrislərin fakturizasiyası üçün effektiv alqoritmlər təklif
olunmuş və çıxışa nəzərən optimal və
etibarlı stabilləşdirici tənzimləyicilərin
qurulması yolları işlənib hazırlanmışdır.
Akademik Fikrət Əliyev 9-dan çox
elmlər namizədi işinə rəhbərlik etmişdir.
1993-cü ildən Amerika Riyaziyyat
cəmiyyəti, 1996-cı ildən Beynəlxalq
Kompyuter Assosiyasiyası, 1997-ci
ildən Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür.
Tətbiqi Riyaziyyat ET İnstitutunun
direktorudur. Fikrət Əliyev magistr
və aspirantlara elmi rəhbərlik etməklə
pedaqoji fəaliyyətini uğurla davam etdirir.

Azərbaycanda elmin problemləri və inkişaf perspektivləri [Mətn] /F.Əliyev, Ş.Ağayev; red. C.Məmmədli.- Bakı: Elm, 2011.- 151 s.
İnformatika telekommunikasiya radioelektronika üzrə ingiliscə-rusca- azərbaycanca terminoloji lüğət [Mətn] /Ə.Abbasov, F.Əliyev,
Ə.Əliyev, F.Əhmədov.- Bakı: Elm, 2004.- 296 s.
Azərbaycanda elmin problemləri və inkişaf perspektivləri [Mətn] /F.Əliyev, Ş.Ağayev; red. C.Məmmədli; rəyçi B.Ağayev,
A.Bayramoğlu.- Bakı: Elm, 2011.- 150 s.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.az.wikipedia.org
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Maqsud Əliyev
1924

Maqsud İsfəndiyar oğlu Əliyev
1924-cü il avqustun 27-də Tiflis
şəhərində anadan olmuşdur.
1941-1943-cü illərdə Tiflis Dövlət
Universitetinin
fizika-riyaziyyat
fakültəsində tələbə olmuş, 1943-1945ci illərdə isə Sovet Ordusu sıralarında
xidmət etmişdir.
1950-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsini
Ə d ə b i y y a t
bitirmiş, Politexnik İnstitutunda, Neft və
Dönüş mərhələsində
qlobal idarəetmə: dəyişilən Kimya İnstitutunda, Azərbaycan Dövlət
cəmiyyətdə sülhün qoUniversitetində pedaqoji iş aparmışdır.
runmasına innovasiya
yanaşmaları, beynəlxalq se- Maqsud Əliyevin selenin kristallaşmaminar. Dönüş mərhələsində sına, elektrik, optik və istilik xassələrinə
qlobal idarəetmə: dəyişilən
az miqdarda aşqarların təsirinin ilk
cəmiyyətdə sülhün qorunmasına innovasiya
tədqiqatçılarından biridir. M.İ. Əliyev
yanaşmaları [Mətn]
bu nəticələri ümumiləşdirərək 1957-ci
/red. hey. M.Əliyev və b.;
tərt. F.Məmmədov və b.;
ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə
N.Hüseynov.- Bakı: Nağıl etmişdir.
evi, 2005.- 176 s.
M.İ.Əliyev 1961-ci ildən Azərbaycan
M.İ.Əliyev [Mətn]:
EA
Fizika İnstitutunda əvvəlcə böyük
biblioqrafiya /tərt. ed.
A.Xəlilova, Ç.Əhmədova; elmi işçi, sonralar isə “Yarımkeçiricilərdə
elmi red. H.Abdullayev; red.
köçürmə hadisələri” laboratoriyasıN.Teymurova; AzEA Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli nın müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
Fizika İnstitutu; Mərkəzi
Maqsud Əliyevin tədqiqatlarında əsas
Elmi Kitabxana.- Bakı: Elm,
yerlərdən birini yarımkeçiricilərin
1992.- 116 s.
istilikkeçirməsi problemi tutur. O, 1966İ n t e r n e t d ə
cı ildə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
www.adam.az
elmi dərəcəsini, 1967-ci ildə isə profeswww.az.wikipedia.org
sor adını almış, bir sıra orden, medal və
www.science.az
diplomlara layiq görülmüşdür.
Akademik Maqsud Əliyev ittifaq
mətbuatında və xarici mətbuatda dərc
olunmuş 300-dən artıq elmi məqalənin
və 20 ixtiranın müəllifidir. Onun

Akademik
“Yarımkeçiricilərin istilikkeçirməsi”
adlı kitabı şöhrət qazanmışdır.
O, 1950-ci ildən respublikanın bir çox ali məktəblərində assistent, baş müəllim, dosent və
professor vəzifələrində işləyərək pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir. 1969-cu
ildə Azərbaycan Respublikası EA-nın
müxbir üzvü, 1980-cı ildə isə həqiqi
üzvü seçilmişdir.
Maqsud Əliyev Azərbaycan Respublikası EA fizika-riyaziyyat və texnika elmləri bölməsinin akademikkatibinin
müavini
vəzifəsində
işləyərək, aktiv elmi təşkilatçılıq işi
aparır. O, Azərbaycan EA-nın “Fizika
problemləri” elmi şurasının sədr müavini, Rusiya EA Rəyasət Heyətinin
“Yarımkeçiricilər fizikası və kimyası”
kompleks problemi və “Yarımkeçirici
materialşünaslığının fiziki-kimyasının
əsasları” üzrə elmi şuraların üzvüdür.
Akademik M.Əliyev “Fundamental və
tətbiqi işlər” üzrə komissiyanın sədri
kimi 1986-2005-ci illər üçün elmitexniki tərəqqi kompleks proqramının
tərtib olunmasında fəal iştirak etmişdir.
Elmi nailiyyətlərin fəal təbliğatına görə
Maqsud Əliyev keçmiş Ümumittifaq
“Bilik” Cəmiyyətinin Fəxri Fərmanı
ilə təltif olunmuşdur. Akademik Maqsud Əliyevin adı “Respublika Əmək
Şöhrəti” kitabına yazılmışdır.
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Qocayev, Ə. 1 avqustAzərbaycan Əlifbası və
Azərbaycan Dili Günü
[Mətn] //Qocayev Ə.
Bayramlar və tarixi günlər.Bakı, 2006.-S.42-43.

12

Abbasov. İ.Azərbaycan
dili milli dövlətçiliyimizin
əsas atributlarından biridir
[Mətn] /İ.Abbasov //Xalq
qəzeti.- 2013.- 2 avqust.S.3.
Abbasov, İ. Ana dilimiz
müqəddəsdir 1 avqust
Azərbaycan əlifbası və
Azərbaycan dili günüdür [Mətn] /İ.Abbasov
//Respublika.- 2013.- 30
iyul.- S.3.
Mahmudov, M. Azərbaycan
əlifbası türk kontekstində. 1
avqust Azərbaycan əlifbası
və Azərbaycan dili günüdür
[Mətn] /M.Mahmudov
//Respublika.- 2013.- 31
iyul.- S.5.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az

246

Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan
Dili Günü
2001

1 avqust ölkəmizdə ən əziz
günlərdən biri kimi qeyd olunur. Çünki
milli varlığımızın əsas atributlarından
olan Ana dilimizlə bağlıdır. Dil millətin
simasını səciyyələndirən amillərdən
biri, onun milli sərvətidir. Millətin dilinin dövlət dili statusuna yüksəlməsi
isə tarixi hadisə, milli dövlətçilik tarixinin qızıl səhifəsidir. Ulu öndər millimənəvi dəyərlərimizin ən qiymətlisi
və bir millət kimi milli varlığımızın
rəmzi olan Azərbaycan dilinin saflaşdırılması və inkişafı istiqamətində çox
mühüm addımlar atmışdır. Ölkəmizdə
Azərbaycan dilinin hərtərəfli inkişafı, işlək dilə çevrilməsi, beynəlxalq
münasibətlər sisteminə yol tapması
Ana dilimizin gözəl bilicisi, mahir
natiq, ulu öndər Heydər Əliyevin dilin qorunmasına yönələn düşünülmüş
siyasətinin nəticəsidir.
Azərbaycan SSR-in 1978-ci il
Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi qəbul edilməsi isə
həmin dövr üçün əhəmiyyətli hadisə
idi. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin
Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə
qayıdışından sonra Azərbaycan dili
öz inkişafında yeni mərhələyə qədəm
qoymuşdu. 1995-ci ildə ümumxalq
səsverməsi yolu ilə qəbul edilən
müstəqil dövlətimizin ilk Konstitusiyası ilə dövlət dilinin adı bərpa edildi.
Bu, ulu öndərin Ana dilimizə dəyişməz
mövqeyinin daha bir parlaq nümunəsi
olmuşdu.

Bundan sonra hökumət səviyyəsində Ana dilinin inkişafı və qorunması istiqamətində əhəmiyyətli
sənədlər qəbul edilmişdi. “Dövlət dili
işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 18
iyun 2001-ci il tarixli Fərman, yeni
əlifbaya keçidin 2001-ci ilin avqustuna kimi ölkəmizdə bütünlüklə təmin
edilməsi ulu öndərin öz doğma dilinə
bağlılığını bir daha təsdiq etmişdi.
Ümummilli liderin 9 avqust 2001ci il tarixli Fərmanı ilə avqustun
1-i ölkəmizdə “Azərbaycan dili və
Azərbaycan əlifbası günü” kimi qeyd
olunur. 2002-ci il 30 sentyabr tarixində
“Azərbaycan Respublikasında Dövlət
dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun qəbul edilməsi
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi
işlədilməsi, onun tətbiqi, qorunması
və inkişaf etdirilməsi istiqamətində
daha bir addımdır. Bu ənənələri ölkə
Prezidenti İlham Əliyev uğurla davam etdirməkdədir. Dövlət başçısının müxtəlif vaxtlarda imzaladığı
“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə
kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi
haqqında” və “Azərbaycan Milli ensiklopediyasının hazırlanması haqqında” Sərəncamları və bu istiqamətdə
görülən işlər də dilimizin inkişafına
böyük qayğının təzahürüdür.
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Xələfov, A. Nəriman
Nərimanovun ilk ümum
açıq milli kitabxanaqiraətxanası [Mətn]
/A.Xələfov //Azərbaycanda
kitabxana işinin tarixi:
dərslik.- 2 hissədə.- Bakı:
BUN, 2004.- H.1.- 328 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.azerilobbi.com

Bakıda ilk ictimai kitabxanaqiraətxana
1894
Azərbaycanda ilk ümumi açıq milli
kitabxananın əsası 1894-cü ildə Nəriman
Nərimanov tərəfindən qoyulmuşdur. O,
görkəmli ziyalılardan S.M.Qənizadə,
H.Mahmudbəyov,
S.Vəlibəyov,
Ə.Axundov, Ə.Cəfərzadənin yaxından köməyi ilə Xaqaninin, Nizaminin,
Füzulinin, Sədinin, Hafizin, Firdovsinin, A.Bakıxanovun, M.F.Axundovun,
M.P.Vaqifin, Q.Zakirin, S.Ə.Şirvaninin
və b. əsərlərini, həmçinin jurnal və
qəzet komplektlərini toplamağa başlamışdı. Bakı qubernatorunun içazəsi ilə
Qorçakov küçəsində (indiki Fəvvarələr
bağının yanında yerləşən dördmərtəbəli
binanın birinci mərtəbəsində) ilk
kütləvi milli qiraətxana açıldı. 1894cü il avqustun 1-də fəaliyyətə başlamış
“Nəriman qiraətxanası” qısa müddət
ərzində təkcə Zaqafqaziyada deyil,
Rusiyada və Şərq ölkələrində rəğbətlə
qarşılandı. O dövrdə kitabxana-qiraətxananı lazımi ədəbiyyatla təmin etmək
olduqca çətin idi. Buraya Kəlküttə, İstanbul, Sofiya, Qahirə, Tehran, Təbriz
və digər şəhərlərdən xeyriyyə yolu ilə
qəzet, jurnal və kitablar göndərilirdi.
Qəzet və jurnalların çoxu milyonçu
H.Z.Tağıyevin hesabına alınırdı.
Qirayətxanaya giriş haqqı 2 qəpik idi.
Oxucuların suallarına tez və vaxtında cavab vermək ücün kataloq düzəldilmişdi.
Kitabxanaçı-qiraətxanaçı vəzifəsində
Nərimanovun ən yaxın silahdaşlarından olan Əlisgəndər Cəfərov işləyirdi.
Kitabxana-qiraətxananın
fəaliyyətə

başladığı bir ay ərzində ora 710 nəfər
oxucu gəlmiş, bunlardan 151 nəfəri
azərbaycanlı, digər qismi isə müxtəlif
millətlərin nümayəndələri idi. Bu da
o zaman Zaqafqaziya kitabxanalarının
hec birinin malik olmadığı bir rəqəm
idi.
N.Nərimanov qiraətxananı yalnız
yaşatmaq deyil, həm də onun imkanlarını genişləşdirmək, gənc nəslin mənəvi
tərbiyəsi üçün bir baza yaratmaq
istəyirdi. Bu məqsədlə kitabxananın yanında gənc ədəbiyyat həvəskarlarının,
gənc aktyorların dərnəkləri təşkil
edilmişdi. Dərnəklərdə həm bədii
əsərlər oxunub müzakirə edilmiş, həm
də Azərbaycanın teatr mədəniyyəti
tarixində xüsusi rol oynamış bir neçə
əsər tamaşaya qoyulmuşdu. Tamaşadan
yığılan pullar qiraətxanaya verilmişdir.
“Kaspi” qəzeti 6 mart 1897-ci il tarixli nömrəsində yazırdı ki, N.Nərimanov
qiraətxanada bir müəllimənin əməkdaşlığı ilə uşaq kitabları şöbəsi yaratmışdır.
İlk milli qiraətxana dörd il fəaliyyət
göstərmişdir. Çar hakim dairələri
gənclərin qiraətxana ətrafında sıx toplaşmasından ehtiyat edərək, 1898-ci
ilin oktyabr ayında onu şübhəli siyasət
ocağı kimi bağlatmışdı. Buna baxmayaraq, milli mədəniyyətin yüksəlişində
ilk cığırı açan “Nəriman qiraətxanası”
Azərbaycan xalqının ictimai fikrində
yeni səhifənin başlanğıcı olmuşdur.
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Kazımzadə, A. Azərbaycan
kinosu: 1898-2002 [Mətn]:
2 сilddə /A.Kazımzadə;
Azərb. Resp. Mədəniyyət
Nazirliyi; elmi red.:
İ.Rəhimli, A.Salayev.- Bakı:
Nağıl evi, 2003.- C.1.239 s.

5

Ə d ə b i y y a t
Qaraca, B. Havada, quruda, dənizdə... : 5 avqust
Azərbaycan Hərbi Dəniz
Qüvvələrinin yaranma günüdür [Mətn] /B.Qaraca
//Azərbaycan.- 2013.- 4
avqust.- S.1.
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Azərbaycan Kinosu Günü
1898
1898-ci il avqust ayının 2-də yeni
proqram hazırlanmış və bu proqrama “Bibiheybətdə neft fontanı yanğını”, “Əlahəzrət Buxara əmirinin
“Великий князь Алексей” paroxodunda yolasalma mərasimi”, “Qafqaz
rəqsi” xronikal-sənədli və “İlişdin”
bədii kinosüjetləri daxil edilmişdi. Bu
kinosüjetləri fransız yəhudisi, 25 ildən
artıq Bakıda yaşayıb işləmiş, Bakı elmi
foto dərnəyinin katibi, naşir və fotoqraf Aleksandr Mixayloviç Mişon lentə
almışdır. Bununla da Azərbaycanın
kino tarixində ilk süjetlər yaranmışdır. Həmin kinosüjetlərdən 2-si –
“Bibiheybətdə neft fontanı yanğını”

və “Balaxanıda neft fontanı” 2001-ci
ildə Azərbaycan Dövlət Filmfondunun
təşəbbüsü ilə Fransanın kino arxivindən
Azərbaycana göndərilmiş və hazırda
filmfondda 35 mm-lik plyonkada və
videokasetdə qorunub saxlanılır.
Azərbaycan Respublikasının mədəni
inkişafı sahəsində kino işçilərinin
xidmətlərini və ölkəmizdə çəkilmiş
kinosüjetlərin 1898-ci il avqustun 2-də
ilk kinoseansının həyata keçirildiyini
nəzərə alaraq, ulu öndər Heydər Əliyev
18 dekabr 2000-ci il tarixli Sərəncamı
ilə avqustun 2-si tarixini kino işçilərinin
peşə bayramı - Azərbaycan Kinosu
Günü elan etmişdir.

Hərbi-Dəniz Qüvvələri Günü
1996

“Qars”, “Ərdahan” qayıqları, “Astrabad”, “Göytəpə” poçt gəmiləri,
“Araz” hidroqrafik gəmisi və “Bayıl” liman daşıyıcı gəmisindən ibarət
Azərbaycanın hərbi dəniz donanması
1918-ci ildə yaradılmışdır. Daha sonra Bakını tərk edən ingilis əsgərləri
özlərinin döyüş gəmilərinin və yardımçı üzgüçü vasitələrinin bir hissəsini
Azərbaycana vermişlər. Demokratik
cümhuriyyətin süqutundan sonra donanma Sovet Azərbaycanının Qırmızı
donanması adlandırılmış və 1920-ci
ilin yayında bu donanma Xəzər Dəniz
Qüvvələrinin tərkibinə daxil olunmuşdur.
Keçmiş SSRİ-nin Qırmızı bayraqlı
Xəzər Donanmasının Bakı və Mosk-

va arasında bölünməsi 1992-ci ildə
həyata keçirilmişdir. Hərbi gəmilərin
Azərbaycanın
balansına
qəbul
edilməsində HDQ-nın keçmiş komandanı, kontr-admiral Rafik Əsgərov
mühüm rol oynamışdır. 1992-ci ilin
iyul ayında Azərbaycan hərbi gəmiləri
ölkəmizin bayrağı altında reydə çıxmışlar. Hazırda Azərbaycanın Hərbi
Dəniz Qüvvələrinin şəxsi heyətinin
sayı 3000 nəfərdən çoxdur.
1996-cı ildə Ali Hərbi Dənizçilik
Məktəbi əsasında Dəniz Akademiyası
təşkil olunmuş və həmin ildə ulu öndər
Heydər Əliyevin fərmanı əsasında 5
avqust tarixi - Azərbaycanda HərbiDəniz Qüvvələri Günü kimi qeyd
olunmuşdur.
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Bеynəlxalq Gənclər Günü
1999
1998-ci il 8-12 avqust tarixində
Lissabon şəhərində keçirilmiş Gənclər
Nazirlərinin I toplantısında Beynəlxalq
Gənclər Gününün keçirilməsi BMTnin Baş Assambleyasının 54/120 saylı
qətnaməsi ilə 17 dekabr 1999-cu ildən
bəri 12 avqust tarixində qeyd olunur.
Respublikamızda
Bеynəlxalq
Gənclər Günü ilk dəfə 2000-ci il avqust ayının 12-də qeyd edilmişdir.
Hazırda dünya əhalisinin təqribən
3 milyard nəfəri, yaşı 25-ədək olan
gənclərdir. Onların yarım milyarddan
çoxu kasıbçılıq həddində yaşayır. 100
milyondan artıq uşaq məktəbə gedə
bilmir. Hər gün 30 min uşaq aclıqdan

ölür. BMT-nin Baş katibi dünya birliyini gənclərin problemlərini həll etməyə
çağırmışdır. Azərbaycanda gənclər
dövlətin qayğısı ilə hərtərəfli şəkildə
əhatə olunmuşdur. Ulu öndər Heydər
Əliyevin sərəncamı ilə 2 fevral tarixi 1996-cı ildən etibarən Azərbaycan
gəncləri günü kimi təsdiq olunmuşdur. Bu, ulu öndər Heydər Əliyevin
gəncliyə göstərdiyi diqqət və qayğının
bir nümunəsi idi. Onu da qeyd edək
ki, gənclər günü MDB məkanında və
Şərqi Avropa ölkələri arasında ilk dəfə
olaraq Azərbaycanda qeyd olunmuşdur.

Sərhəd Qoşunları Əməkdaşlarının Peşə
Bayramı Günü
2000

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda milli sərhəd
xidmətinin yaranma tarixi 1918-ci il dövrünə gedib
çıxır. 1918-ci il iyun ayının 22-də Azərbaycanda ilk
dəfə olaraq Poylu sərhəd postu yaradılmış, digər
istiqamətlərdə də oxşar məntəqələrin yaradılması
işinə başlanılmışdır. 1919-cu il avqust ayının 18də Azərbaycan Demokatik Respublikası Nazirlər
Kabineti “Azərbaycan Respublikasının gömrük
baxımından sərhəd mühafizəsinin təsis edilməsi
haqqında” qanun qəbul etdikdən sonra əlavə olaraq 99 post yaradılaraq Azərbaycan sərhədlərinin
mühafizəsi təşkil edilmişdir.
Müstəqillik illərində Azərbaycan Ordusunun yaradılması, formalaşdırılması proseslərinə
bilavasitə rəhbərlik edən ulu öndər Heydər
Əliyev Sərhəd Qoşunlarının formalaşdırılması,

ölkəmizin sərhədlərinin qorunması işinin təşkili
istiqamətində əvəzsiz xidmət göstərmiş, milli
sərhəd siyasətinin əsasını qoymuş, sərhəd strategiyasını müəyyənləşdirmişdir. Ümumiyyətlə,
üçrəngli bayrağımızın Silahlı Qüvvələrdə ilk dəfə
Naxçıvan Sərhəd Dəstəsində qaldırılmasından,
sərhədlərimizdə ilkin zəruri infrastrukturların yaradılmasından tutmuş Dövlət Sərhəd Xidmətinin
təşkilinə qədər bütün proseslər ümummilli lider
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
2000-ci il avqust ayının 16-da Prezident Heydər
Əliyev ADR-in ilk sərhəd mühafizəsinin təsis edildiyi tarixin - 18 avqustun Azərbaycan Respublikasının Sərhəd Qoşunları Əməkdaşlarının peşə bayramı Günü kimi elan edilməsi haqqında sərəncam
imzalamışdır.
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Cəbrayıl rayonunun işğalı
1993
Sahəsi: 1049 km²
Əhalisi: 54430
İşğal tarixi: 23.08.1993

Ə d ə b i y y a t
Abuzərov, A. Cəbrayılın qəm
karvanı /A.M. Abuzərov.-Bakı:
Ulu, 2000.-180 s
Hacımusalı, O.Füzuli və
Cəbrayıl rayonlarının işğalından 20 il ötür /O.Hacımusalı//
Yeni Azərbaycan .-2013.- 23
avqust.- S.5.

1993-cü il avqust ayının 23-də

Xalid.Bu gün iki rayonun işğal
tarixi anılır Cəbrayıl və Füzu- Cəbrayıl rayonu işğalçı erməni silahlı
linin işğalı ilə daha 191 600 qüvvələri tərəfindən zəbt edilmişdir.
Azərbaycanlı məcburi köçkün
1994-cü il Horadiz əməliyyatı
düşüb /Xalid //Üç nöqtə
zamanı
Milli Ordunun hərbi silah.-2013.- 23 avqust.- S. 10.
Cəbrayıl: sabaha inamla
[Mətn] /T.Hüseyn //Respublika .-2011.- 5 noyabr.- S. 5.
Orxan, V.Cəbrayıl - əlimiz
çatmayan qədim yurdumuz
[Mətn] /V.Orxan //Mədəniyyət
.-2010.- 20 avqust.- S. 14.
Yaqubzadə, M.“Cəbrayıla,
Qarabağa dönəydim kaş...”
/M.Yaqubzadə
//Xalq
qəzeti .-2013.- 24 avqust.- S.
6.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.files.preslib.az
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lı qüvvələri şəhər mərkəzinə və
Xudafərin körpüsü istiqamətində
irəliləsə də, Cəbrayılın yalnız Cocuq
-Mərcanlı kəndi düşmən işğalından
azad olunmuşdu.
İşğaldan əvvəl rayonda 72 orta
və natamam orta məktəb, 3 musiqi
məktəbi, 12 mədəniyyət evi, 32 klub,
10 mədəni çadır və avtoklub, 78 kitabxana, 3 daimi, 4 səyyar kinoqurğu
fəaliyyət göstərmişdi. Zəngin eksponatları olan tarix-diyarşünaslıq muzeyi olmuşdu. Əhaliyə 210 çarpayılıq
mərkəzi xəstəxana və ümumi çarpayı
sayı 245 yer olan kənd xəstəxanaları,
Dağ Tumas, Quycaq, Balyand

kəndlərində 11 həkim, 52 feldşer mama məntəqəsi xidmət göstərirdi.
Cəbrayıl rayonunda respublika
və rayon əhəmiyyətli 120-dək tarixi memarlıq abidəsi, qiymətli ağac
növlərindən ibarət meşələr, böyük ehtiyata malik yeraltı sərvətlər, qeyri-adi
flora və faunası ilə seçilən Diridağın
özünəməxsus təbiət guşələri, mineral
maddələrlə zəngin su mənbələri erməni
işğalçıları tərəfindən dağıdılaraq məhv
edilmişdir.
Ümumiyyətlə, döyüşlərdə 180,
atəşkəs dövründə isə 16 nəfər həlak
olmuş, 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
almış, 6 nəfər isə “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görülmüşdür. Cəbrayıllılar arasında 351
nəfər şəhid ailəsi var.
2006-2007-ci illər ərzində erməni
işğalçıları tərəfindən rayonun 16 min
hektardan artıq ərazisində yanğınlar
törədilmişdir.
Ölkənin 58 bölgəsinə səpələnən
cəbrayıllılar daha çox Beyləqan, İmişli, Sabirabad, Saatlı, Biləsuvar rayonlarında məskunlaşmışlar.
Biz inanırıq ki, qələbə uzaqda deyil. Ali baş komandanın yürütdüyü
uzaqgörən siyasət, apardığı danışıqlar nəticəsində torpaqlarımız işğaldan
azad olacaq, bütün həmvətənlərimiz
öz yurd-yuvalarına dönəcəklər.
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Füzuli rayonunun
işğalı
1993

23 avqust 1993-cü ildə ümumi sahəsi 1386 km²
hektar olan Füzuli rayonunun qərb hissəsindən (50
kənd) 125368 hektar ərazinin erməni bədxahları
tərəfindən işğal olunmasından 21 il ötür.
Rayonun əsası 1827-ci ildə qoyulmuş və ilkin
adı Qarabulaq olmuşdur. Rayon 8 avqust 1930-cu
ildə yenidən təşkil olunmuş və Qaryagin adlandırılmışdır. 1959-cu ilin aprelində böyük şairimiz
Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 400 illiyi
şərəfinə Qaryagin rayonunun adı dəyişərək Füzuli
rayonu adlandırılmışdır.
Qarabağımızın dilbər guşəsi olan Füzuli rayonu
ərazisində müxtəlif dövrlərdə Qaraköpəktəpədə,
Qarabulaq kurqanlarında, Günəştəpədə, Quruçay
sahillərində və digər yerlərdə tədqiqatlar aparılmış, Azərbaycanın qədim kökə sahib olduğu
sübut edilmişdir. 1968-ci ilin yayında mərhum
arxeoloq-alim Məmmədəli Hüseynov tərəfindən
aşkar olunmuş preneandertal – Azıxantrop adamının alt çənəsinin sümükləri rayon mərkəzindən
15 km aralı məsafədə yerləşən Azıx mağarasında
tapılmışdır. Azərbaycan arxeologiya elminin böyük nailiyyətləri olan bu abidə Qarabağın Füzuli
ərazisində vaxtilə qədim paleolit dövrünün mövcudluğunu aşkarlamışdı.
İşğaldan əvvəl rayonda 1 şəhər, 1 şəhər tipli
qəsəbə, 75 kənd, 70 kitabxana, 20 mədəniyyət evi,
45 klub, xalq və dövlət dram teatrları, 685 çarpayılıq 13 xəstəxana, 40 feldşer-mama məntəqəsi,
vərəm və dəri - zöhrəvi xəstəlikləri dispanseri, 20
kinoqurğu, texnikum, 2 texniki peşə məktəbi, 38
məktəbəqədər müəssisə, 2 muzey, stadion, 65 kolxoz və sovxoz, 12 fermer təsərrüfatı və s. obyektlər
var idi.
Məhsuldarlıq baxımından kənd təsərrüfatına yararlı boz, şabalıdı, boz-qəhvəyi kimi torpaq sahələri

•
•
•
•

Ərazisi: 1386 km²
Əhalisi: 105000
125368 hektar ərazisi işğal olunub
İşğal tarixi: 23.08.1993

olan rayonda taxılçılıq, heyvandarlıq, üzümçülük,
qoyunçuluq, quşçuluq, baramaçılıq geniş inkişaf
etmişdi. Kənd təsərrüfatı ilə yanaşı, tikinti tresti,
6 nəqliyyat təşkilatı, 13 sənaye müəssisəsi və s.
fəaliyyət göstərirdi.
1988-ci ildən başlayan erməni təcavüzünə qarşı mübarizədə minlərlə füzuli sakini döyüşmüş,
yüzlərlə insan şəhid olmuş, yaralanmış, itkin düşmüşdür. Qarabağ müharibəsində ölkəmizdə ən çox
itkin və şəhid verən Füzuli rayonunun əhalisi olmuşdur. Füzulinin 1100-dən çox şəhid və itkini,
113 girovu, 1450 nəfər müxtəlif dərəcəli əlili var.
Füzuliyə erməni təcavüzü nəticəsində 36 361 nəfər
uşaq zərər çəkmiş, onlardan 155 nəfəri yetim qalmışdır. Müharibənin əsas ağırlığını Qacar, Divannalar, Yuxarı Veysəlli, Aşağı Veysəlli, Qaradağlı,
Üçbulaq, Arış, Qoçəhmədli, Cuvarlı, Güzdək,
Gorazıllı, Cəmilli, Dilağarda, Yağlıvənd, Govşad,
Xələfşə, Mollavəli kəndlərinin əhalisi çəkmişlər.
Hazırda 51 kənd və rayon mərkəzi erməni tapdağı altında zillət çəkir, 55 min nəfərə yaxın füzulili
köçkün həyatı yaşayır.
Rayonun işğaldan azad olunmuş ərazisində
13 qəsəbə və 20 kənd vardır. Qəsəbələrdən 12-si
işğaldan azad olunmuş ərazidə yeni salınmış və
məcburi köçkün ailələri müvəqqəti olaraq burada yerləşdirilmişlər. Hazırda ərazidə 51 min nəfər
məcburi köçkün məskunlaşmışdır.
2006-2009-cu illər ərzində rayonun 35 000
hektardan artıq ərazisi ermənilər tərəfindən yandırılmışdır.
Ümid edirik ki, işğal olunmuş torpaqlarımız yaxın zamanlarda erməni zülmündən azad ediləcək.
Minlərlə köçkün öz yurd-yuvalarına qayıdacaqdır. O gün gələcək ki, Füzuli rayonu yenidən öz
əvvəlki qüdrətini, əzəmətini bərqərar edəcək.
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Çaldıran döyüşü
1514

Çaldıran döyüşü - Səfəvilər və Osmanlılar arasında 1514-cü il avqustun 23-də Çaldıran düzündə
(Maku şəhəri yaxınlığında) baş vermişdir.
Ağqoyunluların süqutundan sonra Səfəvilər
qısa zamanda tarixi Azərbaycan torpaqlarını və
ona yaxın əraziləri birləşdirməklə kifayətlənməyib,
Asiyanın bir hissəsini, Xorasan və İraq kimi vacib regionları da özlərinə tabe etdilər. Qısa zamanda bu cür yüksəliş Səfəvilər dövlətinin Qərb
sərhədlərində yerləşmiş və sürətlə böyüməkdə
olan başqa bir türk mənşəli sülalənin maraqlarına
zidd idi.
Hələ Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyi dövründə
onların hakimiyyətə gəlmələrində, hərbi-siyasi
qüvvə kimi meydana çıxmalarında Anadoludakı
türk-qızılbaş tayfaları çox mühüm rol oynamışdılar. Səfəvilərlə sıx əlaqəsi olan bu tayfalar Osmanlı
ərazisində böyük təhlükə idi. Səfəvilərlə müharibə
təqdirində Osmanlı imperiyası ərazisində yaşayan
qızılbaşların arxada üsyan qaldıracağından çəkinən
Sultan I Səlim (1512-1520) onlardan təqribən 40
minini edam və sürgün etdirdi. Beləliklə, özünə
arxadan müdafiəni təmin etdi.
Döyüşün baş tutmasında Səfəvi hökmdarı I
Şah İsmayıl və Osmanlı sultanı I Səlimin birbirlərinə bəslədikləri münasibətlər də rol oynamışdır. Sultan II Bayazid Osmanlının genişlənməsinə
çox da çalışmır, ölkənin daha çox mədəni inkişafına fikir verirdi. Ona görə də Şərqdə sürətlə
güclənən Səfəvilər onun üçün təhlükəli görünmürdü, əksinə gözəl şair olan I Şah İsmayıl və
mədəniyyətə böyük maraq göstərən II Bayazid
arasında isti münasibətlər formalaşmış, 1504-cü
ildə isə Səfəviləri bir dövlət kimi tanımışdı. II Bayazid həyatda ola-ola özündən böyük qardaşlarını
öldürməklə hakimiyyətə gələn Bəyazidin üçüncü
oğlu sultan I Səlim isə ölkənin coğrafi cəhətdən
genişlənməsini, babası Fateh Sultan Məhəmmədin
yolunu davam etdirmək istəyirdi. Belə olan halda I Səlim və I İsmayıl arasında münasibətlər çox
kəskin idi və bir-birlərinə göndərdikləri söyüşlü
məktublar da bunu təsdiqləyirdi.
Təqribən 300 top, tüfənglə silahlanmış yeniçəri
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dəstələri və s. qoşun növlərindən ibarət Osmanlı
ordusu avqust ayında Səfəvilər dövlətinin ərazisinə
soxuldu. Avqustun 23-də baş verən döyüşdə hər iki
tərəf ağır itikiyə məruz qaldı. Osmanlı ordusunun
sağ cinahında Anadolu bəylərbəyisi Sinan paşa, sol
cinahında isə Rumeli bəylərbəyisi Həsən paşa komandanlıq edirdi. Bir-birinə zəncirlə bağlanmış toplar və yeniçəri dəstələri mərkəzdə yerləşdirilmişdi.
Heç bir odlu silahı və topu olmayan qızılbaş ordusu sayca osmanlılardan xeyli az idi. Müharibəyə
kifayət qədər hazırlaşmayan I Şah İsmayıl yaxın
adamlarının məsləhətinə baxmayaraq, düşməni
qəflətən yaxalayaraq məğlubiyyətə uğratmaq üçün
gözlənilmədən hücum etməkdən boyun qaçırdı.
Səfəvi ordusunun sağ cinahında Durmuş xan Şamlı, sol cinahında isə Məhəmməd xan Ustaclı komandanlıq edirdi. I Şah İsmayıl təkbətək döyüşdə
Osmanlı pəhlivanı Əlibəy Məlquc oğlunu qılıncdan keçirdi. Lakin Osmanlı piyadasını geri oturdan
qızılbaş süvarisi düşmən toplarının atəşinə məruz
qaldı. Yaralanmış I Şah İsmayıl ölkənin daxilinə
doğru çəkildi. Məğlubiyyətə uğrayan qızılbaşlar
Məhəmməd xan Ustaclı, Sarı Pirə Ustaclı, Hüseyn
bəy Lələ Şamlı, Xadim bəy Xülafə, osmanlılar isə
Həsən paşa, Məlquc oğlu, Üveys bəy, Süleyman
bəy kimi sərkərdələrini itirdilər. Hücuma keçən
Osmanlı qoşunu Xoy, Mərənd və Təbrizi tutdu.
Lakin Osmanlı ordusunda müharibəni davam
etdirmək əleyhinə narazı əhvali-ruhiyyə yaradıldığından sultan I Səlim Təbrizdə cəmi 6 gün qaldıqdan sonra şəhəri tərk etdi. Sultan I Səlim geri
çəkilərkən bir neçə min sənətkar ailəsini İstanbula
köçürdü. Döyüşdə həlak olanların sayı barəsində
mənbələrdə məlumatlar ziddiyyətlidir. Çaldırandakı məğlubiyyət Səfəvilər dövlətinin hərbi-siyasi
nüfuzuna ağır ziyan vurdu.
Tarix boyu düşmən qabağında yenilməyən
türklər həmişə daxili çəkişmələrin qurbanları
olublar. Necə deyərlər, türkü düşmən deyil, türkün özü yenib və bu da sonda günümüzdə yaşanan
faciələrimizə gətirib çıxarıb.
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Altıağac Milli Parkı
2004
Altıağac Milli Parkı Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 365 №-li
Sərəncamı ilə 2004-cü il 31 avqust
tarixində Xızı və Siyəzən rayonlarının
inzibati ərazilərində Altıağac Dövlət
Qoruğu əsasında yaradılmışdır.
Altıağac Milli Parkı 1990-cı ildə
yaradılmış Altıağac Dövlət Təbiət Qoruğu və ona həmsərhəd olan dövlət
meşə fondu torpaqlarının bazasında
yaradılmışdır. Ərazisi 11035 hektardır.
Milli Parkın yaradılmasında əsas
məqsəd Böyük Qafqazın cənub-şərq
yamaclarının təbii landşaftlarının, flora və fauna növlərinin qorunub saxlanılması, bərpası, təbii komplekslərin
mühafizəsinin gücləndirilməsi, ekoloji monitorinqin həyata keçirilməsi,
eləcə də, tədqiqatlar, turizm və
istirahət (rekreasiya) üçün şəraitin yaradılması və əhalinin ekoloji cəhətdən
maarifləndirilməsidir.
Altıağac Milli Parkının adının
mənşəyi məsafə ölçü vahidi olan
“ağac” sözündən götürülmüşdür. Milli
Park Şamaxıdan altı ağac məsafəsində
yerləşdiyindən ona və kəndlərin birinə
Altıağac adı verilmişdir (bir ağac
təqribən 5-6 km-ə bərabərdir).
Milli Parkın ərazisində qonur dağmeşə, çürüntülü-karbonatlı dağ-meşə,

qəhvəyi dağ-meşə, bozqırlaşmış dağçəmən və s. torpaq tipləri yayılmışdır.
Altıağac Milli Parkının ərazisindən
Ataçay və onun bir sıra kiçik qolları
keçir. Ataçay öz başlanğıcını Dübrar
dağının 1870 metr hündürlüyündən
götürərək, Xəzər dənizinə tökülür.
Suyundan suvarma məqsədləri üçün
istifadə olunur.
Milli Parkın ərazisinin çox hissəsini
meşələr əhatə edir. Buradakı meşələri
əmələ gətirən əsas ağac növləri Qafqaz palıdı, Qafqaz vələsi, Şərq fısdığı,
adi göyrüş, itiyarpaqlı ağcaqayındır.
Ərazidə yemişan, böyürtkən, əzgil,
qaratikan, itburnu kimi kol bitkiləri üstünlük təşkil edir.
Altıağac Milli Parkının ərazisində
məməlilərdən cüyür, qonur ayı, çöl donuzu, vaşaq, yenot, dovşan, tülkü, dələ,
canavar, quşlardan qırqovul, alabaxta,
bildirçin, çobanaldadan, çöl qartalı,
kəklik, qaratoyuq kimi növlərə rast
gəlinir. Burada adları Azərbaycanın
“Qırmızı Kitab”ına daxil edilmiş
qartalkimilərin müxtəlif növləri diqqəti
daha çox cəlb edir.
Altıağac Milli Parkının nəzdində
Vəhşi Təbiətin Bərpası Mərkəzi və Reabilitasiya Klinikası fəaliyyət göstərir.

Altıağac Milli Parkı [Mətn] //Azsərbaycan Milli Ensiklopediyası : Azərbaycan.- Bakı, 2007.- S.81.
Azərbaycan Respublikasının Altıağac Milli Parkının yaradılması haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 31 avqust 2004-cü il [Mətn] //Azərbaycan.- 2004.- 4avqust.- S.4.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.azecology.az
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Bəşəri, K.Gözümüzün
Qubadlı qarası: /
Bəşəri, Kamil; Red.:
Əliyeva, Şəfiqə;Rəssam:
E.İbrahimoğlu.Bakı
:Adiloğlu ,2005.- 180 s.
Şahmar, E.Ocaq yanğısı /
Elbrus Şahmar; Red.:
Hüseyn Əfəndi, Adil Eldar
oğlu.-Bakı :Nurlan ,2004.584 s
Fətiyev, Y. Qubadlı,
görüşünə gəlmişəm [Mətn]:
Xatirələr, düşüncələr
/Y.Fətəliyev.- Bakı: Zaman,
2002.- 516 s.
Tapdıqoğlu, N. Qubadlı
toponimləri [Mətn] /Nazim
Tapdıqoğlu; red.: F.Turan.Bakı, 2001.- 121 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.kataloq.azeri.net
www.karabakhblog.com
www.milliqahraman.az
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Qubadlı rayonunun
işğalı günü
1993
Qubadlı rayonunun 31 avqust 1993cü il tarixində ermənilər tərəfindən işğalından artıq 21 il ötür.
Qubadlı rayonu 1933-cü ildə yaradılmışdır. İnzibati mərkəzi Qubadlı
şəhəridir. İnzibati bölgüsünə 1 şəhər,
93 kənd, 31 inzibati-ərazi dairəsi aid
idi. Qubadlı rayonu şimaldan Laçın,
cənubdan Zəngilan, şərqdən Xocavənd
və Cəbrayıl rayonları, qərbdən
Ermənistanla həmsərhəddir.
Qubadlının iqtisadiyyatının əsasını
taxılçılıq, heyvandarlıq, tütünçülük,
baramaçılıq və üzümçülük təşkil etmişdir. Rayonda 27-si mexanikiləşdirilmiş
olan 31 süd-əmtəə ferması mövcud olmuşdur. Rayonda üzümün ilkin emalı üzrə 2 zavod fəaliyyət göstərmişdi.
Tam gücü ilə işləyən asfalt zavodu
təkcə Qubadlıya deyil, eyni zamanda
qonşu rayonlara da xidmət etmişdir.
Daş karxanası və mərmər sexi əhalinin
tələbatını əsaslı şəkildə ödəmişdi. Qubadlıda 21 rabitə müəssisəsi var idi.
8 avtomat stansiyası quraşdırılmışdı.
1950 nömrəlik həmin stansiyalar gecəgündüz xalqın xidmətində dururdu.
Ümumiyyətlə, Qubadlı rayonunda 62 idarə və müəssisə fəaliyyət
göstərmişdir.
Rayonun 33 səhiyyə müəssisəsində
56 həkim və 511 orta tibb işçisi fəaliyyət
göstərirdi. 4 xəstəxana, 5 həkim ambulatoriyası, 54 feldşer-mama məntəqəsi,
4 əczaxana əhalinin sağlamlığının
keşiyində durmuşdu. Rayon gigiyena-

• Ərazisi: 802 km²
• Əhalisi: 374 00
• İşğal tarixi: 31.08.1993

epidemiologiya mərkəzi və profilaktik
dezinfeksiya şöbəsi yüksək səviyyədə
iş aparırdı.
Erməni işğalçıları Qubadlıda 94
kənd və qəsəbəni, 205 mədəni-məişət
obyektini, 12 tarixi abidəni yandırmış və talan etmişlər. İşğala qədər 33
800 nəfər əhalisi olan Qubadlıda 21
orta, 15 səkkizillik, 15 ibtidai məktəb,
7 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi
fəaliyyət göstərir, bu təlim-tərbiyə
və təhsil müəssisələrində 1280 nəfər
müəllim çalışırdı. Qubadlının işğalı zamanı ermənilər 5 mindən çox
nadir eksponat saxlanılan Qubadlı
Tarix-diyarşünaslıq Muzeyini də talan
etmişlər.
IV əsrə aid “Gavur dərəsi”ndəki
ibadətgah, 5-ci əsrə aid “Qalalı” və
“Göyqala” abidələri, 14-cü əsrdə tikilmiş “Dəmirçilər” türbəsi, Hacı Bədəl
körpüsü, Laləzar körpüsü, eləcə də
Əyin, Yusifbəyli, Seytas, Qarağaclı,
Xocamsaxlı kəndlərindəki digər tarixi
abidələr hazırda işğal altındadır.
Rayonda 111 mədəni-maarif müəssisəsi, o cümlədən 60 kitabxana, 10
mədəniyyət evi və 28 klub, 6 avtoklub olmuşdur. Qubadlı uğrunda gedən
döyüşlərdə 54 nəfər şəhid olmuş, Qarabağ müharibəsində isə Qubadlının
ümumilikdə 232 sakini şəhid, 146-sı
əlil olmuşdur.
20 ildir ki, rayonun 30 min əhalisi
məcburi köçkün həyatı yaşayır.

®
1 sentyabr
Gün çıxır 07:07
Gün batır 20:13
30 sentyabr
Gün çıxır 07:35
Gün batır 19:25
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24 avqust23 sentyabr
Qız bürcü
Nişanəsi yerdir.
Günəşin Qızlar
bürcünün keçdiyi
dövrdə doğulanlar
hər işdə aydınlıq,
dəqiqliyin olmasını
istəyirlər.
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• Prezident İlham Əliyev (21 avqust 2004)
Azərbaycanda bütün təhsil müəssisələrində
yeni dərs ilinin sentyabrın 15-də başlanması
haqqında fərman imzalamışdır (15.09.2004)
• Bilik Günü (15.09.2004)
• Milli Musiqi Günü (18.09.1995)
• Neftçilər Günü (20.09.1994)
• Beynəlxalq Sülh Günü (21.09.1981)
• Beynəlxalq Turizm Günü (27.09.1970)

520 il Məhəmməd Füzuli 1494-1556

Məhəmməd Füzuli bizə ilham verən, mənəvi qida və ruh verən əsərləri
ilə sonrakı nəsillərin şair, yazıçı, bəstəkar, rəssam və heykəltəraşlarının yaradıcılığı üçün gözəl mövzular, ideyalar vermiş, onları sənətlərinin yüksək
zirvəsinə qalxmasına kömək etmişdir.
Azərbaycan yazıçıları, şairləri, bəstəkarları, rəssamları, heykəltəraşları
Məhəmməd Füzulinin əsərlərinə həsr olunmuş, onun əsərlərindən irəli
gələn ideyalardan istifadə edərək gözəl əsərlər yaratmışlar.
XX əsrin əvvəllərində böyük Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli
Məhəmməd Füzulinin poeması əsasında müsəlman Şərqində ilk opera əsəri
olan “Leyli və Məcnun” operasını yaratmışdır.
90 ildir ki, “Leyli və Məcnun” operası Azərbaycanın opera səhnəsindən
düşmür. Bu opera 90 il müddətində bütün dünyanı dolaşmış, Füzuli yaradıcılığını, Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığını bütün dünyaya nümayiş etdirmiş,
Azərbaycan xalqının şeirini, musiqisini yüksək zirvələrə qaldırmışdır.
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Milli ədəbiyyat
Nasir, dramaturq Şahvələd Rza Nəbi oğlunun (02.09.190902.07.1984) anadan olmasının 105 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, şair Оrucоv Hidayət Xuduş oğlunun
(05.09.1944) anadan оlmasının 70 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi Vəkilоv Mənsur Fəxri oğlunun
(Mənsur Fəxri) (07.09.1939-2009) anadan оlmasının 75 illiyi
Yazıçı, dramaturq Qəhrəmanlı Aslan Qəhrəman oğlunun
(14.09.1939) anadan оlmasının 75 illiyi
Əməkdar еlm xadimi, prоfеssоr Cəfərоv Nizami Qulu oğlunun
(21.09.1959) anadan оlmasının 55 illiyi
Şair, publisist Bünyadzadə Ülvi Yusif oğlunun (23.09.196920.01.1990) anadan оlmasının 45 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, yazıçı Əsgərоv Əfqan Hacıağa
oğlunun (Əfqan) (23.09.1929) anadan оlmasının 85 illiyi

259

260
261
262
263

Dünya ədəbiyyatı
Türk yazıçısı Orhan Kemal (Mehmet Raşit Öğütçü) (15.09.191402.06.1970) anadan оlmasının 100 illiyi
Amеrika yazıçısı Kupеr Cеyms Fеnimоrun (15.09.178914.09.1851) anadan оlmasının 225 illiyi
Rus yazıçısı Оstrоvski Nikоlay Alеksеyеviçin (29.09.190422.12.1936) anadan оlmasının 110 illiyi

Musiqi.Opera.Balet
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Hacıbəyov İsmayıl Soltan
oğlunun (02.09.1949-2006) anadan olmasının 65 illiyi
Əməkdar artist, tarzən Dadaşov Əhsən Əliabbas oğlunun
(16.09.1924-30.05.1976) anadan olmasının 90 illiyi

264

Teatr.Kino
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar incəsənət xadimi, teatrşünas
Cəfərov Cəfər Haşım oğlunun (07.09.1914-19.09.1973) anadan
оlmasının 100 illiyi
Әmәkdar incəsənət xadimi, rejissor, aktyor Atakişiyev Hüseynağa
Ağaһüseyn oğlunun (08.09.1949-2006) anadan оlmasının 65
illiyi
256

265

266

Əməkdar incəsənət xadimi, prоfеssоr Rəhimli İlham Əziz
oğlunun (08.09.1949) anadan оlmasının 65 illiyi
Ukrayna kinо rеjissоru Dоvjеnkо Alеksandr Pеtrоviçin
(11.09.1894-25.11.1956) anadan оlmasının 120 illiyi

267

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əhmədov Natiq İlyas oğlunun
(01.09.1969-26.09.1991) anadan olmasının 45 illiyi

Fəlsəfə.İqtisadiyyat.Neft

268

Əməkdar elm xadimi, filosof Şirəliyev Həsən İsmayıl oğlunun
(22.09.1929-30.11.1997) anadan olmasının 85 illiyi

İdman
İdmançı, Avropa çempionu Ağasiyev Ceyhun Fikrət oğlunun
(07.09.1984) anadan olmasının 30 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya
AMEA-nın müxbir üzvi, Əməkdar müəllim, fizika-riyaziyyat
elmləri doktoru, professor Hüseynov Rəhim Əyyub oğlunun
(09.09.1924-05.12.2012) anadan olmasının 90 illiyi
Akademik, Əməkdar elm xadimi Allahverdiyev Cəlal Eyvaz
oğlunun (17.09.1929) anadan olmasının 85 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb
Akademik, Əməkdar elm və texnika xadimi, kimyaçı Orucova
İzzət Mirzəağa qızının (16.09.1909-22.04.1983) anadan
olmasının 105 illiyi
Akademik, ilk azərbaycanlı qadın biologiya elmləri doktoru,
professor Tutayuq Validə Xaspolad qızının (23.09.191412.11.1980) anadan olmasının 100 illiyi

269

270

Texnika
Akademik, Əməkdar elm və texnika xadimi Quluzadə
Məmmədpaşa Piri oğlunun (05.09.1914-28.02.1994) anadan
оlmasının100 illiyi
Azərbaycanda, Qafqazda ilk qadın təyyarəçi Məmmədbəyova
Leyla Ələsgər qızının (17.09.1909-1989) anadan olmasının 105
illiyi
Texnika elmləri doktoru, professor Kəngərli Ulduz Səttar oğlunun
(28.09.1924) anadan olmasının 90 illiyi
Akademik, texnika elmləri doktoru Həşimov Arif Məmməd
oğlunun (28.09.1949) anadan оlmasının 65 illiyi
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Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti Bakı Universitetinin açılması
haqqında qanun qəbul etmişdir (01.09 1919)
II Dünya müharibəsinin (01.09.1939) başlamasının 75 ili
Bakıda Televiziya Mərkəzinin təməli (02.09.1954) qoyulmuşdur
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin orqanı olan
“Azərbaycan müəllimi” qəzeti nəşrə başlamışdır (02.09.1934)
Jurnalistlərin Beynəlxalq Həmrəylik Günü (08.09.1958)
Naxcıvan Dövlət Kukla Teatrının yaranmasının (14.09.1989) 25
illiyi
Azərbaycanla Qətər dövləti arasında diplomatik əlaqələr qurulub
(14.09.1994)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
fərmanı ilə (21 avqust 2004) Azərbaycanda bütün təhsil
müəssisələrində yeni dərs ilinin sentyabrın 15-də başlanması haqqında fərman imzalanıb (15.09.2004)
Bilik Günü (15.09.2004)
Milli Musiqi Günü (18.09.1995)
Neftçilər Günü (20.09.1994)
“Əsrin müqaviləsi”nin (Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda
“Azəri”, “Çıraq” yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə
işlənməsi və hasil olunan neftin pay şəklində bölüşdürülməsi”
haqqında dünyanın 11 ən iri neft şirkəti ilə bağlanmış müqavilə)
(20.09.1994) imzalanmasının 20 illiyi
Beynəlxalq Sülh Günü (21.09.)
I Ümumazərbaycan diyarşünaslıq qurultayı keçirilmişdir
(21.09.1924)
Azərbaycan dili Azərbaycanın dövlət dili elan olunmuşdur
(23.09.1989)
Tarixi mənbələrə görə, Azərbaycanın qədim şəhəri Gəncənin əsası
qoyulub (e.ə.23.09.494)
Beynəlxalq Lal-Kar Günü (24.09.1951)
Beynəlxalq Turizm Günü (27.09.1980)
Gəncədə dəhşətli zəlzələ baş verib (30.09.1139)
Bakıda Binə beynəlxalq hava limanının yeni binasının açılması
(30.09.1999)
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Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/Hidayət.- Bakı: Şərq-Qərb,
2007.- 488 s.
Azərbaycanda din ən qədim
dövrdən bu günədək [Mətn]
/H.Orucov.- Bakı: İdrak,
2012.- 384, [1] s.
Əziz Əliyev: Böyük ömrün anları [Mətn] /tərt.
Hidayət.- Bakı: Nurlan,
2007.- 168+191, [1] s.
İşıq daşımaq missiyası...
[Mətn]: [ümummilli lider
Heydər Əliyev haqqında]
/H.Orucov //Mədəniyyət.2009.- 9 may.- S.7.
Hidayət (Orucov
Hidayət Xuduş oğlu)
[Mətn]: biblioqrafik
göstərici /tərtibçi-müəllif
B.A.Ələsgərov.- Bakı: Nağıl
evi, 2001.- 404 s.
Ağacan, H. 65 ilin yolçusu
[Mətn] /H.Ağacan //Ekspress.- 2009.- 5-7 sentyabr.S.17.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedikia.org

Hidayət Orucov
1944
Hidayət Xuduş oğlu Orucov 1944cü il sentyabr ayının 5-də Zəngəzurun
Mığrı bölgəsinin Maralzəmi kəndində
doğulmuşdur. 1963-1968-ci illərdə
ADU-nun (indiki BDU) filologiya
fakültəsində təhsil almışdır.
Bir müddət kənddə müəllim, “Sovet Ermənistanı” qəzetində ədəbi
işçi işləmiş, 1968-ci ilin iyul ayında C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət
Azərbaycan Dram Teatrının direktoru
olmuşdur. Hidayət Orucovun poeziya,
publisistika, nəsr, tərcümə kitabları nəşr
edilmiş, pyesləri İrəvan və Azərbaycan
teatrlarında səhnəyə qoyulmuşdur.
1984-cü ildə Bakıya köçərək
“Gənclik” nəşriyyatının baş redaktor
müavini (mart 1984 - mart 1986), sonra baş redaktoru (1986-1992-ci illər)
vəzifələrində işləmişdir. “Gənclik”
nəşriyyatında onun baş redaktor olduğu müddətdə 50 cildlik “Dünya
Uşaq Ədəbiyyatı Kitabxanası”nın
nəşri Azərbaycanın kitab mədəniyyəti
tarixində mühüm bir hadisədir.
Hidayətin təşəbbüsü və rəhbərliyi
ilə 15 cildlik “Azərbaycan folkloru”,
25 cildlik “Macəra və fantastika”, 17
cildlik “SSRİ Xalqları Ədəbiyyatı” kitablarının, bir sıra mühüm seriyaların
nəşrinə də həmin illərdə başlanmışdır.
H.Orucov 150-dən çox məqalənin,
publisist qeydlərin müəllifidir. “Heydər
Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət”
monoqrafiyası rus, ingilis, gürcü
dillərində də nəşr olunmuşdur.
Pyesləri hal-hazırda Azərbaycan

Yazıçı
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında, Səməd Vurğun adına Azərbaycan
Dövlət Rus Dram Teatrında və başqa
teatrlarda uğurla oynanılır.
Azərbaycan
Yazıçılar
Birliyi
Məclisinin və “Ədəbiyyat qəzeti”nin
redaksiya heyətinin üzvüdür.
1992-1993-cü illərdə Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
millətlərarası münasibətlər üzrə müşaviri olmuş, 1993-2005-ci illərdə
Azərbaycan
Respublikası
Milli
siyasət məsələləri üzrə Dövlət Müşaviri işləmişdir. 2005-2006-cı illərdə
Azərbaycan Respublikası Milli azlıqlarla və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
müşaviri işləmişdir. 25 iyul 2006-cı
ildə Azərbaycan Respublikası Dini
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
sədri vəzifəsinə təyin edilmişdir. 31
may 2012-ci ildə həmin vəzifədən azad
edilmiş, 27 dekabr 2012-ci ildə ona
Azərbaycan Respublikasının fövqəladə
və səlahiyyətli səfir diplomatik rütbəsi
verilmiş və Azərbaycan Respublikasının Qırğız Respublikasında fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri təyin edilmişdir.
1970-ci ildə “Əməkdə igidliyə görə”
medalı, 1991-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. Dağıstan Respublikasının Fəxri Fərmanı,
Çuvaşıstan Respublikasının Paydulla
İskeyev adına Çuvaş Beynəlxalq ədəbi
mükafatı, 2002-ci ildə Gürcüstanın
“Ləyaqət”, 2004-cü ildə Azərbaycanın
“Şöhrət” ordenləri ilə təltif edilmişdir.
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Aslan Qəhrəmanlı
1939

Aslan Qəhrəman oğlu Qəhrəmanlı
1939-cu il sentyabr ayının 14-də Ağstafa rayonunun Yenigün kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) mexanika-riyaziyyat
fakültəsində təhsil almışdır.
Əmək fəaliyyətinə 1961-ci ildə
Elmlər Akademiyasının Hesablama
Mərkəzində başlamış, həmin mərkəzin
bazası əsasında kibernetika institutu yaradılandan sonra orada müxtəlif
Ə d ə b i y y a t
vəzifələrdə elmi tədqiqatla məşğul olDaşa dönmüşlər şəhəri
muşdur.
[Mətn]: [nağıllar və
fantastik hekayələr]
1972-1975-ci illərdə İttifaq Neft/A.Qəhrəmanlı.- Bakı, 2007.Maş
Birliyinin xüsusi konstruktor bü208 s.
rosunda laboratoriya rəisi vəzifəsində
Səni axtarıram [Mətn]:
çalışmışdır.
[pyeslər və hekayələr]
/A.Qəhrəmanlı.- Bakı:
1975-1977-ci illərdə Azərbaycan
Gənclik,1998.- 103 s.
Neft və Kimya İnstitutunun Tətbiqi
“Baxdım bu dünyariyaziyyat kafedrasında baş müəllim
nın pəncərəsindən”
işləmişdir. Bir müddət Rostov Dəmiryol
[Mətn] /A.Qəhrəmanlı
//Mədəniyyət.- 2012.- 14
Mühəndisləri İnstitutunun Bakı filisentyabr.- S. 10.
alında baş müəllim işlədikdən sonMürvətqızı, S. Asra yenidən indiki Azərbaycan Dövlət
lan Qəhrəmanlının
“Parodiyalar”ı nəşr olunub Neft Akademiyasına dəyişilmişdir.
[Mətn]: Dəyərli yazıçı və 1980-ci ildən 2007-ci ilə qədər həmin
alimimizin dünən 70 yaşı
tamam olub /S.Mürvətqızı akademiyada əvvəlcə baş müəllim,
//525-ci qəzet.- 2009.- 15
sonra dosent vəzifəsində işləmişdir.
sentyabr.- S. 7.
2007-ci ilin sentyabrından Azərbaycan
İ n t e r n e t d ə
Universitetinə keçmiş, bu universitetin
www.anl.az
Riyaziyyat və informatika kafedrasının
dosenti, 2011-ci ilin fevralından 2012www.en.wikipedia.org
ci ilin iyununa qədər rektoru olmuşdur.
Hazırda təqaüdə çıxmışdır və yaradıcılıqla məşğuldur.
Aslan Qəhrəmanlı bir sıra elmi
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Yazıçı
əsərlərin
müəllifi,
iqtisadiyyatda modelləşdirməyə dair dərsliyin
və
vergilərə
dair
dərsliklərin
həmmüəllifidir.
2003-cü ildən nəşrə başlamış
“Azərbaycanın Vergi Xəbərləri” jurnalının həmin ildən 2010-cu ilə qədər baş
redaktoru olmuşdur.
Yazıçı kimi özünü 1967-ci ildə
“Gənclik” nəşriyyatında çıxan “Gənc
qələmlər” almanaxında dərc olunmuş
“Dağların mahnısı” adlı ilk hekayəsi
ilə sınamışdır. Həmin vaxtdan dövri
mətbuatda müntəzəm çıxış edir. 1985ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
üzvüdür.
“Spektr”, “Döngə”, “Burulğan”,
“Səni axtarıram”, “Bağışla” və sair
telepyesləri Azərbaycan televiziyasında dəfələrlə nümayiş etdirilmişdir.
Azərbaycan televiziyası səhnəsində ilk
çoxhissəli tamaşaya çevrilmiş “Səni
axtarıram”, “Bağışla” və “Səndən
xəbərsiz” adlı üçhissəli telepyeslərin
müəllifidir. Əsas rollarda Firəngiz
Mütəllimova və Yaşar Nurinin
çəkildikləri bu tamaşa hələ də seviləsevilə baxılır.
Onun radio üçün yazdığı “Daşa
dönmüşlər şəhəri”, “Şeytan”, “Ceyran əfsanəsi”, “Tutuquşu” və sair kimi
13 nağıl-pyesi Azərbaycan radiosu ilə
səsləndirilmişdir.
Aslan Qəhrəmanlı 2011-ci ildə
“Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 10 illiyi (2000-2010)” yubiley medalı ilə təltif edilmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5
cilddə /N.Cəfərov.- Bakı:
Elm, 2007.
Atatürkün Azərbaycan
siyasəti [Mətn]: (öz dili
ilə) /N.Cəfərov, M.A.Tural.Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 82,
[2] s.
Azərbaycan xalqının
tarixi və ya “tərcümeyihal”ı [Mətn] /N.Cəfərov,
D.Osmanlı.- Bakı: İrfan,
2012.- 62, [2] s.
Türk dünyasının yeni lideri
[Mətn]: [İlham Əliyev
haqqında] /N.Cəfərov,
O.Musayev, D.Osmanlı.Bakı: Çaşıoğlu, 2009.758, [2] s.
Cəfərov Nizami Qulu
oğlu [Mətn]: biblioqrafik məlumat kitabı /tərt.
H.Tahirqızı.- Bakı: Bakı
Universiteti, 2004.- 124 s.
Ələsgərov, B. Nizami Cəfərov-50 [Mətn]
/B.Ələsgərov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 127 s.
Qarayeva, H. Ucalığa
gedən yolda [Mətn]
/H.Qarayeva //Azərbaycan
müəllimi.- 2009.- 25 sentyabr.- S.6.
www.adam.az
www.anl.az

Nizami Cəfərov
1959
Nizami Qulu oğlu Cəfərov 1959-cu
il sentyabr ayının 21-də Ağstafa rayonunun Zəlimxan kəndində anadan
olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra, 1977-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur.
1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Universitetinin filologiya fakültəsini
fərqlənmə diplomu ilə bitirərək
Azərbaycan dilçiliyi ixtisası üzrə aspiranturada saxlanılmışdır.Azərbaycan
dili tarixi sahəsində görkəmli
mütəxəssis olan professor Tofiq Hacıyevin rəhbərliyi ilə elmi-tədqiqat işi
aparan gənc tədqiqatçı 1985-ci ildə,
vaxtından əvvəl,
1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki BDU) filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə
bitirmişdir.
1985-ci ildə filologiya elmləri
namizədi alimlik dərəcəsi almış və
həmin ildən Azərbaycan EA-nın
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun elmi
işçisi olmuşdur. Müasir Azərbaycan
dilçiliyinin və nəzəri linqvistikanın
ayrı-ayrı problemlərinə həsr etdiyi
məqalələri dövri mətbuatda dərc olunmuşdur. 1991-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Alimin
elmi yaradıcılığı ildən-ilə təkmilləşmiş
və dərinləşmişdir.Onun “Füzulidən
Vaqifə qədər” (1991), “Eposdan kitaba” (1999), “Azərbaycanşünaslığa
giriş”(2001), “Qədim türk ədəbiyyatı”
(2004) və bir çox başqa əsərləri
Azərbaycan dilçiliyini zənginləşdirmiş
və onun tarixi keçmişinə elmi aydınlıq gətirmişdir. Professor N.Cəfərov

Ədəbiyyatşünas
orta məktəblər üçün çap olunmuş
Azərbaycan dili dərsliklərinin yazılışında və orta məktəb proqramlarının tərtibində yaradıcı alim kimi
özünü göstərmişdir. 1987-ci ildən
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin
şöbə müdiri, 1991-ci ildən Bakı Dövlət
Universitetinin Türkologiya kafedrasının müəllimi, professoru, filologiya
fakültəsinin dekanı vəzifələrində çalışmışdır.
Nizami Cəfərov 1993-cü ildən
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,
2000-ci ildən Əməkdar elm xadimi,
2001-ci ildən Azərbaycan MEA-nın
müxbir üzvü, 2000-ci ildən Bakı
Dövlət Universitetinin kafedra müdiridir.
2001-ci ildən Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin rəhbəridir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının
üzvü, Azərbaycan Respublikası (II
(2000-ci il), III (2005-ci il) və IV çağırış (2010-cu il) Milli Məclisinin
deputatıdır. Parlamentin Mədəniyyət
Komitəsinin sədridir. AzərbaycanTürkiyə parlamentlərarası əlaqələr üzrə
işçi qrupunun rəhbəri, AzərbaycanQazaxıstan, Azərbaycan-Qırğızıstan,
Azərbaycan-Küveyt parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvüdür.
Alim 25 kitabın müəllifidir.
Rus, ingilis və fars dillərini bilir. Azərbaycan “Bilik” Maarifçilik Cəmiyyətinin qərarı ilə “Yusif
Məmmədəliyev adına medal”la təltif
olunmuşdur.
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Ə d ə b i y y a t
Sənin oxşarın bənövşədi...
[Mətn]: seçilmiş əsərləri
/Ü.Bünyadzadə.- Bakı:
Ağrıdağ, 2005.- 496 s.
Ömür yolu [Mətn]:
poema: 5 dildə
/Ü.Bünyadzadə.- Bakı:
Mütərcim, 2009.- 99 s.
Ömrüm sənin eşqindi [Mətn]: şeirlər,
poema və tərcümələr
/Ü.Bünyadzadə.- Bakı:
Mütərcim, 1998.- 256 s.
Xələfli, Ə. Sözün qərənfil
rəngi [Mətn] /Ə.Xələfli
//Kredo.- 2011.- 20 yanvar.- S.1.
Kazımova, Z. ADU-da
20 Yanvar şəhidi Ülvi
Bünyadzadə anıldı [Mətn]
/Z.Kazımova //Azərbaycan
müəllimi.- 2010.- 24 sentyabr.- S.4.
Ülvi, A. Milli azadlıq
fədailərinin poetik dünyası: 20 Yanvar faciəsi
tariximizin qəhrəmanlıq
salnaməsidir [Mətn]:
/A.Ülvi //Xalq qəzeti.2010.- 20 yanvar.- S.5.
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Ülvi Bünyadzadə
1969-1990
Ülvi Yusif oğlu Bünyadzadə 1969-cu
il sentyabr ayının 23-də Göyçə mahalının Basarkeçər rayonunun Kəsəmən
kəndində, ziyalı ailəsində dünyaya göz
açmışdır.
12-13 yaşlarından sonra, ümumiyyətlə, bütün şagirdlik həyatı boyunca vaxtaşırı olaraq şeirləri, müxtəlif
səpgili bədii və publisistik yazıları
ilə “Daşkəsən” qəzetində çıxış etmişdir. Eyni zamanda, rayonda fəaliyyət
göstərən “Qoşqar” ədəbi birliyinin üzvü
olmuşdur.
1987-ci ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına APXDİ-nin ingilis dili fakültəsinə
daxil olmuşdur. Ülvi ərəb, fars, latın,
özbək dillərində (sərbəst öyrənməklə)
yazıb-oxumağı, ingilis, rus dillərini isə
mükəmməl bilirdi.
1988-ci ilin iyunundan 1989-cu ilin
sentyabrına qədər hərbi xidmətdə olmuşdur.
10 sentyabr 1989-cu ildə Ana torpağı,
doğma xalqı qarşısında övladlıq borcunu şərəflə, ləyaqətlə yerinə yetirəcəyini
vicdan borcu bilərək öz müqəddəs
“And”ını yazmışdı.
Ülvi Bünyadzadə Xarici Dillər İnstitutunda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin
dayaq dəstəsinin və Şimali Azərbaycan
Azad Tələbələr İttifaqının (ŞAATİ)
yaradılmasında fəal iştirak edirdi. O,
AXC-nin institutdakı dayaq dəstəsinin
fəaliyyət proqramını hazırlayanlardan
biri olmuşdur.
Ülvi 1990-cı il yanvar ayının 19-da,
gecə Bakıya girən Sovet ordusunun yo-

Şair
lunu kəsmiş, dinc piketin gülləbaran
edilməsinə dözməyərək, sinəsini xalqına tuşlanmış gülləyə sipər etmiş və saat
00.20-də həlak olmuşdur. Yanvarın 20də axşamüstü dostları, tələbə yoldaşları
və müəllimləri onun cəsədini Semaşko adına xəstəxanadan tapdılar. Ülvi
Bünyadzadə Bakıda Şəhidlər Xiyabanında 40-cı qəbirdə dəfn olunmuşdur.
Ülvinin əsərlərinə 200-dən çox şeiri, “Ömür yolu” poeması və “Qansızlar” povesti (Hər iki əsər Əfqanıstanda
döyüşən həmvətənlərimizə həsr olunub), 40-a yaxın hekayəsi, 5 pyesi, 20yə yaxın dünya ədəbiyyatından orijinal
tərcümələr (ingilis və rus dillərindən), 7
ədəbi və ictimai məzmunda məqaləsi,
bibisi Almaza, dostları Məhəbbət və
Cavidə yazdığı xeyli məktubları və s.
yazıları daxildir.
Ülvinin son illər yaşadığı küçəyə (babasının evi yerləşən küçəyə) onun adı
verilib. Həmin evin divarına barelyeflövhə vurulmuşdur.
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Əfqan Əsgərov
1929
Əfqan Hacıağa oğlu Əsgərov 1929cu il sentyabr ayının 23-də Əli Bayramlı (Şirvan) rayonunun Qaradağlı
kəndində anadan olmuşdur. Burada
orta məktəbi bitirdikdən sonra 19481953-cü illərdə Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki BDU) filologiya fakültəsinin jurnalistika şöbəsində
təhsil almışdır.
1953-cü ildə “Azərbaycan qəzeti”
redaksiyasında şöbə müdiri kimi
əmək fəaliyyətinə başlamış və 1958ci ilədək orada işləmişdir. Bu dövrdə
“O mənim oğlumdur” adlı ilk pyesi
gənclik mövzusunda ən yaxşı pyeslər
müsabiqəsində mükafata layiq görülmüşdür. Əsər 1954-cü ildə Gənc Tamaşaçılar Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.
1958-1961-ci illərdə C.Cabbarlı
adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında redaktor, 1961-1990-cı illərdə
“Kommunist” qəzeti redaksiyasın-

Yazıçı
da ədəbiyyat və incəsənət şöbəsinin
müdiri, 1990-cı ildən “Sovet kəndi”
(sonra “Həyat”) qəzetinin redaktoru
vəzifəsində çalışmışdır.
Dramaturgiya
sahəsində
də
qələmini sınayan Əfqanın “Sarı
əlcək”, “O mənim oğlumdur”, “Dağ
seli”, “Gülməyən adam” adlı pyesləri
respublikamızın müxtəlif teatrlarında tamaşaya qoyulub. Tamaşaçılar
tərəfindən xüsusi rəğbətlə qarşılanan
“Qız atası” komediyası Əfqanın ən
yaxşı pyeslərindən sayılır. Bu komediya teatrlarda ən çox oynanılan tamaşalardan biri olmuşdur. Pyes Azərbaycan
Televiziyası tərəfindən də hazırlamışır.
Hazırda “Qızıl fond”da saxlanılır.
Əfqan Əsgərov 1958-ci ildən
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. 1986-cı ildə yazıçı “Əməkdar
incəsənət xadimi” fəxri adına layiq
görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Bəy İnal [Mətn]: roman /Əfqan.- Bakı: Yazıçı, 1989.- 332, [2] s.
Dünya gözəlliyindir [Mətn]: povestlər /Əfqan.- Bakı: Yazıçı, 1987.- 325, [2] s.
Həsrət də bir vüsaldır [Mətn]: roman və povestlər /Əfqan.- Bakı: Yazıçı, 1984.- 356, [4] s.
Şahlar şahı [Mətn]: tarixi-əfsanəvi roman /Əfqan.- Bakı: Gənclik, 2003.- 241 s.
“Közərən sətirlər”in işığında [Mətn] /Əfqan //Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.- 16 oktyabr.- S.4.
Xəlilzadə, F. Bir ömrün işığı [Mətn] /F.Xəlilzadə //Azərbaycan.- 2009.- 16 oktyabr.- S.6.
Nəbiyev, A. Yaradıcılığının müdriklik zirvəsində: Əfqan-80 [Mətn] /A.Nəbiyev //Xalq qəzeti.- 2009.- 18 oktyabr.- S.6.
Nərimanov, A. İşıqlı amal sahibi [Mətn] /A.Nərimanov //Azərbaycan.- 2009.- 29 oktyabr.- S.7.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.kino-teatr.ru
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Novruzov, A. Əhsən
Dadaşovun ifasında
“Rast” muğamının
özünəməxsusluq
məziyyətlərinin təhlili
[Mətn] /A.Novruzov
//Konservatoriya.2012.- №1 (15).- S.3746.
Oktay. Tarın sarı simi
[Mətn] /Oktay //Xalq
cəbhəsi.- 2012.- 22
sentyabr.- S.14.
Turan. Tarzən Əhsən
Dadaşovun 80
illik yubileyi qeyd
edilib [Mətn] /Turan
//Mədəniyyət.- 2009.25 sentyabr.- S.3.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.medeniyyet.az
www.teatrmuzeyi.
musigi-dunya.az
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Əhsən Dadaşov
1924-1976
Əhsən Əliabbas oğlu Dadaşov 1924cü il sentyabr ayının 4-də Bakı şəhərində
dünyaya göz açmışdır. Bakıdakı 22 saylı
orta məktəbdə təhsil almışdır.
1938-ci ildə 1 saylı Azərbaycan
Dövlət Musiqi Texnikumunun (indiki
Bakı Musiqi Kolleci) tar sinfinə qəbul
olmuşdur. Burada Səid Rüstəmov,
Mənsur Mənsurov, Ənvər Mənsurovdan
dərs almış, klassik muğam ifaçılığının
xüsusiyyətlərini dərindən mənimsəyərək
onu inkişaf etdirmişdir. Onun parlaq istedadı görkəmli bəstəkar və dirijor Səid
Rüstəmovun diqqətini cəlb etmiş və
1940-cı ildə onu rəhbərlik etdiyi xalq
çalğı alətləri orkestrinə qəbul etmişdir.
Əhsən Dadaşovun gənclik illəri dahi
bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan mədəniyyətində böyük
işlərin həyata keçirildiyi bir dövrə düşüb.
Ötən
əsrin
20-ci
illərindən
Ü.Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə not sisteminin xalq çalğı alətlərinə tətbiqi, notlu xalq çalğı alətləri orkestrinin yaranması və digər bu kimi faktlar yeni ifaçı
nəslinin yetişməsinə güclü təkan vermişdir. Onun lentə yazdırdığı “Rast”, “Orta
Mahur”, “Şur”, “Zabul-Segah”, “Hümayun”, “Vilayəti - Dilkeş”, “Çahargah”, “Bayatı - Şiraz” və s. muğamları
Azərbaycan radio verilişləri şirkətinin
qızıl fondunda mühafizə edilir.
Tarzən muğamların və bəstəkar
əsərlərinin tar və ud alətlərində ifaçısı
idi. Görkəmli müğənni Rəşid Behbudovun ansamblının üzvü kimi dünyanın

Tarzən
bir çox ölkələrində qastrol səfərlərində
olmuş, Azərbaycan musiqisini təmsil etmişdir.
AzTRV QSC nəzdində 1960-cı ildə
xalq çalğı alətləri ansamblı yaratmış
və ömrünün sonuna kimi bu ansamblın
bədii rəhbəri olmuşdur. Hazırda “Xatirə”
xalq çalğı alətləri ansamblı (bədii
rəhbəri Adil Bağırov) Əhsən Dadaşovun
adını daşıyır. Əhsən Dadaşov bir çox
tarzənlərin sənət müəllimi olmuşdur.
Onun 40 illik yaradıcılıq fəaliyyətinə
nəzər salsaq görərik ki, Əhsən Dadaşovun bütün ömrü Azərbaycan xalqına,
onun musiqisinə xidmətdə keçib. Ustad
tarzənin qısa, lakin mənalı ömrünün yaradıcılıq dövrünü solist, müşayiətçi, orkestr ifaçısı, ansambl rəhbəri, bəstəçi,
pedaqoq-müəllim mərhələlərinə bölmək
olar. Ustad tarzən heç vaxt özündən
əvvəlki ifaçıları təkrar etməz, ifa etdiyi
kiçik bir musiqi parçasına da yaradıcı yanaşardı. Odur ki, onun çalğısı ilk
mizrabdan tanınırdı. Əhsən Dadaşov
bəstəkar qəlbli sənətkar idi. O, musiqi
folklorumuzu zənginləşdirən bir çox
rəng, mahnı və rəqs havaları bəstələyib.
“Rahab”, “Şur”, “Rast”, “Humayun”,
“Segah” rəngləri bu qəbildəndir. Onun
bəstələdiyi bir çox mahnılar bu gün
də dillər əzbəridir. Hazırda mərhum
sənətkarın adını daşıyan “Xatirə” xalq
çalğı alətləri ansamblının ifasında milli
mahnılarımız geniş şəkildə təbliğ edilir.
Azərbaycanın Əməkdar artisti, tarzən
Əhsən Dadaşov 1976-cı il may ayının
30-da vəfat etmişdir.
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Seçilmiş əsərləri [Mətn]:
2 cilddə /C.Cəfərov.Bakı: Azərnəşr, 1968.
Azərbaycan teatrı
[Mətn]:1873-1973
/C.Cəfərov.- Bakı:
Azərnəşr, 1974.- 313,
[3] s.
İsmayıl Hidayətzadə
[Mətn] /C.Cəfərov.Bakı: Çaşıoğlu, 2005.132 s.
Quliyeva, X. Həmişə
müasir Cəfər Cəfərov
[Mətn] /X.Quliyeva.Bakı: Elm, 1999.- 212 s.
Süleymanova, A. Böyük
alim - Cəfər Cəfərov
[Mətn] /A.Süleymanova
//Kaspi.- 2012.- 15-17
sentyabr.- S.23.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.medeniyyet.az
www.teatrmuzeyi.musigi-

Cəfər Cəfərov
1914-1973
Cəfər Haşım oğlu Cəfərov 1914-cü
il sentyabr ayının 7-də Bakıda anadan
olmuşdur.
İlk təhsilini burada almış, 1937-ci
ildə Moskvada A.Bubnov adına Pedaqoji İnstitutu bitirmişdir. Sonra Bakıya
qayıdaraq 1937-1938-ci illərdə Akademik Milli Dram Teatrında ədəbi hissə
müdiri, 1938-1939-cu illərdə Cəfər
Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında Ssenari şöbəsinin müdiri, 1939-cu ildə Azərbaycan Yazıçılar
İttifaqının məsul katibi, mədəniyyət nazirinin müavini işləyib.
Hökumətdə müxtəlif məsul vəzifələr
tutan Cəfər Cəfərov 1959-cu ildən ömrünün sonunadək Azərbaycan MEA
Memarlıq və İncəsənət İnstitutu Teatr
və kino şöbəsinin müdiri olmuşdur.
Burada bir sıra teatrşünas alimlərin
yetişdirilməsinə, kino və teatr sənətinə
aid tədqiqatlar aparılmasına rəhbərlik
etmişdir.
Cəfər Cəfərov tənqidi fəaliyyətə
1930-cu ildən başlamışdır. Milli səhnəmizin korifeyləri olmuş
Hüseyn
Ərəblinskinin,
İsmayıl
Hidayətzadənin, Həqiqət Rzayevanın, Mehdi Məmmədovun, Tofiq Kazımovun, Abbasmirzə Şərifzadənin,
Rza Təhmasibin yaradıcılıqları barədə
dəyərli elmi məqalələr və samballı monoqrafiyalar yazmış, Akademik Milli
Dram Teatrının tarixini fundamental
şəkildə araşdırmış və həmin mövzuda
bir neçə kitab çap etdirmişdir.
Azərbaycan və bir sıra rus teatrla-

Teatrşünas
rının ən maraqlı tamaşalarına samballı
resenziyalar yazmışdır. Alimin “Rejissor sənəti”, iki cilddə Azərbaycan
və rus dillərində “Seçilmiş əsərləri”,
“Azərbaycan Dram Teatrı” kitabı
dəyərli tədqiqat nümunələridir. Onun
“Cavid və teatr”, “Mirzə Fətəli Axundovun dramaturgiyası”, “Mirzə Fətəli
Axundov və teatr”, “Vilyam Şekspirin
dramaturgiyası” elmi əsərləri milli teatrşünaslıq elmimizin dəyərli yaradıcılıq örnəkləridir.
Cəfər Cəfərov 1961-ci ildən
sənətşünaslıq doktoru, 1962-ci ildən
Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü olmuşdur.
Alim 1972-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı ilə təltif olunmuşdur.
Azərbaycan teatrşünaslıq elminin
formalaşmasında müstəsna xidmətlər
göstərən, bu elmin fundamental inkişaf proqramını müəyyənləşdirən alimnəzəriyyəçi, Cəfər Cəfərov 1973-cü
il sentyabr ayının 19-da Bakıda vəfat
etmişdir. I Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
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Alıqızı, M. Ustad
rejissor: Unudulmazlar [Mətn] /M.Alıqızı
//Qobustan.- 2010.№3.- S.42-47.
Əliyeva, K. Fatehlərin
divanı və ya
Hüseynağa Atakişiyev kimdir? [Mətn]
/K.Əliyeva //Kaspi.2012.- 14-16 yanvar.S.22.
Qaliboğlu, E. “Bilən
də, bilməyən də sənətə
qaçır: Hüseynağa
Atakişiyev həmişə teatr
haqqında düşünürdü...
[Mətn] /E.Qaliboğlu
//Xalq cəbhəsi.- 2009.30 oktyabr.- S.14.
Sara. Görkəmli rejissor
Hüseynağa Atakişiyev
yad edilib [Mətn] /Sara
//525-ci qəzet.- 2010.- 13
aprel.- S. 7.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.medeniyyet.az
www.teatrmuzeyi.musigidunya.az
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Hüseynağa Atakişiyev
1949-2006
Hüseynağa Ağahüseyn oğlu Atakişiyev 1949-cu il sentyabr ayının 8-də
Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1955-1963-cü illərdə Bakı şəhər
7 saylı orta məktəbdə oxumuşdur.
Ailə vəziyyətilə bağlı bir müddət
Ş.Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət
Musiqili Komediya Teatrında çalışmış, eyni zamanda 51 saylı fəhləgənclər məktəbində orta təhsilini davam etdirmişdir.
1975-ci ildə M.Əliyev adına
İncəsənət İnstitutunu bitirdikdən sonra, 1975-1985-ci illərdə Şəki Dövlət
Teatrında əvvəlcə rejissor, sonra baş
rejissor işləmişdir. Bu müddətdə teatrda Azərbaycan və dünya dramaturgiyasının şah əsərlərini tamaşaya
qoymuşdur. Şəki teatrı ölkədən kənara
çıxaraq qastrollarda uğurlu tamaşalar
göstərmişdir.
1974-cü ildə 9 tamaşa ilə Moskvada qastrolda olması isə teatr tarixinin qırmızı səhifələrindəndir. Səfər
ərəfəsində kollektivin təqdim etdiyi
səhnə əsərlərindən bir neçəsi paytaxt tamaşaçılarının xahişi ilə üç dəfə
yenidən oynanılmışdır. Bu uğurlara
görə rejissor həmin il “Azərbaycanın
Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdir. Sonra Dram
Teatrında baş rejissor kimi fəaliyyət
göstərmişdir.
Hüseynağa Atakişiyev həm də aktyor kimi fəaliyyət göstərmişdir. Tamaşaçılar onu Anarın “Uzun ömrün

Rejissor

akkordları” filmində Üzeyir Hacıbəyli
rolunda görmüş və sevmişlər. Bundan
başqa o, “Üzeyir ömrü” (1981), “Ac
həriflər” (1993), “Olum ya ölüm və ya
hər şeyə rəğmən” (1994), “Ömürdən
uzun gecə” (1996), “Fatehlərin divanı” (1997) filmlərində rol almışdır.
1989-cu ildə Azərbaycan Dövlət
Gənclər Teatrını açmış və vəfatına
qədər teatrın bədii rəhbəri və direktoru
olmuşdur. Bu teatr ilk olaraq, 27 mart
1989-cu ildə Yusif Səmədoğlunun
“Qətl günü” tamaşası ilə işə başlamış
və çoxlu sayda uğurlu tamaşalar hazırlamışdır.
“Qızıl dərviş” mükafatı laureatıdır.
Hüseynağa Atakişiyev 2006-cı il
aprel ayının 9-da vəfat etmişdir.
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Azərbaycan teatrı
[Mətn]: 4 cilddə
/İ.Rəhimli.- Bakı: Çaşıöğlu, 2011.- 320 s.
Azərbaycan teatr
antologiyası [Mətn]: 2
cilddə /tərt. İ.Rəhimli.Bakı: El, 2013.
Seçilmiş məqalələr
[Mətn] /İ.Rəhimli.Bakı: Çaşıöğlu, 2008.552 s.
Avtoqraflar [Mətn]:
İ.Rəhimliyə bağışlanmış kitablara yazılan
avtoqraflar toplusunun
söz ətirli çələngi.Bakı: Apostrof, 2012.167, [1] s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.medeniyyet.az
www.teatrmuzeyi.
musigi-dunya.az

İlham Rəhimli
1949
İlham Əziz oğlu Rəhimli 1949-cu il
sentyabr ayının 8-də Yevlax rayonunun
Malbinəsi kəndində doğulmuşdur.
1966-cı ildə Yevlaxdakı 1 saylı orta
məktəbi bitirmişdir. Bir il oradakı 4 saylı avtobazada çilingər işlədikdən sonra 1967-ci ildə Mirzağa Əliyev adına
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun teatrşünaslıq fakültəsinə daxil olmuşdur.
1972-ci ildə ali məktəbi fərqlənmə
diplomu ilə bitirmişdir. Hələ institutun
son kursunda oxuyarkən “Kommunist”
qəzeti redaksiyasına təcrübə keçməyə
göndərilmişdir. Təcrübə zamanı bir neçə
məqaləsi çap olunmuş, redaksiyanın yazılı məktub-tələbnaməsinə əsasən təyinatla
həmin qəzetdə işə göndərilmişdir.
Hərbi xidmətdən sonra (may 1973 may 1974) yenə redaksiyaya qayıdaraq,
müxtəlif illərdə ədəbi işçi, baş müxbir,
felyeton və publisistika, mədəniyyət
şöbələrinin müdiri işləmişdir.
1991-1993-cü illərdə “Azərbaycan”
qəzetinin baş redaktoru, Prezident Aparatının Humanitar siyasət şöbəsinin məsul
işçisi olmuşdur. 1993-cü ildən 2003-cü
ilə kimi Akademik Milli Dram Teatrının ədəbi hissə müdiri kimi fəaliyyət
göstərmişdir.
2007-ci ilin aprel ayından Azərbaycan
Televiziya və Radio Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin “Maarifçilik” redaksiyasında baş redaktor vəzifəsində çalışmışdır.
2011-ci il aprel ayının 14-dən
“Mədəniyyət” televiziya kanalının direktor müavinidir.

Teatrşünas
Teatra aid ilk yazısı dövri mətbuatda
1969-cu ildə “Azərbaycan gəncləri”
qəzetində çap olunmuşdur. İlham
Rəhimli səhnə sənətinə, kinoya, təsviri
incəsənətə, dramaturgiyaya, aktyor və
rejissor sənətinə, mədəniyyətin müxtəlif
problemlərinə aid minə yaxın məqalənin
müəllifidir.
Teatrşünas alim 1975-ci ildən
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universitetinin Teatr tarixi kafedrasında dərs deyir.
Azərbaycan Televiziyasında “Ekran.
Kino. Yeniliklər”, “Teatr”, “Yeni tamaşalar”, “Aktyorlar və rollar”, “Sərbəst
söhbət” verilişlərinin müəllif-aparıcısıdır.
Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının,
Rəssamlar İttifaqının, Azərbaycan Teatr
Xadimləri İttifaqının, Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
Sənətşünaslıq
doktoru,
professor İlham Rəhimli milli teatrımızın
tədqiqatçısı kimi Dehli, Praqa, Moskva,
Tehran, Dəməşq, Kiyev, İstanbul, Berlin,
Brüssel, Paris, Roma və digər şəhərlərdə
Beynəlxalq teatr simpoziumlarında elmi
məruzələrlə çıxış etmişdir. Azərbaycan
Jurnalistlər İttifaqının “Qızıl qələm” (5
may, 1977), Azərbaycan Teatr Xadimləri
İttifaqının “Qızıl Dərviş” (10 mart 1992),
“Humay” mükafatları laureatıdır.
1989-cu il sentyabr ayının 1-də
“Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
incəsənət xadimi” fəxri adı ilə təltif edilmişdir.
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Natiq Əhmədov
1969-1991
Natiq İlyas oğlu Əhmədov 1969-cu
il sentyabr ayının 1-də Xocalı rayonunun Kosalar kəndində anadan olmuşdur. Ağdam rayonunun Novruzlu
kənd orta məktəbini bitirmişdir. Kalininqrad şəhərinin artilleriya hissəsində
hərbi xidmətdə olmuş, 1988-ci ildə
hərbi xidməti başa vuraraq vətənə qayıtmışdır. O, Xocalı rayon Daxili İşlər
şöbəsinin yol patrul xidməti müfəttişi
vəzifəsinə qəbul olmuşdur. 26 sentyabr 1991-ci ildə Əsgərandan Xocalıya işə gedərkən içərisində olduğu ma-

Milli Qəhrəman
şın pusqu qurmuş ermənilər tərəfindən
atəşə tutulmuşdur. Natiq düşmənlə
döyüşərək qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Ağdam rayonunun Novruzlu
kəndində dəfn edilmişdir.
Subay idi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264
saylı Fərmanı ilə Əhmədov Natiq İlyas
oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Əhmədov Natiq İlyas oğlu-yol keşik xidməti inspektoru – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 8 oktyabr
1992 -ci il [Mətn] //Azərbaycan.- 1995.- 9 oktyabr.- S. 1.- (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Əhmədov Natiq İlyas oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.75.
Seyidzadə, M. Əhmədov Natiq İlyas oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.75.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Cəlal Allahverdiyev
1929

Cəlal Eyvaz oğlu Allahverdiyev
1929-cu il sentyabr ayının 17-də Şuşa
şəhərində anadan olmuşdur.
O, 1951-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Universitetini (indiki BDU) bitirmiş,
Mstislav Keldışın rəhbərliyi ilə Moskva Dövlət Universitetinin aspirantı olmuş, 1957-ci ildə namizədlik dissertasiyasını, 1968-ci ildə SSRİ EA Tətbiqi
Riyaziyyat İnstitutunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Ə d ə b i y y a t
SSRİ AAK tərəfindən ona 1969-cu
Azərbaycanca-türkcə-ruscaildə
professor elmi adı verilmişdir.
ingiliscə ehtimal nəzəriyyəsi
və riyazi statistika terminləri
Cəlal Allahverdiyev 1957-1960-cı
lüğəti [Mətn] /tərt.:
illərdə
Azərbaycan Dövlət UniversiC.Allahverdiyev, A.Hacıyev,
H.Əhmədova.- Bakı: Gənclik,tetinin fizika-riyaziyyat fakültəsində
2002.- 436 s.
əvvəlcə müəllim, sonra isə baş müəllim
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi işləmişdir.
statistika ensiklopediyası
1960-cı ildə Azərbaycan SSR EA-da
[Mətn] /C.Allahverdiyev,
H.Əhmədova, A.Hacıyev.- yeni yaradılmış Hesablama Mərkəzində
Bakı: Elm, 2010.- 1183 s.
şöbə müdiri, sonra isə elmi işlər üzrə
Ənsərli, G. “Ehtimal
direktor müavini vəzifələrində çalışnəzəriyyəsi və riyazi statistika ensiklopediyası”: Yeni mışdır.
nəşrlər [Mətn] /G.Ənsərli
1960-cı ildən AMEA Kiberneti//Elm.- 2010.- 9 iyun.- S.12.
ka İnstitutunun “İdarəetmənin riyazi
Hacıyev, A. Görkəmli
pedaqoq, elm fədaisi [Mətn] məsələləri” laboratoriyasının müdiri/A.Hacıyev, M.Mehdiyev,
dir. 1969-1970-ci illərdə Azərbaycan
Ə.Əhmədov //Respublika.SSR EA Kibernetika İnstitutunda elmi
2009.- 16 oktyabr.- S.7.
işlər üzrə direktor müavini, 1970-1988İ n t e r n e t d ə
ci illərdə həmin institutda direktor
www.anl.az
vəzifəsində çalışmışdır. 1988-1994-cü
www.adam.az
illərdə Bakı Dövlət Universitetinin elmi
www.az.wikipedia.org
işlər üzrə prorektoru işləmişdir. 1994-cü
ildən bu universitetin tətbiqi riyaziyyat
və kibernetika fakültəsinin Əməliyyatlar
tədqiqi və riyazi modelləşdirmə kafed-

Akademik
rasının müdiridir. 1975-ci ildə ABŞ,
1976-cı ildə isə Böyük Britaniyanın
bir sıra universitetlərində mühazirələr
oxumuşdur. 1996-cı ildə Hindistan,
1997-ci ildə isə Argentinada keçirilmiş
məktəblilərin Beynəlxalq riyaziyyat
olimpiadasında Azərbaycan komandasının rəhbəri olmuşdur. 1998-2000-ci
illərdə İstanbul Universitetində çalışmışdır.
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının elmi redaksiya şurasının üzvü olmuşdur.
Onun ən məşhur elmi nəticəsi Allahverdiyev teoremi adı altında bir çox
kitablara, o cümlədən funksional analiz
dərsliklərinə salınmışdır.
Cəlal Allahverdiyevin Milli Aviasiya Akademiyasının elmi məqalələr
jurnalında tələbələri ilə birgə dərc edilmiş bir sıra əsərlərində kompyuterlərin
iş prinsiplərinin nəzəri əsaslarının
araşdırılması, təkmilləşdirilməsi, təbii
dillərdə, o cümlədən
Azərbaycan
dilində
kompyuterlə
ünsiyyət
mexanizmlərinin işlənib hazırlanması
və Azərbaycan dilinin qrammatikasının
təkmilləşdirilməsi, Azərbaycan dilinin
formal qrammatikasının yaradılması
istiqamətində fundamental məsələlər
araşdırılmışdır.
Dünya şöhrətli alim 1972-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Mükafatına layiq görülmüş, həmin ildə
AMEA-nın müxbir üzvi, 2001-ci ildə
isə həqiqi üzvi seçilmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Hidayətqızı, S. Akademik
İzzət Orucova: İnsanlıq,
qadınlıq, alimlik ünvanı
[Mətn] /S.Hidayətqızı
//525-ci qəzet.- 2012.- 5
oktyabr.- S.7.
Hüseynova, H. Əsl
ziyalı ömrü [Mətn]
/H.Hüseynova //Respublika.- 2010.- 26 dekabr.- S.5.
Məhərrəmova, T.
Azərbaycanın ilk
kino aktrisası [Mətn]
/T.Məhərrəmova //Kaspi.2011.- 16 sentyabr.- S.15.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
www.az.wikipedia.org
www.e-qanun.az
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İzzət Orucova
1909-1983
İzzət Mirzəağa qızı Orucova 1909cu il sentyabr ayının 9-da Bakıda anadan olmuşdur.
O, 1932-ci ildə
Azərbaycan
Sənaye İnstitutunu bitirdikdən sonra doğma şəhərdəki Elmi-Tədqiqat
Neft Emalı İnstitutunda laborant
vəzifəsinə işə daxil olmuş və ömrünün
sonrakı hissəsini neft kimyası elminə
həsr etmişdi. İlk günlərdən yüksək
keyfiyyətli sürtkü yağlarının işlənib
hazırlanması məsələləri ilə məşğul
olmuş, Azərbaycanda geniş təşəkkül
tapmış yeni və mühüm əhəmiyyətli
elmi istiqamətlərdən olan aşqarlar
kimyasının əsasını qoyanlardan birinə
çevrilmişdir. Ona şöhrət gətirmiş elmi
uğurlarını məhz bu istiqamətdə qazanmışdır.
1932-1959-cu illərdə V.Kuybışev
adına Azərbaycan Elmi-Tədqiqat
Neft Emalı İnstitutunda işləmiş,
1959-1967-ci illərdə həmin institutun əsasında yaradılan Neft Kimyası
Prosesləri İnstitutunun laboratoriya
müdiri, 1967-1971-ci illərdə Qeyriüzvi və Fiziki Kimya İnstitutunun direktoru, 1971-1983-cü illərdə Aşqarlar Kimyası İnstitutunda motor yağları
üçün aşqar kompozisiyaları hazırlama
laboratoriyasının müdiri olmuşdur.
Əsas tədqiqatları sürtkü yağlarının istehsalının artırılmasına və
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə aiddir. Orucova neft yağlarının yeni

Akademik
çeşidlərinin alınma texnologiyasının işlənib hazırlanmasında, selektiv təmizləmə və parafinsizləşdirmə
proseslərinin təkmilləşdirilməsində,
alkil-fenol və sulfonat tipli yeni aşqar növlərinin istehsalında, AzNİİ-5,
AzNİİ-7, AzNİİ-8u, SB-3, SK-3, BFK
və s. markalı aşqarların hazırlanması
və sənayedə tətbiqində yaxından iştirak etmişdir.
Alimin yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanmasında xidməti vardır.
Orucova həmçinin, ilk Azərbaycan
kino aktrisalarındandır. O, “Sevil”
və “Almaz” filmlərində baş rollarda
çəkilmiş, azadlığa çıxan Azərbaycan
qadınının lirik, canlı obrazını yaratmağa müvəffəq olmuşdur. Lenin ordeni, Oktyabr İnqilabı, Qırmızı Əmək
Bayrağı, “Şərəf nişanı” ordenləri və
bir sıra medallarla təltif edilmişdir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademiki, dövlət mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, texnika
elmləri doktoru, professor İzzət Orucova 1983-cü il aprel ayının 22-də
Bakıda vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Azərbaycanın yaşıllaşdırılması [Mətn] /V.Tutayuq.Bakı: Gənclik, 1968.- 79 s.
Botanikadan praktikum
[Mətn] /V.Tutayuq.- Bakı:
Maarif, 1979.- 223 s.
K.A.Timiryazevin həyat
və fəaliyyəti [Mətn]
/V.Tutayuq.- Bakı: Azərnəşr,
1970.- 35 s.
Xəlilzadə, F. İztirablar
çəkmiş ailənin fədakar
üzvləri [Mətn] /F.Xəlilzadə
//Azərbaycan.- 2012.- 12
sentyabr.- S.10.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.e-qanun.az
www.elibrary.az

Validə Tutayuq
1914-1980
Validə Xaspolad qızı Tutayuq
1914-cü il sentyabr ayının 23-də Şuşada doğulmuşdur.
1930-cu ildə Azərbaycan Kənd
Təsərrüfatı İnstitutunun bağçılıq və
bostançılıq fakültəsinə qəbul olunmuşdur.
1932-ci ildə institutda preparator
vəzifəsinə qəbul edilən V.Tutayuq elə
bu vaxtdan etibarən axşam təhsili ilə
yanaşı əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
1934-cü ildə aspiranturaya qəbul
olunmuş və K.A.Timiryazev adına
Moskva Kənd Təsərrüfatı Akademiyasına ezam edilmişdir. Sonralar doğma
institutuna qayıtmış və 1939-cu ildən
Botanika kafedrasına başçılıq etmişdir.
1949-cu ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək, 35 yaşında biologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsini
alan ilk azərbaycanlı qadın olmuşdur.
1957-ci ildə Azərbaycan EA Botanika
İnstitutuna direktor təyin olunmuşdur.
O, geniş profilli botanika və biologiya üzrə milli kadrların hazırlanması üçün Azərbaycan dilində ilk
dərsliklərin müəllifidir.
1968-1972-ci illərdə Validə Tutayuqun rəhbərliyi ilə Azərbaycanın qış
və yay otlaqlarının geniş geobotaniki
tədqiqi aparılmışdır.
Validə Tutayuq 250-dən artıq elmi
əsərin, o cümlədən, 10 dərsliyin, 9 monoqrafiyanın müəllifidir.
Validə Tutayuqun məhsuldar elmi-

Akademik
tədqiqat işi və ictimai fəaliyyəti hökumət
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş,
“Şərəf nişanı”, “Oktyabr İnqilabı”
ordenləri və bir sıra medallarla təltif
edilmişdir.
1974-cü ildə Azərbaycan SSR Ali
Sovetin fərmanı ilə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
1939-1980-ci illərdə AKTİ-nin
botanika kafedrasının müdiri, dekan,
prorektor, Azərbaycan EA Botanika İnstitutunun Anatomiya və morfologiya laboratoriyasının müdiri,
direktoru vəzifələrində çalışmışdır.
Elmi-tədqiqatı, əsasən, Azərbaycan
dendroflorasının, çiçəyin teratologiyasının öyrənilməsinə həsr edilmişdir.
1950-ci ildə Monrealda Botaniklərin
9-cu Beynəlxalq konqresində məruzə
etmişdir.
1968-ci ildən Azərbaycan EA-nın
həqiqi üzvü idi.
Validə Tutayuq 1980-ci il noyabr
ayının 12-də Gəncə şəhərində vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Qeyri-xətti elektrik
dövrələri nəzəriyyəsi
[Mətn]: dərslik
/U.Kəngərli.- Bakı: Maarif,
1991.- 434, [5] s.
Siqnalların verilmə
nəzəriyyəsi [Mətn]: dərs
vəsaiti /U. Kəngərlinski,
K.Ə.Hacıyev.- Bakı, 1981.123 s.
İslamov, İ. Görkəmli alim,
bacarıqlı təşkilatçı [Mətn]
/İ.İslamov, M.Borçalı //
Respublika.- 2009.- 26
sentyabr.- S. 7.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www. elibrary.az
www.e-qanun.az
www.geology.bsu.edu.az
www. sience.qov.az
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Ulduz Kəngərli
1924
Ulduz Səttar oğlu Kəngərli
(Kəngərlinski) 1924-cü il sentyabr
ayının 28-də İrəvanda anadan olmuşdur.
1941-ci ildə 9-cu sinfi bitirdikdən
sonra, artilleriya hərbi məktəbinə daxil olmuş, sonra zabit rütbəsində Ш
Ukrayna cəbhəsinə göndərilmişdir.
1947-ci ildə ordu sıralarından qayıtdıqdan sonra, Azərbaycan Sənaye
İnstitutuna daxil olmuş, 1952-ci ildə
(indiki Neft Akademiyası) Energetika fakültəsini, 1958-ci ildə isə
Azərbaycan EA-nın aspiranturanı
bitirmiş, namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və texnika elmləri
namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.
1958-1961-ci illərdə Sumqayıt
şəhərindəki Elmi-Tədqiqat “Neftkimyaavtomat” Layihə İnstitutunda şöbə
müdiri və Elmi-Tədqiqat Neft İnstitutunda laboratoriya rəhbəri işləmişdir.
1961-ci ildə Azərbaycan Politexnik
İnstitutunda (indiki Texniki Universitet) onun rəhbərliyi ilə radiotexnika,
elektronika və rabitə kafedrası təşkil
edilmişdir. Bu sahədə onun ilkin yaratdığı kafedra əsasında 7 yeni kafedra təşkil edilmiş və universitetdə
iki radiotexnika və telekommunikasiya və rabitə fakültələri fəaliyyət
göstərmişdir.
Alim radioelektronika sahəsində
tədqiqatlar aparmış, 17 dərslik və dərs
vəsaitinin 218 elmi əsərin, 12 ixtiranın
müəllifidir. 1983-cü ildə çap olunmuş

Alim, mühəndis
“Rusca-azərbaycanca-ingiliscə
radioelektronika terminləri lüğəti”nin
(Cəmilə Kəngərli ilə birlikdə)
müəllifidir. Ulduz Kəngərlinin yerinə
yetirdiyi
elmi-tədqiqat
işlərinin
nəticələri respublikanın müxtəlif
sənaye müəssisələrində geniş tətbiq
edilmişdir.
Ulduz müəllim respublikada elmipedaqoji kadrların hazırlanmasına
xüsusi diqqət yetirmiş, kafedranın
əməkdaşlarının elmi səviyyələrinin
artmasına şərait yaratmışdır.
Azərbaycan
Respublikasında
rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində böyük xidmətlərinə görə
Böyük Vətən müharibəsi veteranı (bir
sıra orden və medallarla təltif edilmişdir), əmək veteranı, texnika elmləri
doktoru (1969), professor (1970) Ulduz Səttar oğlu Kəngərli 2008-ci ildə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdür.
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Arif Həşimov
1949

Arif Məmməd oğlu Həşimov 1949cu il sentyabr ayının 28-də Naxçıvan MR Şahbuz rayonunda müəllim
ailəsində anadan olmuşdur.
1966-cı ildə Azərbaycan Neft
və Kimya İnstitutunun Energetika
fakültəsinə daxil olmuş, 1971-ci ildə
mühəndis-elektrik ixtisasına yiyələnmiş
A.Həşimov həmin il AMEA Fizika İnsƏ d ə b i y y a t
titutunun “Elektrofizika” laboratoriyaKərimov, M. Görkəmli alim,
sında mühəndis kimi işə başlamışdır.
bacarıqlı elm təşkilatçısı,
akademik Arif Həşimov-60
1978-ci ildə “Yüksək gərginlikli
[Mətn] /M.Kərimov //Elm,
elektrik şəbəkələrinin neytralının
2009.- 19 sentyabr.- S.3.
Методические указания
rejiminə aid kompleks işlər”ə görə
по предотвращениe
müəlliflər kollektivi ilə birlikdə Elm
феррорезонанса в
və Texnika sahəsində Azərbaycan
распределительных
устройствах 110-500 кВ
Respublikasının Dövlət mükafatına
с электромагнитными
layiq görülmüşdür.
трансформаторами
напряжения и
1999-cu ildə “Yüksək gərginliklər
выключателми,
содержащими емкостные fizikası və texnikası” laboratoriyasının
делители напряжении
rəhbəri seçilmişdir.
[Текст] /А.Гашимов.- М.:
1980-ci ildə Ukrayna MEA Elektспр,Союзтехэнерго, 1987.36 с.
rodinamika İnstitutunda namizədlik,
«В научных учреждениях
1993-cü ildə isə həmin institutda dokстраны ощущается
torluq dissertasiyasını müdafiə etmişбольщая потребность
в молодых кадрах» :
dir. Elmi işlərinin əsasını müasir elmin
Интервью академика
Арифа Гашимова, первого çox əhəmiyyətli istiqamətlərindən
вице-президент НАНА
biri olan energetikanın fiziki[Текст] /А.Гашимов
texniki problemləri sahəsində elmi
//Азербайджанские
известия.- 2011.- 3
tədqiqat işləri və mürəkkəb elektrik
сентября.- С. 2.
şəbəkələrində dissipativ faktorları,
«Дешевая наука
не может быть
ifrat gərginlikdən elektrotexniki avaконкурентоспособной»
danlıqları mühafizə edən və qısaqa[Текст] /А.Гашимов
panma cərəyanlarını məhdudlaşdıran
//Азербайджанские
известия.- 2009.- 16 июля.- qurğuları tam nəzərə almaqla elektroС.1-3.
maqnit dalğa proseslərini hesablamaq

Akademik
üçün riyazi modellərin işlənib hazırlanması təşkil edir.
Bir neçə illər Azərbaycan Dövlət
Neft
Akademiyasının
energetika
fakültəsində mühazirələr oxumuş və
Yüksək gərginliklər texnikası və elektrotermiki qurğular kafedrasının professoru olmuşdur.
AMEA Fizika İnstitutunda fəaliyyət
göstərən elmlər doktoru alimlik dərəcəsi
verən şuranın sədri, Azərbaycan ElmiTədqiqat Energetika və Enerjilayihə
İnstitutunda elmlər doktoru alimlik
dərəcəsi verən şuranın üzvüdür.
İran İslam Respublikası, Türkiyə,
Polşa, Kipr Respublikalarında və MDB
ölkələrində keçirilən Beynəlxalq konfranslarda dəfələrlə iştirak etmişdir.
Akademik 206-dan yuxarı elmi
məqalənin və 6 monoqrafiyanın
müəllifidir.
Arif Həşimov 2005-ci ildə “Əməkdar
elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
“Energetikanın problemləri” jurnalının baş redaktorunun müavini, “Fizika” jurnalının məsul katibidir.
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Ə d ə b i y y a t
Təhsilin inkişafında qəzetin
rolu [ Mətn] //Azərbaycan
müəllimi.- 2009.- 4 sentyabr.
Kərimova, S.“Azərbaycan
müəllimi” qəzetinin 80 yaşı
tamam olur: Bu illər ərzində
qəzet şərəfli bir inkişaf yolu
keçib [Mətn] /S. Kərimova
//Azərbaycan müəllimi.2013.- 18 oktyabr.- S.4.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.edu.gov.az
az.wikipedia.org/
www.muallim.edu.az
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“Azərbaycan müəllimi” qəzeti
1934
1934-cü il sentyabr ayının 2-də
Azərbaycan Respublikasının mətbu
orqanları sırasına daha bir qəzetin
adı yazıldı: “Kommunist maarifi”.
Qəzetin nəşrində başlıca məqsəd geniş maariflənmə proqramlarının həyata
keçirilməsinə kömək etmək, qazanılmış uğurları təbliğ etmək, vəzifələri
həyata keçirmək yollarını göstərmək
idi. Qəzetin əməkdaşları “Əkinçi” ilə
başlanan milli mətbuatın ümumxalq
qəzeti olmaq ənənəsini davam və inkişaf etdirirdilər. Azərbaycan xalqının maariflənməsi, təhsil şəbəkəsinin
genişlənməsi, milli elmi-pedaqoji
kadrların hazırlanması kimi fəaliyyət
istiqamətlərini əhatə edən maarif
cəbhəsi, əslində, ziyalıların sahəsi
idi. Dörd il “Kommunist maarifi” adı
ilə nəşr olunan qəzet 1938-ci ildən
“Müəllim qəzeti” adı ilə abunə kataloquna daxil edildi. Böyük Vətən
müharibəsi başlananadək Azərbaycan
məktəb tarixi, Azərbaycan maarifi, Azərbaycan müəllimləri ilə bağlı
müxtəlif janrlı yazılar dərc edən qəzet
nəşrini dayandırdı.
1946-cı ilin aprelindən qəzet yenidən
“Azərbaycan müəllimi” adı ilə nəşrə
başladı.
Zəngin təbiəti, yeraltı və yerüstü sərvətləri ilə seçilən respublikada təhsil müəssisələrinin şəbəkəsi
genişlənir, yeni tədris binaları, əlavə
otaqlar inşa olunur, ayrı-ayrı rayon və
şəhərlərdə elmi-pedaqoji konfranslar
keçirilir, ayrı-ayrı məktəblərdə çalışan
müəllimlər yaradıcı işləri ilə tanınırdılar.
“Azərbaycan müəllimi” bu nailiyyət-

ləri əks etdirən müxtəlif janrlı məqalələr
dərc edirdi. Bu gün Azərbaycanda pedaqoji və psixoloji, filoloji və başqa
elmlər sahəsində tanınmış alimlər üçün
qəzet ilk tribuna, onları ictimaiyyətə tanıtmaqda bir vasitə olmuşdur.
“Azərbaycan müəllimi” qəzetində
akademik Mehdi Mehdizadə, görkəmli
alimlər Əhməd Seyidzadə, Mərdan
Muradxanov, Şövqi Ağayev, Nurəddin
Kazımov, Zahid Qaralov, Bəşir
Əhmədov, Misir Mərdanov, Əliheydər
Həşimov, Yəhya Kərimov, Əziz
Əfəndizadə, Hüseyn Əhmədov, Əkbər
Bayramov, Əbdül Əlizadə, Əjdər Ağayev, xalq müəllimləri Zahid Şöyübov,
İsrafil Şükürov, əmək qəhrəmanları
Məsmə Atakişiyeva, Zərbəli Səmədov,
Məhər Quliyev, İsa Məmmədov və
başqaları çıxış ediblər. Bu insanların
müxtəlif məsələlər haqqında fikir və
mülahizələrinin geniş ictimaiyyətə çatdırılmasında “Azərbaycan müəllimi”
əhəmiyyətli rol oynayıb.
Müxtəlif illərdə qəzetə - Rüstəm Hüseynov, Ağəli Bədəlov, Mirabbas Aslanov, Şahin Səfərov, Məhəmməd Baharlı rəhbərlik etmişlər. Qəzetin hazırkı
baş redaktoru Bayram Hüseynzadədir.
Qəzetin
yaradıcı
heyətinin
peşəkarlıq
səviyyəsi
də
xeyli
yüksəlmişdir. Hazırda qəzetin redaksiyasında iki nəfər Azərbaycan Respublikasının Əməkdar jurnalisti çalışır,
kollektivin bir neçə üzvü “Tərəqqi”
medalına layiq görülüb. Bütün bunların nəticəsidir ki, hazırda “Azərbaycan
müəllimi” qəzeti ölkədə ən yüksək tirajla nəşr olunan mətbu orqanlardan
biridir.
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Ə d ə b i y y a t
Xəlilzadə, F. Əbədi
şöhrətin işığı [Mətn] /Flora
Xəlilzadə //Mədəni həyat.2012.- №9.- S.5-8.
Qocayev, Ə. 18 sentyabr Milli Musiqi Günü [Mətn]
//Qocayev Ə. Bayramlar və
tarixi günlər.- Bakı, 2006.S.23.
Rafiqqızı, N. 18 sentyabr
-Milli Musiqi günüdür:
Milli musiqimiz öz inkişaf
zirvəsinə görə Üzeyir
Hacıbəyova borcludur
[Mətn]/Nisə Rafiqqızı
// Olaylar.- 2010.- 17 sentyabr.- S.11
Zərbəliyev, C. Üzeyir musiqisinin işığında. 18 sentyabr - Milli Musiqi Günü
təntənəli şəkildə qeyd olundu [Mətn] /C.Zərbəliyev//
Mədəniyyət.- 2013.- 20
sentyabr.- S.3.
www.anl.az

Milli Musiqi Günü
1995
Sentyabr ayının 18-də Azərbaycan
xalqının dahi oğlu, musiqi mədəniyyətimizin korifeyi Üzeyir bəy
Hacıbəylinin doğum günüdür.
XX əsrin 70-80-ci illərində maestro Niyazinin təşəbbüsü ilə həmişə bu
günü dahi bəstəkarın anadan olduğu gün kimi respublikamızda xüsusi
təntənə ilə qeyd edilirdi. Ötən əsrin 90cı illərində hər şeyin bir-birinə dəydiyi
vaxtda bu ənənə də unuduldu. Dahi
sənətkarın özfəaliyyət səviyyəsində
xatırlanması, həqiqətən, narahatlıq doğururdu.
Unudulmaz Niyazinin təşəbbüsü
1995-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin
dahi bəstəkarın anadan olmasının 110
illik yubileyi ərəfəsində imzaladığı 18
sentyabrın Milli Musiqi Günü kimi
qeyd olunması haqqında fərmanı ilə
rəsmi status aldı. Bu nəcib qərar bütün
insanların, musiqisevərlərin ürəyincə
oldu.
Ü.Hacıbəyli bəstəkar, alim, yazıçı, publisist və siyasi xadim kimi
çoxşaxəli fəaliyyəti ilə yanaşı, Şərqdə
ilk operanın banisi kimi də məşhurdur.
Məhz onun fədakar əməyi sayəsində
Azərbaycan milli opera sənətinin tarixi Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”
operası ilə başlandı.
Bütün ömrü boyu Azərbaycan
mədəniyyətinə, musiqisinə xidmət
edən bu unudulmaz şəxsiyyət 300-dən
çox xalq mahnısını nota salmış, marş,
kantata, fantaziya, mahnı və romanslar,

kamera və xor əsərlərini yazmışdır.
Azərbaycan və dünya musiqi
mədəniyyətinin inkişafında misilsiz xidmətləri olmuş Ü.Hacıbəylinin
anadan olmasının 100 illik yubileyi
YUNESKO-nun qərarı ilə beynəlxalq
miqyasda qeyd olunmuşdur.
Bu gün Azərbaycan musiqisi əsl çiçəklənmə dövrünü yaşayır.
Ölkəmizdə davamlı olaraq keçirilən
beynəlxalq musiqi festivalları, müxtəlif
müsabiqələr bütövlükdə, Azərbaycan
mədəniyyətinin, Azərbaycan musiqisinin daha geniş miqyasda təbliğinə
xidmət edir.
Üzeyir Hacıbəylinin taleyində
ən möhtəşəm səhifə bir də odur ki,
bəstəkar Azərbaycan Dövlət himninin
müəllifidir. Bu gün Azərbaycan bayrağı məhz həmin himnin sədaları altında dünyanın ən mötəbər salonlarında
ucalır, səhərlərimiz, həmçinin, bütün
tədbirlərimiz bu himnin sədaları ilə
başlayır.
Ü.Hacıbəylinin kimliyi barəsində
düşünərkən ilk növbədə, bu dahi insanın öz sözləri yada düşür: “Bəşəriyyət
tarixində elə şəxslər var ki, onlar özləri
üçün anadan olmayıblar, bəlkə bütün
xalqa və hətta ümuminsaniyyətə xeyir
gətirmək və tərəqqisinə səbəb olmaq
üçün yaranıblar. Bu cür adamlar nəinki
sağlığında, bəlkə öləndən sonra da camaata mənfəət verirlər”.
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Neftçilər Günü
1994

Neftçilər Günü 1994-cü il sentyabr ayının 20-si
müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişafında tarixi,
mühüm bir gün oldu. Həmin gün xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış və bütün dünyada “Əsrin müqaviləsi” adı ilə
tanınmış neft kontraktları imzalandı. Bu kontraktlar Azərbaycanın neft və yeni iqtisadiyyat tarixinin
şanlı səhifəsini açdı. Azərbaycan ilk dəfə idi ki, 6
ölkəni təmsil edən dünyanın məşhur 10 xarici neft
şirkəti ilə belə böyük miqyasda saziş imzalayırdı.
Bu saziş Xəzər dənizində beynəlxalq əməkdaşlığın
əsasını qoydu, xarici sərmayədarların Azərbaycana
axınını sürətləndirdi. “Əsrin müqaviləsi” həm də
Azərbaycanda yeni neft-qaz kontraktlarının bağlanmasına güclü təkan verdi. 1997-ci il noyabr
ayının 12-də “Çıraq-1” platformasında, 2005-ci
ilin fevralında isə “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarının Mərkəzi Azəri hissəsində ilkin neftin hasilatına başlandı.
“Əsrin müqaviləsi”nə ilkin qoşulan şirkətlər
bunlardır: “AMOKO”, “Yunokal”, “Pennzoyl”
(ABŞ), “Britiş Petroleum”, “Remko” (Böyük Britaniya), “Statoyl” (Norveç), “LUKoyl”
(Rusiya), “Türk Petrolları” (Türkiyə), “Delta”
(Səudiyyə Ərəbistanı). Sonradan müqaviləyə
“İtoçu” (Yaponiya), “Ekson”, “Amerada Hess”
(ABŞ) şirkətləri də qoşuldu. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində ratifikasiya olunduqdan dərhal sonra neft-qaz əməliyyatlarının
idarə edilməsi və əlaqələndirilməsi məqsədi
ilə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti
(ABƏŞ) yaradıldı. Ölkəmizin neft strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycan neftinin və qazının dünya bazarına nəql edilməsindən

ibarətdir. Bu sahədə “Bakı-Tbilisi-Ceyhan”
Əsas İxrac Boru Kəməri layihəsinin hazırlanması və reallığa çevrilməsi mühüm rol oynayır. Bu
layihənin də baş memarı, onun bünövrəsini qoyan, həyata keçirilməsinə şəxsən rəhbərlik edən
cənab Heydər Əliyev olmuşdur. 1998-ci ildə
Ankarada Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan
Prezidentləri “Bakı-Tbilisi-Ceyhan” ” Əsas İxrac
Boru Kəmərinin inşa edilməsi haqqında ilk sazış
imzaladılar. ATƏT-in İstanbul sammitində (1999,
18 noyabr) ABŞ prezidenti Bill Klintonun iştirakı
ilə Azərbaycan, Qazaxıstan, Gürcüstan və Türkiyə
prezidentləri tərəfindən layihənin dəstəklənməsinə
və qısa müddətdə həyata keçirilməsinə yönəlmiş
İstanbul Bəyannaməsi imzalandı. 2002-ci il avqustun 18-də Sənqəçal terminalında “Bakı-TbilisiCeyhan” Əsas İxrac Boru Kəmərinin təməli
qoyuldu. Bu böyük layihə artıq reallığa çevrilmişdir. “Bakı-Tbilisi-Ceyhan” Əsas İxrac Boru
Kəməri dünyada bənzəri olmayan mühəndis qurğusudur. Bu layihə Şərq-Qərb enerji dəhlizinin
əsasını təşkil edir. Ümumi uzunluğu 1762 km olan
kəmərin 443 kilometri Azərbaycan, 249 kilometri
Gürcüstan, 1070 kilometri isə Türkiyə ərazisindən
keçir. Kəmər ildə 50 milyon ton, sutkada isə 1 milyon barrel xam neft ötürmək qabiliyyətindədir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin bu layihənin
gerçəkləşdirilməsində
əvəzsiz
xidmətləri
qiymətləndirilərək “Bakı- Tbilisi-Ceyhan” Əsas
İxrac Boru Kəmərinə onun adı verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
ilə hər il sentyabr ayının 20-si Neftçilər Günü kimi
qeyd olunur.

Ə d ə b i y y a t
Abdullayev, R. “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına xidmət edir [Mətn] /R.Abdullayev
//Respublika.-2011.- 20 sentyabr.- S.6.
Abdullayev, R.Neftçilər Vətənimizin tərəqqisi naminə bundan sonra da əzmlə çalışacaqlar [Mətn] /R.Abdullayev //Xalq qəzeti.- 2011.- 20
sentyabr.- S.8.
Neftçilərin bayramı [Mətn] //Olaylar.- 2011.- 20 sentyabr.- S.4.
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1 oktyabr
Gün çıxır 07:36
Gün batır 19:24
31 oktyabr

Beynəlxalq Musiqi Günü (01.10.1975)
Xocavənd rayonunun işğalı günü (02.10.1992)
Beynəlxalq Müəllimlər Günü (05.10.1966)
Dövlət Müstəqilliyi Günü (18.10.1991)
Zəngilan rayonunun işğalı günü (29.10.1993)

OKTYABR

Gün çıxır 07:08
Gün batır 17:40

24 sentyabr23 oktyabr
Tərəzi bürcü
Nişanı havadır.
Veneranın
himayəsindədir.
Günəşin Tərəzi
bürcündən keçdiyi
dövrdə doğulanlar
yumşaq xasiyyətli,
parlaq zəkalı
olurlar.

Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.
B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.
B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.
B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.
B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.

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

520 il Məhəmməd Füzuli 1494-1556

Böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin qoz ağacı
üzərində təsviri
Səkkizbucaqlı medalyonun üzərində “Şəbi-hicran yanar canım,
tökər qan çeşmi-giryanım” misrası yazılmışdır.
Füzulinin “Leyli və Məcnun” poeması əsasında medalyon ağacoyma sənəti ustası Seyfəddin Məsimoğlu tərəfindən hazırlanmışdır.
Ölçüsü 30x6 sm olan medalyon dairəvi şəkildə qırmızı ağac üzərində
işlənilmişdir. Süjetlidir. Orta hissədə Məhəmməd Füzulinin adı, aşağıda qəbir daşı üzərində “Leyli və Məcnun” yazılmış, kənarlarda ceyran
və pələng təsvir edilmişdir.
www.xettatseyfeddin.com
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2014

Milli Ədəbiyyat
Şair, tərcüməçi (Vaqif Bayatlı Ödər) Cəbrayılоv Vaqif İsib oğlunun (01.10.
1949) anadan оlmasının 65 illiyi
Akademik, Əməkdar еlm xadimi, ədəbiyyatşünas Həbibоv İsa Əkbər
oğlunun (İsa Həbibbəyli) (16.10.1949) anadan оlmasının 65 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, şair Rzayеv Hüsеyn Məmməd oğlunun (Hüsеyn
Razi) (17.10.1924-27.02.1998) anadan оlmasının 90 illiyi
Ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru, professor Məmmədov Alxan
Bayram oğlunun (Alxan Bayramoğlu) (22.10.1954) anadan оlmasının 60
illiyi
Ədəbiyyatşünas, prоfеssоr Mikayılоv Şəmistan Abdu oğlunun (24.10.1929)
anadan оlmasının 85 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, şair, kinodramaturq Axundova Alla Nuru qızının
(27.10.1939) anadan olmasının 75 illiyi

281
282

283

Folklor
Məşhur türk aşığı Satıroğlu Veysəlin (Aşıq Veysəl) (25.10.1894-21.03.1973)
284
anadan olmasının 120 illiyi

Dünya ədəbiyyatı
Ukrayna şairi, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı Bajan Mikоlо Platanоviçin
(09.10.1904-23.11.1983) anadan оlmasının 110 illiyi
Rus şairi Lеrmontоv Mixail Yuryеviçin (15.10.1814-27.07.1841) anadan
оlmasının 200 illiyi

Musiqi.Opera.Balet

285

Bəstəkar Cavid Ərtоğrul Hüsеyn Cavid oğlunun (22.10.1919-14.10.1943)
anadan оlmasının 95 illiyi
Tanınmış opera müğənnisi, aktrisa Aslanova Sonanın (04.10.192409.03.2011) anadan olmasının 90 illiyi

Teatr.Kino.
Görkəmli rejissor, Əməkdar incəsənət xadimi Həsənov Vaqif İbrahim
oğlunun (Vaqif İbrahimoğlu) (18.10.1949-12.05.2011) anadan оlmasının 65
illiyi
278

286

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məmmədov Kazım Ərşad oğlunun
(01.10.1969-15.11.1991) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Babayev Çingiz Adil oğlunun (02.10.196428.10.1995) anadan olmasının 50 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Rzayev Rövşən Abdulla oğlunun
(15.10.1969-08.01.1999) anadan olmasının 45 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Polovinko Ruslan Aleksandroviçin
(21.10.1969-06.08.1992) anadan olmasının 45 illiyi

287
288
289
290

Siyasət.Hərbi iş
General-mayor Bakıxanov Cəfərqulu ağa Mirzə Məhəmməd xan oğlunun
(24.10.1799-1867) anadan olmasının 215 illiyi
Dövlət xadimi Seyidzadə Dilarə Bağır qızının (25.10.1939) anadan
olmasının 75 illiyi

Fəlsəfə.İqtisadiyyat.Hüquq
Akademik, Əməkdar elm xadimi Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlunun
(22.10.1929-03.08.2010) anadan olmasının 85 illiyi

291

Mədəniyyət.Maarif.Elm
Maarif xadimi Qayıbzadə Əsgər ağa Mirzə Nəbi Əfəndi oğlunun
(09.10.1849-30.12.1919) anadan olmasının 165 illiyi
Şərqşünas, ədəbiyyatşünas alim İmanquliyeva Aida Nəsrulla qızının
(10.10.1939-19.09.1992) anadan olmasının 75 illiyi

292

Coğrafiya.Geologiya
Əməkdar geoloq Ağdamski Məmməd Əhməd oğlunun (20.10.1934) anadan
olmasının 80 illiyi

293

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Sadıxov Rzaqulu Zeynal oğlunun
(15.10.1944) anadan оlmasının 70 illiyi

Kimya.Biologiya.Tibb
Akademik, biologiya elmləri doktoru Məmmədyarov Məhərrəm Əli oğlunun
(17.10.1924) anadan оlmasının 90 illiyi
Biologiya elmləri doktoru Novruzova Zivər Ələkbər qızının (29.10.191422.10.95) anadan olmasının 100 illiyi

294

279

Texnika
AMEA-nın müxbir üzvü, energetika sahəsində alim Ramazanova Elmira
Məmmədəmin qızının (02.10.1934) anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar elm xadimi, avtomexanika sahəsində alim Babayev Sabir Həbib
oğlunun (08.10.1929) anadan olmasının 85 illiyi
Texnika elmləri doktoru, Cavadova Həqiqət Əli Əşrəf qızının (09.10.1939)
anadan olmasının 75 illiyi
Akademik, texnika elmləri doktoru, maşınqayırma və maşınşünaslıq
sahəsində tanınmış alim Məmmədov Vaqif Əhməd oğlunun (27.10.193901.02.2008) anadan olmasının 75 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü Qurbanov Ramiz Seyfulla oğlunun (30.10.1934)
anadan olmasının 80 illiyi
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Tarixdə bu gün
Prоkurоrluq İşçiləri Günü (01.10.1998)
Bеynəlxalq Ahıllar Günü (01.10.1992)
Beynəlxalq Musiqi Günü (01.10.1975)
Xocavənd rayonunun işğalı günü (02.10.1992)
Bakıda və Gəncədə dövlət çevrilişinə (04.10.1994) cəhd edilməsinin 20 ili
Beynəlxalq Müəllim Günü (05.10.1966)
Qurban bayramı (5-6.10)
Ümumdünya Poçt Günü (09.10.1970)
Azərbaycanla Küveyt arasında diplomatik münasibətlər qurulmuşdur
(10.10.1994)
Ümumdünya yoxsulluqla mübarizə Günü (17.10.1992)
Dövlət Müstəqilliyi Günü (18.10.1991)
Beynəlxalq Kulinariya Günü (20.10.2007)
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Günü (24.10.1945)
Hepatit virusu kəşf edilmişdi (25.10.1984)
Azərbaycan Respublikası Mavritaniya ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdur
(29.10.1994)
Ümumdünya siyasi repressiya qurbanlarının xatirə Günü (30.10.1974)
Azərbaycan Xalq cümhuriyyəti dövründə Mətbuat haqqında Nizamnamə
qəbul edilmişdir (30.10.1919)
Zəngilan rayonunun işğalı günü (30.10.1993)
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Ə d ə b i y y a t
Dörd şair - qırx dua [Mətn]:
[şeirlər] /V.Səmədoğlu,
R.Rövşən, B.Vaqif Önər,
B.Rüstəm; red. K.İskəndərova.Bakı: Atilla, 1999.- 96 s.
Yupyumru bir eşq ilə [Mətn]
/Vaqif Bayatlı Odər; naşir
Q.İsmayıloğlu.- Bakı: ÇinarÇap, 2008.- 336 s.
“Hərdən ölümlə oynayırıq”:
Ədib ölümün olduğuna inanmır [Mətn] /V.Bayatlı Ödər //
Ayna.- 2010.- 26 iyun.- S.18.
Vaqif Bayatlıdan bəy atlı
şeirlər[Mətn] /V.Bayatlı //525ci qəzet.- 2012.- 17 noyabr.S.26.
Sarıtorpaq, Z.O, həm də
dərdlə barışdırır: Vaqif Bayatlı
Ödərin “Yupyumru bir eşq ilə”
şeirlər kitabını oxurkən yaşananlar [Mətn] /Z.Sarıtorpaq //
Kaspi.- 2011.- 15-17 oktyabr.S.24.

Vaqif Bayatlı Ödər
1949
Vaqif İsib oğlu Cəbrayılov (Vaqif
Bayatlı Ödər) 1949-cu il oktyabr ayının 1-də Cəbrayıl rayonunun Böyük
Mərcanlı kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri
İnstitutunun sənaye və mülki tikinti
fakültəsinin axşam şöbəsində təhsil
almışdır.
Bakıda 445 saylı tikinti idarəsində
fəhlə, inşaat texniki, 48 saylı tikinti
idarəsində normalayıcı mühəndis,
“Məhsul” cəmiyyəti mərkəzi şurasında mühəndis kimi əmək fəaliyyəti
göstərmişdir.
Ədəbi fəaliyyətə başladıqdan sonra “Ulduz” jurnalında şöbə müdiri
işləmişdir (1981-1990). 1989-1992ci illərdə “Xəzər” toplusunun baş redaktoru olmuşdur.
1992-ci ildə Azərbaycan Televiziya və Radio Şirkətinin xarici ölkələrə verilişlər studiyasının
direktoru vəzifəsində çalışmışdır.
Çagdaş Azərbaycan şeirinin sürrealist üslubda yazan ən parlaq

Şair
nümayəndələrindən hesab olunur.
Şeirləri lirik-psixoloji poeziyanın ən
gözəl nümunələrindəndir.
1991-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi katibliyi idarə heyətinə
(gənclərlə iş üzrə) katib seçilmişdir.
Ümumittifaq konfranslarında, Sovet ədəbiyyatı günlərində, XI poeziya festivalında iştirak etmişdir.
Azərbaycan mətbuat fondunun
“Mirzə Cəlil mükafatı”na (1993) və
Moskvanın “Molodaya qvardiya”
nəşriyyatının kütləvi tirajla buraxdığı
“Sıçrayış” kitabına görə Gürcüstan
Nazirlər Sovetinin “Vladimir Mayakovski mükafatı”na layiq görülmüşdür.
Şair Vaqif Bayatlı-Ödər Türkiyə
Cümhuriyyətinin Azərbaycandakı
səfirliyinin İslam peyğəmbərinin 442
illiyinə həsr etdiyi «Nati Şərif» adlı
şeir müsabiqəsində birincilik qazanıb.

Nəcəfzadə, Q.“Mən köhnə
kişiyəm, bala!” : (Vaqif
Bayatlı haqqında) [Mətn]
/Q.Nəcəfzadə //Ədalət.- 2013.12 yanvar.- S.16.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.ebooks.preslib.az

281

2

OKTYABR

Milli ədəbiyyat

16

65
illiyi
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Cəlil Məmmədquluzadə
[Mətn]: tanıtma kitabı
/İ.Həbibbəyli; elmi red.
İ.Cəfərli.- Naxçıvan:
Əcəmi, 2009.- 168 s.
Cəlil Məmmədquluzadə
mühiti və müasirləri
[Mətn] /İ.Həbibbəyli;
elmi red. Y.Axundlu.Naxçıvan: Əcəmi, 2009.421 s.
Ədəbi-tarixi yaddaş
və müasirlik [Mətn]
/İ.Həbibbəyli; elmi
red. Y.Axundlu; red.
V.Məmmədov.- Bakı:
Nurlan, 2007.- 689 s.
Böyük ədəbiyyat nəhəngi
Məmməd Səid Ordubadi
[Mətn] /İ.Həbibbəyli;
elmi red. Y.Axundlu.Bakı: Elm və təhsil,
2012.- 89 s.
Seyidov, Y. Akademik İsa
Həbibbəyli - 60 [Mətn]
/Y.Seyidov; elmi red.
N.Cəfərov.- Bakı: Elm və
təhsil, 2009.- 186 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
elibrary.azlib.net
www.science.gov.az
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İsa Həbibbəyli
1949
İsa Əkbər oğlu Həbibov (Həbibbəyli)
1949-cu il oktyabr ayının 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Danzik kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu Naxçıvan filialının dil-ədəbiyyat
fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1971-ci ildən Şərur rayonunda kənd orta məktəbində müəllim
işləmişdir.
1975-ci ildən Naxçıvan Dövlət
Universitetində müəllim, dosent, elmi
işlər üzrə prorektor vəzifələrində çalışmışdır.
1996-cı ildən 2013-cü ilin aprel
ayınadək Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru olmuşdur.
2013-cü
ilin
aprel
ayından
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidentidir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Filologiya elmləri doktoru, professordur (1997).
2001-ci ildə AMEA-nın müxbir
üzvü, 2003-cü ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir. 2001-ci ildən Nyu-York Elmlər
Akademiyasının həqiqi üzvüdür.
2006-cı ildə BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının həqiqi üzvü, 2010-cu ildə Amerika Bioqrafiya İnstitutunun akademiki
seçilmişdir.
400-dən çox elmi məqalənin, 12
monoqrafiyanın, bir orta məktəb
dərsliyinin, 28 broşüranın, 21 tərtib kitabının müəllifidir. Əsərləri Azərbaycan
dilindən başqa ingilis, fransız, rus,

Akademik
türk, ərəb, fars, urdu, bolqar və macar
dillərində çap olunmuşdur.
Birinci və ikinci çağırış Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı olmuşdur.
Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı olmuşdur (2005-2010). Hal-hazırda dördüncü
çağırış Azərbaycan Respublikası Milli
Məcilisinin deputatıdır. Milli Məclisin
Elm və təhsil məsələləri daimi komissiyasının üzvüdür. Azərbaycan-Belçika,
Azərbaycan-Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri,
Azərbaycan-Pakistan,
AzərbaycanYaponiya parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qruplarının üzvüdür.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
və Jurnalistlər İttifaqının üzvüdür.
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
elm xadimi (1999), “Şöhrət” ordeni (2007) və “Şərəf” ordeni (2009) ilə
təltif olunmuş, “Ankara Universitetinin
fəxri dostu” (1999) və Amerika Bioqrafiya İnstitutu tərəfindən “İlin adamı”
seçilmiş (2001), Türkiyə Cümhuriyyəti
Dil Qurumunun “Üstün hizmət Baratı” (2004), Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının “İnformasiya
aləminin elitası” diplomuna və “Elmi
istiqamətin rəhbəri” medalına (2009),
layiq görülmüşdür.
Hazırda Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının (AMEA) Ədəbiyyat
İnstitutunun direktoru, həm də Elmi Şurasının sədridir.
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Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan mühacirət
mətbuatına dair
mühazirələr (1920-1990cı illər) [Mətn]: [dərs
vəsaiti] /А.Bayramoğlu;
red. C.Məmmədli.- Bakı:
[Bakı Universiteti],
2004.-102 s.
Mirzə Ələkbər Sabir [Mətn]:(həyatı və
əsərləri) /A.Bayramoğlu;
elmi red. Ə.Mirəhmədov.Bakı: Qismət, 2003.320 s.
M.Ə.Sabir mətbuatda
[Mətn] /A.Bayramoğlu;
elmi red. Ş.Vəliyev.- Bakı:
Nafta-Press, 2006.- 128 s.
Qafqaz imdadına çatan
türkün könül nəğmələri
[Mətn] /А.Bayramoğlu.Bakı: [İqtisad Universiteti], 2002.- 162, [1] s.
Sabir Bakıda [Mətn]
/A.Bayramoğlu; elmi red.
T. Kərimli; Azərb. Resp.
Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi.- Bakı: Təhsil,
2012.- 151, [1] s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
elibrary.azlib.net
www.az.wikipedia.org

Alxan Bayramoğlu
1954
Alxan Bayram oğlu Məmmədov
(Alxan Bayramoğlu) 1954-cü il oktyabr ayının 22-də Qazax rayonunun Birinci Şıxlı kəndində anadan olmuşdur.
1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universiteti) filologiya
fakültəsini bitirmişdir.
O, 1982-1984-cü illərdə Azərbaycan
Elmlər Akademiyasının (indiki AMEA)
Nizami adına Ədəbiyyat institutunun aspirantı olmuş və 1986-cı ildə
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında
klassik sənətkarın elmi tərcümeyihalının yazılması istiqamətində elmi
tədqiqat işi ilk dəfə bu dissertasiyada
yerinə yetirilmişdir. A.B.Məmmədov
1991-1993-cü illərdə AMEA Nizami
adına Ədəbiyyat İnstitutunun doktorantı olmuşdur. Onun 1998-ci ildə müdafiə
etdiyi “Şamaxı ədəbi mühiti (XIX əsrin
ortalarından mart 1918-ci ilə qədər)”
mövzusunda doktorluq dissertasiyası Azərbaycan ədəbiyyatının regional
tədqiqi istiqamətində atılan ilk addımdır.
Görkəmli alim 2002-ci ildən AMEA
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun
nəzdində fəaliyyət göstərən doktorluq
üzrə dissertasiya şurasının, 2006-cı ildən
isə həm də Bakı Dövlət Universitetinin
nəzdində fəaliyyət göstərən doktorluq
üzrə dissertasiya şurasının seminarının
üzvüdür.
Alxan
Bayramoğlu
XX
əsr
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin ak-

Ədəbiyyatşünas

tual problemlərinin, o cümlədən böyük mollanəsrəddinçi şairimiz Mirzə
Ələkbər Sabirin həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi sahəsində müntəzəm və
ardıcıl tədqiqat aparan ədəbiyyatşünas
alimlərimizdəndir.
Onun Azərbaycan
Demokratik
Respublikası dövründə ədəbi fikrin
əsas istiqamətlərinə dair çap etdirdiyi monoqrafiyalar Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti dövrü ədəbiyyatımıza
həsr edilmiş ilk monoqrafik tədqiqat
nümunələridir. AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat institutunda hazırlanan
çoxcildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi”nin V cildinin redaksiya heyətinin
üzvü və əsas müəlliflərindən biridir.
Bu
gün
ədəbiyyatşünaslığa,
mətbuatşünaslığa dair faydalı və
məhsuldar araşdırmaları ilə tanınmış
alim Alxan Bayramoğlu 530-dan çox
elmi məqalə, 13 monoqrafiya, 6 kitab
(tərtib, ön söz, lüğət və şərhlərlə) və ali
məktəblər üçün 2 dərs vəsaiti, 6 tədris
proqramı nəşr etdirmişdir.
Professor Alxan Bayramoğlunun
2010-cu ildə “Elm” nəşriyyatında çapdan
çıxan və M.Ə.Sabirin elmi tərcümeyihalı, Sabir və ümumazərbaycan mədəniyyəti problemi, şairin əsərlərinin
nəşri və tədqiqi məsələlərinə həsr
edilmiş müxtəlif vaxtlarda ayrı-ayrı
məcmuələrdə, jurnallarda, qəzetlərdə
işıq üzü görmüş məqalələrdən tərtib
olunmuş “Bənzərəm bir qocaman dağa
ki...” kitabı Azərbaycan Respublikasının
Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.
283
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Aşıq Veysəl
1894-1973
Anadolu aşıq məktəbinin son magikanlarından olan Veysəl Şatıroğlu
1894-cü il oktyabr ayının 25-də Sivasın Sivirlan kəndində anadan olmuşdur.
Veysəl yeddi yaşa girəndə Sivasda
çiçək xəstəliyindən sol gözünü itirmiş, sağ gözünə isə pərdə gəlmişdir.
Bir təsadüf üzündən Veysəlin azacıq
da olsa görən gözünə atasının əlindəki
budaq parçası girmiş və dünya işığından tamam məhrum olmuşdur.
Veysəli iztirablardan qurtarmağa
çalışan atası Əhməd Yunus İmrə, Pir
Sultan Abdal, Qaracaoğlan, Əmrah,
Dadaloğlu kimi ozanların şeirlərini oğluna öyrətmiş və dərdini azca da olsa
unudacağı ümidi ilə ona bir saz almışdı.
Kiçik yaşlarından Veysəli saz çalmağa,
söz qoşmağa həvəsləndirmişdi. Saz
onun sevincinin, kədərinin, məhəbbət
və iztirablarının tərcümanı olmuşdur.
O, sənətdə öz sözünü demiş,

Türk aşığı
aşıq ifaçılığına yeni nəfəs, yeni ruh
gətirmişdir. Sevilib-seçilib əsl xalq
aşığı olmuşdu. Deyirlər ki, aşıq gördüyünü çağırar. Aşıq gərək el-obanı
qarış-qarış, addım-addım gəzsin,
təbiət gözəlliklərini, gözəlləri vəsf etsin. Aşıq Veysəl isə gördüyünü yox,
duyduğunu, hiss etdiyini tərənnüm
etmişdir. 1944-cü ildə “Deyişmələr”,
1950-ci ildə “Sazımdan səslər”, 1970ci ildə “Dostlar məni xatırlasın” kitabları işıq üzü görmüşdür. Ölümündən
sonra bütün şeirləri təkrar-təkrar nəşr
olunmuşdur.
Aşıq Veysəl 1973-cü ildə, indi
muzeyə çevrilən evində dünyasını
dəyişmişdi. İztirablarını, ağrı və acılarını yaşaya-yaşaya sehirkar tellərdə
səsləndirən Aşıq Veysəl yanğılı səsi ilə
ürəklərdə qaldı. Aşıq həmişə xatırlanıb, xatırlanır və xatırlanacaq.

Ə d ə b i y y a t
İki zirvə [Mətn]: şeirlər /Yunus İmrə, Aşıq Veysəl; tərt. ed. və çevirən M.Aslan; red. və ön söz. müəl. B.Vahabzadə.- Bakı: Yazıçı, 1982.141 s.
Kazımov, İ. Ozan Veysəl - insanlığın sevgi fəlsəfəsi [Mətn] /İ.Kazımov //Kredo.- 2011.- 10 sentyabr.- S.2.
İbrahimqızı, S. Zərif duyğular şairi [Mətn] /S.İbrahimqızı //Ədəbiyyat qəzeti.- 2009.- 3 iyul.- S.5.
Salim, F. Aşıq Veysəl: (-i bəhanə edərək) [Mətn] /F.Salim //Kaspi.- 2011.- 23 fevral.- S.13.
Yunis, Pir Sultan, Veysəl [Mətn] //Kaspi.- 2011.- 9-11 iyul.- S.24.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
www.youtube.com
www.twitter.com
www.huseyingazi.org.tr
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Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/M.Y.Lermontov.- Bakı:
Öndər nəşriyyatı, 2005.520 s.
Aşıq Qərib [Mətn]:
nağıl /M.Y.Lermontov;
red. M.Namaz; tərc. ed.
Ə.Yusifoğlu.- Bakı: Gənclik,
1981.- 23 s.
Sevirəm Qafqazı mən
[Mətn] /tərc. ed. M.Rahim
və b.- Bakı: Gənclik, 1988.181 s.
Qurbanov, Ş. Lermontov
və Azərbaycan ədəbiyyatı
[Mətn] /Ş.Qurbanov.- Bakı:
Maarif, 1976.- 66 s.
Lermantov Mixail Yuryeviç
[Mətn] //Azərbaycan Sovet
ensiklopediyası:10 cilddə.Bakı, 1982.- C.VI.- S.206207.
İ n t e r n e t d ə
www.az.wikipedia.org
en.wikipedia.org
russiapedia.rt.com

Mixail Yuryeviç Lermontov
1814-1841
Mixail Yuryeviç Lermontov 1814cü il oktyabr ayının 15-də Moskvada
anadan olmuşdur.
Şairin uşaqlıq illəri nənəsinin
malikanəsində - Tarxanı kəndində
keçmişdir. Qohumları ilə Qafqaza
səfərləri (1818, 1820, 1825) Lermontovun xatirəsində silinməz izlər buraxmışdır.
1828-ci ildə Moskva Əsilzadələr
Pansionuna daxil olmuş və 1828-ci
ildə “Çərkəzlər”, “Dəniz qulduru”,
“Qafqaz əsiri”, 1829-cu ildə “Cani”,
“Demon” poemalarını, bir çox lirik
şeirlərini burada yazmışdır. Moskva
Universitetindəki təhsil illəri (18301832) Lermontovun formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bu
illərdə Lermontov mövzusu Puqaçov
hərəkatından alınmış “Xadim” (1832)
tarixi romanı üzərində işləmiş, “İsmayıl bəy”, “Hacı Abrek” (1833-1834)
romantik poemalarını və “Qəribə
adam” (1831) dramını yazmışdır.
A.S.Puşkinin ölümünə həsr etdiyi
“Şairin ölümünə” (1837) şeiri Lermontovun yaradıcılığında həlledici
rol oynamışdır. M.Y.Lermontov dostu S.Rayevskiyə yazdığı məktublarda
Qafqaz təəssüratlarını onunla bölüşür.
O,
Tiflisdə
olarkən
“tatar
(azərbaycanlı) alim Əli və Əhməd”lə
tanış olduğunu, Şuşa (yəqin ki, Şəki),
Quba, Qusar və Şamaxını gəzdiyini,
yerli əhali ilə ünsiyyətini və hətta
fransız dili Avropada vacib olduğu
qədər Asiyada geniş işlənən tatar di-

Rus şairi

lini öyrənməyə başladığını da vurğulayırdı. O, Azərbaycan dilini yüksək
qiymətləndirmişdir. Əsərlərində çoxlu Azərbaycan sözünə təsadüf olunur.
Lermantovun “İsmayıl bəy”, “Hacı
Abrek”, “Fərari”, “Demon”, “Mtsıri”
romantik poemaları Qafqaz materialları əsasında yazılmışdır.
Dəfələrlə Qafqaza səyahət edən
şair,
dramaturgiyamızın
banisi
M.F.Axundovla yaxından tanış olmuş və məhz onun yaxından köməyi
nəticəsində məşhur məhəbbət dastanımız “Aşıq Qərib”i “Türk nağılı” adı
ilə yazıya almışdır. M.Y.Lermontov
rus ədəbiyyatında realist rus sosialpsixoloji roman janrının əsasını qoymuş və “Zəmanəmizin qəhrəmanı” romanını qələmə almışdır. Bu əsər 1908-ci
ildə Azərbaycan türkcəsinə çevrilmişdir. Bu mövzudan təsirlənən tanınmış
şair və yazıçımız, rus ədəbiyyatının
gözəl bilicisi və tərcüməçisi Abdulla
Şaiq isə Azərbaycan həqiqətlərini əks
etdirən “Əsrimizin qəhrəmanı” romanını yazmışdır.
“Zəmanəmizin qəhrəmanı”, “Maskarad“ və s. əsərləri ekranlaşdırılmışdır. Ədəbi irsi Azərbaycan dilində
nəşr olunmuş, Azərbaycanla əlaqəsi
öyrənilmişdir.
Mixail Yuryeviç Lermontov 1841ci il iyul ayının 7-də Pyatiqorskda
dueldə öldürülmüşdür.
Bakıda adına küçə var. Qusarda
olarkən yaşadığı evdə barelyefi qoyulmuş, ev muzeyi yaradılmışdır.
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Ə d ə b i y y a t
Düşüncələr [Mətn]:
[şeirlər] /V.İbrahimoğlu.Bakı: Şirvannəşr, 2008.62 s.
Qəlbimdəki xoş arzular
[Mətn] /V.İbrahimoğlu;
naşir Q.İsabəyli.- Bakı:
Şirvannəşr, 2012.- 242 s.
Ürəkdən gələn [Mətn]
/V.İbrahimoğlu.- Bakı:
Şirvannəşr, 2008.- 74,
[2] s.
Amma və lakin... [Mətn]
/V.İbrahimoğlu; tərt. ed.
K.Əliyeva; red. E.Cəfərov;
son söz Z.Məmmədli.[Bakı]: Qanun, 2009.359 s.
Rəhimli, İ. Zaman,
zaman içində [Mətn]
/İ.Rəhimli, red. T.Quliyev,
B.Bayramov.- Bakı: Kitab
aləmi, 2010.- 512 s.
Rafiqqızı, N. Teatr
nəhəngi: Vaqif İbrahimoğlu - 62 [Mətn] /N.Rafiqqızı
//Olaylar.- 2011.- 21
oktyabr.- S.11.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.edebiyyat.info
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Vaqif İbrahimoğlu
1949-2011
Vaqif İbrahim oğlu Həsənov (İbrahimoğlu) 1949-cu il oktyabr ayının 18-də
Bakı şəhəri Mərdəkan qəsəbəsində anadan olmuşdur.
1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunun
dram və kino aktyorluğu fakültəsinə daxil olmuş, 1972-ci ildə həmin institutu
bitirmişdir.
1973-1976-cı illərdə Azərbaycan
Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında aktyor kimi çalışmışdır.
1976-1979-cu illərdə Azərbaycan
Teatr Cəmiyyətinin nəzdindəki Eksperimental Teatr Studiyasında, 1979-1982ci illərdə Tədris Teatrında bədii rəhbər,
1982-1989-cu illərdə isə Azərbaycan
Dövlət Musiqili Komediya Teatrında baş rejissor vəzifəsində fəaliyyət
göstərmişdir.
Sənətkar bir rejissor kimi fəaliyyətə
Eksperimental Teatr Studiyasından başlamışdır. Gənc, istedadlı rejissorun studiyaçılığa meyli onun eksperimental,
yenilikçi, qeyri-standart rejissurası ilə
izah olunmalıdır. V.İbrahimoğlunun studiyaçılıq meyli yaradıcılığının sonrakı
dönəmlərində də özünü göstərir. Rejissor elə ilk işi olan “Əhvalat vaqe olur”,
Cəlil Məmmədquluzadənin “Yığıncaq”
və Cəfər Cabbarlının “Yaylağa gedir”
bir pərdəli komediyalarının kompozisiyaları ilə seçdiyi sənət istiqamətini, yaradıcı iddialarını bəyan etdi.
Sənətkar hələ Aktyor Evində başladığı teatr eksperimentlərini, axtarışlarını davam etdirirdi. Rejissorun milli

Rejissor
teatr poetikasını yaratmaq arzusu və
bu yolda mətin mübarizəsi artıq fərqli
konsepsiya ilə işləyən, fərqli bədiiestetik prinsiplərə söykənən yeni bir
teatrın yaranmasını zərurətə çevirdi.
V.İbrahimoğlunun yaradıcılığını teatr
fəaliyyətinə başladığı ilkin dövrdən
etibarən məhz Yuğ tipli, Yuğ amallı bir
teatrın yaradılmasına doğru bir yol kimi
dəyərləndirmək olar. Nəhayət, bu axtarışlar teatr prosesimizin avanqardında
dayanan V.İbrahimoğlunun öz teatrını
yaratması ilə nəticələndi. 1989-cu ildə
Həsənağa Turabovun təşəbbüsü və yaxından köməkliyi nəticəsində Akademik
Milli DramTeatrının nəzdində “Yuğ”
Teatr-Studiyası açıldı. 1992-ci il 18 oktyabr tarixində bu studiya dövlət statusu
aldı. Yarandığı ildən Vaqif İbrahimoğlu
teatrın bədii rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır.
Vaqif İbrahimoğlu “YUĞ” teatrında
1989-cu ildən həyatının sonuna qədər
90-a yaxın tamaşaya quruluş vermişdir.
Onun quruluş verdiyi son tamaşa Dövlət
Akademik Dram Teatrında “Sərgüzəştivəziri-xani-Lənkəran” tamaşası olmuşdur.
1991-ci il may ayının 22-də
“Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
incəsənət xadimi” fəxri adı ilə təltif olunmuşdur. 2006-cı ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünü
alırdı.
Vaqif İbrahimoğlu 2011-ci il may
ayının 12-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Kazım Məmmədov
1969-1991
Kazım Ərşad oğlu Məmmədov
1969-cu il oktyabr ayının 1-də Cəbrayıl
rayonunun Böyük Mərcanlı kəndində
dünyaya göz açmışdır.
Orta təhsilini 1976-1986-cı illərdə
kənd 1 saylı orta məktəbdə almış,
1986-cı ildə Gəncə İnşaat Texnikumuna daxil olmuşdur.
1988-ci ildə ordu sıralarına çağırılmışdır. Hərbi xidmətini Çelyabinsk
şəhərində etmiş, 1990-cı ildə ordudan tərxis olunaraq, təhsilini davam
etdirmək üçün Gəncə şəhərinə qayıtmışdır. 1991-ci ildə Kazım Məmmədov
Cəbrayıl rayon DİŞ-də post-patrul
xidmətində işə başlamış və tezliklə
cəbhəyə yollanmışdır.
1991-ci il noyabr ayının 15-də
ermənilər Xocavənd rayonunun Zam-

Milli Qəhrəman
zur kəndinə hücum etmişdir. Gərgin
döyüşdə cəsur döyüşçümüz, kiçik çavuş, Azərbaycanın igid oğlu Kazım
Məmmədov qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli
264 saylı Fərmanı ilə Məmmədov Kazım Ərşad oğluna ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adı verilmişdir.
Böyük Mərcanlı kəndində dəfn
edilmişdir. Təhsil aldığı məktəbə onun
adı verilmiş, məktəbin önündə büstü
qoyulmuşdur.
Adına 3 mükafat təsis edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında:
[Məmmədov Kazım Ərşad oğlu – polis serjantı – 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 [Mətn] //Azərbaycan.- 1992.- 9 oktyabr.- S.1.- (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Məmmədov Kazım Ərşad oğlu [Mətn] /Əsgərov V. //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.144.
İmanzadə, İ. Mərcanlının ilk şəhidi [Mətn] //İmanzadə İ., Abbasov H. Torpağın qanlı köynəyi.- Bakı,1994.- S. 158-161.
Seyidzadə, M. Məmmədov Kazım Ərşad oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.-Bakı, 2010.-S.144.
Məmmədov Kazım Ərşad oğlu [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.141-142.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Çingiz Babayev
1964-1995
Çingiz Adil oğlu Babayev 1964-cü
il oktyabr ayının 2-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur.
O, orta təhsilini Yasamal rayonundakı 20 saylı orta məktəbdə almışdır. Orta təhsilini bitirdikdən sonra
Azərbaycan Politexnik İnstitutuna daxil olmuşdur.
1986-cı ildə təhsilini başa vuraraq, təyinatla Azərelektroterm zavodunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
İşləməklə yanaşı Azərbaycan Dövlət
Xarici Dillər İnstitutunun nəzdində ingilis dili üzrə ikiillik kurs bitirmişdir.
1992-ci ildə o, Yasamal rayon Əhalinin Əmək və Məşğulluq
Mərkəzində
aparıcı
mütəxəssis
vəzifəsinə işə qəbul olunmuş, həmin
il də könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına qoşulmuşdur. Bir müddət
hərbi hissələrin birində qərargah rəisi
vəzifəsində çalışmışdır.
1994-cü
ildə
Azərbaycan
Müdafiə Nazirliyinin sərəncamı ilə
C.Naxçıvanski adına hərbi liseyə ke-

Milli Qəhrəman
çirilmişdir. Əvvəlcə taqım komandiri,
sonra isə bölük komandiri və tərbiyəvi
işlər üzrə müavin vəzifəsinə irəli
çəkilmişdir.
Çingiz Babayev 1995-ci il oktyabr
ayının 28-də Bakı Metropoliteninin
“Ulduz” və “Nərimanov” stansiyaları
arasında hərəkət edən qatarda baş vermiş qəzada sərnişinlərin həyatını xilas
edərkən faciəli surətdə həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 noyabr 1996-cı il tarixli
506 saylı Fərmanı ilə Babayev Çingiz Adil oğluna ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adı verilmişdir.
Bakının Yasamal rayon qəbiristanlığında dəfn edilmişdir. Onun şərəfinə
Bakı Metrosunun “Ulduz” stansiyasında abidə kompleksi ucaldılmış,
C.Naxçıvanski adına hərbi liseydə isə
büstü qoyulmuşdur. Təhsil aldığı orta
məktəbə və yaşadığı binanın önünə
xatirə lövhəsi vurulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Çingiz Adil oğlu Babayevə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Babayev Çingiz Adil oğlu –Naxçıvanski adına
Hərbi məktəbin baş leytenantı – Bakı metrosunda baş vermiş faciə zamanı öz həyatı və sağlamlığı üçün mövcud olan təhlükəyə məhəl
qoymadan zərər çəkmişlərin xilas olunmasında göstərdiyi xüsusi şücaət və qəhrəmanlığa görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Fərmanı, 5 noyabr 1996-cı il [Mətn] //Azərbaycan.- 1996.- 6 noyabr.-S.1.- (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Babayev Çingiz Adil oğlu [Mətn] //Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.29-30.
Seyidzadə, M. Babayev Çingiz Adil oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.-Bakı, 2010.-S.36.
Babayev Çingiz Adil oğlu [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.35-36.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Rövşən Rzayev
1969-1999
Rövşən Abdulla oğlu Rzayev
1969-cu il oktyabr ayının 15-də Bakı
şəhərinin Sahil qəsəbəsində anadan
olmuşdur.
1986-cı ildə 253 saylı orta məktəbi
bitirərək, Vladiqafqaz Ali Hərbi
Komandirlər Məktəbinə daxil olmuşdur. 1991-ci ildə təhsilini başa vuraraq
Orta Asiyaya və Qazaxıstana təyinat
almış, daxili qoşunların tərkibində taqım komandiri kimi fəaliyyətə başlamışdır.
1992-ci ildə Bakıya qayıtmış və
6500 saylı mühafizə alayına komandir
təyin edilmişdir. Rövşən Rzayev Ağdam rayonunun Papravənd, Pircamal,
Aranzəmin, Şelli, Naxçıvanik kəndləri
uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq
nümayiş etdirmişdir. Qəhrəmanlığına
görə Rövşən 1993-cü ildə Ədliyyə
Nazirliyinin hərbi hissəsinin qərargah
rəisi təyin edilmişdir.
1994-cü ildə isə vaxtilə xidmət etdi-

Milli Qəhrəman
yi alayın 4-cü taborunda qərargah rəisi
olmuşdur. 1996-cı ildə isə Ədliyyə
Nazirliyi məhkəmə Qərarlarının Baş
İdarəsinin mühafizə alayında qərargah
rəisi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Son
zamanlar isə Qobustan həbsxanasında
mühafizə bölüyünün komandiri olmuşdur.
1999-cu il yanvar ayının 8-də
məhbus qiyamının yatırılmasında iştirak edərək, yaralı əsgərlərə xidməti zamanı qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 1999-cu il tarixli 73 saylı Fərmanı ilə kapitan Rzayev Rövşən
Abdulla oğluna ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adı verilmişdir.
Sahil qəsəbəsində dəfn edilmişdir. Həmin qəsəbədə adına park var.
Həmin parkda büstü qoyulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Rövşən Abdulla oğlu Rzayevə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Kapitan – Qobustan həbsxanasında baş vermiş
cinayətin qarşısının alınmasında,terrorçuların zərərsizləşdirilməsində, girov görürülmüş insanların həyatının xilas edilməsində, hərbi
hissənin qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən göstərdiyi şəxsi qəhrəmanlıq və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı, 12 yanvar 1999-cu il [Mətn] //Azərbaycan.- 1999.- 13 yanvar.- (Ölümündən sonra).
Arazlı, A. Təki əsgər yaşasın [Mətn]: povest.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 224 s.
Əsgərov, V. Rzayev Rövşən Abdulla oğlu [Mətn] //Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S. 191-192.
Seyidzadə, M. Rzayev Rövşən Abdulla oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.-Bakı, 2010.-S.193.
Rzayev Rövşən Abdulla oğlu [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.183-184.
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Ruslan Aleksandroviç Polovinko
1969-1992
Milli Qəhrəman
Polovinko Ruslan Aleksandroviç 1969-cu il oktyabr ayının 21-də
Xarkov vilayətinin Zmiyev şəhərində
mühəndis ailəsində anadan olmuşdur.
1987-ci ildə Sızran Ali Hərbi
Təyyarəçilər məktəbinə daxil olmuşdur. Ali məktəbi bitirdikdən sonra 1991-ci ildə Naxçıvan şəhərində
yerləşən 15425 saylı hərbi hissəyə
göndərilmişdir. Azərbaycanda hərbi
Hava Qüvvələri yarananda, xidmətini
Bakı Əlahiddə Vertolyot Eskadrilyasında təyyarəçi operator vəzifəsində
davam etdirmişdir.
Ruslan Polovinko 1992-ci
ildən başlayaraq erməni hərbi
birləşmələrinə qarşı əməliyyatlarda

fəallıq göstərmişdir. Qubadlı, Laçın,
Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə
rəşadət nümayiş etdirmişdir. Dəfələrlə
vertolyotu ilə təhlükəli yerlərə uçuş
etmiş, əhalini və yaralı döyüşçüləri
təhlükəsiz yerlərə aparmışdır. Dördüncü uçuş zamanı Ruslan Polovinko
qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 14 sentyabr 204
saylı Fərmanı ilə Polovinko Ruslan
Aleksandroviçə ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adı verilmişdir.
Doğulduğu Zmiyev şəhərində dəfn
edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikası Hərbi-Hava qüvvələrinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında:
[Polovinko Ruslan Aleksandroviç –leytenant – xidməti borcunu yerinə yetirərkən şəxsi igidlik və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 14 sentyabr 1992-ci il [Mətn] //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- № 17.S.33.- (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Polovinko Ruslan Aleksandroviç [Mətn] //Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.179.
Faxralı R. Ruslan Polovinko [Mətn] //Faxralı R. Ömrün üfüqləri.-Bakı, 1996.- S.114.
Seyidzadə, M. Polovinko Ruslan Aleksandroviç [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.-Bakı, 2010.-S.184.
Polovinko Ruslan Aleksandroviç [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.173.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
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Fuad Qasımzadə
1929-2010

Fuad Feyzulla oğlu Qasımzadə
1929-cu il oktyabr ayının 22-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur.
1947-ci ildə Bakının 1 saylı orta
məktəbini bitirmiş, Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki BDU) tarix
fakültəsinin fəlsəfə şöbəsinə qəbul
edilmiş və 1952-ci ildə oranı fərqlənmə
diplomu ilə bitirmişdir. Elə həmin il
universitet Elmi Şurasının qərarı ilə
Ə d ə b i y y a t
fəlsəfə ixtisası üzrə aspiranturada saxAvestadan bu günədək
lanılmışdır.
[Mətn] /F.Qasımzadə,
T.Hacıyev; Azərbaycan SSR
Əmək fəaliyyətinə 1953-cü ildə,
“Bilik” Cəmiyyəti.- Bakı, hələ Azərbaycan Dövlət Universite1982.-51 s.
tinin aspiranturasında təhsil alarkən
Dialektik materializm
başlayan Fuad Qasımzadə həyatını bu
[Mətn]: ali məktəblər üçün
dərs vəsaiti /F.Qasımzadə, təhsil ocağı ilə bağlayıb.
O, 1955-1967-ci illərdə burada
H.Şirəliyev; [red.
H.İbrahimov].- Bakı: Maa- müəllim, baş müəllim, dosent və prorif, 1972.- 457 s.
fessor vəzifələrində çalışıb, 1966-cı
İdman, gözəllik və estetika ildən ömrünün sonunadək kafedra mü[Mətn] /F.Qasımzadə.-Bakı:
diri olub. Pedaqoji işlə yanaşı o, 1990Gənclik, 1970.-140 s.
1992-ci illərdə Azərbaycan RespubliHacıyev, T. Müdrik müasirim Fuad Qasımzadə alimlik kası Prezidentinin müşaviri vəzifəsini
və vətəndaşlıq portretinin tutub.
cizgiləri [Mətn] /T.Hacıyev;
Fuad Qasımzadə 1958-ci ildə fəlsəfə
rəyçi B.Nəbiyev; elmi red.
elmləri
namizədi, 1966-cı ildə fəlsəfə
M.Dəmirli.- Bakı: Təfəkkür
elmləri doktoru elmi dərəcələrini alıb.
NPM, 2000.- 88 s.
O, 1989-cu ildə Azərbaycan Elmlər
Fuad Feyzulla oğlu
Akademiyasının müxbir üzvü, 2001-ci
Qasımzadə [Mətn]
//Azərbaycan.- 2010.- 4
ildə isə həqiqi üzvü seçilib.
avqust.- S.2.
Alimin bədii-ictimai fikir tariximizin
İ n t e r n e t d ə
görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılığının fəlsəfi-estetik aspektlərinə həsr
www.adam.az
olunmuş əsərləri elmi ictimaiyyətin
www.anl.az
rəğbətini qazanıb. Məhəmməd Füzuwww.az.wikipedia.org
li, İmadəddin Nəsimi, Abbasqulu ağa
www.medeniyyet.az
Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundzadə
kimi şəxsiyyətlərin irsinə dair araşdırmaları ilə o, fəlsəfi fikir tariximizə

Akademik
layiqli töhfələr verib. 60 il ərzində o,
Azərbaycan Dövlət Universitetində
müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.
1968-ci ildə “Qəm karvanı, yaxud
zülmətdə nur Füzulinin dünyagörüşü” adlı monoqrafiyası çap edilmişdir.
Sonrakı illərdə onun Füzuli haqqında
20-dən çox elmi məqaləsi işıq üzü görmüşdür.
Fuad Qasımzadə 1989-cu ildə
AMEA-nın müxbir üzvü, 2001-ci ildə
həqiqi üzvü seçilmişdir. Akademik
Fuad Qasımzadə uzun müddət Bakı
Dövlət Universitetində müdafiə şuralarının üzvü və sədri kimi fəaliyyət
göstərmişdir. Çox sayda aspirant və
dissertantların elmi rəhbəri kimi onların alimlik dərəcəsi almasına yardımçı
olmuşdur. Fuad Qasımzadə BDU-nun
texniki fakültələr üzrə fəlsəfə kafedrasının müdiri olmuşdur.
Akademik
elmi
yaradıcılığı
dövründə 30 kitab və 500-dən çox
elmi məqalə çap etdirmişdir. Fuad
Qasımzadənin əsas tədqiqat sahəsi
Azərbaycan fəlsəfə ictimai fikri, sosial fəlsəfə, ontologiya və idrak
nəzəriyyəsi, estetika olmuşdur.
Alimin çoxillik elmi və pedaqoji fəaliyyəti daim yüksək
qiymətləndirilmiş,
müstəqil
Azərbaycan Respublikasının ali mükafatları olan “Şöhrət” və “İstiqlal”
ordenləri ilə təltif edilmişdir.
Fuad Feyzulla oğlu Qasımzadə
2010-cu il avqust ayının 3-də Bakı
şəhərində ağır xəstəlikdən sonra vəfat
etmiş, II Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
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Cübran Xəlil Cübran [Mətn]
/A.İmanquliyeva; red.
A.Əsədova.- Bakı: Elm, 2002.119 s.
Yeni ərəb ədəbiyyatı
korifeyləri: XX əsrin
əvvəllərində Şərq və Qərb
ədəbiyyatlarının qarşılıqlı əlaqəsi probleminə dair
[Mətn]: ali məktəblər üçün
dərslik /A.İmanquliyeva;
red. A.Əsədova; rəyçilər
A.Dolinina, A.Kudelin,
N.Priqarina; AMEA.-Bakı:
Elm, 2003.-398 s.
Aida Nəsir qızı İmanquliyeva [Mətn]: biblioqrafiya
/tərt.-müəl. A.ƏliyevaKəngərli, İ.Səfərov; red.
V.Məmmədəliyev; AMEA,
Mərkəzi Elmi Kitabxana.Bakı: Elm, 2009.- 245 s.
Modern Arap edebiyatının usta kalemleri [Metn]:
Cibran Halil Cibran - Emin
er-Reyhani - Mihail Nuayme /A.İmanquliyeva; türkçeye çeviren.: R.İlyasov,
Q.Şükürov; ed. A.Esedova;
kapak. Y.Karaaslan.- İstanbul:
IQ Kültür Sanat Yayıncılık,
2007.- XIX, 380 s.
İ n t e r n e t d ə
www.books.google.com
www.bsu.az
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Aida İmanquliyeva
1939-1992
Aida Nəsrulla qızı İmanquliyeva 1939-cu il oktyabr ayının 10-da
Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O,
1957-ci ildə Bakı şəhərinin 132 saylı
orta məktəbini qızıl medalla bitirmiş,
S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət
Universitetinə (indiki BDU) daxil olmuşdur.
1962-ci ildə universitetin şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb filologiyası bölməsini bitirəndən sonra həmin
universitetin Yaxın Şərq xalqları və
ədəbiyyatı tarixi kafedrasının aspirantı olmuş, daha sonra keçmiş SSRİ
EA Asiya xalqları İnstitutunun aspiranturasında təhsil almışdır.
1966-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edən Aida İmanquliyeva Azərbaycan EA Şərqşünaslıq İnstitutunda işə başlamışdır. Kiçik elmi
işçi (1966), baş elmi işçi (1973), ərəb
filologiyası şöbəsinin müdiri (1976-cı
ildən), elmi işlər üzrə direktor müavini (1988-ci ildən) və 1991-1992-ci
illərdə Azərbaycan EA Şərqşünaslıq
İnstitutunun direktoru vəzifələrində
çalışmışdır.
1989-cu
ildə Aida
xanım
İmanquliyeva Tbilisi
şəhərində
müvəffəqiyyətlə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, ilk azərbaycanlı
qadın-ərəbşünas elmlər doktoru olmuş, tezliklə bu ixtisas üzrə professor
adı almışdır.
Üç
monoqrafiya
(“Mixail
Nuaymə” və “Qələmlər birliyi”.M., 1975; “Cübran Xəlil Cübran”.B., 1975; “Yeni ərəb ədəbiyyatının
korifeyləri”.- B., 1991) və 70-dən

Şərqşünas
artıq elmi məqalənin müəllifi olan
Aida İmanquliyeva Şərq filologiyası sahəsində yazılmış bir çox
elmi əsərlərin redaktoru olmuşdur.
Azərbaycan EA Şərqşünaslıq İnstitutunda fəaliyyət göstərən “Asiya və
Afrika xarici ölkələri ədəbiyyatları”
ixtisası üzrə müdafiə şurasının üzvü,
sədr müavini və sədri olmuşdur.
Professor Aida
İmanquliyeva Azərbaycan şərqşünaslıq elmini dəfələrlə yaxın və uzaq xarici
ölkələrdə (Moskva, Kiyev, Poltava,
Sankt-Peterburq, Halle və s.) təmsil
etmişdir.
Aida İmanquliyeva rəhbərlik etdiyi Ərəb filologiyası şöbəsində qısa
müddətdə 10-dan artıq namizədlik
dissertasiyası müdafiə edilmişdir.
Görkəmli şərqşünas Ümumittifaq
Şərqşünaslar Cəmiyyətinin Rəyasət
Heyətinin, Şərq ədəbiyyatlarının
tədqiqi üzrə Ümumittifaq Koordinasiya Şurasının və Yazıçılar Birliyinin
üzvü olmuşdur.
O, uzun illər pedaqoji fəaliyyətlə
məşğul olmuş, ADU-da ərəb filologiyası fənnindən mühazirələr oxumuşdur.
Aida İmanquliyeva 1992-ci il sentyabr ayının 19-da vəfat etmişdir.
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Çingizoğlu, Ə. Ağdamski Məmməd Əhməd oğlu
[Mətn] //Ənvər Çingizoğlu
//“Soy” еlmi-kütləvi dərgi.2009.- №5.-S.34-48.
Rzalı R. Zamanın fövqündə
dayananlar: Onlar
millətimizi işıqlı günlərə
çıxarmaq üçün hər əzaba
qatlaşırdılar [Mətn] /R.Rzalı
//Azərbaycan.- 2008.- 27
yanvar.- S.6.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org

Məmməd Ağdamski
1934
Məmməd Əhməd oğlu Ağdamski
1934-cü il oktyabr ayının 20-də Ağdaş
şəhərində anadan olmuşdur.
O, tanınmış və qədim şəcərəyə
malik,
xüsusən
mədəni-maarif
və incəsənət sahəsində görkəmli
şəxsiyyətlər yetirmiş Bədəlbəylilər Qacarlar nəslindəndir.
1956-cı ildə M.Ağdamski institutu
bitirmiş, təyinatla “Balaxanıneft” Neft
və Qazçıxarma İdarəsinə göndərilmiş,
Balaxanı sahəsində 2 saylı mədəndə
quyuların tədqiqatı üzrə operator
vəzifəsindən başlamış, qısa müddət
ərzində usta köməkçisi, neftçıxarma
ustası vəzifəsinə təyin edilmiş, sonradan bilavasitə öz peşə ixtisası üzrə
geoloq işləmişdir. Sonrakı dövrlərdə
idarənin geoloji şöbəsində geoloq
vəzifəsinə təyin edilmiş, 1958-ci ildə
İdarənin neft mədəninə böyük geoloq
vəzifəsinə göndərilmişdir.
1963-cü ildə idarənin geoloji
şöbəsinin rəisi, 1970-ci ildə İdarənin
baş geoloqu, geologiya üzrə rəis müavini vəzifələrinə irəli çəkilmişdir.
M.Ə.Ağdamski praktiki fəaliyyətlə
yanaşı elmi araşdırmalarla da məşğul
olmuş, elmin nailiyyətlərinin istehsalata tətbiqi sahəsində fəal iştirak etmişdir. Onun rəhbərliyi və bilavasitə
iştirakı ilə Balaxanı-Sabunçu-Ramana
neft yatağının geoloji quruluşunun
dəqiqləşdirilməsi, neft ehtiyatlarının
yenidən hesablanması istiqamətində
böyük işlər aparılmış və maraqlı yeni məlumatlar əldə edilmişdir.

Geoloq
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, “Azneft” İB və “Balaxanıneft”
NQÇİ tərəfindən birgə görülmüş işlər
nəticəsində adıçəkilən yatağın neft ehtiyatları dəqiqləşdirilmiş, 1975-ci ildə
SSRİ Mərkəzi Ehtiyatlar Komissiyası
bu ehtiyatları təsdiq etmişdir.
Beləliklə,
Balaxanı-SabunçuRamana neft yatağının sənaye üsulu
ilə işlənməsindən (1871-ci il) yüz il
keçdikdən sonra onun geoloji quruluşu haqqında yeni məlumatlar əldə
edilmiş və yatağın “asılı” (visyçiy)
yox, sərbəst, normal bloklardan ibarət
olması müəyyənləşdirilmişdir.
M.Ə.Ağdamski respublikanın neft
və qaz sənayesinin inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə “Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar geoloqu”
(1982) fəxri adına layiq görülmüşdür.
O, Azərbaycan Neftçi Geoloqlar Assosiasiyasının üzvüdür (1993). ARDNŞnin Fəxri Fərmanı (2001), “XX əsrin
tanınmış neftçisi” Beynəlxalq Diplomu (2003) ilə təltif olunmuşdur.
ADNA
Geoloji
Kəşfiyyat
fakültəsinin Dövlət Attestasiya Komissiyasının sədri (2007), beş ixtiranın, on
səmərələşdirici təklifin, iyirmidən çox
elmi məqalənin müəllifidir.
Hal-hazırda ARDNŞ-ə daxil olan
neftçıxarma müəssisəsində geoloq
vəzifəsində çalışır.
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Məhərrəm Məmmədyarov
1924

Məhərrəm Əli oğlu Məmmədyarov
1924-cü il oktyabr ayının 17-də
Azərbaycan SSR Naxçıvan MSSR
Culfa rayonu Yaycı kəndində anadan
olmuşdur.
1941-ci ildə Naxçıvan Pedagoji
Texnikumunu bitirmişdir.
1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən
müharibəsində iştrak etmiş, 12 medal və ordenlə mükafatlanmışdır.
1949-cu ildə Azərbaycan Dövlət
Ə d ə b i y y a t
Universitetini (indiki BDU), 1953Texniki mikrobiologiya və onun
cü ildə isə Leningrad (indiki Sanktxalq təsərrüfatının inkişafında
rolu [Mətn] /M.Məmmədyarov, Peterburq) Texniki Universitetinin
X.Qənbərov; AzSSR Bilik
aspiranturasını bitirmişdi. 1953Cəmiyiyyəti.-Bakı, 1985.- 41s.
1955-ci illərdə Azərbaycan SSR-nin
Azərbaycan neft sənayesində
nanotexnologiya [Mətn]
EA-nın Kimya İnstitutunda elmi ka/M.Məmmədyarov //Xalq qəzeti.tib, 1955-1959-cu illərdə SSRİ EA2010.- 19 may.- S.7.
nın N.D.Zelinski adına Üzvi Kimya
Məhərrəm Əli oğlu
Məmmədyarov [Mətn]: biblioq- İnstitutunda baş elmi işçi, 1959-1969rafiya /AMEA Y.H.Məmmədəliyev cu illərdə Y.H.Məmmədəliyev adına
ad.Neft-Kimya Prosesləri İn-tu; Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda
Mərkəzi Elmi Kitabxana; tərt.
ed. F.Əliyeva, red. M.Rüstəmov.- işləmişdir.
Bakı: Elm, 2006.- 145 s.
1973-1979-cu
illərdə
isə
Azərbaycan
MEA
Naxçıvan
regional
Химия синтетических масел
elmi mərkəzinin rəhbəri olmuşdur.
[Текст] /М.Мамедъяров.Ленинград: Химия, 1989.1980-ci ildə Naxçıvan ter240 с.
mal mənbələrinin karbon gazıХимическая структура и
nın sənayedə istifadə texnologiвязкостно-температурные
yasını işləyib hazırladığına görə
свойства эфиров
алкенилянтарных кислот.mht Azərbaycan Respublikasının Dövlət
(рус.) [Текст] /М.Мамедъяров, mükafatına layiq görülmüşdür.
Ф.Алиева //Химия и технология
1975-1978-ci illərdə Naxçıvan
топлив и масел.- ООО “ТУМА
ГРУПП”, 2009.- С.24-27.
Dövlət Pedagoji İnstitutunda (indiki
Naxçıvan Dövlət Universiteti) dərs
www.adam.az
demişdir.
1981-ci ildən 1994-cü ilə qədər
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şöbə müdiri, 1994-cü ildən 2002-ci ilə
gədər isə Azərbaycan EA Mikrobiologiya İnstitutunun direktoru işləmişdir.
1969-cu ildən Y.H.Məmmədəliyev
adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda sintetik yağların sintez və texnologiyaları laboratoriyasının rəhbəri
işləyir.
Tədqiqat apadığı üzvi kimya, neft
kimyası, neft kimyəvi biotexnologiyalar sahələri alimin fəaliyyətində
xüsusi yer tutur. Vinilxloridin toplu
miqyasda qaynar katolizatorun layında etilenin xlorlaşdırılması üsulu
ilə alınması onun rəhbərliyi altında
həyata keçirilmişdir. Həmçinin, hərbi
spesifikasiyasının tələblərinə uyğun
– neft karbohidrogenlərin mikrobioloji çevrilmələri – sintetik efir yağlarının yeni növlərinin sintezi həyata
keçirilmişdi. Bundan əlavə, nefti
oksidləşdirən mikroorqanizmlərin fizioloji fəaliyyətinin istifadəsi əsasında
layların hasilatının artırılması üçun
biotexnologiya işlənib hazırlanmışdı.
Bu üsul Abşeronun bir sıra neft yataqlarında tətbiq edilmişdir.
Məhərrəm Məmmədyarov – 250dən çox çap olunmuş elmi işin, 39 patent və müəlliflik şəhadətnəməsinin,
3 monoqrafiyanın müəllifidir. Onun
rəhbərliyi altında 14 elmlər namizədi
və bir elmlər doktoru hazırlanmışdır.
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Vəzir, M. Ramazanova
Elmira Məmmədəmin
qızı [Mətn] /M.Vəzir
//Dəyişikliklərə cəsarəti
çatan örnək xanımlar
/Rasional İnkişaf uğrunda
Qadınlar Cəmiyyəti
(RİQC); red. B.Əhmədov,
S.İsmayılova; tərc.
F.Axundov.-Bakı: İlay,
2008.-S.77-78.
Ramazanova Elmira
Məmmədəmin qızı [Mətn]
//Mirzəyev, M. Neft haqqında nə bilirsiniz? /red.
К.Kərimov, А.Hacıyev.Bаkı: МBМ, 2005.- S.75.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.gender-az.org
www.science.gov.az
www.mir-azerbaydjana.az

Elmira Ramazanova
1934
Elmira Məmmədəmin qızı Ramazanova 1934-cü il oktyabr ayının 2-də
Bakıda anadan olmuşdur.
1952-ci ildə Bakıdakı 134 nömrəli
məktəbi qızıl medalla, 1957-ci ildə isə
Azərbaycan Sənaye İnstitutunu (indiki
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Əmək fəaliyyətinəAzərbaycan SSRin Energetika İdarəsində mühəndis
işləməklə başlayan Elmira Ramazanova 1960-cı ildən Azərbaycan Dövlət
Neft Akademiyasının aspiranturasında
oxuyaraq neft-qaz və qaz kondensat
sistemləri karbohidrogenlərin termodinamikası üzrə ixtisaslaşmışdır.
1965-ci ildə namizədlik, 1975ci ildə isə doktorluq dissertasiyaları
müdafiə etmişdir.
1967-1977-ci illərdə Neft və qaz
yataqlarının işlənməsi kafedrasında
dosent, 1978-1981-ci illərdə professor,
1981-1992-ci illərdə isə axşam və qiyabi təhsil üzrə prorektor vəzifələrində
işləmişdir.
2007-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyasının nəzdində
yaradılmış-Neftin, Qazın Geotexnoloji
Problemləri və Kimya Elmi-Tədqiqat
İnstitutunun rəhbəridir.
Elmin inkişafında və yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında
göstərdiyi böyük xidmətlərə görə professor E.Ramazanova “Şərəf nişanı”
ordeni (1986), “SSRİ neft sənayesi
əlaçısı” nişanı (1981), “SSRİ-nin fəxri
neftçisi” (1990), “Əməkdar elm xadimi” (1990) fəxri adları ilə, 2012-ci ildə
“Azərbaycan Dünyası” Beynəlxalq

Alim, mühəndis

jurnalının Ağsaqqallar şurasının qərarı
ilə, “Dədə Qorqud” Milli Fondu
tərəfindən “Mehriban ana” ordeni ilə
təltif olunmuşdur.
50 ildən artıq elmi-pedaqoji iş stajına malik Elmira xanım Ramazanova
300-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 3
monoqrafiya, 11 tədris metodik vəsait,
16 elmi-metodik rəhbərlik, 25 patent
və ixtiranın müəllifidir. O, eyni zamanda Azərbaycan Milli Neft Komitəsinin
vitse-prezidenti, “Azərbaycan neft
təsərrüfatı” jurnalı və “Vışka” qəzeti
redaksiya heyətlərinin üzvüdür.
Elmira xanım Ramazanovanın
rəhbərlik etdiyi Elmi-Tədqiqat İnstitutunun nəzdində hələ keçmiş SSRİ
Ali Attestasiya Komissiyasının, hazırda isə Azərbaycan Respublikası
Prezidenti Yanında Ali Attestasiya
Komissiyasının təsdiq etdiyi Neft yataqlarının işlənməsi və istismarı; Quyuların qazılması; Maşınlar, aqreqatlar və proseslər kimi üç ixtisas üzrə
doktorluq və namizədlik dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə Şura fəaliyyət
göstərir.
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Ə d ə b i y y a t
Qocayev, Ə. 1 oktyabrProkurorluq işçiləri günü
[Mətn] //Qocayev Ə.
Bayramlar və tarixi günlər.Bakı, 2006.- S.25.
Prokurorluq işçiləri peşə
bayramlarını qeyd etmişlər
[Mətn] //Azərbaycan.2013.- 2 oktyabr.- S.7.
Prokurorluq orqanları qanunçuluğun
möhkəmlənləndirilməsi
istiqamətində səylərini
davam etdirir [Mətn]
//Azərbaycan .-2011.-5
fevral. - S. 3.
Seyidov, R. Prokurorluq
orqanları insan hüquq
və azadlıqlarının etibarlı
təminatçısıdır. Azərbaycan
prokurorluğu - 95 [Mətn]
/R.Seyidov //Respublika.2013.- 15 sentyabr.- S.3.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.sia.az
www.ebooks.preslib.az
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Prokurorluq işçiləri günü
1998
Ümummilli lider Heydər Əliyev
oktyabr
ayının
1-ci
gününün
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu işçilərinin peşə bayramı günü
kimi qeyd edilməsi barədə 17 iyul
1998-ci il tarixində Sərəncam imzalamışdır. Bu tarix Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurasının
1 oktyabr 1918-ci il tarixli qərarı ilə
Bakı Dairə Məhkəməsinin tərkibində
prokurorluq orqanlarının fəaliyyətə
başlaması ilə əlaqədardır. Məhkəmə
orqanlarından fərqli olaraq, bir çox
dövlətlərdə prokurorluq müstəqil institut kimi xeyli sonralar yaranmışdır.
Dövlət idarəetmə mexanizminin tərkib
hissəsi kimi prokurorluğun əsası ilk
dəfə XIV əsrin əvvəllərində Fransada
kral IV Filip tərəfindən qoyulmuşdur.
Onun vaxtında kral mənafelərinin prokurorluq tərəfindən təmsil edilməsi
Qanunla (25 mart 1302) təsbit edilmişdi. Həm Qərb ölkələri, həm də Rusiya
prokurorluqlarına bir örnək kimi təsiri
olan Fransa prokurorluğunun təşkili və
fəaliyyəti haqqında qanun isə 1586cı ildə qəbul olunmuşdur. Müstəqil
Azərbaycan dövlətində prokurorluq orqanlarının yaranma tarixi Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti dövrünə (19181920) təsadüf edir. 1918-ci il noyabr
ayının 18-də Nazirlər Şurası tərəfindən
“Azərbaycan Məhkəmə Palatası haqqında Əsasnamə” təsdiq edilmişdir. F.Xoyski, X.Xasməmmədov,
A.Səfikürdski, T.Makinski AXC-nin
ədliyyə nazirləri, eyni zamanda baş
prokurorları olmuşlar. AXC-nin süqutundan sonra dövlət orqanları ilə yanaşı, prokurorluq və istintaq orqanları

da ləğv olunmuşdu. Sovetləşmənin ilk
illərində bütün hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət funksiyasını
həyata keçirməli olan xüsusi orqanın
yaradılması zəruriliyini nəzərə alaraq Azərbaycan SSR MİK-in 11 iyul
1922-ci il tarixli “Azərbaycan SSRnin dövlət prokurorluğu haqqında”
Dekreti ilə Azərbaycan SSR-də sovet
prokurorluğunun əsası qoyulmuşdu.
Xalq ədliyyə komissarları Ə.Qarayev,
S.Çivanov, B.Vəlibəyov, B.Talıblı,
H.Hacıyev, A.Sultanova və başqaları
həm də Azərbaycan SSR-in baş prokurorları olmuşlar. 1936-cı ilin iyul ayında Azərbaycan SSR Prokurorluğu Xalq
Ədliyyə Komissarlığının tərkibindən
çıxarılaraq birbaşa SSRİ Prokurorluğuna tabe edilməklə ayrıca qurum kimi
fəaliyyətə başlamışdır. Kommunist
partiyasının mütləq hakim olduğu Sovet hakimiyyəti dövründə prokurorluq
bu rejimə və partiya liderlərinə xidmət
edən bir orqan olmuşdur.
Ölkəmiz
müstəqilliyini
bərpa
etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu sinfi mənafelərə
xidmət edən orqandan qanunun aliliyinin, insan hüquq və azadlıqlarının
təmin olunmasına, cinayətkarlıqla
mübarizəyə, qanunçuluğun qorunmasına xidmət edən orqana çevrilməklə sivil və demokratik inkişaf yoluna qədəm
qoymuşdur. 2002-ci il sentyabr ayının
19-da qüvvəyə minmiş “Azərbaycan
Respublikasının
Konstitusiyasında
dəyişikliklər edilməsi haqqında” referendum aktına əsasən prokurorluğa
həm də qanunvericilik təşəbbüsü hüququ verilmişdir.
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Qocayev, Ə. 1 oktyabrBeynəlxalq ahıllar günü
[Mətn] //Qocayev Ə.
Bayramlar və tarixi günlər.Bakı, 2006.- S.53.
Beynəlxalq Ahıllar Günü
[Mətn] //Olaylar.- 2009.2 oktyabr.- S.12.
Kamalqızı, R. Dünən
Beynəlxalq Ahıllar Günü
idi: Ahıllar dövlət qayğısı ilə
əhatə olunur [Mətn] //Səs.2010.- 2 oktyabr.- S.10.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.azadliq.org

Beynəlxalq Ahıllar Günü
1992
BMT-nin inkişaf proqramında son
illər ərzində ahıllar problemi geniş yer
tutmuşdur. 2002-ci ilin aprel ayında İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhərində
BMT-nin ahıllar üzrə II Ümumdünya
məclisinin keçirilməsi də buna misaldır.
Bu Ümumdünya tədbirində belə bir fikir
səslənmişdi ki, yaşlılar da cəmiyyətin
bərabərhüquqlu vətəndaşlarıdır, onlara ehtiram göstərmək yüksək insani
keyfiyyətdir.
Adı-sanı, nəcib əməlləri ilə tanınan, bəlkə də heç tanınmayan, lakin
ləyaqətlə yaşayan, həyat təcrübəsi ilə
yeni nəsillərə nümunə olan ahıllar,
həqiqətən hörmətə layiqdirlər.
İnsanın qocalıq dövründə heç nəyə
qadir olmadığını söyləmək səhv olardı.
Lap qədim zamanlardan ağsaqqal, ahıl
insanlar ən hörmətli, müdrik adamlar hesab olunmuşlar. Onlara cavanlar
da, böyüklər də hörmətlə yanaşmış,
fikirləri ilə hesablaşmışlar. Qocaların
sərvəti onların həyat təcrübəsidir. Onlara qulaq asıb, dediklərinə əməl etməklə
bu sərvətə sahib olmaq mümkündür.
BMT-nin Baş Məclisi 1992-ci ildə
Ahılların müdafiəsi ilə bağlı Qətnamə
qəbul etmişdir. Həmin Qətnamənin
prinsiplərinə uyğun olaraq hər il oktyabr ayının 1-i Beynəlxalq Ahıllar
Günü kimi qəbul edilmiş, həmçinin
1999-cu il Beynəlxalq Ahıllar ili elan
olunmuşdur.
Bu məsələyə respublikamızda da
ciddi diqqət yetirilir.
1993-cü ildən başlayaraq hər il

oktyabr ayının 1-i respublikamızda
“Beynəlxalq Ahıllar Günü” kimi qeyd
olunur. Həmin günün keçirilməsində
məqsəd ahıl vətəndaşların sosial problemləri ilə tanış olmaq, ehtiyaclarını müəyyənləşdirərək imkanlı müəssisələr, təşkilatlar və
qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə
əməli tədbirlər görməkdən ibarətdir.
2001-ci il iyun ayının 22-də “Ahıllara sosial xidmət haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. Qanuna əsasən ölkədə 70 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası
vətəndaşları, habelə Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbi və
vətəndaşlığı olmayan şəxslər ahıl sayılır. Beynəlxalq Ahıllar Günü ərəfəsində
bütün dünyada olduğu kimi, Respublikamızın şəhər və rayonlarında İcra
hakimiyyətləri, əmək kollektivləri,
ictimai təşkilatlar və qeyri-hökumət
təşkilatları rayon ərazisində yaşayan ahıl vətəndaşların ehtiyaclarını
öyrənərək onlar üçün bayram süfrələri,
ərzaq bağlamaları təşkil edir, müxtəlif
xeyriyyə, şəfqət və mədəni-kütləvi
tədbirlər həyata keçirirlər. Həmin
tədbirlərdə respublika üzrə 10 minlərlə
ahıl və əlil vətəndaş bayram süfrələrinə
dəvət olunur, onlara ərzaq paylanır,
maddi yardım göstərilir.
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Xocavənd rayonunun işğalı günü
1992
Ərazisi: 1458 km²
Əhalisi: 41725
İşğal tarixi: 02.10.1992

Ə d ə b i y y a t
Tapdıqoğlu, N. Xocavənd
ensiklopediyası [Mətn]
/N.Tapdıqoğlu.- Bakı:
[Zərdabi LTD], 2009.543 s.
Xocavənd rayonu [Mətn]
//Qarabağ. Yaddaş.- Bakı,
2010.- S.179-186.
Cavidan. Xocavəndin
Ermənistan silahlı
birləşmələri tərəfindən
işğalından 21 il ötür [Mətn]
/Cavidan //Palitra.- 2013.3 oktyabr.- S.10.
Xocavənd rayonunun
işğalının 21-ci ildönümü ilə əlaqədar anma
mərasimi keçirildi [Mətn]
//Azərbaycan.- 2013.- 3
oktyabr.- S.7.
Muradlı, E. Xocavənddən
Şuşaya yol var... [Mətn]
/E.Muradlı //Üç nöqtə.2012.- 6 mart.- S.8-9.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.xocavend-ih.gov.az
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Xocavənd
rayonunun
erməni
qəsbkarları tərəfindən işğalından 22 il
ötür.
Azərbaycan Respublikasının 26 noyabr 1991-ci il tarixli Qanununa əsasən
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ləğv
edilmiş, Martuni şəhəri Xocavənd
şəhəri, Martuni rayonu Xocavənd rayonu adlandırılmışdır. Hadrut rayonu
isə ləğv edilərək ərazisi Xocavənd rayonunun tərkibinə verilmişdir.
Ərazisi alçaq dağlıq və düzənlikdən
ibarət olan Xocavənd rayonunun ümumi sahəsi 1458 km², əhalisi 41725
(o cümlədən azərbaycanlılar-10.648)
nəfər olmuşdur. Rayonda 1 şəhər
(Xocavənd şəhəri-rayon məkəzi), 2 iri
qəsəbə (Qırmızı Bazar və Hadrut), 81
kənd vardı.
Olduqca əlverişli coğrafi mövqeyə
və şəraitə malik Xocavənd rayonu Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın, Şuşa, Xocalı rayonları ilə
həmsərhəddir.
Qədim yaşayış məskənlərindən
sayılan Xocavəndin ərazisi təbii
sərvətlərlə - tikinti materialları və faydalı qazıntılarla, meşə zolaqları və şirin su ehtiyatları ilə zəngindir. Dəniz
səviyyəsindən 900 metr hündürlükdə
yerləşən, uzunluğu 190 metr olan Azıx
mağarası Xocavəndin Füzuli rayonuna

yaxın, Azıx kəndinin 1 kilometr cənubşərqində yerləşir.
1988-ci ilin fevralından başlayan
Qarabağ müharibəsində Xocavənd
rayonu 145 şəhid vermiş, 3600 uşaq
zərər çəkmişdir.
2 oktyabr 1992-ci il tarixində
Xocavənd rayonu Ermənistan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur.
İşğal nəticəsində Xocavənddə
71 arxeoloji-memarlıq abidəsi, 41
klub, 40 kitabxana, 12 ziyarətgah, 10
məktəbəqədər müəssisə, 21 səkkizillik
məktəb məhv edilmişdir. İşğal altında
olan Xocavəndin ərazisi bütövlükdə
ekoloji terrora məruz qalmış, Azıx
mağarasını ermənilər silah anbarına
çevirmişlər.
Rayonun ərazisində yerləşən və
ümumi sahəsi 25,5 min hektar olan
meşədəki palıd ağacları qırılaraq daşınmış, Xonaşen çayının kənarlarında
bitən təbii meşə isə tamamilə məhv
edilmişdir. Xocavəndin Yelli Gədik
sahəsində Füzuliyə gedən yolun sağ
və sol tərəflərində avtomobil yollarının
mühafizəsi məqsədilə əkilən ağaclar da
kəsilmişdir.
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Qatar, T. 1994-cü
ilin oktyabr ayı: Xalq
Heydər Əliyev birliyi
dövlət müstəqilliyini
xilas etdi [Mətn]
/Telman Qatar
//İki Sahil .-2007.- 6
oktyabr.- S.3.
Mirzəbəyli, İ. 1994-cü
ilin oktyabr hadisələri
zamanı hakimiyyət və
xalq birliyi möhtəşəm
qələbə qazandı [Mətn]
/İ.Mirzəbəyli //Xalq
qəzeti.- 2012.- 4 oktyabr.- S.3.
İ n t e r n e t d ə
www.168.az
www.azerbaycanli.org
www.e-qanun.az

Bakıda və Gəncədə dövlət çevrilişi
1994
1994-cü il oktyabr ayının 4-də Bakıda və Gəncədə dövlət çevrilişinə cəhd
olmuşdur. Çevrilişə hazırlıq olaraq
oktyabrın 3-nə keçən gecə DİN-in Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsinin rəhbəri
Rövşən Cavadov və qardaşı, Bakının
Xətai rayonunun prokuroru Mahir Cavadov Respublika Prokurorluğuna basqın etmişdilər. Səhərisi proseslərin əsas
idarəçisi olan baş nazir Surət Hüseynovun göstərişi ilə silahlı dəstələr Gəncədə
hakimiyyəti devirməyə cəhd etmişdilər.
Oktyabrın 4-də Gəncə şəhərində baş
vermiş dövlət çevrilişi cəhdi nəticəsində
qiyamçılar tərəfindən dövlət orqanları
zəbt edilmiş və dinc əhaliyə qarşı zorakılıq işlədilmişdir. Qiyamın yatırıldığına baxmayaraq burada iştirak etmiş bir
sıra cinayətkar dövlətçiliyin əleyhinə
yönəlmiş fəaliyyətlərini davam etdirmiş və şəhərdə ictimai asayişin pozulmasına cəhdlər göstərmişdilər. Bu da
şəhərdə müəyyən gərginliyin qalmasına
və əhalinin haqlı narahatlığına səbəb olmuşdu. Fəaliyyətləri pozulmuş dövlət orqanlarının normal işinin təmin edilməsi,
şəhərdə qanunçuluğun bərpa edilməsi,
baş qaldırmış cinayətkar ünsürlərə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi qəti
tədbirlər tələb edirdi.
Həmin kritik vaxtda Prezident Heydər
Əliyevin tədbirli siyasəti və qətiyyəti
sayəsində bu cəhdin qarşısı alınmış,
Gəncədə çevriliş etmək istəyən qüvvələr
zərərsizləşdirilmişdi. Oktyabrın 4-ü
gecə ümummilli lider Heydər Əliyevin

çağırışı ilə Bakıda Prezident Aparatının binası önünə toplanan on minlərlə
insan dövlət başçısına dəstək vermişdi.
Elə həmin gün, oktyabrın 4-də Heydər
Əliyev bədxahlarımızın heç birinin
gözləmədiyi bir addım ataraq onları mat
qoymuşdu. Belə ki, ulu öndər dünyanın
bütün dövlətlərinə, hökumətlərinə və
beynəlxalq təşkilatlarına Azərbaycanda
yaranmış vəziyyətlə bağlı müraciət
ünvanlamışdı. Müraciətdə deyilirdi:
“Demokratik, hüquqi dövlət quran,
bütün dünya ilə açıq siyasət yeridən
Azərbaycan Respublikası təhlükədədir.
Birbaşa xaricdən yönəldilən qüvvələr
zor işlədərək silahlı qiyam yolu ilə
dövlət çevrilişi etməyə cəhd göstərirlər...
Bu çətin dəqiqələrdə mən, Sizə müraciət
edərək hamınızı Azərbaycanın qanuni
rəhbərliyini, onun xalqının müstəqillik
və suverenliyini qorumaq, zorakılıq
və irticanın təntənəsinə yol verməmək
naminə bütün imkanlarınızdan istifadə
etməyə çağırıram”. Ertəsi günü “Azadlıq” meydanında keçirilən ümumrespublika həmrəylik mitinqində isə ulu öndər
demişdir: “Beləliklə, biz dünyanın böyük ölkələrinin, dünya ictimaiyyətinin
Azərbaycanda gedən hadisələrə marağını görürük. Eyni zamanda, dövlət
başçılarının Azərbaycan
dövlətini
dəstəklədiklərini də görürük. Bütün bunlara görə mən, bu gün bizimlə həmrəy
olan dövlət başçılarına, dövlət orqanlarına öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı
bildirirəm”.
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Beynəlxalq Müəllim Günü
1966
Bu tarixin qeyd edilməsinə dair
qərar ilk dəfə 1966-cı il oktyabr ayının
5-də YUNESKO tərəfindən verilmişdir. Bu təşkilat tərəfindən müəllimlərin
statusunun artırılması ilə bağlı tövsiyə
xarakterli sənəd qəbul edilmişdir.
İndi dünyanın 100-dən çox ölkəsində
müəllimlər hər il oktyabr ayının 5-ni öz
peşə bayramları kimi qeyd edirlər.
Müəllimlik dünyada ən çətin, eyni

Müəllim əməyinin nəticəsində cəmiyyət formalaşır, savadlı, bilikli, geniş dünyagörüşlü, nümunəvi əxlaqa
malik insanlar yetişir. Bu insanlar isə
cəmiyyəti daha da inkişaf etdirir. Hazırda dövlətimizin müstəqilliyinin
möhkəmlənməsində fəal iştirak edən
insanlar məhz müəllim əməyinin
yetirmələridir.
Müəllimlər yeni cəmiyyət qurucu-

zamanda ən şərəfli və ən gözəl peşədir.
Bu gözəl və şərəfli işin dəyərini
bilən əcdadlarımız həmişə müəllimə
hörmətlə yanaşmışlar.
Müəllimlər şagirdlərin dərin və
hərtərəfli bilik almaları, yaşadıqları
dövrün problemlərindən baş çıxarmaları üçün bütün bilik və bacarıqlarını
sərf edirlər. Valideynlə bərabər, bəlkə
də, ondan daha çox, uşağın hər cür şıltaqlığına, əziyyətinə dözmək, kədəri
ilə kədərlənib, sevinci ilə sevinmək
müəllimlərin üzərinə düşən ağır yükdür.

luğunun memarlarıdırlar. Hər birimizin layiqli vətəndaş kimi yetişməsində
müəllimlərimizin əvəzsiz xidmətləri
olmuşdur.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
həmişə müəllim əməyini yüksək
qiymətləndirmiş, müəllim haqqında
xoş sözlər söyləmişdir. O, ölkəmizə
rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə həmişə
müəllimlərə hörmət və ehtiramla yanaşmış, onların maddi vəziyyətinin,
rifah halının yaxşılaşdırılmasının qayğısına qalmışdır.

Ə d ə b i y y a t
Əliyev, V. Müəllim hazırlığı prosesində peşə
keyfiyyətlərinin formalaşdırılması yolları [Mətn]:
pedaqoji e. n. a. dər. a.
üçün təq. ed. dis.: 13.00.01.
/V.Əliyev; Naxçıvan Dövlət
Universiteti.- Naxçıvan,
2004.-133 s.
Qocayev, Ə. 5 oktyabrMüəllim günü [Mətn]
/Ə.Qocayev //Bayramlar və
tarixi günlər.-Bakı, 2006.S.54.
Qarayeva, S.Müəllim hazırlığı: müasir standartlar
və günün tələbləri [Mətn]
/S.Qarayeva //525-ci qəzet.2012.- 9 noyabr.- S.14-15.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.yeniazerbaycan.com
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Qurban Bayramı

Bütün müsəlman aləmində Qurban bayramı hər
il hicri təqvimi ilə Zilhiccə ayının 10-cu günündən
başlayır və adətən üç gün davam edir. Dini qurban
kəsmə İbrahim Peyğəmbərin həyatında baş verən
əhvalatdan sonra yaranmışdır. Belə ki, yuxuda Allah (S.S.)İbrahim peyğəmbərə oğlu İsmayılı qurban verməyi (onların Allaha imanını yoxlamaq
üçün) əmr etmişdir. İbrahim əsl dindar kimi Allahın əmrini yerinə yetirməyə hazır olmuş, İsmayıl
özü də qurban olmağa razılaşmışdır. Lakin uca Allah bunu öz elçisinə rəva bilməmiş və qurbanlıq
üçün ona bir qoç göndərmişdi. Buna görə də bu
bayramında kəsilən qurbana “İsmayıl qurbanı” da
demişlər.
İsmayıl Qurbanında kəsilən heyvanlarda bir
sıra şərtlər vacib sayılır. Qurbanlıq kimi seçilən
heyvan qoç, iribuynuzlu dana, yaxud da dəvə olmalıdır. Nəsil artımında dişi heyvanların müstəsna
rolu olduğuna görə qurbanlıq heyvanın erkək olması daha üstün tutulur. Qurbanlıq qoçun yaşına
gəlincə, bu, ən azı altı aylıq heyvan olmalıdır. Lakin dana, yaxud dəvənin bir yaşı tamam olsa, daha
yaxşıdır. Qurban bayramında kəsilən heyvanın
sağlam olması da vacib şərtdir. Əzalarında hər hansı nöqsanı olan, buynuzunun, yaxud qulağının biri
olmayan, axtalanmış heyvanın qurban kəsilməsi
İslamda məsləhət görülmür. Kəsiləcək qurbanlıq
gözəgəlimli olmalıdır. Qurbanın bir hissəsindən
din xadimlərinə pay göndərilir, bir hissəsi isə
kasıblara paylanır. Hamıya bərabər pay verilir,

qurban kəsən özü də bərabər pay götürə bilər.
Ənənəyə görə dilənçi və kasıblar bayram günü
ac qalmasınlar deyə bu gün həmin mərasimlərə
dəvət olunurlar.
Qurbanlığın şərtlərindən biri də budur ki, qurban kəsmək yalnız buna imkanı olan varlı adamların boynunda haqdır. İmkanı olmayan adama isə
qurban kəsmək vacib deyil. Qurban kəsmək üçün
borc pula heyvan almaq İslamda təqdir olunmur,
çünki bu bayramın əsas mahiyyəti zənginlərlə imkansızların birliyi, qardaşlığıdır. Bu bayramda hamı
sevinməlidir: varlılar - Allaha xoş gedən əməli icra
etdikləri və kasıbları sevindirdiklərinə görə, kasıblar isə - dünya nemətindən əldə etdiklərinə və
başqalarından gördükləri mərhəmətə və qayğıya
görə.
Çox sevdiyi övladını Allah yolunda qurban
verməyə hazır olması peyğəmbərin Allah qarşısında imanının, səmimiliyinin və mütiliyinin bariz
sübutudur. Odur ki, din tarixində dərin iz salmış bu
hadisə Allaha imanın, dərin etiqadın nümunəsidir.
Bu rəvayətin başqa bir fəlsəfi-əxlaqi mənası ondan
ibarətdir ki, İslamda insanın Allah yolunda qurban
kəsilməsi qəbul olunmur. İslama qədər bir çox
dinlərdə insanları qurban vermə ayinlərinə rast
gəlmək mümkündür. Məsələn, atəşpərəstlər insanı odda yandırırdılar. Onlar bu yolla Allaha yaxın
olduqlarını göstərirdilər. Qədim Çində də insanları
tanrılara qurban vermək adəti var idi. Bu ölkədə
təbii fəlakətlərdən, daşqınlardan hifz olunmaq
üçün uşaqları suya atırdılar.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra
Milli Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27 oktyabr
tarixli “Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında” Qanuna əsasən Qurban bayramı
ölkəmizdə də dövlət səviyyəsində bayram edilir.
Qurbanlıq o deməkdir ki, insanlar Allahın xoşuna gələcək bir əməli icra edirlər.
Allah kəsilən bütün qurbanlarımızı qəbul etsin!
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Ə d ə b i y y a t
Qocayev, Ə. 18 oktyabrMüstəqillik günü [Mətn]
//Qocayev Ə. Bayramlar və
tarixi günlər.- Bakı, 2006.S.26.
Ələkbərov, Y. Dövlət
müstəqilliyi firavan
gələcəyə etibarlı təminat
verir [Mətn] /Y.Ələkbərov
//Respublika.- 2011.- 18
oktyabr.- S.12.
Rüstəmli, R. Dövlət
müstəqilliyi hər bir
vətəndaş üçün ən böyük sərvətdir [Mətn]
/R.Rüstəmli //İki Sahil.2011.- 8 oktyabr.- S.10.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.trend.az
www.az.wikipedia.org
www.portal.edu.az
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Dövlət Müstəqilliyi Günü
1994
Azərbaycan bir əsrdə iki dəfə
müstəqillik əldə etmək, özünün suveren dövlətini yaratmaq imkanı qazanmışdı. Təəssüf ki, birinci imkan
xarici müdaxilə, daxili çəkişmələr
və beynəlxalq təminatın olmaması
səbəblərindən itirilmişdi.
1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşamışdı. İkinci tarixi imkan bir də 70 il
sonra yetişmiş, Sovet imperiyasının
dağılması Azərbaycan xalqına öz milli
müstəqilliyini bərpa etmək imkanı vermişdi.
1991-ci il oktyabr ayının 18-də
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyasında “Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi haqqında Konstitusiya
Aktı” qəbul olunmuşdur. Bu mühüm
tarixi sənədlə xalqımız uzun illərdən
bəri həsrətində olduğu azadlığına qovuşmuş, bununla da, Azərbaycanın
tarixində yeni dövrün başlanğıcı qoyulmuşdu.
Azərbaycan Respublikasında 1991ci il dekabr ayının 29-da ümumxalq
səsverməsi keçirilmiş, Azərbaycan
xalqı yekdilliklə respublikanın dövlət
müstəqilliyinə tərəfdar çıxmışdı.
Müstəqilliyi elan edilmiş Azərbaycan Respublikası çox mürəkkəb
tarixi şəraitdə fəaliyyət göstərməyə
başlamışdı. Onun müstəqilliyini dünya
dövlətləri tanımışdır. Azərbaycan Respublikasını ilk olaraq 1991-ci il noyabr
ayının 9-da Türkiyə Cümhuriyyəti,
sonra Rumıniya (11 dekabr 1991), Pa-

kistan (13 dekabr 1991), İsveçrə (23
dekabr 1991), İran (25 dekabr 1991),
ABŞ (23 yanvar 1992), Rusiya (10 aprel 1992) və b. dövlətlər tanımışdılar.
Azərbaycanın BMT-yə üzv qəbul
olunması ilə (2 mart 1992) onun
beynəlxalq aləmdə de-fakto tanınmasına başlanmışdı. Lakin müstəqilliyini
qazandıqdan iki il sonra xalqımız
yenidən onu itirmək təhlükəsi ilə
üzləşmişdi. Bir tərəfdən Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində
geniş miqyas almış Birinci Qarabağ
müharibəsi, digər tərəfdən dövlət
rəhbərliyində olan səbatsız, səriştəsiz
adamların yeritdikləri səhv siyasət
və daxildə gedən siyasi çəkişmələr,
separatçılıq hərəkatı müstəqilliyin
beşiyindəcə boğulması təhlükəsini
reallaşdırmışdı. Lakin böyük siyasi
təcrübəyə malik olan Heydər Əliyevin
ölkədə hakimiyyətə qayıdışı ilə bu
təhlükə sovuşmuşdu.
1994-cü ilin 15 oktyabr tarixindən
etibarən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə 18 Oktyabr tarixi Dövlət Müstəqilliyi Günü kimi qeyd
edilir.
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Günü
1945

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı-BMT (ing. United
Nations Organization, UNO) 1945-ci il oktyabr
ayının 24-də yaradılmışdır. Hal-hazırda 192 ölkə
təşkilatın üzvüdür. Müstəqil dövlətlərdən yalnız
Vatikan BMT-nin üzvü deyil.
Qərargahı Nyu-York şəhərindədir. Əsas vəzifəsi
beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi qorumaq və
möhkəmlətmək, dövlətlər arasında əməkdaşlığı
inkişaf etdirməkdir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İkinci Dünya
müharibəsindən sonra, beynəlxalq sülhün və
təhlükəsizliyin qorunub saxlanılması, millətlər
arasında dostluq əlaqələrinin inkişafı və sosial
tərəqiyyə yardım, insan həyatının və hüquqlarının
müdafiəsi səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə
yaradılmışdır. BMT-nin Nizamnaməsi 1945-ci il
iyul ayının 26-da San-Fransisko konfransında 50
dövlətin nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış və
1945-ci il oktyabr ayının 24-də qüvvəyə minmişdir.
Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildən BMTnin üzvüdür.
Üzv ölkələr öz aralarında BMT-nin
Nizamnaməsinin - onların dünya birliyinin üzvləri
kimi hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirən
beynəlxalq
müqavilənin
prinsipləri
ilə
əlaqələnirlər.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı “ailəsi” aşağıdakı
qurumlardan ibarətdir:
Altı əsas orqandan ibarət olan BMT-nin özü:
Baş Assambleya, Təhlükəsizlik Şurası, İqtisadi və
Sosial Şura, Hamilik Şurası, Beynəlxalq Məhkəmə
və Katiblik. Niderlandın Haaqa şəhərində yerləşən
Beynəlxalq Məhkəmədən başqa, digər qurumlar Nyu-Yorkda, BMT-nin Mərkəzi idarələrində
yerləşirlər.
BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı
(UNESCO), BMT-nin Uşaq Fondu (UNICEF),
BMT-nin İnkişaf Proqramı (BMTİP) və BMT-nin
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı (BMTQAK) kimi

inkişaf, humanitar yardım və insan hüquqlarının
müdafiəsi sahələrində fəaliyyətləri həyata keçirən
ixtisaslaşmış təşkilatları mövcuddur.
Məqsədləri:
-münаqişələrin sülh yоlu ilə tənzimlənməsi və
kоllеktiv tədbirlər qəbul еtməklə bеynəlхаlq sülhün və təhlükəsizliyin qоrunub sахlаnmаsı;
-хаlqın özünüdərkеtmək və bərаbərlik
prinsipinə hörmət еtmək əsаsındа ölkələr аrаsındа
dоstluq münаsibətlərinin inkişаf еtdirilməsi;
- bеynəlхаlq humаnitаr, mədəni, sоsiаl, iqtisаdi
хаrаktеrli prоblеmlərin həllində bеynəlхаlq
əməkdаşlığı həyаtа kеçirmək, insаnlаrа hеç bir
fərq qоymаdаn аzаdlıq, insаn hüquqlаrınа hörmət
və оnun gеnişləndirilməsi;
- müхtəlif ölkələrin rаzılаşmаsı üzrə; bu
məqsədlərə çаtmаğа yönəldilmiş mərkəzi оrqаnın
funksiyаlаrının yеrinə yеtirilməsi.
Prinsipləri:
-оnun bütün üzvlərinin bərаbərliyi;
- nizаmnаmə üzrə qəbul еdilən öhdəçiliyi
vicdаnlа yеrinə yеtirmək;
- bеynəlхаlq münаsibətlərin sülh vаsitəsi ilə
həll еdilməsi;
- bеynəlхаlq münаsibətlərdə bir ölkənin digər
ölkəyə güc tətbiq еtməsindən imtinа еtmək;
-bu prinsipləri qəbul еtməklə bütün hərəkətlərdə
BMT-nin bütün üzvlərinə köməklik göstərmək;
- bеynəlхаlq sülhü və təhlükəsizliyi təmin
еtmək (BMT-nin üzvü оlmаyаn dövlət BMT-nin
prinsiplərinə uyğun оlаrаq lаzım gələrsə hər şеyi
təmin еtməlidir);
- dövlətlərin dахili işlərinə qаrışmаmаq;
- insаnlаrın əsаs hüquq və аzаdlıqlаrınа hörmət
еtmək;
- хаlqlаrın özünüidаrə еtməsi və bərаbər hüquqlu оlmаsı;
- əməkdаşlıq və tərksilаh.

303

OKTYABR

29

Tarixdə bu gün
Zəngilan rayonunun
işğalı günü
1993

Zəngilan rayonu 1993-cü il oktyabr ayının 29-da erməni işğalçıları
tərəfindən işğal olunmuşdur. Zəngilan
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.
Zəngilan rayonu 1930-cu ildə təşkil
olunmuşdur. Rayonun sahəsi 707 km²,
əhalisi isə 33900 nəfərdir. Rayonda bir
Ə d ə b i y y a t
şəhər, bir şəhər tipli qəsəbə, bir qəsəbə,
Kərimli, A. Zəngilan
şəhidləri [Mətn] /A.Kərimli;81 kənd var idi. Mərkəzi Zəngilan
red. Q.Aslanov.-Bakı: İşıq, şəhəridir.
1994.- 192 s.
XX əsrin sonu Azərbaycan xalqının
Bayramov, V. Zəngilan
tarixinə faciələrlə dolu bir dövr kimi yarayonunun sosial-iqtisadi zılmışdı. Ölkədə mövcud ictimai-siyasi
inkişafının yekunları və
vəziyyət, daxili çəkişmələr, bir-birinə
qarşıda duran vəzifələr
təhlil olunmuşdur [Mətn] xəyanət edən silahlı birləşmələrin bəd
/V.Bayramov //Xalq qəzeti.- əməlləri torpaqlarımızın itirilməsi ilə
2011.- 9 fevral.- S.5.
nəticələndi. Zəngilan da, digər rayonZəngilan rayonunun
larımız kimi xəyanətin qurbanı olmuş,
erməni hərbi birləşmələri
tərəfindən işğalının 20 illiyi təqvimimizdə daha bir qara günün sayı
artmışdı - 29 oktyabr 1993-cü il.
ilə bağlı anma mərasimi
keçirilmişdir [Mətn]
Zəngilanın işğalı artıq 1992-ci ildə
//Azərbaycan.- 2013.- 30
faktiki
olaraq reallaşmışdı. Ermənilərin
oktyabr.- S.3.
hücumu iyunun 29-da olmuş, çox ağır
və qanlı döyüşlər iki saat çəkmişdi. Arİ n t e r n e t d ə
tıq iyulun 6-da düşmən rayon mərkəzini
www.anl.az
atəşə tutmuş, bütün yayı Zəngilanın
kəndləri və rayon mərkəzi düşmən
www.azerbaycanli.org
atəşinə məruz qalmışdı. Bir müddət
www. az.wikipedia.org
fasilə verdikdən sonra oktyabrın 20www.zengilan-ih.gov.az
də ermənilərin döyüş təyyarələri rayon
www.zengilan.com
mərkəzini bombalamışdı. Beləliklə
də, 1992-ci ilin sonuna Zəngilanın
13 yaşayış məntəqəsi, bir çox strateji yüksəklikləri düşmənin əlinə keç304

• Ərazisi: 707 km²
• Əhalisi: 33900
• İşğal tarixi: 29.10.1993
mişdi. Oktyabrın sonuna yaxın rayon
tam mühasirə vəziyyətinə düşmüşdü.
Oktyabrın 25-26-da Sığırt və Bartaz
yüksəklikləri işğal olunmuş, bununla
da Zəngilanın mühasirəsi başa çatmışdı.
Təxminən 34 min əhali İran
sərhədinə - Araz çayının kənarına
toplaşmışdı. Gur sulu Araz çayını isə
keçmək mümkün deyildi. Xalqımızın
xilaskarı, ulu öndərimiz H.Əliyev bu
dəfə də xalqın köməyinə gəlmişdi. O,
İran hökuməti ilə danışıqlar aparmış və
Araz çayı üzərindəki bənddə suyu bağlatdırmışdı. Yalnız bundan sonra əhali
çayı keçib xilas olmuşdu. Buna görə
də, zəngilanlılar Heydər Əliyeva daim
minnətdardırlar.
Zəngilanda nəyimiz qaldi?
Zəngilan boyda Vətən;
Dünyada II, Avropada I Nadir Çinar
meşələri;
Torpaq üzərində olan bütün vardövlət;
67 məktəb, 56 kitabxana, 34 klub,
9 mədəniyyət evi, 7 xəstəxana, 6 iri
dəmiryol stansiyası, 2 şərab zavodu,
konserv zavodu, dəmiryol deposu...
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 07:09
Gün batır 17:38
30 noyabr
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Gün çıxır 07:42
Gün batır 17:16

24 oktyabr22 noyabr
Əqrəbin Nişanı
sudur. Marsın
və Neptunun
himayəsindədir.
Günəşin Əqrəb
bürcündən keçdiyi
dövrdə doğulanlar
güclü xarakterli
olurlar.
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Azərbaycan Bayrağı Günü (09.11.2009)
Kоnstitusiya Günü (12.11.1995)
Milli Dirçəliş Günü (17.11.1988)
Qarakənd faciəsi (20.11.1991)
Ədliyyə İşçilərinin Peşə Bayramı Günü
(22.11.1999)
• Qadın Zorakılığına Qarşı Beynəlxalq Mübarizə
Günü (25.11.1999)

520 il Məhəmməd Füzuli 1494-1556

Dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin həyat və
yaradıcılığına və əsərlərinə həsr edilmiş “Məhəmməd Füzuli” (film, 1958; 1989; 2011), “Leyli və Məcnun” (film,
1961), “Şəbi-hicran” (film, 1993), “Söhbətül-əsmar” (film,
1994), “Füzuli-500” (film, 1997) sənədli filmləri çəkilmişdir.
“Məhəmməd Füzuli” (film, 1958) adlı qısametrajlı sənədli bioqrafik film dünya şöhrətli şair Məhəmməd Füzulinin vəfatının
400 illiyinə, “Şəbi-hicran” (film, 1993) və “Söhbətül-əsmar”
(film, 1994) filmləri isə 500 ilik yubileyinə ithaf olunmuşdur.
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Milli ədəbiyyat
Şair, publisist İsmayılоv Məmməd Mürşüd oğlunun (Məmməd İsmayıl)
(01.11.1939) anadan оlmasının 75 illiyi
Şair Rzalı Oqtay Məhərrəm oğlunun (Oqtay Rza) (02.11.1934) anadan
olmasının 80 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, yazıçı Vəzirоv Cəlil Həbib oğlunun
(08.11.1944-19.08.2008) anadan оlmasının 70 illiyi
Ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru, professor Əliyeva İfrat
Səlim qızının (09.11.1939) anadan olmasının 75 illiyi
Ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru Feyzullayeva Aida Hənifə
qızının (15.11.1939) anadan olmasının 75 illiyi
Şair, tərcüməçi Tapdıqоv İlyas Оruc oğlunun (İlyas Tapdıq)
(30.11.1934) anadan оlmasının 80 illiyi

310

311
312

Folklor
Aforist-deyimçi Əliyev Elman Ağa oğlunun (Safruh) (23.11.1939)
anadan olmasının 75 illiyi

Dünya ədəbiyyatı
Rus şərqşünası, akadеmik Bartоld Vasili Vladimirоviçin (03.11.186919.08.1930) anadan оlmasının 145 illiyi
Alman şairi Şiller İohann Kristof Fridrixin (10.11.1759-09.05.1805)
anadan olmasının 255 illiyi
XVII əsr Fransa maarifçilərinin görkəmli nümayəndəsi, şair, publisist,
tarixçi, insan hüquqları müdafiəçisi Fransua-Mari Aruenin (Volter)
(21.11.1694-30.05.1778) anadan olmasının 320 illiyi
Türk yazıçısı Rəşad Nuri Güntəkinin (25.11.1889-07.12.1956) anadan
olmasının 125 illiyi

313

314

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq
Əməkdar incəsənət xadimi, rəssam Səmədova Vəcihə Əli qızının
(24.11.1924-18.10.1965) anadan olmasının 90 illiyi
Əməkdar rəssam Arif Ələsgərovun (14/10/1944)
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315

Musiqi.Opera.Balet
Əməkdar incəsənət xadimi, dirijor Adıgözəlov Yalçın Vasif oğlunun
(04.11.1959) anadan оlmasının 55 illiyi
Estrada müğənnisi Ağayev Oqtay Cəfər oğlunun (07.11.193414.11.2006) anadan olmasının 80 illiyi
Xalq artisti, bəstəkar Kərimi Siyavuş Əşrəf oğlunun (09.11.1954)
anadan оlmasının 60 illiyi
Rus bəstəkarı Paxmutоva Alеksandra Nikоlayеvnanın (09.11.1929)
anadan оlmasının 85 illiyi
Xalq artisti, xanəndə Rzayev İslam Tapdıq oğlunun (11.11.193426.01.2008) anadan оlmasının 80 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, dirijor Əliverdibəyov Kazım Ağalar
oğlunun (27.11.1934) anadan оlmasının 80 illiyi
Xalq artisti, professor İbrahimova Sevda Mirzə qızının (28.11.1939)
anadan оlmasının 75 illiyi

316

317

318

Teatr.Kino
Xalq artisti, aktrisa Qurbanova Solmaz Cəbrayıl qızının (13.11.1939)
anadan olmasının 75 illiyi

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Musayev Aqil Hüseyn oğlunun
(03.11.1974-05.10.1994) anadan olmasının 40 illiyi
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyev Əsgər Ələkbər oğlunun
(08.11.1974-17.03.1995) anadan olmasının 40 illiyi

Siyasət.Hərbi iş
Əməkdar hüquqşünas, prоfеssоr Məlikоva Məsumə Fazil qızının
(22.11.1929) anadan оlmasının 85 illiyi
Filologiya elmləri doktoru, professor Baxşəliyeva Gövhər Ağabala
qızının (26.11.1954 ) anadan olmasının 60 illiyi

319
320

321
322

Neft
Neftçi-alim Bağırov Mikayıl Kazım oğlunun (01.11.1934) anadan
olmasının 80 illiyi

Coğrafiya.Geologiya
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Əliyev Vasif İsmayıl oğlunun
anadan olmasının (07.11.1929-25.01.1982) 85 illiyi
Geoloq və geofizik, geologiya minereologiya elmləri doktoru
Abdullayev Rəsmi Əsəd oğlunun (07.11.1924-20.01.1995) anadan
olmasının 90 illiyi
Paleontoloq, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Babayev Şıxəli
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Əlikram oğlunun (29.12.1939) anadan olmasının 75 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya
Riyaziyyatçı, Əməkdar elm xadimi Babayev Arif Əliheydər oğlunun
(11.11.1934-05.06.1998) anadan olmasının 80 illiyi

323

Kimya.Biologiya.Tibb
Akademik, kimyaçı Rizayev Ramiz Həsənqulu oğlunun (02.11.1939)
anadan olmasının 85 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, seleksiyaçı Axundzadə
İdris Məmmədhüseyn oğlunun (21.11.1914-15.06.1999) anadan
324
olmasının 100 illiyi

Texnika
AMEA-nın müxbir üzvü, mexanika sahəsində alim Əmənzadə Yusif
Əmən oğlunun (18.11.1914-1982) anadan olmasının 100 illiyi

325

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya
A.Şaiq adına uşaq kitabxanası (hazırda Nərimanov MKS-nin mərkəzi
kitabxanası) yaradılmasının (18.11.1954) 60 illiyi
Naxçıvan MR Kəngərli rayon MKS yaradılmasının (01.11.2004) 10
illiyi

Tarixdə bu gün

308

Kənd Təssərüfatı işçilərinin peşə bayramı Günü (01.11.2008)
Azərbaycanla Qvatemala arasında diplomatik münasibətlər qurulmuşdur
(01.11.1994)
Azərbaycanla Çili arasında diplomatik münasibətlər qurulmuşdur
(03.11. 1994)
Tеlеviziya və Radiо İşçiləri Günü (06.11.)
Abşeron yarımadasında “Qara daşlar” adlanan yerdə ilk neft quyusu
fontan vurmuşdur (07.11.1949)
326
Azərbaycan Bayrağı Günü (09.11.2009)
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan-Ermənistan
cəbhəsində atəşkəsin əldə edilməsi ilə bağlı məmnunluğunu bildirən
1047 saylı qətnaməni qəbul etmişdir (10.11. 1994)
Çar I Pyotr erməni əhalisinin Xəzəryanı bölgələrə yerləşdirilməsi barədə
fərman vermişdir (10.11.1724)
Kоnstitusiya Günü (12.11.1995)
327
Ümumdünya Diabet Günü (14.11.1991)
“Lider FM” radiosu efirə çıxmışdır (15.11.1999)
Azərbaycanla Əfqanıstan arasında diplomatik münasibətlər qurulmuşdur
(16.11.1994)

Milli Dirçəliş Günü (17.11.1988)
Azərbaycan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru
Kəməri vasitəsilə nəqlinə dair dövlətlərarası sazişin (18.11.1999)
imzalanmasının 15 illiyi
Qarakənd faciəsi (20.11.1991)
Bеynəlxalq Uşaq Günü (20.11)
BMT-də “Uşaq hüquqları haqqında Bəyannamə” sənədi qəbul edilmişdir
(20.11.1959)
Xəstə insanlara ilk dəfə olaraq süni qan köçürülmüşdür (20.11.1979)
Ümumdünya Salam Günü (21.11.1973)
Bakı Müsəlman Qadın Xeyriyyə Cəmiyyəti yaradılmışdır (21.11.1914)
Sumqayıt şəhərinin yaranmasının (22.11.1949) 65 illiyi
Ədliyyə İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (22.11.1999)
Azərbaycanla Nikaraqua arasında diplomatik münasibətlər qurulmuşdur
(23.11.1994)
Beyləqan rayonunun yaranmasının (24.11.1939) 75 illiyi
Qadın Zorakılığına Qarşı Beynəlxalq Mübarizə Günü (25.11.1999)
C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi yaradılmışdır
(25.11.1934)
DQMV-də XİK ləğv edilmiş və Vilayətin idarə olunması SSRİ Ali
Sovetinin Xüsusi Komissiyası nəzarəti altında Azərbaycan SSR-nin
Təşkilat Komitəsi yaradılmışdır (28.11.1989)
Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Günü (30.11.1988)

328
329
330

331
332
333
334

335
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Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş sətirlərim [Mətn]
/Oqtay Rza; red. V.Yusifli,
Y.Qaçayoğlu.- Bakı: Azərnəşr,
2001.- 264 s.
Adlı, ünvanlı misralar [Mətn]:
ikinci hissə /Oqtay Rza; red.:
B.Mikayıllı, M.Məmmədli;
rəssam Ədalət.- Bakı: Aspoliqraf, 2005.- 312 s.
Rübai karvanı, dördlük çələngi
[Mətn]: şeir /Oqtay Rza; red.
Ə.Əsgəroğlu; rəssam Ədalət
Həsən.- Bakı: XXI-YNE,
2006.- H.1.- 280 s.
Emin, A. Oqtay Rzanın
yaradıcılığı [Mətn] /A.Emin;
elmi red. A.Rüstəmli.- Bakı:
Qarabağ, 2009.- 303, [1] s.
Xələfli, Ə.Oqtay Rza hərarəti,
yaxud şairin poetik sual
məharəti [Mətn] /Ə.Xələfli
//Kredo.- 2012.- 9 iyun.S.1;16.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.ru.wikipedia.org
salyan-mks.az
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Oqtay Rza
1934
Rzalı Oqtay Məhərrəm oğlu (Oqtay Rza) 1934-cü il noyabr ayının
2-də Azərbaycanın Salyan rayonunun
Qalalı kəndində anadan olmuşdur.
1948-ci ildə Arbatan kənd yeddiillik məktəbini, 1951-ci ildə Salyan şəhərindəki Nizami adına orta
məktəbi bitirmişdir.
1951-1956-cı illərdə Azərbaycan
Sənaye İnstitutunun (indiki ADNA)
geoloji-kəşfıyyat
fakültəsini
fərqlənmə diplomu ilə bitirib geoloq
ixtisası almışdır.
Əmək fəaliyyətinə 1956-1961-ci
illərdə Bayıldakı Neft və Qazçıxarma
İdarəsinin 5 saylı mədənində başlamışdır: operator, baş operator, neftçıxarma ustası olmuşdur. Elmi-tədqiqat işi
müdafıə edib geologiya-mineralogiya
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi
almışdır. 1965-ci ildə geologiyaminerologiya elmləri üzrə fəlsəfə
doktoru elmi adına yiyələnmişdir.
Azərbaycan KP MK yanında ikiillik Marksizm-leninizm Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir
(1980). N.Tusi adına APİ-nin Ümumi
coğrafıya kafedrasında müəllim, baş
müəllim (1966-1969), hazırda isə dosent işləyir (1971-cı ildən).
Respublikanın Əməkdar müəllimidir.
Bakı Sovetinin deputatı seçilmişdir (1959-1960).
1961-ci ilin noyabr-dekabr ayla-

Şair
rında Ümumdünya Həmkarlar İttifaqları Təşkilatının Moskvada keçirilən
5-ci konqresində sovet nümayəndə
heyətinin tərkibində iştirak etmişdir.
“Bir may” adlı ilk şeirini yeddiillik məktəbdə oxuyarkən yazıb
“Sosializm yolu” rayon qəzetində
dərc etdirmişdir. Həmin vaxtdan poetik yaradıcılıqla məşğul olur, bədii
tərcümələr də edir. Dünya xalqlarının ədəbiyyatından tərcümələri dövri
mətbuatda müntəzəm çap olunur.
Dərslik, vəsait və tədris proqramlarının, 24 kitabın müəllifidir.
Əsərləri xarici mətbuatda dərc
edilmişdir. “Kamennıy Svetilnik”
şeirlər toplusu 1987-ci ildə Moskvada, kütləvi tirajla buraxılmışdır.
Beynəlxalq Rəsul Rza, M.Müşfiq,
“Araz” və 1971-ci ildən “Qızıl qələm”
mükafatı laureatıdır.
1981-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.

NOYABR

15

Milli ədəbiyyat
75
illiyi

Aida Feyzullayeva
1939
Aida Hənifə qızı Feyzullayeva 1939cu il noyabr ayının 15-də Bakıda anadan olmuşdur.
M.F.Axundov adına Rus dili və
Ədəbiyyatı İnstitutunu bitirmişdir.
1994-cü ildə “XIX əsrin axırı - XX
əsrin əvvəlində Azərbaycan yazıçıları
və rus ədəbi-ictimai mühiti” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə
etmiş, 1995-ci ildən filologiya elmləri
doktorudur.
1969-cu ildən Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbi
əlaqələr şöbəsində fəaliyyət göstərir
(1997-ci ildən aparıcı elmi işçi).
Elmi fəaliyyətində yeni dövr
Azərbaycan yazıçılarının rus və Qərb
ədəbiyyatı ilə əlaqələri, milli maarifçilik ideyaları və s. problemlər əsas yer
tutur. Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələri

Ədəbiyyatşünas
tarixi və problemlərinə həsr olunmuş
“Azərbaycan yazıçıları Rusiyada”,
“Türkologiyanın Rusiyada təşəkkülü,
inkişaf mərhələləri və problemləri” və
s. monoqrafiyaların müəllifidir. Respublikanın ali məktəblərində pedaqoji
fəaliyyət göstərmişdir.
Elmi fəaliyyətin bir sahəsi də
15
il
müddətində
(1991-2006)
AMEA-nın
nəzdində
yaranan
Azərbaycanşünasların Müstəqil Birliyinin (AMB) idarə heyətinin üzvü, sədr
müavini olduğu dövrlə bağlıdır. AMBin elmi forumlarında məruzələrlə çıxış
etmiş, 11 məruzələr məcmuəsinin nəşr
işlərində, materialların tərcüməsində,
redaktəsində və s. iştirak etmişdir.
4 kitab, 100-ə qədər elmi məqalə, 3
monoqrafiyanın müəllifidir.

Ə d ə b i y y a t
Maarif carçıları [Mətn] /A.Feyzullayeva; [red. A.Hüseynov].- Bakı: Maarif, 1988.- 99 s.
Mütərcim Cəfər Cabbarlı barədə yeni söz [Mətn] /A.Feyzullayeva //Elm . - 2011.- 12 iyul.- S. 13.
Oljas Süleymenov [Mətn] /A.Feyzullayeva.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.
Yaşamaq-yanmaqdır Azərbaycan Yazıçılar Birliyi - 75 [Mətn] /A. Feyzullayeva //Xalq qəzeti .- 2010.- 10 yanvar.- S. 7.
Азербайджанские писатели в России [Текст] /А.Фейзуллаева.- Баку: Элм, 2006.
Восточные и западные факторы в мировоззрении азербайджанских писателей XX века [Текст].- Баку: Элм, 2011.
Корифеи Азербайджана [Текст] /А.Фейзуллаева.- Баку: Мутарджим, 2005.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.calilbook.musigi-dunya.az
www.gender-az.org
www.science.gov.az
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Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn]:
[şeirlər və poemalar]
/İ.Tapdıq.- Bakı: Şur,
2009.- C.I.- 599 s.; C.II.677 s.
Əziz bir insanı xatırlayıram [Mətn]:
Mir Cəlal haqqında
xatirələr /İ.Tapdıq; red.
N.Hacızadə.-Bakı: Şur,
1999.-32 s.

7

Şeir sevən balalar [Mətn]:
Şeir və poemalar /İlyas
Tapdıq; red. O.Hüseynli.Bakı: [Turan evi], 2005.528 s.
Təqvimə düşən oğlan
[Mətn] /İlyas Tapdıq.[Bakı]: [Beşik], [2009].13 s.
İlyas Tapdığın uşaqlıq
dünyası [Mətn] /İ.Tapdıq
//Mərkəz.- 2010.- 20 avqust.- S.10.
İlyas Tapdıq-75
Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin təbriki [Mətn]
//Ədəbiyyat qəzeti.- 2009.27 noyabr.- S.4.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.az.wikipedia.org

312

İlyas Tapdıq
1934
İlyas Оruc oğlu Tapdıqоv (İlyas
Tapdıq) 1934-cü il noyabr ayının 30da Gədəbəy rayonunun Əli İsmayıllı
kəndində doğulmuşdur.
Gədəbəyin
Kiçik
Qaramurad
kəndində orta məktəbi bitirdikdən sonra 1952-1956-cı illərdə APİ-nin dil və
ədəbiyyat fakültəsində təhsil almışdır.
Ədəbi
yaradıcılığa tələbəlik
dövründə “Azərbaycan” jurnalında
dərc olunan “Bakının gecəsi” şeirilə
başlamışdır.
1957-1962-ci illərdə “Uşaqgəncnəşr”də,
1962-1968-ci
illərdə
“Azərnəşr”də redaktor, böyük redaktor, 1968-1976-cı illərdə “Gənclik”
nəşriyyatında böyük redaktor, redaksiya müdiri, baş redaktor, 1976-1978ci illərdə Azərbaycan Baş Mətbuat
Müvəkkilliyində qrup rəhbəri, 19781983-cü illərdə Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində
Televiziya gənclər baş redaksiyasının
baş redaktoru, 1989-1992-ci illərdə
“Azərnəşr”də Bədii ədəbiyyat şöbəsinin
müdiri, 1992-1995-ci illərdə Türkiyənin
Ankara şəhərində Türk Standartları İnstitutunda və Xarici İşlər Nazirliyi və kalkınma ajansında müəllim,
“Azərbaycan” qəzetinin Türkiyə üzrə
xüsusi müxbiri vəzifələrində işləmişdir.
“Gənclik” nəşriyyatı redaksiya şurasının üzvü, Azərbaycan komsomolu
Şöhrət şurasının üzvü, “Türk əsrində
Azərbaycan” jurnalının redaksiya
heyətinin üzvü və Azərbaycan təmsilçisi

Şair
olmuş, bir sıra respublika festival və
müsabiqələrində münsiflər heyətinin
üzvü olmuşdur. Sovet uşaq ədəbiyyatı
və incəsənəti nümayəndələri tərkibində
Çexoslovakiyada (1972), Macarıstanda (1979) olmuşdur. Türkiyədə İzmir
şəhərində I Uluslararası Türk dünyası
Turizm və Kültür simpoziumunda iştirak etmişdir (1994).
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının inkişafında əvəzsiz xidməti olub. Şair
bir neçə dillərdən dilimizə şeirlər də
tərcümə etmişdir. Şeirləri dünyanın bir
çox dillərinə tərcümə edilib, kitab halında çap edilib.
Onun “Meşənin mahnısı” və
“Çiçəklərim, güllərim” kitablarında
toplanan şeirlərini Azərbaycan uşaq poeziyasının incilərindən saymaq olar.
Ədəbiyyata 50-ci illərdə gələn şairin
Azərbaycan dilində 30-a yaxın şeir və
tərcümə, rus dilində isə 9 şeir kitabı işıq
üzü görüb. 700-dən artıq kitab redaktorudur. Yüzlərlə gənc yazarların kitablarının redaktoru olub, ön söz yazıb.
Hazırda yaradıcılığını davam etdirir.
Prezident təqaüdçüsüdür.
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Müsəlman dünyası tarixində
Xəzəryanı bölgələrin yeri
[Mətn] /V.V.Bartold.- Bakı:
Elm, 1999.-159 s.
Bartold Vasili Vladimiroviç
[Mətn] //Azərbaycan Sovet
ensiklopediyası:10 cilddə.Bakı, 1978.- C.II.- S.36.
Сочинения [Текст]: в 9 т.
/В.В.Бартольд.- М., 1963
(1977).
Книга Моего ДедаКоркута [Текст]:
Огузский героический эпос
/В.В.Бартольд.- Бaку, 1999.319 с.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.ru.wikipedia.org
www.historylib.org
www.publ.lib.ru
www.relig-library.pstu.ru

Bartоld Vasili Vladimirоviç
1869-1930
Rus şərqşünası
Vasili Vladimiroviç Bartold 1869cu il noyabr ayının 3-də Peterburq
şəhərində anadan olmuşdur.
O, Peterburq Universitetinin Şərq
dilləri fakültəsinə daxil olmuş və 1891ci ildə oranı bitirmişdir. Həmin ildə də
elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.
Yaxın və
Orta Şərq xalqlarının tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti,
ədəbiyyatı və dininə aid 400-dən çox
əsəri vardır. Bartold rus şərqşünaslıq
məktəbinin banilərindəndir.
1899-1900-cü illərdə yaratdığı
“Türküstan monqol istilası dövründə”
əsərinə görə ona Şərq tarixi üzrə doktor elmi dərəcəsi verilmişdi.
Bartold islam dini tarixinə
dair əsərlərində ərəb və qərbi Avropa
alimlərinin
islam dininə
münasibətlərinə tənqidi yanaşaraq, islam dini haqqında geniş material toplayıb, dinin yaranması və yayılması
tarixi haqqında yeni görüşlərini ortaya
qoymuşdur.
Görkəmli şərqşünas qədim slavyanlardan yazan ərəb müəlliflərinin
əsərləri üzərində yorulmadan və
məhsuldar işləmişdir. 1917-ci ildən
isə “Müsəlman dünyası” jurnalını nəşr
etdirmişdir.
Görkəmli alim 1924-cü ildə ADUda “Türk-tatar xalqları tarixi” kursundan mühazirələr oxumuşdur.
“Türküstan
monqol
istilası
dövründə” (2 cilddə, 1898-1900), “Avropa və Rusiyada Şərqin öyrənilməsi

tarixi” (1911,2 -ci nəşr 1925), “Uluqbəy
və onun dövrü” (1918), “İslam” (1918),
“Türküstan tarixi” (1922), “Müsəlman
aləmi” (1922), “İran. Tarixi icmal”
(1926) və s. əsərləri vardır.
Onun bir çox əsəri ingilis, alman,
türk və s. dillərə tərcümə edilmişdir.
“İslam” ensiklopediyasında dərc olunmuş bir sıra məqalənin müəllifi olmuşdur. Azərbaycan tarixi, folkloru və
ədəbiyyatı haqqında tədqiqatları var.
Məşhur alim 1926-cı ilin martında
Bakıda keçirilən I Ümumittifaq Türkoloji qurultayda da iştirak etmişdir.
1950-ci ildə Azərbaycan EA Nizami
adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu Bartoldun rus dilinə tərcümə etdiyi “Dədə
Qorqud” dastanını çap etdirmişdir.
Vasili Vladimiroviç Bartold 1930cu il avqust ayının 19-da SanktPeterburq şəhərində vəfat etmişdir.
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Çalıquşu [Mətn]: roman
/R.N.Güntəkin.-Bakı:
Şərq-Qərb, 2006.- 373 s.
Dodaqdan qəlbə [Mətn]:
roman /R.N.Güntəkin.Bakı: Şərq-Qərb, 2006.280 s.
Yarpaq tökümü [Mətn]
/R.N.Güntəkin.-Bakı:
Nurlan, 2006.- 129 s.
Baxşalıyeva, A. Dillərdə
dastan “Çalıquşu”nun
məğrur və yoxsul müəllifi
- Rəşad Nuri Güntəkin
[Mətn] /Aynur Baxşalıyeva //Mərkəz.- 2011.- 29
sentyabr.- S.13.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.bizimsoz.wordpress.
com
www.az.wikipedia.org
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Rəşad Nuri Güntəkin
1889-1956
Rəşad Nuri Güntəkin 1889-cu il noyabr ayının 25-də İstanbulda anadan olmuşdur.
1912-ci ildə isə İstanbul Universitetinin ədəbiyyat fakültəsini bitirmişdir.
Bursada fransız dili müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətə başlayan yazıçı, Vəfa
və Erenköy liseylərinin müdiri olmuş,
Kabataş, Qalatasaray, Camlıca və başqa liseylərdə ədəbiyyat, türk dili və
fəlsəfə müəllimi işləmişdir. 1931-1939cu illərdə Maarif Nazirliyində müfəttiş
işləyən Rəşad Nuri Güntəkin 19331943-cü illərdə Cümhuriyyət Хalq
Partiyasını (CHP) təmsilən Çanaqqaladan Böyük Millət Məclisinə millət
vəkili seçilmişdir. İlk əsəri olan “Əski
ahbap” povestini 1917-ci ildə nəşr etdirmişdir. İlk dəfə 1922-ci ildə təfriqə
şəklində “Vaхt” (“Vakıt”) qəzetində
çap olunan “Çalıquşu” romanı yazıçıya
böyük şöhrət gətirmişdir. Rəşad Nuri
Güntəkin müхtəlif janrlarda qələmə
alınmış yüzdən artıq əsərin müəllifidir.
Bunların on doqquzu romandır. “Gizli
əl” (1922), “Çalıquşu” (1922), “Damğa” (1924), “Dodaqdan qəlbə” (1925),
“Aхşam günəşi” (1926), “Bir qadın
düşməni” (1927), “Yaşıl gecə” (1928),
“Atəş gecəsi” (1942), “Dəyirman”
(1944), “Miskinlər təkkəsi” (1946),
“Хarabaların çiçəyi” (1953), “Qovaq
yelləri” (1950), “Son sığınaq” (1961)
və “Qan davası” (1955) və s.
Müəllifin hekayələri yeddi müхtəlif
kitabda
toplanmışdır.
Bunların
içərisində “Tanrı müsafiri” (1927),

Türk yazıçısı

“Sönmüş ulduzlar” (1927), “Leyli ilə
Məcnun” (1928), “Olağan işlər” (1930)
və digərləri хüsusi yer tutur. Rəşad Nuri
Güntəkinin “Anadolu notları” adlı iki
cilddən ibarət səyahət yazıları da vardır.
Yazıçının dram əsərləri, çevirmələri,
əsərləri də onun yaradıcılığında хüsusi
yer tutur. Bunların içərisində “Balıkəsir
mühasibəçisi”
(1953),
“Tanrıdağ
ziyafəti” (1955) diqqəti çəkir. Rəşad
Nuri Güntəkin tərcümə yaradıcılığı ilə
də məşğul olmuş, Migel de Servantesin
“Don Kiхot”, Alber Kamyunun “Yad”,
Emil Zolyanın “Həqiqət” romanlarını, habelə dünya yazıçılarının bir çoх
hekayələrini türkcəyə çevirərək nəşr etdirmişdir.
Rəşad Nuri Güntəkin haqqında Türkan Poyraz, Müəzzəz Albek, Müzəffər
Uyğunər, İbrahim Zəki Burdurlu, Kamal Yavuz, Birol Emil və başqaları ciddi monoqrafik tədqiqatlar aparmışlar.
İndiyədək Azərbaycan oхucuları
Rəşad Nuri Güntəkinin “Çalıquşu”,
“Dodaqdan qəlbə”, “Damğa”, “Yarpaq
tökümü”, “Dəyirman” romanları və bir
sıra hekayələri ilə tanış olmuşlar.
Türkiyənin Parisdəki səfirliyində
mədəniyyət attaşesi kimi fəaliyyət
göstərmiş, YUNESKO-nun Türkiyə
üzrə təmsilçisi olmuş, 1954-cü ildə
təqaüdə çıхmışdır.
Rəşad Nuri Güntəkin 1956-cı il dekabr ayının 7-də хərçəng хəstəliyindən
əməliyyat olunmaq üçün getdiyi Londonda vəfat etmiş, İstanbulun Qaraca
Əhməd məzarlığında dəfn olunmuşdur.
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Quliyev, Ə. Azərbaycan
təsviri sənətinin kraliçası
[Mətn] /Ə.Quliyev //525-ci
qəzet.- 2011.- 17 iyun.- S.6.
Vəcihə Səmədova [İzomaterial]: [albom] /mətn
müəl. A.Mirfeyzullazadə;
tərcümə F.Feyzullayeva;
foto. L.Gülalıyeva.- [İstanbul]: APA Group, 2008.
- 190 s.
Vəzir, M. Vəcihə Səmədova
[Mətn] /Mehriban Vəzir
//Dəyişikliklərə cəsarəti
çatan örnək xanımlar
/Rasional İnkişaf uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti
(RİQC).- Bakı: İlay, 2008.S.61-63.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.gender-az.org

Vəcihə Səmədova
1924-1965
Vəcihə Əli qızı Səmədova 1924-cü
il noyabr ayının 24-də Bakıda anadan
olmuşdur.
1939-1944-cü
illərdə
Əzim
Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət
Rəssamlıq Texnikumunda təhsil alan
Vəcihə xanım, sonradan V.İ.Surikov
adına Moskva Dövlət Rəssamlıq
İnstitutunun rəngkarlıq fakültəsinə
– tanınmış rus rəssamı Pavel Korinin emalatxanasına daxil olmuşdur.
O, 1951-ci ildə “Üzeyir Hacıbəyov
tələbələri arasında” adlı diplom işini müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. Müəllimlərinin təkidi ilə təhsilini
daha üç il aspiranturada davam etdirmişdir. Sonradan oxuduğu institutda dərs demək təklifi alan Vəcihə
Səmədova vətənə qayıtmağı üstün tutaraq, müstəqil yaradıcılığa başlamışdır. O, Azərbaycanın ilk pesəkar qadın
rəngkarı olmuşdur.
Vəcihə Səmədova həmkarı və həyat
yoldaşı Lətif Feyzullayevlə birgə
yaradıcılıq ezamiyyətlərinə çıxaraq
Azərbaycanı qarış-qarış gəzmişdir.
Bunun bəhrəsi olaraq “Kür qırağında”,
“Mahnı”, “İntizarda”, “Toya hazırlıq”
tematik tabloları, “Qoşqar yaylağında”,
“Göygöl”, “Kəpəz”, “Kür sahillərində”
silsilə mənzərələri, “Aktrisa Leyla
Bədirbəylinin portreti”, “Pambıqçı”,
“Şamama Həsənovanın portreti”, “Geoloq Minirə Məmmədbəylinin portreti” kimi əsərlər yaranmışdır.

Rəssam
Vəcihə Səmədova eyni zamanda, əvvəllər təhsil aldığı rəssamlıq
texnikumunda da pedaqoji fəaliyyət
göstərmişdir. İstedadlı gənclərə sənətin
sirlərini öyrətmişdir.
1962-ci ildə rəssamın Bolqarıstana
yaradıcılıq ezamiyyətinin nəticəsi kimi
Bakıda onun fərdi sərgisi açılmışdır.
O, “Sofiyada bazar”, “Türk qızı”, “Tırnovo”, “Bayram” və böyük ustalıqla
işlənmiş digər tablolarla tamaşaçıların
rəğbətini qazanmışdır.
Qısa ömür yolu keçən, fitri istedada
malik olan Vəcihə xanım Səmədovanın
fərdi sərgiləri dəfələrlə Bakıda, Moskvada, Sofiyada uğurla nümayiş etdirilmişdir. Onun tablolarındakı rəng çalarları, milli kolorit, böyük ustalıq bu
əsərlərin dünya muzeylərində layiqli
yer tutmasına səbəb olmuşdur.
Görkəmli Azərbaycan rəssamı
1965-ci ildə “Azərbaycanın Əməkdar
incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Bakının mərkəzindəki Azərbaycan
Rəssamlar İttifaqının yaraşıqlı sərgi
salonu 1965-ci ildən rəssamın adını
daşıyır.
Vəcihə Səmədova 1965-ci il oktyabr
ayının 18-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Siyavuş Kərimi
1954
Siyavuş Əşrəf oğlu Kərimi 1954-cü
il noyabr ayının 9-da Bakıda anadan
olub.
1961-1972-ci illərdə Bülbül adına
orta ixtisas musiqi məktəbində təhsil
almış və görkəmli tarzən Əhsən Dadaşovun tar sinfini bitirmişdir.
1972-1977-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasında təhsilini
davam etdirmişdir.
1979-cu ildən başlayaraq, Rəşid
Behbudov adına Azərbaycan Dövlət
Mahnı Teatrının orkestrində solist musiqiçi, Azkonsertin “Aşıqlar” ansamblında bədii rəhbər, “AzTR” estrada simfonik orkestrinin bədii rəhbəri, “Cəngi”
EFA musiqi rəhbəri, C.Cabbarlı adına
Azərbaycanfilm Kinostudiyasının Rafiq Babayev adına musiqi studiyasında
bədii rəhbər vəzifəsində çalışmışdır.
2001-ci ildən Azərbaycan Milli
Konservatoriyasının (AMK) rektorudur. AMK-nın Milli musiqinin tarixi və
nəzəriyyəsi kafedrasının professorudur.
Siyavuş Kərimi bir çox beynəlxalq
miqyaslı musiqi lahiyələrinin müəllifidir.
Azərbaycan-Norveç vokal musiqi

Bəstəkar
lahiyəsi (2001), Azərbaycan və Cənubi
Amerika musiqiçiləri ilə müştərək yaratdıqları “Salam hola” Beynəlxalq
lahiyəsi (2002) onun rəhbərliyi ilə uğurla həyata keçirilmişdir. Siyavuş Kərimi
“Sarı gəlin”, “Sonuncu döyüş”, “Əlvida
cənub şəhərim”, “Girov” və s. bədii
filmlərə, 9 seriyadan ibarət “Heydər
Əliyev” televiziya filminə, 2 animasiya filminə və 10-dan artıq teatr tamaşasına musiqi bəstələmişdir. “Hamlet”
əsərinin musiqisinə görə “Qızıl Dərviş”
mükafatına (2003) layiq görülmüşdür.
2005-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti” fəxri adına layiq
görülmüşdür. 2007-ci ildə professor
elmi adı almışdır.
O, “Saz məktəbi” dərsliyinin
həmmüəllifi (A.Quliyev, M.Əliyevlə
birlikdə), iki cilddən ibarət “Azərbaycan
xalq
mahnıları”
məcmuəsinin
tərtibçisidir.
“Muğam
ensiklopediya”sının
“Azərbaycan xanəndələri” CD toplusunda “Gənc xanəndələr” bölməsinin
səsyazısına rəhbərlik etmişdir.

Azərbaycan xalq mahnıları [Not]: toplu /tərt. S.Kərimi; red. E.Dadaşova.- Bakı: Öndər nəşriyyat, 2005.- C.I.- 169 s.
Azərbaycan xalq mahnıları [Not]: toplu /tərt. S.Kərimi; red. E.Dadaşova.- Bakı: Öndər nəşriyyat, 2005.- C.II.-168 s.
Saz məktəbi [Notlar]: Musiqi və incəsənət məktəblərinin saz ixtisası üçün dərslik /[S.Kərimi, A.Quliyev, M.Əliyev]; elmi red. T.
Məmmədov; rəyçilər: V. Əbdülqasımov, C.Quliyev, M.Kərimov, M.Qasımlı; Azərbaycan Milli Konservatoriyası.-Bakı: Qarabağ,
2007.- 227 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.conservatory.az
www.mugam.musigi-dunya.az
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İslam, X. Yerin yaman
görünür [Mətn] /X.İslam;
dizayn. C.İbrahimbəyli
Bakı: [Parni iz Baku],
2008.- 96 s.
Səməd, M. Səsin sehri
varmış [Mətn] /M.Səməd;
elmi red. V.Quliyev.- Bакı:
Azərbaycan, 1995.- 104 s.
İbişova, R. Sənətin
Kərəmi [Mətn] /R.İbişova
//Palitra.- 2010.- 14 aprel.- S.13.
İbişova, R. El səni soracaq
“Zəbul-segah”dan...
[Mətn] /R.İbişova
//Azərbaycan.- 2009.- 23
may.- S.6.
Qismətoğlu, F. Ağ dünya...
[Mətn] /F.Qismətoğlu
//Ədalət.- 2011.- 23 iyul.S.14.
İslam Tapdıq oğlu Rzayev
[Mətn] //Xalq qəzeti.2008.- 27 yanvar.- S.3.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.referat.day.az

İslam Rzayev
1934-2008
İslam Tapdıq oğlu Rzayev 1934-cü
il noyabr ayının 11-də Füzuli rayonunun Sərdarlı kəndində anadan olmuşdur.
İlk təhsilini başa vurduqdan sonra Bakıda Asəf Zeynallı adına Musiqi
Texnikumuna daxil olmuşdur. Burada ustad sənətkar Seyid Şuşinskinin
sinfində xanəndəlik sənətinin sirlərinə
yiyələnmişdir. Bu dövrdə onun bir
müğənni kimi yetişməsində görkəmli
ifaçılardan Zülfi Adıgözəlovun və
Həqiqət Rzayevanın böyük təsiri olmuşdur.
Daha sonralar Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirmişdir. İfaçılıq sənətinə gənc
yaşlarından başlayan xanəndə uzun
illər ərzində Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olmuşdur.
Muğam Teatrının yaradıcılarından
biri olan İslam Rzayev 1988-ci ildən
ömrünün sonunadək burada bədii
rəhbər kimi fəaliyyət göstərmişdir.
İslam Rzayev dünyanın 80-ə yaxın ölkəsində - Kolumbiya, Peru,
Kuba, Yaponiya, Hindistan, Nepal
və digərlərində Azərbaycan musiqi
mədəniyyətini böyük uğurla təmsil etmiş, respublikanın hüdudlarından çoxçox uzaqlarda müxtəlif səhnələrdəki
çıxışları ilə milli musiqimizə geniş şöhrət qazandırmışdır. Görkəmli
xanəndə eyni zamanda ifa etdiyi 10larla mahnının müəllifi idi.
İslam Rzayev Qarabağ xanəndəlik
məktəbinin layiqli nümayəndəsi və davamçısı idi. Onun yaradıcılığı əhatəli
və çoxşaxəlidir. O, geniş diapazon-

Xanəndə
lu, zəngin çalarlı səs tembrinə malik
idi. Onun böyük məharətlə oxuduğu
“Çahargah”, “Bayatı-kürd”, “Mahurhindi”, “Rast” muğam dəsgahları milli
muğam sənətinin qızıl fonduna daxil
olmuş, Azərbaycan musiqi xəzinəsini
zənginləşdirmişdir. Sənət biliciləri onun
ifasında, xüsusin də “Bayatı-şiraz” muğamını yüksək qiymətləndirmişlər.
İslam Rzayev eyni zamanda, pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olmuş,
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının,
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru olmuşdur. Məlahətli
səsini xalqdan, sənətin sirlərini isə
gənclərdən əsirgəməyən Xalq artisti 120-yə yaxın ifaçı yetişdirmişdir.
Onun yetirdiyi tələbələr xanəndəlik
məktəbinin layiqli davamçıları kimi
tanınırlar.
Azərbaycan musiqi sənəti sahəsindəki nailiyyətlərinə görə İslam Rzayev
bir sıra mükafatlara layiq görülmüş,
o cümlədən “Şöhrət” ordeni ilə təltif
edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü idi.
İslam Rzayev 2008-ci il yanvar ayının 26-da vəfat etmiş və İkinci Fəxri
Xiyabanda dəfn edilmişdir.
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Sevda İbrahimova
1939
Sevda Mirzə qızı İbrahimova
1939-cu il noyabr ayının 28-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur.
Üzeyir
Hacıbəyov
adına
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını fortepiano və bəstəkarlıq
fakültəsi üzrə bitirmişdir.
Onun fortepiano fakültəsinin
tələbələri üçün tədris vəsaitləri var,
tələbələrin elmi-praktik konfransına
hazırlıq işi və keçirilməsi ilə məşğul
olur. “Biri-vardı” uşaq operasının
(onun qoyulmasına hazırlıq işi, musiqi rəhbəri) müəllifidir.
Sevda İbrahimova müxtəlif janrlarda musiqi əsərlərinin 2 opera;
2 kantata; 2 kvartet; fortepiano və
orkestr üçün 3 konsert; fortepiano
və orkestr üçün konsertino; fantazi-

Bəstəkar
ya; orqan və orkestr üçün konsert,
skripka və orkestr üçün musiqi, fortepiano üçün silsilə pyeslər, “Əhvalruhiyyələr”, “Azərbaycan təranələri”;
teatr və kino üçün romans və mahnılar kimi əsərlərin müllifidir.
Bakı Musiqi Akademiyasının professorudur. Metodika və pedaqoji
hazırlıq kafedrasının müdiridir. 150dən artıq tələbə buraxılışı (BMA-da,
respublika musiqi məktəblərində və
respublika xaricində) olmuşdur.
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 1989-cun
ildə “Əməkdar incəsənət xadimi”,
2005-ci ildə “Azərbaycanın Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
2 № li Konsert [Not]: fortepiano ilə kamera orkestri üçün /Sevda İbrahimova.- Bakı: İşıq, 1988.- 88 s.
Müntəxəbat [Not]: xüsusi pedaqoji hazırlıq kursu üzrə /Sevda İbrahimova.- Bakı: Adiloğlu, 2008.-262 s.
Vokal musiqisi albomu [Not] /Sevda İbrahimova.- Bakı: [s.n.], 2009.- I dəftər.- 145 s.; II dəftər.- 145 s.
O, Azərbaycanın işıqlı gələcəyinə inanırdı: 17 dekabr görkəmli yazıçı və ictimai xadim Mirzə İbrahimovun xatirə günüdür [Mətn]
/Sevda İbrahimova //Mədəniyyət.- 2010.- 17 dekabr.- S.13.
Səfərova, Z. Sevda İbrahimova haqqında düşündüklərim [Mətn] /Z.Səfərova //525-ci qəzet.- 2010.- 27 fevral.- S.19.
Yusifova, H. Sevda İbrahimovanın kamera-instrumental əsərlərinin ifaçılıq xüsusiyyətləri [Mətn]: sənətşün. nam. al. dər. a. üçün təq. ol.
dis-nın avtoreferatı: 17.00.02. /H. S.Yusifova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akad.- Bakı, 2008.- 26 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.musakademiya.musigi-dunya.az
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Aqil Musayev
1974-1994
Aqil Hüseyn oğlu Musayev 1974cü il noyabr ayının 3-də Qazax rayonunun Aşağı Əskipara kəndində anadan olmuşdur.
1991-ci ildə kənd məktəbini bitirmiş, sonra Qazax şəhərindəki 117 saylı texniki peşə məktəbinə daxil olmuşdur. Sürücü peşəsinə yiyələnən Aqil
1993-cü ildə Milli Ordu sıralarına çağırılmışdır.
Təlim-məşq toplantılarında iştirak edərək, 777 saylı hərbi hissənin
tərkibində cəbhəyə yollamışdır. Aqilin
ilk döyüş yolu Ağdam bölgəsindən başlamışdır. O, sonralar Füzuli və Tərtər
bölgələrində də erməni işğalçılarına
qarşı aparılan əməliyyatlarına fəal iştirak etmişdir. Füzuli istiqamətində
gedən döyüşlərdə yaralanmış, bir

Milli Qəhrəman
müddət müalicə aldıqdan sonra
yenidən döyüşə qayıtmışdır.
1994-cü il oktyabr ayının 5-də
Gəncə hadisələri zamanı qiyamçı
dəstənin zərərsizləşdirilməsində iştirak edərkən qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Qazax
rayonunun
Əzizbəyli
kəndindəki Şəhidlər Xiyabanında dəfn
edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 oktyabr 1994-cü il tarixli
215 saylı Fərmanı ilə Musayev Aqil
Hüseyn oğluna ölümündən sonra
“Azərbaycan Milli Qəhrəmanı” fəxri
adı verilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin bir qrup hərbi qulluqçusuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi
haqqında: [Musayev Aqil Hüseyn oğlu – çavuş –Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşunun müdafiəsi
zamanı göstərdiyi şəxsi qəhrəmanlıq və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 5 oktyabr 1994-cü
il [Mətn] //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1994.- S.10.
Əsgərov, V. Musayev Aqil Hüseyn oğlu [Mətn] //Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.159.
Musayev Aqil Hüseyn oğlu [Mətn]//Seyidzadə, M. Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.164.
Musayev Aqil Hüseyn oğlu [Mətn]//Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.S.151.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.az.wikipedia.org
www.e-qanun.az
www.qazax-ih.gov.az
www.milliqahraman.az
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Əsgər Əliyev
1974-1995
Əsgər Ələkbər oğlu Əliyev 1974-cü
il noyabr ayının 8-də Lənkəran rayonunun Ləj kəndində anadan olmuşdur.
1992-cı ildə Haftoni qəsəbə orta
məktəbini müvəffəqiyyətlə başa vuraraq, Bakı Ali Ümumqoşun Komandirlər
Məktəbinin tank-artilleriya fakültəsinə
daxil olmuşdur.
17 mart 1995-ci ildə hakimiyyəti
zorla devirmək cəhdi zamanı Ə.Əliyev
Milli Orduda xidmət edirdi. Çevirilişə
cəhd edilən döyüşdə yaralanan Əsgər
Əliyev digər 4 yaralını xilas edərkən
qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Ləj
kənd qəbristanlığında dəfn edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı

Milli Qəhrəman
Fərmanı ilə Əliyev Əsgər Ələkbər oğluna ölümündən sonra “Azərbaycan
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Lənkəran şəhərində adına park
var. Büstü qoyulmuş, xatirə lövhəsi
vurulmuşdur. Haftoni qəsəbə orta
məktəbində xatirə guşəsi yaradılmışdır.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi
haqqında: [Əliyev Əsgər Ələkbər oğlu – Müdafiə Nazirliyi, kursant – 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 [Mətn] //Azərbaycan.- 1995.- 5 aprel.S.1.- (Ölümündən sonra).
Şükürlü, İ. Ömür çırağı sönmədi [Mətn]: (sənədli povest).- Bakı: Açıq dünya, 2001.-75 s.
Əsgərov, V. Əliyev Əsgər Ələkbər oğlu [Mətn] /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.55.
Əliyev Əsgər Ələkbər oğlu [Mətn] /M.Seyidzadə //Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.- Bakı, 2010.- S.58.
Əliyev Əsgər Ələkbər oğlu [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.59.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.az.wikipedia.org
www.e-qanun.az
www.qazax-ih.gov.az
www.milliqahraman.az

320

NOYABR

Siyasət.Hərbi iş

22

85
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycanın siyasi-hüquqi
nəzəriyyələr tarixi [Mətn]:
oçerklər /M.Məlikova,
E.Bayramov; elmi red.
Z.Göyüşov.- Bakı: Maarif,
1984.- 310 s.
Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi
[Mətn]: ali məktəblər üçün
dərslik /M.Məlikova; elmi
red. və ön söz. M.Xələfov.Bakı: Maarif, 1988.- 384 s.
Xarici ölkələrin dövlət və
hüquq tarixi [Mətn]: dərslik
/M.Məlikova, E.Məmmədov.Bakı: Qanun, 1997.- H.1.414 s.
Qədim dövrlərdə və erkən
orta əsrlərdə Azərbaycanın
dövlət və hüququ [Mətn]
/M.Məlikova, X.İsmayılov;
elmi red. Y.Mahmudov.Bakı: Hüquq ədəbiyyatı,
2001.-184 s.
Müasir dövlət və hüquq
tarixi [Mətn]: ali məktəb
tələbələri üçün dərslik
/M.F.Məlikova, E.Q.Nəbiyev;
red. M.F.Məlikova; [bur.
məsul A.Səyavuş qızı].-Bakı:
Elm və həyat, 2003.- 635 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org

Məsumə Məlikоva
1929
Məsumə Fazil qızı Məlikova 1929cu il noyabr ayının 22-də Bakıda anadan olmuşdur.
1952-ci ildə ADU-nun (indiki BDU)
hüquq fakültəsini bitirmiş, 1953-cü
ildə M.V. Lomonosov adına MQU-nin
aspiranturasında təhsil almışdır.
1956-1958-ci illərdə Bakı Dövlət
Universitetinin Dövlət hüququ kafedrasında müəllim, 1958-1960-cı illərdə
baş müəllim 1960-1968-ci illərdə
həmin kafedrada dosent, 1968-ci ildən
hal-hazıra kimi Bakı Dövlət Universitetinin Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və
tarixi kafedrasının müdiridir.
1958-ci ildə - “M.F.Axundovun
ictimai-siyasi baxışları” mövzusunda
namizədlik dissertasiyası, 1973-cü ildə
- “XIX əsrin II yarısı - XX əsrin başlanğıcında Azərbaycan maarifçilərinin
siyasi və hüquqi baxışları” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə
edərək hüquq elmləri doktoru elmi adı
almışdır.
1974-cü ildə professor elmi adı almış, 1989-cu ildən AMEA-nın müxbir
üzvüdür.
Tədqiqatı Azərbaycan maarifçiliyində siyasi və hüquqi ideologiya
tarixinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Qədim “Avesta”dakı hüquqi və
siyasi ideyaları araşdırmış, dövlət formalarının və qanunların elmi təhlilini
vermişdir.
Beynəlxalq seminar, simpozium
və konfranslarda nümayəndə kimi
1976-cı ildə Şotlandiya-İngiltərə -

Hüquqşünas
Beynəlxalq Siyasi Elmlər Assosiasiyasının X konqresinin, 1986-cı ildə
ABŞ-Kanada - Sovet hüquqşünaslarının xüsusi qrup iştirakçısı, 1991-ci il Türkiyə, Azərbaycan Respublikasının
qadınlar Cəmiyyətinin nümayəndəsi
kimi iştirak etmişdir.
1978-1995-ci illərdə Azərbaycan
Konstitusiyasının hazırlığı üzrə Konstitusiya komissiyasının üzvü olmuşdur. 200-ə qədər monoqrafiya, dərslik,
kitabça, elmi məqalələrin müəllifidir.
Xidmətlərinə görə 1969-cu ildə
“Azərbaycan SSR Əməkdar hüquqşünası” fəxri adına layiq görülmüş,
1976-cı ildə “Şərəf nişanı”, 2000-ci
ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Hamıdan ucadır alimin yeri:
Məqalələr. Müsahibələr. Rəylər
[Mətn] /G.Baxşəliyeva; red.
M.Məhəmmədi.- Bakı: Nurlan,
2003.-322 s.

10

20

Baxşəliyeva, G. İlahi eşq dastanları [Mətn] /G.Baxşəliyeva;
red. M.Məhəmmədi.-Bakı:
Maarif, 2001.-380 s.
Gövhər Ağabala qızı
Baxşəliyeva [Mətn]
//Azərbaycanda kim kimdir:
ensiklopedik məlumat kitabı.Bakı, 2010.- S.27.

İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.science.gov.az
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Gövhər Baxşəliyeva
1954
Gövhər Ağabala qızı Baxşəliyeva
1954-cü il noyabr ayının 26-da Bərdə
şəhərində anadan olmuşdur.
S.M.Kirov adına Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU),
şərqşünaslıq fakültəsini fərqlənmə
diplomu ilə bitirmişdir. Filologiya
elmləri doktoru, professordur.
1977-ci ildən Azərbaycan EA-nın
Şərqşünaslıq İnstitutunda baş laborant, kiçik elmi işçi,elmi işçi, baş elmi
işçi, elmi işlər üzrə direktor müavini,
şöbə müdiri vəzifələrində işləmişdir.
1997-ci
ildən
AMEA-nın
Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru
vəzifəsində işləyir.
İkinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı,
2001-ci il iyunun 12-dən 2005-ci il
dekabrın 2-dək parlament sədrinin
müavini olmuşdur.
Azərbaycan-Latviya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun
və İslam Konfransı Təşkilatının
Parlament Məclisində Azərbaycan
nümayəndə heyətinin rəhbəridir.
Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) ixtisası üzrə 12 elmlər namizədi
yetişdirmişdir.
Gövhər
xanım
Baxşəliyeva Azərbaycan elmini bir
çox xarici ölkələrdə uğurla təmsil etmişdir (Türkiyə, Rusiya, İran, Misir,
Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya, BƏƏ,
Fransa, İngiltərə, İtaliya, Macarıstan,
Rumıniya, Çin, Malaziya, İndoneziya və s.). 10.01.02 – “Türk xalqları

Dövlət xadimi

ədəbiyyatı” və 10.01.03 – “Dünya
ədəbiyyatı” ixtisasları üzrə Müdafiə
Şurasının sədridir.
Qədim və müasir ərəb ədəbiyyatının, ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatının, ərəbdilli mənbələrin, ərəbAzərbaycan ədəbi əlaqələrinin tədqiqi
ilə məşğul olmuş, şərqşünaslıq elminin ən müxtəlif sahələrinə aid onlarca əsəri çap edilmişdir
Şərqşünaslıq elminin ən müxtəlif
sahələrinə aid 120-dən artıq məqalə
və məruzəsi, 4 monoqrafiyası, 10 kitabı çap olunmuşdur.
Şərqşünaslıq sahəsində respublikada aparılan elmi işlərin koordinasiyası üzrə Problem Şurasının sədridir.
“Elmi araşdırmalar” dərgisinin
məsul
redaktoru,
“Azərbaycan
şərqşünaslığı” dərgisinin baş redaktorudur.
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Ə d ə b i y y a t
Abbasov, Z. Görkəmli
alim, mahir pedaqoq
[Mətn] /Z.Abbasov
//Azərbaycan.- 2010.-13
yanvar.- S.5.
Abbasov, Z. Uğurların
təməlində istedad və
zəhmət dayanırsa [Mətn]
/Z.Abbasov //Xalq
qəzeti.- 2010.- 3 fevral.S.7.
Babayev Arif
Əliheydər oğlu [Mətn]
//Azərbaycan Milli
Ensiklopediyası.- Bakı,
2010.-C.II.- S.582.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.e-qanun.az
www.mechmath.bsu.
edu.az

Arif Babayev
1934-1998
Arif Əliheydər oğlu Babayev 1934cü il noyabr ayının 11-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur.
1952-ci ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirərək Azərbaycan Dövlət Universitetinin (BDU) fizika-riyaziyyat
fakültəsinin riyaziyyat bölməsinə daxil
olmuş və 1957-ci ildə oranı bitirmişdır.
Həmin ildən universitetdə fəaliyyətə
başlamışdır; 1965-1979-cu illərdə Riyazi analiz kafedrasının müdiri, 19791994-cü illərdə mexanika-riyaziyyat
fakültəsinin dekanı olmuşdur.
1957-ci ildə Funksiyalar nəzəriyyəsi
və funksional analiz kafedrasının aspirantı olmuşdur. Arif Babayev aspiranturada oxuyarkən qeyri-xətti sinqulyar inteqral tənliklərin həllinin varlığı
və yeganəliyi haqqında bir sıra yeni
teoremlər isbat etmişdir.
Görkəmli alim 1960-cı ildə akademik Ə.İ.Hüseynovun rəhbərliyi ilə
namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
A.Ə.Babayev qeyri-hamar qapalı
inteqrallama əyrisi üzrə sinqulyar inteqralı tədqiq etmiş və bu tədqiqatların
xətti və qeyri-xətti sinqulyar inteqral tənliklərə tətbiqlərini vermişdir.
Açıq əyri üzrə Koşi nüvəli sinqulyar
inteqral operatorun öyrənilməsi üçün
o, yeni metod vermişdir ki, bu metod əsasında qeyri-xətti sinqulyar inteqral tənliklərin lokal nəzəriyyəsi
yaradılmışdır. Bu tədqiqatlar onun
1966-cı ildə müdafiə etdiyi doktorluq
dissertasiyasının əsasını təşkil etmişdir.
A.Ə.Babayevin rəhbərlik etdiyi Bakı
Dövlət Universitetinin Riyazi analiz
kafedrasında onun bilavasitə iştirakı və
rəhbərliyi altında qeyri-xətti sinqulyar
inteqral tənliklərin lokal nəzəriyyəsi, bu
tənliklərin təqribi həlli metodları, oblast

Riyaziyyatçı alim
üzrə çoxölçülü sinqulyar inteqral operatorlar və tənliklərin lokal nəzəriyyəsi
və onun funksional fəzaların daxilolma
teoremlərinə tətbiqləri, təbiətşünaslığın
müxtəlif sahələrində tətbiq olunan
qeyri-xətti sinqulyar inteqral tənliklərin
tədqiqi sahələrində bir sıra fundamental
nəticələr alınmışdır.
60-a yaxın elmi əsərin müəllifidir.
Yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasında xidmətləri var.
A.Ə.Babayevin
rəhbərliyi
altında 40-dan çox namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmuş, onun
tələbələri V.V.Salayev, R.S.Sadırxanov,
S.K.Abdullayev,
B.İ.Musayev,
E.Q.Hüseynov,
V.S.Quliyev,
R.M.Rzayev elmlər doktoru olmuşlar.
Uzun müddət ərzində A.Ə.Babayevin
elmi dərəcələr verən Elmi Şuraların üzvü, Bakı Dövlət Universitetinin
mexanika-riyaziyyat fakültəsinin dekanı (1979-1994) kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında AAKın Riyaziyyat və mexanika üzrə Ekspert
Şurasının sədri kimi uğurlu və hərtərəfli
fəaliyyəti respublikada riyaziyyatın inkişafına böyük təsir göstərmişdir.
Elmin və xalq təhsilinin inkişafında, yüksəkixtisaslı elmi kadrlar
hazırlanmasında xidmətlərinə görə
A.Ə.Babayev “Şərəf Nişanı” (1976)
ordeni və Azərbaycan Respublikası
Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin Fəxri
fərmanı ilə təltif olunmuşdur. 1976-cı
ildə o, AMEA-nın müxbir üzvü seçilmiş
və ona “Əməkdar elm xadimi” (1992)
fəxri adı verilmişdir.
Babayev Arif Əliheydər oğlu 1998ci il iyun ayının 5-də Bakıda vəfat etmişdir.
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İdris Axundzadə
1914-1999

İdris
Məmmədhüseyn
oğlu
Axundzadə 1914-cü il noyabr ayının 21də Tovuz rayonunda anadan olmuşdur.
1925-ci ildə ibtidai məktəbi, 1934-cü
ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmişdir. 1939-1942-ci illərdə
həmin institutda elmi işçi və kafedra
müdiri, 1942-1944-cü illərdə respublika
Torpaq Komissarlığında təhsil və elmi
tədqiqat müəssisələri idarəsinin müdiri, 1944-1951-ci illərdə Azərbaycan
Elmi Tədqiqat Çoxillik bitkilər İnstitutunun direktoru, 1951-1956-cı illərdə
Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan SSR-in aqro- Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik
ekoloji rayonlaşdırılması İnstitutunun elmi bazasının müdiri,
[Mətn] /İ.Axundzadə; red.
1956-1960-cı illərdə Azərbaycan SSR
Ə.Şıxlinski; Azərb. SSR
EA Genetika və Seleksiya EA Genetika və Seleksiya İnstitutunun
İn-tu.-Bakı: AzSSR EA,
direktoru işləmişdir.
1961.-160 s.
Tədqiqatları subtropik və bir
İdris Məmmədhüseyn
oğlu Axundzadə [Mətn]
sıra meyvə bitkilərin genefondu//Həsənov, Z. Meyvəçilik:
dərslik.- Bakı, 2009.- S.27- nun öyrənilməsi, introduksiya və
28.
iqlimləşdirmə, Radiasiya genetikaAxundzadə İdris
sı və s. sahələrdə olmuşdur. Bir sıra
Məmmədhüseyn oğlu
xarici ölkələrdə subtropik bitkilərin
[Mətn] //Azərbaycan
Milli Ensiklopediyası.-Bakı, öyrənilməsi üzrə ekspedisiyaların işti2010.-C.I.-S.224.
rakçısı və rəhbəri, 1964-1978-ci illərdə
Əfqanıstanda meyvə plantasiyalarının
İ n t e r n e t d ə
salınması layihəsinin müəllifi və rəhbəri
www.anl.az
olmuşdur.
www.az.wikipedia.org
1964-cü ildə dissertasiya işini
www.library.adau.edu.az müdafıə edərək biologiya elmləri doktoru adına layiq görülmüşdür. Azərbaycan
EA müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi
idi.
İdris Axundzadənin genetika və se324

Seleksiyaçı alim
leksiya sahəsində fəaliyyəti böyük yer
tutur. Onun tədqiqatları nəticəsində
respublikada 60 fəsiləyə, 114 cinsə
və 369 növə aid subtropik bitkilərin
mövcudluğu
məlum
olmuşdur.
İ.M.Axundzadə müxtəlif elmi ekspedisiyaların tərkibində İranda, Yuqoslaviyada, Türkiyədə və İtaliyada çalışmış, o
yerlərdən yüzlərcə müxtəlif bitki sortları gətirmişdir.
Görkəmli alimin elmi kadrların hazırlanmasında böyük xidmətləri var.
O, uzun müddət Azərbaycan Kənd
Təsərrüfatı İnstitutunda və Azərbaycan
Dövlət Universitetində meyvəçilik,
subtropik bitkiçilik, genetika və seleksiya fənlərindən dərs demiş, 30 nəfər
elmlər namizədi və bir nəfər elmlər
doktoru hazırlamışdır.
İdris Axundzadə botanika, genetika
və bağçılıq üzrə Kanada, ABŞ, Yaponiya, Çexoslovakiya və Polşada keçirilən
beynəlxalq konqreslərdə fəal iştirak etmişdir.
O, 250-dən çox elmi əsərin, o
cümlədən 6 monoqrafıya, 5 kitabça,
3 aqronomik göstəriş və bir dərsliyin
müəllifidir. Xidmətlərinə görə “Qırmızı
Əmək Bayrağı” və Əfqanıstanın “Ulduz” ordenləri ilə təltif edilmişdir.
Professor İdris Axundzadə 1999cu il iyun ayının 15-də Bakı şəhərində
vəfat etmişdir.

NOYABR

Texnika

18

100
illiyi

Ə d ə b i y y a t

20

Плоская задача теорий
упругости [Текст]
/Ю.Емензаде.- Баку, 1975.

2

Теорий упругости [Текст]
/Ю.Емензаде.- М., 1976.
Əliqızı, Ş. Ziyası sönməyən
ömür [Mətn] /Ş.Əliqızı //İki
Sahil.- 2010.- 18 yanvar.S.13.
Əmənzadə Yusif Əmən oğlu
[Mətn]//Azərbaycan Sovet
Ensiklopediyası.- Bakı,
1984.-C.IV.-S.202.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.mechmath.bsu.edu.az

Yusif Əmənzadə
1914-1982
Yusif Əmən oğlu Əmənzadə
1914-cü il noyabr ayının 18-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Sənaye İnstitutunun
(indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) neft-mədən fakültəsini
fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və institutda assistent vəzifəsindən kafedra
müdiri vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir.
1958-1960-cı illərdə Riyaziyyat
və Mexanika İnstitutunda Mexanika, 1959-1972-ci illərdə Elastiklik
nəzəriyyəsi şöbələrinin rəhbəri, 19601965-ci illərdə Az.NKİ-də Materiallar müqaviməti kafedrasının müdiri
vəzifələrində işləmişdir.
1959-cu ildə fizika riyaziyyat
elmləri doktoru, 1961-ci ildə professor
elmi adı almışdır.
1960-cı ildən ömrünün axırına
qədər Bakı Dövlət Universitetində
Nəzəri mexanika kafedrasının müdiri
vəzifəsində çalışmışdır.
Yusif Əmənzadə 1968-ci ildə
Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.
1972-ci ildə SSRİ-nin Mexanika
üzrə Milli komitəsinin üzvü olmuşdur.
Bakı Dövlət Universitetində deformasiya olunan bərk cisim mexanikasının
əsasını Azərbaycan EA-nın müxbir
üzvü Yusif Əmənzadə qoymuşdur.
Onun tədqiqatları əsasən hissə-hissə
bircins elastiki mühitdə gərginlik deformasiya vəziyyətinin tədqiqi və elastiklik nəzəriyyəsinin kontakt məsələləri

Alim
ətrafında toplanmışdır.
Y.Ə. Əmənzadə, N.İ. Musxelişvili və
D.İ.Şermanla birlikdə məsələlərin həlli
prosesində xətti cəbri tənliklərin sonsuz
sistemlərinin kvazitəkrarlanmasını sübut edən ilk azərbaycanlı alim olmuşdur. Onun tərəfindən boşluğa malik tirin əyilmə mərkəzinin koordinatları bir
burulma funksiyası vasitəsi ilə verilmişdir. Boşluğa malik yarımmüstəviyə
ştampın təsiri məsələsi onun tərəfindən
qoyulmuş və həll edilmişdir. O, sonlu
mühitdə çat məsələsinin analitik həlli
üsülunu vermiş və laylı müxtəlif cinsli
elastiki cisimlər üçün analitik həll üsulunu inkişaf etdirmişdir.
Yusif
Əmənzadə
“Elastiklik
nəzəriyyəsi” (rus və ingilis dillərində),
“Nazik elastik örtüklər nəzəriyyəsi
üzrə ümumi kurs”, “Elastiklik
nəzəriyyəsinin hamarlılıq məsələsi”
dərsliklərinin müəllifi və həmçinin,
“SSRİ-də elastiklik nəzəriyyəsinin
əlaqə məsələlərinin həlli” monoqrafiyasının həmmüəllifidur. 150-dan çox
elmi məqalə çap etdirmişdir. Görkəmli
alim 40-dan çox elmlər namizədi və 5
elmlər doktoru yetişdirmişdir.
Yusif Əmən oğlu Əmənzadə 1982ci ildə vəfat etmişdir.
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Əhmədov, S.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı
[Mətn] /S.Əhmədov,
V.Məmmədov; elmi
red. və ön sözün müəl.
N.Vəlixanlı.- Bakı: Mega
basım, 2010.- 153 s.
Əroğul, Ə. Azərbaycan
bayrağı [Mətn]
/Ə.Əroğlu //Respublika
.-2011.- 1 yanvar.- S. 2.
Mirzəbəyli, E. Bir
Millət - Bir Bayraq!
[Mətn] /E.Mirzəbəyli
//Xalq cəbhəsi -2010.- 4
noyabr.- S.3.
Turan, A. Azərbaycan
bayrağında Ay-ulduz
[Mətn] /A.Turan
//Türküstan.- 2013.- 2127 iyul.- S.9.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.azerbaycanli.org
www.gov.az
www.mct.gov.az
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Azərbaycan Bayrağı Günü
1918
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Bayrağı haqqında ilk hökumət qərarı
1918-ci il iyunun 24-də verilmişdir.
Həmin qərara görə Azərbaycan bayrağını qırmızı materialdan, üstündə ağ aypara
və qırmızı fonda ağ səkkizguşəli ulduzun
təsviri verilmiş bayraq kimi qəbul etmək
nəzərdə tutulmuşdu. Bu qərar qəbul
edilərkən Azərbaycan hökuməti hələ
Gəncə şəhərində yerləşirdi. Hökumət
Bakıda yalnız 15 sentyabr - şəhər
türk qoşunlarının köməyi ilə düşmən
qüvvələrdən təmizləndikdən sonra
fəaliyyət göstərə bilmişdi. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin Bakıda fəaliyyətə
başlamasından az sonra, bayraq haqqında ikinci qərar qəbul edilmişdi.
1918-ci il noyabr ayının 9-da
Azərbaycan
Xalq
Cümhuriyyəti
Nazirlər Şurası milli bayraq haqqında
qərar vermişdir. Nazirlər Şurasının sədri
Fətəli Xan Xoyskinin imzaladığı həmin
qərarda deyilir: “Milli bayraq kimi yaşıl,
qırmızı, mavi rənglərdən, ağ aypara və
səkkizguşəli ulduzdan ibarət olan bayraq
qəbul edilsin”.
1920-ci il aprelin 28-də Xalq
Cümhuriyyəti süqut etdikdən və Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra
Azərbaycanda bu bayraqdan imtina edilmişdir.
İkinci dəfə 1990-cı il noyabrın 17də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin qərarı ilə bu bayraq bərpa
edilmiş və Muxtar Respublikanın dövlət
bayrağı kimi qəbul edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Azərbaycan SSR Ali Soveti qarşısında
üçrəngli bayrağın Azərbaycanın rəsmi
dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında

vəsatət qaldırmışdır.
1991-ci il fevral ayının 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
vəsatətinə baxmış və üçrəngli bayrağın
Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi qəbul
edilməsi haqqında qərar vermişdir.
Azərbaycan Respublikasının dövlət
bayrağı bərabər enli üç üfüqi zolaqdan
ibarətdir. Yuxarı zolaq mavi, orta zolaq
qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir.Mavi
rəng - Azərbaycan xalqının türk mənşəli
olmasını, qırmızı rəng - müasir cəmiyyət
qurmaq, demokratiyanı inkişaf etdirmək
istəyini, yaşıl rəng - islam sivilizasiyasına mənsubluğunu ifadə edir. Qırmızı zolağın ortasında bayrağın hər iki üzündə
ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz
təsvir edilmişdir. Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir.
Azərbaycan bayrağının dalğalandığı
dirək dünyada ən hündür bayraq dirəyi
hesab olunur. “Ginnes”in dünya rekordları təşkilatı Azərbaycan dövlət bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq
dirəyi olduğunu təsdiq edib.
Qeyd edək ki, bayrağın çəkisi 350
kiloqramdır. İnşa olunmuş dayağın hündürlüyü isə 162, bünövrəsinin diametri
3,2, bünövrənin üst hissəsinin diametri
isə 1,09 metrdir. Qurğunun ümumi çəkisi
220 tondur.
Prezident İlham Əliyev 2009-cu il 17
noyabr tarixli Sərəncamla noyabr ayının 9-nu Azərbaycanda Dövlət Bayrağı
Günü elan etmiş və bu bayram ölkədə
qeyri-iş günü olan bayramların siyahısına daxil edilmişdir.
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Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]
/burax. məsul. E.Əfəndiyev.Bakı: Hüquq ədəbiyyatı,
2011.- 365, [1] s.
Məmmədov, M. Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası onun dövlət
müstəqilliyinin qarantıdır
[Mətn] /M.Məmmədov
//Respublika.- 2011.- 4
noyabr.- S.4.
Süleymanova, E. Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası insan hüquqlarının
səmərəli təmininə xidmət
edir [Mətn] /E.Süleymanova
//Respublika.- 2011.- 12
noyabr.- S.7.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.dia.edu.az
www.country.az
www.az.wikipedia.org

Kоnstitusiya Günü
1995
Azərbaycan Respublikasının 1995ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiyası,
müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası idi.
Məlum olduğu kimi, 1918-1920ci illərdə 23 ay mövcud olmuş
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti,
dövlətin əsas Qanununu qəbul edə
bilməmişdi. Beləliklə, Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya quruluşunun tarixi əsasən SSRİ-nin
tərkibində olduğu dövrə düşmüşdür.
Azərbaycanın birinci Konstitusiyası 1921-ci il may ayının 19-da I
Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayında qəbul edilmişdir. Azərbaycan
SSR Konstitusiyasının 1921-ci il SSR
Konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış yeni
redaksiyası 1925-ci il martın 14-də IV
Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayında qəbul olunmuşdur. Azərbaycan
SSR-in 1978-ci il aprelin 21-də qəbul
edilmiş son Konstitusiyası da əvvəlki
Konstitusiyalar kimi SSRİ Konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış şəkildə idi.
Azərbaycan
müstəqillik
əldə
etdikdən sonra yeni Konstitusiyanın
hazırlanması zərurəti yaranmış, ulu
öndər Heydər Əliyev başda olmaq-

la xüsusi komissiya təşkil edilmiş
və Konstitusiya layihəsi ümumxalq
müzakirəsinə verilmişdi. 1995-ci il
noyabr ayının 12-də ümumxalq referendumu ilə, müstəqil Azərbaycanın
ilk Konstitusiyası qəbul olunmuşdur.
Müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunun əsaslarını qoymuş yeni
Konstitusiya 5 bölmədən, 12 fəsildən
və 158 maddədən ibarətdir.
2009-cu il martın 18-də keçirilən
referendumda isə Konstitusiyaya əlavə
və dəyişikliklər qəbul olunmuşdur.
Ölkəmizdə 12 noyabr Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası Günü
kimi qeyd olunur.
Konstitusiya - dövlətin ali qanunudur, ali hüquqi qüvvəyə malikdir,
dövlətin siyasi, hüquqi və iqtisadi
sistemlərinin əsaslarını təsbit edir.
Konstitusiyanın yaranma tarixinə
nəzər salsaq görərik ki, dünyada
Konstitusiya ilk dəfə 1215-ci ildə
İngiltərədə təsbit olunmuş, ölkədə
qəbul olunan Azadlıqların Böyük Toplusu ilk konstitusiya aktı sayılmışdır.
İlk yazılı ali qanun isə ABŞ Konstitusiyasıdır.

“Azərbaycanın hər bir vətəndaşı, onun ərazisində
fəaliyyət göstərən hər bir ictimai-siyasi qurum özünün
dövlət və xalq qarşısındakı Konstitusiya ilə müəyyən
edilmiş vəzifə və borcunu vicdan və ləyaqətlə yerinə
yetirməli, vətənini, dövlətini sevməli, onu qorumalı və
tərəqqisinə çalışmalıdır”.
Heydər Əliyev, ümummilli lider
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Babaoğlu, H. Milli dirçəliş
və qurtuluşun əsası:
Siyasi sabitliyin təmin
edilməsi və milli inkişafın
başlanğıcı; lider faktoru
[Mətn] /H.Babaoğlu //Yeni
Azərbaycan.- 2013.- 15
iyun.- S.4.
Milli dirçəliş yolunun
böyük öndəri [Mətn]
//Azərbaycan.- 2010.- 14
noyabr.- S.1.
Ziya, Z. Milli dirçəlişin
memarı [Mətn] /Z.Ziya
//Ekspress.- 2010.- 8-11
may.- S.4-5.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.azadliq.org
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Milli Dirçəliş Günü
1988
1988-ci ilin ilk günlərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı açıq təcavüzü
başlanmışdı. Moskvanın, xüsusən
də SSRİ-nin rəhbəri M.Qorbaçovun
buna biganə münasibətini görən
ermənilər planlı şəkildə, Ermənistan
hökumətinin tapşırığı və göstərişilə
Ermənistanda yaşayan 200 mindən
çox azərbaycanlını öz ata-baba yurdlarından kütləvi surətdə qovmuşdular. Ermənilər azərbaycanlıları təkcə
öz ev-eşiklərindən qovmayırdılar,
həm də onları cismən öldürmüş,
diri-diri yandırmışdılar. Ermənilərin
tarixdə görünməmiş bu vandalizminə
M.Qorbaçov və onun ətrafı heç bir reaksiya verməmişdilər. Ermənilər bununla da kifayətlənməmiş, 1988-ci il fevral ayının əvvəllərində Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ bölgəsində ixtişaşlar
törətmişdilər. Onlar Azərbaycanın tarixi torpağı olan Dağlıq Qarabağın
Azərbaycandan qoparılıb Ermənistana
birləşdirməsi haqqında məsələ qaldır-

mışdılar.
Belə bir vaxtda Azərbaycan xalqı ayağa qalxmış, xalq öz etirazını
şəkildə rəhbərliyə bildirmiş, respublikanın hər yerindən insanlar axın-axın
Bakıya gəlir, Azadlıq meydanına (o
vaxt V.İ.Lenin adını daşıyırdı) toplaşır, ermənilərin və Sovet hökumətinin
belə münasibətinə qarşı mitinqlər keçirir, öz etirazlarını bildirirdilər.
1988-ci ilin noyabrın 17-də Bakının
əsas meydanı sayılan Azadlıq meydanında Sovet dövlətinin xalqımıza qarşı apardığı antiazərbaycan siyasətinə
etiraz əlaməti olaraq Azərbaycan
ictimaiyyətinin sonu bilinməyən mitinqi başlanmışdı. O, vaxt bütün xalq
bir yumruq kimi düyünlənmişdi. Bu,
əsl xalq hərəkatı, milli azadlıq hərəkatı
idi. Dekabrın əvvəllərində sovet qoşunları tərəfindən ümumxalq mitinqi
dağıdılmışdı. 1992-ci ildən 17 noyabr
Milli Dirçəliş Günü kimi qeyd olunur.

“XX əsri sona vuraraq, 2000-ci ilə gedərək qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, həyatımızın nə qədər
çətin, faciəli bir dövrünü yaşadıqsa, eyni zamanda ölkəmizin dirçəlişini, inkişafını, daha da gözəl
gələcəyini təmin edə bildik”.
Heydər Əliyev, ümummilli lider
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İsmayılqızı, İ. Bakı
-Tbilisi-Ceyhan müasir
dövrün əfsanəsi, dostluq, qardaşlıq kəməridir
“Əsrin müqaviləsi” - 16
[Mətn] /İ.İsmayılqızı //İki
sahil.- 2010.-25 avqust.S.3.
Həmidov, H. Bakı-Tbilisi
-Ceyhan boru kəməri
İpək yolunun davamı,
türk dünyasının geostrateji maraqlarının təmin
olunmasının politoloji
aspektləri kontekstində
[Mətn] /H.Həmidov
//Heydər Əliyev adına
Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft kəməri: biblioqrafık
göstərici; M.F.Axundov
adına Azərbaycan Milli
Kitabxanası.- Bakı, 2009.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.azertag.com
www.files.preslib.az

Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru
kəmərinə dair dövlətlərarası saziş
1999
1999-cu il noyabr ayının 18-də İstanbulda keçirilən ATƏT-in zirvə toplantısı çərçivəsində xam neftin Azərbaycan,
Gürcüstan və Türkiyə respublikalarının əraziləri ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan
əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql
edilməsinə dair Saziş imzalanmışdır.
Sazişi Prezidentlər Heydər Əliyev,
Eduard Şevardnadze və Süleyman
Dəmirəl imzalamışdılar.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru
kəmərinin layihəsini dəstəkləmək, Qazaxıstanın neft həcmlərini bu layihəyə
cəlb etmək üçün ABŞ-ın şahidliyi ilə
Azərbaycan Respublikası, Türkiyə
Respublikası, Gürcüstan və Qazaxıstan Respublikaları arasında “İstanbul
bəyannaməsi”ni Prezidentlər Bill Klinton, Heydər Əliyev, Süleyman Dəmirəl,
Eduard Şevardnadze və Nursultan Nazarbayev imzalamışdılar.
Bu prosesin məntiqi davamı
kimi 2002-ci il sentyabr ayının 18də Səngəçalda Bakı-Tbilisi-Ceyhan
kəmərinin
inşasına
başlanmışdır. Mərasimdə üç dövlət başçısı Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev,
Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze və Türkiyə Prezidenti Əhməd
Necdət Sezər və ABŞ Prezidentinin
Xəzər regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi
Stiven Mənn iştirak etmişlər. Bununla da ümummilli lider Heydər
Əliyevin müəllifi olduğu “Yeni neft
strategiyası”nın ən mühüm uğuru olan
Bakı-Tbilisi-Ceyhan reallığa çevrilmiş-

dir.
Azərbaycan nefti Ceyhan limanına
2006-cı il mayın 28-də çatmış və iyulun
4-də neftlə yüklənmiş ilk tanker buradan dünya bazarlarına yola salınmışdır.
Türkiyənin Ceyhan şəhərində XXI əsrin
ən böyük enerji layihəsi olan Heydər
Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas
ixrac boru kəmərinin təntənəli açılış
mərasimi 2006-cı il iyul ayının 13-də
keçirilmişdir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri
misilsiz əhəmiyyətə malik olan tarixi hadisədir. Bu kəmərin təkcə iqtisadi yox, həm də siyasi əhəmiyyəti də
vardır. “Əsrin müqaviləsi”ndən sonra
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru
kəmərinin çəkilişinə həyat vəsiqəsi
verilməsi Heydər Əliyev diplomatiyasının və yeni neft strategiyasının mühüm
qələbəsi idi.
Hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilən neft strategiyası xalqımızın bugünü və gələcəyi
üçün möhkəm təməl və firavanlıq
mənbəyidir.
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Qarakənd faciəsi
1991

Qarakənd faciəsi və ya 20 noyabr faciəsi 1991-ci il 20 noyabrda Xocavənd rayonunun
Qarakənd kəndinin yaxınlığında, Ağdam rayonunun Mərzili kəndi ərazisində hərbi vertolyotun
erməni quldurları tərəfindən vurulduğu gündür.
Qarakənd üzərində üç yüz metr yüksəklikdə uçan
Mİ-8 N72 vertolyotu 1991-ci il noyabrın 20-də
saat 14:42 radələrində vurulmuşdu. Faciə haqqında ilkin məlumat Prezident Aparatına saat 19:55də çatmış, lakin nə qədər maraqlı olsa da bu faciə
haqqında xəbər Xankəndindən erməni dilində yayımlanan “Vətən və vətəndaş” verlişinin xəbərlər
bölümündə, saat 15:30-də yayımlanmışdı. Həmin
gün bu məlumatı saat 16:15-də Tehran radiosu,
17:00-da Moskva radiosu açıqlamışdı.
1991-ci il noyabr ayının 20-də Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi yaxınlığında Mİ-8 N72
hərbi helikopterinin erməni silahlıları tərəfindən
atəşə tutulması nəticəsində heyət və sərnişinlər
– Azərbaycanın görkəmli dövlət və hökumət
nümayəndələri, Rusiya və Qazaxıstandan olan
müşahidəçilər – dövlət katibi Tofiq Kazım oğlu
İsmayılov, Baş prokuror İsmət İsmayıl oğlu Qayıbov, dövlət müşaviri Məhəmməd Nəbi oğlu
Əsədov, Baş nazirin müavini Zülfi Saleh oğlu Hacıyev, deputatlar Vaqif Cəfər oğlu Cəfərov və Vəli
Hüseyn oğlu Məmmədov, Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdiri Osman Hüseyn oğlu Mirzəyev,
nazir müavini Qurban Hüseyn oğlu Namazəliyev,
DQMV prokuroru İqor Aleksandroviç Plavski,
DQMB Daxili İşlər İdarəsinin rəisi Vladimir Vladimiroviç Kovalyov, Dağlıq Qarabağ üzrə milli
təhlükəsizlik şöbəsinin rəisi Sergey Semyonoviç
İvanov, fövqəladə vəziyyət rayonunun komendantı Nikolay Vladimiroviç Jinkin, Qazaxıstan daxili
işlər nazirinin müavini Sanlal Dasumoviç Serikov,
milis general-mayoru Mixail Dmitriyeviç Lukaşov, polkovnik-leytenant Oleq Nikoloyeviç Koçerev, dövlət katibinin köməkçisi Rafiq Məmməd

oğlu Məmmədov, telejurnalist Alı Mustafa oğlu
Mustafayev, AzTV-nin işıqçısı Arif İsmayıl oğlu
Hüseynzadə, videooperator Fəxrəddin İbrahim
oğlu Şahbazov, vertolyot heyətinin komandiri Vyaçeslav Vladimiroviç Kotov, heyət üzvləri Gennadi
Vladimiroviç Domov, Dmitri Borisoviç Yarovenko həlak olmuşlar.
Əvvəlcə rəsmi olaraq helikopterin dumana
düşərək qayaya çırpılması ehtimalı irəli sürülsə
də, bir neçə gündən sonra onun vurulması faktı
təsdiqlənmişdi.
Üstündən iyirmi iki il keçməsinə baxmayaraq, hadisə ilə bağlı bir sıra qaranlıq məqamlara
bu günə qədər aydınlıq gətirilməmişdir. Məsələn,
nə üçün bu qədər dövlət rəsmisi eyni zamanda
bir helikopterdə toplanmışdır? Nə üçün döyüş
zonasında mühafizə üçün onu hərbi helikopter
müşayiət etməmişdir? Uçuşun dəqiq marşrutunu ermənilər haradan bilmişdir? Yeri gəlmişkən,
həmin məlumata yalnız Qarabağda sovet silahlı
qüvvələrinin komandanlığı malik olmuşdu. Helikopterin vurulduğu raketin mənbəyi də məlum
deyil. Qarabağda o zaman ən çox istifadə edilən
silah təyyarəvuran zenit raketləri və eyninövlü
“Alazan” raketləri idi. İstilik raketlərindən istifadə
edilmirdi. Aviaqəzalarda bütövlüyünü saxlayan və
zədəsiz qalan qara qutudakı lentin “yanması” da
qaranlıq məsələ olaraq qalmışdır.
Bu terror aktı ilə erməni separatçıları özlərinin
terrorçu mahiyyətini bir daha sübut etmişdilər.
Faktla bağlı 1991-ci ildə Azərbaycanın Hərbi Qarnizon Prokurorluğu tərəfindən cinayət işi açılmış,
istintaqın aparılması Respublika Prokurorluğuna
verilmişdir. Hazırda isə cinayət işi üzrə istintaq
dayandırılmış və buna səbəb terror aktının baş verdiyi ərazinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı
altında olmasıdır.

Ə d ə b i y y a t
Xalid. Qarakənd faciəsindən 21 il ötur. Cümşüd Nuriyev: “Azərbaycanın “qara qutunu tələb etməyə haqqı çatır” [Mətn] /Xalid //Üç
nöqtə.- 2012.- 20 noyabr.- S.5.
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Ə d ə b i y y a t
Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı geniş qeyd olunmuşdur
[Mətn] //Xalq qəzeti.- 2012.23 noyabr.- S.5; İki Sahil.2012.- 23 noyabr.- S.5,10.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.xalqqazeti.com

Ədliyyə İşçilərinin Peşə Bayramı Günü
1999
Azərbaycanda ədliyyə sisteminin xalqımızın müstəqillik uğrunda
mübarizəsini, onun şanlı keçmişini əks
etdirən zəngin tarixi vardır. Müstəqil
dövlətimizin ədliyyə tarixinin ən şərəfli
anları 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması
ilə başlanır. Belə ki, Ədliyyə Nazirliyinin təsis edilməsinə xüsusi əhəmiyyət
verilərək 1918-ci il may ayının 28-də
- Azərbaycan Demokratik Respublikasının elan edildiyi gün Ədliyyə Nazirliyi də yaradılmışdır.
Ədliyyə Nazirliyinin yenidən
yaradılması görkəmli dövlət xadimi, ümummilli lider, cənab Heydər
Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrə təsadüf edir. Belə ki, 27
oktyabr 1970-ci ildə Azərbaycan SSR
Ali Sovetinin qərarı ilə Ədliyyə Nazirliyi təsis edilmişdi və bununla da
Azərbaycan ədliyyə tarixində yeni
mərhələ başlanmışdır. Ədliyyə Nazirliyi sabit fəaliyyət göstərərək məhkəmə
orqanlarına təşkilati rəhbərliyi həyata
keçirmiş, əhaliyə hüquqi yardımı yaxşılaşdırmış, notariat fəaliyyətinin və
məhkəmə ekspertizalarının aparılmasını təmin etmiş, ümumiyyətlə, ədliyyə
işi təkmilləşdirilərək onun gələcək inkişafı üçün zəmin yaranmışdır.
Azərbaycan
yenidən
dövlət
müstəqilliyi əldə etdikdən və cənab
Heydər Əliyev ölkə rəhbərliyinə
gəldikdən sonra ədliyyə orqanlarının işinin müasir tələblər səviyyəsinə

qaldırılması üçün əsaslı tədbirlər
həyata keçirildi, Ədliyyə Nazirliyinin
cəmiyyətdə rolu və əhəmiyyəti artdı,
səlahiyyət dairəsi genişləndi.
Ədliyyə işçilərində və hakimlərdə
mənəvi stimul yaradılması məqsədilə
onların peşə bayramı gününün müəyyən
edilməsinə təşəbbüs göstərilərək 22
noyabr - 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Əsasnaməsinin təsdiq edildiyi günün Ədliyyə İşçilərinin Peşə
Bayramı Günü kimi təsis edilməsi
üçün dövlət başçısına müraciət edilmiş və cənab H.Ə.Əliyevin 11 noyabr
2000-ci il tarixli Sərəncamı ilə 22 noyabr Ədliyyə İşçilərinin Peşə Bayramı
Günü kimi müəyyən edilmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Axundov, H. Sumqayıt
[Mətn] /H.Axundov;
[red. X. Əfəndiyev].Bakı: Azərnəşr, 1970.49 s.
Nəcəfxanlı, Ə. Sumqayıt: altmış yaşlı
gənclik şəhəri [Mətn]
/Ə.Nəcəfxanlı //Xalq
qəzeti.- 2009.- 15
fevral.- S.5.
İ n t e r n e t d ə
www.sumqait.com
www.sumqayit-ih.
gov.az
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Sumqayıt şəhəri
1949
Azərbaycan Respublikasının üçüncü
böyük şəhəri olan Sumqayıt, Abşeron
yarımadasının şimal-qərb sahillərində,
Bakıdan 35 km məsafədə yerləşir.
Sumqayıtın ərazisi 96 kvadrat kilometr, əhalisinin sayı 406.100 nəfərdir.
Şəhərdə azərbaycanlılar, ruslar, ləzgilər,
ukraynalılar, talışlar, tatarlar, tatlar və
ermənilər yaşayır.
Tarixi sənədlərdə Sumqayıtın adı ilk
dəfə 1580-ci ildə ingilis səyyahı X.Berou
tərəfindən çəkilir. 1858-ci ildə fransız
yazıçısı A.Dümanın “Qafqaz səyahəti”
adlı kitabında Sumqayıt adlı poçt stansiyasından bəhs edilir. Şəhərin Qərb və
Şərqində müvafiq olaraq “Hacı Zeynalabdin Tağıyev” (əvvəllər “Nasosnaya”)
və “Corat” adlı iki qədim qəsəbə vardır.
1935-ci ildə SSRİ Xalq Ağır
Sənaye Komissarlığının azərbaycanlı
mütəxəssislərin iştirakı ilə keçirilmiş
kollegiya iclasında Abşeron yarımadasında sənaye müəssisələri və istilikelektrik mərkəzi tikilməsi üçün yer
seçilməsi barədə qərar qəbul edilmişdir.
Bundan bir müddət sonra yeni sənaye
şəhərinin salınması üçün Abşeronun
şimal-qərbində Bakıdan 30-35 km
məsafədə Sumqayıt dəmiryol stansiyası
yaxınlığındakı ərazi seçilmişdi.
Şəhərin təməli 1939-cu ildə sənaye
obyektləri inşa edilməsi ilə qoyulmuşdur, lakin Böyük Vətən müharibəsi bu
planların həyata keçirilməsini bir neçə il
təxirə salmışdı. 1949-cu il noyabr ayının 22-də Azərbaycan SSR Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Sumqa-

yıta şəhər statusu verilmişdi. Qafqazda istehsal edilən neft-kimya sənayesi
məhsullarının, sintetik kauçukun, qeyriüzvi gübrələrin, müxtəlif kimyəvi preparatların və yuyucu vasitələrin 40 faizdən
çoxu Sumqayıtda istehsal edilirdi.
1953-cü il oktyabr ayının 23-də
Sumqayıt Boru prokat zavodunun marten sexində ilk dəfə polad əridilmişdi.
1955-ci il martın 8-də Zaqafqaziyada ilk
metallurgiya zavodu olan Sumqayıt alüminium zavodu özünün ilk məhsulunu
vermişdir. 1960-cı ildə Sumqayıtda Avropada ən böyük neft-kimya kombinatının tikintisi başlanmışdır.
1969-cu
ildən
Sumqayıtda
H.Ərəblinski adına Musiqili Dövlət
Dram Teatrı fəaliyyət göstərir. Burada 47
ümumtəhsil məktəbi, 2 internat-məktəb,
1 lisey, 4 texniki peşə məktəbi, 57
məktəbəqədər müəssisə, 8 mədəniyyət
evi, 6 şəhər klubu, 20 dövlət kitabxanası, 5 musiqi məktəbi, 4 orta ixtisas
məktəbi, 1 rəsm qalereyası, 4 kinoteatr,
1 Tarix muzeyi, 1 mehmanxana var.
Şəhərdə Sumqayıt Dövlət Universiteti, Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Sumqayıt filialı, Texniki Kollec,
Tibb məktəbi, Musiqi Texnikumu, Pedaqoji seminariya və musiqi məktəbləri
fəaliyyət göstərir.
Bu gün Sumqayıt unikal infrastruktur,
neft-kimya və sənaye komplekslərinə
malik olan, sürətlə inkişaf edən
şəhərdir.
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Beyləqan rayonu
1939
Ərazisi - 1131 km²
Əhalisi - 88 726 nəfər.
1 şəhər, 15 qəsəbə, 24 kənd

Ə d ə b i y y a t
Beyləqanda Heydər Əliyev
Mərkəzi açılmışdır: Prezident İlham ƏliyevMərkəzdə
sahibkarlarla görüş
keçirmişdir Azərbaycan Prezidentiİlham Əliyevin Saatlı,
Beyləqan və İmişli rayonlarına səfəri //Azərbaycan
.-2012.- 30 oktyabr.- S.3-4.
Qismətoğlu, F. Qədim yurd
yeri - Örənqala [Mətn]
/F.Qismətoğlu //Ədalət.2011.- 25 oktyabr.- S.7.
Paşazadə, Y. Beyləqanın
qədim tarixini və bu gününü
əks etdirən muzey [Mətn]
/Y.Paşazadə //525-ci qəzet.2010.- 2 sentyabr.- S.4.
Sultanov, Z. Beyləqan:
üzü sabaha doğru [Mətn]
/Z.Sultanov //Xalq qəzeti.2013.- 19 may.- S.6.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.medgis.org

Mil düzü rayonları qrupuna daxil
olan Beyləqan rayonu 1939-cu il noyabr ayının 24-də yaranmış və Jdanov
rayonu adlandırılmışdır. Azərbaycan
SSR Ali Sovetinin 19 mart 1989cu il tarixli qərarı ilə rayonun adı
dəyişdirilərək Beyləqan rayonu adlandırılmışdır.
Beyləqan rayonu Ağcabədi, Zərdab,
Füzuli, İmişli rayonları ilə, habele İran
İslam Respublikası ilə həmsərhəddir.
Əsasının IV əsrdə qoyulması ehtimal
olunmaqla XIII əsrdə dağıldığı tarixi
faktdır. Qədim İpək yolunun buradan
keçməsi Beyləqanın Bərdə, Gəncə və
Təbrizlə əlaqəsini genişləndirmişdir.
Tarixi mənbələrdə Beyləqanın 3 minə
qədər kəndi - yaşayış məskəni olduğu
göstərilir.
Beyləqan xarabalığı Örənqala tarixi abidəsi rayondan 18 km uzaqlıqda
yerləşən Kəbirli kəndinin yaxınlığındadir. Burada qədim Beyləqan şəhəri
mövcud olmuşdur.
XIV əsrdə Əmir Teymur tərəfindən
şəhərin yenidən inşasına başlansa da,
onun ölümü ilə əlaqədar olaraq işlər
yarımçıq qalmışdır.
Ərəb səyyahı İbn Xoddadbeh,
İtalya səyyahı Marteço Polo, rus
səyyahı Afanasi Nikitinin Beyləqan,
beyləqanlılar və təsərrüfatı haqqında

zəngin məlumatları qalmaqdadır.
Beyləqan rayonunda bir neçə tarixi abidə mövcuddur. Bunlar Həzrəti
Cərciz Peyğəmbər ziyarətgahı, orta
əsrlər dövrünü əhatə edən qədim
Beyləqan şəhər xarabalığı (Örənqala)
və Soltanbud təpəsidir. Həzrəti Cərciz
Peyğəmbər ziyarətgahı XVII-XVIII
əsrlərdə tikilmişdir. Hal-hazırda bu
ziyarətgah respublikamızın bütün
bölgələrindən, eləcə də Gürcüstandan
və Dağıstandan gələn müsəlmanların
inam və səcdə yeridir.
Beyləqanda rayon mədəniyyət
şöbəsinin mühafizəsində olan aşağıdakı
tarixi, memarlıq və incəsənət abidələri
mövcuddur: Saray təpəsi, Soltanbud
qəbiristanlığı, Seyid Əminə türbəsi,
Əminə Xatun məscidi, Kərbəlayı Seyid Ağa türbəsi, Gəray Əsədovun
ev-muzeyi, Böyük Vətən müharibəsi
iştirakçılarının xatirə kompleksi, Sevil Qazıyevanın ev-muzeyi və büstü, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Gəray
Əsədovun xatirəsinə ucaldılmış abidə,
Türklər məscidi, Əmək birliyi abidəsi,
Mücrəddin Beyləqaninin heykəli, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun
büstü.
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Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan
Dövlət Teatr Muzeyi
1934

1927-ci ildə teatr işçilərinin respublika
müşavirəsində Azərbaycanda teatr muzeyinin yaradılması barədə məsələ qaldırılmış və elə həmin
ildə Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının binasında
belə bir muzey təşkil olunmuşdur. Əslində bu, teatr tarixinə aid sərgi və gələcək muzeyin təməli idi.
Sərgi tez bir zamanda, o vaxtlar fəaliyyət göstərən
Azərbaycan Dövlət Muzeyinin Teatr şöbəsi kimi
rəsmiləşdirilir. Nəhayət, 1934-cü il noyabr ayının 24-də Azərbaycan Dövlət Muzeyinin müvafiq şöbəsinin bazasında Azərbaycan Dövlət Teatr
Muzeyi yaradılır və Ağakərim Şərifov muzeyin
direktoru təyin edilir. 1935-ci ildə muzeyə böyük
Azərbaycan dramaturqu Cəfər Cabbarlının adı verilmişdir.
Muzey Azərbaycan peşəkar teatr tarixinin bir
əsrdən artıq dövrünü özündə əks etdirir.
Burada toplanan nadir eksponatlar sayəsində
milli teatrın yaranma tarixi, təşəkkül dövrü, müxtəlif inkişaf mərhələləri, Azərbaycan
mədəniyyəti tarixində misilsiz xidmətləri olan
maarifçi və ziyalılar, teatr korifeyləri, sənətkarlar
haqqında tam məlumat almaq mümkündür. Bu
materiallar müxtəlif janrlı ilk teatr tamaşalarının
proqram və afişalardan, dramaturqlar, aktyor və
rejissorlara məxsus əlyazmalardan, məktublardan,
rol dəftərlərindən, foto və neqativlərdən, geyim
və dekorasiya eskizlərindən, tamaşaların müxtəlif
pərdələri üçün verilmiş səhnə tərtibatlarının
maketlərindən, şəxsi əşya və rekvizitlərdən, teatr
kostyumlarından, obrazlara düzəldilmiş kuklalardan və s. ibarətdir. Muzeydə qorunan eksponatların əksəriyyəti orijinaldır və onların bir qismi
xronoloji ardıcıllıqla muzeyin 7 zaldan ibarət ekspozisiyasında sərgilənir. 1873-cü ildə Mirzə Fətəli

Axundzadənin “Lənkəran xanının vəziri” komediyası əsasında oynanılmış ilk teatr tamaşasının afişası, ilk teatr truppasının 1888-ci ilə aid fotoşəkli,
1926-cı ildə Şərq üslubunda oynanılmış “Hamlet” tamaşasının kinolenti, Şərq aləmində 1908-ci
ildə ilk opera “Leyli və Məcnun”un premyeraproqramı muzeyin ən qədim eksponatlarındandır.
Dini adət və ənənələrdən, el-oba şənliklərində rast
gəlinən teart elementlərini əks etdirən rəsmlər,
XIX əsrin əvvəllərində Avropa tipli peşəkar teatrın yaranmasında və inkişafında ilk cığırları açan
sənət fədailərinə aid materiallar, həmin dövrün teatr həyatını əks etdirən ipək üzlü yastıq və parçalar
üzərində yazılmış proqramlar, ilk Şərq konsertində
çalınmış musiqi alətləri böyük maraq doğurur.
XIX əsrin ortalarında əsərləri Fransa və Almaniyada nəşr olunan, Yaxın Şərqdə və Zaqafqaziyada dramaturgiyanın banisi sayılan Mirzə Fətəli
Axundzadəyə, öz acı taleyi və sənət fədəkarlığı
baxımından dünya teatrlarına örnək ola biləcək
Hüseyn Ərəblinskiyə, müsəlman aləmində opera
və operetta janrının əsasını qoymuş dünya şöhrətli
bəstəkar Üzeyir Hacıbəyliyə, İtaliyada musiqi təhsili almış ilk professional opera müğənnisi
Bülbülə, Şövkət Məmmədovaya həsr olunmuş
güşələr də Azərbaycan teatr sənətinin inkişaf
prosesində Şərq və Qərb mədəniyyətinin sintezini
göstərir.
Muzeyin sərgi zalında müntəzəm olaraq müxtəlif
mövzularda sərgilər qurulur ki, burada şəxsi kolleksiyalar, fondlarda saxlanılan nadir eksponatlar
- fotoşəkillər, proqramlar, dekorasiya eskizləri və
s. nümayiş etdirilir, qüdrətli sənətkarlara tez-tez
xatirə gecələri keçirilir, onların sənət yolundan
bəhs edən mühazirələr oxunur.

Bayramov, A. Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi: tarix və bu gün [Mətn] /A.Bayramov //Mədəniyyət.-2011.-11 mart.-S.13.
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Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi
Günü
1988

Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Günü
1988-ci ilin 30 noyabrından qeyd olunur. Məhz
həmin ilin noyabrında universitetlər, elmi-tədqiqat
institutları və hərbi idarələr də daxil olmaqla
ARPANET-in minlərlə qovşağını sıradan çıxaran
ilk kompyuter virusu meydana gəldi və nəhəng
itkilərə səbəb oldu. Yaradıcısının adı ilə “Morris soxulcanı” adlandırılan bu virusun vurduğu ziyan təxminən 100 milyon dollar həcmində
qiymətləndirilmişdir.
“Morris soxulcanı” göstərdi ki, informasiya
təhlükəsizliyi həqiqətən də çox ciddi məsələdir
və insanlar tərəfindən böyük səylər və müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir.
Buna görə də dünya ictimaiyyəti informasiya
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə kompleks yanaşmanın zəruriliyi haqqında ciddi düşünməyə
başladı. Həmin vaxtdan bəri informasiya texnologiyaları, təbii olaraq informasiya cəmiyyəti inkişaf etdikcə bu problem daha da aktuallaşır. Bunları
əsas tutaraq 1988-ci ildə Kompyuter avadanlığı
üzrə Amerika Assosiasiyası 30 noyabrı Beynəlxalq
İnformasiya Təhlükəsizliyi Günü elan etmişdi.
Ona görə ki, informasiya təhlükəsizliyi bir ölkəni
yox, bütün bəşəriyyəti təhdid edən problemdir.
İnformasiya Təhlükəsizliyi Günü çoxdan
istifadə olunan parolların yeniləşdirilməsi, sistemdə virusların mövcudluğunun yoxlanması,
verilənlərin arxivləşdirilməsi, lazımsız informasiyanın silinməsi, vacib informasiyaların mühafizə
səviyyəsinin auditi, kompleks təhlükəsizliyin
və digər bu kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi,
ictimaiyyətin diqqətinin artırılması, müvafiq qurumların və mütəxəssislərin məsuliyyətinin xatırlanması və ümumiyyətlə, bir monitorinq günüdür.
Həmin vaxtdan etibarən informasiya təhlükəsizliyi
problemlərinin müxtəlif aspektlərinə həsr olunmuş

beynəlxalq tədbirlər keçirilir.
Keçən müddət ərzində bu günün əhəmiyyəti
daha da artmışdır. Cəmiyyətin bütün sahələrinin və
insanların informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) asılılığı gücləndikcə informasiya təhlükəsizliyinin əhəmiyyəti özünü daha çox
büruzə verir. İnformasiya təhlükəsizliyi dövlətin,
cəmiyyətin və şəxsiyyətin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilir.
İnternetin sürətli inkişafı və kütləvi halda
istifadəçilərin meydana çıxması ilə kompyuter və
kommunikasiya sistemlərinə olan təhdidlər daha
ehtimallı olur və onların realizəsinin nəticələri
daha da geniş miqyas alır.
İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin ən vacib vəzifələrindən biri də yüksək
ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasıdır. Bu
istiqamətdə ölkədə müəyyən işlər görülür. Bir sıra
ali məktəblərdə müvafiq ixtisaslar üzrə kadr hazırlanmasına başlanmışdır.
Vətəndaşlarda informasiya mədəniyyətinin
vacib hissəsi olan informasiya təhlükəsizliyi
mədəniyyətinin formalaşdırılması istiqamətində
davamlı və məqsədyönlü tədbirlərin görülməsi
zəruriyyəti də dövrümüzün reallıqlarıdır. Belə
ki, istifadəçilərdə informasiya-kommunikasiya
sistemlərində iş zamanı təhdidlərin vura biləcəyi
ziyan, həmin təhdidlərdən mühafizə mexanizmləri
haqqında zəruri bilikləri və onlarla işləmək bacarıqları olmalıdır. İnternet şəbəkəsindən istifadə
mədəniyyətini formalaşdırmaq, neqativ təsirlərə
qarşı “immunitet”in möhkəmləndirilməsi üçün bu
mədəniyyət normalarını təbliğ etmək lazımdır.
30 noyabr - Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Gününün əsas məqsədlərindən biri də elə budur.

Ə d ə b i y y a t

Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi gününə həsr olunmuş elmi-praktiki seminarın materialları [Mətn] /Azərb. Milli Elmlər Akademiyası, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu; elmi red. R.Əliquliyev, Y.İmamverdiyev.- Bakı: [İnformasiya texnologiyaları], 2012.- 43, [1] s.
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1 dekabr
Gün çıxır 07:43
Gün batır 17:15
31 dekabr
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Gün çıxır 08:03
Gün batır 17:24

23 noyabr21 dekabr
Oxatan bürcünün
Nişanı oddur.
Yupiterin
himayəsindədir.
Günəşin Oxatan
bürcündən keçdiyi
dövrdə doğulanlar
təmkinli, fəal
olurlar.
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• QİÇS-ə Qarşı Mübarizə Günü (01.12.1988)
• Bеynəlxalq Əlillər Günü (03.12.1992)
• Xankəndinin işğalı günü (26.12.1991)
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Fondunun (ARDNF) yaradılmasının
(28.12.1999) 15 illiyi
• Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü
(31.12.1991)

520 il Məhəmməd Füzuli 1494-1556

Azərbaycanın dünya şöhrətli şairi Məhəmməd Füzulinin obrazını və əsərlərindən bəzi səhnəcikləri əks etdirən heykəllər, büstlər,
barelyeflər hazırlanmışdır.
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının önündə ucaldılmış “Füzuli” abidəsi SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının həqiqi üzvü
Ömər Eldarov və SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının müxbir üzvü Tokay
Məmmədovun birgə yaratdıqları kamil, plastik sənət əsərlərindəndir.
Heykəlin açılışı 2 iyun 1962-ci ildə olmuşdur. Heykəl tuncdan tökülmüş
və qranit pyedestal üzərində qoyulmuşdur. Bu işə görə heykəltəraşlar
Tokay Məmmədov və Ömər Eldarov SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının
gümüş medallarına layiq görülmüşlər.
Abidənin ümumi hündürlüyü 12 metrdir: 6 metr qranit pyedestal,
6 metr isə tunc heykəl.
Kompozisiya quruluşu, plastiklik, möhtəşəmlik, sakit siluet bu
sənət əsərini daha məzmunlu, daha monumental göstərir.

2014
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Milli ədəbiyyat
Xalq şairi Babayеv Nəbi Ələkbər oğlunun (Nəbi Xəzri) (10.12.192415.01.2007) anadan оlmasının 90 illiyi
Gürcüstanın Əməkdar mədəniyyət işçisi, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi
Əliyеva Dilarə Ələkbər qızının (14.12.1929-20.04.1991) anadan оlmasının
85 illiyi
Şair, Əməkdar incəsənət xadimi Bayramоv Tоfiq Qulam oğlunun (Tоfiq
Bayram) (16.12.1934-18.04.1991) anadan оlmasının 80 illiyi
Şair, dramaturq Qurbanov Teyyub Yarməmməd oğlunun (Teyyub Ourban)
(18.12.1934) anadan оlmasının 80 illiyi
Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas İsmayılov Rauf Əbdüləli oğlunun
(22.12.1939) anadan olmasının 75 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair Aslanоv Məmməd Muxtar oğlunun
(Məmməd Aslan) (24.12.1939) anadan оlmasının 75 illiyi
Şair, tənqidçi, prоfеssоr Mеhdiyеv Famil Ağalar oğlunun (Famil Mehdi)
(25.12.1934-28.09.2003) anadan оlmasının 80 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünas Nəzirova Sara Mollaçı qızının
(29.12.1944) anadan olmasının 70 illiyi
Filologiya elmləri doktoru, professor Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin
oğlunun (30.12.1954) anadan оlmasının 60 illiyi

341
342
343
344

345
346

347

Dünya ədəbiyyatı
Özbəkistanın Xalq yazıçısı Daşməhəmmədov Musanın (Aybək)
(28.12.1904/05-01.07.1968) anadan olmasının 110 illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq
Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq rəssamı Bəhlulzadə Səttar Bəhlul
oğlunun (15.12.1909-14.10.1974) anadan olmasının 105 illiyi
Xalq rəssamı Zeynalov İbrahim İsmayıl oğlunun (27.12.1934-06.03.2008)
anadan olmasının 80 illiyi
Xalq rəssamı Nəcəfzadə Kamil Nəcəf oğlunun (29.12.1929-29.06.2011)
anadan olmasının 85 illiyi

348
349
350

Musiqi.Opera.Balet
Xalq artisti, rəqqasə Dilbazi Əminə Paşa qızının (26.12.1919-30.04.2010)
anadan оlmasının 95 illiyi

351
337

Teatr.Kino
Əməkdar incəsənət xadimi, kinоrеjissоr Mahmudbəyоv Şamil Fərəməz
oğlunun (05.12.1924-1997) anadan оlmasının 90 illiyi
Teatrşünas, pedaqoq Atayev Məmmədşah Qədim oğlunun (20.12.1939)
anadan оlmasının 75 illiyi
Xalq artisti Məmmədov İbrahim Əhməd oğlunun (22.12.1934) anadan
olmasının 80 illiyi
Xalq artisti, rejissor Şərifov Ələsgər Məmmədtağı oğlunun (25.12.190928.09.1982) anadan olmasının 105 illiyi

352

353

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyev Yusif Əliyusif oğlunun
(02.12.1969-14.09.1991) anadan olmasının 45 illiyi

Siyasət.Hərbi iş

354

Hərbi xadim, mühəndis qoşunları general-mayoru Rüstəmov Əmir
Məmməd oğlunun (05.12.1909) anadan olmasının 105 illiyi
Əməkdar hüquqşünas Əhmədova Flora Cəfər qızının (09.12.1934) anadan
olmasının 80 illiyi
Dövlət xadimi Rəhimov Şəmsi Nuru oğlunun (18.12.1924-29.09.1994)
anadan olmasının 90 illiyi

355

Tarix
Tarixçi, professor Məmmədov Adil Əli oğlunun ( 02.12.1929) anadan
olmasının 85 illiyi
Şərqşünas alim, tarix elmləri doktoru Əliyev Saleh Məmməd oğlunun
(13.12.1929-22.11.2006) anadan olmasının 85 illiyi
Akademik Əzizbəyova Püstə Əzizağa qızının (29.12.1929-08.01.1998)
anadan оlmasının 85 illiyi
İctimai xadim, tarixçi İsgəndərov Məmməd Salman oğlunun (30.12.19091965) anadan оlmasının 105 illiyi

Fəlsəfə.İqtisadiyyat.Hüquq
Neft ustası Əliyev Gülbala Ağabala oğlunun (05.12.1879-27.03.1971)
anadan оlmasının 135 illiyi
Neftçi-geoloq, Əməkdar mühəndis Şıxlinski Arif Şərif oğlunun
(26.12.1929-20.07.1995) anadan оlmasının 85 illiyi

356
356

Mədəniyyət.Elm.Maarif
Pedaqoq və mətbuat tədqiqatçısı, filologiya elmləri doktoru, professor
Hüseynov Şirməmməd Ağamməd oğlunun (17.12.1924) anadan оlmasının
90 illiyi
338

357

İdman
Ümumittifaq dərəcəli hakim, futbolçu Vəliyev Teymur Cavad oğlunun
(29.12.1924) anadan olmasının 90 illiyi

Riyaziyyat.Fizika.Astronomiya
Akademik Mehdiyev Arif Şəfaət oğlunun (19.12.1934) anadan olmasının
80 illiyi
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Əsədov Yusif Qəzənfər oğlunun
(20.12.1934) anadan оlmasının 80 illiyi

358

Kimya.Biologiya.Tibb
Akademik Mehdiyev Soltan Cəfər oğlunun (02.12.1914-12.10.1985)
anadan olmasının 100 illiyi
Həkim cərrah Mehmandarov Əbdülkərim (Kərim) bəy Mirzə Mustafa bəy
oğlunun (02.12.1854-20.12.1929) anadan olmasının 160 illiyi
Tibb elmləri doktoru, oftolmoloq Qasımova Münəvvər Cavad qızının
(03.12.1924-10.01.1990) anadan olmasının 90 illiyi
Akademik Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlunun (19.12.1939) anadan
olmasının 75 illiyi
Cərrah-endokrinoloq, tibb elmləri doktoru, professor Diyarova Hüsniyyə
Ağayar qızının (20.12.1919) anadan olmasının 95 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, kimyaçı Babaxanov Rauf Əliməmməd oğlunun
(21.12.1929-04.05.1992) anadan olmasının 85 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, seleksiyaçı alim Hüseynov Rəhim Məşədi
Allahverdi oğlunun (23.12.1914-25.05.1971) anadan olmasının 100 illiyi
Tibb elmləri doktoru, Əməkdar həkim, cərrah Quliyeva Xurşid Cəmil
qızının (25.12.1919) anadan olmasının 95 illiyi
Tibb elmləri doktoru, Əməkdar həkim, hematoloq Axundova Asya
Mahmud qızının (26.12.1919-30.11.1983) anadan olmasının 95 illiyi

359
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362
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Texnika
Akademik, mədən işləri sahəsində alim Məmmədov Şirəli Nəsirzadə
oğlunun (25.12.1904-1984) anadan olmasının 110 illiyi

363

Tarixdə bu gün
QİÇS-ə Qarşı Mübarizə Günü (01.12.1988)
Bеynəlxalq Əlillər Günü (03.12.1992)
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Sahəsi İşçilərinin Peşə Bayramı
(06.12.2006)
“İstiqlal” muzeyi yaradılmışdır (07.12.1919 )
Respublikamızda ilk dəfə bələdiyyə seçkiləri keçirilməsinin (12.12.1999)
15 illiyi
Uşaqların Bеynəlxalq Tеlеviziya və Radiо Vеrilişləri Günü (12.12.)

364
364
365
366

339

Azərbaycan Kolumbiya ilə diplomatik münasibətlər qurub (13.12.1994)
Azərbaycan Honduras ilə diplomatik münasibətlər qurub (22.12.1994)
Xankəndinin işğalı günü (26.12.1991)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun (ARDNF)
yaradılmasının (28.12.1999) 15 illiyi
Gəncə şəhərinin tarixi adının bərpa olunmasının (30.12.1989) 25 illiyi
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü (31.12.1991)
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Nəbi Xəzri
1924-2007

Nəbi Ələkbər oğlu Babayеv (Nəbi
Xəzri) 1924-cü il dekabr ayının 10da Bakı şəhəri yaxınlığında Xırdalan
kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi
bitirib əmək fəaliyyətinə başlayan Nəbi
Xəzri 1942-1943-cü illərdə İkinci Dünya müharibəsində iştirak etmiş, ordudan
tərxis olunduqdan sonra isə 1943-1945ci illərdə “Kommunist” qəzeti redaksiyasında korrektor və Azərbaycan radiosunda diktor vəzifələrində çalışmışdır. O,
1945-1947-ci illərdə Azərbaycan Dövlət
Universitetində,1947-1949-cu
illərdə
Ə d ə b i y y a t
Leninqrad
(indiki
Sankt-Peterburq)
Seçilmiş əsərləri [Mətn]:
2 cilddə /N.Xəzri.- Bакı: Dövlət Universitetində, 1949-1952-ci
Lider, 2004.- C.I.- 248 illərdə Maksim Qorki adına Ədəbiyyat
s.; C.II.- 264 s.
İnstitutunda ali təhsil almışdır.
Hər yaz çinar kimi
1952-ci ildə təhsilini başa vuran Nəbi
göyərəcəyəm [Mətn]: 2
Xəzri 1957-ci ilədək Azərbaycan Yazıçıkitabda /N.Xəzri .- Bakı:
lar İttifaqında məsləhətçi, 1957-1958-ci
XXI-Yeni Nəşrlər Evi,
2002.-K.I.-207 s.; K.II.- illərdə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti
223 s.
redaksiyasında ədəbi işçi olmuşdur. O,
Salatın [Mətn]: poema- 1958-1965-ci illərdə Azərbaycan Yazıçırekviyem /N.Xəzri; red. lar İttifaqının katibi, 1965-1971-ci illərdə
Hidayət.- Bakı: Gənclik,
Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio
1991.-24 s.
Verilişləri Komitəsi sədri, 1971-1974-cü
Xəzan yarpaqlaillərdə isə Azərbaycan mədəniyyət nazirı [Mətn]: şeirlər
/N.Xəzri.- Bakı:
rinin müavini vəzifələrində işləmişdir.
Azərbaycan Ensiklopedi- 1974-cü ildən etibarən Azərbaycanın
yası NPB, 1998.-104 s.
Xarici Ölkələrlə Dostluq və Mədəni
Səma uca, torpaq dərin Əlaqə Cəmiyyətinin Rəyasət Heyətinə
[Mətn]: [povest, hekayə
və pyeslər] /N.Xəzri; red. sədrlik edən Nəbi Xəzri 1992-ci ildən
T.Cəmilova, R.Muradlı.- “Azərbaycan
Dünyası” Beynəlxalq
Bakı: Gənclik, 1995.Əlaqələr Mərkəzi adı altında fəaliyyət
302 s.
göstərən həmin təşkilatın prezidenti olİ n t e r n e t d ə muşdur.
www.az.wikipedia.org
Altmış ildən artıq ədəbiyyatımıza
xidmət
etmiş şairin əsərləri mövzu
www.azerbaycanevi.com
dairəsinin genişliyi və rəngarəngliyi ilə
www.bakunights.net
səciyyələnir. Poeziyasının dilinə xas

Şair
olan şeiriyyət, rəvanlıq və axıcılıq Nəbi
Xəzri şeirlərinə bəstəkarların müraciət
etmələri üçün zəmin yaratmışdır. Xalqımızın tanınmış sənət ustalarının repertuarında mühüm yer tutan bu əsərlər
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin
inciləri sırasına daxil olmuşdur.
Nəbi Xəzrinin şeir və poemaları dünya xalqlarının dillərinə tərcümə edilərək
nəşr olunmuş, onun bədii tərcümələri
sayəsində isə Azərbaycan oxucusu dünya poeziyası nümunələri ilə tanış olmaq imkanı əldə etmişdir. Nəbi Xəzri
qələminin məhsulu olan dram əsərləri
Azərbaycan teatrlarında uğurla tamaşaya qoyulmuş, müəllifinə dramaturq kimi
də şöhrət qazandırmışdır.
Nəbi Xəzri ictimai xadim kimi səmərəli
fəaliyyət göstərmiş, tutduğu bütün
vəzifələrdə xalqımızın mədəniyyətinin
inkişafı, milli sənət nümunələrinin dünyada tanıdılması naminə qüvvə və bacarığını əsirgəməmişdir. O, otuz ildən artıq
Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin
xarici ölkələrdə təbliği istiqamətində
təqdirəlayiq xidmətlər göstərmişdir.
Nəbi Xəzrinin ədəbi və ictimai
fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmişdir.
O, bir sıra orden və medallara, o
cümlədən Azərbaycan Respublikasının
ali dövlət təltiflərinə - “Şöhrət” və “İstiqlal” ordenlərinə layiq görülmüşdür.
“İllər və sahillər” (1969), “Ulduz karvanı” (1979), “Nəsillər-əsrlər” (1985),
“Ağ şimşəklər” (1986), “Torpaq sənə
and içirəm” (1989), “Ömür çinarından
yarpaqlar” (1995), “Əsrin qanlı laləsi”
(1996) və s. kitabların müəllifidir.
Nəbi Xəzri 2007-ci il yanvar ayının
15-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
341
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Dilarə Əliyеva
1929-1991
Dilarə Ələkbər qızı Əliyeva 1929-cu
il dekabr ayının 14-də Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhərində anadan
olmuşdur.
97 saylı Azərbaycandilli şəhər orta
məktəbini bitirdikdən sonra 19451950-ci illərdə ADU-nun Şərqşünaslıq
fakültəsində təhsil almışdır.
Azərbaycan EA Nizami adına Dil və
Ədəbiyyat İnstitutunun aspiranturasına
daxil olandan sonra Gürcüstan EA-nın
Şota Rustaveli adına Ədəbiyyat İnstitutuna ezam edilmiş, “Azərbaycan-gürcü
ədəbi əlaqələrinin XIX əsr ədəbiyyatında
inikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını tamamlamış, 1954-cü ildə
müdafiə etmişdir.
1960-cı ildən Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin üzvü, Gürcüstanın Əməkdar
mədəniyyət işçisi (1980), Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin deputatı
(1990) olmuşdur.
Azərbaycan EA Nizami adına Dil və

Ədəbiyyatşünas
Ədəbiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi,
Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyində
baş elmi işçi (1957-1959), Qədim və
orta əsrlər ədəbiyyatı şöbəsində müdir (1959-1972), sonra Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutunun ədəbi əlaqələr
şöbəsində böyük elmi işçi (1972-1979),
Nizamişünaslıq şöbəsində böyük elmi
işçi (1979-1986), institutun Ədəbi
əlaqələr şöbəsində aparıcı elmi işçi
vəzifələrində işləmiş, (1986-cı ildən)
eyni zamanda bölmə müdiri kimi çalışmışdır.
1985-ci ildə “Nizami və gürcü
ədəbiyyatı” mövzusunda doktorluq
dissertasiyası müdafiə etmiş, filologiya
elmləri doktoru elmi adı almışdır.
1991-ci il aprel ayının 20-də avtomobil qəzasında faciəli şəkildə həlak
olmuş, Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn
olunmuşdur.
Qadın
Hüquqlarını
Müdafiə
Cəmiyyəti onun adını daşıyır.

Ə d ə b i y y a t
Ürək bir, dilək bir [Mətn] /Dilarə Əliyeva.- Bakı: Yazıçı, 1981.- 217 s.
Əliyеva Dilarə Ələkbər qızı [Mətn] //XX əsr Azərbaycan yazıçıları: ensiklopedik məlumat kitabı.- Bakı, 2004.S.175.
Vəzir, M. Dilarə Əliyeva [Mətn] //Mehriban Vəzir. Dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar /Rasional İnkişaf
uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti (RİQC).- Bakı, 2008.-S.67-68.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.kataloq.net
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Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/T.Bayram.- Bakı: Lider,
2005.- 328 s.
Ay anam Bakı! [Mətn]:
[şeirlər] /T.Bayram; tərt.
Z.Bayramova.- Bakı: Qanun, 2012.- 280 s.
Ay gecikən məhəbbətim
[Mətn]: şeirlər /T.Bayram;
[red. Z.Yaqub].- Bakı: Yazıçı, 1987.- 234 s.
Məsləkim-silahım [Mətn]:
(şeirlər və poemalar)
/T.Bayram.- Bakı: Yazıçı,
1984.- 267 s.
“Azərbaycan deyəndə...:
“Haralısan?” sualı,
verənlərə ar olur”: XX əsr
milli şairlərimizdən - Tofiq
Bayram [Mətn] /Ş.Ədilli
//Türküstan.- 2013.- 27
yanvar - 2 fevral.- S.10.
Mehdixanlı, T. Sevgisi
solmaz çiçəkdir... [Mətn]
/T.Mehdixanlı //Təzadlar.2009.- 3 mart.- S.15.
Tofiq Bayram “Ay anam
Bakı” [Mətn]/F.Meydanlı
//Ədəbiyyat qəzeti.- 2012.- 7
dekabr.- S.5.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az

Tоfiq Bayram
1934-1991
Tоfiq Qulam oğlu Bayramоv (Tоfiq
Bayram) 1934-cü il dekabr ayının 16da Bakının Əmircan kəndində anadan
olmuşdur.
1954-1959-cu illərdə orta məktəbi
bitirdikdən sonra APİ-nin tarix fakültəsində təhsil almışdır. 1959-1960-cı
illərdə əmək fəaliyyətinə “Azərbaycan
müəllimi” qəzeti redaksiyasında şöbə
müdiri kimi başlamışdır. 1960-1961-ci
illərdə Azərbaycan Dövlət Televiziya
və Radio Verilişləri Komitəsində ədəbi
işçi, 1961-1964-cü illərdə M.F.Axundov adına Dövlət Opera və Balet Teatrında ədəbi hissə müdiri, 1964-1968-ci
illərdə “Ulduz” jurnalı redaksiyasında, 1968-1978-ci illərdə “Ədəbiyyat
və incəsənət” qəzeti redaksiyasında
şöbə müdiri, 1978-ci illərdə “Yazıçı”
nəşriyyatında baş redaktor müavini
işləmişdir.
Tofiq
Bayram
yaradıcılığında tərcümə xüsusi yer tutmuşdur.
Şair A.Tvardovskinin “Üfüqlərdənüfüqlərə”,
“Yaddaşın
hökmü”,
“Ürəkdən-ürəyə”, “Durnalar” və
“Dostları qoruyun” şeir kitablarını,
Puşkinin “Mosart və Salyeri”, Anna
Axmatovanın “Rekviyem” poemalarını və ispan dramaturqu Lore de Veqanın “Hiyləgər məşuqə” əsərini ustalıqla Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.
Tofiq Bayramın xidmətləri dövlət
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
O, “Əməkdar incəsənət xadimi”
(1984) fəxri adına layiq görülmüş,
tərcüməçilik sahəsindəki fəaliyyətinə

Şair
görə Dövlət mükafatı ilə təltif edilmişdir.
Tofiq Bayramın müxtəlif illərdə
nəşr etdirdiyi “Ana təbəssümü” (1961),
“Mənim şair xalqım” (1963), “Sizi düşünürəm” (1964), “Azərbaycan dünya gəzir” (1965), “İnamım, əqidəm”
(1969), “Gərək elə yanım” (1971),
“Azərbaycan deyəndə” (1974), “Ürəkdən ürəyə” (qardaş xalqlar poeziyası)
(1975), “Səninlə görüşəndə” (1977),
“Əsrin oyunu” (şeirlər və poemalar (1979), “Könlümdə yaşayanlar”
(1980), “Məsləkim, silahım” (1984),
“Ay gecikən məhəbbətim” (1987) və s.
kitablarına hər bir Azərbaycan ziyalısının evində rast gəlmək olar.
Tofiq Bayram 1991-ci il aprel ayının 18-da vəfat etmiş, doğma kəndində
dəfn olunmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə Əmircan kəndində
istirahət parkına onun adı verilmiş
və burada şairin əzəmətli büstü qoyulmuşdur. Parkın açılışında şəxsən
iştirak edən, ədəbiyyatımızın böyük
qayğıkeşi Heydər Əliyev şairin yaradıcılığına yüksək qiymət verdiyini
bir daha bildirmişdir: “…Bəli, Tanrının ona bəxş etdiyi mənalı ömrünü
başa vurub, şeirləri qəlblərində kök
salmış olan insanlardan həmişəlik ayrıldı Tofiq Bayram. Lakin sağlığında
əbədilik qazandığı üçün silinib getmir
xatirələrdən...”

343

19

DEKABR

Milli ədəbiyyat

18

80
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Dirilik gəmisi [Mətn]:
[tarixi dram, məqalələr,
şeirlər, müsahibə]
/T.Qurban.- Bakı:
Şirvannəşr, 2008.-144 s.
Düşmənlərindən güclü
şəxsiyyət [Mətn]/T.Qurban; red. Q.Quliyev; ön
söz əvəzi Q.İlkin.-Bakı:
Şirvannəşr, 2006.- K.I.584 s.
Həqiqət, olduğu kimi
[Mətn] /T.Qurban; red.
P.Əfəndiyev.- Bakı:
Adiloğlu, 2008.-108 s.
Yaşayan ömür [Mətn]:
iki hissəli mənzum
pyes /T.Qurban.- Bakı:
ADPU, 2007.-74 s.
Teyyub Ourban [Mətn]:
biblioqrafiya /tərt. ed.
M.Vəliyeva; ixt. red. və
burax. məsul K.Tahirov;
red. N.Nağıyeva;
M.F.Axundov adına
Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2009.- 168
s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.books.google.com
www.kitabxana.net
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Teyyub Ourban
1934
Teyyub Yarməmməd oğlu Qurbanov
(Teyyub Qurban) 1934-cü il dekabr ayının 18-də Bakının Bülbülə qəsəbəsində,
neftçi ailəsində anadan olmuşdur. 1954cü ildə 208 saylı orta məktəbi bitirib,
S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki BDU) filoloji
fakültəsinin jurnalistika şöbəsinə daxil
olmuşdur.
1954-1957-ci illərdə S.M.Kirov
adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin ictimai həyatında və tələbə elmi
cəmiyyətinin işində yaxından iştirak
etmişdir. Uzun illər universitetin komsomol komitə katibi işləmişdir.
1960-1963-cü illərdə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin Jurnalistika kafedrasının aspiranturasında təhsil almışdır. 1963-1991-ci illərdə respublika Xalq Nəzarəti Komitəsinin məsul
işçisi, 1992-ci ildə Suraxanı rayon
İcra Hakimiyyəti başçısının I müavini
vəzifələrində işləmişdir.
“Koreyalı döyüşçüyə” adlı ilk şeiri 1950-ci ildə “Pioner” jurnalında çap
olunmuşdur.
Teyyub Qurban “Mənim gəncliyim”,
“Dostluğun gücü”, “Unudulmayan”,
“Yanğı”, “El yolu”, “Gözəllik yarışı”,
“Ömrün gənclik yazı”, “Dönməzlik”,
“Sara”, “Məcra”, “Düşmənlərindən
güclü şəxsiyyət”, “Müqəddəs məkanda
Qüdsümüz vardır” və s. kitabların
müəllifidir.
Kitablarında Teyyub Qurbanı 19601980-ci illər poeziyasının ən əsas
meyllərini - şeirlərində lirik “mən”in
daxili, mənəvi axtarışlarını əks etdirən
bir şair kimi görürük ki, bu da, çox mühüm bir yaradıcılıq məziyyətidir.

Şair, dramaturq
Milli müstəqillik uğrunda mübarizə
illərindən başlayaraq Teyyub Qurban
şeir yaradıcılığını davam və inkişaf
etdirməklə bərabər, eyni zamanda, bir
sıra bədii-sənədli publisist əsərləri ilə
çıxış etmiş, hətta qələmini dram janrında sınamışdır, müstəqillik uğrunda mübarizə tariximiz haqqında, onun
M.Ə.Rəsulzadə kimi şəxsiyyətləri haqqında pyes yazmış və bu pyes Şəhriyar
adına Bakı Mədəniyyət Mərkəzinin
“Miniatür” teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. Bu əsərə görə “Araz” Ali
Ədəbi mükafatı diplomu ilə təltif edilmişdir. “Xəzər” Beynəlxalq Fondunun işində yaxından iştirak etdiyinə və
anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə
fondun mükafatını almışdır.
1994-cü ildə Bakı və Kəndlər Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri təyin
edilmişdir.
2001-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Xalq Təhsili
Muzeyində şöbə müdiri işləmişdir.
2002-ci ildə “Yaşıl rəngin işığı” kitabına görə Rəsul Rza Beynəlxalq mükafatı laureatı adını almışdır.
2009-cu ildən F.Köçərli adına Respublika Dövlət Uşaq Kitabxanası
nəzdində Ədəbi yaradıcılıq dərnəyinin
rəhbəridir.
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Məmməd Aslan
1939
Məmməd Muxtar oğlu Aslanоv
(Məmməd Aslan) 1939-cu il dekabr
ayının 24-də Azərbaycanın Kəlbəcər
rayonunun Laçın kəndində anadan olmuşdur.
Klassik ədəbiyyata dərin bələd
olan atasının gözəl şeir demək təbi
olsa da, onları çap etdirməmişdir. Lakin bunlar kiçik yaşlı oğlunda şeirəsənətə tükənməz həvəs oyatmışdır.
Kəlbəcər qəsəbəsində (indi şəhərdir)
orta məktəbi bitirdikdən sonra APİ-nin
filologiya fakültəsində təhsil almışdır
(1957-1962).
Məmməd Aslan əmək fəaliyyətinə
Kəlbəcər rayonundakı Yanşaq, İstisu kənd məktəblərində müəllim kimi
başlamışdır. O, Kəlbəcər qəsəbəsində
bir müddət müəllimlik etdikdən sonra
rayonda nəşr olunan çoxtirajlı “Yenilik” qəzeti redaksiyasında məsul katib
işləmişdir.
1970-ci ilin axırlarında Bakıya köçmüş, burada “Ulduz”, “Azərbaycan

Şair
təbiəti” jurnallarında, “Azərbaycan
gəncləri”, “Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzeti redaksiyalarında çalışmış, “Yazıçı” nəşriyyatında böyük redaktor olmuşdur.
Bədii yaradıcılığa 1960-cı ildə
“Azərbaycan müəllimi” qəzetində
çıxan ilk şeirilə başlamışdır. Dövri mətbuatda müntəzəm çıxış etmişdir. Şair keçmiş SSRİ xalqları
ədəbiyyatından tərcümələrə xüsusi
qayğı ilə yanaşır. Zülfiyyənin “Torpağa səcdə”, qazax şairi Qədir Murzalıyevin “Bu bağda bülbüllər ötər” (1980)
şeirlər məcmuələrini şərikli tərcümə
etmişdir.
2010-cu ildə Xəzər Televiziyasında
“Sözün özü” verlişinin müəllifi və aparıcısı olmuşdur.
Bir sıra beynəlxalq və respublika mükafatları laureatıdır. Əməkdar
incəsənət xadimidir. “Şöhrət” ordeni
ilə təltif edilmişdir (2000).

Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Aslan; red. T.Qaraqaya; ön söz müəl. M.Süleymanlı.-Bakı: Avrasiya press, 2006.-320 s.
Bilməcədi bildiyimiz bu dünya [Mətn]: [şeirlər] /M.Aslan; red. İ.Türkay.-Bakı: Yazıçı, 1990.-310 s.
Varlıqla yoxluq arasında [Mətn]: iki cilddə: [poeziya] /M.Aslan; red. İ.Məmmədli; rəssamları Y.Əsədov, M.Yavəroğlu.- Bakı:
Qismət, 2011.- C.I.- 576 s.; C.II.- 424 s.
Xəlilzadə, F. Varlıqla yoxluq arasında” [Mətn]: Məmməd Aslanın “Varlıqla yoxluq arasında” kitabı haqqında /F. Xəlilzadə //
Respublika.- 2012.- 3 iyul.- S.5.
Nəcəfxanlı, Ə. Məmməd Aslan: “Şairliyi bahardan, bənövşədən öyrəndim...” [Mətn] /Ə.Nəcəfxanlı //Xalq qəzeti.- 2010.- 25
aprel.- S.8.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.kirimdernegi.org
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Famil Mehdi
1934-2003
Famil Ağalar oğlu Mehdiyev 1934cü il dekabr ayının 25-də Ağdam rayonunun Sarıhacılı kəndində anadan
olmuşdur. Əhmədavar kənd yeddiillik
məktəbini bitirdikdən sonra Ağdam
Pedaqoji məktəbində təhsil almışdır.
1953-1958-ci illərdə ADU-nun (indiki BDU) filologiya fakültəsinin jurnalistika şöbəsində təhsilini davam etdirmişdir.
O, bədii yaradıcılığa 1951-ci ildə
Ağdam rayon qəzetində çıxan ilk şeiri
ilə başlamış, dövri mətbuatda vaxtaşırı
çıxış etmişdir.
Famil Mehdi 1959-cu ildən
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. 1974-cü ildə “Azərbaycan
bədii publisistikasının sənətkarlıq
problemləri” mövzusunda doktorluq
dissertasiyası müdafiə etmiş, 1977-ci
ildən professor elmi adına layiq görül-

Şair
müşdür. Əsərləri müxtəlif xarici ölkə
xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuşdur.
Görkəmli alim eyni zamanda, pedaqoji, elmi və ictimai fəaliyyətlə məşğul
olmuşdur. Ali məktəb tələbələri üçün
yazılmış “Jurnalistika məsələləri”
dərsliyinin müəlliflərindən biridir.
Şeir və poemalarımdan ibarət 20-yə
qədər kitabı nəşr olunmuşdur. Şairin
üç kitabı Moskvada çap edilmişdir.
Famil Mehdi 2003-cü il sentyabr
ayının 28-də Bakıda vəfat etmişdir.

Seçilmiş əsərləri [Mətn]: şeirlər və poema-trilogiya /F. Mehdi .-Bakı : Azərnəşr, 1989.-327 s.
Bədii publisistika [Mətn] /F.Mehdi; elmi red. T.Rüstəmov.-Bakı: Maarif, 1982.-293 s.
Borc [Mətn]: şeirlər və poema /F. Mehdi.-Bakı: Gənclik, 1984.-277 s.
Əllidən sonra [Mətn]: şeirlər /F.Mehdi.-Bakı: Yazıçı, 1993.-136 s.
Mətbuatda publisistika [Mətn]: sənətkarlıq söhbəti: dərs vəsaiti /F.Mehdi; elmi red. M.Mahmudov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili
Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti.- Bakı: ADU, 1981.- 75 s.
Tərcümeyi-halım [Mətn]: sənədli roman-xatirə /F.Mehdi //525-ci qəzet.-2009.- 9 dekabr.- S.7.
Nağı, A. Famil Mehdi ucalığı [Mətn] /A.Nağı //Təzadlar.- 2009.- 17 dekabr.- S.11.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
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Seçilmiş əsərləri [Mətn]: üç
cilddə /N.Şəmsizadə; [ön sözün müəl. B.Nəbiyev].- Bakı:
Elm, 2008.- C.I.- 556 s.
Azərbaycançılıq [Mətn]
/N.Şəmsizadə; red.
K.Talıbzadə.- Bakı: Nurlar,
2006.- 192 s.
Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığı:
Mərhələlər və konsepsiyalar
[Mətn] /N.Şəmsizadə; red.
B.Nəbiyev; AEA Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı:
Ozan, 1997.- 292 s.
Yazıçı ömrünə uvertüra
[Mətn]: monoqrafik variasiyalar /N.Şəmsəddin; red.
B.Nəbiyev.- Bakı: Təhsil,
2010.-183 s.
Tarix yaradan şəxsiyyət
[Mətn] /N.Şəmsizadə //Xalq
qəzeti.- 2012.- 13 dekabr.S.3.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.elibrary.az
www.qubalilar.biz

Nizaməddin Şəmsizadə
1954
Ədəbiyyatşünas
Nizaməddin Şəmsəddin oğlu
Şəmsizadə 1954-cü il dekabr ayının
30-da Quba bölgəsinin İspik kəndində
anadan olmuşdur.
1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki BDU) filologiya fakültəsini bitirmişdir. 19781990-cı illərdə AMEA-nın Nizami
adına Ədəbiyyat İnstitutunda baş laborant (1978), kiçik elmi işçi (1981),
baş elmi işçi (1986) kimi fəaliyyət
göstərmişdir. 1982-ci ildə namizədlik,
1990-cı ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir.
1985-ci ildən SSRİ Yazıçılar İttifaqının (indiki AYB) üzvüdür.1990-cı
ildən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət
və İncəsənət Universitetində elmi
pedaqoji fəaliyyətini davam etdirib:
müsabiqə yolu ilə baş müəllim (1990),
dosent (1991), professor (1992) seçilib. 1991-ci ildən 2006-cı ilin sentyabr ayınadək “Ədəbiyyat və dillər”,
“Ədəbiyyat və Azərbaycan dili” və
“Ədəbi yaradıcılıq” kafedralarının
müdiri vəzifəsində işləyib.
2002-ci ildə Tiflisdə Qafqaz Xalqları Elmlər Akademiyasının həqiqi
üzvü seçilib. Elmi xidmətlərinə görə
(2003) akademik Y.Məmmədəliyev
mükafatının laureatıdır.
“Ədəbi mübahisələr” (1986),
“Azərbaycan ideologiyası” (1996),
“Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığı”
(1997), “Türk təfəkkürü məcrasında”
(1998), “Hıçqıran gülüşlər” (2002),
“Əli Nazim” (2003), “Rejissor tale-

yi” (2004), “Tənqidin ədəbi prosesdə
rolu” (2004), “Böyük nəslin davamçısı” (2005), “Azərbaycançılıq”
(2006), “Ədəbi proses və ədəbi nəsil”
(2008) kimi monoqrafiyaların, “Bürkü” (2003) hekayələr, “Tüstü” (2007)
hekayələr və şeirlər kitablarının, 200dən çox ədəbi-tənqidi, elmi-nəzəri və
publisistik məqalənin müəllifidir.
Nizaməddin Şəmsizadənin yaradıcılığı haqqında 50-dən artıq elmi
məqalə və professor Ş.Vəliyevin
“Azərbaycanşünas alim” (2004) monoqrafiyası çap olunub.
20-30-cu illər tənqidin ilk sistemli
öyrənilməsi,
Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığının min illik tarixi və
mərhələlərinin ilk monoqrafik tədqiqi,
çoxəsrlik gülüş mədəniyyətimizin
araşdırılması, Xalq Cümhuriyyətinin
tarixini öyrənmək, H.Z.Tağıyevin tarixi haqqını bərpa etmək ideyası professor Nizaməddin Şəmsizadənin adı
ilə bağlıdır.
O,
milli
ideologiyamız
azərbaycançılıq nəzəriyyəsi haqqında
ilk kitabın müəllifidir. Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının BDU-nun nəzdində dissertasiya
Şurasının üzvü, “Yaddaş” Milli Mükafatlar komissiyasının sədridir.
2007-ci ilin fevral ayından AMEAnın Nizamı adına Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsinin
müdiridir.
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Səttar Bəhlulzadə
1909-1974

Səttar Bəhlul oğlu Bəhlulzadə
1909-cu il dekabr ayının 15-də Bakının Əmircan kəndində anadan olmuşdur. 1927-31-ci illərdə Azərbaycan
Rəssamlıq Texnikumunda təhsil almışdır. 1933-40-cı illərdə isə V.İ.Surikov
adına Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutunda oxumuşdur.
1941-ci ildə Bakıya qayıdaraq
Rəssamlıq Məktəbində müəllimlik etƏ d ə b i y y a t
mişdir.
Boyalarda yaşayan
ömür [Mətn]: Səttar
Yaradıcılığa “Kommunist” qəzetində
Bəhlulzadə-100 /tərt.
Əzim Əzimzadənin rəhbərliyi ilə başed. B. Ələsgərov; M.
lamışdır. 1931-1933-cü illərdə müasir
F. Axundov ad. Azərb.
Milli Kitabxanası.məzmunlu ilk karikaturaları çap edilBakı:[M.F.Axundov adına
Milli Kitabxana ], 2009.- mişdir.
27, [1] s.
S.Bəhlulzadə real Azərbaycan təbiətini təsvir edirdi. “Xəzər üzərində axNəcəfov, M. Səttar
Bəhlulzadə - 85 [Mətn]
şam”, “Xəzər gözəli”, “Əbədi məşəllər”,
/M.Nəcəfov.- Bakı: İşıq,
“Kəpəzin göz yaşları”, “Vətənimin ba1995.- 15 s.
Rəhimli, İ. Səttar dünyası harı”, “Azərbaycan nağılı”, “Suraxanı
[Mətn] /İ.Rəhimli.- Bakı: atəşgahı” , “Əfsanəvi torpaq”, “Şahİşıq, 1990.- 176 s.
nabat”, “Naxçıvan. Axşamçağı OrduSəttar Bəhlulzadə [Mətn]: bad bağlarında”, “Vətənimin baharı”,
biblioqrafiya /Azərb. Resp.
Mədəniyyət və Turizm Na- “Əmircan”, “Neft daşları”, “Şamaxı
zirliyi, M.F.Axundov ad. üzümlükləri” və s. əsərləri əsas yer tutAzərb. Milli Kitabxanası; muşdur.
layih. rəhb. Ə.Qarayev;
Səttar Bəhlulzadənin fərdi sərgiləri
tərt. ed. M.Cahangirova,
P.Qurbanova; ixtisas red. Əlcəzair, Misir, Livan, Suriya, Tunis,
və burax. məs. K.Tahirov.Bakı: M.F.Axundov adına Norveç, ADR, Çexoslovakiya, BolqarısMilli Kitabxana, 2009.tan, İraq, Kuba, Kanada, Belçika, Fran181, [2] s.
sa, Yaponiya və dünyanın bir sıra başqa
www.anl.az
ölkələrində nümayiş etdirilmişdir. Dünwww.az.wikipedia.org
yanın onlarla muzeylərində onun əsərləri
daimi eksponatlar sırasındadır. Əsərləri
www.bahlulzade.az
R.Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət
www.medeniyyet.az
İncəsənət Muzeyində və Azərbaycan
348

Rəssam
Dövlət Şəkil Qalereyasında, eləcə də
Moskva və s. şəhərlərin muzeylərində
saxlanılır.
Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin
ən görkəmli nümayəndələrindən biri
Səttar Bəhlulzadə bir sıra orden və
medallarla - iki Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və medallarla təltif olunmuş,
“Azərbaycanın Əməkdar incəsənət
xadimi” (1960), “Azərbaycanın Xalq
rəssamı” (1963) fəxri adlarına layiq görülmüşdür. Azərbaycan Dövlət mükafatı
laureatı (1972) idi.
Səttar Bəhlulzadə 1974-cü il oktyabr
ayının 14-də Moskvada vəfat etmiş,
doğma Əmircan kəndində dəfn olunmuşdur. Əmircanda qəbirüstü abidəsi
ucaldılmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
həmişə rəssamın yaradıcılığını diqqət
mərkəzində saxlamışdır. 1994-cü ildə
Səttar Bəhlulzadənin Əmircanda evmuzeyinin təşkil olunması haqqında
qərar verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev sənətkarın
həyat və fəaliyyətinin təbliği məqsədilə
müxtəlif sərəncamlar imzalamışdır.
Böyük sənətkarın yubileyi ilə bağlı ən
müxtəlif tədbirlər - haqqında çəkilən
film, elmi konfranslar, sərgilər keçirilmiş və kitablar çap olunmuşdur.
Səttar Bəhlulzadənin yaradıcılığına yüksək qiymət verilmiş, əsərlərinin
UNESCO səviyyəsində sərgisi təşkil
olunmuş, 2009-cu il “Səttar Bəhlulzadə
ili” elan edilmişdir.
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İbrahim Zeynalov:
Heykəltəraş [Mətn]:
albom-monoqrafiya
/mətnin müəl.
C.Novruzova; fotolar
A.Xmelevskiy.- Bakı,
1998.-76 s.

16

Sabutay. İbrahim Zeynalov son mənzilə yola
salındı [Mətn] /Sabutay
//Mədəniyyət .-2008.- 7
mart.- S. 4.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.e-qanun.az

İbrahim Zeynalov
1934-2008
İbrahim İsmayıl oğlu Zeynalov
1934-cü il dekabr ayının 27-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur.
Hələ kiçik yaşlarından sənətə olan
böyük marağı onu natamam orta
məktəbi bitirdikdən sonra 1951-ci ildə
Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan
Dövlət Rəssamlıq Məktəbinə gətirib
çıxarmışdır. 1956-cı ildə məktəbin
heykəltəraşlıq şöbəsini bitirən İbrahim Zeynalov elə həmin ildən təhsilini
Xarkov Rəssamlıq institutunda davam
etdirmişdir. O, 1962-ci ildə institutun
heykəltəraşlıq fakültəsində ali təhsilini
başa vuraraq Bakıya qayıtmış və bütün
ömrünü heykəltəraşlıq sənətinə həsr etmişdir.
1957-ci ildən etibarən ən müxtəlif
respublika, ümumittifaq və beynəlxalq
sərgilərin iştirakçısı olan İbrahim Zeynalov özünün sənətkarlıq fəaliyyətini
pedaqoji işlə uğurla əlaqələndirmiş,
1971-1973-cü illərdə Əzim Əzimzadə
adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq
Məktəbində müəllim, 1973-1993-cü
illərdə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda müəllim, baş müəllim, dosent, professor və kafedra müdiri vəzifələrində
çalışmışdır. O, 1994-cü ildən 2003cü ilədək Rüstəm Mustafayev adına
Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyinin direktoru olmuşdur.
Harada işləməsindən və hansı
vəzifəni tutmasından asılı olmayaraq, milli mədəni irsin təbliği, tədrisi
və qorunmasında qüvvə və bacarığını

Heykəltəraş
əsirgəməmiş, özünün zəngin bilik və
təcrübəsini gənc sənətkarlar nəslinin
yetişdirilməsi işinə sərf etmişdir.
Azərbaycanda milli heykəltəraşlıq
məktəbinin inkişaf etdirilməsində İbrahim Zeynalovun böyük xidmətləri
olmuşdur. Onun monumental heykəl,
büst-portret və digər heykəltəraşlıq
janrlarında yaratdığı gözəl sənət əsərləri
ölkəmizin zəngin ənənələrə malik
heykəltəraşlıq mədəniyyətinin parlaq
səhifələrindəndir.
İbrahim
Zeynalov
tarixi
şəxsiyyətlərimizin,
o
cümlədən
M.Beyləqaninin,
Ə.Naxçıvaninin,
İ.Nəsiminin, Şah İsmayıl Xətainin, İsmayıl bəy Qutqaşınlının, Mirzə Fətəli
Axundzadənin, Mirzə Ələkbər Sabirin,
Nəriman Nərimanovun və Hacı Zeynalabdin Tağıyevin unudulmaz obrazlarını gözəl abidələrə çevirərək mədəniyyət
tariximizə həmişəlik həkk etmişdir.
İbrahim Zeynalovun Azərbaycan
mədəniyyəti qarşısındakı xidmətləri
yüksək qiymətləndirilmişdir. O, 1972ci ildə SSRİ Dövlət mükafatı, 1976-cı
ildə Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı olmuş, 1975-ci ildə “Azərbaycanın
Əməkdar incəsənət xadimi”, 1988-ci
ildə isə “Xalq rəssamı” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü
olmuşdur.
İbrahim İsmayıl oğlu Zeynalov
2008-ci il mart ayının 6-da vəfat etmişdir.
349
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Kazımzadə, A. Kamil
Nəcəfzadə [Mətn]:
Azərbaycanın Xalq
rəssamı, Dövlət mükafatları
laureatı, professor Kаmil
Nəcəfzadənin 75 illiyinə
həsr olunur /А.Nəcəfzadə;
red. Y. Şeyxov.- Bакı: Nağıl
evi, 2005.-49 s.
Həsənzadə, C. Kamil Nəcəfzadə [Mətn]
/C.Həsənzadə, C.Səmədov;
Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi.- Bakı: Təhsil,
2009.- 127 s.
Mükərrəmoğlu, M. Kamil
Nəcəfzadə - 80 : Ömrün
rəng çalarları [Mətn]
/M.Mükərrəmoğlu //Xalq
qəzeti.- 2010.- 6 yanvar.S.7.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.e-qanun.az
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Kamil Nəcəfzadə
1929-2011
Kamil Nəcəf oğlu Nəcəfzadə 1929cu il dekabr ayının 29-da Lənkəran
şəhərində anadan olmuşdur. 1948-ci
ildə Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq
Məktəbini bitirərək, təhsilini Moskvada Kinematoqrafiya İnstitutunda davam etdirmişdir. 1955-ci ildən
“Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında quruluşçu rəssam kimi fəaliyyətə
başlamışdır. O, Azərbaycan kinosunun korifeyləri olan H.Seyidbəyli,
Ə.İbrahimov, R.Ocaqov, T.Tağızadə,
A.Babayev kimi rejissorlarla işləmiş və
onların filmlərində quruluşçu rəssam
kimi çalışmışdır.
“Ulduz”, “Ad günü”, “Mən ki, gözəl
deyildim”, “Bir cənub şəhərində”,
“Bir məhəlləli iki oğlan”, “Atları
yəhərləyin”, ümumiyyətlə, 40-a yaxın
bədii, tammetrajlı filmlərə tərtibat vermişdir.
Kamil Nəcəfzadə teatr rəssamı kimi
Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında unudulmaz şair Səməd Vurğunun
“Fərhad və Şirin”, Akademik Milli Dram Teatrında “Kor”, “Knyaz”,
“Oqtay Eloğlu” və başqa əsərlərə
hazırlanmış tamaşalara tərtibatlar
vermişdir. Natürmort, portret, süjetli kompozisiya, mənzərə janrlarında
da uğurlar qazanmışdır. K.Nəcəfzadə
dünyanın əksər ölkələrində - İtaliyada, Türkiyədə, Yunanıstanda, Kanadada, Rumıniyada, Vyetnamda yaradıcılıq ezamiyyətlərində olmuşdur.
Onun Fransa silsiləsində yaratdığı
“Kavaredə”, “Kor musiqiçi” tabloları,
demək olar ki, dünyanın əksər sərgi salonlarında nümayiş etdirilmişdir.
Kamil müəllim portret janrında “Fü-

Rəssam
zuli”, “Şah İsmayıl Xətai”, “Şəhriyar”,
“Səməd
Vurğun”,
“Nəriman
Nərimanov”, “Cəfər Cabbarlı”, “Əli
Zeynalov”, “Həsənağa Turabov” və
başqa portret əsərləri respublikamızın və dünya muzeylərinin daimi eksponatlarıdır. Nəriman Nərimanovun
həyat və yaradıcılığına həsr etdiyi qrafik təsvirlər, “Azərbaycan” adlı akvarel silsiləsi, Cəfər Cabbarlının “Sevil”
pyesinə, Mehdi Hüseynin “Komissar”
povestinə, M.S.Ordubadinin “Döyüşən
şəhər” romanına çəkdiyi illüstrasiyalar
fırça ustasının uğurlu yaradıcılığının
sübutudur.
Onun 1990-cı il 20 Yanvar faciəsinə
həsr etdiyi “Azərbaycan harayı” və
“Tarix bağışlamır” əsərləri dinindən,
dilindən asılı olmayaraq görənləri sarsıdır, həmin müdhiş gecədə törədilən
qanlı hadisələri göz önündə, xəyallarda
canlandırır.
O, respublikamızda və xaricdə
keçirilən bir çox rəssamlıq sərgilərinin
iştirakçısı, 15 fərdi sərginin müəllifi olmuşdur. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarında - Vaşinqton şəhərində fərdi sərgisi
açılan ilk azərbaycanlı rəssamdır.
Həmin tədbirdə ulu öndər Heydər
Əliyev də iştirak etmiş, fırça ustasına
uğurlar arzulamış, ona ürək sözlərini
bildirmişdi.
“Azərbaycanın Xalq rəssamı” fəxri
adına, iki dəfə Dövlət mükafatına layiq
görülmüş və “Şöhrət” ordeni ilə təltif
olunmuş Kamil Nəcəfzadə Azərbaycan
Kinematoqrafçılar
İttifaqının
və
Rəssamlar İttifaqqının üzvü olmuşdur.
Kamil Nəcəf oğlu Nəcəfzadə 2011ci il iyun ayının 29-da vəfat etmişdir.
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Əminə Dilbazi
1919-2010

Əminə Paşa qızı Dilbazi 1919-cu il
dekabr ayının 26-da Qazax mahalının
Xanlıqlar kəndində anadan olmuşdur.
1935-ci ildə ilk dəfə səhnəyə çıxan
Əminə xanım Üzeyir Hacıbəylinin
bəstələdiyi “Kolxoz çölləri” mahnısını ifa etmişdir. Daha sonralar rəqqasə
kimi fəaliyyətə başlamış, Azərbaycan
Dövlət Filarmoniyası Mahnı və Dövlət
Rəqs ansamblının solisti (1936-1939),
sonralar isə rəqs qrupunun rəhbəri olƏ d ə b i y y a t
muş, 1938-ci ildə Moskvada Ədəbiyyat
Dilbazi Əminə: Rəqs
və incəsənət ongünlüyündə iştirak etşahzadəsi [Mətn] /Ə.Dilbazi; mişdir.
tərt. F. Ləman; red.
1957-ci ildə Moskvada tələbə və
Z.Quliyeva.- Bakı: Ozan,
1999.- 228 s.
gənclərin 6-cı ümumdünya festivalında
İlqar, Q. Dilbazi Əminə
qızıl medala layiq görülmüşdür.
[Mətn] /Qəşəm İlqar. Biz də
Müəllimlik fəaliyyətinə isə 1939uşaq olmuşuq.- Bakı, 2003.cu ildə Teatr Texnikumunda başlamışS.144-174.
Zeynalova, O. Azərbaycan dır. Əminə Dilbazinin adı ölkəmizdə
Respublikasının Xalq
professional və özfəaliyyət rəqs anartisti Əminə Dilbazininin
sambllarının yaradılması ilə də sıx
yaradıcılığı və onun solo
bağlıdır. Belə ki, mahir ustad 1959-cu
rəqs ifaçılığında monotamaşa elementləri [Mətn]:
ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunda yasənətşün. üzrə fəls. d-ru elmi
ratdığı “Çinar” tələbə rəqs kollektivinə
dər. a. üçün təq. ed. dis.:
17.00.01. /O.Zeynalova;
rəhbərlik etmiş, 1967-ci ildə “Sevinc”
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi,
qızlar ansamblını yaratmışdır. Əminə
Azərb. Dövlət Mədəniyyət
Dilbazi xalq rəqslərinin sirlərinə bələd
və İncəsənət Un-ti.- Bakı,
2011.- 126 s.
olan yeni ifaçılar nəslinin hazırlanması
İ n t e r n e t d ə
yolunda yorulmadan çalışmışdır. Klassik milli rəqslərimizi yeni ifa tərzi ilə
www.anl.az
zənginləşdirərək əsl sənət inciləri yawww.adam.az
ratmağa müvəffəq olmuşdur.
www.e-qanun.az
Əminə Dilbazinin fəaliyyəti boyu
www.kinozal.az
repertuarı hər zaman öz rəngarəngliyi
ilə səciyyələnmişdir. Belə ki, rəqs
şahzadəsi bir çox filmlərdə rəqslərə

Rəqqasə
quruluş vermişdir. Onun oynadığı “İnnabı”, “Tərəkəmə”, “Vağzalı-Mirzeyi”,
“Turacı”, “Naz eləmə” rəqsləri xüsusilə
məşhurdur. Əminə Dilbazi həm də
“Leyli və Məcnun” operasında, “Arşın
mal alan” və “O olmasın, bu olsun” komediyaları və sair əsərlərdə də rəqslərə
quruluş vermişdir. “Əzablı yollar”,
“Mən mahnı qoşuram”, “Ulduz” və s.
filmlərin xoreoqrafı olmuşdur.
Tarixi kökləri qədimlərə bağlanan
rəqslərimizin parlaq nümunələrinin yaşadılmasına layiqli töhfələr verməklə
yanaşı, Əminə Dilbazi dünya xalqları rəqslərinin mahir ifaçısı kimi də
tamaşaçıların qəlbinə yol tapmışdır.
Görkəmli rəqqasənin repertuarına rus,
ukrayna, özbək, ərəb, çin və s. rəqslər
daxil idi. Bununla yanaşı, Əminə Dilbazi Azərbaycan mədəniyyətinin xarici
ölkələrdə tanınmasında və geniş şöhrət
qazanmasında özünəməxsus rol oynamışdır.
Əminə xanım 1954-cü ildə “Əməkdar
artist”, 1959-cu ildə “Xalq artisti” fəxri
adlarına layiq görülmüş, 1999-cu ildə
müstəqil Azərbaycan Respublikasının
ali mükafatı - “İstiqlal” ordeni ilə təltif
edilmişdir.
Əminə Paşa qızı Dilbazi 2010-cu il
aprel ayının 30-da Bakı şəhərində vəfat
etmiş, II Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
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Ə d ə b i y y a t
Mahmudbəyоv Şamil Fərəməz oğlu
[Mətn] //Naxçıvan
ensiklopediyası.-Bakı,
2002.-S.291.
Mahmudbəyоv Şamil
Fərəməz oğlu [Mətn]
//Azərbaycan Sovet
ensiklopediyası:10
cilddə.-Bakı, 1982.-C.I.S.396.
Zümrüd. Şamil
Mahmudbəyovun
sənət görüşləri [Mətn]
/Zümrüd //Səs .-2011.- 3
dekabr. - S. 12.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.adam.az
www.az.wikipedia.org
www.kino-teatr.ru
www.kinozal.az
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Şamil Mahmudbəyоv
1924-1997
Şamil Fərəməz oğlu Mahmudbəyov
1924-cü il dekabr ayının 5-də Naxçıvan
şəhərində anadan olmuşdur.
Gəncliyi Böyük Vətən müharibəsi
illərinə
təsadüf
edən
Şamil
Mahmudbəyov müharibə bitənədək
ordu sıralarında xidmət etmişdir. Daha
sonra Moskvada Ümumittifaq Dövlət
Kinematoqrafiya İnstitutuna daxil olmuşdur. Rejisor kimi fəaliyyətə Bakı
Kinostudiyasında başlamışdır.
Moskvada - Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun rejissorluq fakültəsində
oxuyarkən Şamil Mahmudbəyov Sergey Gerasimov, Lev Kuleşov kimi kino
xadimlərindən sənət dərsi almışdır.
Quruluş verdiyi ilk bədii lenti 19551956-cı illərə aid “Sol gediş” qısametrajlı film olan sənətkarın yaradıcılığı
sonralar “Romeo mənim qonşumdur”,
“Qaraca qız”, “Torpaq, dəniz, od, səma”,
“Şərikli çörək”, “Həyat bizi sınayır”,
“Skripkanın sərgüzəşti”, “Dərviş Parisi
partladır”, “Bayquş gələndə”, “Vadidə
üsyan”, “Tənha narın nağılı” kimi
filmlərlə zənginləşib. Həm rejissor,
həm də aktyor kimi fəaliyyət göstərən
Ş.amil Mahmudbəyov əsərlərində bir
çox janrlara müraciət etmiş və fərqli
səviyyələrdə uğurlar qazanmışdır.
1966-cı ildə Süleyman Sani Axundovun eyniadlı hekayəsi əsasında ekranlaşdırılan “Qaraca qız” filminin ssenarisi də Ş.Mahmudbəyova məxsus idi.
Bu film böyük maraqla qarşılanmış və
indinin özündə də tamaşaçıların sevərək
baxdıqları filmlərdəndir. Yazıçı Anarın

Kinоrеjissоr

ssenarisi üzrə çəkilən “Torpaq, dəniz,
od, səma” filmi də Ş.Mahmudbəyovun
uğurlu işləri sırasındadır.
II Dünya müharibəsinin uşaqların
həyatına təsirindən bəhs edən “Şərikli
çörək” filmi Şamil Mahmudbəyovun
şah əsəridir. Bu filmə görə rejissor və
ssenari müəllifi Alla Axundova Dövlət
Mükafatı ilə təltif edilmişdilər.
“Dərviş Parisi partladır” filmi
Ş.Mahmudbəyovun görkəmli rejissor
Kamil Rüstəmbəyovla birgə işidir. Bədii
filmlərindən əlavə, Ş.Mahmudbəyov
vaxtilə çox məşhur olan “Mozalan” satirik kinojurnalı üçün də film-süjetlər
yaratmışdır. Onun özünəməxsus yumor
hissi bu əsərlərdə aydın görünür. “Yazmaqla düzəlsəydi”, “Varlığa nə darlıq”
kimi film-süjetlər buna parlaq misaldır.
Ş.Mahmudbəyov aktyor kimi də kino
tariximizdə imzasını qoymuşdur. Onun
bir sıra filmlərdə oynadığı rollar maraq
doğurmuşdur. “Yenilməz batalyon”da
Əlimərdan, həmçinin son çəkildiyi
“Fəryad” filmində yaratdığı erməni
həkim obrazı çox baxımlı və yaddaqalan alınmışdır.
1969-cu ildə Azərbaycan SSR Dövlət
Mükafatı laureatı olmuş, 1976-cı ildə
“Azərbaycan SSR Əməkdar incəsənət
xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Şamil Mahmudbəyov 1997-ci il iyun
ayının 6-da Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Ələsgər Şərifov
[Mətn]/Azərbaycan
Teatr Cəmiyyəti.- Bakı,
1974.- [1] qat. v., portr.,
fotoşək.
Rəhimli, İ. Ələsgər
Şərifov [Mətn] //Rəhimli
İ. Azərbaycan teatr
tarixi.- Bakı, 2005.S.159-160.
Şərifov Ələsgər
Məmmədtağı oğlu
[Mətn] //Azərbaycan
Sovet Ensiklopediyası:10
cilddə.-Bakı, 1982.-C.X.S.515.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.adam.az
www.az.wikipedia.org
www.beyaz.az

Ələsgər Şərifov
1909-1982
Ələsgər Məmmədtağı oğlu Şərifov
1909-cu il dekabr ayının 25-də Şamaxıda anadan olmuşdur.
1923-cü ildə Bakıda Nəriman
Nərimanov adına texnikumun elektromexanika fakültəsinin axşam şöbəsinə
daxil olmuş, eyni zamanda Teatr Texnikumunun ilk tələbələri sırasında təhsil
almışdır. Tələbəlik illərində Mustafa
Mərdanovun, Mirseyfəddin Kirmanşahlının, Süleyman Səlimbəyovun ayrı-ayrı
vaxtlarda rəhbərlik etdikləri Şvarts adına klubun dram dərnəyində “İblis” (Hüseyn Cavid), “Aydın”, “Sevil”, “Oqtay
Eloğlu” (Cəfər Cabbarlı), “Qaçaqlar”
(Şiller), “Qaçaq Kərəm” (Vano Mçedaşvili) tamaşalarında baş rolları oynamışdır. Həmçinin, Akademik Teatrın
tamaşalarında epizod rollarda səhnəyə
çıxmışdır.
Ələsgər Şərifov 1928-ci ildə texnikumu, 1933-cü ildə Moskva Dövlət
Teatr Sənəti İnstitutunu bitirmişdir.
Ali rejissor diplomu ilə Bakıya gələndə
Akademik Milli Dram Teatrının yaradıcı heyətinə qəbul olunmuşdur. Gənc
rejissor həmin teatrda Üzeyir bəy
Hacıbəylinin “Arşın mal alan”, “O olmasın, bu olsun”, Sabit Rəhmanın təbdil
etdiyi “Varlı gəlin”, Cəfər Cabbarlının
“Almaz”, “Sevil”, “Yaşar” pyeslərinə
quruluşlar vermişdir.
Müəyyən təcrübə toplayan Ələsgər
Şərifov 1934-cü il iyun ayının 11-də
Milli Dram Teatrına rejissor götürülmüşdür.
1935-ci ildə bu teatrda ilk müstəqil
işi kimi Qurban Musayevin “Qızıl
çeşmə” dramına quruluş vermişdir. Teatrda Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin

Rejissor
“Pəri cadu” (1938, 1940, 1948, 1957),
İmran Qasımovun “Arzu” (1938),
Məmmədhüseyn Təhmasibin “Bahar”
(1940), “Aslan yatağı” (1942), Cəfər
Cabbarlının “Oqtay Eloğlu” (1940), “Sevil” (1944), “Od gəlini” (1951 və 1961),
Abdulla Şaiqin “Nüşabə” (1946), Mirzə
Fətəli Axundzadənin “Lənkəran xanının
vəziri” (1948), Cabbar Məcnunbəyovun
“Məhəbbətin hökmü” (1962), Hüseyn Cavidin “Səyavuş” (1963), Qeybulla Rəsulovun “Söz yarası” (1966),
Mirzə İbrahimovun “Közərən ocaqlar”
(1967), Seyfəddin Dağlının “Mənziliniz
mübarək!” (1971) pyeslərinin quruluşçu
rejissoru olmuşdur.
Ələsgər Şərifov “Səbuhi” filmində
görkəmli Azərbaycan şairi Mirzə Şəfi
Vazehin roluna çəkilmişdir. Gənc
Tamaşaçılar
Teatrında
Mirmehdi
Seyidzadənin “Qızıl quş” pyesini tamaşaya hazırlamışdır. Cəfər Cabbarlı adına
Gəncə Dövlət Dram Teatrında Səməd
Vurğunun “Xanlar” (1940) və Nikolay Poqodinin “Kreml saatı” (1941)
əsərlərinə, Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında şair-dramaturq Hüseyn Cavidin
“Şeyx Sənan” (1958) faciəsinə əlvan və
parlaq quruluşlar vermişdir.
Xidmətlərinə görə “Qırmızı əmək
bayrağı”, iki “Şərəf nişanı” ordeni və bir
neçə medallarla təltif edilmişdir. 1943cü il iyun ayının 17-də “Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar artisti”, 1960cı il may ayının 24-də isə “Xalq artisti”
fəxri adları ilə təltif olunmuşdur.
Ələsgər Şərifov 1982-ci il sentyabr
ayının 28-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Yusif Əliyev
1969-1991
Yusif Əliyusif oğlu Əliyev 1969cu il dekabr ayının 2-də Bakının Qobustan qəsəbəsində anadan olmuşdur.
Qəsəbədəki 223 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
1988-ci ildə ordu sıralarına çagırılmış, hərbi xidmətini Sverdlovsk şəhər
piyada qoşun hissəsində keçmişdir.
1990-cı ildə ordudan tərxis olunaraq Bakıya qayıtmışdır. İlk döyüş yolu
1991-ci ilin fevralında Goranboydan
başlamışdır. Həmin ərəfədə ermənilər
Buzluq, Mənəşid, Erkəs kəndləri
istiqamətindən hücum etmişlər. 1991ci il sentyabr ayının 14-də düşmən
Buzluq kəndinə hücum etdikdə
əsgərlərimizə sursat çatdırmaq Yusifin
həyatı bahasına başa gəlmişdir. Həmin
döyüşdə Yusif Əliyev qəhrəmancasına

Milli Qəhrəman
həlak olmuşdur.
Ağsu rayonunun Rəhimli kəndində
dəfn edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 831 saylı
Fərmanı ilə Əliyev Yusif Əliyusif oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Qobustan qəsəbəsindəki 195 saylı
orta məktəb Milli Qəhrəmanın adını
daşıyır. Məktəbdə büstü qoyulmuşdur.

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında:
[Əliyev Yusif Əliyusif oğlu - DİN PQKA milis nəfəri -Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc
əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 6
iyun 1992-ci il [Mətn] //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.- 1992.- №13.- S.24.- (Ölümündən sonra).
Cəmilzadə, H. Əbədiyyətə qovuşmuş ömür [Mətn] //Cəmilzadə H. Azərbaycanın ilk Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 1993.- S.106- 115.
Əsgərov, V. Əliyev Yusif Əliyusif oğlu [Mətn] //Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.- Bakı, 2005.- S.63-64.
Əliyev Yusif Əliyusif oğlu [Mətn] //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova.- Bakı, 2008.- S.66.
Əliyev Yusif Əliyusif oğlu [Mətn] //Seyidzadə, M. Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.-Bakı, 2010.-S.63.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.adam.az
www.az.wikipedia.org
www.milliqahraman.az
www.e-qanun.az
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Şəmsi Rəhimov
1924-1994
Şəmsi Nuru oğlu Rəhimov 1924cü il dekabr ayının 18-də Qafan rayonunun Gövdəkli kəndində, müəllim
ailəsində anadan olmuşdur.
1942-ci ildə hərbi məktəbdə
zabitlərin hazırlıq kurslarını bitirdikdən
sonra ön cəbhəyə göndərilmiş, İkinci
Dünya müharibəsində iştirak etmiş,
Berlinədək döyüş yolu keçmişdir.
1943-1945-ci illərdə ordu sıralarında vzvod komandiri, 19461949-cu illərdə Bakı, Gəncə hərbi
birləşmələrində, Dövlət Təhlükəsizlik
Komitəsində əvvəlcə əməliyyat işçisi,
sonra rəhbər olmuşdur.
1962-ci ildə BDU-nun hüquq
fakültəsini qiyabi yolla bitirmişdir.
“Qırmızı bayraq”, iki “Qırmızı ulduz”,
“Birinci dərəcəli Vətən müharibəsi”

Dövlət xadimi
ordenləri və 14 medalla təltif edilmişdir.
İstefaya çıxdıqdan sonra 1985-ci
ildən 1990-cı ilədək mülki vəzifələrdə
işləyən Şəmsi Rəhimovun müharibə
şəraitində olan respublikamızın çətin
vəziyyətini, ordunun təşkilindəki
həyat təcrübəsini nəzərə alaraq respublikamızın rəhbərliyi 1994-cü ildə
onu yenicə müstəqillik əldə etmiş
məmləkətimizdə yaradılmış Prezident
Aparatı Yanında Xüsusi İdarənin rəisi
təyin etmişdi.
Şəmsi Rəhimov 1994-cü il sentyabr
ayının 29-da sui-qəsd nəticəsində qətlə
yetirilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Nəcəfov, İ. Gecə yarısı qətl [Mətn]: povest /İsa Nəcəfov.- Bakı: Nağıl evi, 2002.-534 s.
Xanməmmədov, B. Rəhimov, Şəmsi Nuru oğlu [Mətn]: //Bahadur Xanməmmədov Didərgin şəhidlər:Zəngəzurun Qafan
rayonu üzrə .-Bakı :”Azərbaycan Ensiklopediyası” NPB- “Göytürk”, 1995.- S.-8-9.
Rəhimov Şəmsi Nuru oğlu [Mətn] //Fəxri Xiyaban.- Bakı, 2007.-S.178.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.adam.az
www.az.wikipedia.org
www.e-qanun.az
www.milliqahraman.az

355

DEKABR

5

İqtisadiyyat.Neft
135
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Əliyev Gülbala Ağabala
oğlu [Mətn] //Fəxri Xiyaban.- Bakı, 2007.- S.57.
www.anl.az
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Gülbala Əliyev
1879-1971
Gülbala Ağabala oğlu Əliyev 1879cu il dekabr ayının 5-də Bakı yaxınlığındakı Bilgəh kəndində anadan olmuşdur. Əmək fəaliyyətinə 1898-ci
ildə Bibiheybət neft mədənlərində
başlamışdır. Azərbaycanda sovet
hakimiyyəti illərində Bibiheybət (İliç)
buxtasının qurudulmasının (1923) fəal
iştirakçısı olmuşdur. 26 Bakı Kommissarı adına Neft mədənləri idarəsində
usta (1923-46), 1946-1967-ci illərdə
mühəndis işləmişdir. Azərbaycan SSRdə neft sənayesinin təşəkkülündə, onun
texniki cəhətdən yenidən qurulması və
inkişafında, mütəxəsisslər (neftçilər)

Arif Şıxlinski
1929-1995

Arif Şərif oğlu Şıxlinski 1929-cu il dekabr ayının 26-da Qazax rayonunun İkinci Şıxlı kəndindən
anadan olmuşdur. Orta məktəbi qızıl medalla
bitirən Arif Şıxlinski 1947-ci ildə Azərbaycan
Sənaye İnstitutunun Geoloji kəşfiyyat fakültəsinə
daxil olmuş, 1952-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə
başa vuraraq, təyinatla “Azərneftkəşfiyyat” birliyinin geoloji axtarış trestinin Abşeron-Xəzəryanı
geoloji axtarış kontorunun geoloji planalma partiyasına geoloq-iş icraçısı vəzifəsinə göndərilmişdir.
Bir ildən sonra geoloji planalma partiyasına rəis,
daha bir ildən sonra isə tematik partiyanın rəisi
vəzifəsində işləmişdir.
Azərbaycan Neft Sənayesi rəhbərliyi onu 1959cu ildə yenicə təşkil olunmuş “Azərneftkəşfiyyat”
trestinin geoloji şöbəsinə rəis, 1962-ci ildə isə
trestin rəis müavini - baş geoloq vəzifəsinə irəli
çəkmişdir. 1975-1985-ci illərdə Cəyirli və Qobustan kəşfiyyat qazma idarələrinin rəisi, 1985-ci ildə
“Azərneft” İstehsalat Birliyinin baş direktor müavini - baş geoloqu vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
356

Neft ustası
hazırlanmasında böyük xidmətləri
vardır.
İki dəfə Lenin ordeni, Qırmızı əmək
bayrağı ordeni və medallarla təltif edilmiş. Bakıda büstü qoyulmuşdur.
SSRİ-nin fəxri neftçisi, 1940cı ildə Azərbaycan SSRİ-nin neft
ustası,SSRİ neftçıxarma sənayesinin
veteranı, 1948-ci ildə Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı olmuşdur.
SSRİ Ali Sovetinin (3-cü çağırış) və
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (5-ci
çağırış) deputatı olmuşdur.
Gülbala Əliyev 1971-ci il mart ayının 27-də vəfat etmişdir.

Neftçi geoloq
Azərbaycanın quru sahəsindəki bir çox neft və
qaz yataqları Arif Şıxlinskinin rəhbərliyi ilə kəşf
olunmuşdur. 50-dən artıq elmi əsəri və monoqrafiyası çap olunmuşdur. “Aşağı Kür çökəkliyinin
pliosen çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivliyi” monoqrafiyası (1967) neft geologiyası üzrə ən
sanballı tədqiqat işlərindən biri sayılır.
Arif Şıxlinskinin həmmmüəllif olduğu “Cənubi
Xəzər hövzəsinin neftli-qazlı və perspektiv strukturları” və “Azərbaycanın neftli-qazlı və perspektiv strukturları” atlasları dünyanın 20-dən
artıq neft şirkətləri tərəfindən satın alınmış və
həmin şirkətlərin bir çoxunun respublikanın neft
təsərrüfatına investisiya qoyması üçün zəmin yaratmışdır.
“Neft sənayesi əlaçısı” döş nişanı, bir sıra medallarla təltif olunmuş, 1971-ci ildə ona “Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar mühəndisi” fəxri adı
verilmişdir.
Arif Şıxlinski 1995-ci il iyul ayının 20-də doğma kəndində vəfat etmişdir.
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Şirməmməd Hüseynov
1924

Şirməmməd Ağaməmməd oğlu
Hüseynov 1924-cü il dekabr ayının
17-də Şəkidə anadan olmuşdur.
Şəki şəhərindəki Mirzə Fətəli
Axundov adına 2 saylı orta məktəbi
bitirmişdir.
1941-1943-cü illərdə Şəki ikiillik Müəllimlər İnstitutunun fizikariyaziyyat fakültəsində oxumuşdur.
Bir müddət Zaqatalanın Varxian,
Ə d ə b i y y a t
Şəkinin Aşağı Göynük, Oxut kənd
Hacıbəyli, Ü. Nəşrlərdə
orta məktəblərində fizika-riyaziyyat
kənara qoyulmuş mətbu
əsərləri (1904-1912) [Mətn]: müəllimi, “Nuxa fəhləsi” qəzetində
2 hissədə /Ü.Hacıbəyli; topl.,
ədəbi işçi işləmişdir.
transliter., ön söz. müəl. və
1945-1950-ci illərdə Azərbaycan
lüğətin tərt. Ş.Hüseynov;
red. Ş.Vəliyev.- Bakı: Elm,
Dövlət Universitetinin filologiya
2009-2010.- H.1.- 298, [2] s.;
fakültəsinin jurnalistika şöbəsində
H.2.- 233 s.
təhsil almışdır. Universitetin “Lenin
Müstəqilliyin çətin yolu...
tərbiyəsi uğrunda” qəzetində redakReallıqlar, düşüncələr
tor müavini, daha sonra “Azərbaycan
[Mətn] /Ş.Hüseynov; red.
U.Hüseynova.- Bakı: Elm,
müəllimi” qəzetində şöbə müdiri
2009.- 540 s.
işləmişdir.
Nəsir İmanquliyevin
1950-1954-cü illərdə M.V.Lomono100 illik yubileyinə həsr
sov
adına Moskva Dövlət Universiteolunmuş”Azərbaycan
tinin
jurnalistika fakültəsinin aspiranjurnalistikası qloballaşma
dövründə: qaynaqlar və
turasında təhsil almışdır. 1954-cü ildə
perspektivə baxış” Respubli- namizədlik dissertasiyasını müdafiə
ka elmi-praktik konfransının
etmişdir.
materialları. 21-22 dekabr
Şirməmməd Hüseynov 1954-19612011 [Mətn] /elmi red.
C.Məmmədli, S.Əliyeva; red. ci illərdə ADU-nun (indiki BDU) filoloheyəti: S.Hüseynov [və b.];
giya fakültəsi Jurnalistika kafedrasının
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi,
baş müəllimi, sonra dosenti, 1962BDU.- Bakı: [Şərq-Qərb],
2011.- 668, [1] s.
1969-cu illərdə filologiya fakültəsinin
dekan müavini, 1970-1976-cı illərdə
Əzimov, A. Şirməmməd
Hüseynov [Mətn]: biblioqra- ADU-nun jurnalistika fakültəsinin
fiya /A.Əzimov.- Bakı: «Bakı
dekanı, 1976-1980-ci illərdə Mətbuat
Universiteti» nəşriyyatı,
tarixi və ideoloji iş metodları kafedra2009.- 88 s.
sının müdiri vəzifələrində çalışıb.
www.anl.az
1988-ci ildən bugünə kimi BDUwww.muallim.edu.az
nun jurnalistika fakültəsində Mətbuat

Tədqiqatçı alim

tarixi və ideoloji iş metodları kafedrasının professorudur.
Milli mətbuat tariximizin 19171920-ci illər dövrünün və Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə irsinin araşdırıcısıdır.
13 kitabın müəllifidir.
Şirməmməd Ağaməmməd oğlu
Hüseynov elmi fəaliyyətinə görə
1948-ci ildə “Nizami” təqaüdünə,
iki dəfə - 1966-1972-ci illərdə “Qızıl
qələm” mükafatına, 1988-ci ildə “Respublikanın Əməkdar jurnalisti” fəxri
adına, 1991-ci ildə “Zərdabi mükafatı laureatı” adına, 1992-ci ildə “Yusif Məmmədəliyev adına mükafat”a,
1998-ci ildə “Məhəmməd Əmin
Rəsulzadə adına mükafat”a layiq görülmüşdür.
2005-ci ildən Prezident təqaüdçüsüdür.
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Ə d ə b i y y a t
Aerokosmik informasiyanın emalı metodları
və alqoritmləri [Mətn]:
dərslik /A.Mehdiyev,
K.Ramazanov; Azərb.
Resp. Təhsil Nazirliyi;
“AZAL” QSC, MAA.Bakı: [Mülki Aviasiya
redaksiyası], 2010.-228 s.
Şaerokosmik monitorinq
[Mətn]: [dərs vəsaiti]
/A.Mehdiyev, B.Əzizov,
C.Mehdiyev; elmi red.
V.Hacıyev; rəyçilər:
A.Gərayzadə, F.Qasımov.Bakı: Elm, 2005.-208 s.
Arif Şəfaət oğlu Mehdiyev
[Mətn]: biblioqrafiya
/tərt.-müəl.: A.ƏliyevaKəngərli, İ.Səfərov;
red. F.Hüseynova,
G.Emamyari; AMEA,
Mərkəzi Elmi Kitabxana.Bakı: Proqress, 2011.213 s.
Ömrün qızıl payızı [Mətn]: akademik
Arif Mehdiyev -75
/red. A.Hacıyev; tərt.
ed. T.Nizamov; ön söz.
A.Əlizadə.- Bakı: Qanun,
2009.- 215 s.
www.anl.az
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Arif Mehdiyev
1934
Arif Şəfaət oğlu Mehdiyev 1934-cü
il dekabr ayının 19-da Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. Moskvada Rabitə
Elektrotexnika İnstitutunu bitirmişdir.
Təbii obyektlərin parametrlərini
təyin etmək üçün məsafə və kontakt
ölçmələrin texnologiyasının, məsafə
zondlaşmasının üsullarının və texnikasının inkişafı sahəsində mühüm
nəticələr əldə etmişdir.
1984-1990-cı illərdə Azərbaycanda
keçirilmiş “Günəş” adlı çox səviyyəli
peykaltı eksperimentlərin elmi əsaslarını
hazırlamış və bu eksperimentlərin aparılmasından iştirak etmişdir.
Bu eksperimentlərdə “Soyuz -11”
orbital stansiyasından təyyarə və vertolyotda yerləşən laboratoriyalarından
və yerüstü ölçmələrdən alınmış eynivaxtlı zondlaşma verilənləri istifadə
olunmuşdur. Çoxspektral təyyarə və
kosmik təsvirlərin əsasında tematik interpretasiya və kartlaşma üçün müvafiq proqram təminatı, metodologiyanın
bəzi aspektlərini inkişaf etdirib.
140-dan artıq çap olunmuş elmi işin
müəllifidir. 85 əsəri xaricdə nəşr olunmuşdur. 19 müəlliflik şəhadətnaməsi,
11 patenti var. Yerin kosmosdan
tədqiqinin texniki vasitələrinin işlənib
hazırlanmasının elmi prinsiplərini
müəyyənləşdirmişdir.
Yaratdığı avtomatlaşdırılmış yerüstü
məlumat ölçü kompleksləri Yerin peykaltı tədqiqinin elmi-texniki bazasının
təminatlılığını təşkil edir.

Akademik
Sualtı obyektlərin, boru kəmərlərinin
və kommunikasiyaların aşkar edilməsi
və vəziyyətinə nəzarət edən avtonom
hidroakustik informasiya sisteminin
yaradılması və istifadəyə verilməsinə
görə 1990-cı ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.
Uzun illərdir ki, hərbi təyinatlı
məlumat ölçü komplekslərinin yaradılması üzrə elmi-tədqiqat və təcrübi
konstruktor işləri görür. Elmi-Tədqiqat
Aerokosmik İnformatika İnstitutunu
yaratmış və direktoru olmuşdur.
Hazırda Ali Attestasiya Komissiyasının sədridir.
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,
professor, Azərbaycan EA-nın həqiqi
üzvüdür.
Arif Mehdiyev Azərbaycan elminin
inkişafında xidmətlərinə görə “Şöhrət”
ordeni ilə təltif edilmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Kimya və həyat [Mətn]
/S.Mehdiyev; red.
B.Zeynalov; AzSSR EA,
Y.Məmmədəliyev ad. NeftKimya Prosesləri İn-tu.Bakı: Elm, 1984.-61 s.
Kimya təbiətlə yarışır
[Mətn] /S.Mehdiyev; red.
M.Mərdanov; AzSSR EA,
Y.Məmmədəliyev ad. NeftKimya Prosesləri İn-tu.Bakı: Elm, 1978.-35 s.
Soltan Mehdiyev Cəfər
oğlu [Mətn] //Azərbaycan
Sovet Ensiklopediyası:10
cilddə.-Bakı, 1982.-C.
VI.-S.468.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.ismayilli-mks.webs.
com
www.science.az

Soltan Mehdiyev
1914-1985
Soltan Cəfər oğlu Mehdiyev 1914cü il dekabr ayının 2-də İsmayıllı rayonunun Lahıc kəndində anadan olmuşdur.
1927-1931-ci illərdə Bakı Pedaqoji Texnikumunu bitirərək, kənd orta
məktəbində müəllim işləmişdir.
1939-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirdikdən
sonra V.V.Kuybışev adına Azərbaycan
Elmi-tədqiqat Neft Emalı İnstitutunda (1939-1943) və SSRİ EA-nın
Azərbaycan filialının Kimya İnstitutunda (1943-1945) müxtəlif vəzifələrdə
çalışmış, Azərbaycan SSR EA-nın
Neft İnstitutunda laboratoriya müdiri
(1945-1956) və direktor (1956-1958),
ADU və Az.NKİ-də dosent və professor (1965-1967) Azərbaycan SSR EA
kimya elmləri bölməsinin akademik
katibi (1967-1973) olmuşdur.
II Dünya müharibəsi illərində bəzi
hərbi əhəmiyyətli partlayıcı maddələrin
alınması üzərində çalışmışdır.
1943-cü ildə Tbilisidə namizədlik
dissertasiyası, 1955-ci ildə isə Moskvada “Tsiklan karbohidrogenlərinin
sintezi və çevrilmələri sahəsində
tədqiqatlar” mövzusunda doktorluq
dissertasiyası müdafiə etmişdir.
1956-1958-ci illərdə Azərbaycan
Neft İnstitutunun direktoru olmuşdur.
Əsas
elmi
işləri
naften
karbohidrogenlərinin
izomerləşmə
reaksiyasının mexanizminin alkilsikloheksan karbohidrogenlərinin xlorlaşma və oksidləşdirici ammonoliz

Akademik
reaksiyalarının qanunauyğunluqlarını müəyyən etmişdir. Bakı benzinləri
əsasında nitrotoluolun, izobutilendən
izooktilenin, ətriyyat istehsalında
işlədilən heptilsiklopentanonun alınma prosesləri onun rəhbərliyi altında
işlənib, sənayedə tətbiq olunmuşdur.
Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında xidməti olmuşdur. “Xalqlar
dostluğu” ordeni ilə təltif edilmişdir.
1958-ci ildə Azərbaycan EA-nın
müxbir üzvü, 1968-ci ildə isə həqiqi
üzvü seçilmişdir.
Akademik S.Mehdiyev 10 elmlər
doktoru və 75 elmlər namizədi yetişdirmişdir.
1979-cu
ildə
“Azərbaycanın
Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Görkəmli akademik Soltan Mehdiyev 1985-ci il oktyabr ayının 12-də
Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Çingizoğlu, Ə. Mehmandarovlar [Mətn] //ATŞC-nin
xəbərləri.- Bakı.- 2002.
Mehmandarov Kərim
bəy (Əbdülkərim Mustafa bəy oğlu) Mustafa bəy oğlu [Mətn]
//Cəlil Məmmədquluzadə
ensiklopediyası.- Bakı,
2008.-S.163.
İ n t e r n e t d ə
www.adam.az
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.calilbook.musigidunya.az
www.karabakh.az
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Kərim bəy Mehmandarov
1854-1929
Kərim bəy (Əbdülkərim Mustafa bəy oğlu) Mirzə Mustafa bəy oğlu
Mehmandarov 1854-cü il dekabr ayının 2-də Şuşa şəhərində doğulmuşdur.
1872-ci ildə Bakı şəhər gimnaziyasını bitirmiş, Sankt-Peterburq Tibb
Cərrahlıq Akademiyasına daxil olmuş,
1877-ci ildə akademiyanı tamamlayıb Sankt-Peterburq klinik hərbi
xəstəxanasında həkim işləmiş və yenicə
başlanmış Rusiya-Türkiyə müharibəsi
ilə əlaqədar Dunayda döyüşən ordunun sanitariya dəstələrindən birinə
göndərilmiş, bir il üç ay cəbhədə olmuşdur.
1873-cü ildə Azərbaycana dönmüş,
Yelizavetpol quberniyasının Cavanşir qəzasında həkim kimi çalışmışdır.
Sonra Şuşa şəhərinə dəyişilmişdi.
Şəhərdə çalışarkən ictimai işlərdə də
fəal iştirak etmişdir. Kərim bəy “Difai” partiyasının Şuşa komitəsinin
sədri olmuşdur.
1905-ci ildə erməni-müsəlman davasında Şuşanın müdafiəsini təşkil etmiş, müsəlmanları kütləvi qırğınlardan
qorumuşdur. Həmin dövrdə şəhərin
müsəlmanlar yaşayan aşağı hissəsində
xəstəxana və yetim qalmış uşaqlar
üçün məktəb də açmışdı. Mehmandarov “Şuşa xeyriyyə cəmiyyəti”nin
sədri kimi də geniş fəaliyyət göstərmiş,
şəhərdə keçirilən bütün mədəni-kütləvi
tədbirlərə başçılıq etmişdir. Şəhər klubunda tibbin müxtəlif sahələrinə dair
müntəzəm surətdə mühazirələr oxu-

Həkim

muş, xeyriyyə tədbirlərindən əldə olunan vəsaiti kasıblara, daha çox ehtiyacı olan tələbələrə paylamışdır.
1907-ci ildə Qarabağda yatalaq
xəstəliyinə qarşı fəal mübarizə aparmışdır. 1911-ci ildə Əbdülkərim bəy
Mehmandarovun səyi nəticəsində Şuşada ilk rus-tatar qız məktəbi açılmışdır. Elə həmin il o, Şuşa şəhər həkimi
vəzifəsinə keçirilmişdir.
Mehmandarov çar hökumətinin bir
çox mükafatlarını almışdır. 1880-ci
ildə ikinci dərəcəli “Müqəddəs Stanislav”, 1897-ci ildə ikinci dərəcəli
“Müqəddəs Anna”, 1911-ci ildə dördüncü dərəcəli “Müqəddəs Vladimir”
ordenləri ilə təltif edilmişdir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə də Mehmandarov səhiyyənin
inkişafında yaxından iştirak etmişdir.
Sovet hakimiyyəti illərində, 1923cü ildə Şuşa şəhər xəstəxanasının baş
həkimi təyin olunmuşdur.
Vaxtilə “Difai” partiyasının üzvü
olması ittihamı ilə hökumət tərəfindən
incidilmiş, müsavatçı, xalq düşməni
kimi məruz qaldığı fiziki və mənəvi
iztirablar onun 1929-cu ildə ölümü ilə
nəticələnmişdir.
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Магистральные сосуды
брюшной аорты
[Текст] /Х.Кулиева.Баку, 1970.
Quliyeva Xurşid Cəmil
qızı [Mətn] //Azərbaycan
Sovet Ensiklopediyası:
10 cilddə.- Bakı, 1982.C.III.- S.270.

Münəvvər Qasımova
1924-1990
Münəvvər Cavad qızı Qasımova
1924-cü il dekabr ayının 3-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur.
1946-cı ildə N.Nərimanov adına
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu
bitirib, həmin ildən Azərbaycan ElmiTədqiqat Oftalmologiya İnstitutunda
öz əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
1957-ci ildə Azərbaycan ET Oftalmologiya İnstitutunun Qlaukoma şöbəsinin rəhbəri vəzifəsinə
təyin olunmuşdur və ömrünün sonuna qədər bu vəzifədə çalışmışdır.
M.C.Qasımovanın toksiki qlaukomanın öyrənilməsində xüsusi rolu

Xurşid Quliyeva
1919
Xurşid Cəmil qızı Quliyeva 1919cu il dekabr ayının 25-də Ordconikidze şəhərində Murtazovo stansiyasında
anadan olmuşdur.
1965-ci ildə tibb elmləri doktoru,
1967-ci ildə professor, 1966-cı ildə
“Əməkdar həkim” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Azərbaycanda cərrahlar arasında ilk
qadın elmlər doktoru olmuşdur.
1971-1980-ci illərdə Cərrahiyyə kafedrasının müdiri olmuşdur.
Tədqiqatı,
əsasən,
ətrafların,
qaraciyər və dalağın patologiyası

Oftalmoloq

olmuşdur. Öz doktorlıq dissertasiyasında klinik eksperimentlər və
histokimyəvi tədqiqatlar əsasında o,
bəzi kimyəvi maddələrin oftalmotonusun səviyyəsinə təsirini isbat etmişdir.
M.C.Qasımova respublikada qlaukomanın epidemiologiyası, patogenezi, diaqnostika və müalicəsi
problemləri ilə məşğul olmuş, bir sıra
ixtisaslı qlaukomatoloq kadrları hazırlamışdır. M.C.Qasımova 160-dan
artıq elmi əsərin müəllifidir.
Münəvvər Qasımova 1990-cı il
yanvar ayının 10-da vəfat etmişdir.

Cərrah
problemlərinə həsr olunmuşdur. Zond
və kontrast maddə vasitəsilə qan damarlarının angioqrafiyası metodunu
keçmiş SSRİ-də ilk dəfə Xurşid xanım
işləyib hazırlamış və bu yeniliyə görə
A.B.Vişnevski adına medalla təltif edilmişdir.
104 elmi işin, 11 səmərələşdirici
təklifin, monoqrafiyanın müəllifidir.
Azərbaycanda tibb təhsilinin və elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə
2010-cu ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif
edilmişdir.

www.anl.az
www.gender-az.org
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Rəhim Hüseynov
1914-1971
Rəhim Məşədi Allahverdi oğlu Hüseynov 1914-cü il dekabr ayının 23-də
qədim Gəncənin Zərrabi məhəlləsində
anadan olmuşdur.
Rəhim Hüseynov 1936-cı ildə
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun ipəkçilik şöbəsini bitirdikdən
sonra Tbilisi şəhərində ipəkçilik üzrə
Zaqafqaziya İpəkçilik İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş, 1939-cu
ildə biologiya elmləri namizədi alimlik
dərəcəsi almış və Azərbaycan ipəkçilik
stansiyasında elmi fəaliyyətə başlamışdır. Böyük Vətən müharibəsinin
ilk günlərindən Sovet ordusu sıralarında Vətənin müdafiəsinə getmiş, 2-ci
Ukrayna cəbhəsində döyüşmüş, əkskəşfiyyatçı olmuşdur.
SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Rəhim Hüseynovu hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra indiki İpəkçilik İnstitutuna göndərmişdir. R.Hüseynovun yaratdığı yüksək məhsuldarlığı ilə seçilən
“Azərbaycan” ipəkqurdu cinsi 1950-ci
ildə Stalin mükafatına layiq görülmüşdür.
Rəhim Hüseynov 1951-ci ildə
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat İpəkçilik
Stansiyasının direktoru, sonra isə
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun İpəkçilik kafedrasının müdiri
işləmişdir.
1969-cu ildə yenidən ElmiTədqiqat İpəkçilik İnstitutuna direktor
göndərilmiş, daha sonra bir müddət
Azərbaycan
Respublikası
Kənd

Seleksiyaçı alim
Təsərrüfatı nazirinin birinci müavini
işləmişdir.
Rəhim Hüseynov 1962-ci ildə respublikamızda
ipəkçilik
sahəsində
ilk biologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüş və
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir.
Rəhim Hüseynov ipəkçiliyin seleksiya və damazlıq işlərinə dair 60-dan
artıq elmi əsərin müəllifidir. Alimin bir
sıra əsəri Çin, Yaponiya və Hindistanda
nəşr olunmuşdur. Professor Rəhim Hüseynov iki dəfə respublika Ali Sovetinə
deputat seçilmişdir.
Professor
Rəhim
Hüseynovun
1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən
müharibəsindəki şücaəti, əməyi və elmi
fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmişdir.
O, Lenin ordeni, “Qızıl ulduz”, “Şərəf
nişanı” ordenlərinə, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, bir sıra medallara və
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin fəxri
fərmanlarına, SSRİ XTNS-nın qızıl medalına, Miçurin və Paster medallarına
layiq görülmüşdür.
Hazırda Elmi-Tədqiqat İpəkçilik
İnstitutu Rəhim Hüseynovun adını daşıyır. Gəncə şəhərində onun doğulub yaşadığı evin qarşısında barelyefi asılmış
və şəhərin küçələrindən birinə onun adı
verilmişdir.
Rəhim Məşədi Allahverdi oğlu Hüseynov 1971-ci il may ayının 25-də
vəfat etmişdir.
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Məmmədov Şirəli
Nəsirzadə oğlu [Mətn]
//Naxçıvan ensiklopediyası.- Bakı, 2002.S.316.
Məmmədov Şirəli
Nəsirzadə oğlu [Mətn]
//Azərbaycan Sovet
ensiklopediyası:10
cilddə.- Bakı, 1982.C.VI.- S.505.
Классификация
систем подземной
разработки рудных
месторождений
[Текст] /Ш.Мамедов.Баку, 1979.
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www.muallim.edu.az
www.edu.gov.az

Şirəli Məmmədov
1904-1984
Şirəli Nəsir oğlu Məmmədov
(Nəsirzadə) 1904-cü il dekabr ayının
25-də Naxçıvanın Ordubad rayonunun
Dəstə kəndində anadan olmuşdur.
1916-1918-ci illərdə beşinci rus-tatar
məktəbində təhsil almışdır. 1921-1922ci illərdə Bakıda hərbi-siyasi kursu
bitirib və Moskvada Mixail İvanoviç
Kalinin adına fəhlə fakültəsində (19221925), sonra isə Moskva Dağ-Mədən
İnstitutunda (1925-1930) təhsil almışdır.
Mədən mühəndisi ixtisasına yiyələnən
Şirəli Məmmədov 1931-1932-ci illərdə
Moskva Dağ-Mədən İnstitutunun aspirantı olmaqla yanaşı, Osetiyanın Sadon mədənlərində mühəndis işləmişdir.
1932-1933-cü illərdə Maqnitoqorsk
mədənlər idarəsi əsaslı tikinti şöbəsinin
rəisi vəzifəsinə irəli çəkilmiş, daha sonra Culfa mərgümüş kombinatının rəisi
(1934-1936) olmuşdur.
1936-cı ildə məzunu olduğu Moskva
Dağ-Mədən İnstitutuna qayıtmış, 1938ci ildə namizədlik, on il sonra isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
Şirəli Məmmədov 1941-ci ildə doğma
Vətənə qayıtmışdır. Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının Geologiya İnstitutunda
baş elmi işçi (1941-1943) kimi fəaliyyət
göstərmiş, sonra isə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında duz mədəninin baş
mühəndisi və direktoru (1943-1944) olmuş, 1944-cü ildə Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət Komitəsinin ikinci katibi
vəzifəsinə təyin edilmişdir. 1947-1949cu illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Neft İnstitutunda Mədən işləri
şöbəsinin rəhbəri, 1949-1950-ci illərdə
isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin
professoru olmuşdur.

Akademik
1950-ci
ildə
Daşkəsən
filiz
mədən idarəsinin rəisi vəzifəsinə
göndərilmişdir.
1953-1954-cü illərdə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin elmi işlər üzrə
prorektoru, geofizika kafedrasının müdiri (1953-1959) vəzifələrində çalışmışdır.
1959-cu ildə Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü, 1968-ci
ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.
Azərbaycan Nazirlər Soveti yanında
yaradılmış Ali və Orta İxtisas Təhsili
Komitəsinin ilk sədri təyin edilmiş və
1959-1961-ci illərdə bu vəzifədə işləmiş,
1958-ci ildən ömrünün sonunadək
Azərbaycan Milli EA Geologiya İnstitutunda mədən işləri bölməsinə rəhbərlik
etmişdir.
Elmi tədqiqatları filiz yataqlarının
yeraltı və açıq üsullarla işlənilməsi
sistemlərinin
və
texnologiyasının
təkmilləşdirilməsi məsələlərinin həllinə
həsr edilmişdir.
169 elmi əsərin, o cümlədən 13 monoqrafiya, 5 dərslik və dərs vəsaitinin
müəllifidir.
Onun elmi fəaliyyəti və yüksək

təşkilatçılıq
bacarığı
layiqincə
qiymətləndirilmiş, “Əməkdə fərqlənməyə
görə” (1939), “Qafqazın müdafiəsinə görə”
(1945), “Böyük Vətən müharibəsində əmək
igidliyinə görə” (1945), “Əmək veteranı”
(1977) medalı və “Qırmızı Əmək Bayrağı”
ordeni (1946) ilə təltif edilmişdir. 1951-ci
ildə Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputat
seçilmiş, 1952-ci ildə isə Azərbaycan KP
MK-nın üzvlüyünə namizəd olmuşdur.
Şirəli Məmmədov 1984-cü ildə vəfat etmişdir.
363
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Alim.Əlillər hansı üstün
əmək hüquqlarına malikdir?: Pərviz Zamanlı:
“Əlillər artıq iş vaxtına
yalnız onların öz razılığı ilə
cəlb oluna bilərlər” /Alim
//Olaylar .-2013.- 25-27
may.- S.6.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
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Hər il dekabr ayının 1-i Ümumdünya
QİÇS-lə Mübarizə Günü kimi qeyd edilir.
İlk dəfə 1988-ci ildə təsis edilmiş AİDS
günü bu il Azərbaycanda artıq 25-ci ildir
ki, keçirilir.
Azərbaycanda ilk dəfə HİV infeksiyasının aşkar edildiyi 1987-ci ildən bugünədək
QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzində HİV infeksiyası təsdiq olunmuş 3199 nəfər rəsmi
qeydiyyata götürülmüşdür.
Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən HİV-lə
yaşayan insanlara profilaktika, müalicə,
qulluq və dəstəyin göstərilməsinin
təmin edilməsi işi Respublika QİÇS-lə

Mübarizə Mərkəzində davam etdirilir.
Belə ki, AİDS, vərəm və malyariya ilə
mübarizə üzrə Qlobal Fondun dəstəyi ilə
08.11.2006-cı il tarixdən etibarən HİV-lə
yaşayan insanlara pulsuz qaydada həyata
keçirilən antiretrovirus terapiyasına hazırda 310 nəfər cəlb olunmuşdur.
Dünyada hər gün 6800-dən artıq insan
HİV-ə yoluxur, 5700-dən artıq insan isə
AİDS səbəbindən vəfat edir. 2007-ci ilin
sonuna Yer kürəsində HİV-lə yaşayan insanların sayı 33,2 milyon təşkil etmişdir
ki, onlardan da 15,4 milyonu qadın, 2,5
milyonu uşaqdır.

Bеynəlxalq Əlillər Günü
1992
Dekabrın 3-nün Əlillər Günü kimi
qeyd olunmasıyla bağlı qərar Rusiya
Federasiyasının təşəbbüsü ilə 1992ci ildə BMT-nin Baş Məclisində
qəbul edilmişdir. Hər il bu tarixdə
BMT-yə üzv olan ölkələrdə əlillərin
cəmiyyətdəki mövqelərinin daha da
möhkəmlənməsinə yönələn tədbirlər
görülür. Hər il keçirilən Beynəlxalq
əlillər günü, əlillərin ehtiyaclarını
başa düşmək və məhdud imkanlara
malik olan insanların ləyaqət, hüquq və rifahına dəstəyi irəli çəkmək
və həmçinin, məhdud imkanlı insanların siyasi, sosial və mədəni
həyatın bütün aspektlərinə cəlb
edilməsindən əldə olunan xeyir haqda

məlumatlandırmanı yaxşılaşdırmaq
məqsədilə elan edilmişdir.
Bu günün elan olunmasının digər
bir məqsədi - insan hüquqlarına tam və
bərabər riayət edilməsinə və əlillərin
cəmiyyətin həyatında iştirakına nail
olmaqdır. Bu məqsəd 1982-ci ildə
Baş Məclis tərəfindən qəbul edilmiş
əlillərə münasibətdə Ümumdünya
hərəkət proqramında göstərilmişdir.
Hazırda dünyada 150 milyondan
çox xüsusi qayğıya ehtiyacı olan əlil
uşaq var.
Azərbaycanda isə bu gün 462 min
672 nəfər əlil var. Bunların müəyyən
hissəsi əmək pensiyası, digər qismi
isə sosial müavinətlə dolanır.
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Mükərrəmoğlu, M. Rabitə
və informasiya texnologiyaları sahəsi işçilərinin
peşə bayramına həsr edilən
tədbir keçirilmişdir [Mətn]
/M.Mükərrəmoğlu //Xalq
qəzeti .-2011.- 6 dekabr.S. 6.
Rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi işçiləri
peşə bayramlarını qeyd
etmişlər [Mətn]//Azərbaycan
.-2011.- 6 dekabr.- S.7.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.aztelekom.org
www.ict.az
www.mincom.gov.az

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Sahəsi İşçilərinin Peşə Bayramı Günü
2006
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2 dekabr 2006cı il tarixli sərəncamına əsasən, hər il
dekabrın 6-sı Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları Sahəsi İşçilərinin Peşə
Bayramı Günü kimi qeyd edilir.
Ən qədim dövrlərdə insanlar
hündürlükdə tonqal yandırmaqla,
çaparlarla, göyərçinlərlə
informasiya ötürülməsi prosesini təmin edə
bilmişdilər. Lakin zaman ötdükcə, insan
zəkası inkişaf etdikcə daha mütərəqqi
üsullara ehtiyac artmış və informasiya
texnologiyalarının yaranması üçün labüd şərait yaranmışdır. Azərbaycanda
rabitənin tarixi çox qədimdir. 1881ci ildə ölkəmizdə ilk telefon xəttinin
Bakıda “Nobel qardaşları Cəmiyyəti”
tərəfindən çəkilməsilə tarixə düşən
Azərbaycan rabitəsi yarandığı gündən
özünəməxsus inkişaf yolu keçərək bugünkü dövrə çatmışdır.
1901-ci ildə Tiflis Poçt Teleqraf
Dairəsi İdarəsinin tərkibində Bakı
Poçt-Teleqraf kontoru yaradılmışdır.
1916-cı ildə bu kontor ləğv edilmiş
və ayrı-ayrılıqda poçt və teleqraf kontorları təşkil edilmişdir. 1918-ci il may
ayının 25-də Azərbaycan Milli Şurası
müstəqillik haqqında Bəyannamə qəbul
etdikdən sonra Müvəqqəti Hökumətin
tərkibində Yollar, Poçt və Teleqraf Nazirliyi yaradılmışdı.
II Kabinə hökumətdaxili dəyişikliklərdən sonra oktyabr ayının 6-da
Azərbaycan Respublikası Poçt və
Teleqraf Nazirliyi, 1954-cü ildə

Azərbaycan SSR-də Respublika Rabitə
Nazirliyi, 2004-cü il fevral ayıının
20-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 94 nömrəli Sərəncamı ilə
Azərbaycan Respublikasının Rabitə və
İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
yaradılmışdı.
Qədim tarixə malik olan rabitə
sahəsi müasir dövrdə yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdır. Dövlət
siyasətinin prioritet istiqamətlərindən
birinə çevrilən bu sahənin daha da
inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar olaraq ölkəmizdə məqsədyönlü işlər
aparılmış, müxtəlif dövlət proqramları, layihələr həyata keçirilmişdir.
“Azərbaycan Respublikasında rabitə
və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün
Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” və
“Ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı proqramı” bu gün də
uğurla icra edilir.
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“İstiqlal” muzeyi
1919

Respublikamızda ilk rəsmi dövlət muzeyi İstiqlal Muzeyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə yaradılıb. 1919-cu il dekabr ayının
7-də Azərbaycan Parlamentinin yaradılmasının
ildönümü münasibətilə Parlamentin binasında
açılan İstiqlal Muzeyi, eyni zamanda, genişprofilli mədəniyyət müəssisəsi kimi nəzərdə tutulub.
Muzeyə təhvil verilən ilk eksponatların siyahısında qılınc, qəmə, xəncər, “Quran” əlyazmaları,
üzərinə ayələr yazılmış müxtəlif əşyalar, bəzək
əşyaları, ayrı-ayrı dövrlərə aid pullar, xalq tətbiqi
sənəti nümunələri, məişət əşyaları, əlyazmalar və s.
vardı. Təhvil-təslim aktı formasında hazırlanan və
“Həmişəlik Azərbaycan Parlamanı ixtiyarında olaraq hələlik parlaman imarətində təsis edilən “Muze
İstiqlal” adına müəssislər tərəfindən toplanmış
olan şeylərin Birinci Parlaman Divani-Rəyasətinə
təhvil verilməsi haqqında Şərait” adlanan həmin
sənədi, bir tərəfdən İstiqlal Muzeyinin yaradıcıları - görkəmli sənətşünaslar H.Mirzəcamalov,
M.Ağaoğlu, digər tərəfdən, Azərbaycan Parlamenti sədrinin müavinləri Həsən bəy Ağayev,
S.M.Qəniyev imzalayıb. Sənəd 1919-cu il noyabr
ayının 6-da, muzeyin açılışına hazırlıq görülərkən
tərtib olunmuşdur. Tərəflərin razılaşmasına
əsasən, İstiqlal Muzeyinin təşkili və fəaliyyəti ilə
bağlı bütün xərcləri Parlamentin Rəyasət Heyəti
öz öhdəsinə götürmüşdür. Sənəddə qeyd olunur
ki, gələcəkdə muzey üçün xüsusi binanın ayrılması, yaxud tikilməsi, muzeyin nəzdində zəngin
kitabxananın yaradılması, muzeyin proqram və
nizamnaməsinin hazırlanması və s. nəzərdə tutulmuşdur. İstiqlal Muzeyi beş aya yaxın - 1920ci il aprelin 28-dək mövcud olmuşdur. Bununla belə, İstiqlal Muzeyi müstəqil Azərbaycan
dövlətinin yaratdığı mədəniyyət müəssisəsi kimi
tariximizdə qalmışdır. İstiqlal Muzeyi 70 ildən sonra yenidən eyni adla fəaliyyətə başlamışdır. Belə
ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
9 yanvar 1991-ci il tarixli 9 saylı qərarına əsasən
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muzey yaradılmışdır. İlk yaradılan muzeydən heç
bir eksponat qalmasa da yenidən fəaliyyətə başlayan muzey keçmiş mədəniyyət naziri Polad
Bülbüloğlunun 23 dekabr 1992-ci il sərəncamı
ilə “İstiqlal” adını alaraq birinci muzeyin mənəvi
varisi kimi fəaliyyətə başlamışdır. Muzeyin yaradılmasında məqsəd ən qədim zamanlardan müasir
dövrümüzə qədər Azərbaycan xalqının mədənitarixi həyatındakı mühüm hadisələri və öz istiqlalı
uğrunda apardığı mübarizə mərhələlərini ardıcıl
əks etdirmək olmuşdur. Muzey işçilərinin zəhməti
nəticəsində nadir sənədlər, fotoşəkillər, numizmatik kolleksiyalar, bədii əsərlər və digər əşyalardan
ibarət 20 minə yaxın eksponat toplanmışdır.
Muzeyin 6 otaqdan ibarət ekspozisiyalarını gəzdikcə ölkəmizin ayrı-ayrı mübarizə
mərhələlərinin şahidi olmaq mümkündür.
Birinci zal Azərbaycanın qədim zamanlardan XIX əsrə gədər olan tarixini; ikinci zal
Azərbaycanın tarixinin XIX əsrin ikinci yarısı və
XX əsrin əvvəlləri dövrünü; üçüncü zal XX əsrin
birinci yarısında Cənubi Azərbaycanda olan milliazadlıq hərəkatını; dördüncü zal Azərbaycanın
repressiya illərində və Böyük Vətən müharibəsi
illərindəki tarixini; beşinci zal XX əsrin axırlarında Azərbaycanda mill-azadlıq hərəkatını, Qarabağ müharibəsini; altıncı zal müstəqil Azərbaycan
Respublikasının tarixi və ümummilli lider Heydər
Əliyevin fəaliyyətini əks etdirir.
Azərbaycan İstiqlal Muzeyində rəsm və
heykəltəraşlıq əsərləri, xəritələr, şəkillər, kitablar,
pul əsginasları və başqa eksponatlar nümayiş etdirilir.
Ə d ə b i y y a t
Məhərrəmova, T. İstiqlal muzeyi [Mətn] /Təranə Məhərrəmova
//Kaspi.- 2010.- 4 noyabr.- S.8.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.mct.gov.az
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Xankəndinin işğalı
1991

Ərazisi: 1043 km²
Əhalisi: 57 000 nəfər (2012)
26 dekabr – Yuxarı Qarabağın mərkəzi olan
Xankəndi şəhərinin işğalı günüdür. Şəhər 26 dekabr
1991-ci il tarixində Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal olunmuş, separatçı rejim yaradılmışdır. Məhz həmin tarixdə Xankəndindən sonuncu azərbaycanlı ailələr qovulmuş və 1989-cu ildən
soydaşlarımıza qarşı aparılan etnik təmizləmə başa
çatmışdır.
1991-ci il dekabr ayının 26-da Xankəndinin
itirilməsi, qarşıda Xocalı soyqırımı, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı,
Zəngilanın işğalına yol açdı.
Yuxarı Qarabağın mərkəzi, Qarqar çayının
sahilində, Qarabağ silsiləsinin Şərq ətəyində,
Bakıdan 329 km aralıda yerləşən Xankəndi,
Azərbaycanın inkişaf etmiş sənaye mərkəzi idi.
Şəhərdə yüngül və yeyinti sənayesi müəssisələri
var idi. Elektrotexnika, avtomobil təmiri və asfaltbeton zavodları, mebel fabriki, tikinti materialları,
sənaye, istehsalat və tədris istehsalat kombinatları
belə müəssisələrdən idi.
Tarixi sənədlərə görə Xankəndi şəhəri XVIII
əsrin axırlarında, o dövrdə müstəqil Azərbaycan
dövlətlərindən biri olan Qarabağ xanlığının xanlarının istirahəti üçün yaşayış məskəni kimi salınmışdı. Elə şəhərin adı da buradan yaranmışdır.
1813-cü ilədək bircə nəfər erməninin də yaşama-

dığı Xandəndində sonralar çar Rusiyası tərəfindən
etnik təmizləmə siyasəti aparılmış və bura İrandan
köçürülən ermənilər yerləşdirilmişdir.
SSRİ dövründə Xankəndində azərbaycanlılara
qarşı etnik təmizləmə siyasəti daha da güclənmiş,
şəhərdə erməni ailələrinin sayı süni surətdə artırılmışdır. 1923-cü ildə Rusiya İmperiyasının siyasətilə Azərbaycanın tərkibində mərkəzi
şəhəri Xankəndi olan Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayəti yaradılmışdı. Bundan sonra vilayətin
erməniləşdirilməsi siyasəti aktivləşmiş, 6 oktyabr
1923-cü ildə ermənilərin müraciəti nəzərə alınaraq Xankəndinin adı dəyişdirilərək Azərbaycan
xalqına qarşı genosid törətmiş cinayətkar Stepan
Şaumyanın şərəfinə Stepanakert adlandırılmışdır.
Muxtar Vilayətdə rəhbər vəzifələrə ermənilər irəli
çəkilmiş, beləliklə də, Xankəndi erməni işğalı altına düşmüşdü.
Keçmiş SSRİ dövründə Xankəndində yaşayan
azərbaycanlılar tədricən buradan didərgin salınmışlar.
1988-ci il hadisələri başlayanda Xankəndində
erməni əhalisi azərbaycanlılardan xeyli çoxluq
təşkil edirdi. Həmin vaxt azərbaycanlıların sayı 17
minə yaxın idisə, ermənilər artıq 40 min nəfərədək
artmışdılar.
1988-1989-cu ildə Xankəndi artıq erməni separatizminin mərkəzinə çevrilmişdi. Moskvanın himayəsilə güclənən erməni separatizmi sonuncu azərbaycanlıları 26 dekabr 1991-ci ildə
Xankəndindən qovmağa nail olmuş, şəhərin işğalı
tam başa çatdırılmışdı.
Təəssüf ki, bu gün işğal tarixləri qeyd olunarkən
Xankəndinin işğalı bir çox hallarda unudulur.
Ə d ə b i y y a t

Feyziyev, C.Xankəndiyə gedən yol /C.Feyziyev
//Azərbaycan .-2012.- 1 mart.- S. 4.
www.anl.az

www.xankendi.az
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Ə d ə b i y y a t
Dövlət neft fondu
haqqında (Əsasnamə)
[Mətn]: Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi /İ.Vlasova,
Ş.Quliyeva.- Bakı,
2002.- 6 s.
Neft haqqında [Mətn]:
100 sual-100 cavab
seriyasından /baş
red. H.Rizvanqızı;
Azərbaycan Neft
Sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzi.Bakı, 2003.-153 s.
Yaqubzadə, M.
Dövlət Neft Fondu
Azərbaycanın strateji maraqlarına
xidmət edir [Mətn]
/M.Yaqubzadə //Xalq
qəzeti.- 2012.- 30 mart.S.4.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.e-qanun.az
www.oilfund.az
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Dövlət Neft Fondu
1999
Ümummilli lider Heydər Əliyev artan neft gəlirlərini ölkə iqtisadiyyatına
düzgün istiqamətləndirmək məqsədilə
uzunmüddətli neft strategiyası proqramını hazırlamışdır. Milli Neft Strategiyasının əsasını xarici sərmayənin
və təcrübənin cəlb olunması, çoxvariantlı ixrac sisteminin yaradılması və
əldə olunmuş gəlirlərin səmərəli, şəffaf
idarə edilməsi və istifadə olunması
təşkil edir.
Neft strategiyasının reallaşması sayəsində Azərbaycanın enerji
təhlükəsizliyi, dünya birliyində etibarlı
ölkə və etibarlı tərəfdaş kimi təqdim
olunması təmin olunmuşdu.
Neft
strategiyasının
növbəti
mərhələsində ölkənin neft yataqlarının
xarici şirkətlər ilə birgə işlənməsindən
əldə edilən neft gəlirlərinin toplanaraq səmərəli idarə edilməsi, həmin
vəsaitlərin öncül sahələrin inkişafına və sosial-iqtisadi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən layihələrin
həyata keçirilməsinə yönəldilməsi
təşkil edirdi. Bu məqsədlə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyevin 29 dekabr 1999-cu il tarixli
240 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Fondu təsis
edilmişdir. Neft Fondunun Əsasnaməsi
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2000-ci il tarixli 434
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
Neft ilə zəngin olan ölkələrdə neft
fondlarının, suveren sərvət fondlarının və yaxud digər bu kimi qurumların təsis edilməsi bu dövlətlərdə
neft sərvətlərinin nəsillər arasında
bərabər bölgüsünə, onların səmərəli və

2
məqsədyönlü şəkildə idarə edilməsinə
şərait yaradır. Hazırda Neft Fondu
institusional cəhətdən çox yüksək formalaşmaqla bərabər, ölkə daxilində
və eləcə də beynəlxalq səviyyədə tanınmış və vəsaitlərin idarə edilməsi,
şəffaflığın təmin edilməsi baxımından digər dövlətlərlə öz təcrübəsini
bölüşdürməyə qadir olan bir quruma
çevrilmişdir.
Bir sıra dünya dövlətlərində Neft
Fondu ilə oxşar cəhətləri olan analoji fondlar fəaliyyət göstərməkdədir.
Neft Fondu yaradılarkən bu fondların təcrübəsinə istinad etməklə yanaşı, yerli xüsusiyyətlər və mövcud
ehtiyaclar nəzərə alınmış və neft
gəlirlərinin gələcək nəsillər üçün toplanması ilə bərabər, bugünkü nəsillərin
problemlərinin həlli üçün də istifadə
edilməsini nəzərdə tutan bir model seçilmişdir.
Yaradıldığı
gündən
şəffaflıq
Neft Fondunun fəaliyyətinin əsas
prinsiplərindən biridir. Neft Fondu
institusional cəhətdən və şəffaflığın
təmin edilməsi baxımından çox yüksək
səviyyədə inkişaf etmiş, müasir standartlara cavab verən, beynəlxalq
səviyyəli maliyyə təşkilatına çevrilmiş, Azərbaycanın beynəlxalq arenada
nüfuzunun artmasına xidmət edən bir
çox nailiyyətlər əldə etmişdir.
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Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Günü
1991

31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik günü - Azərbaycan millətinin birlik şüarının simvolik günüdür. Bu bayram ayrıayrı 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
yaşadıqları,
fəaliyyət
göstərdikləri və çoxluq təşkil etdikləri Avropa
ölkələrində bu tendensiya özünü yüksək səviyyədə
göstərir. Bu da ondan irəli gəlir ki, Avropadakı
Azərbaycan diaspor təşkilatları öz qüvvələrini
səfərbər etməkdə ardıcıldırlar və bu ayrı-ayrı
cəmiyyət üzvləri üçün bir araya gəlmək, cəmiyyət
və qurumlar halında birləşmək baxımından dünyanın sivil nöqtələrindən biri olan Avropada mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Günü bayramı dünyanın 70-dən çox
ölkəsində azərbaycanlılar tərəfindən qeyd olunur.
Həmrəylik günü Azərbaycan diasporu üçün ən
mühüm bayrama çevrilmiş, Yeni il isə ikinci plana keçmişdir. 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, deportasiyalara məruz qalmış, bir-birindən ayrı düşmüşdür. İş tapmaq, təhsil almaq məqsədilə doğma
yurdu tərk edərək başqa ölkələrdə qərar tutub
yaşayan azərbaycanlılar da vardır. Beləliklə də,
azərbaycanlılar tarixi Azərbaycan torpaqlarından
bütün dünyaya yayılmışlar. Hazırda onlar dünyanın bir çox ölkələrində yaşayırlar. Rusiyada,
Ukraynada, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin digər
ölkələrində, Baltikyanı ölkələrdə, Avropada, Amerikada, Şərq ölkələrində iri Azərbaycan icmaları
yaranmışdır.
SSRİ-nin son günləri, Azərbaycan millətinin,
Arazın hər iki sahilində sərhəd yürüyüşü, dəmir
tikanlı məftilləri qırması, özünü suya vurub öz
doğma qardaş bacısına qovuşmaları iki totalitar
dövlətin ciddi təzyiqlərinə baxmayaraq, o taylıbu taylı millətin həftələrlə Araz qırağında gecəgündüz birləşmək şüarı, azərbaycanlıların bir
millət olduğunu dünya çapında bir daha canlandırdı. Həmrəylik günü, bu birləşmək istəyinin simvolik nişanıdır.
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün əsası 1989-cu il dekabrın axırlarında Naxçıvanda, sərhədlərin (SSRİ-İran sərhədləri) dağılması zamanı qoyulmuş, Şimali və Cənubi Azərbaycan
arasındakı sərhəd dirəkləri dağıdılmışdı. Bu vaxt
İstanbulda türkdilli xalqların Konfransı keçirilirdi. Konfransda dünya azərbaycanlılarının
həmrəyliyinin qeyd olunmasına qərar verilmişdi.
1991-ci ilin 16 dekabrında Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev
dünya azərbaycanlılarının birliyini yaratmağın
əhəmiyyətini nəzərə alaraq dekabrın 31-ni Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan etmiş,
beləliklə, bütün azərbaycanlılar üçün əziz olan bu
gün bütün dünyada bayram edilir.
369
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• Bu bölmədə 2014-cü ildə qeyd olunacaq,
lakin tarixi dəqiq bilinməyən
yubileylər haqqında məlumat əldə
edəcəksiniz.

520 il Məhəmməd Füzuli 1494-1556

Ey Füzuli, məskənim çün Kərbəladır, şeirimin
Hörməti hər yerdə vardır, xəlq onun müştaqıdır.
Nə qızıldır, nə gümüş, nə ləlü, nə mirvaridir,
Sadə torpaqdırsa, lakin Kərbəla torpağıdır.

Məhəmməd Füzuli qəməri tarixilə 963-cü, miladi təqvimlə 1556-cı ildə taun
xəstəliyindən Kərbəlada vəfat etmişdir. O, ömrü boyu İmam Hüseynin (ə) hərəminin
xidmətçilərindən olmuş, vəfat etdikdən sonra öz vəsiyyətinə əsasən Kərbəlada, Həzrət
Əba Əbdillahil Hüseynin (ə) qəbrinin ətrafında torpağa tapşırılmışdır.
İmam Hüseyn (ə) aşiqi olan Məhəmməd Füzulinin bu əziz qəbrini Müqəddəs
Kərbəla ziyarətində olan Azərbaycandan gedən zəvvarlar hər zaman ziyarət edir.
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Əlavələr

Milli ədəbiyyat
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Seyid Əli İmadəddin Nəsiminin (13691417) anadan оlmasının 645 illiyi
Azərbaycan şairi Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlunun (01.05.1494-1556)
anadan olmasının 520 illiyi
Azərbaycan şairi Vidadi Mоlla Vəlinin (1709-1809) anadan оlmasının 305
illiyi
Azərbaycan şairi Qasım bəy Əlibəy oğlu Cavanşirin (Qasım bəy Zakir)
(1784-1857) anadan оlmasının 230 illiyi
Azərbaycan şairi Mirzə Şəfi Vazehin (1794-1852) anadan olmasının 220
illiyi
Görkəmli Molla Nəsrəddinçi şair Abbaszadə Bayraməli Abbas oğlunun
(1869-04.06.1926) anadan olmasının 145 illiyi
Azərbaycan şairi Məhəmməd Hacı Əbdülsəlimzadə Hadi (Şirvani)
(Məhəmməd Hadi) (1879-04.1920) anadan оlmasının 135 illiyi
Publisist, ictimai xadim Şahbazov Tağı Abbas oğlunun (Tağı Şahbazi
Simurğ) (1889-1937) anadan оlmasının 125 illiyi
Şair Ağayeva-Zamanova Zivər Sübhan qızının (1934) anadan olmasının 80
illiyi
Nasir Ələkbərzadə Əbülhəsən Əlibala oğlunun (1904-1986) anadan
olmasının 110 illiyi
Şair Axundоv Məzahir Həmzə oğlunun (Məzahir Daşqın) (190931.11.1979) anadan оlmasının 105 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair, ədəbiyyatşünas Əsgərov Şamil Səlim
oğlunun (Şamil Dəlidağ) (09.1929-20.05.2005) anadan olmasının 85 illiyi
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381
382
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384

385
386

Folklor
Aşıq (Aşıq Nabat) Cavadova Nabat Paşa qızının anadan olmasının (191403.10.1973) 100 illiyi
Aşıq Qədirov Bəylər Hacırəşid oğlunun (Aşıq Bəylər) (1914-1991) anadan
olmasının 100 illiyi
Aşıq (Aşıq Əsəd) Rzayev Əsəd Əhməd oğlunun (1874-27.04.1951) anadan
olmasının 140 illiyi
Aşıq (Ağ Aşıq) Allahverdi Kosacanlının (1754-1860) anadan olmasının 260
illiyi
Aşıq Məhərrəmov İdris Şirin oğlunun (1894-1944) anadan olmasının 120
illiyi

387

387

371

Dünya ədəbiyyatı
Ərəb alimi və biblioqrafı İbn Əl-Fuvati Kəmaləddin Əbu-Fəzl Əbdürrəzzaq
ibn Əhməd ibn Məhəmmədin (1244-1326) anadan olmasının 770 illiyi
Fransız yazıçısı Rablе Fransuanın (1494-09.04.1553) anadan оlmasının 520
illiyi

Rəssamlıq.Heykəltəraşlıq.Memarlıq
Nəqqaş, xəttat Kərbəlayi Axundzadə Zeynalabdin Əbu Səid oğlunun (Usta
Zeynal Nəqqaş) (1829-1904) anadan оlmasının 185 illiyi
Xalq rəssamı, heykəltəraş Mirqasımov Mirələsgər Mirəsədulla oğlunun
(1924-2003) anadan оlmasının 90 illiyi
Azərbaycan Gözəl Sənətlər Yaradıcılıq Akademiyasının həqiqi üzvü, rəssam
Aslanov Elçin Muxtar oğlunun (1934) anadan оlmasının 80 illiyi

388
389
389

Musiqi.Opera.Balet
Əməkdar incəsənət xadimi, müğənni Qacar Xurşidin (1849-1963) anadan
оlmasının 165 illiyi
Rus musiqişünası Vinoqradov Viktor Sergeyeviçin (1899-1981) anadan
оlmasının 115 illiyi
Xanəndə Mütəllimov Mütəllim Kəblə Ələkbər oğlunun (1909-1981) anadan
оlmasının 105 illiyi

Teatr.Kino
Aktyor (Ələkbər Süheyli) Əliyev Ələkbər Fərəculla oğlunun (187926.2.1927) anadan оlmasının 135 illiyi
Aktyor, teatr xadimi Muradov Murad bəy Məmmədrza oğlunun (1884-1964)
anadan olmasının 130 illiyi
Xalq artisti, aktyor Sultanov Əjdər Əliabbas oğlunun (1909-10.01.1962)
anadan olmasının 105 illiyi

Siyasət.Hərbi iş
Görkəmli dövlət xadimi, şair Sivasi Qazi Bürhanəddin (1344-1398) anadan
olmasının 670 illiyi
Xalq qəhrəmanı (Qaçaq Nəbi) Nəbi Alı oğlunun (1854-12.03.1896) anadan
оlmasının 160 illiyi
Zabit, hüquqşünas, maarifpərvər, bibliofil, ictimai xadim Kəngərli
Məmmədqulu bəy Şefi ağa oğlunun (1864-1905) anadan оlmasının 150 illiyi
Hərbi xadim, Azərbaycan ordusunun general mayoru Əfəndiyev Süleyman
bəy Əlisüleyman oğlunun (1864-21.02.1919) anadan olmasının 150 illiyi
Azərbaycanın ictimai-siyasi xadimi, şərqşünas Ağayеv Əhməd bəy Mirzə
Həsən oğlunun (Ağaoğlu) (1869-1939) anadan оlmasının 145 illiyi
Dövlət xadimi, hərbiçi Cahangirzadə İbrahim bəy Cahangir oğlunun (187419.05.1948) anadan olmasının 140 illiyi
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392
393

394

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin görkəmli dövlət xadimlərindən biri
Məlik-Aslanov Xudadat bəy Ağa oğlunun (?.04.1879-23.07.1935) anadan
olmasının 135 illiyi
İctimai xadim (Şeyx Məhəmməd Xiyabani) Şeyx Məhəmməd Hacı
Əbdülhəmid oğlunun (1879/80-1920) anadan olmasının 135 illiyi
Türkiyə Osmanlı ordusunun generalı, Qafqaz İslam Ordusunun komandanı
Nuru Paşanın (1889/1881-1949) anadan olmasının 125 illiyi
Azərbaycan dövlət və ictimai xadimi Aslanova Çimnaz Əbdüləli qızının
(1904-10.03.1970) anadan olmasının 110 illiyi
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Tarix
Tarixçi, şair Xəzani Mir Mehdi Mir Həşim bəy oğlunun (1819-1894) anadan
olmasının 195 illiyi
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Mədəniyyət.Elm.Maarif
Maarifçi, ziyalı Şərifzadə (Şərifov) Qurbanəlinin (1854-1917) anadan
olmasının 160 illiyi
Əməkdar müəllim Ağalarova Bahar Əmirəli qızının (Anacan) (188416.02.1953) anadan olmasının 130 illiyi
Maarif xadimi (Mədinə xanım Qiyasbəyli) Qiyasbəyli Mədinə Mehdi ağa
qızının (1889-1938) anadan olmasının 125 illiyi
Maarifçi, publisist Əlibəyova Xədicənin (1884-1958) anadan olmasının 130
illiyi
Əməkdar müəllim, maarif xadimi Mirişli Mir Cəfər Miriş ağa oğlunun
(1899-1979) anadan olmasının 115 illiyi
Əməkdar mədəniyyət işçisi, jurnalist Məlikov Süleyman Dadaş oğlunun
(1899-1969) anadan оlmasının 115 illiyi
Görkəmli pedaqoq-alim, professor, Əməkdar elm xadimi Muradxanov
Mərdan Əsədulla bəy oğlunun (1909-1979) anadan оlmasının 105 illiyi
Əməkdar müəllim Əliyev Əli İbrahim oğlunun (1904-04.04.1997) anadan
olmasının 110 illiyi
Maarif xadimi Məmmədov Qulam Kərim oğlunun (1904-1985) anadan
olmasının 110 illiyi
Naxçıvan MR və Azərbaycanın Əməkdar mədəniyyət işçisi Bağırova Rəfiqə
Kazım qızının (1929) anadan olmasının 85 illiyi

398

İdman
İdman ustası Kazımov Tofiq Talıb oğlunun (1934) anadan olmasının 80 illiyi
İdman ustası Ələkbərov Həsən Ələkbər oğlunun (1939) anadan olmasının
75 illiyi
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Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya
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M.Seyidzadə adına mərkəzi şəhər uşaq kitabxanasının (indi Səbail MKS-nin
2 saylı filialı) açılmasının (1889) 125 illiyi
“8 mart” adına Bakıxanov qəsəbə uşaq kitabxanasının (indi Sabunçu MKSnin 3 saylı filialı) (1904) açılışının 110 illiyi
X.Natəvan adına uşaq kitabxanasının (indi Yasamal MKS-nin 4 saylı filialı)
açılmasının (1904) 110 illiyi
Sabunçu qəsəbə kütləvi kitabxanasının (indi Sabunçu MKS-nin 3 saylı
filialı) açılmasının (1904) 110 illiyi
Şəhriyar adına Bakıxanov qəsəbə uşaq kitabxanasının (indi Sabunçu MKSnin 1 saylı filialı) açılmasının (1904) 110 illiyi
M.Dilbazi adına Sabunçu qəsəbə uşaq kitabxanası açılmasının (indi Sabunçu
MKS-nin 2 saylı filialı) (1919) 95 illiyi
Bakı Dövlət Universitetinin Elmi kitabxanasının yaradılmasının (1919) 95
illiyi
M.Ə.Sabir adına Mərkəzi şəhər kitabxanasının (indi Səbail MKS-nin 1 saylı
filialı) yaradılmasının (1919) 95 illiyi
“28 may” adına Zabrat qəsəbə uşaq kitabxanasının (indi Sabunçu MKS-nin
4 saylı filialı) (1924) yaradılmasının (1919) 95 illiyi
Ordubad rayon mərkəzi kitabxanasının yaradılmasının (1919) 95 illiyi
N.Hikmət adına uşaq kitabxanası (indi Səbail MKS-nin 3 saylı filialı)
yaradılmasının (1919) 95 illiyi
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının yaradılmasının (1924) 90 illiyi
M.Qorki adına Mərkəzi şəhər Səyyar kitabxananın (indi Səbail rayon MKS)
yaradılmasının (1924) 90 illiyi
Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxanasının yaradılmasının (1934) 80 illiyi
Masallı rayon Mərkəzi Kitabxanasının yaradılmasının (1934) 80 illiyi
Ağcabədi rayon Mərkəzi Kitabxanasının yaradılmasının (1934) 80 illiyi
Astara rayon Mərkəzi Kitabxanasının yaradılmasının (1939) 75 illiyi
Xəzər MKS-nin C.Cabbarlı adına Mərdəkan 7 saylı filial kitabxanasının
yaradılmasının (1944) 70 illiyi
Kürdəmir rayon Mərkəzi Kitabxanasının yaradılmasının (1949) 65 illiyi
Saatlı rayon Mərkəzi Kitabxanasının yaradılmasının (1949) 65 illiyi
Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin kitabxanasının
yaradılmasının (1954) 60 illiyi
Ağdam rayon MKS-nin yaradılmasının (1974) 40 illiyi
Şirvan şəhər MKS-nin yaradılmasının (1979) 35 illiyi
Cəbrayıl rayon MKS-nin yaradılmasının (1979) 35 illiyi
Şabran rayon MKS-nin yaradılmasının (1979) 35 illiyi
Xətai MKS-nin Ş.İ.Xətai adına 1 saylı filial kitabxanasının açılmasının
(1984) 30 illiyi
Xızı rayon MKS-nin yaradılmasının (1994) 20 illiyi
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Texnika
Əməkdar mühəndis Rüstəmbəyova Fəridə Cəfər qızının (1924) anadan
olmasının 90 illiyi
Texnika elmləri doktoru, professor Fərhadova Gülarə Məmmədtağı qızının
(1944) anadan olmasının 70 illiyi

Tarixdə bu gün
Göygölün yaranmasının (Kiçik Qafqazda dağ gölü) (1139) 875 illiyi
Azərbaycanın ən qədim rəsədxanası - Marağa (1259) rəsədxanasının inşa
edilməsinin 755 illiyi
İrəvan qalasının (orta əsrlərdə qala şəhər) inşa edilməsinin (1509-1510) 505
illiyi
“Şeyx Səfi” xalısının (Təbriz xalçaçılıq məktəbinə mənsub Azərbaycan
xalısı) (1539) 475 illiyi
Qori Müəllimlər Seminariyasının nəzdində Azərbaycan bölməsinin
yaradılmasının (1879) 135 illiyi
Gəncə Milli Müəllimlər Seminariyasının açılmasının (1919) 95 illiyi
Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Ə.Topçubaşov Eyfel qülləsindən Gəncə
radiostansiyasına ilk teleqram (noyabr-1919) göndərmişdir
Nizami Gəncəvi adına Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin əsası (1924)
qoyulmasının 90 illiyi
Azərbaycan Opera və Balet Teatrının fəaliyyətə başlamasının (1924) 90
illiyi
“Azərbaycan məktəbi” aylıq pedaqoji jurnalın nəşrə başlamasının (1924) 90
illiyi
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının yaranmasının (1924) 90 illiyi
Latın qrafikasına keçid başa çatdırılmışdır (1929)
Zaqatala və Balakən rayonu ərazisində Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruğunun
yaradılmasının (1929) 85 illiyi
Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğunun yaradılmasının (1929) 85 illiyi
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının yaradılmasının (1934) 80 illiyi
Azərbaycan Memarlar İttifaqının yaradılmasının (1934) 80 illiyi
Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin yaradılmasının
(1939) 75 ili
Hacıqabul rayonunun yaradılmasının (1939) 75 illiyi
Azərbaycan SSRİ-də latın qrafikasından kiril qrafikalı əlifbaya keçilmişdir
(1939)
Neft Daşlarının salınmasının (1949) 65 illiyi
Radioda maqnit lent yazısı tətbiq (oktyabr 1949) olunmuşdur
Bеynəlxalq Sülh mükafatlarının təsis edilməsinin (1949) 65 illiyi
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi yaradılmışdır (1964)

403
404
405
407

408

375

“Azərbaycanfilm”də yaradılmış multiplikasiya sexində birhissəli rəngli
“Cırtdan” cizgi filminin çəkilməsinin (1969) 45 illiyi
Azərbaycan Aşıqlar Birliyi yaradılmışdır (1984) 30 illiyi
Muğam Teatrının yaradılmasının (1989) 25 illiyi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi
Akademiyasının (1999) yaradılmasının 15 illiyi
Naxçıvan MR-da Kəngərli rayonu yaradılmasının (2004) 10 illiyi
Bakıda Atatürk Mərkəzi açılmasının (2004) 10 illiyi
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Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2
cilddə /İmadəddin Nəsimi;
tərt. еd. Həmid Аraslı.Bakı: Lider, 2004.- C.I.- 336
s.; C.II.- 376 s.
Seçilmiş əsərləri: [şərhlərlə]
[Mətn] /İmadəddin Nəsimi.Bakı: [Altun Kitab], 2005.314 s.
Əsgərova, T. Nəsimi dilinin
frazeologiyası [Mətn]:
filol. üzrə fəls. d-ru el. dər.
a. üçün təq.ed. dis-nın
avtoreferatı: 5706.01
/T.M.Əsgərova; AMEA,
Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.Bakı, 2013.- 28 s.
Paşayev, Q. Nəsimi
haqqında araşdırmalar
[Mətn]: [məqalələr toplusu]
/Q.Paşayev; elmi red. və
ön sözün müəl. B. Nəbiyev.Bakı: [Qarabağ], 2010.168 s.
Məmmədova, Q. Nəsimi dilinin dialekt leksikası [Mətn]:
filol. е. n. а. dər. аl. üçün
təq. ed. dis-nın avtoreferatı:
10.02.01. /Q.Məmmədova;
АМЕА, Nəsimi adına
Dilçilik İnstitutu.- Bakı,
2005.- 21 s.
İ n t e r n e t d ə
www..anl.az
www.az.wikipedia.org
www.alacs.biz

İmadəddin Nəsimi
1369-1417
Seyid Əli İmadəddin Nəsimi 1369cu ildə Şamaхı şəhərində doğulmuşdur. Nəsiminin həyatı haqqında geniş
məlumat mövcud deyil. Mənbələrin
əksəriyyəti onun adını İmadəddin
kimi göstərir, ancaq Nəsiminin əsl
adının Əli və Ömər olduğunu qeyd
edən mənbələr də vardır. Bir çox
tədqiqatçılar onun Şamaxıda, başqaları isə Bursada, Təbrizdə, Bakıda,
Diyarbəkirdə və hətta Şirazda anadan
olduğunu iddia edirlər. “İmaməddin
Nəsimi” adı ilə məşhurdur.
Atası Sеyid Məhəmməd dövrünün tanınmış adamlarından olmuşdur. Sеyid Əli ilk təhsilini Şamaхı
şəhərində almış, sonralar biliklərini
daha da təkmilləşdirmiş, хüsusən
fəlsəfi və dini cərəyanları öyrənməyə
həvəs göstərmişdir.
O, Nizami, Хaqani, Məhsəti, Fələki,
Zülfüqar Şirvani, Arif Ərdəbili, Mahmud Şəbüstəri və Marağalı Əvhədinin
əsərləri ilə tərbiyələnmiş, еyni zamanda Yaхın Şərqin görkəmli şairlərinin:
Cəlaləddin Rumi, Rudəki, Sədi, Əttar
və başqa klassik şairlərin əsərlərini
dərindən öyrənmiş, özü də kiçik yaşlarından şеir yazmağa başlamışdır.
Nəsimi hicri VIII-IX yüzilliyin
görkəmli ariflərinə müvafiq elmlərdən
təhsil aldıqdan sonra hürufi Fəzlullah
Nəiminin (hic.796 m) xidmətinə yetib onun tərbiyə və təlimlərindən
bəhrələnərək
mənəviyyatın
ali
dərəcələrinə yetmişdir. Səfərlərinin

Şair
hamısında özünün şeyx mürşidi Nəimi
ilə yol yoldaşı olmuş və onun qızı ilə
evlənmişdir. Hürufilər Teymurləng
tərəfindən ciddi təzyiqlərə məruz
qaldığı bir vaxtda Nəsimi vətəndən
didərgin düşmüş, İraq, Türkiyə, Suriyada yaşamağa məcbur olmuşdur.
Hürufilik təlimi əsasında irəli sürdüyü panteist ideyaları üstündə Hələb
şəhərində 1417-ci ildə edam olunmuşdur.
Nəsimi Azərbaycan dilində şеirin
ilk gözəl nümunələrini yaradan, öz
mütərəqqi fikirlərini yüksək bədii
dillə ifadə еtməyi bacaran qüdrətli
sənətkarlardan biri olmuşdur. Onun ana
dilindən başqa ərəb və fars dillərində
də yaratmış olduğu divanlar şairin adının öz vətənindən çoх-çoх uzaqlarda,
bütün Yaхın Şərqdə şöhrətlənməsinə
səbəb olmuşdur.
Nəsimi üç (Azərbaycan, fars, ərəb)
dillərində yazmışdır. Şair öz əsərlərini
“Hüseyni”, “Seyid Hüseyni”, “Seyid”
təxəllüsləri ilə yazmışdır. O, öz ideyalarını peşəkar filosof kimi ayrıca
traktatlarda bitkin sistemdə verməyib,
çünki Miyanəcinin, İbn Ərəbinin geniş
əhatəli sufi-fəlsəfi əsərlərindən sonra
bu məzmunda traktatlar yazmağa o
zaman bəlkə də ehtiyac duyulmurdu.
Azərbaycan Respublikası yenidən
müstəqillik
qazandıqdan
sonra
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutuna İmadəddin
Nəsiminin adı verilmişdir.
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Məhəmməd Füzuli
1494-1556

Məhəmməd Süleyman oğlu Füzuli
1494-cü ildə İraqın Kərbəla şəhərində
anadan olmuşdur.
O, ilk təhsilini Kərbəlada almış, Bağdadda davam etdirmişdir. Bir müddət
İraqın Nəcəf və Hüllə şəhərlərində yaşamışdır. Şəxsi mütaliəsi sayəsində orta
əsr elmləri (məntiq, tibb, nücum, riyaziyyat və humanitar elmlər), xüsusən
dini-fəlsəfi cərəyanlar, ərəb tərcümələri
əsasında yunan fəlsəfəsi ilə yaxından
Ə d ə b i y y a t
tanış olmuş, klassik türk, ərəb, fars və
hind ədəbiyyatını öyrənmişdir. Füzuli
Əsərləri [Mətn]: 6
cilddə /M.Füzuli.hələ yeniyetmə yaşlarından, mədrəsədə
Bakı: Şərq-Qərb, 2005.- oxuyarkən yazdığı aşiqanə qəzəlləri ilə li336 s.
rik şair kimi şöhrətlənmişdi. Şair üç dildə
Seçilmiş əsərləri
qəzəl, qəsidə, müsəddəs, tərkibbənd,
[Mətn]: 2 cilddə
/M.Füzuli.- Bakı: Altun tərcibənd, rübai, qitə, mürəbbe və s.
kitab, 2005. -600 s.
yazmışdır. Fəlsəfi mahiyyətli qəsidələri,
“Yeddi cam”, “Ənisül-qəlb”, “Səhhət
Fuzuli-500 [Mətn] /
Tərtibçilər: N.
və mərəz” əsərləri qocalıq dövrünün
İbrahimov,Y. Qaraməhsullarıdır. O, qəsidələrini ayrıyev; Red.: N.Əliyev, İ.
Həmidov.-Ankara Bakı: ca bir əsər kimi toplayıb kitab şəklinə
salmış, türk, fars və ərəb dillərində diTİKA: Azərbaycan,
1996.- [120] s.
vanlar tərtib etmişdir. Onun lirikasında
Füzuli ensiklopediyası məhəbbət, eyni zamanda, dərin ictimai[Mətn]: (sözlük).- Bakı: fəlsəfi məzmuna malikdir. Füzuliyə görə
Nurlan, 2005.- 128,
məhəbbət insana, onun gözəlliyinə və
[4] s.
kamalına pərəstiş, həyat eşqi, dostluq və
Məhəmməd Füzuli
sədaqət deməkdir.
(1494-1556) [Mətn]:
Yaradıcılığının zirvəsi olan “Leyli
biblioqrafiya.- Bakı:
Nurlan, 2011.- 391,
və Məcnun” poeması Azərbaycan, eləcə
[3] s.
də Şərq və dünya poeziyasının nadir
İ n t e r n e t d ə incilərindəndir. Nizami Gəncəvinin ilk
dəfə yazılı ədəbiyyata gətirdiyi “Leyli və
www.anl.az
www. az.wikipedia.orq Məcnun” mövzusunun bir çox türk, fars,
hind, özbək və tacik şairləri tərəfindən
www. kitabevi.ws
qələmə alınmasına baxmayaraq, Füzuliwww.misra.az
nin ana dilində yaratdığı əsər orijinallığı
www. zeka.az
ilə bu mövzuda əvvəllər yazılmış poema378

Şair
lardan seçilir.
Füzuli alleqorik əsərlər də yazmışdır.
Hələ gənc yaşlarında ana dilində qələmə
aldığı “Bəngü badə” poemasında dövrünün mühüm siyasi məsələlərinə toxunmuş, lovğa, təkəbbürlü, şöhrətpərəst
hökmdarların, şah və sultanların surətlərini yaratmışdır.
Füzulinin fəlsəfi görüşləri əsasən ərəb
dilində nəsrlə yazdığı “Mətləül-etiqad”
əsərində əksini tapmışdır.
Füzuli Azərbaycan ədəbi-bədii dilinin yaradıcılarındandır. Onun əsərləri
Təbrizdə,
İstanbulda,
Ankarada,
Misirdə, Daşkənddə, Buxarada, Aşqabadda, Bakıda dəfələrlə çap olunmuş,
şeirləri bir çox dillərə tərcümə edilmiş,
dünya şərqşünasları tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir.
Füzulinin yaradıcılığı Azərbaycan
incəsənətinin inkişafına da güclü təsir
göstərmişdir.
Ayrı-ayrı
əsərlərinə
görkəmli rəssamlar miniatürlər, illüstrasiyalar çəkmiş, Ü.Hacıbəyli “Leyli və
Məcnun” poeması əsasında eyniadlı ilk
Azərbaycan operasını yazmışdır.
Məhəmməd Füzuli qəməri tarixlə
963-cü, miladi təqvimlə 1556-cı ildə
Kərbəlada taun xəstəliyindən vəfat etmiş, orada da dəfn olunmuşdur.
Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illik yubileyi 1997-ci ildə
YUNESKO səviyyəsində qeyd edilmiş, həmin il Füzuli ili elan edilmişdir.
Əsərləri toplanaraq ən qədim nüsxələr
əsasında Azərbaycanda altı cilddə nəşr
olunmuşdur. Onun adına şəhər, rayon,
küçə, mədəni-maarif müəssisələri və s.
var. Bakıda abidəsi qoyulmuşdur.
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Əsərləri [Mətn] /M.V.Vidadi.Bakı: Öndər, 2004.- 328 s.
Durnalar [Mətn] /M.V.Vidadi
//Yeni Azərbaycan.- 2010. 14 avqust. - S.10.
Dünyamalıyeva, T. Molla Vəli Vidadi [Mətn]
/T.Dünyamalıyeva; red.
A.Dadaşzadə.- Bakı: Yazıçı,
1987.- 157 s.
Əhmədov, F. XVIII əsr
Azərbaycan ədəbi dilinin
inkişafında Vidadinin rolu
[Mətn] /F.Əhmədov; elmi
red. R.Məhərrəmova.- Bakı:
Nurlan, 2005.- 116 s.
Molla Vəli Vidadi [Mətn]
//Şairlər vətəni bizim
tərəflər...: poeziya antologiyası /tərt. S.Əhmədli,
B.Vüsal; red. F.Ləman,
R.Kamal.- Bakı, 2010.- S.821.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www az.wikipedia.org
beyaz.az
kitablar.org
odlar-yurdu.ucoz.com

Mоlla Vəli Vidadi
1709-1809
Molla Vəli Vidadi 1709-cu ildə Qazax rayonunun Birinci Şıxlı kəndində
anadan olmuşdur.
Rәvayәtә görә, Molla Vәlinin atası
Mәhәmmәd ağa Qazaxa İrandan köçüb və onun atası Səfəvilər dövründə
İranda yaşayan Hәmzә sultanın
nәslindәndir.
O, əvvəl Şəmkirdə, sonra isə Qazaxın
Poylu kəndində təhsil almış, ərəb, fars
dillərini mükəmməl öyrənmişdir. Şıxlı kəndində mirzəlik və məktəbdarlıq
etmişdir.
Vidadinin, zəmanəsinin məşhur şairi kimi şöhrət tapması saraylara da
gеdib çatır. Şair bir müddət Qarabağda
Gülüstan хanlığı sarayında, sоnra isə
Gürcüstanda II Iraklinin sarayında yaşamışdır.
Şairin öz müasirlərindən Mоlla
Pənah Vaqif, Şəki хanı şair Hüsеyn хan
Müştaq və başqaları оnun ən səmimi
dоstları sayılırdı.
Molla Vəli Qayıbovlar nəslindən
olan Molla Cəbrayılın qızı Tükəzban
xanımla evlənmişdir. Sonralar Molla Vəli Vidadi qızı Cəvahiri Mirzə
Məhəmməd Qayıbova ərə vermişdir.
Məşhur sərkərdəmiz Əliağa Şıxlinski
(1865-1943) “Xatirələrim” əsərində
yazır ki, anam Şahyəmən xanım Qayıbova Azərbaycanın məşhur şairi Molla Vəli Vidadinin qız nəvəsidir, yəni
Mirzə Məhəmmədin qızıdır. Qafqazın
müftüsü Müfti Osman Əfəndi Vəlizadə
Vidadinin oğludur.

Şair
Molla Vəli Vidadi həm əruz, həm də
heca vəznlərində şeirlər yazmışdır.
M.V.Vidadinin irsinin az qismi
məlumdur. Feodal zülmündən, xanlıqlar dövrünün hərc-mərcliyindən
doğan kədər və ümidsizlik, mənəvi
tənhalıqdan şikayət Molla Vəli Vidadinin yaradıcılığının əsas motivləridir.
Humanist sənətkar olan Vidadinin yaradıcılığında vətənə, zəhmətkeşlərə
məhəbbət güclüdür. Şairin “Dəli
könül, gəl əylənmə qürbətdə”, “Ey
həmdəmim, səni qana qəra eylər”,
“Xəstə düşdüm, gələn yoxdur üstümə”
kimi şeirlərində vətən həsrəti, qəriblik
iztirabı səmimi və təsirlidir.
Vidadinin aşiqanə şeirləri də var.
Onun lirikası yüksək bədii sənətkarlıq
nümunəsidir. Vidadi realist təsvirə
meyl edən şairlərdən olmuşdur.
Şair оrijinal qəzəllər, müхəmməslər
mеydana gətirsə də, о, ən çох qоşma
və gəraylı fоrmasında öz bədii
qüdrətini göstərə bilmişdir. Vidadinin qоşma və gəraylılarında ictimai
düşüncələr çох qüvvətlidir. Bu şеirlərin
qəhrəmanı оlan aşiqi şəхsi səadət və
məhəbbətdənsə, vətən, еl-ulus sеvgisi
daha çох cəlb еdir.
Vidadinin şеirləri kitab şəklində ilk
dəfə 1939-cu ildə nəşr еdilmişdir. Bir
sıra əsərləri rus dilinə və digər dillərə
tərcümə olunmuşdur.
Molla Vəli Vidadi 1809-cu ildə
Şəmkirdə vəfat etmişdir.
379
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Qasım bəy Zaкir
1784-1857

Qasım bəy Əli oğlu Zakir 1784-cü
ildə Şuşa şəhərində, Qarabağda məşhur
olan Cavanşirlər nəslində dünyaya göz
açmışdır. Onun ulu babası Kazım ağa
Pənah xanın doğma qardaşı olub.
İlk təhsilini mollaxanada almış, ərəb,
fars dillərini öyrənmişdir. Firdovsi, Nizami, Sədi, Hafiz kimi sənətkarların
əsərləri ilə tanış olmuş, Qacarın Qarabağa hücumu, şuşalıların müdafiəsi,
Ə d ə b i y y a t
Qacarın qətli, Vaqifin oğlu ilə birlikdə
Seçilmiş əsərləri
öldürülməsi, İbrahim xanın vəhşicəsinə
[Mətn] /Q.Zakir; tərt.
güllələnməsi onun dünyagörüşünün fored. və ön sözün müəl.
malaşmasına təsir etmişdir.
K.Məmmədov.- Bakı:
Avrasiya Press , 2005.Zakir çar ordusunun könüllü atlı
400 s.
dəstəsinə qoşulmuş, 1813, 1826-1828Təmsillər [Mətn]
ci il Rus-İran müharibələrində iştirak
/Q.Zakir; A.A.Bakıxanov,
etmişdir. Döyüşdə fərqləndiyinə görə
S.Ə.Şirvani; tərt. ed.
M.Əvəz qızı.- Bakı: Aspo- 1828-ci ildə gümüş medalla təltif edilliqraf, 2009.- 31 s.
mişdir.
İlin yay fəslini Şuşada, qalan vaxtı
Hüseynov, S. Qasım
bəy Zakir [Mətn]
Mehdiqulu xanın ona bağışladığı Xın/S.Hüseynov; elmi red.
dırıstan kəndində keçirirdi. TarxanR.Məhərrəmova; Azərb.
Resp. Gənclər və İdman Mouravov Zakiri qaçaq düşmüş qardaşı
Nazirliyi, Azərb. Dövlət oğlu Behbud bəy Cavanşiri evində saxBədən Tərbiyəsi və İdman ladığına görə günahlandırıb həbs etdirir.
Akademiyası.- Bakı:
Şair bir il Şuşada saxlanıldıqdan sonra
Yazıçı, 2010.- 342 s.
məhkəməsiz Bakıya sürgün edilir.
İbrahimli, S. Q.Zakir
Zakir
dostları
M.F.Axundzadə,
şeirlərinin vəznləri
M.Kolyubakin, Qutqaşınlı və Orbeli[Mətn] /S. İbrahimli
(Axundov); red. X.Yusifli.- aninin köməyi ilə həbsdən azad edilir,
Gəncə: [s.n.], 2010.- 27 s.
ancaq ömrünün sonuna qədər nəzarətdə
Poetry of Azerbaijan
və ehtiyac içində yaşayır. Dostlarının
[Text]: a drop in the
səyilə şairin aliyyəti nəzərə alınaraq
ocean /com. & edt.
E.Madatli.- Islamabad: “Rus dövlətinə göstərdiyi xidmətlərə
Leaf Publications, 2010.- görə” 1857-ci ildən başlayaraq 36 manat
345 p.
təqaüd təyin edilmişdir. Lakin təqaüd
İ n t e r n e t d ə
kağızı Şuşaya çatanda artıq qoca şair
dünyasını dəyişmişdi. 1857-ci ildə
www.anl.az
Şuşada vəfat etmiş şair Mirzə Həsən
www.kitabklubu.org
380

Şair
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Q.Zakir yaradıcılığa lirik şeirlərlə
başlamışdır. Ədəbi fəaliyyətinin ilk
mərhələsində o, klassik qəzəl janrına
nisbətən aşıq şeiri formasına daha çox
üstünlük vermişdir. Milli poeziyamızın
ən kütləvi formalarından olan qoşma və
gəraylılarda Zakir bir tərəfdən Vidadi
və Vaqif, digər tərəfdən isə Aşıq Qurban, Tufarqanlı Abbas kimi ustadların
ənənələrini davam etdirmişdir.
Q.Zakir sələflərinin ədəbi ənənələrini
yeni tarixi şəraitdə davam etdirərək klassik üslubda yazdığı qəzəlləri,müxəmməs,
müstəzad, tərcibənd, tərkibbəndləri ilə
yanaşı yaradıcılığında xalq şeiri formasına da - qoşma, təcnis və gəraylılara da
geniş yer vermişdir.
Şairə ədəbiyyat tariximizdə xüsusi mövqe qazandıran və onu daha çox
şöhrətləndirən ictimai-siyasi satiralarıdır. Şifahi xalq ədəbiyyatına bağlı satiranın XIX əsrin əvvəllərində yazılı
ədəbiyyatımızda meydana çıxması Zakirin adı ilə bağlıdır.
Zakirin yaradıcılığında
mənzum
hekayə və təmsilləri mühüm yer tutur.
Onun müxtəlif mövzularda yazılan
“Məlikzadə və Şahsənəm”, “Əmirzadə,
məşuq və cavan aşiq”, “Aşiqin təam
bişirməyi”, “Aşiq və məşuq haqqında”,
“Zövci-axər”, “Tərlan və elçi”, “Dəvəsi
itən kəs”, “Dərviş ilə qız”, “Həyasız
dərviş”, “Əxlaqsız qazı”, “Xalqa vəz
deyən, özü fisqü fücurdan çıxan biəməl
alim” kimi mənzum hekayələri vardır.
Qasım bəy Zakirin “Dərviş və fəqir”,
“Dəvəsi itən kəs”, “Aslan, Qurd və Çaqqal” və “Tülkü və qurd” əsərləri “Vətən
dili”nə salınmışdır.
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Nəğmələr [Mətn]
/M.Ş.Vazeh.- Bakı: ŞərqQərb, 2004.- 96 s.
Bayramov, A. Fridrix
Bodenştedtin M.Ş.Vazeh
haqqında xatirələri [Mətn]
/A.Bayramov.- Bakı: Nurlan, 2008.- 108 s.
Abbaslı, T. Məktəblər:
kütləviləri və fərdiləri
[Mətn]: ilk milli mirzəmiz
Mirzə Şəfi Vazeh
ikincilərdən idi /T.Abbaslı
//Mədəniyyət.- 2012.- 28
noyabr.- S.13.
Məmmədov, Ş.
“Azərbaycan
ədəbiyyatının qaynaqları: Mirzə Şəfi Vazeh
[Mətn] /Ş.Məmmədov
//Azərbaycan müəllimi.2011.- 16 sentyabr.- S. 23.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
adam.az
www az.wikipedia.org
www.ganca.net

Mirzə Şəfi Vazeh
1794-1852
Mirzə Şəfi Vazeh 1794-cü ildə
Gəncə şəhərində, memar ailəsində doğulmuşdur.
Şəfi hələ mədrəsədə oxuyarkən
sufiliklə və Şərqin panteist fəlsəfi fikri
ilə maraqlanırdı. Çünki bunlara bələd
olmadan Hafiz, Füzuli, Xəyyam, Sədi
kimi şairləri dərk etmək mümkün deyildi. Gəncə ruhaniləri ilə söhbətlərində
Şəfinin bidətçi mülahizələri diqqətdən
yayınmır və gələcək şairi mədrəsədən
xaric edirlər. Mirzə Şəfi yaradıcılığının
tədqiqatçıları qeyd edirlər ki, o, ömrünün sonuna qədər sufizm mövqelərindən
bircə addım da geri çəkilməmişdi.
Görkəmli maarifçi, dramaturq
M.F.Axundzadənin müəllimi olmuş,
onun maarifçi kimi yetişməsində böyük rol oynamışdır.
Mirzə Şəfi Vazeh 1840-cı ildə Tiflisə
köçmüş, qəza məktəbində Azərbaycan
və fars dillərindən dərs demişdir.
Qabaqcıl rus, gürcü və xarici ölkə
ziyalıları ilə dostlaşmışdır.
Şair Gəncədə təsis etdiyi “Divanihikmət”
ədəbi-fəlsəfi
məclisinin
fəaliyyətini
davam
etdirmişdir.
Məclisdə poeziya, fəlsəfə və etikaya,
dövrün mühüm ictimai məsələlərinə
dair fikir mübadiləsi aparmışdır.
A.A.Bakıxanov,
M.F.Axundzadə,
F.Bodenştedt və başqaları məclisdə iştirak edirdilər.
M.Ş.Vazeh 1848-ci ildə Gəncəyə
qayıtmış, qəza məktəbində müəllim
işləmişdir.

Şair

1850-ci ildə yenidən Tiflisə getmiş, gimnaziyada Azərbaycan və fars
dillərindən dərs demişdir. Əsərlərini
Azərbaycan və fars dillərində yazan
M.Ş.Vazeh, əsasən lirik şeirlər qələmə
almışdır. Şeirlərində gözəllik, dünya
nemətləri tərənnüm olunur, məhəbbət
dini etiqada qarşı qoyulur. Vazehin dini
ehkam, zahidlik, həmçinin, istibdad
əleyhinə də şeirləri var.
M.Ş.Vazehin maarif sahəsində də
mühüm xidmətləri olmuşdur. Belə
ki, 1852-ci ildə Tiflis gimnaziyasının
Şərq dilləri müəllimi İ.Qriqoryevlə
birlikdə Azərbaycan dilində ilk dərs
vəsaiti tərtib etmişdir. “Kitabi-türki”
adlanan həmin vəsaitdən gimnaziya və
qəza məktəblərində Azərbaycan dilini
öyrənmək üçün uzun müddət istifadə
olunmuşdur.
M.Ş.Vazehin fəlsəfi dünyagörüşünün əsasında sufiliyin və çarvaka hind
fəlsəfi məktəbinin materialist təliminin
ünsürlərini birləşdirən panteizm dururdu.
Mirzə Şəfi Vazeh 1852-ci il noyabr
ayının 28-də Tiflis şəhərində vəfat etmişdir.
Sağlığında unudulmuş və haqqı
əlindən alınmış şair öləndən sonra da
qarət olunur. Tiflisdəki Botanika bağının arxasında yerləşən Azərbaycan
qəbiristanlığı müharibədən sonra
köçürülərkən onun həmvətənlərindən
heç kim bu böyük şairin ruhunun
incidilməsinə etirazını bildirmir.
381
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Bayraməli Abbaszadə
1869-1926
Bayraməli Abbas oğlu Abbaszadə
1869-cu ildə Cənubi Azərbaycanın
Sərab mahalının Dünni kəndində
rəncbər ailəsində anadan olmuşdur.
İbtidai təhsilini kənd mollaxanasında almış, ilk satirik şeirini “Mirzə
Gülzar”, “Gülzari-Sərabi” imzaları ilə
yazmışdır.
Sərabdan Bakıya ilk gəlişi XX əsrin
əvvəllərinə təsadüf etmişdir. Burada
“Qafqaz Merkurisi” körpüsündə liman
fəhləsi işləmişdir.
İlk publisistik yazısını 1906-cı
ildə “Molla Nəsrəddin” səhifələrində
“Hambal” ləqəbi ilə çap etdirmişdir.
Cənubi Azərbaycanda başlayan milli azadlıq hərəkatında iştirak etmək
üçün Təbrizə getmişdir. Səttarxanın
məşrutə hərəkatına qoşulması onun bir
şair kimi formalaşmasına ciddi təsir
göstərmişdir.
Təbriz dövri mətbuatında “Azərbaycan” (1906), “Əncüman”
(1907), “Mücahid” (1907), “Azad”
(1907), “İttihad” (1908), “Naleyimillət” (1908), “Müsavat” (1908),
“İstiqlal”
(1909),
“Buqələmun”

Şair

(1909) və s. qəzet və jurnallarda cəsur
səttarxançıları tərənnüm, məşrutə
hərəkatını ləkələyən ikiüzlü, satqın,
xarici və daxili düşmənləri ifşa edən
şeirlərini dərc etdirmişdir.
1909-cu ilin aprelində təqib
edildiyindən yenidən Bakıya qayıtmış, ömrünün axırınadək burada
İçərişəhərdə yaşamışdır. “Tazə həyat”,
“İttifaq”, “Zənbur”, “Səda”, “Məzəli”,
“Məşəl”, 1920-ci ildən sonra isə
“Kommunist”, “Yeni yol”, “Yeni fikir”,
“Kəndçi qəzetəsi”, “Molla Nəsrəddin”
səhifələrində “Hambal”, “Rəncbərhambal”, “Hambal Azərbaycani”,
“Hambali-Gülzari Sərabi”, “Bayraməli
Abbaszadə Hambal” və b. imzalar ilə
əsərlərini çap etdirmişdir.
Ədəbi dərnəklərdə fəal çalışmışdır.
“Qızıl qələmlər” cəmiyyətinin üzvü olmuşdur. Zəngin ədəbi irs yaratmışdır.
Abbaszadə Bayraməli Abbas oğlu
1926-cı il iyun ayının 4-də uzun sürən
xəstəlikdən sonra Bakıda vəfat etmiş,
köhnə Əhmədli qəbiristanlığında dəfn
olunmuşdur.

Rüstəmli, A. Tufanlardan keçən ömür [Mətn] /Asif Rüstəmli; red. İslam Ağayev; Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, AEA.-Bakı:
Sabah, 1995. -132 s.
Rüstəmli, A. Mollanəsrəddinçi şair Bayraməli Abbaszadə Hambalın həyat və yaradıcılığı [Mətn]: filol. e. n. al. dər. a.üçün təq.
ed. dis-nın avtoreferatı: 10.01.03. /A.Rüstəmli; AEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.-Bakı, 1994.- 28 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/M.Hadi; tərt. ed.:
Ə.Hüseynov, Ə.Mirəhmədov,
Ə.Hüseyni.- Bakı: ŞərqQərb, 2005.- 464 s.
Lirika poemalar, iqtibas və
tərcümələr [Mətn] /M.Hadi;
tərt. ed. Ə.Hüseynov,
Ə.Mirəhmədov (red.),
Ə.Hüseyni; red. hey.
M.İbrahimov, M.Cəfərov;
AzSSR EA Nizami ad.
Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm,
1978.- C.I.- 469 s.
Əliquluyeva, L. Məhəmməd
Hadi yaradıcılığında
Füzuli ənənələri [Mətn]:
filol. e.n.al. dər.a. üçün
təq. ed. dis.: 10.01.01./L.
Əliquluyeva /AMEA, Nizami
ad. Ədəbiyyat İn-u.- Bakı,
2007. -144 s.
Qəribli, İ. Məhəmməd Hadi
yaradıcılığının “Həyat”
və “Füyuzat” mərhələsi
[Mətn]: [monoqrafiya]
/İ.Qəribli; məsləhətçi.
B.Nəbiyev; elmi red.
T.Kərimli; AMEA, Nizami ad. Əd-t İn-tu.- Bakı:
“Qələm” MMC, 2009.148 s.
İ n t e r n e t d ə
www..anl.az

Məhəmməd Hadi
1879-1920
Məhəmməd Hacı Əbdülsəlimzadə
Hadi (Şirvani) 1879-cu ildə Şamaxı
şəhərinin Sarıtorpaq məhəlləsində,
tacir ailəsində doğulmuşdur. İbtidai
təhsilini məhəllə məktəbində şamaxılı
Molla Səmədin yanında almış, sonra
Hacı Molla Abbasın məktəbində oxumuşdur.
Hadi
istədiyi
məktəblərdə,
istədiyi elmləri oxumağa nail ola
bilmədiyindən, əmisi oğlunun köməyi
ilə ticarət işinə əl atmış, ancaq bu iş
onun ürəyinə yatmadığından tezliklə
tərk etmişdi. Şamaxı zəlzələsindən
sonra (1902) Kürdəmirə köçən M.Hadi
orada müəllimlik etmişdir.
Hadi mətbuat aləminə 1905-ci ildə
gəlmişdir. “Həyat” qəzetinin 109-cu
nömrəsində Hadinin “Lövhi-məkatib”
adlı şeiri çap olunmuşdur.
1905-ci ildə Həştərxana getmiş,
mətbuatda
çalışmağa
başlamışdır. M.Hadi “Həyat”, “Füyuzat” və
“Bürhani-tərəqqi” qəzetlərində elmə,
maarifə çağıran şeirlər və intibah
məsələlərinə dair məqalələr yazmışdır.
M.Hadi 1906-cı ildə Əli bəy
Hüseynzadənin çağırışı ilə Bakıya
gəlmiş, “Füyuzat” məcmuəsində çalışmış, yerli həyata dair yazıların geniş nəşrinə çalışmışdır. “Füyuzat” qapandıqdan sonra o, “Tazə həyat” və
“İttifaq” qəzetlərində işləmişdir.
1910-cu ildə Hadi, İstanbula getmiş, “Tənin” qəzetində Şərq dilləri

Şair
mütərcimi kimi çalışmış, yazıları ilə
də yerli qəzet və məcmuələrdə iştirak etmişdir. Hadinin alovlu bir hiss
ilə, tərəqqipərvərlik ruhunda yazdığı
şeirlər bütün Yaxın Şərqdə oxunub yayılırdı. Hətta, şairin “Fünun və maarif”
adlı şeiri Hindistanda, “Həblülmətin”
qəzetində farsca tərcümə olunub çap
edilmişdi.
1913-cü ildə, Osmanlı hökuməti
Hadini də həbsə almış və Səlanikə
sürgün etmişdir. Orada da Hadidən
şübhələnmiş, onu incitməyə başlamışlar. Hadi başına gələn ağır
fəlakətlərdən sonra 1914-cü ildə Bakıya qayıtmağa müvəffəq olmuşdur.
1915-ci ildə Qafqaz ordusunda
feldşer kimi çalışdığı zaman Avstriya
cəbhəsinə, Karpata getmiş, müsəlman
əsgərləri arasında alay mollası
vəzifəsini icra etmişdir.
Hadi harada, nə vəzifədə olurolsun, qələmindən, odlu şeirlərindən
ayrılmırdı. O, cəbhədə ikən bir sıra
xırda şeirləri ilə yanaşı tərcümeyihalını əhatə edən “Sərgüzəşt”ini yazmağa başlamışdı.
İndiyədək Hadinin az əsərləri bizə
çatmışdır. O, öz əsərlərini satdığından
ədəbiyyatçılar güman edirlər ki, Hadinin bəzi əsərləri özü ilə torpağın altına
gömülmüşdür.
Məhəmməd Hadi 1920-ci ildə
Gəncədə vəfat etmişdir.
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Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/T.Ş.Simürğ; tərt. ed. və ön
sözün müəl. T. Əlişanoğlu;
[buraxılışa məsul.
Ə.Güləlıyev].-Bakı: ŞərqQərb, 2006. - 168 s.
Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/T.Ş.Simürğ.- Bakı: Yazıçı,
1983.- 270, [2]s.
Qayçı [Mətn] /T. Şahbazi;
rəssam R.Əsədov; red.
M.Namaz.- Bakı: Gənclik,
1998.- 16 s.
Zeynalova, Ş. Tağı Şahbazi (Simurğ) [Mətn]:
biblioqrafik göstərici
/Ş.Zeynalova; Azərb.
SSR Mədəniyyət Nazirliyi,
M.F.Axundov ad. Azərb.
Resp.Döv. Kitabxanası.Bakı: [s.n.], 1975.- 36 s.
İsmayılov, A. Tagı
Şahbazi Simurğ [Mətn]
/A.İsmayılov; rəyçi.
T.Əhmədov; red.
Ş.Salmanov.- Bakı: Yazıçı,
1987.- 118 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.azyb.net
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Tağı Şahbazi Simurğ
1889-1937
Tağı Abbas oğlu Şahbazov (Tağı
Şahbazi Simurğ) 1892-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini
mollaxanada almışdır. 1902-1905-ci
illərdə İçərişəhərdə 9 saylı məktəbdə,
sonra Həbib bəy Mahmudbəyovun müdir olduğu birinci rus-tatar məktəbində
təhsilini davam etdirmişdir.
Realnı məktəbi bitirdikdən bir il
sonra, 1913-cü ildə Bakıda Üçüncü
Gimnaziyada latın dilindən imtahan verib şəhadətnamə almış, onun əsasında
həmin il Xarkov Darülfünunun Fizika və Riyaziyyat fakültəsinin təbiyyat
şöbəsinə daxil olmuşdur. Tələbəlik
həyatı inqilabi hadisələr mühitində
keçmişdir.
1914-cü ildə Darülfünunun tibb
şöbəsinə keçməsi onu inqilabçı
tələbələrə daha da yaxınlaşdırmışdır.
1915-ci ildə “Sosial-Demokrat Bolşevik Firqəsi”nin tələbə fraksiyasına daxil olmuşdur.
1917-ci ildə Bakıda “Hümmət”
təşkilatında, 1918-ci ildə Xarkovda
“Cənub türk-tatar işçisi” hərəkatında
fəal çalışmışdır.
1919-cu ildə Ukrayna K(b)P MK
yanında “Hümmət” müsəlman bürosunun sədri, RSFSR Xalq Milli İşlər Komissarlığı Zaqafqaziya müsəlmanları
şöbəsinin katibi, Şərq Xalqları Kommunist təşkilatları bürosunda məlumat
şöbəsinin müdiri olmuşdur.
1922-1923-cü illərdə Azərbaycan
Xalq Maarif Komissarının müavini,

Publisist
1923-cü ildə “Maarif və mədəniyyət”
jurnalının redaktoru, 1923-1926-cı
illərdə Azərbaycan MİK katibi, 19261929-cu illərdə ADU-nun rektoru,
1930-1937-ci illərdə Azərbaycan
Xalq Səhiyyə Komissarının müavini
vəzifələrində çalışmışdır.
Bədii yaradıcılığa inqilabdan əvvəl
başlamışdır. “Quşlar kimi azadə”, “İyi
aləm”, “Südçü qız”, “Şəkərli çoban”,
“Aclar” və s. hekayələrində istismar
dünyası, dini fanatizm, xalqa yad “ziyalılar” tənqid olunur.
Sovet dövrü əsərlərində yeni həyat
quruculuğu, qadın azadlığı mövzuları əsas yer tutur. Bunlar “Haqsızlıq
dünyası”, “Hacı Salman”, “Ağanın
kənizi”, “Məşədi Qədimin evində
bədbəxtlik”, “Azadlıq üçün cinayət”,
“Zərifə”, “Küləkli bir axşam” və s.
hekayələrində öz əksini tapmışdır.
1932-ci ildə yazdığı “Düşmənlər” povesti kollektivləşmə dövründə kənddə
gedən sinfi mübarizədən bəhs edir.
Tağı Şahbazi Simurğ 1937-ci
ildə Bakıda vəfat etmişdir. Bakıdakı
küçələrdən biri onun adını daşıyır.
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Seçilmiş əsərləri
[Mətn]: 3 cilddə: roman
/Əbülhəsən; [red.
Y.Kürçaylı].- Bakı:
Azərnəşr, 1984-1985.C.1.- 398 s.; C.2.: Tamaşa
qarının nəvələri: povest.273 s.; C.3.- 1985.- 238 s.
Cahangirova, E.
Azərbaycan Sovet
romanının təşəkkülü
problemi (Ə.Əbülhəsənin
“Yoxuşlar” və “Dünya qopur” romanları
əsasında) [Mətn]:
filologiya e.n.a.dər.a.üçün
təqdim edilmiş dis-nın
avtoreferatı: 10.02.01.
/E.Cahangirova
Azərbaycan SSR Xalq
Təhsili Nazirliyi, Bakı
Dövlət Universiteti.- Bakı,
1990. - 23 s.
Cəbiyeva,T. Əbülhəsən
Ələkbərzadə [Mətn]
/T.Cəbiyeva //Babadağa
baxan ellər: [İsmayıllı].Bakı, 2006.- S.79-80.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.azyb.net

Əbülhəsən Ələkbərzadə
1904-1986
Əbülhəsən Əlibaba oğlu Ələkbərzadə 1904-cü ildə Şamaxı qəzasının
Basqal qəsəbəsində, toxucu-kustar
ailəsində anadan olmuşdur. O, Basqalda dörd sinifli rus-tatar məktəbini bitirmişdir. 1920-ci ildə Əbülhəsən sevimli
müəlimi Ağarza Qasımxanlının köməyi
ilə üç aylıq müəllimlər kursuna daxil
olmuş və oranı bitirdikdən sonra Nuran
kəndində bir il müəllimlik etmişdir.
1921-ci ildə Bakı müəllimlər seminariyasına daxil olmuş və 1925-ci
ildə oranı bitirmişdir. Bundan sonra
Əbülhəsən 2 il Dərbənddə müəllimlik
etmişdir.
1927-ci
ildə
Bakıya
gəlmişdir.
Əbülhəsənin ilk qələm təcrübələri
1925-1927-ci illərə aiddir. Həmin
illərdə Dərbənd Pedaqoji Texnikumunda müəllimlik edən Əbülhəsən
Dağıstan xalqlarının milli mədəniyyəti
ilə maraqlanmış, folklor materiallarının toplanmasında, maarif ocaqlarının təşkilində yaxından iştirak etmişdir. O, eyni zamanda, yerli mətbuat
səhifələrində, xüsusilə “Maarif yolu”
jurnalında şeir və məqalələrlə çıxış etmişdir.
Əbülhəsən də, bir sıra nasirlərimiz
kimi, yaradıcılığının ilk illərində şeirlə
daha çox məşğul olmuşdur. 19251927-ci illərdə “Maarif yolu” jurnalında dərc edilmiş “Məhbus”, “ Dalğalar”,
“Bahar yağışları ” və s. misal ola bilər.
Bu əsərlər lirik xarakterdə olub, əsasən
təbiət lövhələrindən və yerli əhalinin

Yazıçı

məişətinə aid müxtəlif səhnələrin
təsvirindən ibarətdir. 1934-cü ildən
AYB-nın üzvü olmuşdur.
Azərbaycan
Kinematoqrafiya
Komitəsində baş redaktor, müxtəlif
vaxtlarda iki dəfə “Azərbaycan” jurnalında baş redaktor vəzifələrində
işləmişdir. Döyüş və ədəbi-ictimai
fəaliyyətinə görə üç dəfə “Qırmızı
əmək bayrağı ordeni” (1966, 1971,
1976), fəxri fərmanlar və döyüş medalları ilə təltif edilmişdir. 1979-cu ildə
“Azərbaycanın Xalq yazıçısı” fəxri
adına layiq görülmüşdür.
“Yoxuşlar” (1933), “Müharibə” (I
kitab, 1947), “Dostluq qalası” (1960),
“Tərs adamlar” (1967), “Dünya qopur”
(1968), “Seçilmiş əsərləri” (üç cilddə
1984) və s. kitabların müəllifi olmuşdur.
Hər bir sənətkarın xalqın ədəbiyyat
tarixində öz yeri, öz qiyməti vardır. Bu
qiymət sənətkarın ədəbi irsi ilə ölçülür. Əbülhəsən dedikdə bugunkü oxucuların nəzərində azəri romanının ən
görkəmli və istedadlı yaradıcılarından
biri canlanır. Bütün gücünü, istedadını sədaqətlə xalqına həsr etmiş bu
sənətkarın qırx il müddətində yaratmış
olduğu çox zəngin və rəngarəng obrazlar dünyası, müxtəlif və mürəkkəb insan taleləri, sevincli-kədərli mübarizə
yolları yada düşür.
Əbülhəsən Ələkbərzadə 1986-cı
ildə vəfat etmişdir. Bakı küçələrindən
biri onun adını daşıyır.
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“Bir zaman can deyib,
can eşidərdik...” [Mətn]:
(Şeirlər və rəvayətlər)
/M.Borsunlu; red.
Ə.Sayılov.- Bakı: Araz,
2005.- 314 s.
Borsunlu Məzahir Daşqın [Mətn] /tərt. ed., ön
söz. müəl. B.Ulduz; red.
X.Yusifli.- Bakı: Agah,
2003.-C.1.- 298 s.
Quluyeva, Ş. Məzahir
Daşqının poeziyası
[Mətn] /S.Quluyeva.Bakı: “Nurlan”
nəşriyyatlı, 2009.- 200
s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.azeri.tarix.az
www.az.wikipedia.org

386

Məzahir Daşqın
1909-1979
Mazahir Həmzə oğlu Axundov (Borsunlu Məzahir Daşqın) 1909-cu ilin payızında, Tərtər rayonunun İncə Borsunlu
kəndində anadan olmuşdur.
Kiçik yaşlarından aşıq yaradıcılığına
güclü meyl göstərmişdir. İbtidai məktəbi
kənddə bitirdikdən sonra Bakıda fəhlə
gənclər məktəbində təhsilini davam etdirmişdir.
1925-ci ildə son kursda ikən atası
həbs olunduğuna görə məktəbdən çıxarılmışdır. Taleyini Gəncə ilə bağlamışdır, “Qızıl Gəncə” jurnalında şeirlərini
çap etdirmişdir.
Şair Səməd Vurğunla şəxsi tanışlıqdan sonra təhsilini davam etdirməyə imkan tapmışdır.
İkinci Dünya müharibəsi başlayanda, 1941-ci ildə ordu sıralarında könüllü xidmət etmişdir. Sovet qoşunları
tərkibində İranda olarkən Aşıq Hüseyn
Cavanla tanış olmuş, şair aşıq Səyyahla
deyişmiş, Gülgəzin məclislərində iştirak etmişdir. Onun “İran səfəri” şeirlər
silsiləsi bu zaman yaranmışdır.
1942-ci ildə Krım cəbhəsində əsir
alınmış, ölüm düşərgələrində işgəncələrə
məruz qalmışdır. Şimali Afrikada və İtaliyada olmuşdur.
1945-cı ildə vətənə qayıtmaq imkanı tapsa da, onu doğma vətənə buraxmayıb həbs etmiş, Sibirə sürgünə
göndərmişlər.
Səməd Vurğun A.Fadeyevi də özü ilə
götürərək Rusiyanin Suxobezvodnaya
həbs düşərgəsinə getmiş, burada günahsız dustaq həyatı yaşayan M.Daşqına

Şair
baş çəkmişdi.
1956-cı il 24 mart tarixli fərmana
əsasən ona bəraət verilmişdir. Məzahir
Daşqının azad olunmasında Səməd Vurğunun böyük rolu olmuşdur. Görkəmli
şair Məzahir Daşqına “Aşıq qardaşıma”
adlı şeir də həsr etmişdir.
O, Azərbaycan Respublikası xalq yaradıcılığı evində ştatdankənar metodist
(1956-1960), sonra ömrünün axırınadək
Gəncə rayonlararası xalq yaradıcılığı evində Folklor şöbəsinin müdiri
vəzifələrində çalışmışdır.
Daşqının ədəbi irsi aşıq şeiri tərzində
yazdığı qoşma, gəraylı, təcnis, divani,
qəzəl və müxəmməslərdən, həmçinin,
müasir şeir formalarını əhatə edən poetik nümunələrdən, əldə olunmuş dörd
poemadan, deyişmələrdən ibarətdir.
Onun ölümündən sonra üç kitabı çap
olunmuşdur.
Məzahir Daşqının müxtəlif illərdə
yazdığı qoşmalarında vətən məhəbbəti,
diyar həsrəti qüvvətli bir həyəcanla,
vurğunluqla tərənnüm olunur. Dünyanı qarış-qarış gəzən şair gözəl-gözəl
şəhərlər, məkanlar görsə də Azərbaycanı
hamısından üstün tutmuş, ona bağlılığını
ürək yanğısı ilə söyləmişdir.
1946-cı ildən sonra təqiblərə məruz
qaldığından öz şeirlərini Daşqın təxəllüsü
ilə çap etdirmişdir.
Məzahir Daşqın 1979-cu il oktyabr ayının 31-də vəfat etmiş, Borsunlu kəndində dəfn olunmuşdur. Tərtər
şəhərində Məzahir Daşqına heykəl qoyulmuşdur.
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Aşıq Əsəd
1874-1951

Ə d ə b i y y a t
Aşıq Əsəd [Mətn] //XX əsr
Azərbaycan yazıçıları: ensiklopedik məlumat kitabı.Bakı, 2004.- S.78.
www.anl.az
www.az.wikipedia.org

Əsəd Əhməd oğlu Rzayev (Aşıq
Əsəd) 1874-cü ildə Ermənistanın
Göyçə mahalının Böyük Qara Qoyunlu kəndində, yoxsul kəndli ailəsində
anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarında
atasını itirəndən sonra beş il muzdurluq etmişdir. Sonra söz qoşmağa,
çalıb-çağırmağa güclü həvəsini eşidən
Aşıq Ələsgər onu şagirdliyə götürmüş,
dörd il sənət öyrətmişdir.
1895-ci ildən müstəqil aşıqlıq etmiş, el arasında çalıb-çağırmış, ustad
sənətkar kimi tanınmışdır. 1921-ci
ildə banditizmə qarşı mübarizə aparmışdır. 1931-ci ildə Azərbaycanın Tovuz şəhərinə köçmüşdür. Birinci Aşıqlar qurultayında ona Azərbaycanın

Aşıq şair
ilk aşığı adı verilmişdir. Sovet
hakimiyyəti qurulduğu vaxtdan kolxoz
kəndini, yeni sosialist cəmiyyətinin
nailiyyətlərini, əmək adamlarının
bəxtiyar günlərini tərənnüm etmişdir.
1938-ci ildə Moskvada Azərbaycan
incəsənəti ongünlüyünün iştirakçısı olmuşdur. “Şərəf Nişanı” ordeni ilə təltif
edilmişdir. İkinci Dünya müharibəsi
illərində cəbhə arxasında Azərbaycan
kəndlilərini qələbəyə ruhlandırmış, öz
seirləri ilə ümumxalq işinə köməklik
göstərmişdir. 1939-cu ildən Yazıçılar
Birliyinin üzvü olmuşdur.
1951-ci il aprel ayının 27-də vəfat
etmişdir.

www.kataloq.net

100
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Aşıq Nabat (Nabat Paşa
qızı Cavadova) //Naxçıvan
ensiklopediyası.-Bakı,
2002.-S.32.
Albalıyev, Ş. Aşıq Nabatın sorağında [Mətn]
/Ş.Albalıyev //Kredo.2012.- 4 avqust - S.14.
www.anl.az

Aşıq Nabat
1914-1973

Nabat Paşa qızı Cavadova (Aşıq
Nabat) 1914-cü ildə Şərur rayonunun
Parçı kəndində, yoxsul kəndli ailəsində
anadan olmuşdur.
Ata-anasını uşaqlıq çağlarında itirmişdir. Qohumlarının onun müğənni
olmasına, toylara getməsinə icazə
vermədikləri üçün doğma elində qala
bilməyən Aşıq Nabat məcburiyyət qarşısında qalmış, 1934-cü ildə Qarabağa
köçüb gəlmişdir.
Bir müddət görkəmli xanəndələr Xan Şuşinski, Seyid Şuşinski, Zülfü
Adıgözəlov və tarzən Qurban Pirimovla bir yerdə müğənnilik etmişdir. Nabat
xanım Qarabağa ürəkdən vurulmuş və

Aşıq şair
ömürlük bu torpağın sakini olmuşdur.
Ancaq Nabat xanım müğənnilik yolunu tez dəyişmiş, yavaş-yavaş saza meyl
göstərmiş və aşıqlığı özünə peşə seçmişdir. Bundan sonra müstəqil aşıqlığa
başlamışdır.
Nabat xanım bu dövrdə şeir də yazmağa başlamışdır. Folklor arxivimizdə
saxlanılan Aşıq Nabatın onlarla qoşma
və gəraylısı, 20-dən artıq özünəməxsus
bayatısı var.
Nabat Paşa qızı Cavadova 1973-cü
il oktyabr ayının 3-də, Yevlax şəhərində
vəfat etmiş, vəsiyyətinə görə Naxçıvanın Siyaqut kənd qəbiristanlığında dəfn
edilmişdir.
387
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Usta Zeynal Nəqqaş
1829-1904
Axundzadə Kərbəlayı Zeynalabdin
Əbu Səid oğlu (Usta Zeynal Nəqqaş)
1829-cu ildə anadan olmuşdur.
Məşhur xəttat nəqqaş və şair olmuş, el arasında “qızıl əlli nəqqaş”
kimi tanınmışdır. Naxçıvandakı “Xan
sarayı”na, Bakıda H.Z.Tağıyevin
ev-muzeyinə (indiki Tarix Muzeyi),
Təbrizdəki, Ordubaddakı “Came”
məscidinə, Məşədi Tağının evinə,
Əylis, Vənənd kəndlərində bəzi evlərə
çəkdiyi rəsmlər və vurduğu nəqşlər
hələ də durur.
Ordubad şəhərinin “Malik İbrahim”
qəbiristanlığındakı dağa bitişik “Qara
pir”də vurduğu nəqş, XIX əsrin axırlarında İran şahının Ordubada gəlişi ilə
əlaqədar olaraq “Came” məscidinin
arxa tərəfinə yumurta sarısı, əhəng
və başqa materiallardan hazırladığı

Nəqqaş, xəttat

məhlul vasitəsilə “Şiri xurşid” gerbini
düzəltmiş və dizinin üstündə almazla
kəsdiyi ayna qırıqları ilə ortasına günəş
rəmzi də yapışdırmışdı. Həmin monumental əsərlər bugünə qədər qalmaqdadır. Həmçinin, “Came” məscidinin
divarına öz yazdığı şeirdən beytləri də
həkk etmişdir.
1838-ci ildə Ordubadda təşkil edilmiş “Əncümənü-şüəra” adlı ədəbi
məclis məşğələləri bəzən Usta Zeynal
Nəqqaşın evində keçirilərmiş.
M.S.Ordubadinin
Azərbaycan
Dövlət Əlyazmalar fondunda saxlanılan “Tərcümeyi-halım”da Usta Zeynal
Nəqqaş haqqında dəyərli fikirləri var.
Usta Zeynalabdin Nəqqaş 1904-cü
ildə vəfat etmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Kərbalayi Zeynalabdin [Mətn] //Azərbaycan sovet ensiklopediyası: 10 cilddə.- Bakı, 1981.- C.V.- S.353.
“Qızıl əlli nəqqaş” şair [Mətn] //Azadlıq.- 2012.- 12-13 avqust.- S.14.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Ə d ə b i y y a t
Mirələsgər Mirəsədulla
oğlu Mirqasımov [Mətn]
//Cəlil Məmmədquluzadə
ensiklopediyası.-Bakı,
2008.- S.194.

80
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Azərbaycan toyu: toy
mədəniyyətimizin bələdçisi
[Mətn] /E.Aslanov; red.
S.İsmayıllı.- Bakı: Tutu,
2003.- 239 s.
Novruzun ulu sələfi [Mətn]
/E.Aslanov.- Bakı: Səda,
2010.- 64 s.
Şəbeh: epik teatrımız
[Mətn] /E.Aslanov.- Bakı:
Nurlan, 2008.- 84 s.

Mirələsgər Mirqasımov
1924-2003
Mirələsgər Mirəsədulla oğlu Mirqasımov 1924-cü ildə anadan olmuşdur.
Heykəltəraş 1944-cü ildə Ə.Əzimzadə
adına Dövlət Rəssamlıq Məktəbini,
1950-ci ildə İ.Repin adına Leninqrad
Boyakarlıq, Heykətləraşlıq və Memarlıq İnstitutunu bitirmişdir.
Ən məşhur əsərləri sırasında
Mirzə Ələkbər Sabirin büstü (gips,
1947, Azərbaycan Dövlət İncəsənət
Muzeyində saxlanılır), “Uxuru” heykəli
(“Azadlıq”, gips, 1961, Azərbaycan
Dövlət Şəkil Qalereyasında), Xəzri
(gips, 1970, Azərbaycan Dövlət Şəkil

Elçin Aslanov
1934
Elçin Muxtar oğlu Aslanov 1934-cü
ildə Bakıda anadan olmuşdur.
Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan
Rəssamlıq məktəbini (1953) və
İ.Y.Repin adına Sankt-Peterburq Boyakarlıq, Heykəltəraşlıq və Memarlıq İnstitutunun boyakarlıq fakültəsini
(1960) bitirmişdir. Kitab tərtibatı,
plakat, dəzgah qrafıkası, boyakarlıq və s. janrlarda əsərlər yaratmışdır.
C.Məmmədquluzadənin
100
illiyi münasibətilə çəkilmiş “Sizi
deyib gəlmişəm” (1965) plakatının
müəllifidir. Teatr və kino rəssamlığı
sahəsində də fəaliyyət göstərmişdir.
Azərbaycan Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuş “Ölülər” əsərinə
bədii tərtibat vermişdir (1966).

Heykəltəraş

Qalereyasında) adlarını qeyd etmək olar.
Monumental işlərindən Leninin (tunc,
qranit 1957), Cəlil Məmmədquluzadənin
(tunc, 1974, Naxçıvan), Cəfər Cabbarlının (qranit, 1982, Bakı) abidələri,
Nəriman Nərimanovun büstü (tuncqranit 1964, Sumqayıtda) fərqlənir.
Mirələsgər Mirqasımov “Azərbaycan
SSR Əməkdar incəsənət xadimi” (1962),
“Xalq rəssamı” fəxri adlarını almış,
Azərbaycan Respublikasının “Şöhrət”
ordeni ilə təltif edilmişdir.
Mirələsgər Mirqasımov 2003-cü ildə
vəfat etmişdir.

Rəssam
C.Məmmədquluzadə haqqında “Mən
onu yenidən kəşf etdim” adlı məqalənin
müəllifıdir (1967).
1965-ci ildən başlayaraq rəssamlıqla
yanaşı, milli-mədəni irsimizin tarixi
kökləri və çağdaş problemlərini araşdırmaqla məşğuldur.
160-dan artıq irili-xırdalı araşdırmanın və “El-oba oyunu, xalq tamaşası”,
“Mən Dədə Qorqud”, “Azərbaycan
toyu”, “Təxti-nərd dəsgahı”, “Şəbeh
epik teatrımız”, “Zorxana mədəniyyəti”,
“Nuhun dabanı”, “Padşahın kiçik
oğlu”, “Yeddi çərşənbə, yeddi bayram”
kimi kitabların müəllifidir.
1991-ci ildən Azərbaycan Gözəl
Sənətlər Yaradıcılıq Akademiyasının
həqiqi üzvüdür.
389
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Ə d ə b i y y a t
Rəhimli, İ. Ələkbər
Süheyli (1879-26.2.1927)
//Rəhimli İ. Azərbaycan
teatr tarixi.- Bakı, 2005.S.75.
www.adam.az

105
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Rəhimli, İ. Əjdər Sultanov (Dekabr 190910.1.1962) [Mətn] /İlham
Rəhimli //Azərbaycan
teatr tarixi.-Bakı, 2005.S.172.
www.adam.az
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Ələkbər Süheyli
1879-1927
Ələkbər Fərəculla oğlu Əliyev (Süheyli) 1879-cu ildə Bakıda anadan
olmuşdur. Atası Ələkbərə 7 yaşından xüsusi müəllimlər tutaraq ona ana
dilindən əlavə fars, rus, ərəb dillərini
tədris etdirmişdir. “Süheyli” onun səhnə
təxəllüsüdür. Bu sözün ərəbcə mənası
“cənubda görünən ulduz” deməkdir.
Bakıda Müsəlman Dram Artistləri
Cəmiyyətinin tamaşalarında epizodik
rollarda səhnəyə çıxmışdır.
1906-cı ildə yaranan “Nicat” mədənimaarif cəmiyyətinin teatr truppasına ilk
üzv götürülənlərdən biri də Ələkbər
Süheyli olmuşdur. Sonralar Səfa,

Əjdər Sultanov
1909-1962

Əjdər Əliabbas oğlu Sultanov 1909cu ilin dekabr ayında Bakıda anadan olmuşdur. 1925-1928-ci illərdə Bakı Teatr
Texnikumunu bitirərək 1926-cı ildən
aktyoru olduğu Bam Türk İşçi Teatrında
işləməyə başlamışdır. O, İşçi və Gəncə
teatrlarında “Əjdər”, “Əjdər Sultan” imzaları ilə də çıxışlar etmişdir. Bakı Türk
İşçi Teatrı 1932-ci il yanvar ayının 4-də
və 5-də Gəncə şəhərinə köçürüləndə
Əjdər Sultanov da kollektivlə getmişdir. Teatrın hazır repertuarındakı və təzə
hazırlanan tamaşalarda çıxış etmişdir.
Kollektivin nəzdində Uşaq və gənclər
teatrı bölməsi yaradılmış və Əjdər Sultanov burada rejissorluqla məşğul olmağa başlamışdır. 1937-ci ilin sonlarında
Gəncədən Bakıya qayıdan Əjdər Sultanov az müddət Opera və Balet Teatrında

Aktyor
Müdiriyyət, Müsəlman artistləri ittifaqının teatr truppalarında çalışmışdır.
1919-cu ildə MDT-in truppasına götürülmüş və dörd il bu sənət ocağında
işləmişdir.
1923-cü ildə Azad Tənqid və Təbliğ
Teatrının truppasına dəvət almış və ömrünün sonuna kimi burada aktyor və rejissor kimi çalışmışdır.
Ələkbər Süheyli yaradıcılığının
kamilləşdiyi dövrdə, 1927-ci il fevral
ayının 26-da Bakıda vəfat etmişdir.

Aktyor
işləmişdir. 1939-cu ildə isə Milli Dram
Teatrının aktyor truppasına qəbul olunmuşdur. Bu səhnədə C.Cabbarlının “Od
gəlini” (Qorxmaz), “Aydın” (Surxay),
“Almaz” (Balarza və Hacı Əhməd),
“Dönüş” (Qüdrət Arslan), S.Rüstəmin
“Qaçaq Nəbi” (Vəli, Təhmas bəy və
Mehdi), Səməd Vurğunun “Xosrov
və Şirin” (Şapur və Xosrov), Ənvər
Məmmədxanlının “Şərqin səhəri”
(Bəhruz) və s. tamaşalarda uğurlu rollar
oynamışdır.
1943-cü il iyun ayının 17-də
“Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
artisti”, 1949-cu il iyul ayının 21-də isə
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
Əjdər Sultanov 1962-ci il yanvar
ayının 10-da vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Seçilmiş əsərləri: izahlar və şərhlərlə [Mətn]
/Q.Bürhanəddin;
tərt., ön sözün
müəl. X.H.Yusifli;
Azərbaycan
Mədəniyyətinin Dostları Fondu.- Bakı: OKA
Ofset, 2007.- 358 s.
Divan [Mətn]
/Q.Bürhanəddin.təkrar nəşr.- Bakı:
Öndər nəşriyyat,
2005.-729 s.
Gülşənə gəl, nigara,
bülbülü gör (seçilmiş
tuyuğlar, rübailər,
qəzəllər) [Mətn]
/Q.Bürhanəddin. Bakı: Gənclik, 1976.111 s.
Qədimalıyeva, A.
Qazi Bürhanəddin
“Divan”ının leksikası
[Mətn]: monoqrafiya
/A.Qədimalıyeva.Bakı: Nurlan, 2008.184 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org

Qazi Bürhanəddin
1344-1398
Qazi Bürhanəddin Sivasi 1344-cü
ildə Qeysəri şəhərində anadan olmuşdur.
Şairin adı Əhməd, künyəsi Əbülabbas,
təxəllüsü isə Qazi Bürhanəddin idi. O,
irsən keçən qazilik hüququna malik,
yüksək savad dərəcəsi və əsl-nəcabəti ilə
məşhur olan bir ailədən idi.
1356-cı ildə o, atası ilə Dəməşqə getmiş, lakin bir müddətdən sonra yenidən
Qeysəriyəyə qayıtmış və Əhmədin atası
sarayda qazı kimi işləməyə başlamışdır.
Bütün kübar ailələrindən çıxan uşaqlar kimi Qazi Bürhanəddin də vətənində
öz dövrünə görə yaxşı ilkin təhsil almış,
1358-ci ildə isə təhsilini davam etdirmək
üçün Misirə yola düşmüşdür. Burada
ilahiyyatı (fiqh, hədis), tibbi, nücumu,
fəlsəfəni və digər elmləri öyrənmişdir.
Daha sonra özünün ilahiyyat, təbiət və
riyaziyyat sahələrində biliklərini artırmaq məqsədilə Dəməşqə, bütün Şərqdə
məşhur olan alim Qütb əd-Din Razinin
yanına getmişdir. Şair on doqquz yaşında ikən Məkkəyə getmiş, atası öləndən
sonra isə Hələbə köçmüşdür.
1365-ci ildə Qeysəriyyəyə dönmüş, atasının yerinə qazi təyin edilmiş,
bu vəzifədə on ildən də artıq işləyən
Qazi Bürhanəddin öz yüksək savadı,
mədəniyyəti və ədalətliliyi ilə bütün xalqın hörmətini qazanmışdır.
Əratna
hökmdarı Məhəmməd
öldükdən sonra onun taxtına oğlu Əli oturmuş, Əli azyaşlı olduğu üçün dövlətin bütün işlərini Qazi Bürhanəddin görmüş və
1378-ci ildə vəzir təyin olunmuşdur. İki
ildən sonra Əli də ölmüş və Bürhanəddin
onun körpə uşağının atabəyi olmuşdur. Beləliklə, dövlətə bütün rəhbərlik
onun əlinə keçmişdir. 1381-ci ildə Qazi

Dövlət xadimi
Bürhanəddin öz adını daşıyan yeni bir
dövlət yaratmış və sultan elan edilmişdir. Bundan sonra onun bütün həyatı daxili və xarici düşmənlərə qarşı fasiləsiz
yürüş və döyüşlərdə keçmişdir. Öz aralarında daimi çəkişmələr aparan qaramanlı, osmanlı, türkmən tayfaları arasındakı düşmənçiliyi yox etmək və ölkədə
qanun-qaydanı möhkəmləndirmək üçün
o, əlindən gələni etmişdir. Osmanlı sultanı I Bayazid, Qızıl Orda xanı Toxtamış,
Əmir Teymur kimi təhlükəli rəqiblərin
və onlarla xırda əmirlərin əhatəsində qalan Bürhanəddin düz 17 il öz ölkəsində
sülhü və əmin-amanlığı qoruya bilmişdir. Bürhanəddin ticarət, maarif və elmin
inkişafına yardım etmiş, mədrəsələr, karvansaralar açdırmış, körpülər saldırmışdır.
Qazi Bürhanəddinin məlumatlı, adil,
zəki və sözünü əsirgəməyən bir dövlət
xadimi olduğu rəvayət edilmişdir. Bir
türkçə divanı ilə, iki ərəbcə yazılmış
əsəri mövcuddur.
O, öz şeirlərini üç dildə – Azərbaycan
türkcəsində, fars və ərəb dillərində yazmışdır. Azərbaycan türkcəsində “Divan”ı
bircə nüsxədə saxlanmışdır. Bu nüsxə
hələ müəllifin sağlığında xəttat Xəlil ibn
Əhməd tərəfindən yazılıb və hal-hazırda
Britaniya Muzeyindədir. Onu Londona
ingilis səfirliyinin işçisi Tomas 1890-cı
ildə İstanbuldan gətirmişdir. Bu “Divan”
1319 qəzəl, 20 rübai və 108 tuyuqdan
ibarətdir.
Qazi Bürhanəddin 1398-ci ildə
döyüşdə həlak olmuş və Sivas şəhərində
dəfn edilmişdir.
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Qaçaq Nəbi
1854-1896

Nəbi Alı oğlu (Qaçaq Nəbi) 1854-cü
ildə Gəncə vilayəti, Zəngəzur qəzasının
Aşağı Mollu kəndində (indiki Qubadlı)
anadan olmuşdur.
Yeddi nəfərdən ibarət ailəni atası
çətinliklə dolandırırdı. Günlərin birində
16 yaşlı Nəbinin atasını bəy döymüş,
bunu görən Nəbi, bəyin üzərinə atılaraq onunla savaşmış, bəyin şikayətinə
əsasən həbs olunmuşdur. O, həbsdən
qaçaraq həmfikirlərini ətrafına toplamışdır. Rus çar rejiminə və onun
Azərbaycandakı əlaltıları olan bəylərə
Ə d ə b i y y a t
qarşı mübarizəyə başlamışdır. Nəbinin
arvadı Həcər xanımla yanaşı baldızı
Bəhcət, B. Qaçaq Nəbinin
tarixi vəsiqə və sənədlər üzrə Mehri xanım da bu mübarizədə yaxın[Mətn] /B.Bəhcət; mətni
dan iştirak etmişdir.
hazırl. və ön söz. müəl.
İ.Abbaslı; elmi red. və naşir
Nəbi həbsxanadan qaçdıqdan sonra
Ə.Cəfərov.- Bakı: Çıraq,
çar idarəsinin Azərbaycandakı əlaltıları
2011.-295 s.
olan mülkiyyət sahibi xan və bəylərin
Qaçaq Nəbi [Mətn]:
[dastan] /ön söz. müəl.
zülmündən cana gələn kəndlilərdən
İ.Abbaslı.- Bakı: Lider,
əli silah tutan bir hissəsi onun ətrafına
2005.-96 s.
toplanmışdır. Nəbinin əsas düşmənləri
Qaçaq Nəbinin ölümündən
çar rejimi, xanlar və bəylər idi. O, bu
115 il ötür [Mətn] //Bütöv
Azərbaycan.- 2011.- 16
mübarizədə kasıbları və onların hümart.- S.16.
quqlarını müdafiə etmişdir. Nəbinin
Mükərrəmoğlu, M.
mübarizə apardığı ərazi Zəngəzur və
Yeni kitablar. “Qaçaq
Nəbinin tarixi” [Mətn]
Naxçıvan vilayətləri olmuşdur. Nəbinin
/M.Mükərrəmoğlu //Xalq
müasirləri də Azərbaycanın başqa
qəzeti.-2011.-4 dekabr.-S.4.
vilayətlərində qaçaqlıq hərəkatını daİ n t e r n e t d ə
vam etdirirdilər. İstismarçı imperializmə
www.anl.az
və rus çar rejiminə qarşı mübarizə apawww.history.az
ran qaçaqlara xalq yaxından köməklik
www. rasulzade.org
etmiş, onlarla fəxr etmişdir. Xalq onwww.diyarshunasliq.az
ları ərzaqla təmin etmiş, yeri gəldikdə
gizlətmişdir. Nəbi uzun müddət rus
392

Xalq qəhrəmanı
kazakları ilə vuruşmuş, sıxışdırıldığı
zaman İrana və Türkiyəyə sığınmışdır.
Çar idarəsi bu hərəkatı yatırtmaq üçün
bütün vasitələrə əl atmışdır.
1894-cü il iyulun 20-də Nəbinin
qardaşı Mehdi Gürcivan kəndində çar
cəsusları tərəfindən öldürülmüşdür. Bu
hadisədən sonra Nəbi Gürcivan kəndinə
gələrək kazaklarla döyüşə girmiş, rus
çar idarəsində xidmət edən ağaları öldürmüş və Arazı adlayaraq İrana keçmişdir. Arvadı Həcər xanım Çiçəkli
kəndində qalmışdır. Rus idarəsinin
cəsusları Həcərin Çiçəkli kəndində olduğunu xəbər tutmuşlar və Həcəri bacısı Mehri ilə birlikdə həbs etmiş, Gorusdakı qalada saxlamışlar.
Nəbi 1895-ci il oktyabr ayının 28-də
Gorus qəsəbəsini öz dəstəsiylə əhatəyə
almış, rus polkovnikindən Həcəri və
baldızını tələb etmişdir. Rus polkovniki Nəbinin bu tələbini yerinə yetirməyə
məcbur olmuşdur.
Çar hökuməti 20 il Qaçaq Nəbinin
dəstəsini məhv etməyə çalışsalar da lakin məqsədlərinə nail ola bilməmişlər.
1896-cı il mart ayının 12-də isə çar
hökuməti arzusunu gerçəkləşdirmiş,
Qaçaq Nəbi Kərbəladan dönərkən
Türkiyə ilə İran sərhəddi arasında olan
Larni kəndində rus cəsuslarına satılmış
iki xain tərəfindən qəfil hucuma məruz
qalmış və qətlə yetirilmişdir.

1
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Məmmədqulu bəy Kəngərli
Dövlət xadimi
1864-1905
Məmmədqulu bəy Şefi ağa
oğlu Kəngərli (Məmmədqulu bəy
Məhəmmədşəfi bəy oğlu Kəngərlinski)
1864-cü ildə Naxçıvanda anadan
olmuşdur. İlk təhsilini rus ordusunun mayoru, mükəmməl savada və
dünyagörüşünə malik olan atasından
almış, sonra 1884-cü ildə Tiflisdə kadet korpusunu, Peterburqda Mixaylov
Ali Topçuluq məktəbini bitirmişdir.
1893-cü
ildə
ştabs-kapitan
rütbəsində istefaya çıxmış, hüquqşünaslıq və məktəbdarlıqla məşğul olmuşdur.
O, vəkilliklə yanaşı 1901-ci ildə Qafqazda qızlar üçün ilk Rus-Azərbaycan
məktəbi (pansion) açmışdır. 1903-cü
ilin sentyabrından fəaliyyətini İrəvanda
davam etdirən məktəb 1905-ci ilin
iyununda Kəngərlinin xaricə getmək
niyyəti ilə əlaqədar bağlanmışdır.
Müsəlmanların dini, milli ehtiyaclarını hökumətə bildirmək və onların xaçpərəstlərlə bərabərhüquqlu

sayılmalarına nail olmaq üçün 1904ci ildə Peterburqa getmiş üç nəfərlik
nümayəndə heyətinə Kəngərli də daxil
idi. Onlar paytaxtda yüksək vəzifəli
şəxslərlə görüşmüş, həmyerlilərinin
ərizəsini Qafqaz canişini VoronsovDaşkova çatdırmışdılar.
1905-ci ilin kəskin millətlərarası
münasibətləri ərəfəsində belə ciddi
problemləri qaldırmaq böyük cəsarət
tələb edirdi. Kəngərlinin isə bu
problemləri bütün kəskinliyi ilə qaldıra
bilməsi erməni millətçilərini dərindən
narahat
etmişdi.
Tərəqqipərvər
fəaliyyətinə, maarifçi xidmətlərinə
və vətənpərvərliyinə görə erməni
millətçiləri tərəfindən hədələnən
Kəngərli İrəvanı tərk etməyə məcbur
olmuş, bacısı oğlu Heydərlə Tiflisə
getmiş, oradan da Parisə köçməyi qət
etmişdir. Lakin yola düşməzdən az
əvvəl Kəngərli Batumda erməni daşnakları tərəfindən 1905-cü il avqust
ayının 8-də öldürülmüşdür.

Ə d ə b i y y a t
Kəngərli Məmmədqulu bəy Şefi ağa oğlu [Mətn] //Naxçıvan ensiklopediyası.-Bakı, 2002.-S.228-229.
Məmmədqulu bəy Şefi ağa oğlu Kəngərli [Mətn]// C.Məmmədquluzadə ensiklopediyası.-Bakı, 2008.S.144.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.calilbook.musigi-dunya.az
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Ə d ə b i y y a t
Hacıyeva, L. Əhməd
bəy Ağayevin publisistikası (“Kaspi”
qəzetinin materialları
əsasında) [Mətn]: filol.
e. n. al. dər. a. üçün
təq. ed. dis.: 10.01.10.
/L.Hacıyeva; BDU.Bakı, 2006. - 171 s.
Hüseynov, Ş. Əhməd
bəy Ağaoğlunun
dünyagörüşü [Mətn]
/Ş.Hüseynov; elmi red.
C.Mustafayev.- Bakı:
Azərnəşr, 1998.- 128 s.
Hüseynova, Ü.
Əhməd bəy Ağaoğlunun ədəbi-tənqidi
görüşləri [Mətn]:
filol. elm. nam. al. dər.
a. üçün təq. ed. dis.
avtoreferatı: 10.01.01
/Ü.Hüseynova; AMEA
Nizami ad. Ədəbiyyat
İns-tu.- Bakı, 2007.27 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.history.az
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Əhməd bəy Ağaoğlu
1869-1939
Ağayеv Əhməd bəy Mirzə Həsən oğlu
(Ağaoğlu) 1869-cu ildə Azərbaycanın
Şuşa şəhərində anadan olmuşdur.
Əhməd bəy Sankt-Peterburq və Parisin məşhur Sorbonna universitetlərində
təhsil almışdır. Beş dilə mükəmməl
şəkildə yiyələnən Əhməd bəy o zaman
həm yerli, həm də əcnəbi mətbuatda
məqalələr çap etdirmişdir.
1894-cü ildə Qafqaza, fransız dilini tədris etmək məqsədilə qayıdan ədib
tezliklə Bakıya köçmüş, Azərbaycan
xalqının milli özünüdərketmə və türkçülük ideyalarının yayılması işinə başlamışdır.
Əhməd bəy əsərlərində milli qurtuluşa gedən yolun cəmiyyətin mədəni və
təhsili inkişafından keçdiyini bildirirdi. Qadın azadlığı ideyalarını yayan və
bunu azadlıq mücadilsənin əsas faktoru
kimi göstərən Ağaoğlu Azərbaycan ziyalıları arasında qadına bərabər hüquqların verilməsinə çağıran ilk ziyalılardan
olmuşdur.
Ağaoğlu Transqafqaziya seyminə
keçirilən seçkilərdə müsəlman fraksiyasından üzv seçilmiş və bu müddətdəki
fəaliyyəti ilə 1905-ci ildə etnik ermənimüsəlman qarşıdurmalarının qarşısının
alınmasında böyük rol oynamışdır. Bir
qədər sonra onun millətçi fikirlərindən
və sosial inqilabi düşüncələrindən
təşvişə düşən erməni daşnaklarının
təhdidlərinə cavab olaraq “Divahi” adlı
özünümüdafiə təşkilatı yaratmışdır.
Osmanlı imperiyasında geniş vüsət
almiş “Gənc Türk” inqilabi hərəkatından
təşvişə düşmüş çar qüvvələri Ağaoğlunu
təqib etməyə başlayırlar. Təqib və mümkün həbslər səbəbindən 1908-ci ilin

Dövlət xadimi

sonlarında İstanbula köçməli olmuşdur.
Türk Ocağı türk milli hərəkatının aparıcı
siması olan Ağaoğlu bu hərəkatın keçirilmiş kongresinə prezident seçilmişdir.
1909-cu ilin oktyabrında İstanbul Darülfünununda müəllimliyə başlamışdır.
1915-ci ildə Osmanlı Məclisi
Məbusanına (Millət Məclisi) Afyon
nümayəndəsi olaraq daxil olan Əhməd
bəy eyni zamanda İttihad ve Tərəqqi
təşkilatının Mərkəzi Ümumisinin üzvü
olmuşdur.
1918-ci il Azərbaycanda ilk müstəqil,
demokratik cümhuriyyətin qurulması xəbərini sonsuz sevinclə qarşılayan
Əhməd bəy elə həmin il vətənə qayıtmış
və yenicə qurulmuş, Şərqin ilk müsəlman
demokratik dövlətinin möhkəmlənməsi
naminə fəaliyyətə başlamışdır. Milli
Məclisə üzv seçilən Əhməd bəy Ağaoğlu 1919-cu ildə Paris Sülh Konfrasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin
tərkibində iştirak etmişdir.
Azərbaycanda Şura hökuməti qurulduqdan sonra Əhməd bəy yenidən
Türkiyəyə, bu dəfə Ankaraya köçməli
olmuşdur. Türkiyədə jurnalist və siyasi fəaliyyətini davam etdirən Əhməd
bəy mətbuat bürosunun direktoru,
Türkiyənin
“Hakimiyyəti-Milliyə”
qəzetinin baş redaktoru və müasir
Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkün yaxın məsləhətçisi
kimi geniş fəaliyyət dairəsində calışmışdır.
Azərbaycan
xalqının
böyük
vətənpərvər oğlu Əhməd bəy Ağaoğlu
1939-cu ildə Türkiyədə vəfat etmişdir.
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Ə d ə b i y y a t
Əhməd, V. Məhəmməd
Xiyabani [Mətn]:
[həyatı, mühiti və ədəbi
fəaliyyəti] /V.Əhməd;
elmi red. T. Əhmədov;
ön söz müəl. və rəyçi.
E.Quliyev.- Bakı:
Müəllim, 2010.-139 s.
Əhədov, E. Şeyx
Məhəmməd [Mətn]:
(sənədli povest) /Hacı
Etibar Əhədov; red.
Hacı Mirhaşım Talışlı.Bakı: Adiloğlu, 2006.48 s.
Şeyx Məhəmməd
Xiyabani [Mətn]
//Səbuhi Əhmədov.
Azərbaycan tarixindən
yüz şəxsiyyət.- Bakı,
2006.- S.255-258.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.ebooks.preslib.az
www.rasulzade.org

Şeyx Məhəmməd Xiyabani
1879/80-1920
İctimai xadim
Şeyx Məhəmməd Hacı Əbdülhəmid
oğlu (Şeyx Məhəmməd Xiyabani)
1879/80-ci ildə Cənubi Azərbaycanın
mərkəzi şəhəri Təbrizdə anadan olmuşdur. Məhəmməd ilk təhsilini Xamnə
şəhərində məktəbdə almışdır.
Təbrizə qayıtdıqdan sonra Məhəmməd
mədrəsədə ruhani təhsili almışdı. Bu
sahədə fəaliyyətini davam etdirərək
o, müctəhid dərəcəsinə çatmışdı. Bununla bərabər, Şeyx Məhəmməd rus və
fransız dillərini də öyrənmişdi. Dərin
bilikləri sayəsində Təbrizin Talibiyyə
mədrəsəsinə işə qəbul edilən Şeyx
Məhəmməd burada nücum elmindən
(astronomiya) dərs demişdir.
Şeyx Məhəmməd İran inqilabı
dövründə siyasi həyata qədəm qoymuş,
inqilabın fəal iştirakçılarından olmuşdur. 1908-1909-cu illərdə Təbrizdə baş
verən döyüşlərdə o, Səttarxanın başçılığı
altında iştirak etmiş, Təbrizin Xiyaban
məhəlləsinin müdafiəsini təşkil edib qalib gəldiyinə görə Xiyabani adını qazanmışdır. Xalq arasında böyük nüfuza malik
olan Şeyx Məhəmməd Xiyabani 1909cu ildə Azərbaycan milli əncüməninin
(yerli özünüidarəetmə orqanı) üzvü seçilmişdir. Bu sahədəki fəaliyyət onun
hörmətini artırmış və o, 2-ci çağırış
İran Məclisinə deputat seçilmişdir. Bu
dövrdə Şeyx Məhəmməd demokratik islahatlar keçirilməsi məqsədi ilə yaradılan İran Demokratik Firqəsinə (İDF) üzv
yazılmışdır. Lakin məlumdur ki, Rusiya
və İngiltərə dövlətlərindən kömək alan
mürtəce şah rejimi əksinqilabi çevriliş
etmiş, inqilabı silah gücünə boğmuşdur. Şeyx Məhəmməd Xiyabani Cənubi
Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyətində

qalmışdır.
1911-ci ildə mühacir kimi Rusiya
ərazisinə keçən Xiyabani Bakı, PortPetrovsk, Tiflis şəhərlərində yaşamışdır.
1917-ci ildə Rusiyada fevral inqilabının baş verməsi və çar hakimiyyətinin
devrilməsi Şeyx Məhəmməd Xiyabani
tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, onun
başçılıq etdiyi komitə açıq fəaliyyətə
başlamışdır. 1917-ci il avqust ayının 24də İDF Azərbaycan əyalət komitəsinin
geniş iclasında Azərbaycan Demokratik
Firqəsi (ADF) müstəqil elan edilir, Xiyabani partiyanın mərkəzi komitəsinin
sədri seçilir. 1917-1920-ci illərdə öz platformasını dinc yolla həyata keçirməyə
çalışan Xiyabani bunun mümkünsüzlüyünü anlayır. Belə şəraitdə ADF silahlı
üsyana hazırlaşmağa başlamışdır.
1920-ci il aprel ayının 7-də Təbrizdə
başlayan üsyan sürətlə bütün Cənubi
Azərbaycana yayılmışdır. İyun ayının
23-də Milli Hökumət təşkil edilmiş, Xiyabani Milli Hökumətin sədri seçilmişdir. Cənubi Azərbaycan “Azadistan”,
yəni Azadlıq ölkəsi adlanmağa başlamışdır. Milli Hökumətin tədbirlərinin
xalq arasında rəğbətlə qarşılanması onları qorxudurdu. Nəticədə birgə səylərlə
hərəkatı silah gücünə boğmaq qərara
alınır.
1920-ci il sentyabr ayının 12-də
Cənubi Azərbaycana hücum başlanmışdır. Azsaylı fədai dəstələri müqavimət
göstərsələr də, qüvvələr nisbəti qeyribərabər olduğundan Təbriz şəhəri tutulmuş, axıra qədər müqavimət göstərən
Xiyabaninin yerini bilən fars qoşunları 1920-ci il sentyabr ayının 14-də onu
qətlə yetirmişlər.
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Ə d ə b i y y a t
Bayramoğlu, A. Qafqaz
imdadına çatan türkün
könül nəğmələri [Mətn]
/А.Bayramoğlu; red.
T.ƏR, Ə. Mustafayev;
Аzərb.МЕА, Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutu.-Bakı:
[İqtisad Universiteti],
2002. -162 s.
Nərimanoğlu, H.
Turan aşiqləri [Mətn]
/H.Nərimanoğlu;
red. İ.Məmmədli,
T.Ziyəddinoğlu,
A.Camal.- Bakı: YEK
Production, 2011.-150 s.
Şəfiyev, Ə.C. Burada
bir qərib yatır... [Mətn]
/Əfqan-Cövhər Şəfiyev;
məsl. C.Mirzəliyev.- Bakı:
Elm və təhsil, 2011.- 46 s.
Yaqublu, N. Bakının
qurtuluşu [Mətn] /N.
Yaqublu; elmi red. S.
Məmmədli; rəyçilər. M.
Teymur, A. Kənan.-Bakı:
Adiloğlu, 2008.-256 s.
Yaqublu, N.Qafqaz İslam
Ordusu və Nuru Paşanın
Azərbaycanda izləri N. Q.
Yaqublu.-Bakı:Adiloğlu,
2012.-151, [5] s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Nuru Paşa
1889-1949
Nuru Paşa 1889-cu ildə (bəzi
mənbələrdə 1881-ci ildə) İstanbuldа,
hərbiçi Əhməd Tofiqin аiləsində
dоğulmuşdur.
1934-cü ildə Türkiyədə sоyаdlаrı
hаqqındа qаnun qəbul еdiləndən sоnrа
Nuru Paşa və yаxın qоhumlаrı özlərinə
“Gülоğlulаr” sоyаdı götürdülər. О,
1906-cı ildə quru qоşunlаrı hərbi
məktəbinə dаxil оlmuş və 1909-cu ildə
həmin məktəbi lеytеnаnt rütbəsi ilə
bitirərək 3-cü Оrdu kоmаndаnlığındа
zаbit kimi xidmətə bаşlаmış, 1910cu ilin yаnvаrındаn pаdşаhа məxsus
piyаdа bölüyünə kеçirilmişdir. 1911ci ildə Hərbi Аkаdеmiyаnı bitirdikdən
sоnrа, 1913-cü ildə yüzbаşı, 1916-cı
ildə minbаşı, 1918-ci ildə yаrbаy (bаşqа
sözlə, 1913-cü ildə kаpitаn, 1916-cı
ildə mаyоr, 1918-ci ildə pоdpоlkоvnik)
rütbələri аlmışdır. 1914-cü ilin
iyulundа Türkiyənin Biyаnа səfirliyinin
аttаşеliyinə, həmin ilin аvqustundаn isə
hərbi аttаşеyə yаvər təyin еdilmişdir.
Birinci Dünyа mühаribəsi illərində
Nuru Paşa Şimаli Аfrikа cəbhəsinə
göndərilmişdi. О, Liviyа ərаzisində
cəbhə kоmаndаnı kimi Türkiyəyə
və оnun müttəfiqlərinə qаrşı cəbhə
yаrаdаn quvvələrlə döyüşlərə rəhbərlik
еtmişdir. Bu cəbhədə göstərdiyi
şücаətə görə Nuru Paşa 1916-cı ildə
“Аltun ləyаqət” ordeninə, Almaniyаnın
“Dəmir xаç” ordeninə, hаbеlə АvstriyаMаcаrıstаn dövlətinin 3-cü dərəcəli
fərqlənmə
nişаnınа,
Türkiyənin
“Аltun-İmtiyаz” mеdаlınа lаyiq görülmüş, pаdşаhın qərаrı ilə 1918-ci ilin
mаrtındа оnа vаxtındаn əvvəl hərbi
rütbə vеrilmişdir. О, Trаblis Qərb

Türk generalı
cəbhəsində itаlyаn qоşunlаrınа qаrşı
döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmаnlıq və
sərkərdəlik qаbiliyyətinə görə tаrixi
ədəbiyyаtdа “Trаblis qəhrəmаnı” kimi
şöhrətləndirilmişdir.
1918-ci ilin yаzındа Osmanlı
Türkiyəsi Аzərbаycаnı və Dağıstanı
xilаs еtmək üçün qərаrgаh yаrаdаndа,
Qafqaz İslаm Оrdusunun kоmаndаnı
vəzifəsinə 29 yаşı оlmаsınа bаxmаyаrаq
böyük döyüş təcrübəsi оlаn, cəsur
sərkərdə kimi tаnınаn Nuru Paşa təyin
оlunmuşdu. Оnа pаdşаh tərəfindən
növbədənkənаr gеnеrаl-mаyоr rütbəsi
vеrilmişdi. О, Türkiyənin müdаfiə nаziri
Ənvər Paşanın qаrdаşı idi. Nuru Paşa
bir hərbiçi kimi uğurunu Аzərbаycаndа
əldə еtmişdi. Burаdа qаzаndığı
qələbələrlə təkcə Osmanlı dövlətinin
dеyil, Аzərbаycаnın dа hərbi tаrixinə və
ümumən Türkiyə-Аzərbаycаn tаrixinə
pаrlаq səhifələr yаzmışdı. Nuru Paşa
1918-ci ilin mаyındа Аzərbаycаnа
gələrək Qafqaz İslаm Оrdusunun
yаrаdılmаsındа və təşkilаtlаnmаsındа,
Аzərbаycаnа türk qüvvələrinin vаxtındа
gətirilməsində, nəhаyət, Аzərbаycаnın
düşmənlərdən təmizlənməsində böyük rоl оynаmışdır. Nuru Paşanın
qоşunlаrı 1918-ci il iyunun 17-dən
sеntyаbrın 14-dək bir-birinin аrdıncа
uğurlu döyüş əməliyyаtlаrı аpаrаrаq
Аzərbаycаn tоrpаqlаrını bоlşеvikdаşnаk qаniçənlərindən təmizləmiş və
həmin ilin 15 sеntyаbrındа Bakını аzаd
еtmişdi.
Nuru Paşa 1949-cu il mаrt ayının
2-də həlаk оlmuş və İstanbuldа dəfn
еdilmişdir.
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Mir Mehdi Xəzani
1819-1894
Mir Mehdi Mir Həşim bəy oğlu
Xəzani 1819-cu ildə Qarabağın
Bərgüşad mahalının Məmər kəndində
anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini molla yanında almışdır. Sonra mədrəsədə
oxumuşdur.
Molla Rəfi bəy Mirzə Məhəmməd
bəy oğlu Şıxımlının (1809-?) dəvəti ilə
Dizaq mahalına köçmüşdür. Bir müddət
bu kənddə məktəbdarlıq edəndən sonra kürəkənin dəvəti ilə, 1859-cu ildə
Tuğ kəndində yerləşmişdir. O, burada
da məktəbdarlıqla məşğul olmuşdur.
Öz ana dilini dərindən sevən Mir
Mehdi Xəzani müsəlman dini ehkamına dair uşaqlar üçün Azərbaycan
dilində mənzum bir əsər yazmış,
1884-cü ildə çap etdirmişdi. Mir Mehdi kənddə yaşasa da, Qarabağın ədəbimədəni mərkəzi Şuşa ilə daim əlaqə
saxlamışdır.
Mir Mehdi tarixçi idi. Onun yaradıcılığında ən əsas yeri onun “Kitabitarixi-Qarabağ” tutmuşdur. Müəllif
özünün müqəddimədə qeyd etdiyinə
görə əsəri Mirzə Adıgözəl bəyin, Mirzə

Tarixçi
Camal Cavanşir Qarabağinin “Qarabağ tarix”lərindən əlavə “təvarixiqədimlər”dən geniş istifadə edərək
Mirzə Camalın nəvəsi Məhəmməd
bəy Cavanşirin xahişi ilə “xalis türki”
(Azərbaycan) dilində yazmışdır. Əsər
müqəddimə, 24 fəsil və xatimədən
(nəticə) ibarətdir.
XIX əsr Azərbaycan tarixşunaslığında
“Kitabi-tarixi-Qarabağ”
əsərinin muəllifi kimi tanınan Mir
Mehdi Xəzani həm də şair olmuşdur.
Xəzani təxəllüsü ilə xoştəb şeirlər yazmışdır. Bədii yaradıcılığında Füzuli
ənənələrinə və xalq ədəbiyyatı üslubuna söykənən Mir Mehdi Xəzaninin
qəzəl, qəsidə, müxəmməs, müstəzad,
qoşma, gəraylı, bayatı janrlarında yazılan şeirləri tapılmış və 1989-cu ildə
əsərləri Bakıda çap olunmuşdur.
Mir Mehdi Xəzani 1894-cü ildə
vəfat etmişdir.
Onun tərcümeyi-halı haqqında
ətraflı və dəqiq məlumat yoxdur.

Ə d ə b i y y a t
Əsərləri [Mətn] /M.M.Xəzani; tərt. ed. N.Quliyev, R.Kərimov.- Bakı: Azərnəşr, 1989.- 124 s.
Kitabi-tarixi-Qarabağ [Mətn] //Qarabağnamələr.- Bakı, 2006.- S.107-235.
Axundov, N. Qarabağ salnamələri [Mətn] /N.Axundov; red. F.Əliyev.- Bakı: Yazıçı, 1989.- 229 s.
Həsənov, S. Mir Mehdi Xəzaninin “Kitabi-tarixi-Qarabağ” əsəri Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi [Mətn]: tarix
e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ed. dis.: 07.00.02. /S.Həsənov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Döv. Un-ti.- Bakı,
2010.- 206 s.
Musalı, V. Xəzani Mir Mehdi [Mətn] /V.Musalı //Osmanlı təzkirələrində Azərbaycan şairləri: monoqrafiya /elmi red. A.Musayeva;
AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- Bakı, 2009.- S.10,218-219.
Xəzani, Mir Mehdi [Mətn] //XIX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası.- Bakı, 2005.- S.143-146.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Mədinə xanım Qiyasbəyli
1889-1938
Mədinə Mehdi ağa qızı Qiyasbəyli
(Vəkilova) 1889-cu ilin aprel ayında
Qazax qəzasının Salahlı kəndində anadan olmuşdur.
Tiflisdə “Müqəddəs Nina” qız
məktəbini, sonra 1905-ci ildə birillik
pedaqoji kursu bitirmiş, müəllimlik
şəhadətnaməsi almışdır.
1906-cı ildə Salahlı kəndində öz yaşadığı evdə ilk kənd qız məktəbini açmış, ömrü boyu maarif və mədəniyyətin
inkişafina çalışmışdır.
1918-ci ildə Qazax və Gədəbəy
bölgələrində məktəb təşkil etmiş, Qazax qəzasında xalq məktəblərinin inspektoru olmuşdur.
Bakıya köçəndən sonra 19201933-cü illərdə burada yaşadığı mənzildə kurslar təşkil etmişdir. Sonra azərbaycanlı qızlar üçün
Darülmüəllimat-qız məktəbləri üçün
ibtidai sinif müəllimləri hazırlayan ilk
pedaqoji təhsil ocağını yaratmışdır.
Sonra Bakıda orta məktəblərdə, Kənd

Maarif xadimi

Təsərrüfatı İnstitutunda müəllimlik
etmişdir. “Şərq qadını” jurnalının yaradıcılarından biri kimi savadsızlığa
qarşı mübarizəyə qoşulmuşdur. Onun
təşəbbüsü ilə Türk respublikaları arasında ilk qadın müəllimələr seminariyasının əsası qoyulmuşdur.
Tərcüməçilik fəaliyyəti ilə ardıcıl məşğul olmuşdur. Səməd Vurğun A.S.Puşkinin “Yevgeni Onegin”
mənzum romanının poetik tərcüməsi
üzərində çalışarkən onun tövsiyələrinə
qayğı ilə yanaşmışdır. Rus oxucuları
onun tərcüməsi ilə M.S.Ordubadinin
“Dumanlı Təbriz”, Əbülhəsənin “Yoxuşlar” romanı ilə tanış olmuşlar.
Mədinə xanım Qiyasbəyli amansız repressiya tufanında məhv edilən,
həyatı yarımçıq qoyulan daha bir ziyalı Azərbaycan qadını olmuş, 1936-cı
ilin dekabrında həbs olunmuş, iki ildən
sonra güllələnmişdir. Ölümündən iki il
sonra bəraət almışdır.

Çətin ömrün gündəliyi [Mətn] /H.Nizamiqızı //Mədəniyyət.- 2012.- 17 avqust.- S.13.
Qiyasbəyli Mədinə Mehdi ağa qızı (1889-1938) [Mətn] //Azərbaycan mətbuatı tarixi: ai məktəb tələbələri üçün dərslik /tərt. və red.
A.Şahverdiyev; elmi məsl. Ə.Vəliyev.- Bakı, 2006.- S.202.
Məmmədov, S. Mədinə xanım Qiyasbəyli [Mətn] /S.Məmmədov //Azərbaycanın maarifpərvər qadınları; red. C.Əlibəyov, Z.Qiyasbəyli.Bakı, 1960.- S.91.
Repressiya qurbanı Mədinə xanım Qiyasbəyli: məhv edilən səksən min Azərbaycan ziyalısından biri [Mətn] //Azadlıq.- 2011.-16-17
oktyabr.- S.14.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www az.wikipedia.org
www.muallim.edu.az
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Bakı Dövlət Universitetinin Elmi
Kitabxanası
1919

Bakı Dövlət Universiteti 1919-cu ildə yaradılmış və həmin ildə onun strukturunda önəmli yeri
olan kitabxana təşkil olunmuşdur.
Elmi kitabxana fondunun zənginliyinə, biblioqrafiya və informasiya işinin nümunəvi təşkilinə,
oxuculara yüksək xidmət mədəniyyətinə, yüksək
ixtisaslı kadrlarına görə Azərbaycan SSR Ali və
Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin 1971-ci il 7 may
tarixli 131 saylı əmrinə əsasən, ali və orta ixtisas
məktəb kitabxanalarının metodiki mərkəzidir.
1974-cü ildən universitetin kitabxanasına “Elmi
kitabxana” statusu verilmişdir. Hazırda 2,5 milyondan çox kitab fondu var.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
1999-cu il 171 saylı əmrinə əsasən, tarix elmləri
doktoru, professor A.Xələfovun rəhbərliyi ilə “Kitabxananın kompyuterləşdirilməsi” Elmi Tədqiqat
Laboratoriyası 2000-ci ildən fəaliyyətə başladı. Laboratoriyanın əsas məqsədi universitet kitabxanasının informasiya fəaliyyətinə müxtəlif kitabxana
prosesi səviyyələrində yeni texnologiyaların daxil
olması ilə əlaqədar nəzəri və təşkilati məsələləri
təkmilləşdirməkdir.
2001-ci ildən, respublika ali məktəb kitabxanaları arasında ilk dəfə olaraq, BDU-nun Elmi kitabxanasında elektron kataloqun (EK) yaradılmasına
başlanmışdır. Kitabxananın Azərbaycan dilində
olan fondu tam elektron kataloqa daxil edilmiş və
bu proses hal-hazırda davam etdirilir.
Kitabxanada Azərbaycan, rus və xarici dillərdə
olan dövri nəşrlər, dissertasiya və nadir kitablar
da elektron kataloqa daxil edilmişdir. Bu prosses İRBİS-64 avtomatlaşdırılmış kitabxanainformasiya sistemi ilə həyata keçirilir. Elektron
kataloq beynəlxalq kompyuter şəbəkəsi vasitəsi ilə

oxuculara dünyanın istənilən nöqtəsində xidmət
göstərməyə imkan verir.
Hal-hazırda Elmi kitabxanada tammətnli elektron kitabxana yaradılır.
2002-ci ildən Elmi kitabxananın bdu.az saytı
sərbəst fəaliyyət göstərir. İstifadəçilər bu sayta daxil olmaqla, kitabxana haqqında məlumat ala bilər
və eyni zamanda, elektron kataloq vasitəsilə Online rejimində daha operativ axtarış apara bilərlər.
Son 10 illikdə Elmi kitabxananın qiraət zalları müasir standartlara uygun əsaslı təmir edilmiş,
yeni, rahat mebel avadanlıqları, kompyuter texnologiyaları alınmışdır.
Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 12 mart
tarixli “Kitabxana işi haqqında” Qanununun 15ci maddəsinə əsasən, BDU-nun Elmi kitabxanası
poliqrafiya müəssisələri və digər hüquqi şəxslər
tərəfindən buraxılan çap məhsullarından 2 pulsuz
məcburi nüsxə alır.
Elmi kitabxana həm respublika ali məktəb kitabxanaları ilə, həm də 21 ölkənin 49 universiteti və
beynəlxalq nəşriyyatı ilə informasiya mübadiləsi
aparır.
Amerika Kitabxana Assosiasiyası, Azərbaycanda Kitabxana İşinin İnkişafı Assosiasiyası və universitetin Elmi kitabxanası ilə birgə işlənilən layihə
çərçivəsində “Hinari” verilənlər bazasında olan
elektron jurnallardan oxucuların istifadəsi mümkün olmuşdur. BDU-nun Elmi kitabxanası halhazırda Respublika Mərkəzi Metodiki Kitabxana
Komissiyasının, Azərbaycanın Kitabxana İşinin
İnkişafı Assosiasiyasının, Azərbaycan Kitabxanaçılar Cəmiyyətinin və Avroasiya Kitabxanaşünaslıq Assambleyasının üzvüdür.
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AMEA Mərkəzi Elmi
Kitabxanası və kitabxana
şəbəkəsinin 2011-ci ildəki
elmi və elmi-təşkilati
fəaliyyəti haqqında hesabat
[Mətn] //Elm.- 2012.- 16
mart.- S. 9.
Əliyeva, A. AMEA Mərkəzi
Elmi Kitabxanası müasir
informasiya məkanında
[Mətn] /A.Əliyeva //525-ci
qəzet.-2010.- 4 iyun - S.2.
Rzayeva, S. AMEA Mərkəzi
Elmi Kitabxanasının
maddi-texniki bazası və
informasiya ehtiyatlarının
inkişafı [Mətn] /S.Rzayeva
//Dirçəliş-XXI əsr.-2008.- №
124-125.-S.399-404.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.csl-az.com
www.science.gov.az
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1924
Mərkəzi Elmi Kitabxana Azərbaycanın görkəmli ziyalıları N.Nərimanov,
Ə.Haqverdiyev, T.Şahbazi, H.Zeynallı
və başqalarının təşəbbüsü və yaxından köməyi ilə Azərbaycanın təbii
sərvətlərini, iqtisadiyyatını, tarixini,
fəlsəfəsini, ədəbiyyat və incəsənətini
və s. öyrənmək məqsədi ilə 1923-cü
ildə təşkil edilmiş “Azərbaycan Tədqiq
və Tətəbbö Cəmiyyəti”nin əsasında
1924-cü ildə yaradılmışdır.
1926-cı ildə kitabxanada ilk oxu
zalı istifadəyə verilmişdir. MEK-nın
özünün inkişafında ilk direktorları
A.V.Borev, S.M.Yəhyazadənin adı
xüsusilə qeyd olunmalıdır.
1945-ci ildən kitabxana özünün
yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur.
SSR EA Azərbaycan filialı, müstəqil
Azərbaycan Respublikasi Elmlər
Akademiyasına cevrilir. Kitabxanaya
bütün sovet məkanında çap olunmuş
ədəbiyyatın pullu məcburi nüsxəsini
almaq səlahiyyəti verilir.
1978-ci ildən MEK respublika
miqyasında təbiət və dəqiq elmləri
üzrə əsas depozitar kitabsaxlayıcıdır.
1987-ci ildə EA Rəyasət Heyətinin
sərəncamı ilə MEK-nın mübadilə fonduna akademiyada nəşr olunan materialların “məcburi nüsxə”si verilməyə
başladı.
MEK1993-cü ildən İFLA-nın
Beynəlxalq Kitabxana Assosiasiyaları Federasiyasının üzvüdür. 1998-99cu illərdə MEK-da “Nadir və xüsu-

si qiymətli nəşrlər”, “Nəşriyyat” və
“Elmi kütləvi işlər” şöbələri təsis edilmişdir.
Ölkəmizdə elmin inkişafında, ayrıayrı elm sahələrinin yaranıb formalaşmasında, yüzlərlə elmi kadrların
yetişməsində əvəzsiz rol oynayan bu
böyük elm məbədgahı müstəqillik
illərində də böyük inkişaf yolu keçmiş,
öz fəaliyyətini daha da təkmilləşdirmiş,
yeniləşdirmiş, milliləşdirmişdir.
1999-cu
ildən
MEK
ABŞ
Səfirliyinin Tədris və İnformasiya
Mərkəzi ilə əməkdaşlıq edir. 2000-ci
ilin dekabr ayında Soros Fondu Açıq
Cəmiyyət İnstitutunun qrantı hesabına
alınmış kompyuter avadanlıqları ilə
təchiz edilmiş Kitabxana proseslərinin
avtomatlaşdırılması şöbəsi fəaliyyətə
başlamısdır.
Azərbaycan Respublikasinin Prezidentinin 4 yanvar 2003-cü il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş AMEA
Nizamnaməsinin 5-ci maddəsinin 54cü bəndinə əsasən MEK elmi status
almışdır. Bununla bağlı AMEA elmitədqiqat institutlarında olduğu kimi,
MEK-da da Elmi Şura təşkil edilmiş və
bu, AMEA Rəyasət Heyəti tərəfindən
təsdiq edilmişdir. Kitabxanada bu
yöndə əsaslı struktur dəyişiklikləri
olmuş, bilavasitə elmi tədqiqatlarla
məşğul olan yeni şöbələr yaradılmışdır.
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M.Qorki adına Mərkəzi Şəhər Səyyar
Kitabxana Fondu
1924
M.Qorki adına Mərkəzi Səyyar
Kitabxana Fondu 1924-cü ildə Bakı
Xalq Maarif Şöbəsinin nəzdində yaradılmışdır.
Bakı şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin “Mərkəzləşdirilmiş
kitabxana sisteminin yaradılması
haqqında” 27 yanvar 2011-ci il tarixli 4 saylı əmrinə əsasən kitabxananın adı yerləşdiyi rayon üzrə Səbail
MKS adlandırılmışdır. Səbail rayon
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi
bu rayonda yerləşən kitabxanaların
bazasında yaradılmışdır.
Yeni qurum özündə Mərkəzi Kitabxana və 6 kitabxana-filialı birləşdirir.
1950-ci illərdə kitabxana binasının
nəzdində qiraət zalı açılmışdır.
“Azərbaycan
Respublikasında
kitabxana-informasiya
sahəsinin
2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı”ndan irəli gələn
tədbirlər sırasında Kitabxanaların avtomatlaşdırılması, elektron kitabxana, elektron kataloq yaradılması üçün
kitabxanada İRBİS 64 Avtomatlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya Sistemi

tətbiq edilmişdir.
Bakı Şəhər M.Qorki adına Mərkəz
Səyyar Kitabxana Fondunda İnformasiya Mərkəzi, eyni zamanda,
yenilənmiş kitabxananın saytı və
elektron kataloqu oxuculara hədiyyə
edilmişdir. İndi oxucular İnformasiya Mərkəzində quraşdırılmış
kompyuterlərdən istifadə edirlər.
www.baku-mskf.az
saytının
köməyi ilə oxucular M.Qorki adına kitabxananın yaranma tarixi,
onun ilk kitabları, Azərbaycan və
rus şöbələrinin strukturu, həmçinin,
elektron kataloqdan istifadə qaydaları barədə məlumat əldə edə bilərlər.
M.Qorki adına Kitabxana Fondunun
elektron kataloqu M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın mütəxəssisləri
ilə birlikdə yaradılmışdır.
Hazırda kitabxanada oxuculara xidmət (abonement və oxu zalı),
kitabişləmə və komplektləşdirmə,
metodika və biblioqrafiya, elektroninformasiya, kütləvi tədbirlərin təşkili
şöbələri fəaliyyət göstərir. Kitabxananın 186 min nüsxə kitab fondu var.

M.Qorki adına Mərkəzi Şəhər Səyyar Kitabxana Fondu [Mətn] //Azərbaycan kitabxanaları XX
əsrin informasiya məkanında.- Bakı, 2007.- S.177-180.
www.anl.az
www.sabail-mks.az
www.baku-mskf.az
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Astara rayon Mərkəzi Kitabxanası
1939

Astara rayon MKS-nin Mərkəzi rayon kitabxanası 1939-cu ildən fəaliyyətə başlamışdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11
oktyabr 2011-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasının şəhər (rayon) Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemlərinin, müstəqil kitabxanaların, şəhər,
qəsəbə və kənd kitabxana filiallarının, habelə
şəhər, qəsəbə, uşaq və gənclər kitabxanalarının
nümunəvi strukturu və ştat vahidlərinin təsdiq
edilməsi haqqında” qərarına uyğun olaraq rayon
MKS-i bir Mərkəzi rayon və 55 kənd kitabxana
filialından ibarət olan şəbəkəni özündə birləşdirir.
Mərkəzi rayon kitabxanası aşağıdakı strukturdan
ibarətdir: Xidmət şöbəsi, Kitabxana-biblioqrafiya

proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi, Metodika və biblioqrafiya şöbəsi, İnformasiyaresurs şöbəsi, Uşaq şöbəsi, Komplektləşdirmə və
kitabişləmə şöbəsi. 2011-ci ildə rayon MKS-nin
oxucularının sayı 31 min 258 nəfər, Kitab fondu
423 min 719 nüsxə, kitab verilişi 497 min 522
nüsxə olmuşdur. “Azərbaycan Respublikasında
kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü
illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”ndan irəli
gələn tədbirlər sırasında kitabxanaların avtomatlaşdırılması, elektron kitabxana, elektron kataloq
yaradılması üçün kitabxanada İRBİS 64 Avtomatlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya Sistemi tətbiq
edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Astara rayon Mərkəzi Kitabxanası [Mətn] //Azərbaycan kitabxanaları XX əsrin informasiya
məkanında.- Bakı, 2007.- S.264-266.
www.astaramks.webs.com

40
illiyi

Ağdam rayon MKS
1974

Dağlıq Qarabağın ətrafında yerləşən Ağdam iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bir rayon idi. Rayonda
çoxlu sayda mədəniyyət obyektləri inşa edilmişdi.
Ağdam rayonunda 107 kitabxananın əsasında
1979-cu ildə Ağdam rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi (MKS) yaradılmışdır.
Ağdam rayonu 1993-cü il 23 iyul tarixində
erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunması nəticəsində rayon ərazisindəki 107 kitabxana tamamilə dağıdılmış və rayon kitabxanalarına
təqribi hesablamalara görə 2 milyon 850 min manat məbləğində maddi ziyan dəymişdir.
Hazırda Ağdam rayon Mərkəzi Kitabxanası rayonun Azərbaycan tərəfinin nəzarətində olan Qu-

zanlı qəsəbəsində müvəqqəti fəaliyyət göstərir.
Ağdam rayonunun 10 kəndi (rayonun 20 faizi)
Azərbaycan tərəfinin nəzarətindədir ki, bu ərazidə
60 min sakin məskunlaşıb.
“Azərbaycan Respublikasında kitabxanainformasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”ndan irəli gələn tədbirlər
sırasında Kitabxanaların avtomatlaşdırılması,
elektron kitabxana, elektron kataloq yaradılması
üçün kitabxanada İRBİS 64 Avtomatlaşdırılmış
Kitabxana İnformasiya Sistemi tətbiq edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
Ağdam rayon mərkəzi kitabxanası [Mətn]//Azərbaycan kitabxanaları XX əsrin informasiya məkanında.-Bakı: Nurlar, 2007.-S.253-255.
www.agdam-mks.webs.com

402

2014

Tarixdə bu gün
875
illiyi

Ə d ə b i y y a t
Əhmədov, F. Gəncənin
tarix yaddaşı [Mətn]
/F.Əhmədov.- Bakı,
1998.-237 s.
İsayev, Ə. Gəncə və
gəncəlilər[Mətn]
/Ə.İsayev.- Bakı:
Azərnəşr, 1992.- 352 s.
İ n t e r n e t d ə
www.anl.az
www.az.wikipedia.org
www.ganca.net

Göygöl
1139
Azərbaycan
gözəl
mənzərələr
məskənidir. Təbiət başı qarlı dağlarını, alp çəmənliklərini, subtropik zonalarını, qızmar günəşi, təmiz dağ
havasını, iti axınlı çaylarını, mineral
bulaqlarını, dəniz və göllərini buradan
əsirgəməmişdir.
Azərbaycanın ən gözəl göllərindən
biri olan Göygöl Gəncədə yerləşir.
1139-cu ildə Gəncədə baş vermiş
zəlzələ nəticəsində Kəpəz dağı uçaraq
Ağsu çayının qarşısını kəsib. Nəticədə
isə, füsunkar gözəlliyi, xüsusilə də suyunun şəffaflığı ilə seçilən məşhur Göygöl
yaranmışdır.
Göygöl ərazisində ümumilikdə 19 göl
var. Bunlardan 7-si böyük göllər sırasına
daxildir: Maral göl, Qara göl, Ördək göl,
Zəli göl, Ağ göl, Ayna göl, Şamlıq göl...
Dəniz səviyyəsindən 1556 metr
yüksəkliyində yerləşir. Uzunluğu 2800
metrdir.
Eni 800 metrdən 1000 metrə qədər,
dərinliyi 96 metrdir. Gölün görünmə
qabiliyyəti 8-10 metrdir.
Hüsnü o qədər gözəldir ki, görənlər
heyran qalır. Moskvalı alım, tibb elmləri
doktoru R.Qlizerin onun “qonağı olduqdan” sonra yazıb ki, “Göygölü seyr
etmək, onun havası ilə nəfəs almaq,
müalicə ücün bir “vaqon” dərman
qəbul etməkdən yaxşıdır”. Ona, “Göygöl” deyirlər. Çünki ağacların kölgəsi
ayna üzünə düşüb rəngini göyərtmişdir.
Əslində göy rəng xoşa gələn yaşıllıqdır,
yaşıllıqsa cavanlıq əlamətidir.
Göygölün faunası olduqca zəngindir.

Göldə qorunmaqda olan forel balıqları yaşayır. O, Azərbaycanın digər çay
forellərindən xeyli fərglənir. Öz mənşəyi
etibarilə Göygöl foreli çay forelindən
əmələ gəlmişdir. Onların əmələgəlmə tarixi Göygölün yaranma tarixi ilə bağlıdır.
Zəlzələ zamanı gölün ərazisində qalan
çay forelləri uzun illər ərzində tədricən
göl forelinə çevrilmiş, artıb çoxalmış və
zəmanəmizə qədər gəlib çatmışdir.
Göygöl Dövlət Təbiət Qoruğu 1925ci ildə Azərbaycanda yaradılmış ilk qoruqdur. Göygöl və onun ətrafının meşə
landşaftı öz təbiət zənginliyi və füsunkarlığı ilə dünyada məşhurdur.
Göygöl Dövlət Təbiət Qoruğu Göygöl rayonu ərazisində yerləşir. Ərazisi
6732 hektardır. Ərazisində 423 növ ağac
və kol, dərman bitkiləri var. Ərazidə
Qafqaz maralı, cüyür, ayı, çöl qabanı,
dağ keçisi, canavar, tülkü, caqqal, porsuq, oxatan kirpi, cöl pişiyi, vaşaq var.
Göygöl və onun ətrafının meşə landşaftı öz təbiət zənginliyi və füsunkarlığı
ilə dünyada məşhurdur.
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Marağa rəsədxanası
1259

XIII əsrə məxsus olan Marağa rəsədxanasının
çox qədim bir tarixi vardır. 1253-cü ildə Çingiz Xanın nəvəsi Hülaku xan böyük bir qoşunla
Səmərqənddən keçməklə Xəzər dənizinə doğru
hərbi yürüşə başlamış və bu əraziləri işğal etmişdir. O, digər alimlərlə yanaşı Nəsirəddin Tusini
də həbsdən azad etmişdir. Hülaku xan Tusinin
qabiliyyətini, ağıllı fikir və mühakimələrini və
Şərq xalqları arasında böyük hörməti olduğunu
nəzərə alaraq onu özünün şəxsi müşaviri təyin etmişdir.
Görkəmli alim qazandığı nüfuzdan istifadə
edərək çoxdan arzuladığı rəsədxananı yaratmaq arzusunu həyata keçirməyə başlamışdır. O,
rəsədxananın tikiləcəyi yeri müəyyənləşdirmiş,
eyni zamanda astronomik cihazlar hazırlamış,
müxtəlif şəhərlərdən burada yaradılacaq kitabxana
üçün qiymətli kitablar əldə etmiş və rəsədxanada
araşdırmalar aparmaq üçün dünyanın bir çox
ölkəsindən alimlər dəvət etmişdir.
Tusi yarım ildən az bir müddətə gələcək
rəsədxana üçün çox əlverişli bir yer seçmişdir. Bu
yer, Urmiya gölünün Şərq sahilindən 35 km aralıda, dəniz səviyyəsindən 1613 metr yüksəklikdə
yerləşən bağlar və geniş çöllərlə əhatələnmiş
qədim mədəniyyətə malik Marağa şəhərinin qərb
tərəfində, təpəliyin zirvəsində idi. Burada astroiqlim çox əlverişli idi. Rəsədxananın ərazi ölçüləri
150m × 35m idi. Hülaku xan rəsədxana yaratmaq
üçün 20000 dinar pul buraxılmasına razılıq vermiş və nəhayət, 1259-cu ildə (Şamaxı Astrofizika rəsədxanasının təməlindən düz 700 il əvvəl)
Marağa astronomiya rəsədxanasının (təqribən
50 il fəaliyyət göstərmişdir) əsasının qoyulmasına nail olmuşdur. Nəsirəddin Tusi rəsədxananın
həm layihəsinin müəllifi idi, həm də astronomiya
cihazlarının çertyojlarının hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdir.
Görkəmli
astronom
və
konstruktor
Müəyyidəddin Ordi ilə birlikdə onlar rəsədxanada
404

beş yeni, bir o qədər də köhnə konstruksiyalı astronomik cihaz quraşdımışlar. Bundan başqa, Marağa rəsədxanasında bir sıra astronomik məsələlərin
həlli üçün zəruri sayılan, həmçinin, tədris məqsədilə
istifadə olunan yer və göy qlobusları da hazırlanmışdır. Ordinin oğlu Məhəmməd tərəfindən hazırlanmış göy qlobuslarından biri bizim günlərə
qədər çatmış və hal-hazırda Drezdendə saxlanır.
Rəsədxananın nəzdində 400 min kitab saxlanan
kitabxana və bu elmi mərkəzi kadrlarla təchiz
etməkdən ötrü məktəb fəaliyyət göstərmişdir. Burada çalışanlar türk, fars, ərəb, monqol, çin, gürcü
tatar, yəhudi və digər millətlərin nümayəndələri
idilər. Tusinin rəsədxanası öz həcminə görə Şərqin
bütün məşhur rəsədxanalarını geridə qoyurdu.
Marağa rəsədxanasında çalışan əməkdaşların
elmi fəaliyyəti və astronomik müşahidələri “Ziciİlxani” (İlxanilərin astronomik cədvəlləri) adlandırılan kollektiv əsərin yaranmasına gətirib çıxarmışdı. Bu cədvəllərin sonuncusu 1284-cü ildə,
Nəsirəddinin vəfatından sonra tərtib edilmişdi.
Məşhur alimlərdən ibarət böyük kollektiv 12
illik gərgin zəhmətdən sonra “Zic Elxani” (Elxan cədvəlləri) adlı məşhur kataloq yaratmışdılar. Elxanilər sülaləsinin şərəfinə adlandırılmış bu
kataloq bütün Avropa ölkələrində əsrlərlə geniş
istifadə edilmişdir.
Marağa rəsədxanası dünya elm tarixində
möhtəşəm bir abidədir. Burada aparılan elmi
işlərin diapazonu, səviyyəsi onun irsinin sonrakı
əsrlərdə inkişafına təsir göstərmişdi ki, rəsədxana
öz çərçivəsindən çıxaraq Elmlər Akademiyası
zirvəsinə yüksəlmişdi. Yüksək səviyyəli böyük
elmi kollektivə, mükəmməl astronomik alətlərə
və zəngin kitabxanaya malik olmuş Marağa
rəsədxanası XIII əsrdə dünyanın ən görkəmli elm
və mədəniyyət mərkəzi kimi şöhrət qazanmışdı.
Təsadüfi deyil ki, YUNESKO 2008-ci ili “Marağa
rəsədxanası ili” elan etmişdir.
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İrəvan qalası
1509-1510
İrəvan qalası 1504-cü ildə Səfəvi
hökmdarı I Şah İsmayılın tapşırığı ilə,
vəziri Rəvanqulu xan tərəfindən Zəngi
çayının sahilində, indiki İrəvan şəhərinin
yerində 7 ilə inşa edilmişdir. Səfəvilər
dövlətinin sərhədlərini xarici basqınlardan qorumalı olan qala, onu tikdirənin
adı ilə Rəvan qalası kimi tanınmış, sonralar “Rəvan” sözü dialektdə “İrəvan”
kimi işlədilmişdir.
Qala Rəvanqulu xanın şərəfinə
“Rəvan”, daha sonra isə “İrəvan” adlandırılıb. Qalada 8 məscid, 800 ev olub,
burada yalnız azərbaycanlılar yaşayıb.
Uzunluğu 850 metr olan qalanın divarları çiy kərpicdən hörülmüşdü. Divarlar
elə qalın olub ki, hətta top mərmisinə
davam gətirib. Qalanın bayır divarının
hündürlüyü 10 metrdən hündür idi və
bu divarda 17 bürc vardı. Qala ikiqat divarla dövrələnmişdi. Daxili divar daha
hündür idi və onların arasında təxminən
50-60 metr məsafə olmuşdur. İç qaladan
təxminən 1 km məsafədə Keçiqala adlı
köməkçi qala da vardı. Ümumiyyətlə,
İrəvan qalasının 50-60 bürcü, 3 qapısı
olub: Cənubda Təbriz qapısı, Şimalda
Meydan qapısı və Körpü qapısı. Qaladaxili şəhər isə dörd məhəlləyə bölünüb: Qala məhəlləsi, Şəhər məhəlləsi,
Təpəbaşı məhəlləsi və Dəmirbulaq
məhəlləsi.
Qaladaxili şəhərsalma tipik ŞərqAzərbaycan şəhərləri üslubunda olmuşdur; küçələr dar, evlərin divarları
hündür olduğuna görə küçədən evlərin

həyətlərini müşahidə etmək mümkün
deyildi. Bəzi məlumatlara görə qalada
iki, bəzilərinə görə isə dörd məscid olmuşdur. Bunlardan ən qədimi 1510-cu
ildə inşa edilmişdir. Ən möhtəşəmi isə
Sərdar sarayının yaxınlığında əsası I Şah
Abbasın hakimiyyəti dövründə (15871629) qoyulmuş Şah Abbas məscidi
(Cümə məscidi) olmuşdur. Sərdar sarayının əsası İrəvən qalası ilə eyni vaxtda
qoyulsa da, sonrakı illərdə saray əsaslı
surətdə təkmilləşdirilmiş və Azərbaycan
memarlığının incilərindən birinə çevirilmişdir.
Uzunmüddətli mühasirəyə davam
gətirmək üçün qalanın daxilinə gizli yolla su kəməri çəkilmişdi. 1804-cü
ilin iyun-avqustunda general P.Sisianov,
1808-ci ilin iyun-avqustunda isə general
– feldmarşal İ.Qudoviçin komandanlığı
altında çoxsaylı rus qoşununun İrəvan
qalasını mühasirəyə alaraq ələ keçirmək
cəhdləri qala müdafiəçilərinin cəhdləri
nəticəsində boşa çıxmışdı.
Sonralar Osmanlı-Səfəvi müharibəsi
zamanı dağıdılan qala divarlarını 1582-1583-cü illərdə Osmanlı sərkərdəsi Fərhad paşa daha da
möhkəmləndirmişdir.
11 aprel 1635-ci ildə Səfəvi-Osmanlı
müharibəsi (1623-1639) gedişində
türk qoşunları İrəvan qalasını alımışlar. İrəvan qalası 1604-cü ildə SəfəviOsmanlı müharibəsi (1603-1612) zamanı I Şah Abbas tərəfindən tutulmuş
və İrəvanın idarəçiliyi Əmirgün xan
405

Qacara verilmişdi. Sonrakı iki əsrdə İrəvan bölgəsi
(xanlığı) daha bir neçə dəfə Səfəvilərlə Osmanlılar
arasında əldən-ələ keçmişdir.
İrəvan qalası uğrunda döyüşlərdə 1804-cü
ildə İrəvan xanı Məhəmməd xan və mühasirədə
olan qardaşlarına köməyə gəlmiş Naxçıvan
xanı Kəlbəli xan, 1808-ci ildə isə İrəvan xanı
Hüseynqulu xan və qardaşı Həsən xan yüksək
sərkərdəlik məharəti, xalqı yadelli işğalçılara qarşı səfərbər etmək bacarığı və şəxsi şücaət nümayiş
etdirmişlər. Bu qələbələrdən sonra qala əhalisi 20
ilə yaxın müddətdə müharibəsiz həyat sürmüşdü; yalnız II Rusiya-Qacar müharibəsinin (18261828) gedişində İ.Paskeviçin komandanlığı altında rus qoşunu İrəvan qalasının müdafiəçilərinin
müqavimətini qıra bilmişdi.
Qala 1827-ci ilin 1 oktyabrında Çar Rusiyasının
İvan Paskeviçin rəhbərlik etdiyi qoşunu tərəfindən
işğal edilmiş, bundan sonra qala daxilində
ermənilərin yerləşdirilməsi və yaşaması başlan-

mışdır.
İrəvan qalasının işğal edilməsi şərəfinə 1827-ci
il 8 noyabrda Sankt-Peterburqdakı Qış sarayının
kilsəsində I Nikolayın iştirakı ilə dua mərasimi keçirilmişdi. İrəvan qalasını zəbt edən general İ. Paskeviçin titullarına isə “İrəvan qrafı” titulu da əlavə
edilmişdir.
1853-cü ildə baş vermiş zəlzələ nəticəsində qala
divarları ciddi zədələr almışdır. 1865-ci ildə isə
qalanın ərazisi erməni Nerses Tahiryants gildiyası
tərəfindən satın alınmışdır. 1880-ci illərdə Tahiryanlar qalanın şimal divarlarını dağıdaraq yerində
konyak zavodu inşa etmişlər.
1930-cu illərdə isə qala divarları ermənilər
tərəfindən tamamilə məhv edilmişdir.

Ə d ə b i y y a t
İrəvan xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi / elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Regionların İnkişafı İctimai Birliyi. - Bakı: Çaşıoğlu, 2010. - 616 s.
İsmayılov, İ.

İrəvan ərazilərinin dünəni və bu günü / İ. İsmayılov. - Bakı : Şirvannəşr, 2001. - 113 s.

Elnarə. İrəvan qalasında Azərbaycan faciəsi [Mətn] /Elnarə //Həftə içi.-2010.-2-4/2-8 oktyabr.- S. 2.
Nərimanoğlu, M. İrəvan qalasının 500 illiyinə həsr edilmiş portal [Mətn] /M.Nərimanoğlu //Azərbaycan . - 2011. - 28
dekabr.- S. 7
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www.anl.az
www.az.wikipedia.org
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Şeyx Səfi xalısı
1539

“Şeyx Səfi” xalısı və ya “Ərdəbil xalçası” ornamental xalçaların ən gözəl nümunəsi, Təbriz xalçaçılıq məktəbinin şah əsəridir. “Şeyx Səfi” xalısı
dünyanın səkkizinci möcüzəsi sayılır.
1539-cu ildə Səfəvi hökmdarı I Təhmasibin sifarişi ilə Ərdəbil məscidi üçün toxunmuşdur. Onun
bu xalının yaradılmasında məqsədi ulu babası
Şeyx Əbu İshaq Ərdəbilinin adını tarixin yaddaşına əbədi həkk etdirmək olmuşdur. Xalının toxunmasına 3 il yarım vaxt sərf edilmiş, xalı 946-hicri,
1539-cu il miladi təqvimində başa çatmışdır. Xalça dünya muzeylərində saxlanılan ən nadir xalq
sənəti nümunələrindəndir. Bəzəkləri gül-çiçək
rəsmlərindən ibarətdir. Xalının mərkəzində
yerləşən qönçə Günəşi, onun ətrafında dairə
şəklində düzülmüş xırda güllər haləni, yaşıl, qırmızı, sarı rəngli 16 kiçik dairəvi qübbə isə Günəş şüalarını əks etdirir. Həmin kompozisiyanın yuxarı və
aşağı hissələrində zəngin bəzəkli, qırmızı və şəkəri
rəngli qəndil təsviri vardır. Ətrafdakı saysız hesabsız əlvan naxışlar kainatdakı ulduzların rəmzidir.
Xalının adı Ərdəbil şəhərində yerləşən Şeyx
Səfi məqbərəsindən götürülmüşdür. Şeyx Səfi
məqbərəsi Azərbaycan və İran şiyələri üçün
əsas ziyarət məkanı olmuşdur. “Şeyx Səfi” xalısı
məbədə xeyriyyə məqsədilə vəsiyyət edilmiş sənət
əsərlərindən biri idi. Əvvəllər xalı “Ərdəbil” adlanırdı.
“Şeyx Səfi” adını daşıyan xalının bədii tərtibatı
“Ləçəkturunc” kompozisiyasına əsaslanır, lakin quruluşunun mürəkkəbliyi, kompozisiya
elementlərinin orijinallığı, mərkəzdə yerləşən on
altı guşəli turuncun bədii tamlığı, həmçinin, köbə
zolaqlarının və ara sahənin üslub və obraz vəhdəti
ilə fərqlənir.
Dünya şöhrəti qazanmış və özünə görə yeganə

olan bu xalının ornamental kompozisiyası göl,
qubpa, gətəbə, qəndil, bulud, islimi kimi əsas
elementlərdən və ustaların “erkək dişi” adlandırdıqları spiralşəkilli budaqlardan ibarətdir. Bu
elementlər bir-birləri ilə tarazlaşır və yüksək
keyfiyyətli, bitmiş formaya malik olurlar. Məxsusi
bu xalı üçün peşəkar səviyyədə yerinə yetirilmiş
rəsmlər onun bədii dəyərini təyin edir.
Məşhur “Şeyx Səfi” xalısı 1888-ci ildə bir il
davam edən qiymət danışıqlarından sonra Ərdəbil
türbəsindən satın alınıb İngiltərəyə aparılmış, Londonda “İran xalıları” sərgisində nümayiş olunmuşdur. Londonda Viktoriya və Albert muzeyində
saxlanan xalının ölçüsü 534x1051sm-dir. 1892ci ildə isə Londonda keçirilən hərracda “Şeyx
Şəfi” xalısına o dövrə qədər heç bir xalıya təyin
edilməyən ən yüksək dəyər - 2500 funt sterlinq
qiymət qoyulmuşdur.
İlmələrin sıxlığı hər kvadrat santimetrdə 74x74
ilmə yerləşir (hər kvadrat metrdə 547600 ilmə).
Xalının bütün sahəsində 30732312 ilmə var.
“Şeyx Səfi” xalısının istehsalı ənənə üzrə bugünkü günə qədər davam edir. Lakin sonrakı xalıların
heç biri Londonda Viktorya və Albert muzeyində
saxlanan xalıya məxsus bədii mükəmməlliyə nail
ola bilməmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə
Azərbaycan xalçaçılıq mədəniyyətinin əvəzsiz incisi olan bu mükəmməl sənət əsərinin təkrar nüsxəsi
yaradılmışdır. Hazırda, həmin üzü köçürülmüş
nüsxə Azərbaycan Müasir İncəsənət Muzeyində
nümayiş etdirilir.
“Şeyx Səfi” xalısı haqqında “İllərin ilmə yaddaşı” adlı iki hissəli sənədli film çəkilmişdir.
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Asifqızı, G. 85 yaşlı
muzey [Mətn] /G.Asifqızı
//Mədəniyyət.- 2009.- 27
may.- S.14.
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Nizami Gəncəvi adına Gəncə Tarix
Diyarşünaslıq Muzeyi
1924
Nizami Gəncəvi adına Gəncə Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin əsası
1924-cü ildə qoyulmuşdur. Muzeyin
yaradılmasında Gəncə seminariyasının bir qrup müəllim və tələbələrindən
İ.Cəfərzadə, S.Seyidov, C.Rəfibəyov,
F.Məlikov və başqaları fəal iştirak
etmişlər. İlk illər muzey iki şöbədən
ibarət olmuşdur: diyarşünaslıq və kənd
təsərrüfatı, muzeyin 500-dən çox eksponatı var idi.
1927-ci ildə Xanlarda mənşəcə alman olan Y.İ.Hümmel arxeoloji qazıntılar aparmışdır. O, tapılmış eksponatların bir hissəsini Göygöl (Xanlar)
diyarşünaslıq muzeyinə təhvil vermiş, digər bir hissəsini isə öz vətəninə
göndərməyə nail olmuşdur. 1961ci ildə Göygöl və Gəncə muzeyləri
birləşdirilmişdir.
1954-cü ildə N.Gəncəvi adına
Ölkəşünaslıq muzeyi Əzizbəyov 260
ünvanına köçürülmüşdür. Həmin
vaxtlar muzey 7 böyük zaldan ibarət
olmuş və 3 şöbəyə bölünmüşdü:
Təbiətşünaslıq, İnqilabaqədərki dövr
və Sovet dövrü.
Gəncə Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi 1972-ci ildə indi yerləşdiyi binaya
köçürülmüşdür. Bu bina Cavad xanın
nəticəsi İsmayıl xan və Adil xan Ziyadxanovların şəxsi mülkü olmuşdur.
Cavad xan Gəncənin axırıncı müstəqil
xanı olmuşdur. Gəncə əyalətində irsi
olaraq müstəqil hökmranlığa malik idi.
Adil xan və İsmayıl xan Ziyadxanov-

lar Cavad xanın nəvəsi Əbülfət xan
Ziyadxanovun oğulları olmuşdur. Adil
xan ADR-in dövründə Azərbaycanın
İrandakı səlahiyyətli nümayəndəsi olmuş, ADR-in süqutundan sonra isə
Türkiyəyə mühacirət etmişdir.
Gəncənin milis rəisi olan İsmayıl xan isə 1920-ci ildə istintaqsız,
məhkəməsiz güllələnib. Onların şəxsi
mülkü olan bina da bir çox binalar
kimi sovetlərin əlinə keçmişdir. Sovet dövründə burada bir çox idarə və
təşkilatlar yerləşmişdir. Bina bu gün
də Cavad xanın eləcə də ADR-in varisi
kimi canlı bir tarix olaraq öz əzəmətini
qoruyub saxlayır.
Hal-hazırda muzeyin 30 mindən
çox eksponatı vardır. Muzeyin ekspozisiyasında Gəncənin ən qədim
dövrlərindən başlamış son zamanlara qədər olan tarixi, arxeoloji tapıntı nümunələri, maddi-mədəniyyət
abidələri, etnoqrafik, epiqrafik, numizmatik nümunələri 18 salonda nümayiş
etdirilir.
Muzeyin əsas fondunda 24785
eksponat vardır. Onlardan 4483 arxeologiya, 1648 ədədi etnoqrafiya,
392 rəssamlıq, 9 heykəltəraşlıq, 2753
fotoşəkil, 9259 sənəd, 3441 numizmatika, 1984 kitab, 816 ədədi isə
vətənpərvərlik sahələrinə aiddir. 972
kv.m. sahəsi olan muzey salonları halhazırda iki şöbədən ibarətdir: qədim
dövr və müasir dövr şöbələri.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət
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[materiallar toplusu]
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Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyası
1999

Azərbaycan Respublikasının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 1999-cu il
yanvar ayının 3-də imzaladığı ilin ilk
fərmanı ilə respublikada dövlətçiliyin,
elm və təhsilin inkişafı üçün çox zəruri
sayılan yeni elm və təhsil ocağı yaradılmışdır. Bu təhsil ocağı Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyası (DİA)
adlandırıldı. Akademiyanın yaradılması dövlətin möhkəmlənməsi və elmi
əsaslarla idarə edilməsi baxımından
mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Respublikada dövlət idarəçiliyi
sahəsində yeganə təhsil ocağı olan
akademiyanın adından da göründüyü
kimi, vəzifəsi demokratik, müstəqil
Azərbaycan dövləti üçün gənclərdən
ibarət dövlət strukturlarını dövrün, zamanın tələbləri səviyyəsində idarə edə
biləcək mütəxəssis kadrlar hazırlamaq,
həmçinin, mövcud kadrların, dövlət
məmurlarının ixtisasının artırılmasından ibarətdir.
Hər il DİA-nın Siyasi idarəetmə və İnzibati idarəetmə fakültələrinə test üsulu
ilə təhsilin bakalavr pilləsinə 200 nəfər,
magistratura pilləsinə 50 nəfər tələbə,
Kadrların ixtisasartırması və yenidən
ixtisaslaşması fakültəsinin əyani və qiyabi şöbələrinin müdavimləri sırasına
respublikanın müxtəlif dövlət orqanlarında çalışan 75 nəfər gənc məmur
qəbul olunur. Akademiyada həmçinin,
müxtəlif istiqamətlər üzrə qısamüddətli
kurslar da fəaliyyət göstərir. Bu kurslar-

da il ərzində 8 istiqamət üzrə 300 nəfər
rəhbər işçi təhsil alır.
Dövlət İdarəçilik Akademiyasında
təhsil çoxpilləli sistem əsasında aparılır: tələbələr bakalavr pilləsi üzrə 4 il,
magistr pilləsi üzrə 2 il təhsil alırlar.
Həmçinin, təhsildə Boloniya sisteminin tətbiqinə başlanılmışdır. Tələbələrin
biliyinin qiymətləndirilməsi çoxballı
sistemə əsaslanır. Bundan başqa DİAda həmçinin, vətəndaşların qiyabi yolla
ikinci ali təhsil almaları və ixtisaslarının
artırılması üçün də imkan yaradılmışdır.
Akademiyada Elmi təşkilat şöbəsi,
Regional iqtisadi və sosial araşdırmalar
institutu, Siyasi araşdırmalar institutu, “Sorğu” Sosial-siyasi araşdırmalar
institutu, İnsan Hüquqları, Demokratiya və Sülh Problemləri üzrə YUNESKO Mərkəzi, Mətbuat və İnformasiya Xidməti, Nəşriyyat, Beynəlxalq
əlaqələr, Aspirantura və doktorantura,
Tədris, Ümumi şöbə, Elektron tədris
və qiymətləndirmə sektoru, Elmi kitabxana, yataqxana, professor-müəllim
və tələbələr üçün sahəsi 700 kv.m. olan
iki zal və 4 otaqdan ibarət yeməkxana,
idman zalı mövcuddur. Akademiyada
həmçinin, Böyük Elmi Şura, fakültələrdə
Elmi-metodik Şuralar fəaliyyət göstərir.
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Azərbaycanda Atatürk
Mərkəzi [Mətn]/tərt.
Səfalı Nəzərli.- Bakı:
AzAtaM, 2004.- 24 s.
Musayev, O. Atatürk mərkəzi sorğuməlumat kitabı
[Mətn] /O.Musayev,
D.Osmanlı, A.Cəfərov;
elmi red. N.Cəfərov;
Azərbaycanda Atatürk
Mərkəzi.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 80 s.
İ n t e r n e t d ə
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Bakıda Atatürk Mərkəzi
2004
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
düşüncəsində türk dünyasının görkəmli
dövlət
xadimlərinə,
unudulmaz
şəxsiyyətlərə, mütəfəkkirlərə xüsusi
bir ehtiram var idi. O, böyük Atatürkün şəxsiyyətinə və irsinə, xidmətlərinə
də yüksək sayğılar bəsləyirdi. Çağdaş
müstəqil Azərbaycanın qurucusu Heydər
Əliyev Türkiyə Cümhuriyyətinin yaradıcısı Mustafa Kamal Atatürkün
dövlətçilik təcrübəsini Azərbaycanın
milli dövlət quruculuğu prosesində daim
xatırlamışdır. Atatürk Mərkəzini yaratmaq fikri də bütün türklərin mütəfəkkir
insanına zamanında gördüyü işlərə görə
cəmiyyətimizdə minnətdarlıq hissinin
ifadəsidir. Türk dövlətlərində bu tipli
mərkəzlərin yaradılması ideyası çoxdan
mövcud olsa da, ilkin olaraq dövlət qurumu kimi Azərbaycanda gerçəkləşmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
Atatürkə, Türkiyəyə və türk dünyasına
ehtiramının əlaməti olaraq, 9 mart 2001ci il tarixli sərəncamla qardaş Türkiyə
ilə tarixi, milli-mənəvi, mədəni bağlılığımızın inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət
daşıyan bir təsisat - Azərbaycanda Atatürk Mərkəzini yaratmışdır. Mərkəzin
fəxri sədri Azərbaycan Respublikasının
Prezidentidir.
Prezidentin
sözügedən sərəncamında və mərkəzin
əsasnaməsində bu birmənalı şəkildə
vurğulanır. Atatürk Mərkəzin yaradılması zərurəti konkretdir. Bu mənada,
sərəncamda qeyd olunduğu kimi, təsisat
“Türk dünyasının böyük öndəri, Türkiyə

Cümhuriyyətinin banisi və ilk prezidenti
Mustafa Kamal Atatürkün türk tarixində
tutduğu mühüm yeri nəzərə alaraq,
Atatürk irsinin, ümumiyyətlə, türk tarixi və mədəniyyətinin daha dərindən
öyrənilməsi və təbliğ olunması məqsədi”
daşıyır.
Mərkəzdə türk dünyasının tarixi,
mədəniyyəti və bu sferaya daxil ola
biləcək digər məsələləri araşdırmaq da
nəzərdə tutulmuşdur. Bu elm, mədəniyyət
ocağında ictimai fikri türk dünyası və
Atatürklə bağlı tarixi hadisələrə, araşdırmalara, gəlişən münasibətlərə yenidən
yönəltmək də bir istiqamət olaraq seçilmişdir.
Azərbaycan
MEA-nın
müxbir
üzvü, millət vəkili, professor Nizami Cəfərovun rəhbərliyi ilə mərkəz öz
fəaliyyəti dövründə türk dünyası və
atatürkçülüklə bağlı cəmiyyətin ehtiyac
duyduğu məsələləri həmişə diqqətdə
saxlamışdır. Bu sahədə nəzərəçarpacaq
elmi tədqiqatlar aparılmış, zəruri
ədəbiyyatların (72 adda kitab və 24
sayda “Bülleten”) nəşri reallaşdırılmış
və bu proses indi də davam etdirilir.
Azərbaycan Türkiyə münasibətlərinə
dair ayrı-ayrı nəşrlərin çapı Azərbaycan
və Türkiyə oxucusu üçün yeni və
təqdirəlayiq ədəbiyyatlardır.

Əlifba göstəricisi
A
Abbasquliyev Əhməd Əlibala oğlu------------ 120
Abbasov Teymur Tofiq oğlu----------------------- 6
Abbasov Zöhhak Yaqub oğlu------------------ 120
Abbaszadə Bayraməli Abbas oğlu------- 371, 382
Abdinov Övsat Bəhram oğlu--------------------- 40
Abdullayеv Çingiz Akif oğlu------------- 118, 122
Abdullayеv Lütfəli Əmir oğlu-------------- 80, 98
Abdullayev Namiq Vahid oğlu----------- 153, 173
Abdullayev Rasi Mahmud oğlu---------------- 213
Abdullayev Rəsmi Əsəd oğlu------------------ 307
Abdullayev Rövşən Əbdülhüseyn oğlu------ 6, 22
Abdullayev Süleyman Cümşüd oğlu------- 38, 49
Abdullayev Şövqiyar Cəmil oğlu-------- 119, 136
Abıyev Aydın Müstəcəb oğlu (Aydın Abi Aydın)Abşeron yarımadasında “Qara daşlar”da ilk neft
fontanı--------------------------------------------- 308
Abutalıbov Hacıbala İbrahim oğlu------------ 153
Adıgözəlov Yalçın Vasif oğlu------------------ 307
Ağalarova Bahar Əmirəli qızı (Anacan) ----- 401
Ağamirzəyev Ramiz Əlirza oğlu-------------- 188
Ağasiyev Ceyhun Fikrət oğlu------------------ 257
Ağayev Bəylər Tapdıq oğlu----------------- 39, 59
Ağayev Elxan Ağabala oğlu-------------------- 188
Ağayev Faiq Alış oğlu-------------------- 188, 199
Ağayev Oqtay Cəfər oğlu----------------------- 307
Ağayev Səməd Əhmədbəy oğlu (Ağaoğlu Səməd)
----------------------------------------------------- 118
Ağayeva-Zamanova Zivər Sübhan qızı------- 371
Ağayеv Əhməd bəy Mirzə Həsən oğlu (Ağaoğlu)
----------------------------------------------- 372, 394
Ağcabədi rayon mərkəzi kitabxanası --------- 374
Ağdam rayon MKS ----------------------- 374, 402
Ağdam rayonunun işğalı------------------ 214, 227
Ağdamski (Bədəlbəyli) Əhməd bəy Bəşir oğlu--5
Ağdamski Məmməd Əhməd oğlu------- 279, 293
Axmatоva (Qоrеnkо) Anna Andrеyеvna----- 411
Axundоv Məzahir Həmzə oğlu (Məzahir Daşqın)--------------------------------------------------371, 386
Axundоv Nazim Fərrux oğlu------------------- 187

Axundov Nazim Yusif oğlu---------------------- 81
Axundova Alla Nuru qızı----------------------- 278
Axundova Asya Mahmud qızı----------------- 339
Axundova Şəfiqə Qulam qızı------------------ 5, 15
Axundzadə Xosrov Mirzə Əli oğlu------------ 217
Axundzadə İdris Məmmədhüseyn oğlu------- 308
Aqarunov Albert Aqarunoviç------------------ 324
Aleksandr Sergeyeviç Puşkin------------- 152,168
Alışanov Hüseyn Həsən oğlu (Hüseyn Kürdoğlu)
----------------------------------------------------- 187
Allahverdi Kosacanlı (Ağ Aşıq)--------------- 371
Allahverdiyev Bəxtiyar Əzizulla oğlu--- 188,200
Allahverdiyev Cəlal Eyvaz oğlu---------- 257,269
Allahverdiyev Kərim Rəhim oğlu-------- 120,143
Allahverdiyev Müseyib Abdulla oğlu--------- 153
Altıağac Parkı ----------------------------- 233, 253
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası------- 374,400
Anarlı (Məmmədov) Əbülhəsən--------------- 152
Araslı Dürdanə Həmid qızı--------------------- 189
Araslı Həmid Məmmədtağı oğlu----------- 38, 44
Asafyev Boris Vladimiroviç-------------------- 213
Aslanov Elçin Muxtar oğlu ---------------------372
Aslanоv Məmməd Muxtar oğlu (Məmməd
Aslan)---------------------------------------- 337,345
Aslanova Çimnaz Əbdüləli qızı------------------373
Aslanova Sona----------------------------------- 278
Astara rayon Mərkəzi Kitabxanası ----- 374, 402
Atakişiyev Aslan Məcid oğlu------------ 120, 141
Atakişiyev Hüseynağa Ağaһüseyn oğlu- 256,266
Atakişiyev İntiqam Vahid oğlu------------ 119,135
Atayev Məmmədşah Qədim oğlu-------------- 338
Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında
Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq sazişi ------------- 189
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1047
saylı qətnaməsi----------------------------------- 308
Avşarov Muxtar Həsən oğlu----------------- 39, 56
Ayın səthinə enmə------------------------------- 214
Azərbaycan Aşıqlar Birliyi -------------------- 376
Azərbaycan Bayrağı Günü --------------- 308, 326
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı---------------- 375
Azərbaycan dili Azərbaycanın dövlət dili elan
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olunmuşdur--------------------------------------- 258
“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi
nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” sərəncam
---------------------------------------------------- 7, 33
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında terror----------------------------------------------- 121, 149
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı----------------- 375
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi--------------- 375
Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü-----------------------------------------------------233, 246
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Günü- 41, 73
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində türk
(Azərbaycan) dilinin dövlət dili elan edilməsi--189
Azərbaycan Kinosu Günü---------------- 233, 248
Azərbaycan Latviya və Slovakiya ilə diplomatik
münasibətlər qurmuşdur--------------------------- 7
Azərbaycan Memarlar İttifaqı ----------------- 375
“Azərbaycan məktəbi” aylıq pedaqoji jurnalı--375
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi
----------------------------------------------------- 375
“Azərbaycan müəllimi” qəzetinin nəşri-258, 274
Azərbaycan Opera və Balet Teatrı------------- 375
Azərbaycan Pоlisi Günü ------------------ 214,224
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman
Nazirliyi ------------------------------------ 214, 228
Azərbaycan Respublikası ilə Malavi dövləti
arasında diplomatik münasibətlər ------------- 154
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu
(ARDNF) ----------------------------------- 340, 368
Azərbaycan Respublikasının Ekvadorla
diplomatik əlaqələri------------------------------- 82
Azərbaycan Respublikasının Əlcəzair ilə
diplomatik əlaqələri---------------------------------121------ Azərbaycan Respublikasının Keniya ilə
diplomatik əlaqələri----------------------------- 154
Azərbaycan Respublikasının Mavritaniya ilə
diplomatik əlaqələri----------------------------- 280
Azərbaycan Respublikasının Paraqvay ilə
diplomatik əlaqələri----------------------------- 120
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyası ------------376409
Azərbaycan SSRİ-də latın qrafikasından kiril
qrafikalı əlifbaya keçilməsi--------------------- 375
“Azərbaycan SSRİ-nin Dağlıq Qarabağ Muxtar
vilayətində xüsusi idarə formasının tətbiq edil412

məsi barədə” fərman ------------------------------ 27
“Azərbaycanda bütün təhsil müəssisələrində yeni
dərs ilinin sentyabrın 15-də başlanması haqqında”
fərman--------------------------------------------- 258
Azərbaycanda Hərbi-Dəniz Qüvvələri Günü--------------------------------------------------------233, 248
Azərbaycanda ilk Dövlət Bankı------------------ 82
Azərbaycanda ilk milli təhlükəsizlik orqanı--- 82
Azərbaycanda Mülki Aviasiya İşçilərinin Peşə
Bayramı Günü------------------------------------ 189
Azərbaycanın Çad və Şərqi Timor dövlətləri ilə
diplomatik münasibətləri ----------------------- 120
Azərbaycanın dövlət bayrağı dünyanın ən uca
zirvəsi olan Everestdə--------------------------- 154
Azərbaycanın ən qədim rəsədxanası - Marağa
rəsədxanası---------------------------------- 375,404
Azərbaycanın Kolumbiya ilə diplomatik
münasibətləri------------------------------------- 340
Azərbaycanla Əfqanıstan arasında diplomatik
münasibətlər-------------------------------------- 308
Azərbaycanla Hondurasın diplomatik
münasibətləri------------------------------------- 340
Azərbaycanla Küveyt arasında diplomatik
münasibətlər-------------------------------------- 280
Azərbaycanla Qətər dövləti arasında diplomatik
əlaqələr-------------------------------------------- 258
Azərbaycanla Qvatemala arasında diplomatik
münasibətlər-------------------------------------- 308
Azərbaycanla Nikaraqua arasında diplomatik
münasibətlər ------------------------------------- 309
Azərbaycanla Vatikan dövləti arasında diplomatik
münasibətlər----------------------------------------- 7
Azərbaycanlı əhalinin Ermənistan SSR-dən
(Qərbi Azərbaycandan) deportasiyası ilə əlaqədar
Tədbirlər Planı ------------------------------------- 82
Azərbaycanlıların Sоyqırımı Günü---------82,115

B
Babaxanov Rauf Əliməmməd oğlu------------ 339
Babayev Abdulla Murtuza oğlu---------------- 118
Babayev Arif Əliheydər oğlu------------ 308, 323
Babayev Çingiz Adil oğlu---------------- 279, 288
Babayev Əkbər Ağarza oğlu------------------- 213
Babayev Sabir Həbib oğlu---------------------- 280
Babayev Şıxəli Əlikram oğlu------------------ 307

Babayеv Nəbi Ələkbər oğlu (Nəbi Xəzri)--337,341
Bağırov Bağır İbrahimxəlil oğlunun (Bağır
Ulduz)--------------------------------------------- 232
Bağırov Mikayıl Kazım oğlu------------------- 307
Bağırova Rəfiqə Kazım qızı-------------------- 373
Baxşəliyev Rza İbrahim oğlu-------------------- 81
Baxşəliyeva Gövhər Ağabala qızı-------- 307,322
Bajan Mikоlо Platanоviç----------------------- 278
Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası-------------------------------------------------------374,399
Bakı Müsəlman Qadın Xeyriyyə Cəmiyyəti ---309
Bakı Unversitetinin açılması ------------------ 258
Bakıda Atatürk Mərkəzi ------------------ 376, 410
Bakıda ilk ictimai kitabxana-qiraətxana -233, 247
Bakıda Televiziya Mərkəzi--------------------- 258
Bakıda və Gəncədə dövlət çevrilişi----- 280, 299
Bakıxanоv Abbasqulu ağa (Qüdsi) ----- 187, 194
Bakıxanov Cəfərqulu ağa Mirzə Məhəmməd xan
oğlu------------------------------------------------ 279
Bakı-Supsa neft kəmərinin işə salınması----- 121
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinə
dair saziş------------------------------------- 309,329
Barxalov Barxal Şaban oğlu-------------------- 153
Bartоld Vasili Vladimirоviç-------------- 306, 313
Bayramov Adilxan Hüseynəli oğlu------------ 151
Bayramоv Tоfiq Qulam oğlu (Tоfiq Bayram) - -----------------------------------------------------337,343
Behrəngi Səməd İzzət oğlu--------------------- 187
Beqdeli Qulamhüseyn Fətulla xan oğlu-------- 79
Bеrns Rоbеrt----------------------------------------- 5
Beyləqan rayonu---------------------------- 309,333
Bеynəlxalq Ahıllar Günü----------------------- 280
Bеynəlxalq Ailə Günü -------------------------- 154
Bеynəlxalq Ana Dili Günü ------------------ 41, 75
Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı Günü ------ 233
Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü------------- 121
Bеynəlxalq Əlillər Günü (03.12.1992)--- 339,364
Bеynəlxalq Gənclər Günü --------------------- 233
Beynəlxalq Humanitar Yardım Günü - ------- 233
Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Günü--------------------------------------------------------309,335
Beynəlxalq İnternet Təhlükəsizliyi Günü -41, 71
Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü-------------------------------------------------------121, 148
Beynəlxalq Kulinariya Günü ------------------ 280

Bеynəlxalq Qadınlar Günü----------------------- 82
Beynəlxalq Qan Donoru Günü----------------- 189
Beynəlxalq Lal-Kar Günü --------------------- 258
Beynəlxalq Mədəniyyət Günü ----------------- 120
Beynəlxalq Musiqi Günü ---------------------- 280
Bеynəlxalq Muzеylər Günü ------------------- 154
Beynəlxalq Müəllim Günü--------------- 280, 300
Beynəlxalq Novruz Günü -------------------82,113
Beynəlxalq Olimpiya Günü -------------------- 189
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin yaradılması------------------------------------------------------189,210
Beynəlxalq Poeziya Günü------------------------ 82
Beynəlxalq Rəqs Günü ------------------------- 121
Bеynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı Günü---------------------------------------------------------154, 180
Beynəlxalq Sülh Günü-------------------------- 258
Bеynəlxalq Sülh müкafatları------------------- 375
Beynəlxalq Teatr Günü---------------------------- 82
Beynəlxalq Turizm Günü ---------------------- 258
Bеynəlxalq Uşaq Günü------------------------- 309
Beynəlxalq Valyuta Fondu----------------- 214,225
Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü---------------- 82
Bəhlulzadə Səttar Bəhlul oğlu----------- 337, 348
Bilik Günü --------------------------------------- 258
Binə Beynəlxalq Hava Limanının yeni binasının
açılması ------------------------------------------- 258
I Dünya müharibəsi------------------------- 214,227
I Ümumazərbaycan diyarşünaslıq qurultayı - 258
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Günü------------ 280
Budaqova Zərifə İsmayıl qızı------------------ 118
Bünyadzadə Ülvi Yusif oğlu------------- 256, 262
Bürcəliyеv Məmməd İsmayıl oğlu------- 119,133

C
Cabbarlı C. adına Azərbaycan Dövlət Teatr
Muzeyi-------------------------------------- 309, 334
Cabbarlı Cəfər Qafar oğlu------------------- 79, 83
Cahangirzadə İbrahim bəy Cahangir oğlu---- 372
Cavadov Ağahüseyn Xəlil oğlu---------------- 119
Cavadоv Cəlal Nоvruz oğlu (Cəlal Bərgüşad)--187
Cavadova Həqiqət Əli Əşrəf qızı-------------- 280
Cavadova Nabat Paşa qızı (Aşıq Nabat)------ 371
Cavadzadə Əli Əliqulu oğlunun (Əli Tudə)-- -5, 11
Cavid Ərtоğrul Hüsеyn Cavid oğlu----------- 278
Ceyhan terminalına Heydər Əliyevin adının
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verilməsi -------------------------------------------- 40
Cəbrayıl rayon MKS ---------------------------- 374
Cəbrayıl rayonunun işğalı günü --------- 233, 250
Cəbrayılоv Vaqif İsib oğlu (Vaqif Bayatlı Ödər)----------------------------------------------- 278, 281
Cəfərov Cəfər Haşım oğlu---------------- 256, 265
Cəfərov Faiq Əliqulu oğlu----------------- 152,172
Cəfərоv Məmməd Zеynalabdin oğlu (Məmməd
Cəfər)---------------------------------------- 151, 157
Cəfərоv Nizami Qulu oğlu--------------- 256, 261
Cəfərov Vaqif Cəfər oğlu----------------------- 119
Cəfərzadə Əhməd İsmayıl oğlunun (Əhməd
Cəfəroğlu)---------------------------------------- 118
“Cırtdan” cizgi filminin çəkilməsi------------- 376

Ç
Çaplin Çarlz Spenser---------------------------- 119
Çirinqov Ramazan Heybullah oğlu--------- 39, 61

D
Dadaşov Əhsən Əliabbas oğlu----------- 256, 264
Dadaşzadə Məmməd Arif Məhərrəm oğlu
(Məmməd Arif)---------------------------- 187, 191
Dadaşоv Məlik Yusif oğlu----------------- 188,197
Daxili Qoşunlar Günü----------------------- 98, 111
Darvin Çarlz Robert------------------------------- 40
Daşməhəmmədov Musa (Aybək)-------------- 337
Dəmirçizadə Əbdüləzəl Məmməd oğlu-213, 215
Dilbazi Əminə Paşa qızı------------------ 337, 351
Dilbazi M. adına Sabunçu qəsəbə uşaq kitabxanası (indi Sabunçu MKS-nin 2 saylı filialı)--374
Diyarova Hüsniyyə Ağayar qızı--------------- 339
Dоvjеnkо Alеksandr Pеtrоviç------------------ 257
Dövlət Qulluqçularının Pеşə Bayramı ------- 189
Dövlət Müstəqilliyi Günü ---------------- 280, 302
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü--------------------------------------------------------340, 369
Dünya Elektron Kitabxanasının saytı--------- 121

E
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Əməkdaşlarının Peşə Bayramı Günü---------- 154
Emmanuel Nobel-------------------------------- 189
Erməni əhalisinin Xəzəryanı bölgələrə
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yerləşdirilməsi------------------------------------ 308
Ermənistanla əldə olunmuş atəşkəs sazişi --- 154
Esambayev Mahmud Əlisoltanoviç----------- 213
Eyfel qülləsindən Gəncə radiostansiyasına
göndərmiş ilk teleqram-------------------------- 375
Eynşteyn Albert------------------------------------ 82

Ə
Əbdülhəlimov Hikmət Əhməd oğlu----------- 213
Ədliyyə İşçilərinin Peşə Bayramı Günü - 309, 331
Əfəndiyev Fuad Ələddin oğlu--------------- 40, 68
Əfəndiyev Süleyman bəy Əlisüleyman oğlu--372
Əfəndiyеv Hikmət Ziya oğlu (Hikmət
Ziya)----------------------------------------- 151, 159
Əfəndiyеv İlyas Məhəmməd oğlu------- 151, 165
Əfəndiyеva Türkan Əşrəf qızı------------------- 79
Əhmədov Elburus Misir oğlu (Əhməd Elbrus) -------------------------------------------------------151
Əhmədov İlham Namiq Kamal oğlu--------- 6, 16
Əhmədov Natiq İlyas oğlu---------------- 257, 268
Əhmədоv Yusif Yaqub oğlu---------------------- 38
Əhmədova Flora Cəfər qızı--------------------- 338
Əkbərоv Məhəmməd Həmzə oğlu------------- 151
Əkbərov Surxay Cabbar oğlu-------------------- 40
Ələkbərov Həsən Ələkbər oğlu---------------- 373
Ələkbərov Kazım Əbdülmanaf oğlu------- 40, 66
Ələkbərzadə Əbülhəsən Əlibala oğlu--- 371, 385
Ələsgərova Şamama Məmmədkərim qızı------ 81
Ələsgərоv Sülеyman Əyyub oğlu---------- 38, 49
Əlibəyova Xədicə-------------------------------- 373
Əlifba islahatı komissiyası----------------------- 82
Əlillərin hüquqlarının müdafiəsi Günü -154, 180
Əliverdibəyov Kazım Ağalar oğlu------------- 307
Əliyеv Çingiz Əli oğlu (Çingiz Əlioğlu)-187, 195
Əliyev Elman Ağa oğlunun (Safruh)---------- 306
Əliyev Ələkbər Fərəculla oğlu----------- 372, 390
Əliyev Əli İbrahim oğlu------------------------ 373
Əliyev Əsgər Ələkbər oğlu--------------- 307, 320
Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu------------------- 233
Əliyev Gülbala Ağabala oğlu------------- 338,356
Əliyev Həmid Fərhad oğlu (Həmid Arzulu)--151
Əliyev Hüseynqulu Əli oğlu--------------------- 38
Əliyev Maqsud İsfəndiyar oğlu---------- 233, 245
Əliyev Rasim Həsən oğlu----------------- 213, 218
Əliyev Saleh Məmməd oğlu-------------------- 338

Əliyеv Tеymur Sülеyman oğlu (Tеymur Еlçin) - ------------------------------------------------------79, 86
Əliyev Vasif İsmayıl oğlu----------------------- 307
Əliyev Vasili Əhməd oğlu--------------------- 6, 21
Əliyev Yusif Əliyusif oğlu---------------- 338, 354
Əliyеva Dilarə Ələkbər qızı-------------- 337, 342
Əliyeva Elmira Mirzəağa qızı------------------ 188
Əliyeva İfrat Səlim qızı------------------------- 306
Əliyeva Kübra Muxtar qızı---------------- 232,237
Əlizadə Ağasəməd Əbdülhüseyn oğlu---------- 81
Əlizadə Akif Ağa Mehdi oğlu--------------- 40, 67
Əmənzadə Yusif Əmən oğlu-------------- 308, 325
Ərəb əlifbasından latın qrafikalı əlifbaya keçid --------------------------------------------------------- 7
Əsədov Yusif Qəzənfər oğlu-------------------- 339
Əsədullayev Seyfulla Qüdrət oğlu------------- 187
Əsgərоv Əfqan Hacıağa oğlu------------ 256, 263
Əsgərоv Salman Məmmədəmin oğlu (Salman
Mümtaz) ------------------------------------151, 160
Əsgərov Şamil Səlim oğlu (Şamil Dəlidağ)-- 371
Əsgərov Vasif Fətulla oğlu--------------------- 120
Əsgərova Roza Qasım qızı--------------------- 233
“Əsrin müqaviləsi”------------------------- 258,276
Əyyubova Amaliya Abdulla qızı-----------81, 107
Əzizbəyova Püstə Əzizağa qızı---------------- 338

F
Faşizm üzərində Qələbə Günü----------- 154, 182
Fеyxtvangеr Liоn-------------------------------- 213
Feyzullayeva Aida Hənifə qızı----------- 306, 311
Fərhadova Gülarə Məmmədtağı qızı---------- 375
Fərzəlibəyov Mərahim Fərzəli oğlu----- 188, 196
Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu------------------- 339
Fərzəliyеv Şamil Xurşud oğlunun (Şamil Xurşud)
------------------------------------------------232, 235
Fоnvizin Dеnis İvanоviç------------------------ 118
Fransua-Mari Aruenin (Volter) ---------------- 306
Füzuli Məhəmməd Süleyman oğlu------- 371,378
Füzuli rayonunun işğalı günü ------------ 233,251

G
Gəncə Milli Müəllimlər Seminariyası-------- 375
Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxanası ------------ 374
Gəncə şəhərinin tarixi adının bərpa olunması---340
Gəncədə dəhşətli zəlzələ------------------------ 258

Gəncənin işğalı---------------------------------- 7, 32
Gəncəvi N. adına Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi------------------------------------------------------375,408
Gənclər Günü (02.1997)-------------------------- 40
Gömrük İşçiləri Günü------------------------------ 7
Göygöl şəhəri ------------------------------ 121, 147
Göygölün yaranması (Kiçik Qafqazda dağ gölü)--------------------------------------------------375,403

H
Hacıbəyli Zülfüqar Əbdülhüseyn oğlu--- 119,131
Hacıbəyov İsmayıl Soltan oğlu---------------- 256
Hacıbəyоv Soltan İsmayıl oğlu---------------- 152
Hacıqabul rayonu ------------------------------- 375
Hacınski Mehdibəy Süleyman oğlu----------- 152
Hacıyev Dəmir Vahid oğlu-------------------- 7, 30
Hacıyev Əmir Səhliəli oğlu-------------------- 152
Hacıyev Fikrət Əli oğlu------------------- 153, 174
Haqverdiyeva Tahirə Həbib qızı--------- 153, 177
Haşımova Ceyran Əsəd qızı----------------- 80, 91
Hеminquеy Еrnеst Millеr----------------- 213, 217
Hepatit virusu kəşf edilmişdi------------------- 280
Heydər Əliyev Fondunun yaranması---- 154, 183
Heydər Əliyevin Azərbaycan KP MK-nın I katibi
seçilməsi --------------------------------------------214
Heydərov Arif Əmrah oğlu--------------------- 153
Həbib bəy Hacı İbrahimxəlil oğlu------- 188, 203
Həbibov Rəfael Hacı Şərafət oğlu------- 119, 138
Həbibоv İsa Əkbər oğlu------------------- 278, 282
Həkimоv Mürsəl İsmayıl оğlu----------- 151, 161
Həsənоv Əşrəf Həsən oğlu------------------------ 5
Həsənov Məhəmməd Ələsgər oğlu------ 232, 241
Həsənov Səyavuş Həsən oğlu------------------6,23
Həsənov Vaqif İbrahim oğlu------------- 278, 286
Həşimov Arif Məmməd oğlu------------- 258, 273
Hikmət N. adına uşaq kitabxanası (indi Səbail
MKS-nin 3 saylı filialı) -------------------------374
Hirkan Milli Parkı--------------------------------- 41
Hötе İоhann Vоlfqanq--------------------- 232, 236
Hüsеynоv Çingiz Həsən oğlu------------- 118,125
Hüseynov Emil Kamil oğlu---------------------- 81
Hüseynov Hacıbaba Hüseynəli oğlu------- 80, 90
Hüsеynоv Mеhdi Əli oğlunun (Mеhdi Hüsеyn)-------------------------------------------------------79,85
Hüseynov Nazim Qalib oğlu------------------- 233
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Hüseynov Rəhim Məşədi Allahverdi oğlu------------------------------------------------------------339,362
Hüseynov Şirməmməd Ağamməd oğlu-- 338,357
Hüseynov Tofiq Mirsiyab oğlu-------- ---119, 137
Hüseynov Vüqar Tofiq oğlu------------------- 6, 24
Hüseynova Züleyxa İsmayıl qızı-------- 153, 175
Hüsеynzadə Əlibəy Mоlla Hüsеyn oğlu--- 40, 63
Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu (Hüseyn Arif)-----------------------------------------------------187, 192

X
Xankəndinin işğalı günü------------------ 340, 367
Xaspolad Salman oğlu (aşıq Xaspolad Coşğun) - ---------------------------------------------------------152
Xəlilbəyli Təbriz Xəlil Rza oğlu------------ 39, 60
Xəlilоv Zеynal Rza oğlunun (Zеynal Xəlil)-- 118
Xətai MKS-nin Ş.İ.Xətai adına 1 saylı filial
kitabxanası---------------------------------------174
Xəzani Mir Mehdi Mir Həşim bəy oğlu---------------------------------------------------------------373, 397
Xəzər MKS-nin Cabbarlı C.adına Mərdəkan
qəsəbəsi 7 saylı filial kitabxanası ---------------374
Xızı rayon MKS --------------------------------- 374
Xоcalı sоyqırımı günü (26.02.1992)--- 41, 76-77
“Xocalı soyqırımı günü haqqında” qərar------- 41
Xocavənd rayonunun işğalı günü-------- 280, 298
Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinin işğal
günü ------------------------------------------41,74
Xudiyеv Nizami Manaf oğlu------------------- 118
Xuluflu Vəli Məmmədhüseyn oğlunun (Vəli
Xuluflu)------------------------------------151, 166
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti Əməkdaşlarının
Peşə Bayramı Günü ---------------------------- -233

İ
İbn Əl-Fuvati Kəmaləddin Əbu-Fəzl Əbdürrəzzaq
ibn Əhməd ibn Məhəmməd------------------- -372
İbrahimxəlilov İbrahimxəlil Şıxəhməd oğlu--- 79
İbrahimоv Əjdər Mütəllim oğlu--------- 119, 134
İbrahimоv Hüsеyn Məhəmmədəli oğlu- 151, 162
İbrahimov Samir Həsən oğlu------------------- 153
İbrahimova Sevda Mirzə qızı------------ 307, 318
II Dünya müharibəsi ---------------------------- 258
İlk dəfə bələdiyyə seçkiləri--------------------- 339
İmanquliyeva Aida Nəsrulla qızı-------- 279, 292
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İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Günü--------- 154
İnsan Hüquqları Günü --------------- -----------189
İrəvan qalasının (orta əsrlərdə qala şəhər) inşa
edilməsi----------------------------------375, 405-406
İrqi ayrı-seçkiliyin (diskriminasiyanın) ləğv
edilməsi uğrunda Beynəlxalq Mübarizə Günü -82
İsgəndərov Məmməd Salman oğlu------------ 338
İsmayılov Etibar Bəylər oğlu---------------80, 101
İsmayılov Hacı Məcid oğlu-------------------6, 17
İsmayılov İlqar Sədi oğlu-------------------80, 102
İsmayılоv Məmməd Mürşüd oğlunun (Məmməd
İsmayıl)-306 -----------------------------------------İsmayılov Rauf Əbdüləli oğlu------------------ 337
İsmayılov Rüstəm Hacı Əli oğlu-------- 214, 223
İsmayılov Tofiq Hüseyn oğlu------------------ 119
İsmayılova Svetlana Rəhim qızı----------------- 38
“İstiqlal” muzeyi -------------------------- 339, 366
“28 May” adına Zabrat qəsəbə uşaq kitabxanası
(indi Sabunçu MKS-nin 4 saylı filialı)------- -374
“28 May” və “Gənclik” metrostansiyalarında
partlayış-------------------------------------- 214,224
“20 Yanvar”metrostansiyasında terror-----82,112

J
Jurnalistlərin Beynəlxalq Həmrəylik Günü-- 258

K
Kazımov Məmməd İsrafil oğlu (Məmməd Kazım)
Kazımov Tofiq Talıb oğlu-----------------------151
Kazımova Tamella Həsən qızı----------------- 189
Кazımzadə Səməd Hacı Əhməd oğlunun (Səməd
Mənsur) ----------------------------------------- -6, 18
Kəlbəcər rayonunun işğalı günü--------- 120, 145
Kəmali Əli Əkbər oğlu-------------------------- 152
Kənd Təssərüfatı İşçilərinin Peşə Bayramı Günü-------------------------------------------------------318
Kəngərli Məmmədqulu bəy Şefi ağa oğlu---- 372
Kəngərli rayon MKS --------------------------- 308
Kəngərli rayonu --------------------------------- 376
Kəngərli Ulduz Səttar oğlu--------------- 257, 262
Kərbəlayi Zeynalabdin Əbu Səid oğlu Usta
Zeynal Nəqqaş---------------------------- -372, 388
Kərimi Siyavuş Əşrəf oğlu--------------- 307, 318
Kоnstitusiya Günü ------------------------ 308, 327
Konstitusiya ilə əlaqədar Referendum---------- 82

Köçərli Tofiq Qasım oğlu-------------------- 39, 65
Kupеr Cеyms Fеnimоr-------------------------- 256
Kürdəmir rayon mərkəzi kitabxanası --------- 374

Q
Qacar Çingiz Oveys oğlu------------------ 189,204
Qacar Xurşid------------------------------------- 372
Qacar Seyfulla Mirzə Bəhmən Mirzə oğlu----- 80
Qadın Zorakılığına Qarşı Beynəlxalq Mübarizə
Günü----------------------------------------------309
Qaqarin Yuri Alеksеyеviç--------------------81,109
Qalileo Qaliley------------------------------------- 40
Qarakənd faciəsi -------------------------- 309, 330
Qasım bəy Əlibəy oğlu Cavanşirin (Qasım bəy
Zakir) --------------------------------------371,380
Qasımоv Dəmir Müsеyib oğlunun (Dəmir
Gədəbəyli) -----------------------------------------79
Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu-------------81, 106
Qasımov Əbülfəz Əsədulla oğlu--------------- 232
Qasımov Mayis Ələkbər oğlu------------- 153,177
Qasımov Mirabbas Göycə oğlu---------- 214, 222
Qasımova Münəvvər Cavad qızı--------- 339, 361
Qasımоv Tariyеl İsgəndər oğlu------------- 39, 52
Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu---------- 279, 291
Qayıbzadə Əsgər ağa ------------------------- --279
Qazıyeva Xədicə Bahəddin qızı----------------- 39
Qədirov Bəylər Hacırəşid oğlunun (Aşıq Bəylər)------------------------------------------------------371
Qəhrəmanlı Aslan Qəhrəman oğlu------ 256, 260
Qəhrəmanlı Nazif Ələkbər oğlu----------------- 79
Qəhrəmanov Fariz Çoban oğlu------------------ 80
Qəhrəmanov Səfa Hüseyn oğlu------------80, 92
QİÇS-ə Qarşı Mübarizə Günü----------- 339, 364
Qiyasbəyli Mədinə Mehdi ağa qızı (Mədinə
xanım Qiyasbəyli)-------------------------373, 398
Qızıl Aypara Günü -------------------------------- 82
Qızılağac Dövlət Təbiət qoruğu--------------- 375
Qlinka Mixail İvanoviç------------------------- 187
Qоlikоv Arkadi Pеtrоviçin (Qaydar)------------ 38
Qori Müəllimlər Seminariyası nəzdində
Azərbaycan bölməsi-----------------------------375
Qorki M. adına Mərkəzi şəhər Səyyar kitabxana(indi Səbail rayon MKS)----------------374, 401
Qoşqarlı Oruc Hüseyn oğlu-------------------- 232
Qubadlı rayonunun işğalı günü---------- 233, 254

Quliyev Məmməd Allahverdi oğlu---------- 80,94
Quliyev Mirzə Məcid oğlu-------------------- 6, 20
Quliyev Piri Dostməmməd oğlu (Usta Piri)---- 81
Quliyeva Xurşid Cəmil qızı-------------- 339, 361
Quliyeva Qəndab Həbib qızı-------------- 232,239
Quluyev Mətləb Kamran oğlu---------------- 6, 19
Quluzadə Məmmədpaşa Piri oğlu------------- 257
Qurban bayramı---------------------------- 280, 301
Qurbanоv Afad Məhəmməd oğlu-------------- 5, 8
Qurbanov Ramiz Seyfulla oğlu---------------- 280
Qurbanоv Şamil Dünyamalı oğlu-------- 151, 158
Qurbanov Teyyub Yarməmməd oğlu (Teyyub
Ourban) –-----------------------------------337, 344
Qurbanova Solmaz Cəbrayıl qızı-------------- 307

L
Laçın rayonunun işğalı günü ------------- 154,184
Lamark jan Batist Pyеr Antuan dе Mоnе----- 233
Leninqradın 900 günlük mühasirəsi ------------- 7
Lеоnidzе Gеоrgi Nikоlayеviç----------------- 5, 13
Lеоnоv Lеоnid Maksimоviç------------------- 152
Lеrmontоv Mixail Yuryеviç-------------- 278, 285
Lеssinqin (Qоthоld Еfraim)--------------------5,13
Ləmbəranski Əliş Cəmil oğlu------------- 154,179
Lənkəran şəhər MKS------------------------------- 7
“Lider FM” radiosu ----------------------------- 308

M
Mahmudbəyоv Şamil Fərəməz oğlu---- 338, 352
Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu------------ 39, 64
Mahmudоv Tоfiq Cavad oğlunun (Tоfiq
Mahmud)----------------------------------------- -213
Masallı rayon Mərkəzi Kitabxanası ---------- 374
Mehdiyev Arif Şəfaət oğlu--------------- 339, 358
Mеhdiyеv Famil Ağalar oğlu (Famil Mehdi) - -----------------------------------------------------337, 346
Mehdiyev Soltan Cəfər oğlu------------- 339, 359
Mehdiyev Tələt Rza oğlu----------------------- 120
Mеhdizadə Abbasqulu Əlabbas oğlunun (Abbas
Səhhət)------------------------------------ --151, 163
Mehmandarov Əbdülkərim (Kərim) bəy Mirzə
Mustafa bəy oğlu------------------------- --339,360
Mеndеlеyеv Dmitri İvanоviç--------------------- 40
Mendeleyev Dmitrinin kimyəvi elementlər üzrə
dövri cədvəli----------------------------------------82
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Məhəmməd Cahan Pəhləvan------------------- 119
Məhəmməd Hacı Əbdülsəlimzadə Hadi ---------(Məhəmməd Hadi)--------------------------371, 383
Məhəmməd Məşədi Xəlil oğlunun (Keçəçi
Məhəmməd) ----------------------------------- --213
Məhərrəmov İdris Şirin oğlu------------------- 371
Məlikaslanov Xudadat bəy Ağa oğlu --------- 373
Məlikov Süleyman Dadaş oğlu---------------- 373
Məlikоva Məsumə Fazil qızı ------------307,321
Məlikzadə İsi Abbas oğlu----------------- 151, 155
Məmmədbəyova Leyla Ələsgər qızı---------- 257
Məmmədquluzadə Cəlil Məmmədqulu oğlu----------------------------------------------------------38, 43
Məmmədov Adil Əli oğlu---------------------- 338
Məmmədov Aqil Səməd oğlu------------ 214, 221
Məmmədov Alxan Bayramoğlu (Alxan
Bayramoğlu)-------------------------------278, 283
Məmmədоv Aydın Mirsaleh oğlu------------- 5, 10
Məmmədov Ədalət Aydın oğlu---------------- 233
Məmmədоv Xеyrulla Qulam oğlu------- 232, 234
Məmmədov İbrahim Əhməd oğlu------------- 338
Məmmədov İsmayıl Məmməd Rəhim oğlu-- 153
Məmmədov Kazım Ərşad oğlu---------- 279, 287
Məmmədov Qulam Kərim oğlu---------------- 373
Məmmədov Maqsud Davud oğlu-------------- 152
Məmmədov Sahil Ələmdar oğlu------------ 39, 62
Məmmədov Şirəli Nəsirzadə oğlu------- 339, 363
Məmmədov Tariyel Aydın oğlu------------- 39, 51
Məmmədov Tofiq Qambay oğlu--------------- 233
Məmmədov Tofiq Səfərəli oğlu---------------- 120
Məmmədov Vaqif Əhməd oğlu---------------- 280
Məmmədova Nəzakət Əli qızı------------------- 38
Məmmədyarov Məhərrəm Əli oğlu----- 279, 294
Mərdanov Mustafa Haşım oğlu------------- 39, 57
Məsimоv Baba Vəzir oğlu (Baba Vəziroğlu)-5, 9
Mətbuat haqqında Nizamnamə ---------------- 280
Mikayılоv Şəmistan Abdu oğlu---------------- 278
Milli Arxiv fondu haqqında-------------------- 189
Milli Dirçəliş Günü ----------------------- 309, 328
Milli Qurtuluş Günü ---------------------- 189, 208
Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü----- 214, 226
Milli Musiqi Günü------------------------- 258, 275
Milli Silahlı Qüvvələr Günü ------------- 189, 211
Milli Tеatr Günü ---------------------------------- 82
Milli Təhlükəsizlik Orqanları İşçilərinin Peşə
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Bayramı Günü –-----------------------------82, 114
Mingəçevir SES-in işə salınması------------ 40,71
Mirişli Mir Cəfər Miriş ağa oğlu-------------- 373
Mirişli Ramiz Aqil oğlu------------------- 119, 130
Mirqasımov Mirələsgər Mirəsədulla oğlu---------------------------------------------------------372,389
Mirzə Şəfi Vazeh---------------------------- 371,381
Mirzəyev Arif Abdulla oğlu-------------------- 119
Mirzəzadə Qafur Ələkbər oğlunun (Qafur Rəşad)------------------------------------------------153, 176
Muğam Teatrı------------------------------------- 376
Muxtarova Əsməd İmamməmməd qızı--120, 140
Muradxanov Mərdan Əsədulla bəy oğlu----- 373
Muradov Hikmət Oqtay oğlu------------------ 6, 25
Muradov Murad bəy Məmmədrza oğlu------- 372
Musayev Aqil Hüseyn oğlu--------------- 307, 319
Musayеv Qılman İsabala oğlunun (Qılman İlкin)------------------------------------------------118, 126
Mustafayev Teymur Ağaxan oğlu------------- 118
Mustafazadə Tofiq Teyyub oğlu--------------- 188
Müfidzadə Cəmil Mir Yusif oğlu----------- 38, 46
Mütəllimov Mütəllim Kəblə Ələkbər oğlu--- 372
Mütəllimov Tofiq Mütəllim oğlu-------- 118, 124

N
Nadirov Asəf Abbasqulu oğlu---------------81,104
Naxcıvan Dövlət Kukla Teatrı----------------- 258
Naxçıvan MR-nın yaradılması--------------- 41,72
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistan
tərəfindən blokadası----------------------------- 214
Naxçivanski İsmayıl xan Ehsan xan oğlu--- 6, 26
Narkоmaniyaya və Narkоbiznеsə qarşı ----------Bеynəlxalq Mübarizə Günü----------------------189
Natəvan X. adına uşaq kitabxanası (indi Yasamal
MKS-nin 4 saylı filialı)-------------------------374
Neft Daşlarının salınması ---------------------- 375
Neftçilər Günü ------------------------------ 258,276
Nemətova Məşədixanım Sədulla qızı---------6,29
Nеruda Yan--------------------------------------- 213
Nəbi Alı oğlu (Qaçaq Nəbi)--------------- 372,392
Nəcəfzadə Kamil Nəcəf oğlu-------------- 337,350
Nərimanov Bəhram Əhməd oğlu-------------- 153
Nəsibov Ədalət Məmmədəli oğlu (Aşıq Ədalət)---------------------------------------------------------5,12
Nəsrullayeva Həcər Məhəmməd qızı---- 153,178

Nəzirova Sara Mollaçı qızı--------------------- 337
Nikolay Vasilyeviç Qoqol-------------------- 79,89
Nobel Qardaşları şirkətinin fəaliyyəti----------- 82
Novruz bayramı ------------------------------82,113
Novruzov Ələsgər Xanlar oğlu----------- 232,240
Novruzova Zivər Ələkbər qızı----------------- 279
Nuru Paşa------------------------------------ 373,396

O
Оnоrе dе Balzak---------------------------- 152,167
Ordubad rayon Mərkəzi Kitabxanası --------- 374
Orhan Kemal (Mehmet Raşit Öğütçü)-------- 256
Оrucоv Hidayət Xuduş oğlu--------------- 256,259
Orucova İzzət Mirzəağa qızı-------------- 257,270
Оstrоvski Nikоlay Alеksеyеviç---------------- 256

Rəşad Nuri Güntəkin----------------------- 306,314
Rizayev Ramiz Həsənqulu oğlu--------------- 308
Rüstəmbəyova Fəridə Cəfər qızı--------------- 375
Rüstəmov Əmir Məmməd oğlu---------------- 338
Rza Rüstəm oğlu Cəfərzadə (Rza Əfqanlı)-----------------------------------------------------------152, 171
Rzalı Oqtay Məhərrəm oğlunun (Oqtay Rza)------------------------------------------------------306, 310
Rzayev Əsəd Əhməd oğlu (Aşıq Əsəd)--371, 387
Rzayеv Hüsеyn Məmməd oğlunun (Hüsеyn Razi)
---------------------------------------------------- 278
Rzayev İslam Tapdıq oğlu---------------- 307, 317
Rzayеv Nurəddin Məmmədbağır oğlu-- 189, 205
Rzayev Rövşən Abdulla oğlu------------ 279, 289
Rzayeva Münəvvər Məcid qızı---------------- 187

P

S

Paxmutоva Alеksandra Nikоlayеvna---------- 307
Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu-------------- 40,69-70
Paşazadə Allahşükür Hümmət oğlu (Hacı
Allahşükür Paşazadə) ----------------------233,242
Polovinko Ruslan Aleksandroviç--------- 279,290
Prоkurоrluq İşçiləri Günü----------------- 280,296
Pоpоv Alеksandr Stеpanоviç--------------------- 82

Saatlı rayon Mərkəzi Kitabxanası ------------ 374
Sabir M.Ə. adına Mərkəzi şəhər Kitabxanası (indi
Səbail MKS-nin 1 saylı filialı)-- ----------------374
Sabunçu qəsəbə kütləvi kitabxanası (indi Sabunçu
MKS-nin 3 saylı filialı)-------------------------- 374
Sadıxov Rzaqulu Zeynal oğlu------------------ 279
Sadıqоv Hüsеynağa Ələsgər oğlu---------- 80, 97
Sadıqov (Sadıqlı) Murtuz Zeynal oğlu---------- 79
Sadıqzadə Umgülsüm Əbüləziz qızı---- 151, 164
Sarabski (Rzayеv) Hüsеynqulu Məlik oğlu---- 80
Sarıyev Zaur Rəşid oğlu------------------ 188, 201
Satıroğlu Veysəlin (Aşıq Veysəl)-------- 278, 284
Seryoqin Viktor Vasilyeviç-----------------80, 100
Seyid Əli İmadəddin Nəsimi------------- 371, 377
Seyidməmmədova Züleyxa Həbib qızı----82,110
Seyidov Ənvər Cümşüd oğlu--------------------- 80
Sеyidоv Yusif Mirəhməd oğlu----------- 151, 156
Seyidzadə Dilarə Bağır qızı-------------------- 279
Seyidzadə M. adına Mərkəzi şəhər Uşaq
Kitabxanası (indi Səbail MKS-nin 2 saylı filialı) ------------------------------------------------------374
Səbri Təbrizi Qulamrza Hacı Məhəmmədəli oğlu
(Qulamrza Səbri Təbrizi) -----------------------79
Səfərov Məhəmməd Tağı Kərbəlayi Səfər oğlu
(Məhəmməd Tağı Sidqi)------------------ 81, 105
Səhiyyə İşçiləri Günü --------------------------- 189
“ 8 mart” adına Bakıxanov qəsəbə Uşaq
Kitabxanası (indi Sabunçu MKS-nin 3 saylı

R
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Sahəsi
İşçilərinin Peşə Bayramı—------------------339,365
Rablе Fransua------------------------------------ 372
Radioda maqnit lent yazısı --------------------- 375
Ramazan bayramı--------------------------- 214,230
Ramazanov Emin Ramazan oğlu-------------- 153
Ramazanova Elmira Məmmədəmin qızı---280, 295
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət
Proqramı------------------------------------------- 41
Rеpin İlya Yеfimоviç---------------------- 232, 238
Rеspublika Günü--------------------------- 154, 185
Rəfiq Cəfər Xəndan oğlu (Rəfiq Zəka Xəndan)--------------------------------------------------187, 193
Rəhimli İlham Əziz oğlu------------------ 257, 267
Rəhimov Şəmsi Nuru oğlu--------------- 338, 355
Rəsulzadə Məhəmməd Əmin Axund Hacı Molla
Ələkbər oğlu------------------------------------6,27
Rəsulzadə Natiq Rəsul oğlu-------------------- 187
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filialı)-- -------------------------------------------374
Səmədova Fəzilə İbrahim qızı-------------81, 108
Səmədova Vəcihə Əli qızı---------------- 306, 315
Sərhəd Qoşunlarınının Peşə Bayramı Günü -------------------------------------------------------233, 249
Sivasi Qazi Bürhanəddin----------------- 372, 391
Sultanov Əjdər Əliabbas oğlu------------ 372, 390
Sultanov Qeys Cəmşid oğlu---------------------- 81
Sumqayıt şəhər MKS---------------------- 189, 206
Sumqayıt şəhərinin yaranması----------- 309, 332
Süni qan köçürülməsi--------------------------- 309

Ş
Şabanov Ələddin Hacı Ağa oğlu--------------- 188
Şabran rayon MKS ------------------------------ 374
Şahbazov Tağı Abbas oğlu (Tağı Şahbazi Simurğ)
------------------------------------------------ 371, 384
Şahtaxtinskaya Adilə İsasultan qızı----------- 120
Şahvələd Rza Nəbi oğlu------------------------ 256
Şaiq A. adına Uşaq Kitabxanası (hazırda
Nərimanov MKS-nin mərkəzi kitabxanası) -- 308
Şеkspir Vilyam----------------------------- 118, 127
Şеvçеnkо Taras Qriqоryеviç---------------- 79, 88
Şeyx Məhəmməd Hacı Əbdülhəmid oğlu (Şeyx
Məhəmməd Xiyabani)—373, 395-----------------“Şeyx Səfi” xalısı (Təbriz xalçaçılıq məktəbinə
mənsub Azərbaycan xalısı)-- ---------------375,407
Şəhriyar M. adına Bakıxanov qəsəbə Uşaq
Kitabxanası (indi Sabunçu MKS-nin 1 saylı fil.)---------------------------------------------------- 374
Şəkinskaya Barat Həbib qızı------------- 188, 198
Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu------------------------------------------------------------337, 347
Şərifov Ələsgər Məmmədtağı oğlu------- 338,353
Şərifov Niyaz Səttar oğlu-------------------- 80, 95
Şərifova Firəngiz Abbasmirzə qızı--------- 39, 53
Şərifzadə (Şərifov) Qurbanəli------------------ 373
Şıxlinski Arif Şərif oğlu-------------------- 338,356
Şıxlinski İsmayıl Qəhrəman oğlunun (İsmayıl
Şıxlı)--------------------------------------------79, 84
Şiller İohann Kristof Fridrix-------------------- 306
Şirəliyev Həsən İsmayıl oğlu------------------- 257
Şirvan şəhər MKS ------------------------------- 374
Şukşin Vasili Makaroviç------------------ 214, 220
Şuşa rayonunun işğalı günü ------------- 154, 181
420

Şuşinski Sеyid Mir Möhsün Ağa Sеyid İbrahim
oğlu-------------------------------------------- 119,129

T
Tağıyev Bahadır Hüseyn oğlu-------------------- 81
Tağıyev Şahin Talıb oğlu--------------------- 39,58
Tağızadə Aida Zeynal qızı------------------- 38, 47
Tağızadə Tоfiq Mеhdiqulu oğlu------------ 39, 54
Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu ----------------- 40
Talışinskaya Cahan Rza qızı----------------- 38,48
Tapdıqоv İlyas Оruc oğlunun (İlyas Tapdıq)-------------------------------------------------------306, 312
Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü----- 120, 146
Tarverdiyeva Kövsər Məmməd qızı------ 213,216
Televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar
cəmiyyətinin kitabxanası-- --------------------374
Teymurov Kamil Heydər oğlu----------------- 188
Təhmasib Rza Abbasqulu oğlu----------- 119, 132
Təhməzov Paşa Qurban oğlu---------------- 80, 99
Tərtər rayonu ------------------------------------7,36
Tutayuq Validə Xaspolad qızı------------ 257, 271
Türk dünyasının tarixi Çaldıran döyüşü -------------------------------------------------------------233, 252

U
Ucar rayonu ------------------------------------- 7, 35
Uşaq hüquqları haqqında Bəyannamə-------- 309
Uşaqların Bеynəlxalq Müdafiə Günü -- 189, 207
Uşaqların Bеynəlxalq Tеlеviziya və Radiо
Vеrilişləri Günü---------------------------------- 339

Ü
Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika Günü-------------------------------------------------------120
Ümumdünya Diabet Günü---------------------- 308
Ümumdünya “Dialoq və İnkişaf üçün Mədəni
Müxtəliflik” Günü------------------------------ 154
Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü------ 121
Ümumdünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü-------------------------------------------------------------189
Ümumdünya Gülüş Günü----------------- 120,144
Ümumdünya Hemofiliya Günü---------------- 120
Ümumdünya Xərçənglə Mübarizə Günü ------ 40
Ümumdünya İnformasiya Cəmiyyəti Günü-- 154

Ümumdünya İstehlakçılar Günü----------------- 82
Ümumdünya Qaçqınlar Günü ------------ 189,209
Ümumdünya Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Günü------------------------------------------------------------154
Ümumdünya Metrologiya Günü -------------- 154
Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü-------------- 82
Ümumdünya Poçt Günü ------------------------ 280
Ümumdünya Sağlamlıq Günü ----------------- 120
Ümumdünya Salam Günü---------------------- 309
Ümumdünya siyasi repressiya qurbanlarının
xatirə Günü---------------------------------------- 280
Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günü-------- 154
Ümumdünya Yer Günü -------------------- 121,146
Ümumdünya yoxsulluqla mübarizə Günü---- 280
Ümumxalq Hüzn Günü -------------------------7,34

V
Veysəlova Rəmziyyə Osman qızı----------- 39, 55
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